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مواقيت الصالة - طرابلس

كل األلوان تزين مهرجان القعيرات
ص16

تراجع

فضاء

واصل النفط خسائره، الثالثاء، بعد بيانات 
صينية كشفت عن هبوط واردات البلد من 

الخام في مايو الماضي، وسلطت الضوء 
على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي 
للطلب على الخام والوقود. وهبط خام 
برنت 49 سنتا ما يعادل 0.7 % إلى 71 

دوالرا للبرميل. وفقد الخام األمريكي 44 
سنتا إلى 68.79 دوالر للبرميل، بعدما 

خسر 0.6 % في الجلسة السابقة.
وقال بوب ياوجر، مدير التعامالت اآلجلة 

على الطاقة في ميزوهو سيكيورتيز: 
»واردات النفط الصينية عند أقل مستوى 

في خمسة أشهر«.

مليون116
سيارة

كهربائية يتوقع بيعها حول العالم 
بحلول 2030

»بلومبرغ«

نفط

كل شيء

بيزوس

قريبا في ليبيا
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قضية املرتزقة محلك سر.. وضغوط دولية لتحييد ملف النفوذ األجنبي

شكوي
لم يخطر على بال أحد من خصومه أو 

مناصريه أنه سينتحر في نهاية المطاف، 
فبعد سنوات من اإلرهاب والقتل بال رحمة، 
أنهى أبوبكر شكوي حياته الدموية بمزيد 
من الدماء، مصوبا سالحه نحو رأسه هذه 
المرة، بعد أن وجهه مئات المرات صوب 

رؤوس الناس.
وبعد أسبوعين على تردد أنباء وفاة 

زعيم تنظيم »بوكو حرام« المتطرف، جاء 
تسجيل صوتي مسرب، 

ليؤكد خالله 
تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« قتل 

شكوي نفسه، خالل 
مواجهة مع مسلحين 
من »دواعش« غرب 

أفريقيا.
»بوكو حرام« لم 

يعلق حتى اآلن على 
مقتل زعيمه، لكن 
الجيش النيجيري 

فتح تحقيقا في هذا 
االدعاء.

مقتل شكوي 
سيشكل ضربة 
قوية لـ»بوكو 

حرام« الذي يتمدد 
بسرعة مفزعة بين 
دول القارة السمراء.

األميركي جيف بيزوس أغنى شخص 
في العالم يستعد للسفر إلى الفضاء في 
 ،New Shepard أول رحلة بطاقم من
وهي سفينة صاروخية صنعتها شركته 

الفضائية Blue Origin. الرحلة تنطلق 
20 يوليو المقبل، أي بعد 15 يوما فقط 
من استقالة بيزوس من منصب الرئيس 

 Blue التنفيذي لشركة أمازون.  شركة
Origin قالت، في بيان لها، إن شقيق 

بيزوس األصغر، مارك بيزوس، سينضم 
أيضا إلى الرحلة.

 تداعيات مقتل زعيم »بوكوحرام« على أيدي »داعش« توقظ الخاليا النائمة

ـ»كورونا«.. وحملة التطعيم مستمرة استقرار معدالت اإلصابة ب

الجيش املوحد ضرورة قبل انتخابات ديسمبر ملنع عرقلة املسار الديمقراطي

تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
رفعت السلطات الليبية ودول عدة درجة تحذيراتها 
من حساسية توقيت ارتكاب عمل إرهابي في سبها، 
السياسية  العملية  تقويض  إلى  ترمي  كمحاولة 
تستلزم  التي  القادمة،  االنتخابات  إجراء  وعرقلة 
أن  بدا  فيما  العسكرية،  للمؤسسة  عاجال  توحيدا 
التطورات األمنية المتسارعة بخاصرة ليبيا الرخوة 
أمير  مقتل  بعد  أفريقيا  وغرب  الساحل  عمق  في 
»داعش«،  غريمه  يد  على  حرام«  »بوكو  تنظيم 

تهدد باستيقاظ الخاليا النائمة من جديد.
»داعش«  اإلرهابي  الدولة  تنظيم  إعالن  ودفع 
االنتحاري  الهجوم  عن  مسؤوليته  اإلثنين  يوم 
الذي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة سبها جنوب 
ليبيا بسيارة مفخخة، وتسبب في مقتل رجلي أمن 
وإصابة خمسة آخرين بجروح، إلى استنفار األجهزة 
التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية 

الموقتة والمخابرات العامة الليبية.
سبها  تفجير  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ورأى 
إلثبات  اإلرهابي  التنظيم  من  رسالة  االنتحاري 
الليبية  االنتخابات  إجراء  جهود  وتشتيت  وجوده، 
ليبيا،  استقرار  وزعزعة  الجاري،  العام  نهاية  قبل 
خصوصا أن فلول التنظيم تفرقوا في الجنوب بعد 
منطقة  في  وقبلها  سرت،  في  األخيرة  هزيمتهم 
المنطقة  هذه  في  نشاطه  لينحسر  الليبي،  الشرق 
فترات  خالل  تستفيق  نائمة  خاليا  تشكيل  عبر 

للقيام بعمليات مسلحة محدودة.
التنظيم  نشاط  استمرار  سر  مراقبون  وأرجــع 
تهريب  عصابات  مع  تحالفه  إلى  البالد  جنوب  في 
المجاورة  الدول  التوترات في  مسلحة تستفيد من 
»داعــش«  عناصر  إلى  المهربة  األسلحة  لتوفير 
تأمين  مقابل  الكبرى«،  الصحراء  في  و»القاعدة 

الحماية لهم.
وما يثير دول المنطقة هو تداعيات مقتل زعيم 
الموالي  شكوي،  أبوبكر  حــرام«  »بوكو  جماعة 
لتنظيم القاعدة، الذي فتح الطريق أمام نشاط فرع 
تنظيم »داعش« في غرب أفريقيا، الذي ينشط في 
وإعادة  أكثر،  للتمدد  تشاد  بحيرة  حوض  منطقة 
األميركية  لالستخبارات  تقارير  ووفــق  هيكلته، 
خالل  االنتحار  على  شكوي  أقدم  فقد  والنيجيرية 
له  الموازي  اإلرهابي  معركة ضد تنظيم »داعش« 
حين  وذلك  المنطقة،  على  للسيطرة   2015 منذ 

أيقن خسارته، متفاديا الوقوع في األسر.
ووصل إرهاب »داعش« إلى بوركينا فاسو، حيث 

منذ  البالد  تشهدها  لم  دموية«  »مجزرة  ارتكب 
العام 2015، حيث هاجم مسلحون متطرفون قرية 
نائية قرب الحدود مع النيجر، فجر السبت، ليقتلوا 

أكثر من 130 مدنيا.
الشديد  األمني  االضطراب  حالة  مع  وبالتزامن 
التي مرت بها الجارة تشاد في أعقاب مقتل رئيسها 
إدريس ديبي على يد متمردين قيل إنهم جاؤوا من 
آالف  فيها  ينتشر  التي  مالي،  ليبيا، شهدت  جنوب 
الثاني  االنقالب  والبريطانيين  الفرنسيين  الجنود 
قادة  دانه  الذي  االنقالب  وهو  أشهر،  تسعة  في 
ذات  فرنسا  دانته  كما  واسع،  نطاق  على  المنطقة 

النفوذ التقليدي في المنطقة.
وتنخرط مالي في مجموعة دول الساحل الخمس 
فاسو  وبوركينا  موريتانيا  جانب  إلى  العسكرية 
والنيجر وتشاد، منذ 2014، األمر الذي يعني تجميد 
الجهود العسكرية المشتركة لمحاربة اإلرهاب في 

المنطقة إلى أجل غير مسمى.
الحرجة  التهديدات  مركز  كشف  السياق،  وفي 
شهر  تقرير  في  األميركية  المشاريع  لمعهد  التابع 
مايو، أن الهشاشة والمظالم التي أدت إلى صعود 

تزال  ال  أفريقيا  شمال  في  »الجهادية«  الجماعات 
قائمة، مشيرا إلى أن حركات التمرد في ليبيا نشطة 
اإلرهابية  الهجمات  انخفضت  ولكنها محتواة، كما 
األزمة  ستخلق  فيما  المنطقة،  أنحاء  جميع  في 
تلك  لنشاط  فرصا  ليبيا  في  واألمنية  السياسية 
الجماعات، التي من المرجح أن يؤدي عدم االستقرار 

أفريقيا  أي دولة في شمال  االنهيار في  أو  الشديد 
إلى تزايد تهديداتها، حسب التقرير األميركي.

والدولية  والعربية  المحلية  الفعل  ردود  وركزت 
على التحذير من تحول التفجير اإلرهابي في مدينة 
في  االستقرار  النعدام  جديد  سبب  إلــى  سبها، 

المنطقة برمتها.
محمد  الــرئــاســي،  المجلس  رئــيــس  وشــكــل 
المنفي، لجنة أمنية، برئاسة وزير الداخلية، بهدف 
ومالحقة  سبها،  تفجير  بشأن  المعلومات  جمع 
المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، ووضع اآلليات 

والخطط لمكافحة اإلرهاب في كل مناطق ليبيا.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب  بحث  وقت  في 
موسى الكوني، مساء الثالثاء بطرابلس، مع قيادات 
الجيش في الجنوب، األوضاع العسكرية واألمنية في 

المنطقة الجنوبية، والعديد من الملفات المهمة.
الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  بحث  بدوره، 
مع  الثالثاء  الدبيبة،  عبدالحميد  الدفاع،  وزيــر 
واألمنية  العسكرية  األجهزة  ومسؤولي  رؤســاء 
المناطق  في  اإلرهاب  مكافحة  جهود  المختلفة، 

المختلفة. الليبية 

التفجير  فيه  دان  بيانا  النواب  مجلس  وأصــدر 
اإلرهابي شمال سبها، مهيبا بكل األجهزة األمنية 
لكل  حديد  من  بيد  والضرب  اإلرهــاب  بؤر  »تتبع 
من يستهدف أمن المواطن«. وحذر المجلس من 
صفوفه،  تجميع  بإعادة  اإلرهابي  للتنظيم  السماح 

مطالبا بسرعة القضاء على أي تحركات إرهابية.
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  أكد  دوليا، 
في ليبيا يان كوبيش، أن هذه الحادثة هي »تذكير 
المسلحة  المجموعات  بارتفاع معدل تحركات  قوي 
تكرار  يستوجب  حدث  ما  أن  ورأى  واإلرهابيين«، 
الدعوة إلى »الحاجة الملحة إلى بدء عملية توحيد 
من  ليبيا،  في  واألمنية  العسكرية  المؤسسات 
اإلرهاب  لخطر  والتصدي  الحدود  أمن  تعزيز  أجل 

واألنشطة اإلجرامية«.
وناقش  التفجير،  المتحدة  الواليات  ودانــت 
السفير  ليبيا،  إلى  الخاص  األميركي  المبعوث 
الحكومة  رئيس  نائب  مع  نــورالنــد،  ريتشارد 
العسكرية،  المؤسسة  توحيد  أبوجناح،  رمضان 
معتبرا أن »التفجير المميت« يشير إلى أن هنالك 
والوحدة  االستقرار  »تقويض  على  مصممة  قوى 

ليبيا«. في 
بيان  في  ليبيا  لدى  األميركية  السفارة  وجددت 
الوقوف مع »الملتزمين ببناء  بالخصوص تأكيدها 
ذلك  في  بما  لليبيا،  وازدهارا  سالما  أكثر  مستقبل 
وتوحيد  ديسمبر،  في  االنتخابات  إجراء  خالل  من 
على  والعمل  اإلرهاب،  ومكافحة  البالد،  مؤسسات 

التنفيذ الكامل التفاق وقف النار«.
بطرابلس،  لسفارتها  بيان  في  فرنسا  وجددت 
تمسكها باستقرار ليبيا، ما يتطلب مؤسسات أمنية 
ليبية موحدة، ولها سيادة على كامل التراب الليبي 

للحفاظ عليه.
في  واألردن  والجزائر  مصر  استنكرت  عربيا، 

بيانات منفصلة »الهجوم اإلرهابي« في سبها.
مؤسسة  بتوحيد  المطالبات  تتزايد  وفيما 
غاب  ذلك  أن  إال  صعيد،  من  أكثر  على  الجيش 
المشتركة  العسكرية  للجنة  دوري  اجتماع  آخر  عن 
ومجموعة  المتحدة  األمم  بعثة  بحضور   )5+5(
الدعم المتألفة من الدول الراعية لمخرجات برلين.

من  المستهدف  البعد  حول  التساؤل  ويبقى 
نتيجة  كانت  إذا  وما  اإلرهابية،  العملية  هذه  وراء 
يصفون  من  عمليات  إحدى  هي  أم  منظم،  عمل 
هو  الهدف  كان  إذا  وما  المنفردة«،  بـ»الذئاب 
المرتقب  االنتخابي  االستحقاق  موعد  قبيل  تلغيم 

في 24 ديسمبر المقبل.

●  التفجير اإلرهابي الذي استهدف بوابة أوالد مازق شمال سبها التابعة لجهاز البحث الجنائي. األحد   6 - 6 - 2021 )مديرية أمن سبها(

●  إيطاليا تعمل على استئناف النشاط التجاري مع ليبيا

أن يجهز عليه فيروس  الوفاء، قبل  آفة قلة  أوجعته  حتما 
كورونا اللعين، ويرسم له سيناريو الرحيل األخير. لم تجد 
توسالته عبر صفحته على موقع »فيسبوك«، ولم يطلب 
البالد  هذه  في  مسؤولين  الصدفة  وضعتهم  الذين  من 
شيئا، سوى مساعدته في مواجهة الفيروس الفتاك، حتى 
للبيع. هذا  الوحيد  ماله  رأس  الخاصة،  دراجته  إنه عرض 
أوروبا،  قارات  الهوائية  بدراجته  طاف  الذي  الفذ  الرحالة 
وخاض  بلدا،   170 نحو  شــوارع  وجــال  وآسيا،  وأفريقيا، 
مغامرات السفر الطويل، وتجاوز مصاعب، ونجا من مخاطر، 
وسجل أرقاما قياسية جعلته رحالة عالميا، حامال اسم ليبيا 
أينما حل، واستقبله كبار المسؤولين في غير بلد كرسول 
سالم ليبي، لم يجد أحد من المسؤولين في بالده يقف 
إلى جانبه في محنته، فاستفرد به المرض ونال منه، وحيدا 
في بيته، وهو الذي تعرف عليه في تجواله مئات بل آالف 
الماضي كتب بحر على  أبريل  البشر. في 24  من أصناف 
وغير  مباشرة  بطرق  الليبية  للدولة  مكرر  »نداء  صفحته: 
مباشرة فهل وصل النداء؟«، وفي 5 من مايو كتب يائسا: 

»أفوض أمري إلى اهلل إن اهلل بصير بالعباد«.
الرحالة الذي ولد العام 1953 بمدينة طرابلس، تخرج 

في جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة، وعمل مهندس 
أمنية،  أقيل ألسباب  الدولي حتى  طيران بمطار طرابلس 
وبعد ممارسته األعمال الحرفية قرر خوض تجربة الترحال 

وجوب العالم على دراجته الهوائية.
وكانت   ،1999 أبريل  منتصف  رحالته  أولى  وانطلقت 
جولة حول حوض البحر األبيض المتوسط استغرقت ستة 
أشهر، قطع خاللها مسافة 15872 كم، حامال معه رسالة 
األوروبية،  الــدول  شعوب  إلى  الليبي  الشعب  من  سالم 
حول  للترحال  الثانية  للمرحلة  وتجهز  ليبيا  إلى  عاد  ثم 
سنوات،  ثالث  واستمرت   2000 العام  بدأت  أفريقيا  قارة 
قطع خاللها مسافة 27000 كم، أصيب خاللها بالمالريا 
قطاع  من  مرات  عدة  لالعتداء  وتعرض  أسنانه  وكسرت 
وطاف   ،2004 أكتوبر  في  رحالته  بحر  واستأنف  طــرق. 
خاللها قارة آسيا التي بدأها من اليمن ثم سلطنة عمان، 
واستغرقت ثالث سنوات. وبعد كل هذه الصوالت والجوالت 
كتابة  في  كورونا  فيروس  نجح  والمصاعب،  والمغامرات 
األربعاء  العالمي،  الليبي  الرحالة  لرحالت  موجعة  نهاية 

الماضي، رحمه اهلل.
طالع آخر تطورات جائحة »كورونا« في ليبيا ص 5
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مهرجان »كان«
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صفحة الجائحة
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تصاعد مطالب املجتمع الدولي بسرعة 
توحيد املؤسسة العسكرية لتعزيز أمن احلدود 
والتصدي خلطر اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية

 العملية االنتحارية رسالة من التنظيم 
اإلرهابي إلثبات وجوده وتشتيت الجهود 

الهادفة إلى إجراء انتخابات في موعدها

طرابلس، سبها، واشنطن، القاهرة: الوسط

»كورونا« ينهي مشوار الرحالة الليبي العاملي محمد بحر

الستئناف  مساعيها  ــا  رومـ تكثف 
وزير  أكد  إذ  ليبيا،  مع  التجاري  النشاط 
أن  مايو،  دي  لويغي  اإليطالي  الخارجية 
صادرات بالده إلى ليبيا كانت تقدر بـ15 
ملياري  إلى  تراجعت  لكنها  يورو،  مليار 

الحالية. الفترة  يورو خالل 
إلى  الــتــراجــع  هــذا  مايو  دي  وأرجـــع 
عشر  آخر  ليبيا  شهدتها  التي  »التوترات 
استعادة  إمكانية  إلى  مشيرا  سنوات«، 
من  االستفادة  مع  التجاري،  التبادل  زخم 
تطل  »كونها  لليبيا  االستراتيجي  الموقع 
يمكنها  و   المتوسط،  األبيض  البحر  على 
له  مداخلة  حسب  االستثمارات«،  جذب 
»فاينانشيال  جريدتا  نظمته  مؤتمر  في 
 24 سولي  و»إل  البريطانية  تايمز« 
روما  أن  على  وشــدد  اإليطالية.  أوري« 
درجــة   360 ــى  إل تصل  بجهود  تقوم 
االتجاه  وهو  التجاري،  النشاط  الستئناف 
الليبية  الحكومة  به  وترحب  تؤيده  الذي 
الحضور  مــن  مــزيــد  ــى  إل تسعى  الــتــي 
ممكنا  يكن  لم  »هذا  مضيفا:  اإليطالي، 
بدعم  روما  خاللهما  قامت  عامين،  قبل 

السالم«. عملية 
دول  أربـــع  تستحوذ  المقابل  فــي 

الصادرات  نصف  من  أكثر  على  أوروبية 
مليارا   20 نحو  قيمتها  بلغت  إذ  الليبية، 
2019، بما  العام  و549 مليون دينار في 
53 % من إجمالي الصادرات،  يمثل نسبة 
وفق أحدث بيانات مصرف ليبيا المركزي.

ليبية  صــادرات  إيطاليا  واستقبلت 

دينار،  مليارات  و204  مليارات  ستة  بنحو 
و135  مليارات  ستة  بنحو  ألمانيا  تلتها 
خمسة  بقيمة  فإسبانيا  دينار،  مليون 
فرنسا  ثم  دينار،  مليون  و973  مليارات 
بواقع  صــادرات  أسواقها  جذبت  التي 

دينار مليون  و237  مليارين 

طرابلس ـ الوسط

الجزائر تجدد دعمها 
وتوحيد  الليبية  املصالحة 

العسكرية املؤسسة 
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  أكد 
تبون دعم بالده المصالحة الليبية 
وتوحيد  االنتخابات  إلــى  وصــوال 
تبون  وجدد  العسكرية.  المؤسسة 
نائبي  ــاء  ــع االرب استقباله  خــالل 
الالفي  عبداهلل  الرئاسي  المجلس 
وموسى الكوني في قصر المرادية 
بالده  دعــم  الجزائر،  بالعاصمة 
الستقرار وأمن ليبيا. وقال المكتب 
إن  الرئاسي  للمجلس  اإلعالمي 
»حــرص  اللقاء  خــالل  أكــد  تبون 
ليبيا،  واستقرار  أمن  على  بــالده 
ملف  نجاح  خالل  من  الحوار  ودعم 

المصالحة الوطنية«.
وأوضح المكتب أن زيارة الكوني 
التشاور  إطــار  في  تأتي  والالفي 
المجلس  يجريه  الــذي  المستمر 
من  ــوار،  ــج ال دول  مــع  الــرئــاســي 
مبينا  ليبيا،  واستقرار  أمــن  أجــل 
الجزائري  الرئيس  مع  لقاءهما  أن 
البلدين  بين  التعاون  تعزيز  تناول 

الشقيقين، في مختلف المجاالت.

< الرحيل األخير للرحالة الليبي محمد بحر

صادرات إيطاليا إلى ليبيا انخفضت من 15 مليار يورو إلى مليارين
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أغنية »محالك يا بالدي« جديد الفنان صالح غالي

عودة أفالم »الرعب« إلى صدارة شباك التذاكرعودة أفالم »الرعب« إلى صدارة شباك التذاكر تعرض  التي  الالذعة  االنتقادات  على  الضوء   »24 »فرانس  موقع  سلط 
داعمة  منشورات  إزالته  بسبب  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  لها 
أن  إلى  مشيرة  غزة،  على  األخير  اإلسرائيلي  العدوان  خالل  للفلسطينيين 
األسبوع  هذا  إدارتهم  طالبوا  االجتماعية  زوكربيرغ  مارك  شبكة  موظفي 
بأجوبة وتوضيحات، ونقل »فرانس 24« عن رسالة مفتوحة نشرت، الثالثاء 
في  موظف   200 من  أكثر  ندد  الداخلي«  »فيسبوك  موقع  على  الماضي 

الشركة بـ»رقابة محتملة« قد تكون استهدفت كتابات ومحتويات 
إلى  الموقع  مسؤولي  دعوا  فيما  للفلسطينيين.  مساندة 

موالية  محتويات  حذف  عدم  لضمان  الالزمة  التدابير  اتخاذ 
للفلسطينيين من صفحاته.

صحيفة  عنها  كشفت  التي  الرسالة  نص  ووفق 
والصحافة  الموظفون  أكده  »كما  تايمز  فاينانشيال 
العديد من  األميركي، يشعر  الشيوخ  وأعضاء من مجلس 

بضمان  بوعدنا  نفي  ال  بأننا  فيسبوك  موقع  مستخدمي 
فلسطين«،  في  بالوضع  األمر  يقتضي  عندما  التعبير  حرية 

ووقع العريضة نحو 174 موظفا في فيسبوك، من دون الكشف 
اإلجراءات  حول  خارجي  تدقيق  بإجراء  كذلك  طالبت  أسمائهم،  عن 

واإلسالمي«،  »العربي  المحتوى  بخصوص  »فيسبوك«  قبل  من  المطبقة 
و»معالجة  مستقل  بشكل  للتحقيق  داخلي  عمل  فريق  تشكيل  إلى  إضافة 
االجتماعية  الشبكة  محتوى  على  اإلشراف  أنظمة  حول  المحتمل«  التحيز 

البشري واآللي.

أكثر  توظيف  إلى  »فيسبوك«  إدارة  أيضا  العريضة  دعت  كما 
من  تأتي  التي  »الطلبات  حول  المعطيات  من  المزيد  ونشر  للفلسطينيين 
الحكومة )من دون الكشف عن هويتها( من أجل إلغاء بعض المحتويات«، 
إياد  االجتماعي،  »الصدى«  موقع  مديرة  عن  الفرنسية  القناة  موقع  ونقل 
عبر  الفلسطينيون  يتقاسمها  التي  المحتويات  تحمي  منصة  وهي  رفاعي، 
إنستغرام، وتم  إغالق عدة حسابات على موقع  اإلنترنت: »لقد تم 
التطبيقات، كإمكانية بث شريط فيديو  العديد من  إبطال 

مباشر أو التطلع على بعض المحتويات«.
»فيسبوك«  أزال  األخيرة،  الحرب  وخالل 
ورفعا  لألقصى،  مناصر  هاشتاغ  و»إنستغرام« 
عن  متحدثين  الهاشتاغ،  عن  المفروض  الحظر 
األميركي  فيد«  »بوز  موقع  أشار  فيما  »خطأ«، 
قال  لفيسبوك،  داخليا  منشورا  أن  إلى  لألخبار، 
كذلك  يشير  األقصى  ألن  ألغي،  المحتوى  إن 
المتحدة  الواليات  قبل  من  محظورة  »منظمة  السم 
لمنظمة فتح  العسكرية  الذراع  األقصى،  )كتائب شهداء 
العامين  بين  االنتفاضة  خالل  شاركت  التي  الفلسطينية( 
»حملة«  الحكومية  غير  الفلسطينية  المنظمة  وتشير  و2005«،   2000
حساب   500 نحو  إزالة  أن  إلى  االجتماعي(  اإلعالم  لتطوير  العربي  )المركز 
الماضي  6 و19 مايو  فلسطيني من موقعي »فيسبوك« و»إنستغرام« بين 

في خضم التصعيد األمني بين إسرائيل وحماس. 

تواجه الصانعة األلمانية »مرسيدس« أزمة 
حقيقية منذ الصيف الماضي، إذ كانت 

تحت تهديد وقف بيع سياراتها في ألمانيا، 
حيث كان ذلك بسبب نزاع قضائي بينها 

وبين شركة الهواتف المحمولة الفنلندية 
»نوكيا«، وبدأ النزاع القضائي بين الشركتين 

حول استخدام »مرسيدس« براءات اختراع 
»نوكيا« دون ترخيص، وانحازت المحكمة 

لصالح »نوكيا« وفي بداية األمر »مرسيدس« 
رفضت إبرام صفقة معها، لكن بعد صدور 

قرار المحكمة لصالح »نوكيا« لم يعد هناك 
أي خيار أمام »مرسيدس«، وذلك وفقا لموقع 

»موتوراتي«.
وأعلنت الشركتان قيامهما بتوقيع اتفاقية 
ترخيص براءات االختراع، وتنص الشروط أن 

»نوكيا« سترخص لـ»مرسيدس« استخدام 
تقنياتها التي بدورها ستدفع دفعة لم 

يكشف عنها في المقابل، كما تم حل جميع 
القضايا المعلقة األخرى بين الشركتين، بما 
في ذلك شكوى »مرسيدس« ضد »نوكيا« 

إلى المفوضية األوروبية، حيث كان من 
مصلحة »مرسيدس« حل هذه األمور أكثر 

مما كان من مصلحة »نوكيا«.

»مرسيدس« تعقد 
شراكة مع »نوكيا«

الرئيس األميركي السابق 
يندد بقرار »فيسبوك« احتجاجات في عقر دار »فيسبوك« بسبب فلسطني

CINEMA
CINEMA

ذي  كنجورينغ:  »ذي  الــرعــب  فيلم  تصدر 
إيــرادات  ترتيب  إيــت«  دو  مي  مايد  ديفيل 
أميركا  في  التذاكر  شبابيك  على  ــالم  األف
تعيد  السينما  دور  بــدأت  حيث  الشمالية، 
كثيرا  تــضــررت  بعدما  تباعا  أبوابها  فتح 
»وورنر  فيلم  وتمكن  الصحية،  األزمة  جراء 
سلسلة  من  الثالث  وهو  الجديد،  بــراذرز« 
آخر  رعب  فيلم  إطاحة  من  كنجورينغ«  »ذي 
»إيــه  هــو  أوفــيــس«  »بــوكــس  يتصدر  كــان 
انطالق  شهد  الـــذي  ــس2-«  ــالي ب كــوايــت 

إقباال كبيرا. الماضي  عروضه األسبوع 
أسبوعه  فــي  كنجورينغ«  »ذي  وحــقــق 
نتيجة  وهـــي  دوالر،  مــلــيــون   24 األول 
أن  خصوصا  إيجابية،  ــر«  »وورنـ اعتبرتها 
على  للمشتركين  ــال  أص مــتــوافــر  الفيلم 
على  للفيديو  ماكس«  أو  بي  »إتش  منصة 
وتتناول  إضافية،  كلفة  دون  من  الطلب 
يتمتعان  اللذين  المحققين،  صراع  القصة 

وفيرا  ويــلــســون  بــاتــريــك  خــارقــة  ــدرات  ــق ب
الشيطانية. المكائد  مع  فارميغا 

للمخرج  باليس2-«  كوايت  »إيــه  وحقق 
بالنت  إميلي  زوجته  مع  كراسينسكي  جون 
مليون   19,5 البطولة  ــدور  ب تقوم  التي 
الجمعة  من  الممتدة  الفترة  خــالل  دوالر 
ــرادات  إي عن  انخفاضا  مسجال  ــد،  األح إلــى 
دوالر،  مليون   48 البالغة  األول،  أسبوعه 
تعتبر  ذلــك  مع  لكنها  الماضي.  األســبــوع 
»باراماونت«  من  الفيلم  لهذا  قوية  نتيجة 
العالم  نهاية  أجــواء  في  تعيش  عائلة  عن 
أن  المتوقع  ــن  وم ــوش،  وحـ تــســود  حيث 
أول  قريبا  باليس2-«  كوايت  »إيــه  يصبح 
مليون  المئة  عتبة  إيــراداتــه  تتجاوز  فيلم 
التي  »كوفيد19-«  جائحة  بدء  منذ  دوالر 
وقت  في  السابع،  للفن  كبيرة  ضربة  شكلت 
فتح  السينما  دور  من  المئة  في   75 أعــادت 

أبوابها.

شعر الحكمة
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
مـاني علي كـاين وكـان انهدي ***طير حر قـاطع من زمان قيادي

»تويتر« تطلق خدمات مدفوعة

● ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بعد إعادة بناءه في بنغازي 2021.

كلمة1000

رأى الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، 
الجمعة، أن تعليق حسابه لمدة عامين على 
موقع »فيسبوك« »إهانة« للناخبين، مجددا 
التأكيد أن االنتخابات الرئاسية للعام 2020 
سرقت منه، وقال ترامب، في بيان، إن »قرار 
فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص صوتوا 

لنا في االنتخابات الرئاسية المزورة للعام 
2020«، وأضاف: »ينبغي عدم السماح لهم 

باإلفالت بهذه الرقابة وكم األفواه، وفي 
النهاية سنفوز. ال يمكن لبلدنا تحمل هذه 

االنتهاكات بعد اآلن!«.
وأعلن موقع »فيسبوك«، الجمعة الماضي، 

تعليق حساب الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب لمدة عامين، الفتا إلى 

أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة 
بالمستخدمين اآلخرين »إذا انتهكت قواعد 

المنصة االجتماعية، خصوصا في حال 
التضليل اإلعالمي«.

وقال الموقع، إن ترامب لن يستطيع 
العودة إال مع زوال »األخطار التي تهدد أمن 

الرأي العام«، بعدما علق حسابه موقتا في 
السابع من يناير الماضي، لتشجيعه أنصاره 

خالل اقتحامهم مبنى »كونغرس« في 
واشنطن، في قرار غير مسبوق، حسب وكالة 

»فرانس برس«.

ضمن استراتيجية توفير مصادر دخل متنوعة، أطلقت »تويتر«، الخميس، عروض اشتراكات 
عملية،  خاصيات  إلى  الوصول  في  يرغبون  الذين  وأستراليا،  كندا  في  لمستخدميها  مدفوعة 
في  األولية  المرحلة  هذه  خالل  »من  تأمل  أنها  بيان،  في  االجتماعية،  المنصة  وأوضحت 
أكثر  »خاصة  الشبكة  على  المستخدمين  تجربة  يجعل«  أن  يمكن  لما  أفضل  فهم  تكوين 

وحيوية أكثر«، وفق »فرانس برس«.
وستتوافر للمشتركين لقاء نحو ثالثة دوالرات شهريا إشارات مرجعية لتخزين تغريداتهم 
اإلرسال  قبل  تغريدتهم  »إلغاء« لالطالع على  وزر  أكثر،  فئات، و»قراءة« مريحة  المفضلة في 
النهائي، بحيث يتاح لهم تعديلها إذا شاؤوا، وأضافت »تويتر«، في بيانها: »نسمع غالبا أننا 
ال نوفر دائما خاصيات تلبي احتياجات المستخدم«، واعدة بأن »يتغير ذلك«. وتعتزم الشركة 
إلى  لكنها طمأنت  للمشتركين،  أخرى  التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا إضافة خاصيات 
على  »تويتر«  استحوذت  مايو،  مطلع  وفي  أبدا«،  تختفي  »لن  المجانية  »تويتر«  خدمة  أن 
تطبيق »سكرول« المخصص لقراءة األخبار من دون إعالنات، بهدف تعزيز خاصية االشتراك 

المدفوع التي شرعت في اعتمادها.
خصائص  إلى  الوصول  لديكم  يكون  أن  تويتر  كمشتركي  »تخيلوا  بارك:  مايك  وقال 
العلم  مع  إخبارية،  رسالة  أو  المفضلة  صحيفتكم  قراءة  بسهولة  لكم  تتاح  أن  أو  متقدمة 
في  صعوبة  »تويتر«  وتواجه  والكتاب«.  المنشورات  لتمويل  سيصب  اشتراككم  من  جزءا  أن 

إيجاد وسائل لتحقيق مداخيل من دون اإلضرار بسالسة استخدام منصتها للرسائل.
بلغ  وقد  الفائت.  أبريل  نهاية  في  المتوقع  من  أقل  نتائج  األميركية  المجموعة  ونشرت 
واحدا  إعالنا  رأوا  )ممن  للشبكة  إيرادات  در  شأنهم  من  الذين  اليوميين  المستخدمين  عدد 
على األقل في يوم معين(، 199 مليونا في الربع األول، أي أقل بمليون مشترك من توقعات 
المحللين، كذلك، تواجه الشبكة صعوبة في توسيع جمهورها الرئيسي، المؤلف من مشاهير 
التضليل  لمكافحة  االستثمارات  زيادة  في  استمرارها  وقادة سياسيين، مع ضرورة  وصحفيين 

اإلعالمي والمضامين اإلشكالية.

يا  »محالك  بعنوان  الجديدة،  أغنيته  غالي  صالح  الليبي  الفنان  أطلق 
بالدي«، على قناته بموقع الفيديو األشهر »يوتيوب«.

حامد،  بن  عماد  الشاعر  كلمات  من  بــالدي«  يا  »محالك  أغنية 

وألحان صالح غالي، وتوزيع محمود الشاعري.
بمواقع  الليبية  الصفحات  على  كبيرة  بمتابعة  حظيت  األغنية 

التواصل االجتماعي.

#الحرية_ملنصور_عاطي
الموثقة  الرقمية  للقطع  المتزايد  الرواج  بعد 
جديدا  جيال  أن  يبدو  تي«،  إف  »إن  بتكنولوجيا 
بالتقنيات  المولعين  الجمع  هواة  من  ظهر 
جديد  مجال  في  بقدراتهم  والمقتنعين  الحديثة 
في  برس.  فرانس  وكالة  وفق  طائلة،  إيرادات  يدر 
صانع  وهو  كانغ،  براندون  بدأ  الماضي  ديسمبر 
موثقة  قطع  شراء  عاما،   25 سن  في  فيديوهات 

من  أكثر  يملك  وبات  تي«،  إف  »إن  بتقنية 
الشاب  هذا  أنفق  فبراير،  وفي  منها.   500

دوالر  ألف   50 كاليفورنيا  في  المولود 
رقمي  عمل  وهو  »ريفليكشن«،  لشراء 

مي. فيد  اإللكترونية  الموسيقى  لفنان 
رقمية  رسوما  مجموعته  وتضم 
ولعبوة مشروب  آيب(  )بورد  قردة  لرؤوس 

لسيارة  تحريكي  رسم  أو  لمكعب،  أو 
فنانين  بتوقيع  وكلها  الطريق،  على  تتنقل 

على  األعمال  هذه  وتعرض  مغمورين. 
أن  يعتزم  ال  كانغ  لكن  منزله،  في  شاشات 

استمالة  في  كانغ  نجح  منها.  القليل  سوى  يبيع 
يقول:  وهو  المجال.  هذا  إلى  أقربائه  من  الكثير 

من  التثبت  على  القدرة  هو  لطيفا  يجدونه  ما 
تي«. إف  الـ»إن  هذه  ملكية 

وهو  توكنز(،  فانجيبل  )نان  تي«  إف  »إن  ويتيح 

لالستبدال،  القابلة  غير  الرموز  عبر  تشفير  أسلوب 
سواء  رقمي  منتج  أي  أصالة  تثبت  شهادة  منح 
مقطوعة  أو  فيديو  أو  تعبيريا  رسما  أو  أكان صورة 
ذلك.وبعدما  غير  أو  صحفية  مقالة  أو  موسيقية 
درت   ،2020 العام  حتى  سري  نطاق  في  بقيت 
تي«  إف  »إن  بأسلوب  الموثقة  الرقمية  القطع 
ما   ،2021 من  األولى  الخمسة  األشهر  خالل 
العمليات  من  دوالر  مليار   2,5 من  يقرب 
فانجيبل  نون  موقع  تقديرات  بحسب  المالية، 
الكبرى  المزادات  دور  وبات  المتخصص. 
»إن  بنسق  رقمية  قطعا  بانتظام  تبيع 
حتى  »سوذبيز«  مع  الحال  كما  تي«،  إف 
القدرة  وأدت  الجاري.  يونيو  من  العاشر 
دورا  تي«  إف  الـ»إن  مصدر  تعقب  على 
كونه  رغم  كانغ  براندون  لدى  حاسما 
العمالت  في  عدة  سنوات  منذ  يستثمر 
سلسلة  تكنولوجيا  تستخدم  التي  المشفرة 
»إن  في  المعتمدة  نفسها  )بلوكتشين(  الكتل 
إلثبات  طريقة  أي  هناك  يكن  لم  وقبال،  تي«.  إف 

كانغ. وفق  الرقمية،  القطع  ملكية 

طفرة »إن إف تي« تستقطب جيال جديدا من املولعني بالتكنولوجيا.. واألرباح باملليارات
ومهتمون  ــون  ومــدون نشطاء  أطلق 
»#الــحــريــة_ هشتاغ  ــعــام،  ال بالشأن 
باإلفراج  للمطالبة  لمنصور_عاطي«، 
األحمر  الهالل  جمعية  فــرع  مدير  عن 
المجتمع  مــفــوضــيــة  ــرع  فـ ورئــيــس 
المدني،  الناشط  أجدابيا  في  المدني 
جرى  ــذي  ال المغربي،  عاطي  منصور 
أمام  من  مجهولين  قبل  من  خطفه 
بمدينة  األحــمــر  الــهــالل  جمعية  مقر 

أجدابيا يوم الخميس الماضي.
منصور  بالناشط  االتصال  وانقطع 
من  بالقرب  الخميس،  مساء  عاطي، 
الهالل  جمعية  فرع  ــإدارة  ب عمله  مقر 
على  عثر  حيث  أجــدابــيــا،  فــي  األحــمــر 
العثور  دون  عمله  مقر  قــرب  سيارته 
أدت  التي  ــاب  األســب معرفة  أو  عليه 
مع  ــده  وال تواصل  فيما  اختفائه،  إلــى 
والعيادات  األمنية  والجهات  أقاربهم 
سالمة  مــن  للتأكد  والمستشفيات، 

نجله، على ما نقل مصدر من العائلة.
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ضباب سبها يغطي ضباب سبها يغطي 
على صناديق على صناديق 

االقتراع.. وجموداالقتراع.. وجمود
في امللفات الحاسمةفي امللفات الحاسمة

ضباب أسود ممتزج بدموع الحزن مر على ليبيا خالل 
السياسية  الساحة  على  طغت  إذ  الجاري،  األسبوع 
تنظيم  تبناه  الذي  اإلرهابي،  سبها  تفجير  أحــداث 
تتراوح  لم  بينما  ضابطان،  ضحيته  وراح  »داعش«، 
االستقرار  أو  السيادية  المناصب  حسم  مثل  ملفات 
مكانها،  لالنتخابات  الدستورية  عــدة  القا  على 
وبقيت محلك سر، وهو الحال ذاته بالنسبة لقضية 
بإجراء  الدولة  مجلس  وتمسك  الوطنية.  المصالحة 
أرجع  فيما  االنتخابات،  قبل  الدستور  على  االستفتاء 
محللون تسارع عدد من األحداث خالل الفترة األخيرة 
االنتخابات  إتمام  عدم  في  معينة  أطراف  رغبة  إلى 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وحقوق  العامة  الحرية  لجنة  بعثت  األثناء،  وفي 
اإلنسان بالنقابة العامة للمحامين برسالة وقع عليها 
125 شخصية ليبية، ووجهت إلى األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعت فيها بعثة األمم 
أو  البالد فورا«  إلى »ترك  ليبيا  للدعم لدى  المتحدة 

العمل بـ»جدية« لحل مشكلتها.
في سبها، سالت الدماء نتيجة حادث تفجير سيارة 
المدينة،  في  مازق  أبناء  بوابة  مفترق  قرب  مفخخة 
رئيس  منهما  ضابطين  مقتل  إلى  أدى  ما  األحــد، 
البحث الجنائي وجرح خمسة آخرين تابعين لمديرية 
المباحث  بجهاز  للعمل  ومنتدبين  المدينة  أمن 

الجنائية، حسب بيان لوزارة الداخلية.
المجلس  عضو  بحث  بيومين،  الحادث  وعقب 
من  الجيش  قيادات  مع  الكوني  موسى  الرئاسي 
المنطقة  في  واألمنية  العسكرية  األوضاع  الجنوب 
مناقشة  جرت  بطرابلس،  عقد  لقاء  وفي  الجنوبية. 
مسائل: الحدود، ومكافحة اإلرهاب ومساعي توحيد 
للتصدي  الجهود  وتكاتف  العسكرية،  المؤسسة 
وكذلك  المنطقة،  يهدد  الذي  ــاب  واإلره للتطرف 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.
الجيش  قيادات  يمثلون  الذين  الضباط  وقدم 
الراهن،  العسكري  الوضع  عن  توضيحا  الجنوب  من 
الجنوبية،  الحدود  عبر  البالد  تهدد  التي  واألخطار 
رؤية  بوضع  الليبي  للجيش  األعلى  القائد  مطالبين 
شاملة تضم كل الوحدات العسكرية لتأمين الحدود 

ومكافحة اإلرهاب ومنع التهريب.
وطنية  أمنية  خطة  وضع  ضــرورة  الكوني  وأكد 
حماية  كتائب  وتوحيد  اإلرهــاب،  لمواجهة  موحدة 
حتى  اللوجستية،  اإلمكانات  كل  ومنحهم  الحدود 
مضيفا  إليهم،  الموكلة  المهام  أداء  من  يتمكنوا 
الليبيين ويسابق  الرئاسي يمثل جميع  المجلس  أن 
الدولة، وعلى  الزمن من أجل توحيد كل مؤسسات 

رأسها المؤسسة العسكرية.

فتح باب الترشح للمناصب السيادية
باب  فتح  للدولة  األعلى  المجلس  أعلن  جانبه،  من 
في  عليها  المنصوص  السيادية،  للمناصب  الترشح 
االتفاق الموقع في أبوزنيقة بالمملكة المغربية من 

2 إلى 6 أكتوبر، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها 
في المترشح لهذه المناصب.

الترشح  في  الراغبين  المواطنين  المجلس  ودعا 
لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية إلى التقدم 
بطلباتهم للمجلس من خالل أعضاء اللجنة المشكلة 
أجل  في  االنتخابية،  دائرته  حسب  كل  بالخصوص 
الجاري،  يونيو   13 الموافق  األحد  يوم  مساء  أقصاه 

حسب بيان للمجلس، األربعاء.
المحاسبة،  ديوان  رئيس  المناصب  تلك  وتشمل 
ورئيس المفوضية العليا لالنتخابات، ونائب محافظ 

المصرف  إدارة  المركزي، وعضوية مجلس  المصرف 
ووكيل  اإلداريــة،  الرقابة  هيئة  ووكيل  المركزي، 
الهيئة  وعضوية  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
إدارة  مجلس  وعضوية  الفساد،  لمكافحة  الوطنية 

المفوضية العليا لالنتخابات.
األعلى  المجلس  شكل  الماضي،  أبريل   25 وفي 
للدولة لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح 
المجلس  إلى  الموكول  السيادية  المناصب  لشاغلي 
التفاهمات  »حسب  تسميتها  النواب  مجلس  مع 
اإلعالمي  المكتب  وفق  المجلسين«،  بين  السابقة 

للمجلس األعلى للدولة.
المشري: االستفتاء أوال

الدستورية  القاعدة  على  االستقرار  يتم  لم  وبينما 
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  تمسك  لالنتخابات، 
خالد المشري، بإجراء االستفتاء على مشروع الدستور 
قبل االنتخابات، نافيا تسبب إجراء االستفتاء في تأخر 
إجراء االنتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 

من العام الجاري.
وقال المشري خالل مؤتمر صحفي عقد في فندق 
على  االستفتاء  قانون  إن  طرابلس،  في  »المهاري« 

مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات منذ فبراير 2019، متهما 
المفوضية بـ»التلكؤ« في إجراء االستفتاء. كما أشار 
إلى قدرة المفوضية على إنجاز االستفتاء على مشروع 
الدستور قبل شهر أغسطس المقبل، موضحا أنه حال 
رفض المشروع يمكن الذهاب مباشرة إلى القاعدة 
وحقوق  العامة  الحرية  لجنة  لالنتخابات.  الدستورية 
بعثت  بدورها  للمحامين  العامة  بالنقابة  اإلنسان 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  رسالة 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  فيها  دعت  غوتيريس، 

لدى ليبيا إلى »ترك البالد فورا« أو العمل بـ»جدية« 
لحل مشكلتها.

رئيس  إلــى  أيضا  المقدمة  الرسالة  وأشـــارت 
إلى  عمدت  البعثة  أن  إلــى  كوبيش،  يــان  البعثة 
»إدارة األزمة« وليس حلها، وذلك بتجاهل األهداف 
المصالحة  تحقيق  ومنها  لتشكيلها  الرئيسية 
وأنها  االنتخابات،  إجــراء  في  والمساعدة  الوطنية 
مسار  تحديدها  في  جسيمة«  »أخــطــاء  ارتكبت 
المرحلة االنتقالية الحالية بعدما تحولت إلى »سلطة 

مركزية«.
االهتمام  عليها  كان  البعثة  أن  الرسالة  في  وجاء 
الوطنية،  المصالحة  تحقيق  في  المساعدة  بــأوال: 
وثالثا:  الليبي،  الدستور  إعداد  المساعدة في  وثانيا: 
دور  »لكن  القادمة،  االنتخابات  إجراء  في  المساعدة 
الختصاص  الكامل  االنتزاع  إلى  تحول  المساعدة 
األممية  البعثة  وتحول  المعنية  الليبية  المؤسسات 
»المال  إلى  الرسالة  وأشارت  مركزية«.  سلطة  إلى 
الفاسد الليبي واألجنبي ودوره في شراء الذمم لتمرير 
األجنبية  المخابرات  وهيمنة  مشروعة،  غير  قرارات 
التهديد  سياسة  واتباعها  األمني  المشهد  على 

واالبتزاز«.
واعترض الموقعون على الرسالة، على: بعث الحياة 
من جديد في مجلس النواب الذي انتهت واليته منذ 
مدة، وبعث الحياة في المؤتمر الوطني تحت مسمى 
المجلس األعلى للدولة، وإعطائه الصفة االستشارية 
ما  على  الموافقة  ضرورة  من  بتمكينه  وعمال  قوال 
يقرره مجلس النواب في اختيار المناصب السيادية، 
في سياسة تهدف إلى عدم اتفاق الطرفين،  وكذلك 
مشاريع  على  الموافقة  إمكانية  المجلس  إعطاء 
وأضافت  النواب.  مجلس  من  إقرارها  قبل  القوانين 
واقترحتم  برلين  في  الفرقاء  تجميع  »تم  الرسالة: 
لجنة )5+5( العسكرية دون دعمها وتركها وحدها 
دون تدخل من البعثة باقتراح طريق إلخراج المرتزقة 
ملتقى  )أعضاء  شخصا   75 اخترتم  لقد  واألجانب، 
الحوار السياسي الليبي( في اختيار تنقصه الدقة رغم 
إلى  أننا ال نشك في وطنيتهم وحرصهم، مشيرين 

عدم حسم القاعدة الدستورية لالنتخابات«.

انتخابات ومكافحة فساد!
من جانبه، ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية 
من  مسؤولين  مع  السايح،  عماد  لالنتخابات  العليا 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سبل التعاون بين 
المفوضية والهيئة للرفع من مستوى شفافية ونزاهة 

العملية االنتخابية المقبلة في ديسمبر.
تبون،  الجزائري عبدالمجيد  الرئيس  أكد  خارجيا، 
استعداد بالده الحتضان لقاءات المصالحة الوطنية 
إعادة  أهمية  على  الليبيين، مشددا  لطلب  استجابة 
ووحدتها.  سيادتها  يحفظ  بما  الليبية،  الدولة  بناء 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائبي  مع  تبون  والتقى 
المرداية،  قصر  في  الالفي  وعبداهلل  الكوني  موسى 
وذلك لمناقشة تسيير المرحلة االنتقالية وفق خارطة 

الطريق المتفق عليها.

ال رؤية واضحة لالنتخابات حتى اآلن

< عبدالمجيد تبون< أنطونيو غوتيريس < موسى الكومي < خالد املشري

 ال قاعدة دستورية حتى اآلن.. واملشري: الدستور قبل االنتخابات

القاهرة- الوسط

لجنة الحريات بنقابة املحامني و125 شخصية يعترضون على أداء البعثة األممية

طرابلس ـ الوسط
األطــراف  بين  والجدل  واالعتراضات  المناقشات  من  شهور  بعد 
األربعاء،  للدولة،  األعلى  المجلس  أعلن  الفاعلة،  الليبية  السياسية 
فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في االتفاق 
أكتوبر   6 إلى   2 من  المغربية  بالمملكة  أبوزنيقة  في  الموقع 

الماضيين.
الترشح  في  الراغبين  »المواطنين  بيان،  في  المجلس،  ودعا 
بطلباتهم  التقدم  إلى  السيادية،  المناصب  تلك  وعضوية  لرئاسة 
حسب  كل  بالخصوص  المشكلة  اللجنة  أعضاء  خالل  من  للمجلس 
دائرته االنتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم األحد الموافق 13 يونيو 
المناصب كال من رئيس ديوان  البيان تشمل هذه  2021«. وحيب 
محافظ  ونائب  لالنتخابات،  العليا  المفوضية  ورئيس  المحاسبة، 
المصرف المركزي، وعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، ووكيل 

الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  ووكيل  اإلداريــة،  الرقابة  هيئة 
إدارة  مجلس  وعضوية  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  وعضوية 

المفوضية العليا لالنتخابات.

عقيلة: حسمت في بوزنيقة
وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن آلية اختيار 

المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة.
المناصب  اختيار  كيفية  على  بوزنيقة  في  »اتفق  إنه  عقيلة  وقال 
السيادية من خالل لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس األعلى 
ورئيسا  مغربية،  وبرعاية  المتحدة  األمم  بعثة  إشراف  تحت  للدولة، 
األمر«، حسب كلمته في مؤتمر  لهما عالقة بهذا  ليس  المجلسين 

صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، الجمعة.
إلى  أرسلت  السيادية  للمناصب  المرشحين  ملفات  أن  أضاف 

مجلس الدولة »وما عليه إال تنفيذ ما اتفق عليه«.
الـ13  الدوائر  من  لجنة  شكل  للدولة،  األعلى  المجلس  أن  يذكر 
إلى  الموكول  السيادية  المناصب  لشاغلي  الترشح  ملفات  لقبول 
السابقة  التفاهمات  »حسب  تسميتها  النواب  مجلس  مع  المجلس 
رقم  العادية  الجلسة  خالل  اللجنة  تشكيل  وجاء  المجلسين«.  بين 
62 للمجلس األعلى للدولة التي عقدت بمقر المجلس في العاصمة 
طرابلس، برئاسة خالد المشري وشهدت أيضا التصويت على قبول 
لليبيا  العام  النائب  لمنصب  الصور،  الصديق  المستشار،  ترشح 
االتفاق  من   )15( المادة  عليه  نصت  لما  وفقا  الحضور،  بأغلبية 
المغربية عدة اجتماعات بين وفدي  السياسي. واستضافت بوزنيقة 
مجلسي النواب والدولة، والتي انتهت إلى »تفاهمات« بشأن توحيد 
الذي  اإلطار  وفق  للدولة،  السيادية  المناصب  وشاغلي  المؤسسات 

ينظمه االتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات.

اهتمام دولي باستمرار العملية السياسية وتحييد ملف النفوذ العسكري األجنبي في ليبيا
وبريطانيا  ــي  األوروبـ االتــحــاد  مــن  كــل  يلعب 
الوجود  تحييد  ورقــة  على  المتحدة  والواليات 
العسكري األجنبي من الملف الليبي حتى ال يكون 
من  مدعومة  قوى  ألي  سياسية  مناورة  في  سببا 
العامة  لالنتخابات  آخر  تأجيل  إلى  تدفع  الخارج، 
المقبل. وترك  24 ديسمبر  المقررة في  ليبيا  في 
لروسيا  وواشنطن  ولندن  ــي  األوروبـ االتــحــاد 
وتركيا االستمرار في الوجود العسكري في ليبيا؛ 
حين  ففي  مزدوج؛  دور  لعب  أنقرة  تحاول  بينما 
الرئيس  إدارة  تلعب  ليبيا  داخل  قواتها  توجد 
عدة  مستوى  على  التهدئة  بورقة  إردوغان  رجب 
لتقاسم  مشتركة  صيغة  إلى  للتوصل  جبهات، 
بؤر  من  أخــرى  مناطق  في  والمصالح  النفوذ 
الصراع. وبات الوجود العسكري األجنبي خصوصا 
وليبية  دولية  ضغوطا  يشهد  والروسي  التركي 
متزايدة لسحبه من البالد، وستحسم هذا الملف 
اجتماعات أوروبية تركية وروسية أميركية مقررة 
 12 يجمع  الذي  الثاني،  برلين  مؤتمر  قمة  قبل 
يوم  وروسيا  المتحدة  الواليات  بينها  من  دولة 
الدولي  المجتمع  يسعى  حيث  الجاري،  يونيو   23
ليبيا،  في  الوضع  حول  واحــد  بصوت  للتحدث 
في  السياسية  العملية  واستئناف  العوائق  وإزالة 

البالد.
المتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد  ويدرك 
البحر  على  وجودها  تعزيز  إلى  تسعى  أنقرة  أن 
الجيش  أنشأ  وقد  خصوصا  ليبيا،  في  المتوسط 
بناء  على  تعمل  حين  في  جوية  قاعدة  التركي 
قاعدة بحرية أخرى، وهي طموحات تشاركها مع 
العسكري  الوجود  بعض  تستهدف  التي  موسكو 
سواء  المتوسط،  األبيض  البحر  على  المحدود 
قواعد  وتثبيت  االستخباراتية  المعلومات  لجمع 
عسكرية بحرية، أو عقد بعض الصفقات التجارية 

المربحة خالل إعادة إعمار البالد.

مؤتمر بريطاني لسحب المرتزقة
»أفريكا  مــوقــع  يكشف  الــســيــاق،  ــذا  ه ــي  وف
تخطيط  عن  االستخباراتي  الفرنسي  إنتلجنس« 
كبير  مؤتمر  لتنظيم  البريطانية  الخارجية  وزارة 
في  النشطة  المسلحة  الجماعات  سالح  نزع  حول 
جزء  وسيخصص  دمجها،  وإعادة  وتسريحها  ليبيا 
األجنبية  القوات  انسحاب  لجدولة  المنتدى  من 
المساعدة، وهي صيغة محايدة على ما يبدو تتعلق 
لديهما  اللتين  وتركيا،  بروسيا  مباشرة  الواقع  في 
ليبيا.  في  المنتشرة  العسكرية  التعزيزات  مئات 
ورجح التقرير أن يتم إيالء اهتمام خاص لمجموعة 
التي  الغامضة،  العسكرية  شبه  الروسية  »فاغنر« 
كانت تدعم الجيش الوطني الليبي؛ الفتا إلى إعالن 
العام  هذا  بداية  في  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم
نطاق  وعلى  الروسي.  المشغل  عن  تمويلها  قطع 
التسريح  المؤتمر سيناريوهات  أوسع، سيستكشف 
األجنبية  المسلحة  الجماعات  لجميع  واالنسحاب 
الموجودة في مسرح العمليات الليبي، بما في ذلك 
المقاتلون التشاديون والسودانيون، خصوصا وقد 
هذه  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  تناول 
المسألة في أبريل المنصرم. وتحرص بريطانيا على 
فعال  بشكل  األوروبي  واالتحاد  واشنطن  مشاركة 
في مبادرتها. في حين أنه من غير المحتمل أن تتم 

دعوة موسكو أو أنقرة.

دبلوماسية رغم الخالف
الطابع  ذات  خالفاتهما  وباريس  أنقرة  تخفي  وال 
وقت  ففي  ليبيا،  في  النفوذ  على  الجيوسياسي 
أوغلو  التركية تشاووش  الدبلوماسية  رئيس  كان 
مع  المشتركة  والمصالح  التقارب  نقاط  يتلمس 
باريس،  في  لودريان  إيف  جان  الفرنسي  نظيره 
يوم 7 يونيو بعد أشهر من التوترات بين البلدين؛ 

ثالثيا  لقاء  الدولية  الجهود  توحيد  ملف  شكل 
ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  ضم 
في  وروس  أتراك  دبلوماسيين  مع  كوبيش  يان 
نائب  أكد  الروسية،  الخارجية  وحسب  موسكو. 
وزير  ونائب  أونال،  سادات  التركي  الخارجية  وزير 
الشرق  إلــى  بوتين  مبعوث  الروسية  الخارجية 
جانب  إلى  بوغدانوف،  ميخائيل  وأفريقيا  األوسط 
سبيل  في  الدولية  الجهود  تعزيز  أهمية  كوبيش 
إجراؤها  المزمع  الليبية  لالنتخابات  الدعم  تقديم 
الحكومة  أجهزة  دعمهم  مع  ديسمبر،   24 في 
إزاء  مشتركا  موقفا  واتخاذهم  الموقتة،  الليبية 
المقرر  ــوزاري  ال االجتماع  قبيل  ليبيا  في  الوضع 

بالعاصمة األلمانية برلين.
بذل  إلــى  ولــودريــان  أوغلو  دعــا  فرنسا  وفــي 
لالنتقال  الزمني  الجدول  بقاء  لضمان  جهد  كل 
السياسي واألمني واالنتخابي على المسار الصحيح 

وتطبيق وقف إطالق النار.
ووفق النظرة الفرنسية، فإن استقرار ليبيا يعني 
المتوسطي،  والجوار  الساحل  بلدان  في  السالم 
الذي بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون خالل لقائه 
رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، يتطلب »وضع 
القوى  جميع  ورحيل  الخارجية،  التدخالت  لكل  حد 
مشيرا  الليبية«،  األراضي  من  األجانب  والمرتزقة 
ومرتزقتهم،  واألتراك  الروس  إلى  خاصة  بصورة 

وآخرين. حضور مصر في المعادلة
التركي  الفرنسي  الخالف  المسألة جوهر  وهذه 
حول ليبيا وحتى مع مصر، في ظل ذهاب أوساط 
أنقرة لضغوط  أوروبية متابعة إلى ترجيح خضوع 
توازن  على  الحفاظ  بهدف  جزئيا  حضورها  تقليل 
القوى في البالد عن طريق اإلبقاء على عدد رمزي 
صغير من قواتها في غرب ليبيا وليس قوات قتالية، 
الكلي يعني فقدان ورقة  انسحابها  أن  ألنها تعي 

مساومة مهمة في يدها. ومع ذلك فإن تصريحات 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تعاكس الطامحين 
لتغيير سلوك أنقرة، وذلك خالل متابعته جانبا من 
مناورات »ذئب البحر 2021« التي ينفذها الجيش 
التركي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، حيث 
زعم أن »القوات التركية تسهم في توفير التدريب 
والمساعدات  والصحة  األلغام  وإزالــة  العسكري 
االتفاقات  إطار  في  ليبيا،  في  وغيرها  اإلنسانية 
للتعاون  التفاهم  مذكرة  إلى  إشارة  في  الثنائية«، 
األمني والعسكري الموقعة مع فائز السراج رئيس 
حكومة الوفاق الوطني السابقة في اسطنبول في 

27 نوفمبر 2019.

اعتراض تركي على عملية »إيريني«
العسكرية  األوروبية  »إيريني«  عملية  أكار  واتهم 
حكومة  على  األسلحة  حظر  تنفيذ  »تحاول  بأنها 
العملية  شرعية  يجعل  ما  وهذا  الوطنية،  الوحدة 
مثارا للجدل، وهي بفعلها هذا تؤثر سلبا في العملية 
السياسية وتسبب عدم االستقرار في البالد«. وقبل 
أيام، مدد مجلس األمن الدولي، عمل بعثة مراقبة 
السفن قبالة ليبيا، لمراقبة وتفتيش السفن المشتبه 
البالد.  إلى  األسلحة  توريد  حظر  انتهاكها  في 
ويقضي القرار الجديد بتفويض الدول األعضاء التي 
تعمل على المستوى الوطني أو من خالل المنظمات 
قبالة  البحار  أعالي  في  السفن  بتفتيش  اإلقليمية، 
السواحل الليبية. ويسمح أيضا للدول األعضاء في 
اكتشافها  يتم  أي شحنة  بمصادرة  األمن،  مجلس 

خاضعة لحظر األسلحة والتخلص منها.
ليبيا  في  مشتركة  مصالح  إلى  التوصل  لكن 
رئيسية  قضايا  في  بتفاهمات  آخر  بنحو  يتعلق 
وسورية  باغ  قره  ناغورنو  إقليم  في  أخرى  خالفية 
تعمل  بحيث  وأوكرانيا،  المتوسط  البحر  وشرق 
موعد  قبل  لعقوبات  تجنبا  التهدئة  على  أنقرة 
اجتماع مخطط بين الرئيس األميركي جو بايدن 

ــان  وإردوغـ األوروبـــي  االتــحــاد  مسؤولي  وكــبــار 
والروسي فالديمير بوتين في 15 يونيو، بعد يوم 
أنه  الناتو في بروكسل. علما  واحد من قمة حلف 
ستتخذ قرارات خالل قمة األطلسي بشأن األعمال 
األوروبي فسوف  المجلس  أما  الروسية،  العدوانية 
لبحث  يونيو   25 إلى   24 من  الفترة  في  ينعقد 

العالقات بين بروكسل وأنقرة وموسكو.

بوتين يتواصل مع أوروبا بشأن ليبيا
المجلس  ورئيس  بوتين  أعــرب  وبالموازاة، 
السلطات  دعمهما  عن  ميشيل  شارل  األوروبــي 
الصحفية  الخدمة  ووفــق  ليبيا.  في  االنتقالية 
للكرملين، فإن الملف الليبي نوقش في محادثات 
هاتفية مساء اإلثنين الماضي، حيث شدد بوتين 
السياسية  العملية  تعزيز  ضرورة  على  وميشيل 
المساعي  ترجمت  أخــرى،  جهة  ومن  ليبيا.  في 
خارجية  بقوى  الليبي  الملف  ارتباط  لفك  الليبية 
إلى  النار،  إطالق  لوقف  اتفاق  الحترام  ودفعها 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  ليبية  زيارة 
بعدما أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
يوم  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  المسلحة  للقوات 
المجلس  رئيس  استقباله  لدى  الماضي،  السبت 
الثابت  بــالده  موقف  المنفي  محمد  الرئاسي 
ليبيا وتحقيق  السالم في  إرساء  تجاه دعم جهود 
رسائل  أن  بيد  االستقرار.  نحو  شعبها  تطلعات 
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجالء المنقوش، 
كانت أكثر دقة حين أبدت تطلع ليبيا إلى سياسة 
التوافق  وتساند  تخدم  إماراتية  ودبلوماسية 

الوطني الليبي.
الخارجية  وزير  لقائها  خالل  المنقوش  وأكدت 
بأبوظبي،  نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل  اإلماراتي 
ستطرحها  التي  الليبية  لألجندة  لدعمها  تطلعها 
حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين الثاني، 

لتحقيق أهداف خارطة طريق المرحلة التمهيدية.

قضية املرتزقة محلك سر

الوسط–عبدالرحمن أميني

< مقاتلون يستعدون إلطالق الرصاص خالل حرب طرابلس.

تفاهم بني موسكو وباريس وأنقرة في بؤر الصراع 
الدولية مفتاح لحل معضلة املقاتلني

أخيرا.. مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية  آخر موعد للتقدمي
 األحد 13 يونيو اجلاري
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مساء  وقع،  الذي  اإلرهابي  الهجوم  يكن  لم 
في  أمنيا  تمركزا  واستهدف  الماضي،  األحد 
كان  فربما  عابر،  حادث  مجرد  سبها،  مدينة 
مشابهة  إرهابية  جرائم  من  لسلسلة  بداية 
يراها مراقبون ضمن محاوالت مستميتة لعرقلة 
بدء  مع  بالتزامن  ليبيا،  في  الديمقراطي  المسار 
البرلمانية  لالنتخابات  للتجهيز  فعلية  إجراءات 

والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
واستهدف هجوم مسلح تمركزا أمنيا بمفترق 
ليبيا،  جنوب  سبها  مدينة  شمال  مازق  أوالد 
الجنائية  المباحث  بإدارة  بحياة ضابطين  فأودى 

الليبية فيما أصاب 5 آخرين.

اجتماع طارئ
محمد  برئاسة  الرئاسي  المجلس  وبادر 
بحضور  اإلثنين،  طارئ،  اجتماع  بعقد  المنفي، 
العائب،  حسين  العامة  المخابرات  جهاز  رئيس 

لبحث تطورات التفجير اإلرهابي في سبها.
يرأسها  لجنة  تشكيل  قرر،  الرئاسي  المجلس 
من  كل  وبعضوية  مازن،  خالد  الداخلية،  وزير 
مكتب  ومنسق  العامة،  المخابرات  جهاز  رئيس 
مكافحة اإلرهاب، بهدف جمع المعلومات وكشف 
المتورطين ومالحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، 
العاجلة  واالحتياجات  الالزم  الدعم  وتوفير 
اآلليات  ووضع  بالجنوب،  األمنية  لألجهزة 
مناطق  جميع  في  اإلرهاب  لمكافحة  والخطط 

ليبيا.

توحيد المؤسسة العسكرية
بتوحيد  اإلسراع  أن  اعتبروا  مراقبون 
أصبح  األمنية،  واألجهزة  العسكرية  المؤسسة 

ضرورة حياتية لضمان أمن وسالمة الليبيين.
يان  ليبيا  لدى  المتحدة  األمم  مبعوث  واعتبر 
يؤكد  اإلرهابي«  سبها  »تفجير  أن  كوبيش، 
المؤسسات  توحيد  عملية  »بدء  إلى  الحاجة 

العسكرية واألمنية في ليبيا«.
»تعزيز  في  التوحيد ستسهم  عملية  إن  وقال 
أمن الحدود والتصدي لخطر اإلرهاب واألنشطة 

اإلجرامية«.
البعثة  أصدرته  بيان  في  أضاف  كوبيش 
بأن  قوي  »تذكير  الحادث  أن  األممية،اإلثنين، 
المسلحة  المجموعات  تحركات  معدل  ارتفاع 
واإلرهابيين ال يؤدي إال إلى زيادة مخاطر انعدام 
ودانت  والمنطقة«.  ليبيا  في  واألمن  االستقرار 

البعثة الهجوم ووصفته باإلرهابي.

إدانات محلية ودولية
والمجلس  الوطنية  الوحدة  حكومة  ودانت 
األعلى  والمجلس  النواب  ومجلس  الرئاسي 
وسفارتا  المصرية  الخارجية  ووزارة  للدولة 
ودول  ليبيا،  لدى  المتحدة  والواليات  بريطانيا 
وجهات دولية عدة، الهجوم الذي نفذه انتحاري 
بسيارة ملغومة مستهدفا عناصر البحث الجنائي 
لمدينة  الشمالي  المدخل  عند  المتمركزين 
العميد  األمن  مدير  أعلنه  ما  بحسب  سبها، 

السنوسي صالح.
وعقب الحادث، أوضح العميد السنوسي صالح 
استشهاد  عن  أسفر  الحادث  أن  »الوسط«،  إلى 
إبراهيم  النقيب  الجنائي  البحث  قسم  رئيس 

علي  أبوبكر  العباس  والنقيب  المناع  عبدالنبي 
الجهيمي  مفتاح  أحمد  وإصابة كل من  مسعود، 
الفائقة،  العناية  بغرفة  العالج  يتلقى  الذي 
ومحمد  عبدالكريم  ومحمد  محمد  وعبداهلل 

إبراهيم.
وقال: »هذا العمل اإلجرامي، جرى تنفيذه عن 
تحمل  كانت  الحجم  صغيرة  كانت  سيارة  طريق 
االنفجار  شديدة  مادة  وأسفلها  حديدية  خردة 
عند  بتفجيرها  يقودها  الذي  االنتحاري  قام 
عدد  وإصابة  مقتل  إلى  أدى  ما  البوابة  وصوله 
من العناصر األمنية التي كانت متمركزة بموقع 

الحادث أثناء تأدية عملها«.
بيان  العملية، حسب  تنظيم »داعش«  وتبنى 
الوحد  حكومة  رئيس  توعد  بينما  له،  منسوب 
الجناة،  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 

وسنضرب  مستمرة  اإلرهاب  ضد  »حربنا  قائال: 
الحادث  واصفًا  كانت«؛  أينما  أوكاره  كل  بقوة 

بـ»العمل اإلرهابي الجبان«.
دان  الذي  الدولة  مجلس  دعا  جهته،  من 
الهجوم وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في 

الحادث، ومالحقة المتورطين.
المجلس طالب الداخلية ببسط سلطة الدولة 
في جميع أرجاء ليبيا، ومكافحة اإلرهاب والجريمة 
والشرعية؛  القانون  عن  والخارجين  المنظمة، 

حتى ينعم الوطن والمواطن باألمن واألمان.
بيان  حسب  الرئاسي  المجلس  أكد  وبدوره 
نشرته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة في 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، عدم التراجع 
السبل  بكل  والسعي  اإلرهاب،  مكافحة  في 

لتحقيق األمن في ربوع ليبيا كافة.

البرلمان يدين
صالح  عقيلة  برئاسة  النواب  مجلس  وسارع 
استهدف  الذي  اإلرهابي«  »التفجير  إدانة  إلى 
أعلن  والذي  سبها،  مدينة  شمال  أمنيا  تمركزا 
لزعزعة  محاولة  في  له،  تبنيه  »داعش«  تنظيم 

األمن في المدينة.
والعسكرية  األمنية  األجهزة  طالب  البرلمان 
بؤر  وتتبع  ومالحقة  مسؤولياتها  بتحمل 
كل  على  حديد  من  بيد  و»الضرب  اإلرهابيين 
الوطن  أمن  استهداف  نفسه  له  تسول  من 
والمواطن«، حسب بيان على موقعه اإللكتروني، 

اإلثنين.
الخارجية  الشؤون  لجنة  دانت  أن  وبعد 
الذي  اإلرهابي«  »الهجوم  النواب  بمجلس 

مدينة  في  الجنائي  البحث  نقطة  له  تعرضت 
اإلثنين،  أصدرته  بيان  في  اللجنة  حثت  سبها، 
اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( على »سرعة 
إلى  الوصول  أجل  من  الجهود  وتكثيف  العمل 
تفاهمات توحد المؤسسة العسكرية، وتضع حدا 

لالنقسام األمني«.

تأمين الجنوب الليبي
إلى  الحكومة  الخارجية  الشؤون  لجنة  ودعت 
ومكافح  الجنوب  تأمين  تجاه  بواجبها  »القيام 
قلقها  مجددة  واإلرهابية«،  اإلجرامية  األنشطة 
من »وجود ارتباط بين المجموعات التي تستغل 
دول  في  واألمني  السياسي  االستقرار  عدم  حالة 
الجنوب  في  محلية  إرهابية  خاليا  وبين  الساحل 

الليبي«.
دان  الذي  النيابي  فزان  لتكتل  بيان  وفي 
بتغيير  طالب  سبها،  في  اإلرهابي«  »الهجوم 
المنطقة  في  واألمنية  العسكرية  القيادات  جميع 
واالستقرار،  األمن  إرساء  في  فشلت«  »التي 

وإحالتهم إلى التحقيق على حد قول البيان.
في  فدعا  سبها  لمدينة  البلدي  المجلس  أما 
بالتصدي  المعنية  األمنية  الجهات  »كل  بيان 
يقف  من  وكشف  اإلرهابية،  األعمال  هذه  لمثل 
لكل من تسول  بيد من حديد  والضرب  وراءها، 

له نفسه المساس بأمن الوطن«.
األعمال  هذه  »مثل  أن  المجلس  واعتبر 
اإلرهابية الجبانة ال تزيد الشعب الليبي العظيم 
وإصرارا  ووحدة  ترابطا  إال  سبها  مدينة  وسكان 
من  الوطن  وتطهير  اإلرهاب  فلول  دحر  على 
الوطن  أمان  على  للحفاظ  اإلرهابية  العناصر 

واستقراره«.

الجزاء الرادع
من جانبه قال وزير الداخلية السابق بحكومة 
الوفاق، إن »عودة النشاط اإلرهابي يمثل تحديا 
للسلطة الحالية وتهديدا خطيرا الستقرار الدولة 
وأمنها«، وذلك تعليقا على التفجير الذي استهدف 
قوات األمن المتمركزة في سبها، بسيارة مفخخة.

بموقع  حسابه  على  تغريدة  في  دعا  باشاغا، 
األطراف  جميع  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
لـ»مكافحة  الجهود  وتنسيق  توحيد  ضرورة  إلى 

اإلرهاب ومعالجة أسباب تناميه«.
الهجوم  السابق، »بشدة  الداخلية  ودان وزير 
اإلرهابي الجبان« الذي استهدف البوابة األمنية 
األمنية  األجهزة  مطالبا  سبها،  مدينة  في 
للعدالة  وتقديمهم  الجناة  مالحقة  بضرورة 

لينالوا جزاءهم »الرادع«.
األسبوع  الوسط«،   « معه  أجرته  حوار  وفي 
لدى  المتحدة  المملكة  سفير  قال  الماضي، 
إجماعا  هناك  إن  هوبتون،  نيكوالس  ليبيا، 
لكن  ليبيا،  في  عسكريا  حل  ال  أنه  على  متزايدا 
ال يمكن تجاهل هذا الخطر، مضيفا: »لن يكون 
النار بالكامل طريقا مستقيما  تنفيذ وقف إطالق 
هذا  في  التحرك  في  االستمرار  والمهم  وسهال، 

االتجاه«.
وقال إن بالده تعمل من خالل مجلس األمن 
النار،  إطالق  وقف  مراقبي  نشر  تسهيل  على 
الذين سيعملون مع آلية مراقبة وقف إطالق النار 
بقيادة ليبية، وتابع، قائال: »مستعدون وراغبون 
أو  العملية  تعطيل  يحاولون  الذين  معاقبة  في 

ارتكبوا جرائم حرب«.
المتحدة  المملكة  البريطاني أن  السفير  وأكد 
مجلس  قرار  صياغة  في  رئيسي  دور  لها  كان 
األمن الدولي األخير )2570( الذي يؤكد ضرورة 
إجراء انتخابات آمنة وشاملة وذات مصداقية في 

24 ديسمبر 2021.

بوتين والمجلس األوروبي
فالديمير  الروسي  الرئيس  أعرب  جهته،  من 
األوروبي شارل ميشيل  المجلس  ورئيس  بوتين 

عن دعمهما السلطات االنتقالية في ليبيا.
محادثات  في  الليبي  الملف  الطرفان  وناقش 
تعزيز  ضرورة  على  وشددا  اإلثنين،  هاتفية 
التي  السلطة  هيئات  ودعم  السياسية،  العملية 
تم تشكيلها خالل الفترة االنتقالية، حسب بيان 

صادر عن »الكرملين«.

باإلرهاب.. »محاولة عرقلة املسار الديمقراطي«.. والجيش املوحد ضرورة قبل انتخابات ديسمبر

طرابلس- الوسط

● شرطي في العمليات األمنية ضمن حرس المنشآت ● جانب من قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس

● جانب من آثار التفجير اإلرهابي األخير في سبها

اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي 
مع المخابرات العامة.. ولجنة 

برئاسة وزير الداخلية لمالحقة 
الجناة وتأمين الجنوب

باشاغا: عودة النشاط
اإلرهابي تحدي للسلطة 

وتهديد خطير ألمن واستقرار 
الدولة

تحت عنوان: »إنهم يعرفون كيف نفكر: كيف ترك 
صحيفة  نشرت  مفخخة؟«،  ليبيا  الروس  المرتزقة 
فاغنر  تقريرا حول مرتزقة  البريطانية  اإلندبندنت 

الروسية في ليبيا.
سودارسان  الصحيفة  مراسل  كتبه  التقرير 
المرتزقة  فرار  رغم  أنه  إلى  فيه  وأشار  راغافان، 
الماضي،  الصيف  الليبية  العاصمة  من  الروس 

فإنهم تركوا وراءهم منازل وساحات مفخخة.
ليبيون  ألغام  إزالة  خبراء  أن  أوضح  التقرير 
أكدوا للصحيفة أن مرتزقة فاغنر وضعوا متفجرات 
كانت  وأنها  ودمى،  وأبواب  مراحيض  مقاعد  في 

مصممة لالنفجار عند اللمس.
أنواع  أغرب  كانت  اإلندبندنت،  تقرير  وبحسب 
األلغام تلك التي وضعوها في عبوات المشروبات 
الشباب  من  العديد  يحب  إذ  الفارغة،  الغازية 
ولذلك  للتسلية،  العبوات  هذه  سحق  الليبيين 
العبوات  تنفجر  بحيث  المتفجرات،  الروس  صمم 

عند الضغط.
الحقول  مؤسسة  رئيس  الجواشي،  ربيع  يقول 
لصحيفة  األلغام،  إلزالة  ليبية  وكالة  وهي  الحرة، 
اإلندبندنت: »لقد درسونا، حتى كيف كان أطفالنا 

يلعبون، إنهم يعرفون كيف نفكر«.
وتجوب فرق إزالة األلغام ليبيا حاليا لتخليصها 
غير  ذخائر  على  وتعثر  القاتل«،  »اإلرث  هذا  من 
عن  أو  قصد  عن  سواء   - هناك  متروكة  منفجرة 
غير قصد - ليس فقط من قبل المرتزقة الروس، 
الذين دعموا المشير خليفة حفتر، لكن من موجات 

سابقة من الصراع، بحسب الصحيفة.
»الربيع  ثورة  إلى  الذخائر  هذه  بعض  وتعود 
العربي« في ليبيا قبل عقد من الزمان، التي أدت 

إلى اإلطاحة بالعقيد معمر القذافي.
ألغاما  كانت  دموية  االكتشافات  أكثر  لكن 
روسية الصنع، بحسب ما أكده خبراء إزالة األلغام 
مثلها  شيئا  يروا  لم  إنهم  ويقولون  للصحيفة. 
2019 االستيالء على  العام  قبل محاولة حفتر في 

العاصمة.
اآلالف  وربما  المئات  أن  إلى  تشير  اإلندبندنت 
إلى  العودة  على  قادرة  غير  زالت  ما  العائالت  من 

ديارها بسبب األلغام والمتفجرات األخرى.
وسائل  في  تقارير  تظهر  تقريبا،  أسبوع  وكل 

كيف ترك املرتزقة الروس ليبيا مفخخة؟

التواصل االجتماعي عن ضحايا لهذه المتفجرات.
يقول محمد زالتيني، وهو قائد فريق من خبراء 
إزالة األلغام: »إنه ألمر محزن أن نرى نفايات العالم 
ملقاة في ليبيا«. يضيف: »المسؤولون هم أولئك 
الليبية.  األهلية  الحرب  في  األطراف  دعموا  الذين 
لو لم يكن هناك دعم خارجي، لما حدث هذا نحن 

الليبيون ندفع الثمن اآلن«.
مؤسسة  فرق  كانت  الماضي،  الصيف  وفي 
األلغام  إزالة  أوائل خبراء  بين  الحرة من  الحقول 
سيطرة  تحت  كانت  التي  المناطق  دخلوا  الذين 
المرتبطة  فاغنر  مجموعة  من  الروس  المرتزقة 
بحسب  الروسية«،  بالكرملين»الرئاسة 

الصحيفة.
األلغام  إزالة  خبراء  اكتشف  المنازل،  وداخل 
وعبوات  مستوردة  مياه  وزجاجات  رياضية  معدات 
الجدران  على  كتابات  وجدوا  كما  مدعم،  حليب 

باللغتين الروسية والصربية.
وكانت هناك تعليمات حول كيفية فتح األبواب 
التي  األفخاخ  انفجار  دون  الحمام  إلى  الذهاب  أو 

صممها المرتزقة.
استشعار  بجهاز  مزودا  المراحيض  أحد  وكان 

إلشعال وتفجير تسعة أرطال من مادة تي إن تي 
يقول  كما  المقعد،  على  شخص  جلوس  بمجرد 

خبراء إزالة األلغام لصحيفة اإلندبندنت.
على  دمية  على  عثروا  إنهم  أيضا  قالوا  الخبراء 
تنفجر  بحيث  أسالك،  بستة  متصلة  دب،  شكل 

عندما يسير شخص ما نحوها من أي اتجاه.
من  مجموعة  على  األلغام  إزالة  خبراء  وعثر 
األلغام المبتكرة، بما في ذلك »لغم مبعثر روسي 
ولغم  100 ساعة،  ذاتيا في غضون  ويدمر  ينتشر 

من  بدال  الليزر  أشعة  يستخدم  لألفراد  مضاد 
أسالك تفجير. كما كان تتم زراعة لغم أول يعمل 

كشرك فيما ينفجر لغم آخر«.
األلغام  إزالة  خبراء  أن  إلى  الصحيفة  وتشير 
أرسلوا صورا إلى مستشارين في الواليات المتحدة 
وأوروبا. وقال مستشار أوكراني إن األجهزة تشبه 
تلك المستخدمة في الصراع في شبه جزيرة القرم، 

حيث قاتلت قوات فاغنر أيضا.
من  خاص  بشكل  طرابلس  أطفال  ويتضرر 

األلغام والذخائر األخرى.
طفلين،  قصة  تقريرها  في  أبرزت  اإلندبندنت 
محمد،  عمه  وابن  أعوام،  تسعة  عبدالرحيم،  هما 
عشرة أعوام، اللذين كانا ال ينفصالن، بحسب ما 

قاله علي شامة، والد عبدالرحيم للصحيفة.
أسبوع  بعد  منزلها  إلى  األسرة  عودة  وبعد 
من فرارها من هجوم حفتر، وكان األوالد بالخارج 
كان  ضخم،  انفجار  وقع  النارية،  باأللعاب  يلعبون 
كما  منفجرة،  غير  هاون  قذيفة  األرجح  على  سببه 

قال خبراء إزالة األلغام، في وقت الحق.
ويتذكر شامة الذي كان يؤدي صالة العصر في 
تنهمر على وجهه: »عندما  والدموع  اللحظة  تلك 

قد  كان  بالدماء،  مغطى  ابني  رأس  وجدت  جئت، 
مات«. وتابع: »كان ابن أخي على قيد الحياة، لقد 
من  قدما   50 بعد  على  كانت  يديه،  إحدى  فقد 

جسده«. ومات الطفل في سيارة اإلسعاف.
أن  عنئذ  »علمت  الصحيفة:  إلى  شامة  وقال 

الحرب لم تنتهِ«.

وميشوستين الدبيبة 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  زيارة  وخالل 
أبريل  منتصف  روسيا  إلى  الدبيبة  عبدالحميد 
الماضي، طلب من رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل 
من  المرتزقة  جميع  خروج  »ضرورة  ميشوستين 
الروسي  الجانب  من  وطلب  الليبية  األراضي 

الضغط على شركة فاغنر في هذا األمر«.
الذي  مباحثات مع ميشوستين،  الدبيبة  وأجرى 
ليبيا  وسيادة  الستقرار  روسيا  دعم  فيها  »أكد 

ووحدة أراضيها«.

خرائط زرع األلغام األرضية
لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  أن  يذكر 
بين  من  صنفت  ليبيا،  أن  عن  كشف  اإلنسان، 

ضحايا  من  عدد  أكبر  سجلت  التي  التسع  الدول 
األلغام في العالم بعدما تورط تنظيم »داعش« 
زرعها،  في  الروس  »فاغنر«  ومقاتلو  اإلرهابي 
بعد  اإلعمار  إعادة  جهود  لعرقلتها  متأسفا 

الحرب.
مستقلة  منظمة  وهو  المرصد،  خبراء  وسلط 
مؤتمر  في  الضوء  السويسرية،  جنيف  في  مقرها 
دولي 18 مايو الماضي على »وباء األلغام األرضية 

المضادة لألفراد« خاصة في ليبيا وسورية.
والحلول  والعواقب  األسباب  الباحثون  وناقش 
األلغام  من  والبيئة  البشرية  لحماية  الممكنة 
األورومتوسطي  في  الباحثة  وأوضحت  األرضية، 
والمتحدثة في المؤتمر، ميشيال بوجليس، أن ليبيا 
وسورية تأثرتا بشدة باأللغام األرضية والمتفجرات 
العقد  في  خاصة  الحرب،  مخلفات  من  األخرى 
الماضي، مما أسفر عن مقتل أو إصابة مئات اآلالف 
كبيرة  معاناة  في  وتسبب  األبرياء،  المدنيين  من 

لألسر والمجتمعات المتضررة.

بريطانيا وفاغنر
الدفاع  وزير  قال  الماضي،  قبل  مايو  وفي 
مواجهة  بالده  على  إن  واالس،  بن  البريطاني 
أظهرت  أن  بعد  الروسية،  المرتزقة  »مجموعات 
فالديمير  الروسي  الرئيس  أن  استخباراتية  صور 
بوتين يزود جيشه الخاص بالدبابات والطائرات«، 
من  كل  في  المجموعات  هذه  نشاط  »بعد  وذلك 

ليبيا وسورية«.
تليغراف«  »ذا  جريدة  إلى  صرح  واالس  بن 
التابعة لمجموعة  البريطانية، بأن »قوة المرتزقة 
باسم  يعرف  رجل  يديرها  التي  الروسية،  فاغنر 
»طباخ بوتين«، أظهرت كيف تتغير الحرب الحديثة 

بسرعة«.
الدفاع  وزير  تعليقات  أن  اعتبرت  تليغراف«  »ذا 
تأتي في الوقت الذي تظهر فيه صور استخباراتية 
رفعت عنها السرية أخيرا »مجموعة فاغنر تستخدم 
ما يشير  ليبيا،  عادية في  روسية  معدات عسكرية 
ال  الكرملين  جيش  من  جزء  الواقع  في  أنها  إلى 

يمكن إنكاره«، وفق الجريدة.
فاغنر  »مجموعة  أن  األمن  خبراء  ويعتقد 
الستعراض  إنكاره  يمكن  ال  بشكل  تستخدم 
القوة العسكرية لموسكو من خالل دعم األنظمة 
الشرعية، وغالبا بدعم  أو غير  الضعيفة  السياسية 

عسكري مباشر من الجيش الروسي«.

طرابلس ـ لندن: الوسط

● اجتماع الدبيبة والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين »أرشيفية«● مجموعة من مقاتلي فاغنر الروسية

»اإلندبندنت« ترصد جرائم فاغنر:

»خارجية النواب« تدعو »5+5« إلى تسريع جهود توحيد المؤسسة العسكرية.. وكوبيش: حادث سبها اإلرهابي يؤكد الحاجة لبدء توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

الجريدة: مئات وربما آالف العائالت ال تستطيع العودة إلى ديارها بسبب األلغام.. وشامة يروى لحظات مقتل طفله »عبدالرحيم وابن أخيه محمد« بقذيقة في طرابلس

»اإلرث القاتل«: متفجرات 
في مقاعد مراحيض وعبوات 

المشروبات الغازية ودمى 
األطفال »تنفجر عند اللمس«
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المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  أعلنت 
عملية  إلعادة  المبدئية  النتائج  الثالثاء،  البلدية، 
سوق  ببلدية  انتخابية  مراكز  أربعة  في  االقتراع 
من  شخصا   967 المقترعين  عدد  وبلغ  الجمعة. 
بنسبة مشاركة  لالقتراع،  4630 مسجلين  ضمن 

بلغت 20.8%.
وبلغ عدد المرشحين بالفئة العامة تسعة، وبفئة 
ذوي االحتياجات الخاصة سبعة، فيما ترشحت تسع 
سيدات ضمن فئة المرأة، في إعادة االقتراع التي 

أجريت يوم السبت الماضي.
وتصدرت قائمة »الشمس« الفئة العامة بعدد 
أصوات بلغ 329 صوتا، تليها قائمة »اإلعمار« مع 
247 صوتا، ثم قائمة »الزيتونة« مع 234 صوتا، 
وقائمة »المظلة« مع 28 صوتا، وقائمة »السفينة« 
صوتا،   13 مع  »السانية«  وقائمة  صوتا،   16 مع 
وقائمة »العطاء« مع 13 صوتا، وقائمة »يدا بيد« 
»الساعة«  قائمة  حصلت  فيما  أصوات،  ثالثة  مع 

على صوت واحد.
وفي فئة ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار، حل 
عبدالقادر الصديق األمين النجار في المرتبة األولى 
سالم  يونس  عبدالمهيمن  يليه  صوتا،  مع 189 
الكرشودي  محمد  ثم  صوتا،   167 مع  أبولسين 
محمد بريش مع 120 صوتا، ومحيي الدين عمر 
علي الخياط مع 100 صوت، وهشام ناصر مختار 

نصير مع 61 صوتا.
صولة  محمد  شعبان  مفيدة  وتصدرت 
 281 على  وحصلت  المرأة  فئة  في  المرشحات 
صوتا، تليها نعيمة البهلول خليفة أبوشاقور )127 
وزهرة   ،)65( عبيد  علي  محمد  ناجية  ثم  صوتا(، 
عبداهلل  ووصال   ،)50( الشريف  محمد  المبروك 
ناجي  بشير  محمود  وعائدة   ،)23( دعاب  محمد 
)22(، ومنى محمد السايح الشباح )21(، وعواطف 
فتحي أبوعجيلة الجدائمي )17(، ومبروكة محمد 
الهادي  نوري  وبدرية   ،)16( المبروك  الهادي 
المعدولي )11(. كانت اللجنة المركزية النتخابات 
إعادة  الماضي،  السبت  أعلنت  البلدية،  المجالس 
ببلدية  انتخابية  مراكز  أربعة  في  االقتراع  عملية 

سوق الجمعة.
حيث  الحجاجي،  خليفة  المراكز  هذه  وشملت 
الهجارسة،  بمدرسة  االقتراع  إعادة  عملية  جرت 
االنتخاب  إعادة  عملية  وجرت  األسطى،  وبشير 
وتمت  الفتح  وطالئع  األسطى،  بشير  بمدرسة 
وجرت  الفتح،  طالئع  بمدرسة  االنتخاب  إعادة 
إعادة االقتراع بمركز شرفة المالحة في مدرسة 
اللجنة.  عن  صادر  بيان  وفق  المالحة،  شرفة 
االنتخابات  إعادة  إن  المركزية  اللجنة  وقالت 
المحكمة  لحكم  »تنفيذا  تأتي  المراكز  بهذه 
سوق  بلدية  مراكز  من  عدد  اقتراع  إعادة  حول 
الجمعة«، الفتة إلى أن عملية االنتخاب اقتصرت 
وجرت  المراكز.  بهذه  المسجلين  الناخبين  على 
سوق  البلدي  المجلس  النتخابات  األولى  الجولة 
الماضي وتنافست  أبريل  الثالث من  الجمعة في 
فيها تسع قوائم، وعشر نساء وخمسة من ذوي 
من  االنتخابية  العملية  مراقبة  وتمت  اإلعاقة. 

181 مراقبا من عشر منظمات مختلفة.
وجرت إعادة االنتخابات في بلديات عديدة بناء 

رئيس  الصور،  الصديق  المستشار  العام  النائب  أبلغ 
هناك  »بأن  صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
من  صدرت  التي  التشريعات  من  كثير  في  إسهابا 
صلة  ذات  وكانت  النواب،  ومجلس  الوطني  المؤتمر 
بالعمل القضائي، ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها 
رأي«، مؤكدا أن ذلك »تسبب في كثير من المشاكل«.

الصور الذي التقى عقيلة صالح في القبة، الثالثاء، 
لمجلس  اإللكتروني  الموقع  نقله  تصريح  في  قال 
الصعوبات  المجلس  رئيس  مع  ناقش  إنه  النواب، 
والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات 
إلى  تحتاج  والتي  التشريعات  مسألة  األخص  و»على 
الشارف،  أحمد  النائب،  بحضور  وذلك  ونظر«،  بحث 
القانوني  المستشار  القانونية  الشؤون  إدارة  ومدير 

لرئاسة مجلس النواب، أشرف الدوس.

قيود على حرية النيابة
القيود  في  توسعا  هناك  أن  العام  النائب  وأكد 
التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوة 
الجنائية مثل »الطلب واإلذن لكثير من القطاعات«، 
معتبرا أن هذا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء 
والقانون. الصور شدد على ضرورة »أن يكون لمكتب 
النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها 
وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب، 
وأيضا التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية 
لمجلس النواب، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين 
التي  المسائل  أن  العام  النائب  وأوضح  السلطات«. 
تجاوبا  القت  »قد  النواب  مجلس  رئيس  مع  ناقشها 
أن يؤدي  آمال  اآلراء«،  لكل  كامال منه وتعاونا وقبوال 

ذلك »في النهاية إلى الرقي بمستوى األداء«.

حقوق السجناء
العدل  وزيرة  بحثت  الجاري،  يوينو  مطلع  وفي 
حليمة  المستشارة  الوطنية،  الوحدة  بحكومة 
الصديق  المستشار  العام  النائب  مع  عبدالرحمن 
حقوق  لمعايير  االستجابة  تعزيز  سبل  الصور، 
المتعلق  ذلك  في  بما  والدولية  الوطنية  اإلنسان 

بالسجون ونزالئها.
اجتماع الوزيرة مع الصور بحث المواضيع المشتركة 

بين مكتب النائب العام ووزارة العدل بهدف إيجاد حلول 
سريعة وعاجلة لها. وحسب بيان قسم اإلعالم بمكتب 
الثالثاء  »فيسبوك«،  على  صفحته  عبر  العام،  النائب 
التزام  مدى  وعبدالرحمن  الصور  قيم  الماضي،  قبل 
التشريعات  وفق  السجون  بتسيير  المختصة  الجهات 
الناظمة لعملها ومقتضيات الصكوك الدولية المصادق 
عليها من طرف الدولة الليبية. االجتماع تطرق أيضا 
السلطة  على  السجناء  عرض  إشكاالت  معالجة  إلى 
القضائية، ودور سلطات إنفاذ القانون في ذلك، وعلى 
وجه الخصوص جهاز الشرطة القضائية وتيسير مهمة 
اإلشراف القضائي. وشددت وزيرة العدل والنائب العام 
على أهمية توفير اإلمكانات الالزمة لسير العمل في 
النيابات، وإيالء االهتمام الالزم للرفع من قدرات أعوان 
القضاء، واتفقا على مواصلة التعاون والتواصل البيني 

بغية تطوير الخدمة العدلية.

التزوير في المنظومات السيادية
وفي 19 مايو الماضي، بحث النائب العام الصديق 
جهاز  ورئيس  الداخلية  وزير  مع  اجتماعه  في  الصور 
الجهود  وتوحيد  للتنسيق  المكلف  الداخلي  األمن 
»حلول بعض المواضيع ذات الصلة بوقائع التحقيقات 
»متابعة  االجتماع  وتناول  العام«،  النائب  بمكتب 
وقائع التزوير في المنظومات السيادية للدولة ووقائع 
تسريع  في  آلية  وإيجاد  الجنسية  ملفات  في  التزوير 

العمل المكلف به اللجنة المشكلة لذلك الغرض«.
العام  النائب  وبحسب بيان قسم اإلعالم بمكتب 
على  التعدي  »وقائع  كذلك  تناول  االجتماع  فإن 
مسارات الوديان والسدود والغابات ومحطات توليد 
الداخلية  وزارة  وحث  الطاقة  نقل  الكهرباء وخطوط 
الشرطة  وجهاز  الزراعية  الشرطة  جهاز  خالل  من 
وفقا  بهما  المنوط  بواجبهما  للقيام  الكهربائية 
المخالفين  وضبط  النافذة  والقوانين  للتشريعات 

وإحالتهم إلى النيابة العامة«.
االجتماع تناول »ضرورة اإلسراع في إتمام محاضر 
الجنائية،  الوقائع  في  المتهمين  مع  االستدالل  جمع 
عليه  ينص  لما  وفقا  العامة  النيابة  إلى  وإحالتهم 
قانون اإلجراءات الجنائية«. يذكر أن مجلس النواب، 
صوت باألغلبية في 20 أبريل الماضي، على اعتماد 
الصديق الصور نائبا عاما، فيما أقر المجلس األعلى 
للدولة هذا االختيار في 26 أبريل ليبدأ النائب العام 

الجديد في مباشرة مهامه.

● رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خالل اجتماعه مع النائب العام الصديق الصور

الصور: إسهاب في التشريعات 
سبب مشاكل للقضاء والنيابة

طبرق- الوسط
طرابلس- الوسط

بمركز  االقتراع  إعادة  منها  قضائية،  أحكام  على 
ومحطة اقتراع في بلدية سواني بني آدم.

زليتن وقصر األخيار والقره بولي وصبراتة
وفي 14 فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المركزية 
النهائية  النتائج  البلدية،  المجالس  النتخابات 
زليتن  من  كل  في  البلدية  المجالس  النتخابات 

وقصر األخيار والقره بولي وصبراتة.

بلدية زليتن
جرت،  التي  زليتن  بلدية  انتخابات  وأسفرت 
قائمة  فوز  عن  الماضي،  يناير  من  السابع  في 
حصلت  بعدما  العامة  الفئة  بمقاعد  »البوصلة« 
مفتاح  الصديق  أبوبكر  وفوز  صوتا،   5649 على 
والي بالمقعد المخصص لذوي االحتياجات الخاصة 
من الثوار بعد حصوله على 5868 صوتا، وخلود 
فتحي إبراهيم أبوسنينة بمقعد المرأة بحصولها 

على 7431 صوتا.
انتخابات  في  المشاركة  نسبة  وسجلت 
ألفا   20 بواقع   43% زليتن  البلدي  المجلس 
و521 مقترعا من إجمالي 47 ألفا و466 مقترعا 
هذه  في  وتنافس  الناخبين،  بجداول  مسجلين 
المخصصة  المقاعد  على  قوائم  سبع  االنتخابات 
المقعد  على  مرشحين  وخمسة  العامة  للفئة 

من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لفئة  المخصص 
الثوار ومرشحتان على المقعد المخصص للمرأة.

بلدية صبراتة
صبراتة،  البلدي  المجلس  انتخابات  وفي 
النتائج  الماضي، أسفرت  يناير   16 التي جرت في 
الفئة  بمقاعد  »النخلة«  قائمة  فوز  عن  النهائية 
العامة بعدما حصلت على 5649956 صوتا، وفوز 
محمد فرج امحمد الجمل بالمقعد المخصص لذوي 
على  حصوله  بعد  الثوار  من  الخاصة  االحتياجات 
2444 صوتا، وربيعة خليفة علي الغرياني بمقعد 

المرأة بحصولها على 1946 صوتا.
وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس 
البلدي صبراتة %28.28 بواقع 6942 مقترعا من 

بجداول  مسجلين  مقترعا  و540  ألفا   24 إجمالي 
الناخبين، وتنافس في هذه االنتخابات 12 قائمة 
وأربعة  العامة  للفئة  المخصصة  المقاعد  على 
ذوي  لفئة  المخصص  المقعد  على  مرشحين 
مرشحات  وخمس  الثوار  من  الخاصة  االحتياجات 

على المقعد المخصص للمرأة.

بلدية قصر األخيار
التي  األخيار،  قصر  بلدية  انتخابات  وأسفرت 
جرت في السابع من يناير الماضي، عن فوز قائمة 
على  بحصولها  العامة  الفئة  بمقاعد  »الميزانة« 
1429 صوتا، وفوز إبراهيم ميالد عبداهلل أبوجيطلة 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  المخصص  بالمقعد 
من الثوار بعد حصوله على 1146صوتا، وأسماء 
محمد علي العبدلي بمقعد المرأة بحصولها على 
1397 صوتا. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 
بواقع 3685  األخيار 35%  قصر  البلدي  المجلس 
المسجلين  مقترعا من 10285 هم إجمالي عدد 
االنتخابات  هذه  في  وتنافس  الناخبين،  بجداول 
أربع قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة 
وثالثة مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي 
على  ومرشحتان  الثوار  من  الخاصة  االحتياجات 

المقعد المخصص للمرأة.

القره بولي
وفي القره بولي، أسفرت النتائج النهائية عن 
فوز قائمة »مدينة السالم« بمقاعد الفئة العامة 
خالد  وفوز  صوتا،   1178 على  حصلت  بعدما 
محمد محمد الراجحي بالمقعد المخصص لذوي 
على  بحصوله  الثوار  من  الخاصة  االحتياجات 
1302 صوت، وجازية محمد سعد سليمان بمقعد 
المرأة بحصولها على 1038 صوتا. وسجلت نسبة 
القره  البلدي  المجلس  انتخابات  في  المشاركة 
 43% الماضي،  يناير   23 يوم  جرت  التي  بولي، 
بواقع 6117 مقترعا من إجمالي 14171 مسجلين 
االنتخابات  هذه  في  وتنافس  الناخبين،  بجداول 
تسع قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة 
لفئة  المخصص  المقعد  على  مرشحين  وسبعة 
ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار وتسع مرشحات 

على المقعد المخصص للمرأة.

إعالن النتائج املبدئية إلعادة االنتخابات 
البلدية في 4 مراكز بسوق الجمعة

● إجراءات احترازية مشددة قبل الدخول إلى لجنة االقتراع في سوق الجمعة

مفيدة صولة تتصدر مرشحات فئة 
المرأة تليها نعيمة أبوشاقور وناجية 

عبيد ثم زهرة الشريف ووصال دعاب

نسبة مشاركة بلغت 20.8%.. وقائمة الشمس تتصدر الفئة العامة تليها اإلعمار والزيتونة

استقرار معدالت اإلصابة بـ »كوفيد - 19«.. وحملة التطعيم مستمرة

استمر معدل اإلصابات بفيروس كورونا المستجد 
المعدالت  مع  متقاربة  مستويات  في  ليبيا  داخل 

الرسمية التي تم تسجيلها في األسبوع السابق.
لمكافحة  الوطني  المركز  بيانات  وحسب 
األمراض سجل يوم الثالثاء أدنى حصيلة إصابات 
للطبع،  الجريدة  مثول  حتى  األسبوع  أيام  في 
إصابات  أعلى حصيلة  جاءت  فيما  إصابة،  بـ229 

في يوم األحد مسجلة 407 إصابات جديدة.
الطبيعي،  مستواه  على  الوفيات  معدل  وظل 
وفاة  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وسجل 
خمسة أشخاص في أنحاء ليبيا متأثرين بفيروس 
أعلى حصيلة  الماضي، وهي  السبت  يوم  كورونا 

وفيات خالل أيام األسبوع.
حصيلة الثالثاء: 229 إصابة وشفاء 241 حالة

لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  وباألمس، 
بفيروس  جديدة  إصابة   229 تسجيل  األمراض 
كورونا المستجد، الثالثاء، وهو العدد األقل خالل 

أيام األسبوع الجاري حتى اآلن.
توفي  حين  في  مصابا،   241 للشفاء  وتماثل 
الوطني  المركز  بيان  حسب  آخرون،  ثالثة 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 
اإلصابات  إجمالي  وارتفع  األربعاء.  »فيسبوك«، 

بالبالد دون استثناء، حيث سيتم تطعيمهم وفق 
األولويات المعتمدة مسبقا للمواطنين.

الماضي،  قبل  األربعاء  بيان  في  المركز،  ودعا 
الجميع إلى بدء التسجيل في المنظومة.

الوضع الوبائي
الوطني  بالمركز  االجتماعات  قاعة  وشهدت 
الخميس  طرابلس،  بمدينة  األمراض  لمكافحة 
الماضي، اجتماعا ضم مدير عام المركز الوطني، 
الغرفة  رئيس  و  النجار،  بشير  بدرالدين  الدكتور 
بوزارة  »كورونا«  جائحة  لمجابهة  الرئيسية 

الداخلية العميد رمضان برباش.
حضر االجتماع نائب مدير عام المركز د.حسين 
محمد بن عثمان، وعضو لجنة الوبائيات بالمركز 
الرئيسية  الغرفة  وأعضاء  ديهوم،  د.عبدالناصر 
لمجابهة جائحة »كورونا« بوزارة الداخلية، ومدير 
طرابلس،  أمن  بمديرية  العامة  العالقات  مكتب 
الحيوية  واألهداف  المرافق  حماية  قسم  ورئيس 

بمديرية أمن طرابلس.
الوبائي  الوضع  استعرضوا  المجتمعون 
وبحثوا  »كورونا«،  لجائحة  والدولي  المحلي 
الداخلية  ووزارة  المركز  بين  التعاون  أوجه 
وجه  على  »كورونا«  جائحة  مكافحة  مجال  في 
التطعيم ضد فيروس  الخصوص، وكذلك حملة 
في  الحملة  نجاح  على  والعمل  المستجد  كورونا 

البالد. أنحاء  جميع 

إلى طرابلس- القاهرة- الوسط ذلك  بعد  وعمدوا  كورونا،  فيروس  جائحة 
نقلها وتخزينها في مكان ال يخضع لسلطة الجهة 

المختصة بغية التصرف فيها«.
األحد: 407 إصابات و3 وفيات

وفي يوم األحد، حسب بيان المركز الوطني تم 
تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

توفي  بينما  مصابين،   208 للشفاء  وتماثل 
ثالثة آخرون.

السبت: 328 إصابة وشفاء 273 حالة و5 وفيات
وسجل المركز الوطني لمكافحة األمراض 328 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة 
الوباء  جراء  وفيات  حالة شفاء، وخمس   273 إلى 

خالل السبت الماضي.
المنشور   ،»423« رقم  بيانه  في  ذكر  المركز، 
تسلم،  أنه  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته  على 
السبت، 4700 عينة للكشف عن فيروس كورونا، 
تبين سلبية 4372 عينة منها وإيجابية 328 عينة 

بنسبة 7 % من إجمالي العينات المفحوصة.
وعلى صعيد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا 
تقديم  في  الطبية  المراكز  استمرت  ليبيا،  في 
أعلن  فيما  كورونا،  لفيروس  المضادة  اللقاحات 
المركز الوطني لمكافحة األمراض إطالق اإلصدار 
الثاني لمنظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد 
المقيمين  جميع  تسجيل  لتتضمن  الفيروس، 

حالة،  و157  ألفا   188 إلى  ليبيا  في  بالفيروس 
و877  ألفا  و173  نشطة،  و128  ألفا   11 منها 
الوباء  انتشار  بدء  منذ  متوفى،  و3152  متعافى، 

في البالد مارس 2020.
اإلثنين: 243 إصابة و3 وفيات

وشملت حصيلة يوم اإلثنين وفق بيان المركز 
إصابة   243 تسجيل  األمراض  لمكافحة  الوطني 

جديدة بفيروس كورونا المستجد.
توفي  حين  في  مصابا،   242 للشفاء  وتماثل 
ثالثة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.
واقعة زمزم

غريبة، حيث  واقعة  نفسه  اإلثنين  يوم  وشهد 
الصور  الصديق  المستشار  العام  النائب  أمر 
بإعادة تجهيزات طبية مخصصة لمكافحة جائحة 
زمزم  بمنطقة  المختصة  الجهات  إلى  »كورونا« 
بعدما حاول عدد من األشخاص االستيالء عليها، 
العام،  النائب  بمكتب  اإلعالم  قسم  أعلن  فيما 
في  المتهمين  أحد  على  القبض  اإلثنين،  مساء 

الواقعة.
اإلعالم  قسم  نشره  ما  بحسب  الواقعة  وتعود 
بمكتب النائب العام عبر صفحته على »فيسبوك« 
للجنة  القانوني  الممثل  به  تقدم  بالغ  إلى 
كلم   100( وضواحيها  زمزم  بمنطقة  التسييرية 

األشخاص  من  عددا  متهما  مصراتة(،  جنوب 
بإنشاء جسم تحت مسمى »المجلس االجتماعي« 
سند  دون  عامة  ومؤسسات  هيئات  ومراسلة 

يخولهم ممارسة العمل العام.

بأن  أفاد  البالغ  مقدم  أن  المصدر  وأوضح 
منقوالت  ذلك  إلى  استنادا  »تسلموا  المعنيين 
متمثلة في معدات طبية وغرف مجهزة مخصصة 
لمجابهة  الموضوعة  الخطة  إطار  في  للعزل، 

● إقبال على التطعيم ضد كورونا في ليبيا● ليبي مسن يتلقى جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا

● جانب من الحملة التوعوية المجتمعية حول تطعيم كورونا

● داخل إحدى لجان انتخابات بلدية سوق الجمعة المعادة

القبض على متهم باالستيالء على تجهيزات لمكافحة »كورونا«.. و»مكافحة األمراض« يعلن بدء تسجيل المقيمين في منظومة التطعيم

أبلغها خالل لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح
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إزالة هاشتاغات.. وكسر الخوارزميات

»األقصى« يثير احتجاجات في عقر دار »فيسبوك«

1.4 مليار دوالر ارتفاعا في اإلنفاق العالمي 
على السالح النووي رغم خسائر »كورونا«

●   فلسطينيون يلوحون باألعالم الفلسطينية وأعالم حماس خالل صدامات مع شرطة االحتالل اإلسرائيلي في مجمع األقصى 

●   عسكري يحمل حقيبة المعدات والرموز النووية أثناء عودة الرئيس األميركي جو بايدن وزوجته من كامب ديفيد بوالية ماريالند إلى البيت األبيض 

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

السنة السادسة
العدد 290 29 شوال 1442 هــ
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هذا  في  دوالر  مليار   37.4 المتحدة  الواليات  وأنفقت 
المجال أي أكثر من نصف المبلغ اإلجمالي، أو ما يمثل نحو 5 
% من إجمالي إنفاقها العسكري العام الماضي، وفقا للتقرير. 
دوالر  مليارات  عشرة  نحو  أنفقت  الصين  أن  التقرير  ويقدر 

وروسيا ثمانية مليارات دوالر.
وتشمل  نوويا  المسلحة  الدول  أنفقت  مشترك،  بشكل 
كذلك بريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا 
العام  في  دقيقة  كل  دوالر  ألف   137 من  أكثر  الشمالية 
اإلنفاق  في  الزيادة  وسجلت  النووي.  السالح  على   2020
منذ  جائحة  أسوأ  يكافح  العالم  كان  وقت  في  فقط  ليس 
قرن، ولكن أيضا مع تكاتف العديد من البلدان األخرى معا 
لحظر األسلحة النووية. في أكتوبر الماضي، حصلت معاهدة 
طرحتها الحملة إللغاء األسلحة النووية على تصديق الدولة 

الخمسين عليها لتدخل حيز التنفيذ في يناير 2021.
تقريرها،  في  النووية،  األسلحة  إللغاء  الدولية  الحملة 
إهدار  في  التسع  الدول  هذه  »استمرار  على  الضوء  سلطت 
العالم  باقي  كان  الشامل،  الدمار  أسلحة  على  المليارات 
يحمل  الذي  التقرير  وسلط  قانونية«.  غير  بجعلها  منشغال 
عنوان »تواطؤ: اإلنفاق النووي العالمي العام 2020« الضوء 
على كيفية توجيه الحكومات أموال الضرائب بشكل متزايد 
إلى مقاولي األسلحة الذين ينفقون بدورهم مبالغ متزايدة 

على جماعات الضغط لتشجيع اإلنفاق.
وأشار الى أن أكثر من 20 شركة منتجة لألسلحة النووية 
عقود  خالل  من  الماضي  العام  اإلنفاق  هذا  من  استفادت 

»الهوس النووي« يتجاهل كوارث الجائحة

رغم تفشي وباء »كورونا« والتدمير 
الذي لحق باالقتصادات في جميع أنحاء 
العالم، فإن تقريرا حديثا رصد تصاعدا 

فيما يعرف بـ»الهوس النووي«، إذ 
صعدت الدول المسلحة نوويا العام الماضي اإلنفاق 

على ترسانات األسلحة النووية بمقدار 1.4 مليار 
دوالر، وفق الحملة الدولية إللغاء األسلحة النووية، 

التي أوضحت في تقرير جديد بالتفصيل كيف واصلت 
الدول التسع المسلحة نوويا في العالم زيادة إنفاقها 

على هذه األسلحة العام 2020.
وفي حين امتألت أسرة المستشفيات بالمرضى، 

وعمل األطباء والممرضات على مدى الساعة وشحت 
اللوازم الطبية األساسية، وجدت تسع دول أن لديها 
أكثر من 72 مليار دوالر لصرفها على أسلحة الدمار 

الشامل لديها، حسب تقرير الحملة الدولية إللغاء 
األسلحة النووية التي فازت بجائزة نوبل للسالم العام 
2017، حيث يمثل هذا اإلنفاق زيادة قدرها 1.4 مليار 

دوالر )1.2 مليار يورو( عن إنفاق العام 2019.

على  وحدها  غربية  شركة   11 حصلت  إذ  جديدة،  أو  قائمة 
27.7 مليار دوالر من خالل عقود لشراء أسلحة نووية جديدة 
هي  العقود  من  استفادت  التي  الشركات  وأكبر  معدلة.  أو 
مارتن  ولوكهيد  دايناميكس  وجنرال  غرومان  نورثروب 

ورايثيون تكنولوجيز ودريبر.
وقال التقرير إن ما يقرب من نصف اإلنفاق األميركي العام 
»نورثروب  شركة  إلى  ذهب  دوالر،  مليار   13.7 أو  الماضي 
وأضاف  تماما.  جديد  نووية  أسلحة  نظام  لبناء  غرومان« 
دوالر  مليون   13.3 بدورها  أنفقت  الشركة  أن هذه  التقرير 
للضغط على صانعي السياسة األميركيين إلنفاق مزيد من 
مراكز  لتمويل  أخرى  دوالر  ومليوني  الدفاع،  على  األموال 
الفكر الكبرى التي تجري أبحاثا وتكتب عن األسلحة النووية. 
أتت  عام  الشركات بشكل  مارستها  التي  الضغوط  أن  ورأى 
ثمارها بشكل جيد. وقال إن الشركات استعادت 236 دوالرا 
العام  صرفته  دوالر  كل  مقابل  النووية  األسلحة  عقود  في 
الماضي للضغط على الحكومات إلنفاق المزيد على الدفاع.

النظرية  الناحية  ومن  البريطانية،  اإلذاعة  هيئة  وحسب 
تستطيع أي دولة تمتلك التكنولوجيا والمعلومات والمنشآت 

والمرافق الالزمة أن تطور أسلحة نووية. ولكن ما إذا كان 
تماما.  أخرى  قصة  هذه  ال،  أم  الدول  لتلك  بذلك  يسمح 
والسبب وراء ذلك هو ما يعرف بمعاهدة منع انتشار األسلحة 
النووية، وهي اتفاقية تهدف لتعزيز نزع السالح النووي ومنع 

انتشاره.

منذ العام 1970، انضمت 191 دولة، من بينها الواليات 
إلى  والصين،  وفرنسا  المتحدة  والمملكة  وروسيا  المتحدة 
الدول  هذه  وتسمى  النووية.  األسلحة  انتشار  منع  معاهدة 
ألنها  أسلحة  بحيازة  لها  ويسمح  النووية،  بالقوى  الخمس 
المعاهدة  دخول  قبل  النووية  القنابل  واختبرت  صنعت 

أن  من  الرغم  وعلى   .1967 العام  يناير   1 في  التنفيذ  حيز 
بموجب  مضطرة،  فإنها  نووية  أسلحة  تمتلك  الدول  هذه 
االتفاقية، إلى تخفيض أعداد ما تمتلكه منها، كما ال يمكنها 

االحتفاظ بتلك األسلحة إلى األبد.
بالفعل،  العالم،  في  النووية  األسلحة  أعداد  وانخفضت 
من 70 ألفا، العام 1968، إلى ما يقارب 14 ألفا، في الوقت 
والمملكة  المتحدة  الواليات  خفضت  حين  وفي  الحالي. 
يعتقد  النووية،  األسلحة  من  مخزوناتها  وروسيا  المتحدة 
المزيد  تنتج  الشمالية  الصين وباكستان والهند وكوريا  أن 

منها، بحسب اتحاد العلماء األميركيين.
وفي يوليو العام 2017، بدا كأن العالم قد اقترب خطوة 
من أن يصبح خاليا من األسلحة النووية، عندما وقعت أكثر 
لكن  تماما.  لحظرها  أممية  معاهدة  على  دولة   100 من 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا قاطعت 
بالقول  ذلك  وفرنسا  المتحدة  المملكة  وعللت  المعاهدة. 
إن المعاهدة لم تأخذ في الحسبان واقع األمن الدولي، وإن 
الردع النووي كان مهما للحفاظ على السالم ألكثر من 70 

عاما.
والواليات  المتحدة  المملكة  مثل  دول  تعمل  حين  وفي 
بي  »بي  نقلت  النووي،  مخزونها  تخفيض  على  المتحدة 
إنها ال تزال تعمل على  القول  سي« عن خبراء لم تسمهم 
تقوم  إذ  حاليا؛  تمتلكها  التي  األسلحة  وتجهيز  تحديث 
كما  النووية،  األسلحة  منظومة  بتحديث  المتحدة  المملكة 
دوالر  تريليون  يقارب  ما  المتحدة  الواليات  تنفق  أن  يتوقع 
)703 مليارات جنيه استرليني(، بحلول العام 2040، لتطوير 
قدراتها النووية. بينما تواصل إسرائيل استراتيجية الغموض 

النووي على برنامجها الذي يبدو كأنه فوق المعاهدات!
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اليمن  بجنوب  الساحلية  عدن  مدينة  في 
عمل  استمرار  أجل  من  المجمل  نوفل  يكافح 
معدات ترجع إلى العهد السوفياتي في محطة 
الكهرباء الرئيسية، في الوقت الذي ينهك فيه 
انقطاع التيار الكهربائي أعصاب السكان الذين 
والخالفات  الخدمات  سوء  من  كيلهم  طفح 

السياسية.
وال يعمل حتى اآلن سوى وحدتي توليد من 
التي  الحسوة،  محطة  في  وحدات  خمس  بين 
تعمل بوقود الديزل وتنتجان ما يصل إلى 50 
فيها  يبلغ  منطقة  في  الكهرباء  من  ميغاوات 

العجز نحو 300 ميغاوات.
بأن  يوحي  بما  النفايات  أكوام  وتتراكم 
وجزيئات  الغبار  يمأل  كما  مهجور  المبنى 
محطة  مدير  المجمل،  قال  الجو.  الديزل  وقود 
الممتد  تاريخها  خالل  المحطة  إن  الحسوة، 
باستثناء  صيانة  أعمال  أي  تشهد  لم  عاما   35
وحدتي  إصالح  فيها  تم   2016 العام  في  مرة 

التوليد.
للحكومة  الموقت  المقر  عدن  شهدت  وقد 
اليمنية المعترف بها دوليا عدة احتجاجات بعد 
أن تسبب انقطاع الكهرباء في اضطراب توزيع 
المياه وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية. 
وبعد أن أخرج تحالف عسكري تقوده السعودية 
حركة الحوثي المتحالفة مع إيران من عدن في 
التي  المدينة،  في  قائما  التوتر  يزال  ال   2015
بين  تنافس  بسبب  الشلل  من  حالة  تسودها 
والحركة  السعودية  من  المدعومة  الحكومة 

االنفصالية الرئيسية في جنوب اليمن.

فقد سيطر المجلس االنتقالي الجنوبي الذي 
ومناطق  عدن  على  مرتين  اإلمارات  تدعمه 
أخرى في الجنوب قبل أن تتوسط السعودية في 
اتفاق القتسام السلطة لتركيز اهتمام حلفائها 
الحوثيين.  ضد  المعركة  على  المختلفين 
إطار  في  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  شكل 
بالسيطرة على  إدارة موازية  سعيه لالستقالل 
واستغل  للدولة،  التابعة  المباني  من  عدد 
االحتجاجات  نشر  في  العامة  الخدمات  انهيار 

المناهضة للحكومة.
الجنوبي  االنتقالي  المجلس  قوات  تزال  وال 
مواقعها  في  متحصنة  الحكومية  والقوات 
القوات  نشر  إعادة  على  اتفاق  رغم  عدن  في 

بمقتضى اتفاق الرياض.
الجنوبي السابقة  اليمن  ترفرف أعالم دولة 
 1990 العام  الشمالي  اليمن  مع  توحدت  التي 
النفايات.  فيها  تنتشر  التي  عدن  شوارع  في 
الوضع  من  السكان  خوف  يزداد  الليل  وأثناء 
األمني الهش بسبب عدم إضاءة أنوار الشوارع. 
توليد  أجهزة  طنين  األحياء  كل  في  وينتشر 
الكهرباء الخاصة، رغم مخصصات الوقود التي 
تقررها السعودية لمحطات الكهرباء في عدن، 
كذلك فإن بطاريات السيارات أصبحت ضرورة 

في كل بيت لضمان استمرار إضاءته.
األحمر  األلوان  ذات  اليمن  أعالم  تزال  وال 
كهرباء  محطة  على  ترفرف  واألسود  واألبيض 
الحسوة، وهي من المباني القليلة في المدينة 
التي ال تزال تخضع لسيطرة الحكومة. واكتمل 
 240 قدرتها  جديدة  محطة  بناء  العام  هذا 

تحتاج  إنها  تقول  الحكومة  لكن  ميغاوات 
ويقول  توزيع.  وشبكة  الغاز  لفصل  وحدة  إلى 
هدفه  التأخير  إن  الجنوبي  االنتقالي  المجلس 
المطالبة  على  الجنوبية  المحافظات  معاقبة 

بتقرير المصير.
وقالت إحدى المقيمات في المدينة وهي في 
الخمسينات من عمرها وتدعى فوزية سيف إن 
الكهرباء تصل بيتها ساعة أو ساعتين وتختفي 
خمس أو ست ساعات كل يوم، وإن ذلك أدى 
إلى تعطل البرادات )الثالجات( وأجهزة تكييف 
التي  المتشعبة  الحرب  أعاقت  وقد  الهواء. 
دخلت عامها السابع االقتصاد اليمني وقسمت 
البالد، وأصبح الحوثيون يسيطرون على أغلب 
المراكز العمرانية الكبرى، وتسببت الحرب فيما 
تقول األمم المتحدة إنها أكبر أزمة إنسانية في 

العالم.
المحتجين  عشرات  اقتحم  مارس  وفي 
أجور  بصرف  مطالبين  عدن،  في  رئاسيا  قصرا 
فيروس  جائحة  وأدت  الدولة.  في  العاملين 
وقال  االقتصادية.  األزمة  تفاقم  إلى  كورونا 
مستور:  عبداهلل  شهيم  الحكومي  الموظف 
»عندنا مشكلة كهرباء لكن عندنا أيضا مشكلة 
مرتبات فلم تصرف لنا )المرتبات( منذ ثمانية 

أشهر«.
المتصاعدة  التوترات  احتواء  أجل  من 
محادثات  األسبوع  هذا  السعودية  استضافت 
عبدربه  الرئيس  حكومة  من  مسؤولين  بين 
الجنوبي  االنتقالي  والمجلس  هادي  منصور 
في  عليه  الموافقة  تمت  الذي  االتفاق  لتنفيذ 
وزراء  مجلس  تشكيل  تم  حين  وفي   .2019
االنتقالي  المجلس  من  أعضاء  يضم  جديد 
الجنوبي لم يسحب أي من الجانبين قواته في 

عدن ومحافظة أبين المجاورة.
عدم  طلب  هادي  حكومة  في  مسؤول  قال 
على  أيضا  نتفق  أن  »المأمول  اسمه:  نشر 
أشخاص لتعيين حكام للمحافظات الجنوبية«. 
جبهة  فتح  تتحمل  أن  الرياض  تستطيع  وال 
جديدة في الجنوب في الوقت الذي يحارب فيه 
التحالف الحوثيين في مأرب آخر معقل للقوات 

الحكومية في الشمال.
المتحدة  واألمم  المتحدة  الواليات  وتطالب 
البالد من  أنحاء  النار في مختلف  إطالق  بوقف 
إلى  الرامية  المتوقفة  المفاوضات  إحياء  أجل 
إنهاء الحرب. ويريد المجلس االنتقالي الجنوبي 
المحادثات.  في  للجنوب  المصير  تقرير  إدراج 
قالت  المباحثات  على  مطلعة  مصادر  أن  غير 
لـ»رويترز«: إن القوى الغربية تخشى أن تؤدي 
أي حركة انفصالية إلى إطالة أمد االضطرابات. 
المتحدة  »الواليات  المصادر:  أحد  وقال 
من  لكل  قالوا  السعودية  فيهم  بما  وحلفاؤها 
دولة  قيام  إزاء  تهاون  ال  إنه  ينصت  أن  يريد 

مستقلة في جنوب اليمن«.

الخالفات السياسية أدت إلى أزمة كهرباء

جنوب اليمن على حافة االنفجار

قبل الواليات المتحدة )كتائب شهداء األقصى، الذراع 
شاركت  التي  الفلسطينية(  فتح  لمنظمة  العسكرية 

خالل االنتفاضة بين العامين 2000 و2005«.
فلسطينية  أصول  من  الديمقراطية  النائبة 
25 مايو تنتقد فيها  رشيدة طليب نشرت رسالة في 
الفلسطينيين  أصوات  على  المفروضة  »الرقابة 
»مواقع  وكتبت  البارزة«.  االجتماعية  المواقع  على 
التي  األولى  الفضاءات  كانت  االجتماعي  التواصل 
الفلسطينيين  شهادات  إلى  االستماع  من  مكنتنا 
السبب  لهذا  إليه.  يتعرضون  الذي  العنف  بشأن 
وإنستاغرام  وتويتر  بوك  فيس  أدعو  لكي  أكتب 
لألصوات  والسماح  الرقابة  عملية  عن  يكفوا  أن 

وتسمع«. تتعالى  أن  الفلسطينية 
وثيقة  تقديم  المواقع  هذه  من  طالبت  كما 
لكي  المحتويات  بتعديل  تقوم  كيف  فيها  تشرح 
»قلقها  نفسه عن  الوقت  في  متوازنة، معبرة  تكون 
أية  قبل  من  طلبات  المواقع  هذه  تلقت  حال  في 
تتحدث  التي  الحسابات  إزالة  منها  تطلب  حكومة 

فلسطين«. عن 
الحكومية  غير  الفلسطينية  المنظمة  وتشير 
االجتماعي(  اإلعالم  لتطوير  العربي  )المركز  »حملة« 
500 حساب فلسطيني من موقعي  إزالة نحو  أن  إلى 
الماضي  مايو  و19   6 بين  و»إنستغرام«  »فيسبوك« 
وحماس.  إسرائيل  بين  األمني  التصعيد  خضم  في 
وانتقدت المنظمة أيضا موقع تويتر بعد أن جمد 55 

●   مدينة عدن اليمنية تعاني سوء مستوى الخدمات

حسابا مواليا للفلسطينيين، حسب »فرانس 24«.
باسم  الرسميين  الناطقين  أحد  برر  حين  وفي 
إلغاء  عملية  بأن  بالقول  شركته  موقف  »فيسبوك« 
عامة  تقنية«  »مشكلة  عن  ناتجة  كانت  المحتويات 
اآلخرين  الناس  ماليين  وأرشيفات  قصص  شملت 
عبر العالم وال عالقة لها بـ»مضمون الكتابات«. لكن 
في  يسكن  الذي  ترامسي  عالء  الفلسطيني  الشاب 
تقاسم  على  قدرته  عدم  من  مرات  عدة  اشتكى  غزة 
منشوراته حول الوضع في القطاع بسهولة على موقع 

»فيسبوك«.
لكي  صيغة  وجدوا  اإلنترنت  مستخدمي  بعض 
يتفادوا على خوارزميات »فيسبوك« القوية عبر اللجوء 
النقاط  تستخدم  ال  العربية  للغة  قديمة  كتابة  إلى 
على الحروف في حين يضيف آخرون نقطة بين حروف 
الكلمات الحساسة التي يمكن أن تلفت انتباه مسيري 
بتبديل  فقاموا  آخرون  مستخدمون  أما  فيسبوك. 
والتقنيات  التغييرات  هذه  وكل  بالرموز.  الحروف 
على  الرقابة  تفرض  التي  الروبوتات  مخادعة  هدفها 

الموقع بشكل أوتوماتيكي.
التواصل  مواقع  على  فلسطينيون  مؤثرون  ودعا 
النجوم(  عدد  )وهي  العالمة  تقليص  إلى  االجتماعي 
على  و»إنستغرام«  لـ»فيسبوك«  يقدمونها  التي 
منصات التواصل االجتماعي من عدة نجوم إلى نجمة 
واحدة فقط، تنديدا بتصرفات الموقعين اللذين قاما 

بمنع الفلسطينيين من التعبير عن مواقفه.

االنتقادات  على  الضوء   »24 »فرانس  موقع  سلط 
االجتماعي  التواصل  موقع  لها  تعرض  التي  الالذعة 
داعمة  منشورات  إزالته  بسبب  »فيسبوك«، 
على  األخير  اإلسرائيلي  العدوان  خالل  للفلسطينيين 
زوكربيرغ  مارك  شبكة  موظفي  أن  إلى  مشيرة  غزة، 
بأجوبة  األسبوع  هذا  إدارتهم  طالبوا  االجتماعية 

وتوضيحات.
نشرت،  مفتوحة  رسالة  عن   »24 »فرانس  ونقل 
ندد  الداخلي«  »فيسبوك  موقع  على  الماضي  الثالثاء 
200 موظف في الشركة بـ»رقابة محتملة«  أكثر من 
مساندة  ومحتويات  كتابات  استهدفت  تكون  قد 
اتخاذ  إلى  الموقع  للفلسطينيين. فيما دعوا مسؤولي 
موالية  محتويات  حذف  عدم  لضمان  الالزمة  التدابير 

للفلسطينيين من صفحاته.
صحيفة  عنها  كشفت  التي  الرسالة  نص  ووفق 
والصحافة  الموظفون  أكده  »كما  تايمز  فاينانشيال 
العديد  يشعر  األميركي،  الشيوخ  مجلس  من  وأعضاء 
بوعدنا  نفي  ال  بأننا  فيسبوك  موقع  مستخدمي  من 
بضمان حرية التعبير عندما يقتضي األمر بالوضع في 

فلسطين«.
فيسبوك،  في  موظفا   174 نحو  العريضة  ووقع 
من دون الكشف عن أسمائهم، طالبت كذلك بإجراء 
قبل  من  المطبقة  اإلجراءات  حول  خارجي  تدقيق 
»فيسبوك« بخصوص المحتوى »العربي واإلسالمي«، 
إضافة إلى تشكيل فريق عمل داخلي للتحقيق بشكل 
أنظمة  حول  المحتمل«  التحيز  و»معالجة  مستقل 
البشري  االجتماعية  الشبكة  محتوى  على  اإلشراف 

واآللي.
»فيسبوك«  إدارة  أيضا  العريضة  دعت  كما 
من  المزيد  ونشر  للفلسطينيين  أكثر  توظيف  إلى 
الحكومة  من  تأتي  التي  »الطلبات  حول  المعطيات 
بعض  إلغاء  أجل  من  هويتها(  عن  الكشف  دون  )من 

المحتويات«.
موقع  مديرة  عن  الفرنسية  القناة  موقع  ونقل 
منصة  وهي  رفاعي،  إياد  االجتماعي،  »الصدى« 
الفلسطينيون  يتقاسمها  التي  المحتويات  تحمي 
على  حسابات  عدة  إغالق  تم  »لقد  اإلنترنت:  عبر 
التطبيقات،  من  العديد  إبطال  وتم  إنستغرام،  موقع 
على  التطلع  أو  مباشر  فيديو  شريط  بث  كإمكانية 

بعض المحتويات«.
»فيسبوك«  أزال  األخيرة،  الحرب  وخالل 
الحظر  ورفعا  لألقصى،  مناصر  هاشتاغ  و»إنستغرام« 
»خطأ«،  عن  متحدثين  الهاشتاغ،  عن  المفروض 
إلى أن  فيما أشار موقع »بوز فيد« األميركي لألخبار، 
ألغي ألن  المحتوى  إن  قال  لفيسبوك،  داخليا  منشورا 
من  محظورة  »منظمة  السم  كذلك  يشير  األقصى 

●   تجربة سالح جديد نفذتها بيونغ يانغ )رويترز(
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غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  لكن 
لرفض  مواتيا  مناخا  خلق  الماضي  مايو  في 
ومن  العربي  المغرب  دول  في  التطبيع 
التونسية  العاصمة  شهدت  إذ  تونس،  بينها 
الفلسطينيين  مع  تضامنا  حاشدة  مظاهرات 
مجلس  مطالبة  اإلسرائيلي،  القصف  ضد 
مشروع  على  بالتصديق  )البرلمان(  الشعب 
ورفع  إسرائيل.  مع  التطبيع  يجرم  قانون 
وهتفوا  الفلسطينية  األعالم  المتظاهرون 
لفلسطين،  دعمهم  عن  للتعبير  بشعارات 
والتنديد بالقصف اإلسرائيل على قطاع غزة، 

والذي خلف مئات الضحايا قتلى ومصابين.
 ،2021 مايو   12 اليوم  بتاريخ  بيان  وفي 
التونسي  المدني  المجتمع  مكونات  عبرّت 
للشغل  التونسي  العام  االتحاد  رأسها  وعلى 
لحقوق  التونسية  والرابطة  القضاة  وجمعية 
مع  المشروط  غير  تضامنها  عن  االنسان، 
فلسطين  أراضي  كامل  في  الفلسطنين 
المحتلة والمهجر، بعد تواتر األحداث األخيرة 
في منطقة الشيخ جرّاح والعدوان الصهيوني 
فورا  التونسية  المنظمات  وطالبت  القذر، 
مع  التطبيع  لتجريم  تونسي  قانون  بسنّ 
السلط  تتواكُل  والذي  الصهيوني،  العدو 
رغم  فيه  المداولة  في  تونس  في  التشريعية 
بمقترح  البرلمان  رفوف  على  لسنوات  وجوده 

من الجبهة الشعبية سنة 2015.
الجزائري  الرئيس  جدد  الجزائر،  أما 
مجلة  مع  مؤخرا  حوار  في  تبون  عبدالمجيد 
»لوبوان« الفرنسية موقف بالده تجاه القضية 
في  العربية  الدول  بعض  ومسار  الفلسطينية 
التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن »كل بلد 
أبدا  لن تطبع  الجزائر  لكن  يفعله،  ما  حر في 
مع الكيان الصهيوني ولن تفعله ما دامت ال 
توجد هناك دولة فلسطينية«. وخالل العدوان 

وقوى  أحزاب  نظمت  األخير  اإلسرائيلي 
األقصى  المسجد  مع  تضامنية  وقفة  جزائرية 
رئيس  بينهم  -من  المشاركون  خاللها  أكد 
قرينة-  بن  القادر  عبد  الوطني  البناء  حركة 
على مركزية القضية الفلسطينية، ودعوا إلى 
الوحدة من أجل دحر العدو الصهيوني ورفض 
التطبيع المغاربي. وعقب توقيع اتفاق التطبيع 
الماضي،  ديسمبر  في  اإلسرائيلي  المغربي 
العزيز  عبد  الجزائري،  الوزراء  رئيس  أكد 
جراد أن »هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان 
مخطط  إطار  في  حدودنا  إلى  الصهيوني 

خارجي الستهداف الجزائر«.
أنيسا  البرلمانية  أودعت  موريتنانيا،  وفي 
مشروع  الماضي  مايو  من  العاشر  في  با 
لدى  إسرائيل  مع  التطبيع  لتجريم  قانون 
الموريتاني،  البرلمان  في  المسؤولة  اإلدارة 
»أي  بأنه  التطبيع  القانون  مشروع  ويعرف 
الرسمي  التعاون  أو  االتفاق  أنواع  من  نوع 
من  أفراد  أو  مؤسسات  مع  الرسمي  غير  أو 
كما  كان«.  سبب  ألي  الصهيوني،  الكيان 
وتبريره  له  والترويج  للتطبيع  »الدعوة  يجرم 
في وسائل اإلعالم وغيرها«.أكدت في عرض 
ديباجة  مع  يتعارض  التطبيع  أن  أسبابه 
الدستور الموريتاني، الذي ينص في ديباجته 
الوارد  الديمقراطية  »بمبادئ  التمسك  على 
تحديدها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
والميثاق   1948 ديسمبر   10 بتاريخ  الصادر 
الصادر  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي 
االتفاقيات  وفي   1981 يونيو   28 بتاريخ 
وال  موريتانيا.  عليها  وافقت  التي  الدولية 
من  أبشع  اإلنسان  لحقوق  انتهاك  يوجد 
االحتالل والقتل التشريد الذي يمارسه الكيان 

الصهيوني«.
واعتبرت البرلمانية أن أي تطبيع مع الكيان 

اتفاق تطبيع  6 أشهر من توقيع  بعد نحو 
برعاية  اإلسرائيلية   - المغربية  العالقات 
ترامب،  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 
مغاربية،  دول   4 على  عصيا  التطبيع  يزال  ما 
العالقات  إلعادة  محاوالت  أية  تصطدم  إذ 
شعبية  اعتراضات  الصهيوني  الكيان  مع 

وبرلمانية، فيما اعتبره محللون حصار
آخر تحركات رفض التطبيع المغاربية كانت 
والعالقات  والحريات  الحقوق  لجنة  مناقشة 
التونسي،  الشعب  نواب  الخارجية في مجلس 
الكيان  مع  التطبيع  »تجريم  قانون  الثالثاء، 
مجلس  مكتب  أحاله  الذي  الصهيوني«، 
مع  اللجنة  على  الماضي  مايو   21 في  النواب 
عقب  ذلك،  وجاء  فيه.  النظر  استعجال  طلب 
جلسة  خالل  النيابية  الكتل  غالبية  مطالبة 
التطبيع  »بتجريم  مايو،   18 في  عقدت  عامة 
العدوان  خلفية  على  الصهيوني،  الكيان  مع 
في  واألحداث  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي 

األراضي الفلسطينية«.
وردا  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  أما 
العربية  الدول  بعض  إقامة  حول  سؤال  على 
إسرائيل،  مع  ودبلوماسية  رسمية  عالقات 
قال  الخطوة،  هذه  إلى  تونس  تنظر  وكيف 
ما  تختار  األنظمة  »إن  »يورونيوز«:  لقناة 
الدول  مع  نتعامل  »نحن  مضيفا:  تريد«. 
لم  تريد..  التي  االختيارات  تختار  واألنظمة 
ولكن  أحرار  هم  اإلطالق..  على  فيها  نتدخل 
أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا ونريد أن نموت 

أحرارا«.
اتفاق  المغرب  وقع   ،2020 ديسمبر  وفي 
تطبيع العالقات مع إسرائيل برعاية من إدارة 
عربية  دولة  رابع  المملكة  لتصبح  ترامب، 
ويعتبر  سنة.  غضون  في  إسرائيل  مع  تطبع 
اتفاق التطبيع "جزئيا" إذ ستفتح رحالت جوية 
العالقات  وتستأنف  البلدين  بين  مباشرة 
سفارة  تفتح  لن  لكن  الرسمية،  الدبلوماسية 
على  المغرب  وحصل  إسرائيل.  في  مغربية 
صفقة بيع أسلحة من الواليات المتحدة بقيمة 
1 مليار دوالر فور إعالن االتفاق، باإلضافة إلى 
الصحراء  المغرب على  اعتراف ترامب بسيادة 

الغربية.

الصهيوني سيزعزع وحدة البلد وأمنه القومي، 
نظرا لما عرف ذلك الكيان من التجسس وزرع 
البلد  يعرض  الذي  األمر  والفتن،  التفرقة 
للمادة  منافي  وهذا  للخطر،  الترابية  وحوزته 
على  »يجب  تقول:  والتي  الدستور  من   18
البالد  استقالل  وصيانة  حماية  مواطن  كل 
القانون  يعاقب  أراضيها.  وحوزة  وسيادتها 
بكل صرامة الخيانة والتجسس والوالء للعدو 
أمن  ضد  المرتكبة  المخالفات  كل  وكذلك 
الدولة«. كما يقترح عقوبات بالسجن سنوات 
مع التغريم في حق األشخاص الذين يرتكبون 
هذه الجريمة، وبسحب الرخصة والتغريم في 

حق المؤسسات.
مع  عالقات  أقامت  أن  لموريتانيا  وسبق 
 1999 عام  أمريكية  ضغوط  تحت  إسرائيل 
الطايع، وظلت  ولد  معاوية  الرئيس  في عهد 
أطياف  كل  من  مرفوضة  العالقات  هذه 
من  انتقادات  ومحل  الموريتاني،  الشعب 
يطالبون  ظلوا  الذين  السياسيين  جانب 
بوقف التطبيع مع إسرائيل، معتبرين أنه أحد 
األسباب الرئيسية التي أدت إلى االنقالب على 

حكم ولد الطايع.
السابق  الرئيس  اتخذ   ،2009 عام  وفي 
محمد ولد عبد العزيز، قرارا بتجميد العالقات 
غزة،  على  الحرب  على  احتجاجا  إسرائيل  مع 
اإلسرائيلية  السفارة  موظفي  طرد  الحقا  ثم 
لمغادرة  ساعة   48 وإمهالهم  نواكشوط  في 
السفارة اإلسرائيلية رسميا  موريتانيا، وإغالق 
العالقات  كل  بذلك  لتنتهي  الحق،  وقت  في 
الدبلوماسية بين الجانبين رسميا، اعتبارا من 

21 مارس 2010.
وأخيرا، يقول محللون إن ملف التطبيع غير 
مطروح ألي نقاش في ليبيا، إذ يقول محللون 
إن البالد تحاول الخروج من األوضاع المعقدة 
الـ24 من  انتخابات  إلى  تعيشها وصوال  التي 
تزداد  أن  إال  تأبى  والتي  المقبل،  ديسمبر 
تعقيدًا ال تسمح على اإلطالق بطرح أي قضية 
ال تتعلق بحل األزمة الليبية، ويشيرون إلى أن 
التطبيع ألنها  أحد سيجرؤ على طرح فكرة  ال 
اعتقد  وإن  حتى  إضافية،  أزمة  في  ستتسبب 
لصالحه،  الكفة  يرجح  قد  التطبيع  أن  البعض 
السلطة  أولويات  بين  من  ليس  أنه  كما 

التنفيذية الموقتة.

●  عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي )إف بي آي(. 

الخصومة تتصاعد

سباق محموم بني »داعش« 
و»بوكو حرام« في غرب أفريقيا

عملية أمنية أسفرت عن مئات الموقوفين

الهواتف املشفرة تسقط أباطرة الجريمة املنظمة في العالم

وقال شيفرز إن هذا مكن مكتب التحقيقيات الفدرالي من »قلب الطاولة« 
األطنان  مئات  صور  رؤية  من  بالفعل  تمكنا  »لقد  وأضاف:  المجرمين.  على 
مئات  رؤية  من  وتمكنا  الفاكهة،  من  شحنات  في  المخبأة  الكوكايين  من 

الكيلوغرامات من الكوكايين المخبأة داخل علب األطعمة«.
نيوز  الكشف عنها واستشهدت بها قناة فايس  وبينت وثائق قضائية تم 
سريين  عمالء  مع  عمل  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أن  األميركية  اإلعالمية 

تعطيل شبكتين رئيسيتين أخريين للهواتف المشفرة يستخدمهما المجرمون، 
األولى تعرف باسم إنكروتشات والثانية باسم سكايغلوبال.

المشفرتين  االتصال  منصتي  إغالق  »إن  النيوزيلندية  الشرطة  وقالت 
أنه لملء  هاتين أوجد فراًغا كبيرًا في سوق االتصاالت المشفرة«. وأضافت 
هذا الفراغ، »قام مكتب إف بي آي بتشغيل شركة األجهزة المشفرة الخاصة 

به واسمها إنوم«.

تسيطر جماعتان متطرفتان متنافستان على أجزاء 
نفوذ  تنامي  أن  إال  تشاد،  بحيرة  منطقة  من  كبيرة 
منعطفا  يشكل  أفريقيا  غرب  والية  »داعش«  تنظيم 
12 عاما، وفًقا  رئيسيا في هذا النزاع المتواصل منذ 

لوكالة »فرانس برس«.
حرام«  »بوكو  حركة  مع  الخصومة  حدة  تزايدت 
الطرفين،  إضعاف  في  وأسهمت  عدة،  سنوات  منذ 
أفريقيا  غرب  والية  »داعش«  تنظيم  أن  يبدو  لكن 
بوضوح  يسيطر  المهيمنة  الجماعة  صار  الذي 

وبشكل واسع على المنطقة.
من  فرع  وهو  التنظيم  باشر  أسبوعين  فقبل 

مناطق  في  عملية  »داعش«  تنظيم 
تسيطر عليها جماعة »بوكو حرام« 
مقاتلوه  وطوق  سامبيسا،  غابة  في 
وأصيب  التاريخي،  زعيمها  منزل 
خالل  بالغة  بجروح  شكوي  أبوبكر 
مصادر  أفادت  ما  على  المعارك، 
االستخبارات.  أجهزة  من  قريبة 
ورجحت وسائل اإلعالم النيجيرية أن 
شكوي ُقتل أو انتحر من خالل تفجير 
المعلومات  هذه  أن  ومع  نفسه، 
من  أي  تعلن  ولم  مبهمة،  تبقى 
مقتله  المتطرفتين  الجماعتين 
المعارك  أن  مؤكدا  يبدو  رسميا، 
المتخاصمتين  المجموعتين  بين 

تكثفت.
والية  »داعش«  تنظيم  وأعدم 
غرب أفريقيا عشرة من قادة »بوكو 
من  ثالثون  انضم  حين  في  حرام« 
الجماعة  هذه  في  البارزين  األعضاء 
األخيرة إليه، على ما أفادت مصادر 
وسكان  االستخبارات  من  قريبة 
أمنية  مصادر  وتفيد  المنطقة،  في 

هو  سامبيسا  غابة  على  قائدا  عين  التنظيم  بأن 
حرام«  »بوكو  مؤسس  نجل  البرناوي،  أبومصعب 
تنظيم »داعش«  واختاره  الذي سبق  محمد يوسف، 

المنطقة. المتطرفة في  الحركة  لقيادة   2016 في 
قلقا  هيكلته  وإعادة  التنظيم  نفوذ  تعاظم  ويثير 
»داعش«  تنظيم  أن  يعني  األمر  هذا  ألن  كبيرا، 
أكبر  أجزاء  على  يسيطر  بات  أفريقيا،  غرب  والية 
والسالح،  الرجال  من  مزيد  ولديه  المنطقة  من 
في  الباحث  فوشيه  فينسان  كتب  تغريدة،  وفي 
مصادر  عن  نقال  العلمي  للبحث  الفرنسي  المركز 
باشر  العادة  جري  على  التنظيم  أن  المنطقة  في 
نفوذه  مناطق  في  المدنيين  تعاطف  لكسب  »حملة 
حرام«  »بوكو  لجماعة  فخالفا  والجديدة«،  السابقة 
ال  الذين  المدنيين  قتل  في  تتردد  تكن  لم  التي 
ارتكاب  أو  هجمات  بشن  صفوفها  في  ينخرطون 
غرب  والية  »داعش«  تنظيم  يفضل  فظيعة،  مجازر 
موارد  وضمان  المنطقة  أبناء  ثقة  كسب  أفريقيا 

منظم. بشكل  مالية 
داعش  »مقاتلي  أن  تغريدته  في  فوشيه  وتابع 
ُقتل،  شكوي  أن  يؤكدون  أفريقيا  غرب  والية  في 
وأنهم باتوا يسيطرون على المنطقة وأن المدنيين 
الخوة«،  يدفعون  أنهم  طالما  أمان  في  المسلمين 
وفي منطقة بحيرة تشاد، وجه التنظيم رسالة رحب 
أعلنها،  التي  »الخالفة«  دولة  في  بالسكان  فيها 
على ما قال صائد سمك في بلدة باغا الواقعة على 

ضفة بحيرة تشاد لوكالة »فرانس برس«.
»التخلص  يريدون  أنهم  كذلك  المقاتلون  وأكد 
النيجيريين«  للجنود  بعدها  للتفرغ  حرام  بوكو  من 
يريدون  »ال  أوضح  الذي  الصياد  أضاف  ما  على 
جانب  وإلى  واحد«،  وقت  في  جبهتين  على  القتال 
غابة سامبيسا، لجماعة »بوكو حرام« معاقل كبيرة 
بين  الحدود  جانبي  على 
في  خصوصا  الكاميرون 
جبال  وفي  وبولكا  غووزا 

أيضا. النيجر  ماندارا، ومع 
أمني  مسؤول  ويقول 
أجل  »من  المنطقة:  في 
على  فعال،  هيمنته  تعزيز 
والية  داعش  تنظيم 
يخضع  أن  أفريقيا  غرب 
يقنعها  أو  األطراف  هذه 
ويبدو  إليه«،  باالنضمام 
بدأت  الحملة  هذه  أن 
الماضي  فاألسبوع  بالفعل. 
تنظيم  من  مقاتلون  هاجم 
زوارق  متن  على  »داعش« 
في  عدة  معسكرات  سريعة 
النيجر،  في  بوسو  منطقة 
إلى  المواجهات  أدت  حيث 
ما  على  قتلى  عدة  سقوط 
من  قريبة  مصادر  أفادت 

االستخبارات. أجهزة 
هذه  أحد  وأوضح 
أغاديرا  في  عنيفة  مواجهات  »وقعت  المصادر: 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بين  بونا  وكواتر  وليليو 
وبوكو حرام«، وسمع تبادل إلطالق النار قرب جبال 
ماندار وعلى طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون، 
الخضوع  حرام«  »بوكو  في  مقاتلون  رفض  حيث 

مهيمنا. بات  الذي  للتنظيم 
وقال، إيفان سان بيار، الذي يدير مركز »مودرن 
االستشاري  غروب«  كونسالتنغ  سيكيوريتي 
داعش  تنظيم  نجح  حال  »في  األمنية:  للتحاليل 
والية غرب أفريقيا في استقطاب عناصر بوكو حرام 
على  وقدرته  ثقله  تعزيز  ذلك  شأن  فمن  ومواردها 

التوسع«.
مايدوغوري  عزلة  يعززوا  أن  للمتطرفين  ويمكن 
عاصمة والية بورنو، التي ال تزال بمنأى نسبي وإلى 
الضغوط  وزيادة  مدني  مليون  من  أكثر  لجأ  حيث 
»ثكنات  في  األساس  في  الموجود  الجيش  على 

الجوية. الضربات  على  كثيرا  ويعتمد  محصنة« 

عواصم العالم - وكاالت

التي  »فانتوم سيكيور«  من خالل شبكة  »إنوم«  أجهزة  وتوزيع  تطوير  على 
كان يستخدمها العمالء المجرمون وإرسال 50 منها - معظمها إلى أستراليا - 

لتكون بمثابة أدوات »اختبار تجريبي«.
تحديد  أو  اتصال  خدمة  أو  إلكتروني  بريد  أي  األجهزة  هذه  في  يكن  لم 
الهواتف  إلى  رسائل  إرسال  فقط  خاللها  من  يمكن  وكان  العالمي  الموقع 
الممكن شراؤها  التي تحتوي على تطبيق »إنوم«. كما لم يكن من  األخرى 
إال من السوق السوداء مقابل نحو ألفي دوالر، وتطلبت الحصول على رمز من 
مستخدم سابق للدخول إليها. قال شيفرز »لقد أتوا إلينا في الواقع بحًثا عن 

هذه األجهزة«.
ساعدت الوكاالت األسترالية على وضع هذه الهواتف في أيدي أشخاص 
أسترالي  مخدرات  عصابة  زعيم  فيهم  بمن  الجريمة  عالم  في  »مؤثرين« 
السري  الغطاء  أن  بدا  لكن  الثقة.  لكسب  محاولة  في  تركيا،  في  هارب 
الحديث تفصيليًا  إلى  ن  2021 عندما بادر مدوِّ للعملية انكشف في مارس 
بأستراليا  صلة  على  احتيال  عملية  إنها  قائاًل  األمنية  »إنوم«  عيوب  عن 
»فايف  المعلومات  مشاركة  شبكة  في  آخرين  وأعضاء  المتحدة  والواليات 
األسترالية  الفيدرالية  الشرطة  المقال في وقت الحق. وتقول  آيز«. وحُذف 
 500 من  أكثر  اآلن  شخصًا   224 مجموعه  ما  يواجه  للعملية،  نتيجة  إنه 
إلنتاج  سرية  مختبرات  ستة  أغلقت  بينما  وحدها،  أستراليا  في  تهمة 
مليون   35( أسترالي  دوالر  مليون  و45  نارية  أسلحة  وضُبطت  المخدرات 
أستراليا  في  عليها  ُأطلق  العملية  هذه  أّن  وأوضحت  نقدًا.  أميركي(  دوالر 
وانطلقت  طروادة«  »درع  اسم  العالم  أنحاء  سائر  وفي  »آيرونسايد«  اسم 

قبل ثالث سنوات.
ونوه مفوض الشرطة الفيدرالية األسترالية ريس كيرشو عن الموقوفين، 
ومافيا  القانون  عن  خارجة  نارية  دراجات  عصابات  في  أعضاء  أنهم  »نعتقد 
أسترالية وعصابات إجرامية آسيوية وجماعات إجرامية خطيرة ومنظمة«. وقال 
مدير المباحث في شرطة نيوزيلندا غريغ وليامز إنه جرى اعتقال 35 شخصًا 
في البالد. وصادرت الشرطة النيوزيلندية خالل العملية حبوب الميثامفيتامين 

وأسلحة نارية وأصواًل وماليين الدوالرات نقدًا.
ولم يكن موقع »إنوم« متاحًا على االنترنت الثالثاء، مع رسالة من السلطات 
مفادها »تم التحفظ على النطاق«، علمًا أنه كان يعرض في السابق خدمات 
تشفير »من الدرجة العسكرية« وأجهزة ذات ميزات خاصة مثل سمات العرض 

»الفاتحة والداكنة«.

النطاق  واسعة  نوعية  حملة  في  العالم  أنحاء  في  األشخاص  مئات  اعتُقل 
ضد الجريمة المنظمة أتاحها زرع مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي )إف بي 
آي( أجهزة هاتف مشفرة، حيث تمكن رجال الشرطة من قراءة رسائل زعماء 
لصفقات  تخطيطهم  أثناء  دولة   100 نحو  في  العالمية  اإلجرامية  المنظمات 
)إنوم(  إم«  أو  إن  اغتيال بفضل تطبيق »إيه  مخدرات ونقل أسلحة وعمليات 
الذي كان يستخدمه مجرمون في جميع أنحاء العالم للتواصل بطريقة مشّفرة.

وقال مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الشرطة األوروبية 
)يوروبول( ومسؤولون من دول أخرى في مناطق بعيدة مثل أستراليا إن األدلة 
من »عملية درع طروادة« حالت دون وقوع حوالي 100 جريمة قتل ومكنت 
حسب  واسع،  نطاق  على  المخدرات  شحن  عمليات  من  العديد  إحباط  من 
وكالة »فرانس برس«، وأوضح كالفن شيفرز مساعد مدير مكتب التحقيقات 
إن  هولندا  في  »يوروبول«  األوروبية  الشرطة  مقر  في  للصحفيين  الفيدرالي 

العملية أفضت إلى »نتائج مذهلة«.
ويشير شيفرز إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي زود عصابات إجرامية في 
أكثر من 100 دولة على مدى األشهر الثمانية عشرة الماضية باألجهزة »التي 
سمحت لنا بمراقبة اتصاالتهم«. وقالت يوروبول إن أجهزة الشرطة في 16 
دولة شنت مداهمات على أساس األدلة التي تم الحصول عليها من الهواتف 

التي وُزع نحو 12 ألفا منها في جميع أنحاء العالم.
ونوه جان فيليب لوكوف، نائب مدير العمليات في يوروبول، إلى أن »هذه 
المعلومات قادت خالل األسبوع الماضي إلى تنفيذ مئات عمليات إنفاذ القانون 
على نطاق عالمي من نيوزيلندا إلى أستراليا إلى أوروبا والواليات المتحدة، مع 
800 شخص، وتفتيش  أتاحت »اعتقال أكثر من  نتائج مبهرة«. وأضاف أنها 

أكثر من 700 موقع، و)ضبط( أكثر من 8 أطنان من الكوكايين«.
وتقول الشرطة األسترالية إن األجهزة التي افترض المجرمون أنها مشفرة 
وعصابات  اآلسيوية  الجريمة  وعصابات  المافيا  داخل  عمالء  إلى  سُلمت 
المخدرات وعصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون كجزء من المكيدة 

التي دبرها مكتب التحقيقات الفدرالي.
ففي أستراليا وحدها، وُجهت اتهامات إلى أكثر من 200 شخص في إطار 
الوزراء سكوت موريسون إنها »سددت ضربة قوية  التي قال رئيس  العملية 
للجريمة المنظمة، ليس فقط في هذا البلد، ولكن سيتردد صداها في أوساط 

الجريمة المنظمة حول العالم«.
بدأت العملية بعد أن تمكنت الشرطة العالمية في العامين الماضيين من 

4 دول مغاربية تصمد أمام »عدوى التطبيع«
بعد 6 أشهر من االتفاق مع اإلسرائيلي المغربي

● مقاتلون من تنظيم »داعش«

 قيس سعيد: نحن أحرار وعشنا 
أحرارا ونريد أن نموت أحرارا

مركز استشارات: نجاح داعش 
في استقطاب عناصر »بوكو 

حرام« يعزز قدرته على التوسع

»داعش« دشن حملة لكسب 
تعاطف المدنيين في مناطق 

نفوذه السابقة والجديدة

● مظاهرة مناصرة للفلسطينيين ومناهضة للتطبيع في تونس مايو الماضي



اقتصاد

كالم في األرقام

تسعى شركة فولكسفاغن األلمانية 
لجمعها من مسؤوليها التنفيذيين 

السابقين بسبب األعطال

قالوا

08

أعلنت شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز، قرب تشغيل 
مصنع البولي إثيلين من جديد، وذلك خالل أيام، بعد أن وصلت 
ناقلة محملة بكمية تقدر بخمسة آالف طن من غاز اإلثيلين إلى 

الرصيف (3B) بالميناء في األيام القليلة الماضية.
بالكامل ومغادرة  الشحنة  تفريغ  االنتهاء من  الشركة  وأكدت 
الشحنات ستتوالى في  باقي  الماضي، منبهة بأن  الناقلة، األحد 
األيام المقبلة وفق جدول زمني محدد يضمن استمرارية تشغيل 

المصنع دون توقف.
وفي أواخر العام 2019، جرى استئناف العمل بالمصنع بعد أن 
كان مغلقا ألكثر من 8 سنوات بسبب انعدام األمن، وذلك بطاقة 

إنتاج أولية 80 ألف طن سنويا.

مصنع البولي إثيلني في «راس النوف» يعاود الحركة قريبا

اتفاق فرض ضريبة عالمية 
نسبتها األدنى 15% على 
أرباح الشركات المتعددة 
الجنسية «تاريخي»

وزير المال البريطاني 
ريشي سوناك

مليار يورو

مستقبل االقتصاد ما بعد لقاحات «كورونا»
مجموعة  قمة  مؤتمر  لعقد  وساق  قدم  على  االستعدادات  تجري 
الدول السبع الذي ستستضيفه المملكة المتحدة في األسبوع المقبل 
 19  - كوفيد  جائحة  إنهاء  سبل  بحث  أعماله  جدول  سيتصدر  الذي 

وتأمين التعافي العالمي. وهناك تحديات ملحة تواجهنا.
فقد بات من الواضح وضوح الشمس أن تحقيق التعافي على نطاق 
واسع لن يتأتى دون إنهاء األزمة الصحية. والحصول على اللقاح مفتاح 

تحقيق الغايتين كلتيهما.
إلى  العلماء  توصل  فقد  اللقاح.  جبهة  على  باهر  تقدم  أحرز  ولقد 
لقاحات متعددة في وقت قياسي. وسخرت الجهات الحكومية والجهات 
وتطويرها  اللقاحات  ألبحاث  دعما  مسبوق  غير  تمويال  الخاصة 
وتصنيعها على نطاق واسع. بيد أن ثمة فجوة خطيرة ال تزال قائمة 

بين أغنى البلدان وأفقرها.
الثرية بحث  البلدان  فيه بعض  بدأت  الذي  الوقت  أنه في  والواقع 
الغالبية  فإن  لحماية سكانها،  اللقاح  من  معززة  جرعات  نشر  إمكانية 
الساحقة من سكان البلدان النامية- بل حتى العاملين الصحيين في 
الصفوف األمامية- لم يتلقوا حتى الجرعة األولى. ويشتد األمر وطأة 
اللقاحات  1 % من  أقل من  التي تلقت  الدخل  المنخفضة  البلدان  في 

المقدمة حتى اآلن.
المسار؛  مزدوجة  جائحة  نحو  متزايد  بشكل  نسير  أصبحنا  وبذلك 
خلف  متروكة  البلدان  وأفقر  اللقاح  على  تحصل  البلدان  أغنى  حيث 

الركب.
غير أن عدم اإلنصاف في إنتاج اللقاحات وتوزيعها ال يترك ماليين ال 
حصر لها من األفراد تحت رحمة الفيروس فحسب، وإنما يفسح المجال 

أيضا لظهور متحورات فتاكة يرتد أثرها القاتل على العالم بأسره.
فكلما ظهرت المتحورات الجديدة اضطرت البلدان، حتى تلك التي 
تنفذ برامج تطعيم متقدمة، إلى إعادة فرض تدابير صحة عامة أشد 
صراحة، بل عاد بعضها إلى تطبيق قيود السفر. وفي المقابل، تؤدي 
االقتصادية بعواقب  الثروات  الفوارق في  إلى تعميق  الجارية  الجائحة 

وخيمة على الجميع.
وال ينبغي أن يكون الوضع كذلك. ولذلك ندعو اليوم إلى مستوى 

مدعومة  معزز  تنسيق  الستراتيجية  الدولي  الدعم  من  جديد 
بتمويل جديد وتنفيذها لتطعيم سكان العالم جميعا.

موظفو  عرض  وقد 
الدولي  النقد  صندوق 
خطة  مقترح  مؤخرا 
واضحة،  بغايات 
عملية،  وإجراءات 
وتكلفة مجدية. وتستند 
العمل  إلى  الخطة 
تضطلع  الذي  الجاري 
وشركاؤها  المنظمة  به 
تسريع  مبادرة  إطار  في 
مكافحة  أدوات  إتاحة 
 19  - كوفيد  جائحة 
كوفاكس؛  اللقاحات،  إلتاحة  العالمي  وبرنامجها  اإلتاحة)  (مسرع 
فضال عن عمل مجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية 

وجهات أخرى كثيرة.
50 مليار دوالر، ستسهم الخطة في تسريع  وبميزانية تقدر بمبلغ 
اإلصابة  حاالت  من  والحد  النامي،  العالم  في  الجائحة  إنهاء  وتيرة 
وتولد  االقتصادي،  التعافي  خطى  وتسرع  األرواح،  وفقدان  بالعدوى 
نحو تسعة تريليونات دوالر من اإلنتاج العالمي اإلضافي بحلول العام 

.2025
المكاسب  من   %  60 نحو  بأن  علما  الخطة-  هذه  في  رابح  الكل 
40 في  أن  النامية، في حين  الناشئة واالقتصادات  ستجنيها األسواق 
المائة من هذه المكاسب سيستفيد منها العالم المتقدم، ناهيك عما 

سيعود من منافع ال تقدر بثمن على صحة الناس وحياتهم.
ما الذي تنطوي عليه الخطة؟

أسرع من  بوتيرة  األفراد  المزيد من  وتطعيم  زيادة طموحنا  أوال، 
المنظمة وشركاؤها في مرفق كوفاكس هدف  ذي قبل: وقد وضعت 

تطعيم 60 % بحلول النصف األول من العام 2022.
للبلدان  إضافي  تمويل  تسخير  الهدف  هذا  تحقيق  ويقتضي 
شكل  في  منه  كبير  جزء  وتخصيص  الدخل،  والمتوسطة  المنخفضة 

منح وتمويل ميسر.
ومن أجل إيصال اللقاحات عاجال إلى مستحقيها من األفراد، يجب 
التبرع فورا بالجرعات لللبلدان النامية ويجب أن يتزامن ذلك مع خطط 
وطنية لنشر اللقاح، بسبل منها مرفق كوفاكس. ويتعين أيضا إقامة 
تعاون تجاري، لضمان تدفقات حرة عبر الحدود وزيادة إمدادات المواد 

األولية واللقاحات الجاهزة.
ثانيا، التأمين ضد مخاطر الخسارة الناجمة مثال عن ظهور متحورات 
في  االستثمار  ضرورة  يعني  وهذا  معززة.  جرعات  تتطلب  قد  جديدة 
تعزيز قدرة إنتاج اللقاح بمقدار مليار جرعة على األقل، وتنويع اإلنتاج 

بحيث يشمل األقاليم التي تفتقر حاليا إلى القدرة على اإلنتاج.
المخالطين  وتتبع  االختبار  تدابير  تعزيز  إلى  فورا  المبادرة  ثالثا، 
الصحة  العالجية وتدابير  التدابير  إمدادات األكسجين وتقوية  وزيادة 
وتعزيز  اللقاحات  توزيع  زيادة  على  ذاته  اآلن  في  العمل  مع  العامة، 
مبادرة مسرع اإلتاحة. وتواظب المنظمة واليونيسيف والبنك الدولي 
وتحالف غافي على إجراء تقييمات لمدى االستعداد لتلقي اللقاحات في 
أكثر من 140 بلدا ناميا، وتقديم الدعم الميداني والتمويل استعدادا 

لنشر اللقاح.
وماذا عن التكلفة؟

حاجة  هناك  دوالر،  مليار   50 بمبلغ  المقدرة  التكلفة  مجموع  من 
وقد  المنح.  من  األقل  على  دوالر  مليار   35 مبلغ  يتأتى  أن  إلى  قوية 
التي  العشرين  إيجابية بالفعل من حكومات مجموعة  صدرت إشارات 
دوالر  مليار   22 بنحو  إضافي  تمويل  بمبلغ  المساهمة  بأهمية  أقرت 

أمريكي لمبادرة تسريع اإلتاحة في العام 2021.
وهناك حاجة إلى تمويل إضافي بنحو 13 مليار دوالر إلعطاء دفعة 
والعالجات  االختبارات  وزيادة   2022 العام  في  اللقاح  إلمدادات  قوية 
والترصد. أما المبلغ المتبقي من خطة التمويل العام- أي زهاء 15 مليار 
المصارف  من  بدعم  الوطنية  الحكومات  من  يتأتى  أن  فيمكن  دوالر 
اإلنمائية المتعددة األطراف، ومنها البنك الدولي الذي خصص مبلغ 

12 مليار دوالر لتيسير تمويل حمالت التطعيم.
إن صندوق النقد الدولي يعكف على تخصيص حقوق سحب خاصة 
ومنظمة  أعضائه.  لدى  والسيولة  االحتياطات  لدعم  مسبوقة  غير 
يتسنى  لكي  المطلوب  التمويل  تحديد  على  منكبة  العالمية  الصحة 
واالستجابة  للتأهب  االستراتيجية  لخطتها  الملحة  باالحتياجات  الوفاء 
تكنولوجيات  إتاحة  مجمع  يعمل  حين  في  اإلتاحة،  مسرع  ولشراكة 
مكافحة كوفيد19- (C-TAP)على حفز تقاسم الخبرات والتكنولوجيا. 
بحلول  األقل  على  بلدا   50 في  مشاريع  فسينفذ  الدولي  البنك  أما 
تعبئة  على  الدولي  التمويل  مؤسسة  تعكف  حيث  العام-  منتصف 
القطاع الخاص لدعم توريد اللقاح إلى البلدان النامية. وتعمل منظمة 
التجارة العالمية من جهتها على تحرير سالسل اإلمداد إلنجاح الخطة. 
وأخيرا، فإنهاء الجائحة مشكلة قابلة للحل، لكنها تقتضي بذل جهود 

عالمية - حاال. فلنشحذ همتنا معا وننجز هذه المهمة.

جيورجييفا كريستالينا   *
الدولي النقد  لصندوق  العامة  المديرة   *

كريستالينا جيورجييفا*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4565دوالر أميركي
5.4284يورو

6.3086الجنيه االسترليني
1.1882الريال السعودي
1.2133درهم إماراتي

0.6969االيوان الصيني

2021 /6/9 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

تؤدي الجائحة إلى تعميق 
الفوارق في الثروات 

االقتصادية وينذر ذلك 
بعواقب وخيمة على الجميع

أعضاء  شأن  شأنها  الدولة  ميزانية  على  للحفاظ 
منظمة «أوبك»، وحسب التقرير الدولي فإن هذا هو 
المسار العقالني الذي يجب عليهم إتباعه، لكن هناك 
المؤسسات  نجاعة  عدم  شكل  في  متأصلة  تحديات 
المال  ورأس  التحتية  والبنية  والقانونية  االقتصادية 

البشري.
 2021 العام  أن  عن  إنرجي»  «ريستاد  وكشفت 
ضرائب  فيه  تقترب  الذي  األخير  العام  هو  سيكون 
دوالر؛  تريليون  عالمة  من  العالمية  والغاز  النفط 
من  المحقق  العالمي  الحكومي  الدخل  بأن  علما 
ضرائب النفط والغاز انخفض إلى أدنى مستوى في 
الدخل  هذا  ووصل   ،2020 العام  خالل  سنوات  عدة 
إلى 560 مليار دوالر، مع تراجع اإلنتاج واألسعار جراء 

تداعيات فيروس كورونا.
واعتبارا من العام 2022، ستقتصر الضرائب على 
فقط  دوالر، وسترتفع  مليار   800 المنخفض  النطاق 

في أوائل 2030 إلى حوالي 900 مليار دوالر، قبل أن 
تبدأ في االنخفاض النهائي وغير المنقطع إلى 580 
مليار دوالر في العام 2040 وحوالي 350 مليار دوالر 

في العام 2050.
تحذيرات  مع  األبحاث  شركة  توقعات  وتقاطعت 
هدف  وراء  السعي  أن  من  الدولية  الطاقة  وكالة 
أن  المرجح  من  الكربوني  االنبعاث  صافي  «صفر» 
يكون كارثيا للعديد من مصدري النفط. لكن السعي 
تصبح  أن  سيشهد   2050 العام  بحلول  ذلك  وراء 
«أوبك» أكثر هيمنة، وينتهي بها األمر لتشكل أكثر 
من 50 % من اإلنتاج العالمي، حيث تتركز اإلمدادات 

بين عدد أقل من البلدان.
أن  المتوقع  من  الدولية،  الطاقة  لوكالة  ووفقا 
تكون البلدان التي تشكل صادرات المحروقات فيها 
األكثر  هي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كبيرا  جزءا 

تضررا.

البلدان األقل قدرة على الصمود،  ومع ذلك، فإن 
حيث لم تتم إدارة عائدات بيع النفط بشكل مناسب 
الصناعات  في  للتنويع  النقد  استخدام  مثل  بوسائل 
سيادية  ثروة  صناديق  إنشاء  أو  األخرى  المحلية 
األجل  طويلة  إيرادات  لتأمين  الخارج  في  تستثمر 

ستتحمل العبء األكبر من انتقال الطاقة.

سلبيات االعتماد الكلي على النفط
وفنزويال  والعراق  ليبيا  الدولي  البنك  صنف  بدوره، 
والجزائر  وغانا  وإيران  ونيجيريا  االستوائية  وغينيا 
البلدان  أكثر  أنها  على  وكازاخستان  وأذربيجان 
المنتجة للنفط ضعفا، بسبب اعتمادها المفرط على 

قطاعي النفط والغاز واالفتقار النسبي إلى التنويع.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  أيام،  وقبل 
النفط  مبيعات  من  إيرادات  إجمالي  حققت  ليبيا  إن 
أظهرت  والتي  أبريل،  في  دوالر  مليار   1.31 بقيمة 
بسبب  مارس،  بشهر  مقارنة   %  36 بنسبة  انخفاضا 

قوة قاهرة في إحدى محطات التصدير.
وفي مارس، حققت ليبيا عائدات تصل إلى 2.052 
والمكثفات  والغاز  الخام  النفط  من  دوالر  مليار 

والمنتجات البتروكيماوية الثانوية.
ووفقا لتقرير «أوبك» عن سوق النفط لشهر مايو، 
الخام  النفط  إنتاج  متوسط  انخفاض  ليبيا  شهدت 
بمقدار 67 ألف برميل يوميا في أبريل مقارنة بشهر 
 1.13 ضخت  ليبيا  أن  أوبك  أرقام  وتظهر  مارس. 
 1.197 من  انخفاضا  أبريل  في  يوميا  برميل  مليون 

مليون برميل يوميا في مارس.

 بداية من العام 2022 ستقتصر 
الضرائب عالميا على النطاق 
المنخفض 800 مليار دوالر

 الشركة: 40 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
في ليبيا خالل 2019 مصدره العوائد 

المحققة من ضرائب استكشاف وإنتاج النفط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  مشروع لمحطة طاقة شمسية في مصراتة.●  عمال في حقل الناقة التابع لشركة الهروج النفطية.

من  دولية  اقتصادية  وهيئات  منظمات  رفعت 
العالمي  للتحول  المدمر  التأثير  بشأن  تحذيراتها 
المعتمدة  االقتصادات  على  المتجددة  الطاقات  إلى 
مرمى  في  ليبيا  أدرجت  حيث  المحروقات،  على 
على  العتمادها  نظرا  الخطر،  بهذا  المهددة  الدول 
مبيعات النفط والغاز لتمويل ما يزيد على 90 % من 

ميزانياتها.
التي  الدول  تكون  أن  المستغرب  من  وليس 
الحكومي  الدخل  تراجع  نتيجة  كبير  بشكل  ستخسر 
العالمي من ضرائب النفط والغاز هي تلك المعتمدة 
المحروقات،  الضرائب من  عائدات  على  كبير  بشكل 
والمملكة  ليبيا  مثل  «أوبك»  منتجي  ذلك  في  بما 
وفقا  والجزائر،  والكويت  والعراق  السعودية  العربية 
لشركة أبحاث الطاقة «ريستاد إنرجي»، في تقرير لها 

هذا األسبوع.

40 % من الدخل.. ضرائب
الشركة أشارت إلى أن ليبيا إلى جانب الدول األخرى 
صناعة  من  الضرائب  عائدات  على  تعتمد  التي 
الناتج  من   %  40 على  حصلت  واإلنتاج  االستكشاف 
العوائد  عبر   2019 العام  في  اإلجمالي  المحلي 
تعرضا  األكثر  تعد  وأيضا  الضريبة،  من  المحققة 
مع  الطاقة،  لتحول  نتيجة  اإليرادات  تراجع  لمخاطر 
القطاع  هذا  الحكومية من  العوائد  أن نصف  حقيقة 

في خطر.
اقتصادها  تنويع  الليبية  الحكومة  على  ويتعين 

ق
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بان

الطاقات املتجددة تهدد عائدات ليبيا من «ضرائب املحروقات»
الوسط - عبدالرحمن أميني

شركة أبحاث الطاقة «ريستاد إنرجي»:

اتفاق فرض ضريبة عالمية 

القاهرة - الوسط

مخاوف من تزايد عدم قدرة الدول 
المتدنية الدخل على سداد الديون 

●  سوق في أحد الشوارع الهندية.

توقعات البنك الدولي:

النمو االقتصادي يرفع شعار «نعم» للدول الغنية.. ال للفقيرة

االقتصاد  يسجل  أن  الدولي  البنك  توقع 
إال  عاما  ثمانين  في  له  نمو  أقوى  العالمي 
تنقصها  تزال  ال  التي  الفقيرة  الــدول  أن 
كــورونــا،  لفيروس  المضادة  اللقاحات 

سيبقى أداؤها ضعيفا.
واشنطن  في  ومقره  الدولي  البنك  ورفع 
2021 بـ1.5  توقعاته للنمو العالمي للعام 
مدفوعا   %  5.6 إلى  ليصل  مئوية  نقطة 
االقتصادات  بعض  لــدى  قــوي  بانتعاش 
الــواليــات  مثل  المتقدمة،  الرئيسية 
المتحدة. في المقابل ستسجل االقتصادات 

الناشئة والنامية نموا نسبته 6 %.
البنك  رئيس  نائب  كوسه،  إيهان  وقال 
«فرانس  وكالة  مع  مقابلة  خالل  الدولي 
برس»، إنه هذه نسبة الفتة نسبيا، «لكن 
نمو  مع  فيها»،  كبيرا  دورا  تلعب  الصين 

متوقع نسبته 8.5 %.
هذه  نمو  الصين، سيسجل  استثناء  ومع 
في  أخذت  حال  وفي  فقط.   %  4.4 الدول 
الحسبان الدول المتدنية الدخل فإن النمو 
المحلل  أوضح  ما  على   %  2 إلى  سيتراجع 

االقتصادي.
«الـــدول  إن  ــال  ــائ ق ــع  ــوض ال ــخــص  ول
والــدول  أيامها  أفضل  تعيش  المتقدمة 

الضعيفة الدخل أسوأ أيامها».
لغالبية  توقعاته  الدولي  البنك  ورفــع 
المتدنية  الدول  باستثناء  والدول  المناطق 

الدخل.
القرار  وأوضح المسؤول أن على أصحاب 
الدوام ضرورة  االعتبار على  يأخذوا في  أن 
وليس  كان،  أينما  والتلقيح  سريعا  التلقيح 

تضخم ودين
ويتوقع أن تستعيد 90 % من االقتصادات 
التي  الفردي  الدخل  مستويات  المتقدمة 

فقط في االقتصادات المتقدمة.
مع  كثيرا،  تأخر  التلقيح  أن  وأضـــاف 
وباء  من  جديدة  لموجات  التنبه  ضــرورة 

كوفيد - 19.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس 
مؤشرات  «ثمة  بــيــان:  فــي  جهته،  مــن 
لكن  عالمي،  انتعاش  لحصول  مشجعة 
وانعدام  بالفقر  تتسبب  الجائحة  تزال  ال 
العالم  في  النامية  الدول  لسكان  المساواة 

بأسره».

بحلول  الوباء  انتشار  قبل  سائدة  كانت 
النامية  ــدول  ال ثلث  لكن   .2022 العام 
والناشئة تقريبا سيتمكن من تحقيق ذلك.

الدخل  في  الفارق  سيبقى  لذلك،  نتيجة 
وأفقر  المتقدمة  االقتصادات  بين  الفردي 

دول العالم على حاله ال بل سيزداد.
من خطط  المتحدة  الواليات  واستفادت 
سريعة  تلقيح  حملة  ومن  واسعة  انعاش 
طلب  من  الصين  تستفيد  فيما  وفاعلة 
لكن  التجارية؛  المبادالت  معاودة  مع  قوي 

إجمالي  سيكون  هذا  الكبير  التحسن  رغم 
 %  2 بحوالى  أقل  العالمي  المحلي  الناتج 
السنة  خالل  الجائحة  قبل  ما  توقعات  من 

الراهنة على ما أوضح البنك الدولي.
من  فتعاني  الدخل  المتدنية  الــدول  أما 
انعدام  تفاقم  إليها  يضاف  كثيرة  مشاكل 
األمن؛ فهذه الدول تشهد في الوقت الراهن 
ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية التي تشكل 
إلى  يؤدي  ما  األسر  استهالك  نصف  حوالى 
انعدام األمن الغذائي بشكل متزايد في هذه 

الدول بحسب تقرير البنك الدولي.
الدولي  البنك  أن  على  كوسه  وشــدد 
كان  إن  «خصوصا  المؤشر  هــذا  يراقب 
المصارف  تفاعلت  وإن  التضخم غير موقت 
فسيكون  الفائدة)  نسب  (برفع  المركزية 

لذلك عواقب على االقتصادات الناشئة».
غير  اقتصادي  انتعاش  حصول  ومــع 
رفع  إلــى  يــؤدي  قد  العالم،  في  متزامن 
سريع لنسب الفائدة خصوصا في الواليات 
الــدول  هــذه  وضــع  تراجع  إلــى  المتحدة، 
إعادة  زيادة في كلفة  التي ستواجه عندها 

تمويل الدين.
قبل  ــه  أن ــى  إل مالباس  ديفيد  وأشـــار 
الجائحة كان نصف الدول المتدنية الدخل 
أو  الدين  تسديد  في  صعوبات  يواجه 

احتماالت عالية بالتخلف عن سدادها.
ودعا مالباس إلى تعاون عالمي متواصل 
عبء  لتخفيف  الخاص  للقطاع  ومشاركة 
خالل  ومن  العالم.  دول  أفقر  لدى  الدين 
الدولي  البنك  دعــم  العشرين  مجموعة 
تعليق  مبادرة  الدولي  النقد  وصندوق 
متدنية  الـــدول  لعشرات  الــديــن  خدمة 
يتوقف  اآللية  بهذه  العمل  أن  إال  الدخل. 

في نهاية السنة الحالية.



اقتصاد 09

تتجه بلدية طبرق إلى التخلص من مشاكل المياه والصرف الصحي، مع إعالن المجلس 
البلدي أن وزارة الموارد المائية أرسلت لجنة فنية من بعض المهندسين، لحل مشاكل 

المياه والصرف الصحي والبدء في مشروعات مياه في عدد من األحياء بالمدينة.
فرج  البلدي  المجلس  رئيس  لطلب  استجاب  بوفليقة  طارق  المائية  الموارد  وزير 
بوالخطابية بحل مشاكل المياه وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة لهذا الغرض في 
طبرق، حيث اجتماع اليوم اإلثنين بمكتب عميد البلدية واالتفاق مع اللجنة على تنفيذ 
مشاريع مياه في أحياء: األندلس وإشبيلية والزهور، وكذلك شركة صرف صحي في أحياء 
عبدالمنعم رياض والمطار القديم؛ على أن يتم اإلسراع في تنفيذ هذه المشروعات لحل 

المشاكل التي تواجه المواطنين في هذه األحياء.
حضر االجتماع مدير جهاز اإلسكان والمرافق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية؛ فيما 
قدم عميد بلدية طبرق شكره لوزير الموارد المائية على وقوفه لحل مشاكل البلدية في 

المياه والصرف الصحي.

طبرق تتجه إلى توديع مشاكل املياه والصرف الصحي
السعر بالدوالرنوع الخام

72.29برنت

70.00غرب تكساس

70.03دبي

70.21سلة أوبك

41.95أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع «أويل برايس»

 * أسعار األربعاء     6/9/ 2021

خطة لزيادة إنتاج النفط.. املستهدف 
بني ٣ و٤ ماليني برميل

املخزونات العاملية.. 
انخفاض متواصل

بئر ليبية يستخدم تقنية 
أميركية جديدة ألول مرة

الوحدة  لحكومة  طموحات  عن  عون  محمد  النفط  وزير  كشف 
الوطنية الموقتة لرفع حجم إنتاج النفط إلى ما بين 3 و4 ماليين 
اثنين على أقصى حد. وأضاف  أو عامين  برميل يوميا بحلول عام 
في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية أن هناك تفاهمات 
وفد  زيارة  خالل  وذلك  الفرنسية،  والشركات  النفط  قطاع  بين 

حكومي ليبي رفيع المستوى إلى باريس.
وعلى  العمالقة،  الفرنسية  الطاقة  شركات  إطالع  إلى  وأشار 
للطرفين  يمكن  التي  المستقبلية  الخطوات  على  «توتال»  رأسها 
النفط،  إنتاج  زيادة  في  الليبيين  طموح  تحقيق  أجل  من  اتخاذها 
بعض  مراجعة  أكد  لكنه  جديدة،  عقود  إبرام  عدم  تأكيده  رغم 

االتفاقات السابقة سارية المفعول.
دور شركة «توتال» مستقبال في ليبيا

الشركة «تحكمها  وعن دور شركة «توتال» مستقبال، قال: إن 
إعادة  على  الطرفين  سيساعد  وهذا  مشتركة،  اتفاقات  ليبيا  مع 
إلى سابق طاقتها اإلنتاجية،  الحرب  المدمرة خالل  الحقول  بعض 
إذ من المرتقب إعادة تأهيل حقل المبروك الذي يتجاوز إنتاجه 40 

ألف برميل يوميا».
األساسية  البنية  تطوير  نحو  الليبية  المساعي  إلى  ولفت 
حصة  ضمان  بهدف  وتحديثها،  النفط  منشآت  وصيانة  النفطية 

أكبر في سوق التكرير والتصدير في العالم.
قطاع  فــي  سيما  ال  ليبيا،  فــي  استثمارات  فرنسا  وتملك 
حقوق  على  المستحوذة  «توتال»  شركة  طريق  عن  المحروقات 
اآلن  لكنها  النفطية؛  الحقول  من  عدد  في  واالستكشاف  التنقيب 

في منافسة مع تركيا.

إن  باركيندو،  محمد  «أوبـــك»  لمنظمة  العام  األمين  قــال 
مخزونات  في  االنخفاض  من  مزيدا  يتوقعون  وحلفاءها  المنظمة 
المنتجين  جهود  نجاح  إلى  يشير  مما  المقبلة،  األشهر  في  النفط 

لدعم السوق.
 6.9 المتقدمة  العالم  دول  في  النفط  مخزونات  وتراجعت 
160 مليون برميل  2021، أي بانخفاض  مليون برميل في أبريل 
األسبوع  أوائل  باركيندو  تصريح  وفق  عام،  قبل  ذاتها  الفترة  عن 

الجاري، متوقعا حدوث المزيد من التراجع في األشهر المقبلة.
وفي أبريل 2021، قررت «أوبك» وحلفاؤها (مجموعة أوبك+)، 
إعادة 2.1 مليون برميل يوميا للسوق بداية من مايو حتى يوليو 
األسبوع  اجتماع  في  القرار  بهذا  المنتجون  وتقيد  العام.  هذا  من 

الماضي مما دفع أسعار الخام إلى الصعود.
اتخذتها  التي  القرارات  على  اإليجابي  السوق  فعل  رد  واستمر 
بداية  بالزيادة  اإلنتاج  مستويات  تعديل  ذلك  في  بما  «أوبــك» 
الذي نوه بأن حمالت  المنظمة،  أمين عام  2021، وفق  من مايو 
التوقعات  في  أسهما  الضخم»  المالي  و«التحفيز  التطعيم 
ومعدل  عالميا  اللقاح  إتاحة  في  التباين  أن  وأضــاف  المتفائلة. 
مخاطر  يمثل  «كوفيد19-»  تفشي  واستمرار  المرتفع  التضخم 

مستمرة على الطلب على الخام.
 

● طرابلس- الوسط
في  والغاز  النفط  وإنتاج  الستكشاف  ليبيا  زالف  شركة  أعلنت 
ليبيا،  في  مرة  (DUOLINE-20) ألول  تقنية  استخدام  بدء  ليبيا، 
أنابيب  في  األميركية   MaxTube شركة  قبل  من  والمصنعة 

اإلنتاج، التي تم إنزالها في البئر (A4-126) بحقل الشادار.
وبذلك تكون شركة زالف ليبيا الستكشاف وإنتاج النفط والغاز، 
في  والغاز  النفط  صناعة  مجال  في  التقنية  هذه  أدخل  من  أول 

ليبيا، وفق بيان للشركة.
 كفاءة ذات  األنابيب  من  النوعية  هذه  أن  الشركة  وأوضحت 
العادية، مما  باألنابيب  والتآكل، مقارنة  الصدأ  عالية فى مقاومة 
من  ويقلل  والغاز،  النفط  آبار  فى  اإلكمال  معدات  عمر  في  يزيد 

عمليات الصيانة الدورية المكلفة.
تكون  بحيث  تطويره؛  تم  األنابيب  من  النوع  هذا  أن  وتابعت 
فاعلية  وأكثر  للتآكل  مقاومة  بمادة  الداخل  من  مبطنة  األنابيب 
من الطالء الداخلي العادي لألنابيب، فهو مصمم خصيصا للعمل 
في البيئات الصعبة بما في ذلك آبار حقن المياه، وآبار حقن ثاني 
أكسيد الكربون (CO2) وآبار إنتاج النفط والغاز التي تحتوى على 

على نسب عالية من الغازات المؤكسدة.
كما يستخدم في آبار التخلص من المواد الكيميائية بالحقول 
في  األنابيب  من  النوع  هذا  نجاح  إلى  باإلضافة  والبحرية،  البرية 
منع التآكل بآبار إنتاج الغاز التى تصل درجة الحرارة فيها إلى 292 

درجة فهرنهايت (144 درجة مئوية).
وسيقوم فريق مشترك من المختصين من شركة زالف وشركة 

مليتة، بإعداد ونشر ورقة علمية عن هذه التقنية وعملها.

●  وزير النفط محمد عون.

●  التقنية األميركية الجديدة في حقل الشادار التابع لشركة زالف ليبيا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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األدنــى  الضغط  لتحديد  الطبيعي  والــغــاز  الكربون 
كما  المكمن»،  ظروف  عند  المكمن  لموائع  االهتزازي 

تمت زيارة مختبر تقطير النفط والغاز.
لمركز  االفتتاح  شريط  اهللا  صنع  قص  ذلــك،  عقب 
بمعهد  النفطي  المختبر  واستوديو  والتطوير  التدريب 
الليبي، وشدد على ضرورة «استغالل االستوديو  النفط 
اإلعالمي بالمعهد االستغالل األمثل إلبراز الدور المهم 
والمختصين  العاملين  لجميع  المعهد  به  يقوم  الذي 
بالقطاع والمهتمين بالصناعة النفطية، وكذلك للتعريف 

باإلمكانات التي يمتلكها المعهد».
نشاطات لتنمية البلديات

للتنمية  المؤسسة  بها  تقوم  التي  األنشطة  بين  ومن 

البلدي درج  التقى صنع اهللا عميد المجلس  المجتمعية، 
مياه  نقص  مشاكل  حل  سبل  وتناول  حصن،  فاضل 
وصيانة  المحروقات  توفر  لضمان  آلية  ووضع  الشرب، 
المؤسسة  أن  مضيفا  اإلطفاء،  وسيارات  الخدمات  آليات 
المالية،  الظروف  تحسن  حال  أكبر  بشكل  التدخل  تريد 
والحصول على الميزانيات الكافية للتحرك بشكل أوسع 
داخل درج وغيرها من البلديات األخرى المجاورة للحقول 

والموانئ والمواقع النفطية.
درج  داخل  المشروعات  من  بعدد  المؤسسة  وقامت 
منها إنشاء وتجهيز قسم النساء والوالدة في مستشفى 
درج القروي، ومشروع مد خط للمياه لتغطية احتياجات 
مدينة سيناون وشعوة، ومشروع صيانة وتجهيز المركز 

تزال  ال  بينما  إسعاف،  سيارة  وتوفير  سيناون  الصحي 
المائي  اإلمــداد  نقص  مشكلة  من  عام  بشكل  تعاني 

لغالبية مناطق البلدية رغم قرب مسار النهر الصناعي.
عميد  مع  النفط  مؤسسة  رئيس  لقاء  ركز  غات،  وفي 
مجلس  وعضو  المهدي،  موسى  الدكتور  غات  بلدية 
النواب عن المدينة نصر محمد، وعضو المجلس األعلى 
في  المؤسسة  مساهمة  إمكانية  الكوني،  ابكدا  للدولة 

حلحلة بعض المختنقات التي تعاني منها البلدية.
الملحة  غات  بلدية  احتياجات  مناقشة  اللقاء  وشهد 
باعتبارها إحدى مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، 
وتفعيل مطار غات وتوفير وقود الطيران للشروع في تسيير 
الرحالت من وإلى مطار غات، والمساعدة في توفير بعض 

االحتياجات األخرى التي تشترط توافرها شركات الطيران.
بلدية  إلى  المحروقات  وصول  متابعة  بحث  تم  كما 
الجنوب  لسكان  غات  مطار  أهمية  اهللا  صنع  وأكد  غات؛ 
في  الطرق  حالة  سوء  ظل  في  تحديدا،  المدينة  وأهل 
ستوفر  البريقة  شركة  أن  مضيفا  عام،  بشكل  الجنوب 
بعد  المطار،  لتشغيل  كافية  الطيران  وقود  من  كمية 
المنتج  لهذا  التخزين  اشتراطات  توافر  من  التأكد 
لفترة  المطار  توقف  نتيجة  المستودع،  داخل  الحساس 
طويلة، كما ستتم المساهمة بتوفير بعض االشتراطات 
لفتح  الطيران  شركات  لتحفيز  اإلطفاء  سيارات  كتوافر 

رحالت باتجاه مطار غات من جديد.
وأضاف صنع اهللا، أن المؤسسة الوطنية للنفط لديها 
للتنفيذ  وجاهزة  دراستها  تمت  استراتيجية  مشاريع 
إلى  فقط  تحتاج  لكن  بالكامل،  الجنوب  مناطق  وتخدم 
كافية  ميزانيات  وتخصيص  الدولة،  قبل  من  التمويل 
بأسرع  تنفيذها  في  للشروع  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
مصفاة  إنشاء  مشروع  المشاريع،  هــذه  وأهــم  وقــت، 
الغاز  من  الطهي  غاز  استخالص  ومشروع  الجنوب، 

المحروق بحقل الشرارة.

●  صنع اهللا يفتتح عددا من المنشآت في معهد النفط الليبي.

●  عمال وموظفون في حقل الغاني النفطي.

●  محطة تحويل زليتن.

زيادة مرتبات العاملني بقطاع النفط تدخل دائرة االهتمام.. وتعاون مع مصر في مجال الغاز
مشروع إلنشاء مصفاة بالجنوب واستخالص غاز الطهي بحقل الشرارة

في اجتماعات لصنع الله..

صيانة شبكات الكهرباء بأيد جزائريةاملشروعات الرقمية ترسم مستقبل االقتصاد الليبي
أعلن مجمع «سونلغاز» الجزائري الحكومي 
أن فريق عمل من الشركة سيتوجه إلى ليبيا 
شبكات  صيانة  مجال  في  االستثمار  لبحث 

الكهرباء.
التطوير  في  المركزية  المديرة  وقالت 
إن  حــمــرو،  وداد  بـ«سونلغاز»  الــخــارجــي 
في  االستثمار  توسيع  على  يراهن  المجمع 
إبرام  تم  ليبيا  جانب  فإلى  األفريقية،  السوق 
غانا  كوديفوار،  في  لالستثمار  اتفاقيات  عدة 
وتشاد، خاصة أن «سونلغاز» تصنع المولدات 
الكهرباء ومحوالت الضغط العالي والعدادات 

الكهربائية محليا.
ويأتي ذلك بعد أيام من اتفاق وزير الطاقة 
الجزائري والليبي محمد عرقاب، ومحمد أحمد 
بين  االقتصادي  المنتدى  أشغال  خالل  عون 
البلدين على تعزيز فرص الشراكة واالستثمار 

المتاحة في مختلف نشاطات المحروقات.
تم  فقد  الجزائرية،  الطاقة  وزارة  وحسب 

إنتاج  مجال  في  التعاون  آفــاق  إلى  التطرق 
تدعيم  التوزيع،  النقل،  ليبيا،  في  الكهرباء 
التدريب  الصيانة،  الكهربائية،  الشبكة 
التي  المبادالت  لمواصلة  وذلك  والتكوين. 
والشركة  سونلغاز  شركتي  فرق  بين  جرت 
الفريق  تدخل  بعد  الليبية،  للكهرباء  العامة 
التقني للشرطة الجزائرية شهر أكتوبر الماضي 
من أجل إصالح وإعادة تشغيل محطة الخمس.
أما رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز جراد 
الدبيبة  عبدالحميد  نظيره  بحضور  دعا  فقد 
األسبوع الماضي إلى إقامة تعاون وثيق بين 
بهدف  والليبيين،  الجزائريين  المتعاملين 
في  والمدمجة  المشتركة  المشاريع  تطوير 
ميدان الطاقات المتجددة النابعة من الطاقة 
الجزائر  على  الدبيبة  اقترح  فيما  الشمسية. 
تسويق الطاقة المتجددة المنتجة نحو ليبيا، 
وهذا من أجل تصديرها، فيما بعد، نحو البلدان 

األخرى، عبر ترابط الشبكات الكهربائية.

نحو مستقبل اقتصادي رقمي، تتجه عدد 
على  االعتماد  إلى  الحكومية  الجهات  من 
الحديثة  والتقنيات  الرقمية  التكنولوجيا 
للنهوض بمستقبل البالد، فقد أكدت الهيئة 
تنفيذ  على  تعكف  أنها  للمعلومات،  العامة 
تسعة مشروعات «في سبيل النهوض بقطاع 
دولة  رؤية  يدعم  حيوي  كقطاع  المعلومات 

ليبيا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة».
وأوضحت الهيئة أن هذه المشروعات، هي: 
للمعلومات  الوطنية  التحتية  البنية  مشروع 
الجغرافية، ومشروع دليل المؤشرات الوطنية، 
للتنمية  السادس  الوطني  التقرير  ومشروع 
وإدارة  ومراجعة  تدقيق  ومشروع  البشرية، 
ومشروع  الوطنية،  البيانات  قاعدة  بيانات 
المشتريات،  ونظام  الحكومية  المراسالت 
ومشروع  اإللكترونية،  الخدمات  ومشروع 
الوصول الموحد، ومشروع المنظومة الوطنية 
الوطني  المركز  إنشاء  للمعلومات، ومشروع 

للبيانات.
وقال رئيس الهيئة عبدالباسط الباعور، إن 
الهيئة «مكلفة قانونا باإلشراف عى النظام 
قاعدة  إدارة  وكذلك  للمعلومات،  الوطني 
البيانات الوطنية فنيا وإداريا وخدميا بمقتضى 

التشريعات النافذة».
المركزي،  ليبيا  مصرف  أعلن  جانبه،  من 
المشروعات  من  مجموعة  إطالق  اإلثنين، 
التي تعنى بالتحول الرقمي وسالمة النظام 
المصرفي واالستدامة المالية والحوكمة وبناء 

القدرات.
الكبير  الصديق  المصرف  والتقى محافظ 
اإلدارات  ومديري  المستشارين  من  عــددا 
المشروعات،  بالمصرف، وذلك إلطالق هذه 
الملفات  مــن  ــدد  «ع مناقشة  جــرت  فيما 
عجلة  تحريك  في  بالمساهمة  المتعلقة 

االقتصاد وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية».

تطوير البنوك
والتجارة  االقتصاد  وزيــر  أكــد  ذلــك،  إلــى 
محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
الحويج أن الدولة الليبية بحاجة إلى تطوير 
وسوق  االئتمان  لتحريك  البنوك  عمل 
أوراق مالية فعال تنطلق في خط متوازٍ مع 
تخطيط عمراني حديث وهندسة معمارية، 

تخفض التكلفة وتحسن الشكل.
الثالث  الدولي  المعرض  افتتاح  وخالل 
للعمارة واالستثمار العقاري «سكاي الين»، 
األحد الماضي، حث الحويج الشركات ورجال 
تكون  أن  بالمعرض  المشاركين  األعمال 
لهم مشاريع قائمة على أرض الواقع تسهم 

في تحريك عجلة االقتصاد الوطني.
وافتتح وزير االقتصاد رفقة وزير اإلسكان 
المقام  المؤتمر  الغاوي  أبوبكر  والتعمير 

الجاري على  9 يونيو  إلى   6 الفترة من  في 
إذ  بطرابلس،  الرياضية  المدينة  أرض 
يشهد المعرض مشاركة عدد من الجهات 
التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة ممثلة في 
وشؤون  االستثمار  للتشجيع  العامة  الهيئة 
بمصراتة  الحرة  والمنطقة  الخصخصة 
ومؤسسات وشركات حكومية باإلضافة إلى 

القطاع الخاص من دولتي ليبيا وتونس.
على  تعمل  الحكومة  أن  الحويج  وأكــد 
خالل  من  المتوقفة  المشاريع  استكمال 
وتنفيذ  المختصة  والهيئات  ــوزارات  ــ ال
االستثمار  وفتح  والتعمير  اإلسكان  مشاريع 
والمحلي  األجنبي  الــخــاص  القطاع  مــع 
وتحقيق نهضة عمرانية. وشارك في افتتاح 
المعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
الخصخصة  وشؤون  واالستثمار  للتشجيع 
من  ولفيف  ــال  ــم األع رجـــال  مــن  وعـــدد 

المهتمين.

اإلنتاج يعود إلى حقل الغاني
النفطية،  للعمليات  الهروج  شركة  أكدت 
بفضل  الغاني  حقل  إلنتاج  الجزئية  العودة 

عناصر وطنية شابة.
الحقل  إنتاج  إعادة  إن  الشركة،  وقالت 
يأتي «ضمن مساعي لجنة اإلدارة المستمرة 
النفطية»،  الحقول  وتأهيل  إعادة  أجل  من 
والصيانة  للعمليات  اإلدارة  لجنة  قامت  فقد 
إلعادة  العمل  متطلبات  على  لالطالع  بزيارة 

وتذليل  بالحقل،  الزناد  محطة  من  اإلنتاج 
الصعاب وتحليل جميع المعوقات التي تواجه 

المستخدمين.
اإلمكانات  قلة  من  «بالرغم  وأضافت: 
تم  ما  فإن  القطاع  بها  يمر  التي  والظروف 
وجهد  دؤوب  عمل  نتاج  هو  اليوم  تحقيقه 
حقل  إلنتاج  جزئية  عودة  في  سهم  جماعي 

الغاني».

في  العاملين  مرتبات  زيــادة  تفعيل  موضوع  دخل 
النفطي دائرة االهتمام مع بحث رئيس مجلس  القطاع 
اهللا  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
بزيادة  والمتعلق   2013 العام  في  الصادر  القرار  تفعيل 

المرتبات وتقديم الخدمات الصحية.
والغاز  النفط  عمال  اتحاد  رئيس  اهللا  صنع  والتقى 
الداخلي  التدريب  خطط  لمناقشة  الفاخري،  دينار  سعد 
والخارجي، وذلك يوم اإلثنين، فيما أكد رئيس المؤسسة 
انتظار رد ديوان وزارة النفط والغاز على مراسالت تفعيل 
التأمين  التركيز على تحسين خدمات  القرار، مشيرا إلى 
المخصصة  الميزانية  اعتماد  حال  للعاملين  الصحي 

للقطاع.

شراكة ليبية - مصرية
كما اجتمع صنع اهللا يوم اإلثنين أيضا مع السفير المصري 
لدى ليبيا، محمد ثروت، وجرت مناقشة تفعيل قرار إنشاء 
مصر.  مع  بالتعاون  الغاز  لمشروعات  سرت  خليج  شركة 
في  ومصر  ليبيا  بين  الثنائي  التعاون  االجتماع  وتناول 
المشترك، كما  العمل  آفاق  والغاز وتوسيع  النفط  مجال 
تم التطرق إلى تفعيل االتفاقيات بين الطرفين في ذات 
منذ  المشتركة  واللجان  الماضية،  السنوات  في  المجال 

العام 2009م.
أنه ناقش بشكل مفصل تفعيل  وأوضحت المؤسسة 
القرار الخاص بإنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز 
وصندوق  بتروجت  وشركة  إنبي،  شركة  مع  بالشراكة 
تأسست  التي  الليبي،  واالجتماعي  االقتصادي  االنماء 

العام 2007.
في  والمصرية  الليبية  ــراف  األط مشاركة  وتوزعت 
لشركة   24.5% إنبي،  لشركة   24.5% بواقع:  الشركة 
بتروجت، و%51 صندوق االنماء االقتصادي واالجتماعي 
الشركات  عودة  أهمية  على  التأكيد  تم  فيما  الليبي، 
الليبي  النفط  قطاع  مشاريع  في  للمساهمة  المصرية 

الواعد.

مركز تدريب نفطي
والتطوير  التدريب  مركز  اهللا  صنع  افتتح  ذلــك،  قبل 
واستوديو المختبر النفطي بمعهد النفط الليبي بحضور 
األحد.  يوم  العاتي،  خالد  بالمعهد  االدارة  لجنة  رئيس 
سير  آلية  عن  وافية  شروح  بتقديم  المختصون  وقام 
القسم  بمختبرات  إجراؤها  يتم  التي  واالختبارات  العمل 

التي تطلبها شركات القطاع لتطوير حقولها النفطية.
والتعريف  الحفر  كما تم تفقد صنع اهللا قسم سوائل 
الحفر،  بنشاطاته من قبل المختصين في مجال سوائل 
مشروع  عن  مفصل  شــرح  وتقديم  الطبقات  وتضرر 
اآلبار  حفر  مجال  في  منها  واالستفادة  الرزم)،  أم  (طينة 

والصناعات النفطية األخرى.
موائع  قسم  أيضا  منها  الزيارة  التي شملتها  المواقع 
اختبارات  عن  نبذة  المختصون  شرح  حيث  المكمن، 
المكمن،  على سوائل  وأثرها  والحرارة  والحجم  الضغط 
واختبارات  بالقسم،  تجرى  التي  المعملية  والتجارب 
االسترداد اإلضافي والتي تعتبر أحد االختبارات المتقدمة 
ثاني أكسيد  الغاز، مثل «غاز  إمكانية استخدام ضخ  في 

القاهرة - الوسط

●  مقر مصرف ليبيا المركزي
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الجروح في جسد األمة الليبية والحلول املنتظرة
أحمد محمد علي لنقي

من  مجموعة  وجود  يلحظ  الليبي  الجسد  حالة  يفحص  من 
معالجة  إلى  تحتاج  الليبية  األمة  جسد  في  الغائرة  الجروح 

فورية.
الجنوب  بشؤون  االهتمام  ترك  هو  األول  الغائر  الجرح 
من  الواهن  ليبيا  قلب  إنه  حيث  فــزان،  إقليم  أي  الليبي، 
غير  المكتشفة  وثرواته  الشاسعة  الواسعة  مساحته  حيث 
مكتشفة.  غير  بثروات  حبلى  أنها  والغالب  المستغلة، 
إدارتــه  عــن  المسؤولين  وإهــمــال  عجز  فــي  ومصيبتنا 
التدابير  اتخاذ  عدم  هو  ذلك  من  األخطر  بل  واستغالله، 
ترتب  مما  الحدودي،  األمن  تضمن  التي  الكافية  األمنية 
وعصابات  اإلرهابيين  ودخول  الحدود  اختراق  سهولة  عليه 
الجريمة المنظمة إلى األراضي الليبية، ونتج عن ذلك عدم 

شعور األهالي باألمان.
له  يتعرض  ما  وإنهاء  فورا  وأهله  الجنوب  بإنقاذ  أطالب 
توحدت  لو  أنه  أرى  ألني  تداركها،  يتعذر  قد  مخاطر  من 
اقتصاديا  وإنعاشها  فزان  أمن  على  الحفاظ  في  جهودنا 
تنضبط  سوف  للمواطنين  المطلوبة  الخدمات  وتقديم 
ربوع  إلى  بل  اإلقليم  كامل  إلى  وينتشر  واألمــن  الحياة 

الوطن بأكمله.
الليبي  الغرب  إحداهما في  رغم وجود قوتين عسكريتين 
ذلك،  من  أكثر  يكن  لم  إن  الليبي،  الشرق  في  ــرى  واألخ
يستمر العجز عن اتخاذ أي خطوات إيجابية لتأمين الجنوب، 
الذي يضم جميع المكونات من عرب وتبو وطوارق وأمازيغ، 
نتيجة للتشرذم العسكري والسياسي الذي يسود البالد، بل 
أمنية وعسكرية  تدابير  أي  اتخاذ  األخطر من ذلك هو عدم 
العسكريين.  القادة  بين  للخالفات  نتيجة  الحدود  لحماية 
بين  والمطامع  الشديدة  المنافسة  استمرار  الى  دفع  مما 

فرنسا وإيطاليا وروسيا على السيطرة على الجنوب الليبي.
من  األكبر  الخاسر  هي  كلها  الليبية  األمة  أن  شك  وال 

عدم إعطاء الجنوب االهتمام األول.
انتهاكات  هو  الليبي  الجسد  في  الثاني  الغائر  الجرح 
وأعمال  والمحتجزين  السجون  أحوال  وعن  اإلنسان،  حقوق 
العنف على أيدي المجموعات المسلحة، التي يجب أن تكون 
الناجعة  الحلول  وإيجاد  المسؤولين  اهتمامات  أوليات  من 

القانون  على  الخروج  سيرة  تنتهي  حتى  لهم،  والعاجلة 
بالوضع  االهتمام  من  بد  وال  الجماعات.  هذه  قبل  من 
بيوتهم  إلى  رجوعهم  ــرورة  وض للمهجرين  الالإنساني 

وتسوية أوضاعهم.
وإذا أردنا تحقيق ما ذكرناه، فهناك ضرورة لدعم حكومة 
األجسام  بإنهاء  وذلــك  مهامها،  ألداء  الوطنية  الوحدة 

الموازية المربكة للدولة سواء كانت عسكرية أو سياسية.
الجرح الغائر الثالث هو عدم توحيد المؤسسة العسكرية 
الشأن؟  هذا  في  المباحثات  وصلت  أين  وإلى  وإصالحها، 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  إمكانية  وما  تأخرت؟  ولماذا 
الدولة  هيبة  فرض  على  القادرة  الوحيدة  القوة  لكونها 
أن  يخفى  وال  الوطن؟  تــراب  كامل  على  نفوذها  وبسط 
ذلك.  في  األساسي  السبب  هو  الحاد  السياسي  االنقسام 
حول  ودولية  إقليمية  تفاهمات  وجــود  ضوء  وفي  ولكن 
لنا  السياسية محليا،  الحوارية  اللقاءات  الليبي وتقدم  الملف 
العسكرية.  المؤسسة  ملف  في  انفراج  حصول  في  نأمل  أن 
ولن تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية دائمة دون وجود 

جيش ليبي واحد.
وضعف  االقتصاد  تراجع  فهو  الرابع  الغائر  الجرح  أما 
تحسين  عن  الحديث  يمكن  وال  االقتصادية.  السياسات 
تعديل  مثل  وموقتة،  ملفقة  بحلول  واستقراره  االقتصاد 
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر األميركي فقط، بل 
وحدة وطنية  وجود حكومة  االقتصاد هو  استقرار  في  الحل 
استمرار  مع  تنموية  وخطة  اقتصادي  برنامج  مع  فاعلة 
الخاص  القطاع  استرجاع  الدولة، وضرورة  توحيد مؤسسات 
لدوره كامال ومشاركته القطاع العام، واالعتماد على تمويل 
تعمل  وأن  العامة،  الميزانية  خارج  من  العامة  المشاريع 
لبناء  األولــى  اللبنة  وضع  على  الوطنية  الوحدة  حكومة 
للرماد في  للوقت وذر  اقتصاد متين، من غير ذلك مضيعة 

العيون.
بل  فقط،  أمنية  أسباب  على  يتوقف  ال  النفط  إنتاج  إن 
أردنا  وإذا  البالد.  في  النفط  منظومة  هندسة  إعادة  وجوب 
يتطلب  أكثر،  وممكن  لإلنتاج،  القديم  المعدل  إلى  الرجوع 
ذلك تحسين قدرة اآلبار للضخ بصيانتها وتطويرها، وتغيير 

زمن  عليها  مضى  التي  النمطية  النفط  مؤسسة  سياسات 
العالمية  النفطية  السياسات  تواكب  ولم  تتغير  لم  طويل 

وأن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية.
الغائرة  الجروح  هذه  معالجة  في  المشترك  القاسم  لعل 
اإلداري  اإلصالح  في  الجهد  بذل   1- بين:  المزج  هو  جميعا 
دعم  و-2  المناسب،  المكان  في  المناسب  الشخص  ووضع 
بذل  و-3  المسؤولين،  من  البالد  لمصلحة  يعمل  من 
المسؤولين ومساءلتهم عن  أداء  المجتمع دوره في مراقبة 
العناية  بذل  وجوب  مثل  مفاهيم  وترسيخ  بصرامة،  النتائج 
عن  والمسؤولية  والشفافية  الرشيد  والتخطيط  الواجبة 
باتجاه  األولى  الخطوة  يمثل  الصارمة  والمحاسبة  الخطأ 

تصحيح المسار العام.
مسؤولية  الرسمي  العمل  على  الرقابة  ممارسة  إن 
الجميع بما في ذلك األجهزة الرقابية والمجتمع بمنظماته. 
في  المتمثلة  العوائق  إلزالة  حاجة  هناك  أن  بذلك  يتصل 
وتشوش  المسؤولين  تربك  وتحركات  موازية  أجسام  وجود 
أن  الكبرى هي  فإن مهمتها  الحكومة،  المجتمع. من جانب 
تستكمل مسيرتها نحو أن تصبح حكومة وحدة وطنية بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى. وهذا يتطلب كثيرا من الحكمة 

والمرونة والقدرة على االستيعاب.
السياسي  الحوار  استمرار  لضمان  حاجة  أيضا  هناك 
إن  الطريق.  خارطة  استحقاقات  إنجاز  مسيرة  واستكمال 
على  التوافق  تصميد  في  يسهم  السياسي  الحوار  استمرار 
عدم  من  بد  وال  عسكرية.  خيارات  إلى  اللجوء  استبعاد 
فضال  المرتقبة.  التشريعية  االنتخابات  عرقلة  أو  إعاقة 
الذي  الدستوري  اإلطار  مشكلة  لحل  حاجة  هناك  ذلك،  عن 
من  نخرج  أن  لنا  بد  ال  االنتخابات.  عليه  تستند  أن  ينبغي 
الصدد،  هذا  في  باالستفتاء.  المتعلق  الدستوري  المأزق 
من  عدد  طرحها  التي  المرنة  للحلول  الظهر  ندير  أال  علينا 
 1951 دستور  اعتماد  مثل  الدستوري  بالشأن  المعنيين 
يكون  قد  الحل  هذا  أن  أرى  إنني  للبالد.  موقت  كدستور 
الدستور  مشروع  على  االستفتاء  مأزق  من  للخروج  مدخال 
إلى أن تهدأ النفوس وتستقر األوضاع األمنية واالقتصادية 

والسلم االجتماعي.
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حماية الصحفي
رافد علي

حال )الجرانة(!! والقابلية لالستغفال!!

التى  العشرية  وان  خاصة  منها..  نستفيد  أن  يفترض  وكان  بنا  مرت  التى  األحداث  الكثيرمن  هناك 
عشناها منذ تغيير فبراير 2011 كانت مليئة بنفس األخطاء التى تكررت بشكل الفت، وكأن ذاكرتنا 
ذاكرة سمكة كما يقال.. حيث فى كل مرة يتم استغفالنا و«الجرى بنا« ودفعنا إلى اتخاذ مواقف معينة 
اإلعالم من  تأثير  األصدقاء عن  الحديث فى جمع من  تم خداعنا.. هكذا كان  أنه  ثم نكتشف الحقا 

فضائيات ومواقع تواصل اجتماعى على عقلنا الجمعي .
هل خداعنا المتكرر له عالقة بحالة نفسية وعقلية تختصرها عبارة »القابلية لالستغفال«.. وهذه 
علي  إليها  أشار  التى  تلك  لالستحمار  القابلية  فهناك  أخرى.  قابليات  العقل  فى  تستحضر  القابلية 
القابلية لالستعمار فى  شريعتى فى كتابه »النباهة واالستحمار«؛ وهناك ما قاله مالك بن نبي عن 
الذى  الليبى  الشعبى  ونستحضرالمثل  نستدعي  أن  أيضا  لنا  جاز  وربما  النهضة«..  »شروط  كتابه 
تعنى  المحلية  اللهجة  و«الجرانة« فى  وتزغرد(،  السيل  اللي شايلها  )الجرانة  حالنا يشبه حال  يقول: 
الضفدعة، أي مثل الضفدعة التي تزغرد بينما يجرفها السيل إلى غير وجهتها.. ويضرب هذا المثل 
ما يدور من  ما، وال يعرفون وال يدرون  ينقادون فى مسار  الذين  الغافلين  الحديث عن  في معرض 
والصواب  الصدق  هو  يسمعونه  ما  أن  يعتقدون  ألنهم  إليها..  سينتهون  التي  النهاية  وال  حولهم 

بعينه أي أولئك الذين يتم استغفالهم.
واقعنا يشهد بأننا نتعامل مع األحداث بنفس الطريقة واآلليات ولذا فالنتائج ستكون نفسها، وما 
بنا سوف يتشابه مع ما سيحدث الحقا.. فهل هناك أسباب لحال »الجرانة« وغفلتها وهل هناك  مر 

مبرر منطقى لتلك الغفلة ؟
المؤكد أن هناك أسبابا لتلك الحالة، فهناك ما يسمى بالخداع السياسي الذى يتمثل فى اإلعالم 
الموجه والبروباجندا الدعائية التي تساهم فى توجيه الرأى العام إلى مسارات ومفاهيم محددة بغية 

السيطرة عليه ودفعه للقبول بما ترسمه له السلطة.
ويتكرر خداعنا واستغفالنا مرات عديدة ولم نفكر كيف حدث وكيف تركنا لهم الفرصة لتحقيق ذلك 
مرات متتالية، ولتبرير ذلك جرى العرف بيننا على استعمال عبارة )جروا بينا( ألن من فى السلطة ومن 
خالل وسائل إعالمه، استطاع خداعنا وجعل اهتمامنا فى اتجاه أمور فرعية جانبية بعيدا عن القضايا 
الجوهرية. وعلى الجانب اآلخر هناك الخداع الدينى وهو استطاعة آخرين أن يسوقوا لنا خرافات على 

أنها مسلمات وحقائق يقينية! وأن يقنعوا طائفة منا على أنهم حراس الفضيلة.
نعود للسؤال المهم: كيف يتم خداعنا او«الجرى بنا«!؟

أعاله حول سهولة  إليه  الذى أشرت  األولية  التفسيرات  أحد  أن نستحضر  أرى ضرورة  البداية  فى 
الخداع والتضليل، التى تقول بأنه لدينا )قابلية لالستغفال( وذلك ألننا ال نبذل االهتمام الكافى لكى 
ما يسميه  أو  والوقت،  الجهد  توفير  إلى  وأننا نميل بشكل عام  لنا،  يقدم  ما  نتأمل وبشكل عقالني 
البعض »البخل العقلى« أو ”البخل المعرفي”، حيث يفضل معظمنا التعامل مع أول ما يعرض عليه، 

عوضا عن بذل الجهد فى التحليل والتمحيص والتدقيق قبل اتخاذ أي قرار أو موقف أو رأي.
والخالصة تقول أن  الناس تميل إلى تصديق األكاذيب ألن التفكير العقالني يجهد العقل وكذلك 

قد يكشف حقائق صادمة تخالف ما يتمنونه.
وهنا يحضرنى قول إبراهيم البليهى

)إن العقل يحتله األسبق إليه(.
وهذا ربما يفسر لنا أيضا جزءا من ظاهرة سهولة الخداع.. ويفسر لنا حقيقة أكبر وأهم وهي أن 
اوال، وذلك بسبب  التى وصلتهم  والمواقف  األفكار  عليه من  ما هم  يبقون على  البشر  الغالبية من 
أي  »البرمجة«  البليهي  يسميه  ما  يخترقون  من  فقط  هم  والنوادر  القلة  وأن  االجتماعية  التنشئة 
ونظرته  تفكيره  تحكم  لتبقى  بتلقائية  الفرد  ويتشربها  آلية  بطريقة  تتم  التي  االجتماعية  التنشئة 
لديه  يجعل  مما  تقديرى  فى  وذلك  إليه«  »األسبق  كانت  ألنها  إال  لشيء  ليس  عمره،  طوال  للحياة 

)القابلية لالستغفال(.
أكثرعندما  االنتباه  في  األقل،  ستساعدناعلى  تفكيرنا،  طريقة  في  العيب  هذا  معرفة  أن  يفترض 
تكون هناك محاوالت لخداعنا.. فالحياة مليئة بمواقف تستحق دائما التوقف والتساؤل كي نتأكد مما 
نسمعه أو نقرأه، لنرى إذا ما كانت أحكامنا العقلية مستندة إلى المشاعر أو العقل والمنطق.. فربما 

نجد أن أكثر اآلراء أو المعتقدات التي نتبناها ليس لها أساس .
وهو من عالمات  التصديق  واالستهواء هو سرعة  لالستهواء؛  بالقابلية  الحالة  يسمي  هناك من 
الشخصية غير الناضجة التى تجعل الشخص يصدق بسرعة ما يقوله له الغير من أفكار ومعلومات 
دون نقد أو تمحيص وتساعد القابلية لالستهواء على نشر اإلشاعات والخرافات وتستغل فى الدعاية 
السياسية والتجارية وهى حالة من الركود العقلى التام التى ال يسعى المصاب بها إلى التفكير، بل 

يسلم عقله لآلخرين الذين يقودونه حيثما يشاؤون.
ومن أسباب تمرير الخديعة أواستمرار »الجري بنا » هو تحفيز مشاعر )الخوف( لدى الناس. فحينما 
القدرة على تمييز  لديه  الصحيح، كما تقل  التفكير  ، يفقد قدرته غالبا على  بالخوف  اإلنسان  يصاب 
األكاذيب أو المبالغات والتهويالت – ولذلك يعتمد إعالم السلطة على أن يقدم للناس كذبة كبيرة 

لتخويفهم بها للحد الذي ال يستطيعون معه التمييز بين الحقيقة والكذب.
وحجب  )شح  هو  أيضا  بنا«  »الجري  على  السلطة  فى  من  ويساعد  مهم  آخر  لعامل  نأتي  ثم 
اطالع  واستغالل عدم  الحقائق  تزييف  السلطة من  أهل  يتمكن  بحيث  الشفافية(،  وعدم  المعلومات 

عوام الناس على الحقائق والوقائع الثابتة.
او  والتهويل  مهمة،  معلومات  وحذف  حقيقية،  غير  معلومات  وإعطاء  الكذب  يشمل  فالخداع 

التهوين والتقليل من شأن نواٍح من الحقيقة.
وهناك وسيلة مهمة »للجري بنا« أيضا وهى تكرار الرسالة الواحدة بشكل مستمر ودقيق تصديقا 

للقول:
)الزن ع الوذان افعل من السحر(،

والمثال لذلك هو أن يزعم أحد األطراف أنه هو الذي يمثل وحده الدين أو هو الذي يمثل وحده 
الوطن – وبذلك صار من التلقائي أن كل مَن يخالفه في نظره ونظر مَن يصدقونه )أعداء( للدين 
أو )أعداء( للوطن!! ويتم ذلك من خالل »ادعاء التوافق مع الشعب للسلطة ووصم الخصوم بمعاداة 

الشعب«. )ومع التكرار( يبدأ الوعي الشعبي بالفعل في تصديق ما تقوله السلطة والتفاعل معه.
القابلية  حالة  فى  تساهم  التى  المجتمعية  السمكة  ذاكرة  سبرغور  لمحاولة  سريعة  جولة  هذه 

لالستغفال أو »الجري بنا » مرات ومرات.

صالح الحاراتي

منها  يعاني  التي  اإلشكاليات  ضمن  مــن 
الصحفي عالميًا هي قضية الحماية، خصوصًا في 
ومباشرة  الكلمة،  حرية  فيها  التزال  التي  الدول 
ما  تحت  تندرج  التي  االمور  من  الصحفي،  العمل 
لسطوة  نظرًا  الحمراء«  »الخطوط  بتجاوز  يعرف 
فإشكالية  والتسيير.  للحكم  كأساس  الشمولية 
المفهوم  وفــق  اإلعالمي  أو  الصحفي،  حماية 
المهني، والذي من خالله يتم دمج العاملين في 
الشخص  يتجاوز  أوسع  بشكل  اإلعالمي  العمل 
المتفرغ بالنشر في الجرائد والمطبوعات الورقية 
»إعالمي«  المفردة  تصبح  بحيث  اإللكترونية،  أو 
للصحفي  أعمق  بشكل  شاملة  الداللي  بمعناها 
الكاريكاتيري  والــرســام  الفني  جنب  إلــي  جنبًا 
واإلذاعي، وكل من له صلة بتسيير العمل الفني 
والمعرفة  المعلومة  نشر  حقول  في  واإلداري 
بأنواعها،  والتحليالت  والثقافة  واألخبار  والرأي 

وفق ما يميل إليه خبراء القانون الدولي اليوم.
وأدوات  مواد  يوفر  اليوم  بات  الدولي  القانون 
كالمادة  الصحفي  حرية  تعزيز  مجال  في  تصب 
لعام  االنسان  لحقوق  الدولي  اإلعــالن  من   19
ويؤكد  التعبير،  حرية  حق  تكفل  التي   ،1948
الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 
التي تخضع  القيود  ويبيّن  الحق  1966علي هذا 
لها المادة 19، كما أن القانون الدولي اإلنساني 
عمله  ممارسة  حق  »كمدني«  للصحفي  يضمن 
والمعلومات،  باألخبار  العامة  وإعالم  نشر  بقصد 
والدولية،  المحلية  النزاع  مناطق  في  خصوصًا 
أكثر  حماية  اإلنساني  الدولي  القانون  ويضفي 
الذي  الصحفي  علي  المباشر  النص  خالل  من 
يصفه بأنه يمارس »أعمااًل خطرة« ، كما هو حال 

المراسل الحربي الذي تناولته معاهدات جنيف.
تابعة  منظمة  باعتبارها  اليونيسكو  منظمة 
المعرفة  نشر  في  متخصصة  المتحدة  لألمم 
والــصــورة«  »الكلمة  عبر  والعلوم  والثقافة 
 2 المادة  في  ذلك  بينت  ميثاقها،  يبيّن  حسبما 
بإسهام  الخاصة  األساسية  المبادئ  إعالن  من 
وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاهم الدولي 
المؤتمر  عن  الصادر  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
أن  كما   .1978 عام  يناير  في  لليونيسكو  العام 
إلى  الداعية  العالمية  إعالناتها  المنظمة  لذات 
يتعرضون  من  ومعاقبة  الصحفي  حماية  ضرورة 
من  المعتدي  إفالت  بعدم  وتنادي  لعمله  أو  له 
ميدين  وميثاق   2004 بلغراد  إعالن  العقوبة. 
الصدد.  هــذا  في  الــبــارزة  األمثلة  من   2007
العالم  قارات  مستوى  على  اإلقليمية  المنظمات 
حرية  على  النص  في  أيضًا  هي  إسهاماتها  لها 
األفريقي  الميثاق  في  جاء  كما  ــرأي  وال التعبير 
والمادة   ,1981 لعام  والشعوب  اإلنسان  لحقوق 
لعام  اإلنسان  لحقوق  العربي  الميثاق  من   26

1997 الكافل لحريات الفكر والرأي.
أعاله  عرضه  عُجالة  في  تقدم  ما  كل  رغــم 
وإقليمية  دولية  واتفاقيات  وعهود  مواثيق  من 
اإلعالمي  يستمد  قانونيا  مصدرا  تشكل  باتت 
أدبيات  في  بالتالي  ترسخها  ويتعزز  حريته  منه 

قضية  ــزال  التـ ذلــك،  ــم  رغ المعاصر؛  العالم 
بين  تبرز  التي  القضايا  من  الصحفيين  حماية 
من  الضحايا  أعداد  ارتفاع  بسبب  واآلخر  الحين 
االعتداء  ــاالت  ح تتجدد  والزالـــت  الصحفيين، 
والتنكيل  القتل  أو  التعسفي  باإليقاف  عليهم 
الصحفي  إيــقــاف  قضية  ولعل  االخــتــطــاف،  أو 
قبل  من  الماضي  األسبوع  تعسفيًا  البيالروسي 
جوية  رحلة  في  كان  بينما  بيالروسيا،  حكومة 
قضية  على  الضوء  تسليط  من  يزيد  مدنية، 
العامل  يعيشها  حقيقية  كأزمة  الصحفي  حماية 
في  العالمي  المستوى  على  اإلعالمي  بالقطاع 
عن  بعيدًا  الحادثة،  ذات  وتبرز  السلم،  وقــت 
دولية  إشكالية  هناك  إن  السياسة.  تجاذبات 
ومحددة  واضحة  دولية  نصوص  بغياب  تتعلق 
ومحدد  دقيق  بشكل  الصحفي  بحماية  تتعلق 
القائم  الحديث  عصرنا  روح  مع  يتماشى  وبما 
على احترام الحريات وتدفق المعلومات وسهولة 
ذات  وتكشف  المفتوح.  العالم  ضمن  التنقل 
تشدد  دولية  لتشريعات  الحاجة  مدي  الواقعة 
يشير  اليوم  الحال  فواقع  المعتدي.  مالحقة  على 
مستمر  بشكل  المنشورة  اإلحصائيات  ارتفاع  مع 
يعبر  أضحي  الصحفي  على  التعدي  أن  ــى  إل
للصحافة  المعاداة  من  حالة  عن  مريب  بشكل 
واإلعالم، مما يستوجب مأل هذا الفراغ التشريعي 
فالفراغ  الجاني.  ومعاقبة  مالحقة  على  بالتشديد 
التشريعي بالقانون الدولي ال يجد له تفسيرًا إال 
الزال  العام  الدولي  القانون  أن  خاصيّة  ضمن 
القانون  فقهاء  آراء  حسب  ويتطور  ينمو  قانونًا 
ومذاهبه  مدارسه  منهاج  وحسب  ذاته،  الدولي 
الفكرية المختلفة سواء في المدرسة الالتينية أو 

المدرسة اآلنجلوسكسونية.
أماكن  في  و«اإلعالمي«  الصحفي  أن  فرغم 
بالتناول  مُشبعة  قضية  يظل  المسلح  النزاع 
مقارنة  الدولي،  القانون  فقه  في  وتفصياًل  شرحًا 
السلم.  أوقــات  في  اإلعالمي  أو  الصحفي  بحال 
البروتوكول  ينص  الذي  الحربي  المراسل  أن  إال 
حمايته  تدابير  1977على  لعام  األول  اإلضافي 
العالمية  األحـــداث  أظهرت  قد   ،79 بالمادة 
باتت  تدابير  أنها  مسلحة  نزاعات  من  األخيرة 
الحماية  من  مزيدًا  يؤمن  بما  للتطوير  بحاجة 
يقول  كما  اإلعــالمــي  أو  للصحفي  والحصانة 
الحماية  بحثه  فــي  محافظة  محمود  عــمــران 
يوغسالفيا  حرب  ففي  للصحفيين.  القانونية 
عن  األحــوال  أثبتت  الحقًا،  العراق  ثم  السابقة 
يتعلق  ففيما  الحربي.  للمراسل  تشريعي  عوٍز 
االستئناف  دائرة  أشارت  يوغسالفيا  حرب  بحالة 
السابقة  ليوغسالفيا  الدولية  الجنائية  بالمحكمة 
بمناطق  الصحفيين  أن  إلى  راندال«  »قضية  في 
الحرب يلبون »مصلحة عامة« في »توجيه انتباه 
ووقائعها«،  المنازعات  لفضائع  الدولي  المجتمع 
وفي حرب العراق كان ألعداد سقوط الصحفيين 
للعالم  مــربــك  ــر  أم وخطفهم  ومساعديهم 
بصدور  عجل  مما  الحرب،  عمر  زمن  مع  مقارنة 
ووسائل  الصحفيين  أمن  بشأن  باريس  إعالن 

2003، والذي  اإلعالم بأوقات النزاع الحربي عام 
للصحفي  الحماية  بتعزيز  يطالب  إرهاصًا  يعتبر 
ولنشرها  للمعلومة  الوصول  في  لحقه  وترسيخًا 
الصحفي  حماية  قضية  أصبحت  لقد  وإذاعتها. 
لها  يتفرغ  أن  وجب  هامة  قضية  السلم  وقت 
واإلقليمية  الوطنية  ومؤسسته  الصحفي 
بدل  معاهدة  أو  ميثاق  في  تُّثبت  ألن  والدولية 
الدولية  العامة  للمبادئ  باالستناد  االكتفاء 
المهنة  حقوق  وأصالة  الحق  قضايا  لتأصيل 
والتعدي  الظلم  جماح  لكبح  عمومًا  اإلعالمية 
تصدر  التي  الدولية  اإلعــالنــات  إن  الممنهج. 
الجُناة  إفالت  وعدم  الصحفي  بحماية  للمطالبة 
مستنفدة،  جــدًا  مرحلة  أمست  قد  العقاب  من 
كافية  خاما  مادة  توفر  أضحت  بأهميتها  ولكنها 

لتشريع دولي خاص بذات القضية.
من القضايا المثيرة لالهتمام فعاًل والمتعلقة 
وحمايته  عمله  ممارسة  في  الصحفي  بحرية 
الذي  جيليجان  آندرو  البريطاني  الصحفي  قضية 
بي  البي  لمحطة   4 راديو  أثير  على  تكذيبًا  نشر 
وتبريراتها  بلير،  توني  حكومة  ــاءات  الدع سي 
االبن،  بوش  جورج  إدارة  مع  العراق  حرب  لشن 
وهو  للمعلومات،  آنـــدور  مصدر  خــالل  فمن 
وزارة  في  حينها  العامل  كيلي،  ديفيد  الدكتور 
 45 الـــ  عنصر  أن  ــدرو  آن أثبت  بلندن،  الدفاع 
الستخدام  العراقية  للسلطات  الكافية  دقيقة 
والسلم  لندن  يهدد  مزعوم  شامل  دمار  سالح 
 « جملة  مستخدمًا  فيه،  مبالغ  ادعــاء  العالمي، 
لها في وسائل  رواجًا  التي وجدت   ،  ”sex it up
من  كنوع  حينها  باإلنجليزية  الناطقة  اإلعــالم 
فعلي  اإلعالمي.  العمل  في  التعبيري  االبتكار 
تقرير  صدر  آندرو  قدمها  التي  المعلومات  ضوء 
جون شيلكوت في لندن في إدانة صريحة لتوني 
»المسؤلية  وتحمله  اعتذاره  قدم  الــذي  بلير 
كان  أنه  الصحفي  بيانه  في  موضحًا  كاملة«، 
بعد  الصحفي  آنــدرو  نيه«.  حسن  »عن  يعمل 
مصدره  لكن  به،  يُنكل  لم   Sex it up تقريره 
باعتباره  انتحاره  ُأعلن رسميًا عن  المعلومات  في 
التفتيش  ــارات  زي في  العراق  يــزور  خبيرًا  كان 
الدمار  أسلحة  عن  للكشف  الــدوريــة  الدولية 

الشامل المزعومة تلك.
وعدم  وحمايته  الصحفي  حرية  بأن  شك  ال 
قد  والسلم  الحرب  حالتي  في  الجناة  ــالت  إف
عندها  الوقوف  وجب  التي  األمــور  من  أضحت 
والدولية،  المحلية  التشريعات  مستوى  على 
ظل  في  المعلومة  وانسياب  سهولة  يعزز  بما 
المهني،  الشرف  بمواثيق  أخالقيًا  مصانة  قيود 
والمواثيق  والمعاهدات  واللوائح  بالقانون  أو 
حماية  على  أكثر  تنكب  أن  وجب  التي  الدولية 
أو  الجاني  إفالت  عدم  على  والعمل  اإلعالمي، 
واالتحادات  النقابات  عبر  والمثابرة  المعتدي، 
صون  على  والــدولــيــة  واإلقليمية  المحلية 
القمع  إجــراءات  من  والصحفي  اإلعالمي  كرامة 
والتعسف وجرم االغتيال أو الخطف التي قد تلجأ 

إليها أي سلطة في لحظة غرورها بالقوة.

 إن اإلعالنات الدولية 
التي تصدر للمطالبة 

بحماية الصحفي 
وعدم إفالت الُجناة 

من العقاب قد 
أمست مرحلة جدًا 
مستنفدة، ولكنها 

بأهميتها أضحت 
توفر مادة خاما 

كافية لتشريع دولي 
خاص بذات القضية.

إنها ديستوبيا وكفى

نشر موقع بوابة الوسط يوم الثالثاء الموافق األول من يونيو الجاري مقااًل تحت عنوان »)ديستوبيا( 
ليست ليبية« للكاتب محمد عقيلة العمامي، يدور حول قضية جاءت في رواية )ما لم تسمعه الجبال( 
لألديب الراحل أحمد إبراهيم الفقيه، الصادرة مطلع إبرايل المنصرم عن دار )بورصة الكتب( للنشر 

والتوزيع بالقاهرة.
القذافي،  معمر  نظام  زمن  العاملة(  باأليدي  )االتجار  قضية  تناول  الروائي  أن  المقال  كاتب  رأى 
عاش  لجيل  ولكن  للقذافي  فقط  ليس  ويسيء  يُحَرف  »قد  تعبيره:  حسب  التناول  هذا  أن  واعتبر 
الرواية  تقول  أن يحدث مثلما  يقبلون  وبالتالي ال  قيادية...  عامًا وتولى في عهده، مناصب  أربعين 
الروائي  الم  ثم  الصواب.  جانبه  أمرًا  كان  سبتمبر  نظام  إقحام  أن  عن  الكاتب  وأعرب  ويصمتون« 
أن يجعل مكانها خياليًا،  قائاًل: »كان عليه  للرواية  اختياره مدينة طرابلس مكانًا  الفقيه على  أحمد 
سبتمبر  من  ليبيا  في  عاشوا  الليبيين  من  كامل  لجيل  ويسيء  المشين،  موضوعها  يلصق  ال  حتى 
2011«، ألنه حسب رأيه: »كثيرون منهم كانوا وما زالوا نماذج شريفة مشرفة  1969 حتى فبراير 

للغاية«.
أو عالقة  به معرفة  لي  لم تكن  الذي  العمامي  للكاتب محمد  األسطر  قرأت هذه  عندما  صدمت 
سابقة، لكني رأيته مرة أو مرتين يأتي لزيارة الراحل إدريس المسماري في مكتبه، زمن تولي األخير 
رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة بطرابلس، يومها كنتً سكرتير تحرير صحيفة فبراير. لكن من 
المؤكد أن الراحل أحمد إبراهيم الفقيه وكاتب المقال كانا على معرفة أو عالقة وطيدة في يوم من 
المقال  يزال حيًا، كان سوف يرحب بهذا  الفقيه ما  أن  لو  األيام. هنا تساءلتُ في قرارة نفسي هل 
ويسكت؟. إم أنه سوف يتملكه الغضب، ألن المقال قوله ما لم يقل، وتخيلت أنه سوف يرسل مقااًل 
الرواية–رحمه  كاتب  أن  وبما  العمامي.  مقال  في  جاء  ما  على  ويرد  يوضح  الوسط  بوابة  موقع  إلى 
اهلل–لم يعد بيننا، رأيت باعتباري أحد أصدقائه المقربين أن أضطلع بهذا الدور، من منطلق األمانة 
العلمية، ثم من منطلق الواجب الذي يحتم توضيح ما قد ورد في الرواية ويخالف ما جاء به الكاتب 

محمد العمامي في مقاله المذكور.
أواًل. في االستهالل واإلهداء الذي افتتح به الفقيه الرواية كتب منوهًا التالي: »إذا كان عالمَ ما 
بعد االنتفاضة الشعبية في ليبيا، وما رافقها من خيبات، هو ما أوحى لي بأحداث الرواية، فإن عالمها 
لم يكن يدور في الفترة نفسها، وإنما ذهبت إلى تاريخ سابق لثورة 17 فبراير، وما حفلت به العقود 
سهاًل  كان  وانفراج،  وتأزم  واسترخاء  وتوتر  وجذب  شد  فترات  من  سبتمبر  نظام  عمر  من  األربعة 
في  القاتمة  الصورة  أن  غير  النوع،  هذا  من  رواية  يغذي  أن  يمكن  لما  صورة  بينها  من  ألتقط  أن 
مجال المال واألعمال خاصة إذا كان متصاًل مباشرة وعضويًا بالكمبرادوريّة العالمية، وتوحش اآللة 
المقابل  فإنه في  العالمية،  بالمافيا  اتصال بعض مؤسساتها  قبحًا  يزيدها  التي  الغربية  الرأسمالية 
كانت هناك روح المقاومة المغروسة في عمق األرض الليبية التي تشكل جزءًا من المعدن األصيل 
ألهل البالد ومثلت بالتالي الجانب اإليجابي الذي يحقق التوازن مع أجناد الفساد والظالم في عالم 
إقحام  خالل  من  الليبيين  تشويه  ذلك  وراء  من  يقصد  لم  الراوي  أن  جليًا  يتضح  هنا  الديستوبيا«. 
عناصر قليلة جدًا عملت مع إدارة )الشركة العالمية للتجارة( التي تدور حولها حبكة الرواية، إنما أراد 
خلق صراٍع بين من يمثلون جانب الفساد )في الشركة( وأولئك الذين يمثلون مكافحته وهم: )بطل 

الرواية وفرانك الصحفي اإلنجليزي(.
الشرعية«  غير  الهجرة  تنوي  التي  العاملة  باأليدي  »االتجار  جملة:  العمامي  السيد  ذكر  ثانيًا. 
إلى  تابعة  شركة  قبل  من  األفريقية  العاملة  اليد  معاملة  سوء  األساس–إلى  تشير–في  والرواية 
شرعنة  خالل  من  ذلك  ليبية،  أصول  من  أمريكي  شخص  يديرها  التي  للتجارة(  العالمية  )الشركة 
والعيش  الصحي  التأمين  توفير  عن  الطرف  وغضها  الصعبة،  شروطها  ووفق  ليبيا،  في  وجودهم 
في  العمامي  السيد  ذكره  الذي  )االتجار(  مصطلح  بين  شاسع  فرق  هناك  ثم  لهم.  والالئق  الكريم 
مقاله، الذي يعني: )فرض ضرائب مالية كبيرة على الشخص األجنبي مقابل الحماية أو تهريبه إلى 
خارج الحدود(، وبين مسألة سوء المعاملة واالستغالل المجحف للعمال األجانب كما ذكرت الرواية. 
من  عدة  دول  في  اآلن  يحدث  لكنه  األجانب،  العمال  معاملة  عن سوء  أدافع  ال  الحال  بطبيعة  وهنا 
العالم ال تحترم حقوق اإلنسان، وهو أمر مرفوض، وحدث في ليبيا زمن نظام القذافي، السيما غداة 

خالفاته مع حكومات دول الجوار بطردهم أو بتجريدهم من الحقوق.
السابق  النظام  وأجهزة  موظفي  لبعض  وصفه  الفقيه  على  المقال  كاتب  إنكار  أستغرب  ثالثًا. 
نظامًا  جله  كان  السابق  النظام  أن  لو  كما  فسادها.  في  للتجارة(  العالمية  )الشركة  مع  بالتورط 
السابق  النظام  يعرف  من  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  جرائم  يرتكب  نتخيله  أن  يمكننا  ال  مالئكيًا. 
ومسؤوليه معرفة جيدة، يعرف سجله في هذا المجال. لذا–من وجهة نظري–ليس ثمة أية مبالغة 
فيما جاءت به الرواية، بل إنها رسمت صورة متخيلة وقريبة جدًا لصراع داخل النفس البشرية بقلم 

فنان مبدع يرسم بالكلمات.

أحمد الغماري
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التفكير البعدي والخبرة

ما نطرحه من  ويتفق معنا بخصوص  الرأي  نجد من يشاطرنا  نفرح عندما  أننا  الطبيعي جدا  من 
يجعلنا  ما  وتعزيزها.  أفكارنا  تطوير  على  يساعدنا  ال  أنه  غير  معنوياتنا.  ويدعم  يشجعنا  فهذا  أفكار. 
في  يسهم  الرأي  يخالفوننا  الذين  مع  الجاد  فالنقاش  االختالف.  هو  ونقويها  وننميها  أفكارنا  نطور 
إلى  ويدفعنا  عقلنا  فينشط  لنا  المناقضة  تحديات حججهم  مواجهة  في  يضعنا  ألنه  الفكري،  تطورنا 

االجتهاد في سد ما كشفوه من مناطق ارتخاء وهشاسة في أفكارنا وآرائنا.
نقد  »نقد  مقاله  في  طرحه  الذي  معي  بوكليب  جمعة  اختالف  أستثمر  أن  أريد  اإلطار  هذا  وفي 
انصب  الذي  البعدي«**  »التفكير  الماضي  األحد  مقالي  في  ورد  ما  فيه  مناقشا  البعدي«*  التفكير 
فيه اهتمامي على كشف عدم صواب اقتراح أول رئيس لتونس، الحبيب بورقيبة، على الفلسطينيين 
إلى  فلسطين  بتقسيم  القاضي   ،1947 سنة  الصادر  المتحدة  األمم  قرار  بقبول   1965 سنة  والعرب 

دولتين، دولة للغزاة المستوطنين الصهاينة، ودولة للفلسطينيين، أهل البالد األصليين.
وإنما  بالمثل،  أقوم  أن  هنا  أريد  وال  نقطة.  نقطة  مقالي  في  ــواردة  ال النقاط  جمعة  يناقش 
وقت  أي  في  التقسيم  بقرار  القبول  أن  وهو  راسخا،  إيمانا  به  أؤمن  عام  مبدا  بتقرير  أوال،  سأكتفي، 
االستعمار  جناية  يدعم  ألنه  جائر  القرار  هذا  وأن  البشرية،  والكرامة  واألخالق  العقل  مع  يتنافى 

وانتهاك حقوق الشعوب. ثم سأرد على نقاط قليلة في محاججة جمعة.
إال  المنطقة  في  يتغير  لم  العربية[  والدول  إسرائيل  ]بين  القوى  »ميزان  أن  بوكليب  جمعة  يقرر 
إسرائيل،  بإقامة  المتعلقة  التاريخية  لألحداث  بسيطة  بمراجعة  نجد،  أننا  إال   .».1967 حرب  بعد 
أن  نتذكر  أن  ينبغي  البداية.  منذ  االغتصاب  قوة  لصالح  مختال  عام،  بشكل  كان،  القوى  ميزان  أن 
سنة  إسرائيل  دولة  تنصيب  إلى  أدى  ما  عربية،  دول  ثالث  جيوش  هزمت  الصهيونية  المليشيات 
سنة  مصر  على  الثالثي  االعتداء  في  وفرنسا،  بريطانيا  جانب  إلى  شاركت،  الدولة  هذه  وأن   ،1948

1956، وال أظن أن مشاركتها هذه كانت رمزية.
قاله  بما  نفسه  قرارة  في  يؤمن  كان  لو  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  أن  قولي  في  جمعة  عليَّ  يأخذ 
االستقالل  قبل  تونس  في  الفرنسي  الوجود  ضد  النضال  ويقود  السياسة  معترك  ليدخل  كان  ما 
إلى  يأتوا  لم  فاليهود  استعماريًا.  والتونسية  الفلسطينية  الحالتين  في  »الفارق  أراِع  لم  أنني  وبعده 

فلسطين بجيش مسلح«.
كبرى  دولة  تحت حماية  جاءوا  لكنهم  بجيش مسلح«،  فلسطين  إلى  يأتوا  لم  »اليهود  أن  صحيح 
كانت تحتل فلسطين، هي بريطانيا، أضف إلى ذلك أنهم كونوا على أرض فلسطين »جيشا مسلحا« 
الفترة  أراضي تونس، في  الذي يعتقد جمعة بوجوده. كما يرى »أن  الفارق  الوضع يلغي  قويا، وهذا 
لمصر،  تابعة  غزة  دول:  عدة  بين  مقسمة  تكن  لم  فلسطين  في  الحال  كان  كما  االستعمارية، 
والضفة الغربية تحت األردن«. وأنا أرى أن هذا األمر أدعى إلى عدم قبول التقسيم ألنه كان يعطي 

أمال بإمكانية استعادة ما سلب من أرض.
بعد  أي   ،1965 عام  في  »جاء  كونه  من  قوته  يكتسب  بورقيبة  الرئيس  مقترح  أن  جمعة  يعتبر 
الفرنسي ومعمريه، ونيل تونس الستقاللها، وليس قبل.  المستعمر  التونسي من  التراب  تحرير كل 
النضال ضد  في  واقعيًا  بورقيبه  الرئيس  تجربة  وليد  بل هو  فراغ،  يأت من  لم  االقتراح  أن  والمعنى 
ويمثل  أهميته.  مبعث  هنا  ومن  اليهودي.  الفلسطيني  الصراع  لطبيعة  الخاصة  ورؤيته  االستعمار، 
إنجاز تحرير تونس عن طريق  رؤية متميزة سياسيًا، وتفكيرا سياسيا خارج الصندوق«. والحقيقة أن 
النضال كان أدعى إلى أن يعتبر الرئيس بورقيبة أن نهج الكفاح والتحرير هو األسلوب األمثل الذي 

ينبغي أن تنتهجه الشعوب المستعمرة.
التحرير  »منظمة  قيام  إعالن  بعد  جاء  المقترح  هذا  أن  ننسى  أال  ينبغي  أخيرة،  بمالحظة  وأختم 

الفلسطينية« )فتح( سنة 1964م، وبدء المقاومة المسلحة مع مطلع عام 1965م.
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وليام سومرست موم )William Somerset Maugham(  ولد في باريس، في 25/ 1/ 1874 
جامعة  إلى  انتقل  ثم  هناك،  وتعلم  إنجلترا،  إلى  عاد  ثم  وأتقنها،  الفرنسية  اللغة  تعلم  وفيها 
للغات،  إتقانه  فلورنس.  بمدينة  اإليطالية  اللغة  وتعلم  إيطاليا  إلى  ومنها  بألمانيا،  هيدلبرج 
1874–16 ديسمبر  يناير   25( المعارف والمعلومات.  الكثير من  اكتساب  مكنه في شبابه من 
1965( روائي وكاتب مسرحي إنجليزي. يعد من أشهر ُكتاب مطلع القرن العشرين ، وأصبحت 
القصيرة،  والقصة  والمسرحية،  الرواية،  بين  ما  وتنوعت  رواجا،  األكثر  الثالثينيات  في  كتبه 
مالحظاته  ومن  الناس،  حياة  من  قصصه  يستمد  إذ  بالواقعية،  امتاز  السياسية.  والمواضيع 
دراسة  في  توفيقه  عدم  من  الرغم  على  ونجاحاته،  شهرته  واستمرت  أسفاره،  عبر  الفاحصة، 
اإلباحية  الكتابة  نحو  استثنينا جنوحه  لو  فيه،  ونجح  األدب وحده  أخذ  المحاماة.  وأيضا  الطب، 
والمبتذلة مما أدى إلى انحطاط قيمته األدبية قبيل وفاته يوم 16/ 12/ 1965. والمعروف أنه 

عمل جاسوسًا للمخابرات البريطانية أثناء الحرب العالمية األولى.
 «  The Kite  – الورقية  »الطائرة  القصيرة  قصته  درسنا  أننا  سببه  الكاتب  بهذا  اهتمامي 
كنموذج نثرى يتناول حالة نفسية، هي التي تعارف عليها علماء النفس مثل ، سيغموند فرويد 
»حالة  تعكس  التي  وهي  أوديب.  للملك  الكالسيكية  القصة  من  المستعارة  أوديب(  )عقدة  بـ 
تظهر فيها عاطفة مفرطة ما بين األبناء و والديهم، وإن كانت اكثر وضوحا ما بين األم وابنها، 
غيرها،  بأنثى  ليرتبط  البنها  وتشجيعها  األم  سماح  بين  ما  حائال  تقف  الالوعي  حالة  أن  حتى 
األقل  على  تشبهها،  له شريكة  لتجد  كلها  بالسبل  فتسعى  الحالة،  على هذه  األم  تغلبت  وإن 
في الشكل. يستند خط القصة إلى العالقة البدائية بين األم وابنها في قصة الطائرة الورقية، 
ويعكس سلوكهما ، عبر المواقف والحاالت العاطفية اليومية إلى الكثير من الحاالت النفسية، 
من خالل ممارسة األم المفرطة في تملك غير صحي على التطور العاطفي للصبي المتنامي. 
يوم  في  الورقية،  الطائرات  تسيير  بانتظام  يمارسان  عندما  وابنها  األم  بين  الروابط  وتتعمق 
محدد في األسبوع، فتصبح تلك الهواية كأسلوب طقسي منتظم. كانا يهربان وهميا من رتابة 
استمتاعهما  خالل  ومن  انجذابهما،  بسبب  طائراتهما  اقتراب  يتخيالن  أنهما  لدرجة  الحياة، 

بأسلوبهما الطقسي، يعالج الكاتب ويفسر تلك الحالة.
أنه  الروائي،  أخبر  طبيب،  عن  تحكى  التي  السعيد«  »الرجل  قصته  عن  قبل  من  وحدثتكم 

يريد أن يعيش في )اشبيليا(، ويريد أن يعرف رأيه باعتبار أنه عاش هناك؟؟ فأجابه:
وروحك،  جسمك  على  لتحافظ  يكفيك  ما  على  بحصولك  راضيا  المال،  تريد  ال  كنت  إذا   «
الروائي في أشبيليا، وذهب  رائعة«. بعد خمسة عشر عاما مرض  اذهب. سوف تستمتع بحياة 
إلى طبيب قالوا له أنه بريطاني مقيم هنا، فحصه الطبيب ووصف له الدواء وعندما همّ بسداد 
أتعابه ضحك الطبيب وذكره بلقائهما في لندن؛ فسأله الروائي هل وجدت في هذا المكان ما 
تبحث عنه، أجابه: »كنت فقيرا وما زلت كذلك. أنا أكسب ما يكفيني، أنا بحق السماء مستمتع 

بنفسي، ولن أستبدل الحياة التي أعيشها اآلن بحياة أي ملك في العالم«.
هذه المرة وجدت لهذا الكاتب العبقري، مجموعة من أقوال منسوبة إليه، انتقيت بعضها، 
لمشاركتها، فقد يصلكم ما وصلني من رضى وإعجاب بها، وكان بودي، لوال المالمة! أن أهدي 

كال منها إلى صديق بعينه:
- »إن الفكرة الشائعة بأن النجاح يفسد الناس ألنه يدفعهم إلى الغرور واألنانية واالعتزاز 
األمر  غالب  في  الناس  يجعل  ذلك  من  العكس  على  فالنجاح  خاطئة،  فكرة  بالنفس،  المفرط 

متواضعين، متسامحين، رحماء. بينما يسلمهم الفشل إلى المرارة والقسوة«.
يعد  لم  أنه  إلى  انتبه  إن  ذلك  يرتكبها«  لم  التي  األخطاء  على  اإلنسان  يندم  الكبر  »في   -

ذلك الشاب، او الرجل المعتد بنفسه وبنجاحاته.
بالطرافة،  الواعي  اإلحساس  من  وقليل  الصبر،  من  وقليل  السليم،  العقل  من  »بقليل   -

يمكننا العيش بسالسة فوق هذا الكوكب«.
يتخلى عن بعض  أن  يتعين عليه  العمر،  به  المرء كلما تقدم  أن  يقولون  الناس  - »معظم 

عاداته، ولكنني على يقين أنه يتقدم في العمر إن تخلى عن بعض الجوانب في حياته ».
- ولكن قالها رجل ليبي متهور:

- أما هذه لم يقلها سومرست موم، وإنما قالها الفيلسوف »البرت شيفتزر«: »مأساة الحياة 
هي ما يموت داخل المرء أثناء حياته«.

- أما »قم في حياتك بكل ما هو مثالي، أو قم بأخطاء يصعب كثيرا إصالحها«، فال أعرف من 
قالها، ولكنني أعرف أن ليبيا »صعيب عناده« ترجمها: »)دير الصوب وقيما.. وأآّل ديما دير خطا 

واعر تسقيما!(.
والمرء ينتقي ما يريد من الحكمة، ويفهمها مثلما يشاء، فكل رأس يفسرها مثلما يشاء.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

أنام  ال  أني  أم  الصحو،  قليل  أني  رغم  أنام  أني  أعرف، هل  لست 
الجريح أخفى عواء  الذئب  أنام؟. مرة:  رغم أن شغلي الشاغل أن 
الروح،  الجنون أطلق سراح  الصحراء، وفي كاف  وحدته، في عري 

النوم مرة. ولم يجئه 
القلب.  قريرة  تنام  وكأنها  تبدو  ريانة،  أنها  علي  أغبطها  أنا 
صباحا،  عشرة  الحادية  عند  عادة  أفيق  أنام،  متى  أعرف  ال  فعال 
فترة  أثناء  االتصاالت  سجل  أراجع  الكوميدينو،  إلى  يدي  أمد 
إال  يرن  لن  أنه  أظن  كنت  الموبايل،  اشتريت  حين   ، نومي، 
سجل  إلى  أنظر  عادة  أنتظر،  التي  المكالمة  هي  واحــدة،  مرة 
االستقبال  على  الجهاز  حيث  عليها،  يرد  لم  التي  المكالمات 

السرير. التواجد في  أو باألحرى  الرقاد،  الصامت طول فترة 
بأن  أرقها،  من  روحــي  إنهاض  أحــاول  البداية،  هــذه  بعد 
بارد  الحمام تحت دش  إلى  أندلف  منهكاته،  أنهض جسدي من 
البدن  مستفزا  أرقي،  ثوب  بهذا  أسلح  الصقيع،  أيام  في  حتى 
أسنان  من  تبقي  ما  أدعك  يوم،  كل  وأحلق  الروح.  يوقظ  كي 
حادة.  بكولونيا  الحالقة  بعد  ما  جلد  أنعش  اللثة،  تدمى  حتى 
كل  العرق،  مزيل  وأرش  اليوم،  مالبس  ألبس  تقريبا  يوم  كل 
مراوغ،  نوم  من  النهوض  في  الرغبة  دافع  تحت  هذا،  يتم  يوم 
كحلم  داهمني  عنه  انشغلت  ما  كل  عني،  غاب  طاردته  ما  كل 

الدم. بارد 
الشارع  دابر  أقطع  أعيشه،  بل  به  أحلم  ال  حلم  مع  موعد  على 
عبد  جمال  شارع  يدعى  أسكن  ما  الشارع  بنغازي،  في  الرئيس 
أمشي  ربع،  إال  أو  زمن  ساعة  تستغرقني  مسافة  في  الناصر، 

النوم. مراوغة  المتغضنة من  روحي  نعشي،  حامال 
في  أتسكع،  مما  أكثر  فيّ  أتسكع  الطويل،  الممشى  أثناء 
نفسي،  تتشتت  هذا  في  وأشباهها،  محالت  من  القارة  أو  المارة 
أمله  ال  والتكرار،  االستعادة  فعل  من  المتجمد  بالحلم  متشبته 
في  أشمها  ذئب  كما  أنفي،  أرنبة  قاب  الذي  الحلم  الروح  زاد 

األركان األربعة، وحتى الركن الخامس ما ال يوجد.
األصدقاء،  من  مــارٌ  استرسالي  يقطع  واآلخــر  الحين  بين 
كلب  كما  يتسكع  استفزاز  مائع،  حدث  صبوح،  وجه  المعارف، 

سائقها  تقود  سيارة  تداهمني  النصر،  نادى  عند  أو  مكلوب، 
بعد  أولد.  يوم  كل  لذا  المدينة  في  مؤودة  األرصفة  حتف،  إلي 
اإلذاعة،  شارع  أنفي،  من  يجرني  مبتغى  أنحرف،  الشجرة  ميدان 
وأكون  اآلخر،  نصفه  فارق  اليوم  يكون  اإلذاعي،  المنتدى  مقهى 

المتعة. وتجاوزتني  التعب  تزوجت 
مكياتا  دون شهية كوب  أحتسي  المنتدى،  في  يوم  هكذا كل 
الوضوء.  التقي  يصبغ  كما  المرارة  أصبغ  كأني  سكر،  دون 
كالم  مستهلها  بكماء  محاورة  يوم،  وكل  اليوم  نقاش  دائرة 
أبكم  وبكاء  توجع  والفقدان،  والتعب  الكساد  عن  الكالم،  يجتر 
المنتدى  في  الكلل.  حتى  مستعادة  أيقونات  في  وشكوى، 
الضحك  وشيطان  األغنية  كاتب  فرج  خليفة  ناقد،  الشرع  طارق 
بروين  أحمد  مسرحي،  وممثل  مخرج  الصادق  محمد  علينا،  منا 
المشاغب  ومثلهما  الزردومي،  محمود  وكذا  تلفزيوني  مخرج 
ومحمود  جربوع  عادل  العريبي،  أحمد  والمصور  الفيتوري  عادل 
مفتاح  مسرح،  كاتب  الفالح  علي  تشكيليان،  الحاسي–أحيانا- 
القاص  كثيرة  أحيانا  السينما،  هاو  اسم  من  أكثر  وله  بوزيد 
ألجل  درنــة  من  بنغازي  إلي  كثيرا  يأتي  من  بوسيف،  حسن 
من  الطيب  إدريس  كما  شاعر،  قادربوه  صالح  كذلك  الدراسة، 
مثل  الرواد،  من  كثير  هؤالء  غير  المكان  في  وآخر،  حينا  يأتي 
المصراتي  وعلي  الممثلة  وياسمين  الكاتبة  العجيلي  مريم 

التلفزيوني.
اللعب  ورق  يلعب  جمع  مساء،  صباح  الشطرنج  يلعب  جمع 
وطين  تراب  من  حلم،  في  غارقا  الكالم  يالعب  ومثلي  مساء، 
يطرز  مشهد  هــذا  وكــد،  وجنون  سكر،  دون  ومكاياتا  ــاء،  وم
والدينية.  الرسمية  والمناسبات  الجمعة  عدا  ما  يوم،  كل  صباح 
قواي  من  تبقي  ما  أضيع  المقهى،  أمام  مخيباتي  أتصيد  وأحيانا 
شيء،  ال  أنتظر  حيث  البريد  مبني  مرة  أدخل  مخاتل،  مشهد  في 

يكاتبه. من  للكاتب  فليس 
المنتدى  مقهى  في  نهاري  نصف  أنهي  تقريبا،  يوم  كل 
تنقض  ما  األوزون،  ثقب  وحينا  حينا،  مكتبي  أنه  زاعما  اإلذاعي، 
تبادل  مقالب،  حوار،  أصدقاء؛  ملمة  وهو  عليّ،  منه  قلبي  شمس 

كتب  ما  والكومبيوتر،  االنترنت  في  جد  ما  صغيرة،  ومنافع  أخبار 
لآلخر،  خيباته  يُصدر  منا  كل  رسم،  أو  أخرج  أو  مثل  أو  أحدنا 

أمانيه، إن كان ثمة ما تحقق. ويحسده فيما تحقق من 
 ، بيوتهم  إلي  المدينة  آهل  يعود  أن  بعد  يوم،  كل  أعود 
ذلك  البركة،  حي  في  بيتي  نحو  الرئيس،  بنغازي  شارع  قاطعا 
ساعة،  نصف  نضيف  وحينا  الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  عند 
من  اآلخرين  انتهاء  بعد  غدائي  فيكون  مستنفدا.  البيت  أصُل 
الجزيرة،  العرب  قناة  مع  الوقت  بعض  أقضي  ساعتها  غدائهم، 
أتلصص  جديد  ثمة  يكن  لم  إن  لألخبار،  أستمع  يقظة  بنصف 
مكتبي  إلي  هذا  تركت  ما  كثيرا  فلم،  من  وبعض   mbc 2 علي 

اليوم . أعد مادة مدونة سريب لهذا  وجهاز كومبيوتري، 
القاص  والصديق  أكــون  بيتها،  إلي  الشمس  تسلل  عند 
ما  معا  نقطع  البحر  إلي  الشمس،  مع  نمشي  األوجلي  عطية 
مصراتة،  شارع  الكومبيوتر،  شارع  في  صباح.  كل  وحيدا  أقطع 
الكالم  نتعاطى  صغير،  مقهى  فــي  بالجلوس  نفسا  نأخذ 
مودعين  نعود  حين  سكر.  دون  زيادة  بحليب  قهوة  والمكياتا: 
أتخطى  بيتي،  باب  عند  نكون  الليل  أول  مستقبلين  النهار  آخر 
أو  ساعتين  نحب  أقضي  هناك  مجاور،  نت  مقهى  إلى  البيت  باب 
واإليميل،  القراء  تعليقات  أراجع  ليلة  كل  مدونة سريب،  مع  أكثر 
خذلتني  ما  كثيرا  جهزتها،  كنت  التي  اليوم  مــادة  وأضيف 
االتصال  يفصل  حين  بالعالم،  االفتراضي  واالتصال  التقنية 

النت. أدراج  فيضيع جهدي 
الليل،  منتصف  قبيل  البيت،  إلي  أحمدا  ليس  والعود  أعود 
قناة  أخبار  من  الليلة  بخت  على  أيضا  وأتفرج  قسم،  ما  أتعشي 
نحو  أخطو  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة  الساعة  والحرة.  العربية 

الفجر. آذان  حتى  والكتابة  للقراءة  مكتبي 
أم  الصحو،  قليل  أني  رغم  أنام  أني  هل  أعرف  لست  ساعتها: 
الجريح  الذئب  مرة  أنام،  أن  الشاغل  شغلي  أن  رغم  أنام  ال  أني 
أطلق  الجنون  كاف  وفي  الصحراء،  عري  في  وحدته،  عواء  أخفي 
ريانة،  أنها  علي  أغبطها  أنا  مرة.  النوم  يجئه  ولم  الروح،  سراح 

القلب. قريرة  تنام  وكأنها  تبدو 

أدريان  كتاب  في  الليبية  الدولة  تأسيس  تفاصيل  اآلن  أطالع  وأنا 
بيلت، أجد نفسي في قبضة ما وصفه الكاتب عمر الككلي بــ«التفكير 
التفكير  من  النمط  هذا  ربط  عاطفيا،  الممكن،  من  أو  البعدي«، 
أداة  وهي  التحسر(  يفيد  فيما  غالبا  جاءت  )وإن  التمني  تفيد  بأداة 
)لو( وأجد نفسي غارقا في افتراضات: لو حدث كذا ما كنا اآلن كذا، 
لو لم تُضمن هذه المادة في الدستور لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
اآلن، لو أن نظام الدولة الفيدرالي استمر لما كانت الدولة مهيأة أو 
معرضة النقالب عسكري مغامر أستولى عليها في 24 ساعة، وصوال 
إلى ما يردده البعض لو كان للملك وريث عرش لما حدث ما حدث... 
إلخ. تشتط هذه الـ )لو( في أدبيات التمني البشري الكوني حين قال 
أحدهم: لو أن أكاديمية فيينا للفنون قبلت هتلر طالبا عندها ألصبح 

رساما ووفرنا 50 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية.
البداية بسرد طرفة  الككلي من  والذي يوضحه  البعدي  التفكير 
أو في  )لو( في األحداث  ألـ  إلى مسألة  ينقلنا  الورق،  لعبة  ليبية عن 
التاريخ، وفراغها من المعنى، ألنها تفترض ما لم يحدث للبناء عليه، 
التاريخ  منطق  وفق  الوقت  ذلك  في  الحدوث  مستحيل  كان  ما  أو 
ويظل السؤال هل للتاريخ منطق؟ وسأتطرق لهذا المدخل النظري 
المقالة بعد عرض لب  )لو( في نهاية  لما يمكن تسميته بأغلوطة 
البعدي«،  »التفكير  الككلي  لعمر  المهمتين  المقالتين  بين  الجدل 
البعدي(  التفكير  نقد  )نقد  عنوان  تحت  بوكليب،  الكاتب جمعة  ورد 
في  يقع  حوارهما  ألن  الوسط،  بوابة  موقع  في  كالهما  المنشور 
تسمح  ال  لهما  المتاحة  المساحة  كانت  وإن  التاريخ،  فلسفة  قلب 
أن  وبالرغم  والمعقد.  اإلشكالي  الموضوع  هذا  في  يتوسعا  بان 
بوكليب،  قبل  من  مناقشتها  ثم  ومن  الككلي،  مقالة  في  التركيز 
على واقعة تاريخية محددة، وافتراض بعض السيناريوهات انطالقا 
ما  أن  )لو(  البديلة:  المسارات  لهذه  آنذاك،  الراهنة  المعطيات  من 
اقترحه »الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، بداية سنة 1965، على 
عن  الصادر  فلسطين  تقسيم  بقرار  القبول  والعرب  الفلسطينيين 
هيئة األمم المتحدة« تم تطبيقه. واإلشادة به والتحسر عليه اآلن 
يضعه الككلي تحت توصيف »التفكير البعدي« أو ما سماه »التفكير 

االسترجاعي« أو »االستعادي« الذي يُقيّم وقائع قديمة وفق نتائج 
عنها  تمخض  بما  األحــداث  يزن  استرجاعي،  »الطرح  هذا  الحقة. 
التي  والمالبسات  الظروف  واعتبار  جريانها  أثناء  وليس  نتائج  من 
ونتائج  لمسارات  مرشحا  سيالنه،  أثناء  يكون،  حدث  فأي  تكتنفها. 
إلى  المقاومة، توجيهه  أو  الدافعة  متعددة وتحاول جهود األطراف، 
بعض  في  بوكليب  ويجادل  الككلي،  يقر  كما  المرغوب.«  المسار 
الحالة  قراءة  نائيا عن  أو وجاهتها  الككلي ومدى دقتها  استنتاجات 
»في  باعتباره  التقليدية  االستعمارية  المرجعية  ضمن  الفلسطينة 
خانة مختلفة بل وشديدة الخصوصية والتعقيد« وهذا تحليل دقيق 
للمسألة، وربما من قلب هذه الفكرة نبع اقتراح بورقيبة الذي أدرك 
أن هذه الخصوصية للحالة االستيطانية تجعلها مختلفة عن الحالة 
عمر  »أن   : بوكليب  يُفصِّل  كما  أو  جيدا،  يخبرها  التي  التونسية 
والتونسية  الفلسطينية  الحالتين  في  الفارق  أعتباره  في  يأخذ  لم 
استعماريًا. فاليهود لم يأتوا إلى فلسطين بجيش مسلح. وأن أراضي 
لم  فلسطين  في  الحال  كان  كما  االستعمارية،  الفترة  في  تونس، 
تكن مقسمة بين عدة دول: غزة تابعة لمصر، والضفة الغربية تحت 
األردن. أضف إلى ذلك، أن اقتراح الرئيس التونسي الراحل بورقيبة 
جاء في عام 1965، أي بعد تحرير كل التراب التونسي من المستعمر 
والمعنى  الفرنسي ومعمريه، ونيل تونس الستقاللها، وليس قبل. 
بورقيبه  الرئيس  تجربة  وليد  بل هو  فراغ،  يأت من  لم  االقتراح  أن 
الصراع  لطبيعة  الخاصة  ورؤيته  االستعمار،  ضد  النضال  في  واقعيًا 
الفلسطيني اليهودي. ومن هنا مبعث أهميته. ويمثل رؤية متميزة 

سياسيًا، وتفكيرا سياسيا خارج الصندوق«.
بالعودة إلى مركز اهتمام المقالة األولى وتنويعا عليه، سنعتبر ما 
كان يحدث أو يقال، في ذلك الوقت، يقع في نطاق العمل السياسي 
اإلجرائي فقط، واآلن نقرأه في إطار السياسي عندما أصبح في إطار 
التفكر في التاريخ، والفارق كبير بين الرؤيتين، ألن السياسة يعمها 
الوقت  ومع  المؤرخ،  أمام  الضباب  ينقشع  التاريخ  وفي  الضباب، 
الدرامي  البعد  وهذ  لنطاقه،  دراميا  توسيعا  السرد  لذة  مع  يكتسب 
يجعلنا ننغمس في تقنية الفالش باك فنعود للبدايات من خالل ما 

انتهت إليه النتائج، ونحكم على مدى وجاهتها أو خطئها من خاللها، 
المقابل  في  اآلن صوابا.  تبدو  التي  بورقيبة  كما يحدث مع كلمات 
أنور السادات طبق الفكرة واستعاد بها األرض المصرية المغتصبة، 
ومن النتائج نقيّم اآلن خطوًة كانت مخونة في وقتها، غير أن قراءة 
كان  ربما  السالم  اتفاقية  السادات  يوقع  لم  )لو(  تقول  ربما:  أخرى 
للتاريخ مجرى آخر قد تكون نتائجه أفضل للقضية ومحيطها العربي 
. وللنجاة من )لو( المقلقة، يبدو أننا ال نملك سوى الركون إلى رؤية 
األشخاص  إرادات  تصنعه  ال  الذي  التاريخ  لروح  الروائية  تولستوي 
لقوانينه  بنفسه، خاضعا  التاريخ يصنع نفسه  وعقولهم فقط، لكن 

الخاصة التي تبقى مع ذلك مبهمة لإلنسان.
في/  نغوص  إال حين  الفكرة  نفهم هذه  لن  األحوال  وفي جميع 
ونفهم شخصية بورقيبة ونمط تفكيره الذي طبقه قبل ذلك، بشكل 
أو آخر، على نضاله من أجل تحرير تونس، وأيضا نفهم أن الحبيب 
ينطبق  الذي  الوحيد  العربي  الحاكم  الوقت  ذلك  في  كان  بورقيبة 
رؤيته  وربما  الفرانكفوني،  المثقف  وتحديدا  )المثقف(  وصف  عليه 
المبكرة والجريئة للحل نبعت من طبيعة هذه الثقافة أو الفكر الذي 
أو  الغنائي،  الثوري  أو  التقليدي،  السياسي  يرى  مما  أبعد  ترى  عينه 

المقاوم المتحمس لوجده النضالي.
عنوانا  الككلي  جعله  الذي  المصطلح  فهم  محاولة  إلى  بالعودة 
لمقالته )البعدي( فسنجد أن المقابل لها لغويا واصطالحيا )القبلي( 
يتضح  ربما  هنا  ومن  القبلي،  التفكير  مقابل  البعدي  التفكير  أو 
إذا  معرفيا  منزعا  تاريخية  واقعة  قراءة  إعادة  يجعل من  الذي  الفرق 
قاموس  في  يذكر  التاريخ.  فلسفة  ضمن  العودة  هذه  أدرجنا  ما 
حيث  تركيبي  البعدي  واإلقرار  تحليلي  القبلي  اإلقرار  أن  كيمبريدج 
بين  التمييز  في  أيضا  و'بعدي'  'قبلي'  »المصطلحان  يستخدم 
المفهوم  أو فكرة ما.  اكتساب شخص مفرد مفهوما  طريقتين في 
من  مستمدة  فكرة  أو  مفهوم  اإلمبيريقية  أو  البعدية  الفكرة  أو 
المفهوم  المقابل،  في  إشاري.  تعريف  أو  تجريد  عملية  عبر  الخبرة، 
وال  الطريقة  بهذه  الخبرة  من  مستمدة  ليست  القبلية  الفكرة  أو 
عن  وأعتذر  المعنى،  بهذا  خبرة«*.  أي  في  تعيّنها  بالتالي  يشترط 
في  الفالسفة  بعض  يضعه  الذي  القبلي  التفكير  المخل،  التبسيط 
خانة الميتافيزيقيا هو الذي وضع بورقيبة في خانة )الخيانة( للقضية، 
والتفكير البعدي هو الذي نقله إلى خانة اإلشادة، مثلما نقل هذان 
التفكيران السادات من خانة الخيانة إلى البطولة، ألن الحكم الثاني 
خالل  ومن  تحليلي  وليس  تركيبي  منطلق  من  جاء  منهما  كل  في 

الخبرة التي تراكمت فيما بعد.
بعيدا عن عنت المفاهيم، سأنهي بافتباس أثير لدي يتعلق بنوع 
الوصول  وهو  الككلي،  طرحه  ما  عكس  البعدي،  التفكير  من  آخر 
بقراءة  إدانته  إلى  وقته  إشادة في  قديم كان محل  قول  أو  بواقعة، 
بعدية بعد فترة من الزمن، كما حدث في ليبيا بعد فبراير من الحكم 
على وقائع أو أشخاص أو أقوال كان لها ما يبررها في حينها أو تحت 
كونديرا  ميالن  يقول  غائمة.  رؤية  خالل  أو  مختلفة،  ضغط  ظروف 
في كتابه )الوصايا المغدورة( ترجمة معن عاقل: »اإلنسان هو من 
أناس  على  ليحكم  الوراء  إلى  ينظر  حين  لكنه  الضباب،  في  يتقدم 
الذي  يغمر طريقهم. ومن حاضره  أي ضباب  يرى  فإنه ال  الماضي، 
ومرئيًا  تمامًا  واضحا  طريقهم  له  سيبدو  البعيد،  مستقبلهم  كان 
الطريق،  يرى  ــوراء،  ال إلى  اإلنسان  ينظر  عندما  امتداده.  كل  في 
ويرى الناس الذين يتقدمون، يرى أخطاءهم، لكن الضباب لم يعد 
مايكوفسكي  عمى؟  األشد  هو  من  المرء:  يتساءل  وقد  موجودًا.... 
الذي لم يكن يعرف، وهو ينظم قصيدته عن لينين، إالمَ ستفضي 
اللينينية؟ أم نحن الذين نحاكمه بالعودة عشرات السنين إلى الوراء 

من دون أن نرى الضباب الذي كان يغمره«.
قراءة  سنة،   56 بعد  بورقيبة،  الحبيب  قول  قرأنا  ما  إذا  ولكن 
بعدية تركيبية فقد نكتشف أنه الوحيد آنذاك الذي كان خارج ضباب 
أن  دون  بوكليب.  جمعة  ذكر  كما  الصندوق«  »خــارج  أو  اللحظة، 
نغفل أهمية الحدس في إنتاج المعرفة، الذي يعتبره أوكام »الهالة 
الغامضة المرتبطة بكل إدراك معرفي حسي-فكري، ونحن ال ندري 
الضرورية  الشروط  االعتبار  في  نأخذ  حين  استعاديا  إال  صراحة  به 

للذاكرة الفكرية«.

* قاموس كيمبردج للفلسفة. تحرير: روبرت أودي. ترجمة: نجيب الحصادي
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محمد  المصري،  الصحفي  والمخرج  الرسام  توفي 
ناهز  عمر  عن  الماضي،  الخميس  منصور،  رضا 

82 عاما.
بداية  منذ  ليبيا  في  الــراحــل  الــرســام  وعمل 
تــجــاوزت  ــمــدة  ول الــمــاضــي،  ــقــرن  ال سبعينات 
عديد  في  ورساما  صحفيا  مخرجا  عقود،  الثالثة 
يديه  على  وتتلمذ  الليبية،  والمجالت  الصحف 
الليبي،  الشباب  من  الصحفيين  المخرجين  عديد 
أصدقائه  مع  ووثيقة  واسعة،  بعالقات  وارتبط 

الليبيين بالوسط الفني الثقافي وخارجه.
رســم  بــإتــقــان  رضـــا  محمد  الــفــنــان  وعـــرف 
واألدبية،  السياسية  الشخصيات  »بورتريهات« 
خطوطه  واتسمت  الكاريكاتير،  رسوم  جانب  إلى 
في  خصوصا  جيله،  فناني  بين  والتفرد  بالتميز 
تصدر  كانت  التي  الثقافي«،  »األسبوع  صحيفة 
التسعينات  في  »ال«  ومجلة  السبعينات،  منتصف 

وغيرهما من اإلصدارات الليبية.
رساما  الفنية  حياته  رضــا  محمد  الفنان  بــدأ 
في  تصدر  كانت  التي  »المنصورة«  مجالت  في 
ــة  و»اإلذاع و»سنابل«،  الدقهلية،  رأســه  مسقط 
اليوسف«،  و»روزا  الخير«،  و»صباح  والتلفزيون«، 
القرن  ستينات  ــالل  خ و»مــيــكــي«،  و»ســمــيــر«، 

كوكبة  مع  ليبيا  في  للعمل  يعار  أن  قبل  الماضي، 
محمد  بينهم  المصريين،  الرسامين  أهــم  من 

حجي، وحجازي، وليثي، وطوغان.
نقابة  عضو  هو  رضــا  محمد  الــراحــل  الفنان 
الجمعية  وعضو  المصريين،  التشكيليين  الفنانين 

نقابة  وعضو  الكاريكاتير،  لرسامي  المصرية 
المهني  مشواره  بدأ  حيث  المصرية،  المعلمين 
الفني  سجله  وحفل  الــرســم،  ــادة  م فــي  معلما 
التشكيلي  الفن  معارض  في  عديدة  بمشاركات 

التي أقيمت في مصر وليبيا.
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ليبيا  في  التشكيلي  الفن  ومتابعي  ونقاد  كتاب  من  عدد 
الرؤية  ومتنوع  اإلتجاه  متفرد  الفنان  وسيرة  أعمال  تناولوا 
من  الكثير  لهم  نشرت  البوابة  ــذه  وه المنتصر،  علي 
الناقد  موضوع  أبرزها  من  لعل  المهمة،  النقدية  المواضيع 
لم  الفنان  هذا  أن  يخبرنا  الذي  )الربط(  الفقهي  عبدالسالم 
األولى،  تجربته  عندما خاض  عمره،  الثاني من  العقد  يتجاوز 

مفسرا باقتدار عددا مما يراه في لوحاته.
الفنان  أن  يخبرنا  للناقد عدنان بشير معيتيق  ومن مقالة 
المناطق  أشــد  في  الطمأنينة  عن  »باحث  المنتصر  علي 
عن  أغنته  الحر  عمله  ممارسته  إن  أيضا  ويقول  عتمة«. 
ينتج  أصبح  بل  السوق،  متطلبات  وتقديم  ألعماله  الترويج 
أن  دون  من  وموهبته  وبأسلوبه،  فنه  الخاص  مرسمه  في 
ديكور  يفرضها  معينة  بألوان  التشكيل  الحاجة  عليه  تفرض 
مقتني اللوحة! وهذا ما مكنه من الفصل بين الشخصيتين: 

شخصية التاجر وشخصية الفنان.
مجموعته  ــي  »ف يــقــول:  ــر  آخ منفصل  مــوضــوع  ــي  وف
سنوات  عشر  قبل  أي  المعاصر(  )اإلنسان   2010 القديمة 
يطارد  لم  بأسره،  العالم  في  المنتشر  الوباء  اجتياح  من 
جائحة تشكيلية كما فعل األغلبية في هذه األيــام...«، لكنه 
يطارد  كان  بل  العالية،  أمواجها  »ويعتلي  كلها:  وبالثقة 
الداخلية  أمواجه  وامتطى  العميق  داخله  في  يعتمل  ما 
والحساسية  العالي  اإلدراك  فعل  ومن  ثقة  بكل  المتدفقة 
المعاصر  اإلنسان  لحياة  للمستقبل  كاستشراف  المفرطة 
تصويبه  المراد  الهدف  يخطئ  لم  أنه  وأعتقد  ومصيره، 
كثيرة  معطيات  من  محال  ال  قادمة  فالجائحة  إليه،  واإلشارة 
يتبع  والقليل  يتبع  فالكل  التشكيليين،  من  قلة  إليها  ينتبه 

والمنتصر من هذا العدد القليل...«.
علي  الفنان  عــن  فتكتب  الــفــالح  خلود  الــشــاعــرة  ــا  أم
الحرب  مواجهة  في  »تشكيل«  عنوان  تحت  المنتصر، 
على  أنــه  وتخبرنا  )الــربــط(، 
وتداعياتها  الحرب  من  الرغم 
بيته  ــي  ف ــن  ركـ ــن  جــعــل م
سماه  لمسيرته،  فنيا  معرضا 
للفنون(،  المنتصر  )عــلــي 
من  لوحاته  »أفكار  مستمدا 
المعاصرة  الحياة  ــرازات  ــ إف
السلبية  ــهــا  ــعــكــاســات وان
التي  الباهظة  والــضــريــبــة 
التي  الحضارة،  باسم  تدفع 
اإلنسانية  المشاعر  جعلت 
التقنية  ــرادات  بـ فــي  معلبة 
عالم  داخــل  االفتراضية  والعوالم 
وزاد  الوقت  فيها  تقلص  كونية  قرية  منه  صنعت  جديد، 
منذ  الفني  مشروعه  يستمد  كما  وعزلته،  الفرد  غربة  من 
كائن  مأساة  الزمن..  هذا  إنسان  مأساة  من  األولى  بداياته 
تحت  عادلة،  غير  معركة  في  مرئي  غير  قفص  داخل  حشر 

اسم الحضارة والتقدم«.
عنه:  فقال  الزويك  علي  الليبي  التشكيلي  الفنان  أمــا 
تجربة  المنتصر  علي  الفنان  الزمني  عمره  سنوات  »بقياس 
زاهد  خطابي،  غير  فنان  بالتوقف،  وجديرة  ساطعة  عميقة 
الفن  حــول  حرجة  وأسئلة  بعزلة  نفسه  يحيط  القول  في 
تزداد  والقماش.  للورق  إال  داخله  في  بما  يبوح  ال  والحياة، 
لمناخات  )تداعيات  لوحاته  مشاهدة  عند  والذهول  المفارقة 
جنوح  الخشونة،  درجة  يصل  صلب  دسم  تلوين  الكفكاوية( 

وحدة ال تلمسهما في شخصه«.
 ،1967 سنة  طرابلس  بمدينة  ولد  المنتصر  علي  الفنان 
الدولية  والمهرجانات  المعارض  من  العديد  في  وشــارك 
بمالطا  الشخصية  الصور  معرض  أهمها  من  والمحلية، 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  بدولة  الشارقة  وبينالي   ،1993
بسويسرا   »EUROPE ART GENEVE« ومعرض   ،199
والفنان  العباني  علي  الفنان  مع  مشترك  ومعرض   ،2001
بتركيا  أنقرة  بمدينة  المعاصرة  الفنون  بمركز  الزويك  علي 
)فلورنسيا(  المعاصر بمدينة  للفن  العالمي  والبينالي   ،2003
في  الشخصية  المعارض  من  والعديد   ،2003 إيطاليا 

طرابلس وتونس ومالطا وإسطنبول.
التعبيرية  ــه  أدوات مطورا  ذاتــي،  بمجهود  الرسم  درس 
مراحل  عبر  الفنية  األعمال  من  عددا  وقدم  ملفتة.  بسرعة 
لوحاته،  من  عــدد  في  ورأينا  خاللها،  قدراته  طــور  زمنية 
 -Edvard Munch مونش  -إدفــارد  وصرخة  ــي،  دال رمــوز 
العالمي.  التشكيل  تنافس  أنها  أرى  التي  األفكار  والكثير من 
المعاصرة  لرؤياه  متنوعة  مواضيع  مسيرته  خالل  وقــدم 
لكم  أقول  أن  بقي  إنتاجها.  وقت  روح  عن  باقتدار،  فعبرت، 
مشاهد  رؤية  بحسب  منا  اجتهاد  هي  اللوحات  عناوين  أن 

أخذه جمال اللوحة وإيحاءاتها.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي 
على املنتصر

درس الرسم 
بمجهود ذاتي 
مطورا أدواته 

التعبيرية بسرعة 
ملفتة

رحيل الرسام واملخرج الصحفي املصري محمد رضا
مشاركة ليبية في مهرجان 

»مسرح بال إنتاج« باإلسكندرية
وزيرة الثقافة تتفقد بعض 

املؤسسات الثقافية في مصراتة

تتلمذ على يديه كثير من الشبان الليبيين

القاهرة - الوسط
بنغازي - مريم العجيلي

بنغازي  من  والفنون  للمسرح  الدولي  »الركح«  فرقة  تشارك 
إنتاج«  بال  »مسرح  مهرجان  في  »عجاف+200«  بمسرحية 

بمدينة اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية.
في  »سنكون  لـ»الوسط«:  نحول  أيمن  الفنان  وقال 
الـ)11(  دورته  في  إنتاج  بال  بمهرجان  مشاركين  الموعد 
بعرض مسرحية )عجاف +200( للكاتب العراقي سعد هذابي 
نحول،  وأيمن  قرقوم،  وتمثيل حاتم  بورويص،  وإخراج وسيم 
علي  اإلدارية  والشؤون  الورفلي،  ومحمود  المطردي،  وأحمد 

رحيل، وإدارة مسرحية وإضاءة أحمد الرياني«.
»شهر  في  سيكون  المهرجان  أن  إلى  نحول  وأشار 
وزيرة  عبدالدايم  إيناس  الدكتورة  برعاية  المقبل  أغسطس 
ويديره  ياقوت،  جمال  المخرج  وبرئاسة  المصرية،  الثقافة 
منها  الدول،  من  العديد  وبمشاركة  الفرن،  إبراهيم  الفنان 
وسويسرا  ولبنان  والكويت  واإلمارات  والسعودية  إسبانيا 

وإيطاليا وتونس وفلسطين والكويت«.
في  إنتاج«  بال  »مسرح  مهرجان  عن  المسؤولون  وأعلن 
أبريل شروط استقبال المشاركات من مختلف الدول العالمية 
الحادية  بالدورة  الخاصة  الشروط  أبرز  من  وكان  والعربية، 
عشرة من المهرجان، ضرورة أن ال يحتوي العرض المسرحي 

المقدم على أي مشاهد خارجة أو خادشة للحياء.
30 دقيقة  المسرحي عن  العمل  كما يجب أن ال تقل مدة 
وال تزيد على 75 دقيقة، ويفضل أن يعتمد العرض المتقدم 
الوسيط  بجانب  جسدية  أو  بصرية  صورة  على  للمشاركة 
حال  في  العرض  تلقي  المتفرج  على  يسهل  حتى  الكالمي، 

كانت اللغة الكالمية المستخدمة غير العربية أو اإلنجليزية.

كيف جاءت إرهاصات البداية؟
يحدث  لما  إحساسي  بمجرد  سنوات،  عشر  عمري  كان  مذ 
فنيا  عنه  التعبير  بإمكانية  شعور  تملكني  حولي،  من 
وجلوسي  النار،  كموقد  للمحيط  رؤيتي  خالل  من  بالرسم، 

في رواق البيت »خيمة«.. بحكم نشأتي البدوية.
في  وهي  بصري،  عليه  يقع  ما  تنقل  رسوماتي  كانت 
تمثل  واخيرا  اوال  لكنها  »ساذجة«  تعد  الجنيني  تكوينها 

شرارة البداية.
هل تحصلت على مساندة أو داعم لهذه الموهبة؟

بل  واألقــارب،  األسرة  من  خاصة  أحد،  يشجعني  لم  إطالقا، 
بحكم  الموهبة،  تلك  دفن  مرارا  حاولوا  تماما  العكس  على 
البادية  تقطن  أسرة  نحن  آنذاك،  القائم  االجتماعي  العرف 
قبوال  لتلقى  تكن  لم  الرسم  فكرة  أن  لدرجة  ومحافظون 
»اللهو  من  نوعا  يعتبرونها  فهم  استساغة،  مجرد  حتى  أو 

الشيطاني«.
ذلك يبدو بمثابة تعد على ثابو مجتمعي؟

مربي  أو  مزارعا  تكون  أن  هي  البدوية  البيئة  نعم، 
وال  والــصــور  بالكتاب  قوية  صلة  تربطنا  ال  مــواشــي، 
للعب،  وقــت  إيجاد  في  كذلك  ــر  األم ويصعب  بالرسم، 
يصاب  يلعب  ال  الــذي  الطفل  إن  يقولون  النفس  علماء 

واقع  من  ذلك  أنفي  وأنــا  نفسية،  بعقدة 
للعب،  فرصة  أجد  لم  الشخصية،  تجربتي 
هل  »ههههه«،  المرض  بهذا  أصب  ولم 
علي  ضاقت  الدائرة  إن  لك  لوقلت  تصدق 
»حجاب«  لوضع  بأهلي  األمر  وصل  عندما 

بغية طمس موهبة الرسم عندي.
منابت  لمعرفة  الفضول  يسوقنا 

الطفولة؟
يشبه  ــا  م أو  نجع  ــي  ف كــانــت  طفولتي 
على  بيوت  العشر  قرابة  من  مكون  ذلك 
طوبوغرافية  القطارة،  وادي  أطــراف  أحد 
الهمني  الجيري  تكوينها  في  هناك  األرض 
تبعد  مــســافــة  وعــلــى  عليها،  بــالــرســم 
بالقرب  األبقار  ارعى  النجع  من  كيلومتران 
أنواعا  أجمع  البيضاء،  المسطحات  تلك  من 
الصخور،  على  بدعكها  وأقــوم  الزهور  من 
المزج  نتائج  جمالية  تتخيل  أن  ــك  ول
المنظر،  عفوية  برغم  األلـــوان  ومفارقة 
قطرة  أول  بسقوط  اللوحة  طبعا  ستنتهي 
النهاية  في  وسأتذكر  عابرة،  سحابة  من 
وعدم  الشمس  قــرص  غياب  اقــتــراب  مع 
مكلف  إنــي  ــوان،  األلـ تمييز  على  قدرتي 
النجع  إلى  الغالب  في  تذهب  أبقار  برعاية 
الطريق  على  تعودها  بحكم  بمفردها، 
بالتوبيخ  محفوفة  والنهاية  والــمــكــان 

والضرب أحيانا.
وصولك إلى الكاريكاتير 

مر بظروف قاسية؟
قادما  دراستي  إلتمام  بنغازي  إلى  ذهبت 
دخلت  التي  االبتدائية  األبيار  مدرسة  من 
بمؤهل  فيها  وتخرجت   1951 سنة  إليها 

حليفي  هو  الرسوب  كان  سنوات  ست  بعد  ابتدائي  رابــع 
ستة  تمض  لم  الرسم،  مادة  ماعدا  المواد  جميع  في  األول 
ترك  على  عندها  مجبرا  كنت  ــدي،  وال توفي  حتى  أشهر 
سنة  وتحديدا  الفترة  تلك  في  عمل،  عن  والبحث  المدرسة 
وترجمت  جيدة  األمريكية  الليبية  العالقات  كانت   1958
النقطة  عبر  مشتركة  مشاريع  هيئة  في  العالقات  هــذه 
تحمل  إرشادية  إعالنات  بث  وسائلها  تتضمن  التي  الرابعة 
رسام  إلى  ولحاجتهم  والقرى،  المدن  في  توعويا  توجيها 
الباحثين  من  مجموعة  مع  تقدمت  الملصقات  تلك  ينجز 
في  الحظ  وحالفني  الوظيفة  تلك  على  للحصول  العمل  عن 
 ،1962 سنة  حلت  أن  إلى  بالشركة  وجودي  واستمر  ذلك، 
انتدبت  ثم  ــاد،  واإلرش األنباء  وزارة  إلى  بعدها  انضممت 
بعدها  وانتقلت  الشهرية،  النصف  اإلذاعــة  بمجلة  للعمل 
الواقعي  بالرسم  كلفت  أنني  أذكــر  محطة،  من  أكثر  إلى 
من  بعضا  ووجــدت  والطوابع،  واألغلفة  للشقق  كلوحات 
الفنان  منهم  طرابلس  إلى  للمجيئ  سبقوني  قد  زمالئي 

بن  وصالح  الدين  شــرف  ومحمد  الجليدي  الحميد  عبد 
دردر.

ماهي الرؤيا التي قادتك للرسم الساخر؟
تحولي  جاء  ثم  الستينات،  فترة  واقعية  رسوماتي  كانت 
األفكار  مــن  سلسلة  عبر  الساخر  الــرســم  ــى  إل تدريجيا 
هذا  فــي  قــدرتــي  أن  خاللها  مــن  أرى  التي  والــتــصــورات 
والسياسي  المجتمعي  السلوك  بنقد  تصلني  االتــجــاه 
ظروف  تحت  تئن  ومجتمعاتنا  خصوصا  إلخ،  واالقتصادي 
واألجنبية  العربية  المجالت  من  استفادتي  وكذا  قاسية، 
الحبر  خيوط  عبر  تتبعت  الفن،  من  اللون  لهذا  العارضة 
عالم  داخل  واالتجاهات  المسارب  لتحديد  الطريق  األولية 
القضايا  من  جانبا  ذاكرتي  في  خزنت  كما  الكاريكاتير، 
األسلوب  إيــجــاد  مــن  اتمكن  حتى  ــاء  ــط واألخ والعيوب 
وجــودي  مــع  الفترة  تلك  تزامنت  لتناولها،  المناسب 
على  ــالع  االطـ لــي  أتـــاح  بالمدينة  ووجـــودي  ببنغازي، 
الفنية  المعالجة  إلى  السبيل  الكتشاف  والصحف  الدوريات 

الصحف  بعض  في  أخيرا  عليها  وعثرت  أقصدها،  التي 
وكيفية  الساخرة  رسوماتها  على  وقوفي  بعد  المصرية 

تناولها للقضايا.
بمن تأثرت؟

اسمه  الجنسية  ومصري  المولد  أرميني  يوناني  بفنان 
القضايا  معالجة  في  وأسلوبه  أعماله  تشدني  بيرني، 
من  ينشر  بما  إعجابي  ذكرت  كما  إضافة،  األفكار،  وطرح 

رسومات ببعض الصحف األجنبية والعربية.
ما مصادر اإللهام لديك؟

السلبية  والــمــواقــف  األخــطــاء  هــو  الساخر  الفن  منجم 
األخطاء  عن  أبحث  أنا  اليها،  وااللتفات  تقييمها  المطلوب 

وما أكثر ها في مجتمعاتنا العربية.
للوحة،  تحضيرك  أثناء  واحدة  لمرة  ترسم  هل 

وكم يستغرق الزمن؟
في  وتختمر  خيوطها  تتجمع  أن  للفكرة  بد  ال  الرسم  قبل 
مصدر  أي  عن  ابتعد  بالخيوط  اإلمــســاك  ــال  وح ذهني، 

أبعادها،  بكل  مخيلتي  في  اللوحة  تكتمل  حتى  لإلزعاج 
وال  للفكرة،  العملية  الترجمة  وهي  الحقة،  مرحلة  تأتي 
مع  التحدث  او  للموسيقى  االستماع  مع  ذلــك  يتعارض 
ألخلق  ضروريا  ذلك  أجد  بل  التلفاز  مشاهدة  أو  صديق 
ال  ذلــك  لكن  اللوحة،  وبين  بيني  االنسجام  مــن  نوعا 
منك  يطلب  أن  يحدث  إذ  دائــمــا،  ــب  أرغ مــا  وفــق  يسير 
إذا  خصوصا  ذكــرت،  ما  كل  عن  التنازل  يقتضي  عمال 
يضطرني  مما  مثال  بالصحافة  مرتبطا  االلتزام  هذا  كان 
الليل،  من  متأخرة  ساعات  حتى  اللوحة  على  االنكباب  إلى 
للعرض  صالحة  غير  أجدها  صباحا  لها  رؤيتي  وبمجرد 
هو  والسبب  المتكاملة،  الصورة  مقومات  تمتلك  انها  مع 
أرسمها  اللوحة  أن  لو  كما  تماما  المتلقي  مع  أتعامل  أنني 

لنفسي.
تناولت المرأة بشكل سلبي في أعمالك؟

الرجل  مشكلة  أناقش  كما  تماما  المرأة  مشكلة  أناقش 
هو  للمرأة  ونقدي  المجتمع،  بناء  في  شركاء  باعتبارهم 
يوميا  نعايشها  حياتية  مواقف  ساخرة  تعرية  أو  كشف 
أبعاد  تشخص  رسائل  لبث  كاريكاتيريا  بتوظيفها  وقمت 
نقاط  أو  ــر  دوائ تضع  الومضات  تلك  السلوكيات،  تلك 
مثال  منها  ماكياج  دون  األسري  واقعنا  تستجلي  استفهام 
أو  واألهــم،  المهم  بين  لألولويات  الزوجة  إدراك  عــدم 
فك  يحاول  الذي  الــزوج  راتب  استالمها  أثناء  أخرى  صورة 
بما  الجمل  أخذ  على  تصر  وهي  الموجعة،  التزاماته  حبال 
بقدرة  تلك  المتواضعة  السعادة  جرعة  وستتحول  حمل، 
في  تلكأت  ما  إذا  ومشاكل  كــدر  إلــى  ــادر  ق
كونها  إلى  ذلك  أرجع  لكنني  طلباتها،  تنفيذ 
أرسمه  ومــا  المتخلفة،  مجتمعاتنا  ضحية 
الذي  الرجل  على  أيضا  ينطبق  المرأة  عن 
معالجتي  أيضا،  مشابهة  مواقف  في  انتقدته 
بسلبي  يتعلق  ال  ــر  واألم أحــاديــة،  تكن  لم 
التوصيف  فــي  كامن  الــســؤال  إيجابي  أو 

الموضوعي وهو الهدف.
ضــروري  اللوحة  على  التعليق  تجد  هل 
نظر  وجهة  على  ذلك  يتوقف  أم  الكتمالها 

الفنان؟
أن  ذلك  تعليق،  دون  اللوحة  بقاء  جيد  أمر 
أميل  لكنني  للجميع،  ملكا  سيبقى  تفسيرها 
التعليق  تتبنى  التي  المصرية  المدرسة  إلى 
أكثر  يضحك  ذاتــه  التعليق  تجد  إنــك  حتى 

من الرسم ذاته.
أطرف ردود األفعال التي واجهتك؟

عاقد  أقمته  لمعرض  الزائرين  أحــد  دخــل 
اللوحات  إلى  ينظر  الوجه،  متجهم  الحاجبين 
باحثا  ويسارا  يمينا  يلتفت  عجيب،  باهتمام 
أحدهم  أشار  »أنا«  وهو  األعمال  صاحب  عن 
طامة  األمر  في  أن  وتوقعت  نحوي،  بسبابته 
وجهه،  على  تتربع  عريضة  وتكشيرة  نحوي  تقدم  كبرى، 
وإذا  نعم،  بتردد  أجبت  الرسام؟  أنت  قائال:  أمامي  وقف 
قائال:  يدي،  كلتا  على  ضاغطا  بحرارة  عليا  يسلم  فجأة  به 
الصعداء،  تنفست  عندها  أستاذ«  يا  أحسنت  »أحسنت 
قبوال  القت  أعمالي  دامــت  ما  تجهمه  سبب  عن  وسألته 
منه  متأكد  هو  وما  السبب  يعرف  ال  بأنه  أجابني  لديه، 
تجربتي  واقـــع  مــن  أخــلــص  ــذا  ل ومنسجم،  سعيد  ــه  أن
التعبير  يجيدون  أوال  يضحون،  ال  الليبيين  أن  بالمعارض 
المحافظ،  لسلوكهم  انعكاسا  ربما  جسديا  مشاعرهم  عن 
مضمونها   ،1975 سنة  لوحاتي  احدى  في  ذلك  تناولت  لذا 
مرضا،  يشكوه  نفسي  طبيب  على  يدخل  ليبيا  مواطنا  أن 
بيت  ولديه  عمه،  ابنة  من  متزوج  إنــه  للطبيب  يقول 
مشكلة  لديه  أن  إال  البنك،  في  رصيدا  ويملك  وسيارة 
فعال  ينقده،  حــل  إيــجــاد  عــن  وعجز  الضحك  عــدم  وهــي 
األعمال  يتذوقون  أنهم  الغريب  الليبيون؟  يضحك  ال  لماذا 
كانت  ربما  أبدا،  يضحك  تراه  ال  أنك  إال  مجملها  في  الفنية 
كان  من  لكائن  العواطف  إظهار  وعــدم  الكبرياء  مسألة 
أسنانا  له  أر  لم  والــدي  إن  لك  قلت  لو  صدقني  آخر،  سببا 
الحين  بين  يرسلوا  أن  أتمنى  يضحك،  ما  نــدرة  من  قط 
أو  شهرين  لمدة  مصر  إلى  الليبيين  من  مجموعة  واآلخر 

ثالثة ألخذ دورات في الضحك.
--------------

* ملخص لحوار أجريته مع الفنان الراحل 
في العام 2003.

محمد الزواوي: األخطاء منجم الفن الساخر.. محمد الزواوي: األخطاء منجم الفن الساخر.. 
والأدري ملاذ اليضحك الليبيون؟!والأدري ملاذ اليضحك الليبيون؟!

حوار: عبدالسالم الفقهي

في ذكرى رحيله

المجتمع  في قضايا  عميقا  الكاريكاتير  فن  يحفر 
الواقع  تعرية  في  رساموه  ويجهد  وتشابكاتها، 
في  اليومي  تحاكي  نماذج  عبر  بالسخرية  ونقده 
لكل  وتبقى  والخاصة،  العامة  وأحواله  طقوسه 
المغاير،  وأسلوبه  المميز  وتوقيعه  بصمته  فنان 
الفضاء، وساهم  إلى هذا  قاده  الذي  وكذا مساره 
الليبي  الفنان  الكاريكاتيرية،  ذائقته  في تشكيل 

األيام  هذه  نعيش  الذي  الزواوي،  محمد  الراحل 
أسماءهم  نحتوا  الذين  أحد  وفاته،  ذكرى  أجواء 
ووجهات  رؤيتهم  وقدموا  الفن،  هذا  جدار  على 
الليبي  المجتمع  هموم  يخص  فيما  نظرهم 
معه  أجريته  )الذي  الحوار  هذا  كان  لذا  والعربي، 
مالمح  من  بعض  ترص  وثيقة   )2003 العام  في 

معركته مع الحياة والناس.

لم يشجعني أحد بل على العكس 
تماما حاولوا مرارا دفن تلك الموهبة

● الرسام والمخرج الصحفي محمد رضا

الثقافة  وزيرة  تفقدت  الخميس،  مصراتة،  مدينة  في  جولتها  إطار  في 
المؤسسات  من  ــددا  ع عثمان،  توغي  مبروكة  المعرفية،  والتنمية 
الرمال  ذات  ومركز  الثقافي  والمقهى  الثقافي  المكتب  ومنها  والمراكز، 

الثقافي ومعرض فني.
مدير  الــوزيــرة  استقبال  في  كــان  مصراتة  الثقافي  المكتب  وفــي 
شرح  على  هي  اطلعت  فيما  المكتب،  وأعضاء  العجيل،  محمد  المكتب، 
استمعت  وكذلك  الثقافية،  برامجه  وعلى  المكتب  به  يقوم  بما  واف 
العمل  سير  ألداء  المعوقات  على  المكتب  أعضاء  من  اجتماعها  في 
حسب  لتطويره،  الثقافي  المشهد  بمستوى  للرقي  الالزمة  واالحتياجات 

صفحة الوزارة في »فيسبوك«.
الرمال،  ذات  الثقافي  المركز  لها  المرافق  والوفد  عثمان  زارت  كما 
احتياجات  على  واطلعت  المركز  وأعضاء  مدير  استقبالها  في  وكــان 

وسير أداء المركز.
ورواد  أعضاء  الوزيرة  استقبال  في  فكان  الثقافي،  المقهى  في  أما 
منظمات  من  وأعــضــاء  والفنانين،  ــاء  واألدبـ المثقفين  من  المقهى 

المدني. المجتمع 
وأجرت  المقهى،  به  يقوم  الذي  الثقافي،  الدور  على  الوزيرة  واطلعت 
وبعض  المدني  المجتمع  منظمات  من  أعضاء  مع  حــواريــا  اجتماعا 
موضوعات  عدة  تناول  الثقافي،  بالشأن  االهتمام  ذوي  ومن  الفنانين 
كما  المشهد  وبلورة  عامة  بصفة  ليبيا  في  والفني  الثقافي  الشأن  تهم 
وعبرت  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية  بآفاقه  عليه  يكون  أن  ينبغي 
العالم،  توفيق  للفنان  التشكيلي  المعرض  بحضور  سعادتها  عن  عثمان 
الفنان  أهــدى  جانبه  ومن  أعماله،  على  واطالعها  بالمقهى،  المقام 

الوزيرة لوحتين من أعماله.

● أيمن نحول

● من أعمال الفنان محمد الزواوي

● عبد السالم الفقهي مع الفنان محمد الزواوي في مرسمه بالمنزل



يعرض مهرجان »أسوان ألفالم المرأة« 14 فيلما من 
15 دولة مختلفة ضمن مسابقة الفيلم القصير، وذلك 
خالل الدورة الخامسة التي تقام في الفترة من 24 إلى 
المدير  محسن،  أندرو  الناقد  وقال  الجاري.  يونيو   29
المصري  الفيلم  المسابقة  »تضم  للمهرجان:  الفني 
إخراج  األول،  العالمي  عرضه  في  أزرق(  البحر  كان  )لما 
عمرو السيوفي وبطولة هبة عبدالغني. وتدور األحداث 
من خالل مريم، وهي امرأة في األربعينيات من عمرها 
تشعر بأنها مثقلة بالملل والروتين اليومي، وفي أحد 
األيام تقرر أن تكسر هذه البالدة باتخاذ أجرأ قرار في 
حياتها«. وأضاف: أندرو يمثل مصر أيضا في المسابقة 
سيناريو  األول  العالمي  عرضه  في  »فراولة«  فيلم 
مريضة  خالل  من  األحداث  وتدور  سعد.  منال  وإخراج 
عملية  إلجراء  تستعد  العشرينات  أواخر  في  سرطان 

تلقائية  بأفعال  تقوم  ضعيفة،  نجاح  بفرصة  جراحية 
تبادل حديث عفوي  لكنها خطرة، وهو ما يتسبب في 
قرارات  اتخاذ  عنه  ينتج  التخدير  طبيب  وبين  بينها 

مهمة لكل منهما.
سيناريو  وهو  »عنها«  السوري  الفيلم  يعرض  كما 
امرأة، تعبر  األحداث قصة  رباب مرهج. وترصد  وإخراج 
عن الكثير من نساء العالم العربي، ويستعرض الفيلم 
ما تتعرض له من خيانة من أجل المال ومن أجل حرية 
واهمة ماجنة. واستكمل أندرو محسن الحديث، قائال: 
»يشارك من لبنان فيلم »جذور«، سيناريو وإخراج ناي 
إلى  شابة  امرأة  تعود  عندما  األحــداث  وتدور  طبارة. 
العالم  من  منبوذة  أنها  وتكتشف  لبنان،  في  قريتها 

الذي تركته خلفها قبل عشرة أعوام«.
التحريك  بفيلم  المسابقة  في  إسبانيا  وتشارك 
ترينور  ماريا  وإخراج  سيناريو  كنت؟«  »أين  الوثائقي 
كولومير. ويتحدانا فيلم »أين كنت؟« لنفكر في العنف 
ضد المرأة. العنف اليومي، البسيط والوحشي، وكل ما 

الخبرات  من  مجموعة  خالل  من  يطاق  وال  رهيب  هو 
وهو  مختلفة،  بلدان  ومن  مختلفة  لغات  في  تحكى 
الواقعية،  الحياة  فيلم يوائم بين أصالة شهادات من 

والقوة البصرية للرسومات المتحركة.
وأنا«  »نيد  فيلم  يشارك  المتحدة  المملكة  ومن 
من  األحداث  وتدور  براون،  نيكسون  لورنا  إخراج  من 
المقاهي،  أحد  امرأة شابة في  خالل رجل عجوز يلتقي 

ويعقدان صفقة ستغير حياتهما إلى األبد.
»ال  القصير  الفيلم  مسابقة  في  فرنسا  ويمثل 
تنبس بكلمة«، سيناريو وإخراج إيلودي واالس. وخالل 
الممرات  أليس طريقها في متاهة من  األحداث تضل 
إلى  الملحة  بالحاجة  مدفوعة  المستشفى،  داخــل 
تصفية حساباتها مع شخص اعتدى عليها في السابق، 

ويحتضر اآلن في تلك المستشفى.
التسجيلي  الفيلم  أيضا  المهرجان  ويــعــرض 
موتا.  كريستينا  وإخراج  سيناريو  »أسطح«  األرجنتيني 
الحجارة  تتعايش  حيث  المقابر  في  أحداثه  وتبدأ 

هذا  ويستكشف  الذكرى،  إلحياء  وئــام  في  واألرض 
تقوض  التي  واألسطح  تكرم،  التي  األسطح  الفيلم 
فيلم  المسابقة  في  أيضا  يشارك  كما  الموتى.  مصير 
مشترك  إنتاج  وهو  الفضة«،  منجم  البيضاء،  »الخيول 
وتدور  يين.  زيي  إخراج  - صيني،  أمريكي   - مكسيكي 
بينما  المكسيك.  قرية صغيرة في وسط  األحداث في 
العمر  من  والبالغ  الجنس،  مثلي  المنجم  مدير  يعاني 
ابنه  يدرك  السري،  رفيقه  عن  انفصاله  من  عاما،   60

الصغير السر واالنفصال في يوم واحد.
تزال  ال  »السحابة  فيلم  يعرض  ماليزيا  ومــن 
موجودة« وهو سيناريو وإخراج ميكي الي. نشاهد في 
الفيلم شابة مسيحية تخفي ديانتها عن أهلها. تأخذ 
إذا  ما  حول  بشدة،  جدها  يمرض  عندما  حاسما  قرارا 
كان ينبغي عليها التدخل في طقوس الديانة الطاوية 

أم ستصلي على جدها طبقا لمعتقداتها.
األميركية  المتحدة  الواليات  من  كذلك  ويعرض 
يان.  هايو  هايو  وإخــراج  سيناريو  »الخطاب«،  فيلم 

الوقت  في   ،2003 العام  بكين  في  ــداث  األح وتــدور 
الذي يكشف فيه وباء سارس عن المعايير االجتماعية، 
من  عددا  العمر  من  الثامنة  في  فتيات  ثالث  تكشف 

الحقائق الشخصية خالل إغالق إحدى المدارس.
سيناريو  األبدية«  »نقيض  فيلم  أيضا  ويعرض 
وإخراج جوشوا جادي، من إنتاج ألمانيا والنمسا. ويدور 
الفيلم حول آنا التي تحاول جمع والدتها مع والدها في 
نفس الغرفة التي يحتضر فيها األخير لكي يتمكنوا أن 

يكونوا معا للمرة األخيرة.
التحريك  فيلم  المسابقة  في  أيضا  يشارك  كما 
»سأشاهد عبر الصنوج« من إخراج لورين يافو، وإنتاج 
الواليات المتحدة وبلجيكا. وتبدأ األحداث على شاطئ 
شاقة  رحلة  ويبدأ  األفراد،  أحد  يستيقظ  حيث  قاحل، 
فيلم  السويد  من  يشارك  وأخيرا  وهمي.  مصير  نحو 
ساندفيك،  كارولينا  إخراج  من  »المنتظر«  التحريك 
كابوسية  تجربة  في  يدخل  شخص  عن  أحداثه  وتدور 

بعد إجهاض زوجته
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عمر الزهيري: فخور بتقديم السينما املصرية الجديدة للعالم

»أي ماي ديستروي يو« يتوج بجوائز »بافتا« البريطانية

مهرجان »كان« يسعى 
لطي صفحة الجائحة

بعد اختيار فيلمه في »كان«

بقائمة غنية من األفالم

يقام في الفترة من 24 إلى 29 يونيو

1414 فيلما في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان »أسوان ألفالم املرأة« فيلما في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان »أسوان ألفالم املرأة«

● بوستر مسلسل »أي ماي ديستروي يو«

● المخرج المصري عمر الزهيري

● مشهد من فيلم »ريش«

● المخرجة ميكاييال كويل

الزهيري  عمر  المصري  المخرج  يشارك 
»ريش«  األول  الطويل  الروائي  بفيمله 
ضمن  السينمائي«  »كان  مهرجان  في 
في  عمر  يكشف  النقاد..  أسبوع  مسابقة 
الفيلم  لهذا  اختياره  أسباب  عن  معنا  حديثه 
تصويره،  وكواليس  األول  فيلمه  يكون  لكي 
في  للمنافسة  فيلمه  اختيار  بعد  وإحساسه 

»كان«.
في البداية، أكد أن اختياره لفيلم »ريش« 
طريقة  من  نابعا  شخصيا  اختيارا  كــان 
تنفيذ  في  قبل  من  اتبعها  التي  تفكيره 
بعض  »رأيت  مضيفا:  القصيرة،  أفالمه 
قصة،  عليها  بنيت  مخيلتي  في  الصور 
أقل«.  وال  أكثر  ال  الفيلم  هذا  وأصبح 
استغرق  الفيلم  تصوير  أن  عن  كاشفا 

خمسة أسابيع متتالية.
وعن اختياره أبطال الفيلم من غير 
الوصف  هذا  أن  إلى  أشار  المحترفين، 
غير  ممثلون  هم  بل  الدقيق  ليس 
المناسبون  أنهم  ــم  واأله معروفين 
النهاية  وفـــي  الــشــخــصــيــات،  ــهــذه  ل
دون  الفيلم  مع  يندمجون  المشاهدين 
ال،  أم  محترفا  كان  إن  الممثل  مع  التركيز 

ألنهم يتابعون القصة وتدفق المشاعر.
وهل  أفــالمــه،  تنفيذ  في  األفضل  الطريقة  وعــن 
الشاب  المخرج  أشار  كتبها،  قد  أفالم  على  دائما  يعمل 
األمر، موضحا  يتعامل بمرونة شديدة مع هذا  أنه  إلى 
وليس  مبدأية  مرحلة  مجرد  أفالمي  في  »السيناريو 
لمجموعة  الحقا  تتحول  أفكار  مسودة  هي  الفيلم،  كل 
الشعور  عن  أبحث  أنا  ــوات..  وأص وصور  حية  مشاهد 
المكتوبة..  األفكار  وليس  المونتاج  بعد  يفاجئني  الذي 
لذلك إذا وجدت قصة أو سيناريو مكتوبا من أحد آخر، 

واستطعت أن أتخيله ال أمانع في العمل عليه«.
وأعرب عمر عن سعادته بعد اختيار فيمله للمشاركة 

للظروف  ممتن  »أنا  مضيفا:  السينمائي«،  »كان  في 
وفخور  النور،  ترى  أن  ألفالمي  سمحت  التي  وللحياة 
بشكل كبير ألني أساهم مع باقي أبناء جيلي في تقديم 
السينما المصرية الجديدة للعالم، فخور ألنني جزء من 
تراث سينمائي مصري عظيم تعلمت وتأثرت به، فخور 
ألنني أحد خريجي المعهد العالي للسينما في مصر، أود 
أن أشكر كل زمالئي وأساتذتي سواء الذين درسوا لي 
معهم  عملت  الذين  الكبار،  المخرجين  أو  المعهد  في 
كمساعد وأشكر السينمائيين والفنانين المصريين من 
لم  فأنا  المصرية،  السينما  صناعة  في  سبقوني  الذين 

أصل إلى أي نتيجة دون التشبع بأعمالهم الخالدة«.
أن  إلى  الزهيري  أشار  توقيت عرضه في مصر،  وعن 
المنتج السينمائي محمد حفظي يعمل على خطة لتوزيع 
الفيلم في مصر، متمنيا أن يتم عرضه لمجموعة كبيرة 

للشباب وأبناء جيله.

توجت جوائز األكاديمية البريطانية التلفزيونية )بافتا( التي وزعت، األحد، المسلسل 
التلفزيوني البريطاني »أي ماي ديستروي يو« ومخرجته ميكاييال كويل عن أدائها 

كممثلة أيضا.
ويتناول هذا المسلسل الذي بثت حلقاته الـ12 على »بي بي سي« و»إتش بي 
أو« في صيف العام 2020، قصة مدونة وروائية شابة سوداء ناجحة تدعى أرابيال 
خالل مرحلة تعافيها من االغتصاب الذي تعرضت له أثناء وجودها في حانة بلندن 

مع أصدقاء لها، وفق »فرانس برس«.
وأشادت ميكاييال كويل خالل احتفال »بافتا« بإيتا أوبراين التي وصفتها بأنها 
المسلسل، فشكرت لها »توفيرها مساحة  الخصوصية« خالل تصوير  »منسقة 
آمنة لرسم حدود جسدية وعاطفية ومهنية« تتيح لفريق المسلسل »تنفيذ هذا 
العمل المتعلق باالستغالل، وفقدان االحترام، وإساءة استخدام السلطة«، من 

دون أن يقع هو نفسه خالل التصوير ضحية »االستغالل أو اإلساءة«.
أن  وينبغي  المسلسل،  هذا  في  »أساسيا«  كان  أوبراين  عمل  أن  كويل  وأضافت 
موضوع  عن  عمل  تنفيذ  في  ترغب  إنتاج  شركة  كل  إلــى  »بالنسبة  كذلك  يكون 

الموافقة« في العالقات.
الذي  االحتفال  من  الوفاض  خاوي  »نتفليكس«  من  كــراون«  »ذي  مسلسل  وخرج 
»كوفيد19-«  جائحة  بسبب  عمدا،  متناثرين  فيها  الحاضرون  كان  قاعة  في  أقيم 

وشاركوا جزئيا عبر اإلنترنت.
جوائز،  أربع  على  ينافس  البريطانية  الملكية  العائلة  يتناول  الذي  المسلسل  وكان 
لجائزة أفضل ممثلة مساندة، وجوش  )األميرة مارغريت(  إذ رشحت هيلينا بونم كارتر 
في  فيليب(  )األمير  مينزيس  وتوبياس  ممثل،  أفضل  فئة  في  تشارلز(  )األمير  أوكونور 

فئة أفضل ممثل مساند.

القاهرة - الوسط

الوسط - محمد علوش

دورته  في  »كان«  مهرجان  يسعى  المشاركة،  األفالم  من  غنية  الئحة  خالل  من 
صفحة  طي  إلى  »كوفيد19-«،  جائحة  منذ  األولى  وهي  والسبعين،  الرابعة 

األزمة الصحية. وتضم هذه الدورة أسماء بارزة كناني موريتي وجان أوديار 
وأبيشاتبونغ ويراسيتاكول، وفق »فرانس برس«.

وبعد سنتين من حصول فيلم »باراسايت« الكوري الجنوبي لبونغ جون 
هو على السعفة الذهبية، وبعد عام من إلغاء المهرجان بسبب الجائحة، 
نحو  أبقوا منها على  فيلم  ألفي  أكثر من  االختيار  المسؤولون عن  حضر 
»بصمة  أن  فريمو  تييري  للمهرجان  العام  المفوض  الحظ  وإذ  ستين. 
اللحظة« الراهنة المتمثلة في األزمة الصحية طبعت السينما، شدد على 
أن قائمة األفالم المختارة ال تقتصر عليها، إذ إن المهرجان السينمائي 
األكبر في العالم سيكون غنيا باألفالم الوثائقية وأفالم »المبلغين عن 

الهوية، وما نحن عليه وما  التي تتناول »مسألة  أو تلك  المخالفات« 
سيصبح عليه العالم«، على قوله.

أندرسون  ويس  واألميركي  كاراكس  ليوس  الفرنسي  فإلى 
أسماؤهم،  أعلنت  أن  سبق  الذين  فيرهوفن  بول  والهولندي 
أضيفت، الخميس الماضي، إلى الئحة المسابقة أسماء 21 مخرجا، 

ناني  كاإليطالي  الذهبية،  السعفة  على  سابقا  حصل  من  بعضهم 
العام  للمهرجان  جاهزا  كان  الذي  بياني«  »تري  فيلمه  موريتي عن 
وأبيشاتبونغ  »ليزوليمبياد«،  عن  أوديار  جاك  والفرنسي  الفائت، 
ويراسيتاكول عن فيلمه األول باإلنجليزية خارج تايالند »ميموريال« 

مع تيلدا سوينتون وجان باليبار.
الذي  بن  شون  بينهم  أميركيين،  ثالثة  الرسمية  الالئحة  وتضم 
»ذي  فيلمه  به  قوبل  الذي  جدا  البارد  الفعل  رد  بعد  كان  إلى  يعود 
الست فايس« العام 2016. ومن خارج المسابقة، يقدم توم مكارثي 
ووتر«  »ستيل  فيلم  »سبوتاليت«(  فيلم  عن  أوسكار  جائزة  )الحائز 
الذي يغوص فيه النجم مات ديمون في مرسيليا بحثا عن ابنته، إلى 

جانب كامي كوتان.
ويحضر عدد كبير من الفرنسيين في الالئحة. فضمن المسابقة، 
أدرجت ثالثة من أربعة أفالم أخرجتها نساء فرنسيات. وتشارك في 
التنافس على السعفة الذهبية كل من ميا هانسن-الف )»بيرغمان 
فيلم  عن  كورسيني  وكاترين  )»تيتان«(  دوكورنو  وجوليا  آيلند«( 
والقضايا  الوباء  عن  للتو،  بهما  مررنا  اللتين  السنتين  »يلخص 
األفالم  من  الكثير  إن  فريمو  وقال  فريمو.  بحسب  االجتماعية«، 

المختارة »لديها الحمى وقوة قتالية« بعد األزمة.
إلى  بنغالدش  من  الجنوب،  دول  على  منفتحا  االختيار  وبدا 
وأمل  وجمالها«.  وقوتها  »حيويتها  إبراز  إلى  سعيا  هايتي، 
المنظمون في أن يسمح للمخرج الروسي كيريل سيريبرينكوف 
»المحظور في بالده« بالحضور إلى »كان« في مناسبة مشاركة 
مجددا  إيران  ويمثل  المسابقة.  ضمن  فلو«  »بيتروفز  فيلمه 

أصغر فرهادي عن فيلم »بطل« الذي صور في بالده.
فيلم  خالل  من  ستون  أوليفر  السياسي  المخرج  ويحضر 
اغتيال جون كينيدي،  وثائق غير منشورة عن  وثائقي يتضمن 
المهرجان  السنة في  يعرض ضمن قسم جديد استحدث هذه 
بعنوان »كان بروميير«، يشارك فيه مخرجون ذوو خبرة لم تدرج 

أفالمهم ضمن المسابقة.
إنشاء قسم موقت مخصص  السنة  أيضا هذه  الجديد  ومن 
للقضايا البيئية. وكان المهرجان أعلن في منتصف أبريل الفائت 

عن سلسلة من اإلجراءات تهدف إلى الحد من بصمته البيئية.
أما بالنسبة للنجوم، تحضر مثال ليا سيدو وتيلدا سوينتون 
واللوكسمبورغية فيكي كريبس.. ومن خارج المسابقة، سيشهد 

المهرجان عودة كاترين دونوف إلى الكروازيت من خالل فيلم 
»دو سون فيفان« للمخرج إيمانويل بيركو مع سيسيل دو فرانس 

بارابلوي دو  فيلم »لي  57 عاما من حصول  وبونوا ماجيميل، بعد 
شيربور« على السعفة الذهبية.

فيلم  خالل  من  بالموسيقى  اهتماما  أيضا  المهرجان  ويولي 
فرقة  عن  ووترز«(  »دارك  كتاب  )مؤلف  هينز  تود  للمخرج  وثائقي 
»فيلفت أندرغراوند«، والسيرة الذاتية لسيلين ديون للمخرجة فاليري 

لوميرسييه، وفيلم لشارلوت غينزبور عن والدتها جين بيركين. وعلى المستوى 
الصحي، ذكر المنظمون بأن الجائحة »لم تهزم بعد«، ولكن إذا استمر رفع القيود 

والحجر كما هو مخطط له، ستقام العروض من دون تحديد نسبة معينة من الجمهور.
وقال رئيس المهرجان بيار ليسكور: »لن نكون قادرين على التصرف بإهمال.. لن نكثر من االحتفاالت«. 
وسيكون مطلوبا إبراز البطاقة الصحية، وبالنسبة ألولئك الذين لم يتم تطعيمهم، سيتم إجراء الفحوص 
كل 48 ساعة مجانا في الموقع. ولم يعلن المهرجان بعد عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم برئاسة سبايك 
لي، ويحتفظ بالحق في إضافة أفالم أخرى إلى اختياره قبل يوليو. ولم يفصح المنظمون بعد عن اسم الفيلم 

العالمي الذي يقام له عرض خاص على أحد شواطئ »كان«، وال عن فيلم االختتام.

● سيلين ديون
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تحديات كبيرة تنتظر 
مرحلة كليمنتي الجديدة

الحدث

زين العابدين بركان

لكرة  الوطني  منتخبنا  مباراة  ستشهد 
القدم أمام المنتخب السوداني في التاسع 
اختبار  أول  الجاري  يونيو  شهر  من  عشر 
القديم  الجديد  للمدرب اإلسباني  وامتحان 
إلى  عاد  الذي  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني 
مجددا  العودة  وقبل  جديد،  من  الواجهة 
خمس  دام  غياب  بعد  الفرسان  لقيادة 
منتخبنا  مع  سابقة  تجربة  وبعد  سنوات، 
المدرب  استهلها  سنوات،  ثالث  دامت 
حيث  بإخفاق،  واختتمها  بنجاح  اإلسباني 
بأول  والتتويج  النجاح  طعم  خاللها  تذوق 
مستوى  على  منتخبنا  تاريخ  في  بطولة 
على  واإلخفاق  التعثر  عرف  كما  »الشان«، 
والمونديال  »الكان«  تصفيات  مستوى 

وودع مرحلته األولى برباعية كينشاسا.
الثانية  واليته  في  كليمنتي  وستنتظر 
ومرحلة  كبيرة  واستحقاقات  تحديات 
منتخبنا  سيقود  أنه  خصوصا  صعبة، 
خالل  المونديال  تصفيات  في  الوطني 
شهر سبتمبر المقبل، وسيكون على موعد 
بمنتخبات  ستجمعه  صعبة  منافسات  مع 

مصر وأنغوال والغابون.
وتخطي  لعبور  كليمنتي  ويتطلع 
بنجاح  لمنتخبنا  األولى  الخطوة  عقبة 
صقور  أمام  العرب  تصفيات  واجهة  على 
األكبر،  للتحدي  تماما  ليتفرغ  الجديان، 
تحتاج  التي  المونديال  تصفيات  وهو 
من  ورصيد  وزاد  كبيرة  تحضيرات  إلى 
والتجربة  الخبرة  أصحاب  من  الالعبين 
تقديم  على  قادرين  يكونون  الدولية 

الفارق. اإلضافة وصنع 
الذي  العمل  وأجواء  ظروف  وستكون 
الجديدة  واليته  في  كليمنتي  به  سيقوم 
األولى،  تجربته  ظروف  من  نسبيا  أفضل 
على  المرة  هذه  منافساته  سيخوض  حيث 
طوال  الوطني  منتخبنا  كان  أن  بعد  ملعبه 
التصفيات الماضية يخوض جميع مبارياته 
بعيدا عن ملعبه، وهو ما أفقده المنافسة.
والمالعب  الديار  داخل  اللعب  وسيعطي 
والعبي  لكليمنتي  كبيرة  معنوية  دفعة 
منتخبنا، وروحا انتصارية وانتعاشة جديدة 
معترك  في  والدخول  األفضل  لتحقيق 
التي  حظوظه  عن  والدفاع  المنافسة 
افتقدها طوال مشاركته الماضية، من أجل 
واستعادة  االنتصارات  معانقة  إلى  العودة 

شيء من هيبته وشخصيته.

قررت إدارة نادي الوحدة، التعاقد مع المدرب 
جالل  للمدرب  خلفا  الديب،  رضوان  الوطني 
الدامجة، الذي قدم استقالته عبر حسابه على 
إلى  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع 
المشوار  مواصلته  عن  معتذرا  الوحدة،  إدارة 
مع الفريق في منافسات بطولة الدوري الليبي 

الممتاز لكرة القدم.
وأكد نادي الوحدة أن مجلس اإلدارة وافق 
موجهين  الدامجة،  جالل  استقالة  طلب  على 
جهد  من  بذله  ما  على  والتقدير  الشكر  له 
فترة  خالل  القدم،  لكرة  األول  الفريق  تجاه 

قيادته للفريق. وكان الوحدة قد كلف الدامجة 
مدربا للفريق بعد رحيله عن نادي السويحلي، 
الوطني صبري قشوط،  للمدرب  ليكون خلفا 
الذي أصبح مدربا لنادي الشط. يذكر أن نادي 
الوحدة يحتل حاليا المركز الحادي عشر )ما قبل 
األخير(، في سلم الترتيب برصيد ثماني نقاط، 
وبفارق نقطة واحدة عن متذيل الترتيب نادي 
الذي يملك سبع نقاط بعد مرور 12  الشط، 
جولة. وباستقالة الدامجة يكون عدد المدربين 
الذين قدموا استقالتهم أو تمت إقالتهم منذ 
أكثر   )2021-2020( الجاري  الموسم  بداية 
من حوالي 15 مدربا في الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم، حيث إن مسلسل رحيل المدربين 

بدأ منذ الجولة االفتتاحية األولى.

الوحدة يستعني بـ »الديب« الستكمال مشواره في الدوري
كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة أزمة 
التونسي،  الترجي  فريق  خماسي 
الهوني،  حمدو  »الليبي 
محمد  الجزائري  الثالثي 
عبدالرحمن  توجاي،  أمين 
غيث،  بن  عبدالرؤوف  مزيان، 
شوق«،  بن  فادي  والتونسي 
الالعبين  أن  عن  صحفية،  تقارير  كشفت  بعدما 

الخمسة تقدموا بشكوى ضد النادي التونسي.
الماضية،  األيام  خالل  صحفية،  تقارير  وأشارت 
الترجي  فريق  صفوف  في  العبين  خمسة  أن  إلى 
الهوني،  الليبي  المحترف  يتصدرهم  التونسي، 
تتبع  التي  النزاعات  لجنة  إلى  بشكوى  تقدموا 
على  اعتراضا  القدم،  لكرة  التونسية  الجامعة 
مطالبين  مستحقاتهم،  على  حصولهم  عدم 
بمنحهم مستحقاتهم المتأخرة أو فسخ عقودهم 
األهلي  أمام  المرتقبة  المواجهة  قبل  النادي،  مع 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  ذهاب  في  المصري، 
أفريقيا في التاسع عشر من شهر يونيو على ملعب 

رادس.
في  جمعة،  بن  بديع  التونسي  اإلعالمي  وقال 
النادي  قناة  عبر  »التريند«  لبرنامج  تصريحات 
وأن  نهائيا  مشاكل  توجد  »ال  المصري:  األهلي 
وهم  للخماسي،  صور  عدة  نشر  الترجي  حساب 
أزمة  أي  يوجد  وأال  الجماعية،  بالتدريبات  يقومون 
داخل النادي، ألن إدارة الفريق التونسي قادرة على 
إنهاء أي أزمة خاصة بمستحقات الالعبين«، مضيفا: 
»ال أعرف سبب خروج هذه األخبار في هذا التوقيت«.

5

● المدرب الوطني رضوان الديب

● الهوني

اعتبر صبري سويسي، العب المدينة واألهلي طرابلس السابق، أن التعاقد 
مع المدرب اإلسباني خافيير كليمنتي، لتدريب المنتخب الوطني من 

جديد خطأ كبير وإساءة للمدربيين المحليين، موضحًا أن لدينا كفاءات 
كان يمكن تكليفها. وقال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك« إن كليمنتي رفع قضية وكسبها ضد الكرة الليبية 
ومن المعيب التعاقد معه بعد هذه القضية، كما أن عامل السن أيضا مهم 

في االختيارات، مستعربا من هذا التعاقد الغريب والمريب.

طالب العضو السابق بمجلس إدارة النادي األهلي بنغازي، خليفة بن صريتي، ◆
وزارة الرياضة بتنظيم ملف االستثمار في األندية الرياضية وإعطائه االهتمام 

المطلوب لمعرفة مداخيل األندية. ودعا في تصريح إلى »الوسط« الوزارة 
بتجديد تراخيص األندية، موضحا »ألن هناك أندية غير فاعلة وال وجود حقيقيا 

لها«، مؤكدا أن »تشكيل لجنة إلصدار قانون عام للرياضة خطوة جيدة ولكن 
هناك تساؤالت جيدة من بعض الشخصيات على وضعية الرياضة في الدستور 

وهل هي هواية أم احتراف؟«.

◆

الوسط - الصديق قواس  

برئاسة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أقام 
خالل  صحفيا  مؤتمرا  الشلماني،  عبدالحكيم 
اإلسباني  المدرب  لتقديم  الماضية،  األيام 
وصل  الذي  كليمنتي،  خافيير  القديم،  الجديد 
استعدادا  الماضي،  الجمعة  بنغازي  مدينة  إلى 
القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  لقيادته 

لوالية جديدة.
المؤتمر  خالل  الشلماني،  عبدالحكيم  وأكد 
بالنسبة  معروفة  شخصية  كليمنتي  أن  الصحفي 
لليبيين وعمل بمالعب أفريقيا، وله تجربة ناجحة 
الليبي استغرقت عدة سنوات، حيث  مع المنتخب 
توج مع المنتخب الوطني بلقب »الشان«، كما قاد 
والمونديال.  »الكان«  تصفيات  ضمن  الفرسان 
عودة  اختار  الكرة  اتحاد  أن  الشلماني  وأضاف 
والديون  الظروف  ظل  في  خصوصا  كليمنتي، 
يعرفنا  فكليمنتي  الليبي،  باالتحاد  تحيط  التي 
لم  فاالختيار  ولهذا  معنا،  تعامل  أن  وسبق  جيدا 

يكن عشوائيا.
مع  بالوقوف  الجميع  الشلماني  وطالب 
لقيادة  جاء  فكليمنتي  الكرة،  واتحاد  المنتخب 
منتخب ليبيا ومنتخب كل الليبيين، وليس لقيادة 
جهة أو منطقة معينة، مؤكدا: »حاولنا بشكل جاد 
بطولة  تصفيات  ضمن  السودان  مباراة  تأجيل 
من  عشر  التاسع  في  ستقام  التي  العرب  كأس 
الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  الجاري  يونيو  شهر 
المدرب  أمام  أكثر  ووقت  الفرصة،  منح  أجل  من 
مراسالتنا  رغم  ذلك  في  نفلح  لم  لكن  كليمنتي 
الرياضي  اإلعالم  من  »أتمنى  متابعا:  فيفا«، 

مساعدتنا ألننا بمرحلة بناء تحتاج إلى وقت«.
الصحفي،  المؤتمر  خالل  الشلماني،  وكشف 
اإلعالم،  لوسائل  كليمنتي  خافيير  لتقديم 
المنتخب  بتحضير  الخاصة  برامجه  عرض  بجانب 
مع  العقد  مدة  عن  العالم،  كأس  لتصفيات 
المدرب الجديد، قائال: »مدة العقد ستكون عاما، 
ليتم  للتقييم  المدرب اإلسباني  وسيخضع خاللها 

اتخاذ القرار المناسب«.
المؤتمر  خالل  كليمنتي  قال  جهته،  ومن 
لليبيا  بتقديمه لإلعالم: »سعيد بعودتي  الخاص 
من جديد، أعرف أن الليبيين يحبونني والمعاملة 
العودة  على  وافقت  ولهذا  بها،  مميزة  كانت 
المنتخب  أمام  »مباراتنا  وواصل:  الفور«.  على 
المباراة  وسنخوض  جدا  مهمة  السوداني 
الالعبين  أبرز  غياب  وفي  المحليين  بالالعبين 
العالم  كأس  تصفيات  وتنتظرنا  المحترفين، 
والغابون  مصر  منتخبات  أمام  قوية  ومواجهات 
أجل  الالعبين من  كبيرة في كل  وثقتي  وأنغوال، 

بذل جهد كبير للترشح«.
سهلة  مجموعة  توجد  »ال  كليمنتي:  وأضاف 
في كأس العالم، ومجموعتنا بها ثالثة منتخبات 
وسنقيمهم  العبا   50 من  أكثر  وأمامنا  قوية، 

أفضل تشكيلة للمنتخب الوطني«. وتابع المدرب 
األحد،  يوم  مساء  كليمنتي  خافيير  اإلسباني 
مباراة قمة مواجهات األسبوع بين فريقي األهلي 
بنغازي والهالل، التي جرت ضمن منافسات إياب 
لحساب  الليبي  الدوري  لبطولة  األول  األسبوع 
المجموعة األولى، حيث حضر المباراة من ملعب 
يتابعها  مباراة  أول  وهي  ببنغازي،  بنينا  شهداء 
العديد من  مفكرته  في  ودون  المكان،  عين  من 
األسماء التي لفتت انتباهه، وكان قد شاهد قبل 
لفرق  األخيرة  الدوري  مباريات  من  عددا  ذلك 

مختلفة عبر أشرطة الفيديو.
وجوالته  زياراته  اإلسباني  المدرب  وسيواصل 
صعيد  على  المباريات،  من  المزيد  لمتابعة 
االستقرار  أجل  من  الليبي،  الدوري  منافسات 
لها  التي سيوجه  النهائية  الرسمية  القائمة  على 
سيقيمه  الذي  الفريق،  بمعسكر  الوجود  دعوة 
بتونس في الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، 
ستجمعه  دولية  ودية  مباراة  خالله  وسيخوض 
العاصمة  إلى  تحوله  قبل  ليبيريا  بمنتخب 
في  السودان  منتخب  لمواجهة  الدوحة،  القطرية 
تصفيات  ضمن  الجاري،  الشهر  من  عشر  التاسع 
ظهور  أول  ستمثل  التي  العرب  كأس  بطولة 

للمدرب اإلسباني بعد غياب دام خمس سنوات.
بات كليمنتي رجل المرحلة المقبلة مع انتهاء 
تدم  لم  التي  زوران  المونتينغري  المدرب  مرحلة 
»فرسان  قيادة  في  إخفاقه  عقب  وذلك  طويال، 
وتصفيات  »شان«  نهائيات  خالل  المتوسط« 

قائمة  عن  »سنعلن  وتابع:  جيد«.  بشكل 
وسأوجه  يونيو،  شهر  من  التاسع  في  المنتخب 
الدعوة ألكبر عدد من الالعبين لمعسكر تونس، 
عن  تختلف  أنديتهم  مع  لعبهم  طريقة  ألن 
عقب  مباشرة  أدائهم  على  وسأحكم  المنتخب 
ودية  تجربة  خالله  سنخوض  الذي  المعسكر 

أن  كليمنتي  ويرى  ليبيريا«.  منتخب  أمام  دولية 
خصوصا  اقتصاديا،  تعاني  الليبي  الدوري  أندية 
اللعب،  أجل  من  طويلة  لمسافات  تسافر  التي 
مؤكدا: »ليبيا لديها مواهب بكرة القدم، وتابعت 
وسأواصل  الممتاز،  الدوري  مباريات  من  عددا 
الليبية إليجاد  بالكرة  متابعة كل كبيرة وصغيرة 

أمام  المنتخب  مباراة  وستكون  األخيرة،  »كان« 
السودان أول اختبار للمدرب الجديد القديم، على 
أن يكون التحدي األكبر واالختبار األهم أمامه هو 
تصفيات كأس العالم، حيث تستعد ليبيا لخوض 
في   ،2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  التصفيات 
وأنغوال،  والغابون  مصر  تضم  معقدة،  مجموعة 
التالية  للمرحلة  المتصدر،  فقط  منها  وسيتأهل 

من التصفيات.
خبرة  عاما  الـ61  صاحب  كليمنتي  ويملك 
عدة  على  أشرف  أن  وسبق  التدريب،  في  طويلة 
وأتلتيكو  بلباو،  أتلتيك  منها  إسبانية،  فرق 
أولمبيك  كذلك  وقاد  بيتيس،  وريال  مدريد، 
المنتخبات قاد  الفرنسي، وعلى مستوى  مارسيليا 

المنتخبين الصربي والكاميروني بجانب ليبيا.
المنتخب  قاد  أن  اإلسباني  للمدرب  وسبق 
بين  ما  الفترة  خالل  كاملة،  سنوات  ثالث  الليبي 
2013 و2016، كما حقق معه بطولة أمم أفريقيا 
للمحليين العام 2014 عقب تغلبه على المنتخب 

الغاني في النهائي بركالت الترجيح.
ليبيا  منتخب  تدريب  مهمة  كليمنتي  وتسلم 
وهو   ،2013 العام  نوفمبر  شهر  خالل  مرة  ألول 
اإلسبانية  التدريبية  المدرسة  يمثل  مدرب  أول 
المنتخب  الليبية، واستهل مسيرته مع  الكرة  في 
الدولية،  الودية  المباريات  من  سلسلة  بخوضه 
لالعبين  أفريقيا  بطولة  لنهائيات  استعدادا 
 ،2014 العام  أفريقيا  بجنوب  »شان«  المحليين 
مباريات  أربع  قيادته  تحت  المنتخب  خاض  حيث 
النيجر وبنين  أمام كل من منتخبات  ودية دولية 
ومالي وموزمبيق، وحقق أول انتصار مع المنتخب 
في ثاني مباراة ودية له كانت أمام منتخب بنين 
نهائيات  في  المنتخب  قاد  ثم  لصفر،  بهدف 
توج  التي  أفريقيا،  جنوب  بمالعب  »شان« 
على  فوزه  عقب  لها  بطال  المتوسط«  »فرسان 
قيادة  تولى  ثم  الترجيح،  بركالت  غانا  منتخب 
غادرها  التي  أفريقيا  أمم  تصفيات  في  المنتخب 
سلبيا  تعادله  عقب  رواندا،  منتخب  أمام  مبكرا 

دون أهداف وخسارته إيابا بثالثية.
تصفيات  في  المنتخب  ليقود  كليمنتي  وعاد 
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  المنتخب خالل تصفيات كأس  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 
وكانت مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية التي 
خسرها المنتخب برباعية، والتي جرت في الثامن 
من شهر أكتوبر العام 2016 آخر مباراة للمنتخب 

بقيادة المدرب اإلسباني خافيير كليمنتي.

● توقيع عقد المدرب اإلسباني خافيير كلمنتي

● توقيع عقد المدرب اإلسباني خافيير كلمنتي

الوسط- زين العابدين بركان

خافيير كليمنتي يحط رحاله في ليبيا من أجل كأس العرب ومونديال 2022
الشلماني: اخترنا عودة اإلسباني لتجربته الناجحة مع »فرسان المتوسط«.. والمدرب: مواجهة السودان اختبار مهم وتصفيات المونديال صعبة

عبر  المصغرة،  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته 
للعبة  الوطني  المنتخب  مشاركة  عن  »فيسبوك«، 
في بطولة أفريقيا الثانية، التي ستقام في نيجيريا، 

خالل الفترة من 7 إلى 18 يوليو المقبل.
يذكر أن االتحاد األفريقي لكرة القدم المصغرة، 
سبق أن أعلن عن تأكيد مشاركة 16 منتخبا في هذه 
والجزائر،  وتونس،  وليبيا،  نيجيريا،  وهي:  النسخة 
والمغرب، ومصر، وزامبيا، ورواندا، والكوت ديفوار، 
والصومال،  وجيبوتي،  والبنين،  فاسو،  وبوركينا 
قرعة  وأقيمت  والسنغال.  وغانا،  أفريقيا،  وجنوب 
البطولة الخميس، وضمت المجموعة األولى منتخبات 
نيجيريا صاحبة األرض والسنغال والمغرب وجيبوتي. 

والمجموعة الثانية: جنوب أفريقيا وتونس وبوركينا 
كوت  منتخبات  الثالثة  المجموعة  وبنين.  فاسو 
ديفوار ومصر والصومال. المجموعة الرابعة ضمت 
ليبيا والجزائر وزامبيا والغابون. وفي المرحلة األولى 
ستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، 

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الثانية.
الليبي  االتحاد  رئيس  الطويلب،  حسين  وكان 
أجل  نيجيريا من  إلى  المصغرة؛ سافر  القدم  لكرة 
الظروف  أفضل  وتحضير  القرعة،  مراسم  متابعة 
في  الطويلب  ويوجد  الوطني.  المنتخب  لبعثة 
وإنما  القرعة،  حفل  لحضور  فقط  ليس  نيجيريا 

لتأكيد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.
يذكر أن ليبيا كانت قد نظمت نسخة من بطولة 
بطرابلس،   2018 العام  في  للمنتخبات  أفريقيا 
لقبها  وأحرز  أفريقية،  منتخبات  ثمانية  بمشاركة 

منتخب كوت ديفوار.

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  قرر 
برئاسة  الحكام  لجنة  تشكيل  إعادة 
نصرالدين قرين، وتعيين عمر جمعة 
نائبا له وعضوية كل من وحيد صالح 
العقربي،  وعلي  الجاللي  ومحمد 
لجنة  رئيس  إقالة  بعدما تمت  وذلك 

التحكيم العامة، شعبان الصادق.
الرسمية  الصفحة  ونشرت 
التواصل  موقع  عبر  الكرة،  التحاد 
إعادة  قرار  »فيسبوك«،  االجتماعي 
برئاسة  الحكام  لجنة  تشكيل 
تشكيل  جاء  حيث  قرين،  نصرالدين 
كالتالي:  كاماًل  الحكام  لجنة 
عمر  رئيسا،  قرين  نصرالدين 
فؤاد  والمقرر  للرئيس،  نائبا  جمعة 
وحيد  من  كل  وعضوية  المغربي 

العقربي. الجاللي  ومحمد  صالح 
الرئيس  قرين،  الدين  نصر  وقال 
العامة،  التحكيم  للجنة  الجديد، 
وفقا  صحفي،  تصريحات  في 
وإن  ضيق  الوقت  إن  لـ»ريميسا«، 
موجها  اللجنة،  ينتظر  كبيرا  عمال 
للجنة  والتقدير  الشكر  »قرين« 
قام  الذي  الكبير  والعمل  السابقة، 

الصادق. به شعبان 
واكد »قرين«، في تصريحاته، إن 
خالله  تحدد  اجتماعا  ستعقد  اللجنة 
سيتم  للطوارئ  لجنة  وأن  المهام، 
التكليفات،  في  للمساهمة  تشكيلها 

في  بالتدخل  يسمح  لن  أنه  مشددا 
عمل اللجنة، وأن الجميع على مسافة 
االستراتيجية  إن  وبين  واحدة. 
الواضحة للجنة سيبدأ العمل بها من 
التوفيق في  الموسم المقبل، متمنيا 
التحكيم،  مجال  بتطوير  المساهمة 
يريد  كإنسان  بالحكم  واالهتمام 

الدفع بعجلة التحكيم الليبي.
هو  قرين،  نصرالدين  أن  يذكر   
بتحكيم  قام  متقاعد،  دولي  حكم 
وأدار  محلية  مباراة   250 من  أكثر 
كما  دولية،  مباراة   80 من  أكثر 
الماضي  مارس  في  قرين  ترشح 
الليبي،  الكرة  اتحاد  رئيس  لمنصب 
من  ساعات  قبل  انسحب  أنه  إال 
عبدالحكيم  أمام  المنافسة  سباق 

الحالي. الرئيس  الشلماني 
في  الدولية  الشارة  قرين  وتقلد 
المباريات  أبرز  ولعل   ،2003 يوليو 
التي  المباراة  كانت  أدارها  التي 
المصرية  القدم  كرة  قطبي  جمعت 
أبطال  بدوري  والزمالك  األهلي 
حكما  الصافرة  واعتزل  أفريقيا، 

بأغسطس 2012.
الصادق  شعبان  إقالة  وجاءت 
التي  االنتقادات  من  العديد  بعد 
أداء  وضعف  األندية،  عن  صدرت 
ببطولة  مباريات  عدة  في  الحكام 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
بعض  ارتكبها  التي  واألخطاء 
نتائج  مسار  غيرت  والتي  الحكام، 

الدوري. ترتيب  في  الفرق  بعض 

الليبي محمد بوسيف 
عضوا باالتحاد 

الدولي لكرة الطاولة

االتحاد الليبي لكرة القدم يعلن التشكيل 
الجديد للجنة الحكام برئاسة نصرالدين قرين

لالتحاد  العمومية  الجمعية  انتخبت 
الطاولة، رئيس االتحاد  الدولي لكرة 
أبوسيف  الطاولة، محمد  لكرة  الليبي 

االتحاد  إدارة  الدعيكي، عضوًا لمجلس 
الدولي، ألول مرة في تاريخ لعبة كرة 

االنتخابي  االجتماع  في  الليبية،  الطاولة 
الذي عقد مساء األحد الماضي، عبر 

اإلنترنت، وقد عبّر محمد بوسيف عن 
واالختيار. الثقة  بهذه  سعادته 

الدعيكي، عبر  أبوسيف  وقال محمد 
التواصل  الشخصي على موقع  حسابه 

لرؤساء  »فيسبوك«: »شكرا  االجتماعي 
والعربية  واألفريقية  الوطنية  االتحادات 

الثقة«، وخص بالشكر رئيس  على 
العربي  األفريقي ورئيس االتحاد  االتحاد 

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وأعضاء 
الطاولة على دعمهم. لكرة  الليبب 

أبوسيف  السيد محمد  ويعد 
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  الدعيكي، 

اللجنة  إدارة  الطاولة، هو عضو بمجلس 
2017، ونائب  األولمبية منذ العام 
الطاولة  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 

من العام 2013 إلى العام 2016، ثم 
أعيد انتخابه مرة أخرى، والعب ونجم 
رياضي من  ليبيا سابقا، وهو  بمنتخب 

بنادي  السابقين  الدوليين  اللعبة  أبطال 
التحدي، منذ الصغر، ثم انتقل إلى 

الرياضي. الشرطة  اتحاد 

الوسط- الصديق قواس

الوسط- محمد ترفاس

● قرين

● المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة

المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة 
يبحث عن تحقيق أول لقب أفريقي

● كليمنتي● كليمنتي
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مدرب وشكوى دولية

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

المدرب  مع  التعاقد  إعادة  شكلت 
لتدريب  كليمنتى  خافيير  اإلسبانى 
جديد  من  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب 
كروية  وصدمة  متوقعة  غير  مفاجأة 

للوسط الرياضي إن صح التعبير.
من  يبلغ  القديم  الجديد  المدرب 
مواكب  يعد  ولم  عاما،   71 العمر 
يدرب  ولم  كبير،  بشكل  الفني  للجانب 
كما  مهمة.  فرق  الليبي  المنتخب  بعد 
فيفا ضد  لدى  رفع دعوى  وأن  أنه سبق 
إداري،  الليبي بسبب خالف  الكرة  اتحاد 
وهي  تعويض،  يورو  مليون   2 وكسب 
يتم  أن  العالم،  في  تحصل  لم  سابقة 
التعاقد مع مدرب قدم شكوى في نفس 
والتدريب  للواجهة  أعاده  الذي  االتحاد 

من جديد.
تصريح  أطلق  كليمنتى  أن  كما 
وكان  لليبيا،  وصوله  عند  دبلوماسي 
إن  قال:  عندما  له  معنى  ال  تصريح 
ليس  لكنه  صعب  العالم  لكأس  التأهل 
لتأكيد  لألمام،  هروب  وهو  مستحيال، 
على عدم وجود رؤية واضحة من جانبه 

وما هي أهدافه.
الفنية  كليمنتى  قيمة  على  خالف  وال 
أنه  الكبير خاصة  واسمه  الفني  بتاريخه 
منتخب  مع  وفاز  إإسبانيا،  منتخب  درب 
للمحليين  األفريقية  األمم  بكأس  ليبيا 
طريقة  على  الخالف  لكن   ،2014 العام 
الليبية،  إعادة مدرب اشتكى على الكرة 
ورفع قضية واستلم تعويضا كبيرا جدا، 
ظل  في  يسمح  يعد  لم  عمره  أن  كما 

وجود خيارات عديدة.
إدارة  مجلس  برغبة  كثيرا  تفاءلنا 
وتقديم  التطوير  في  الجديد  االتحاد 
كليمنتي  مع  التعاقد  لكن  جيدة،  رؤية 
وتخبط  واضحة  رؤية  وجود  عدم  أكد 
كبير، كما أن إلغاء دوري الدرجة األولى 
لكرة القدم إبان عن تخبط كبير بعد أن 
استعدت الفرق بشكل جيد لمسابقة تم 

إلغاؤها بجرة قلم.

السودان،  لمنتخب  الفني  المدير  أعلن 
هوبير فيلود، خالل األيام الماضية، قائمة 
الفاصلة  للمواجهة  استعدادا  المنتخب 
أمام المنتخب الوطني الليبي يوم 19 يونيو 
الجاري، والتي تؤهل إلى نهائيات كأس العرب 

المقامة في قطر نهاية العام.
تنضم  جديدة  وجوه   3 إلى  الدعوة  فيلود  ووجه 
حارس  المريخ  ثالثي  هم  األولى،  للمرة  المنتخب  إلى 
المرمى محمد المصطفى، والظهير األيسر أحمد عبد المنعم 
طبنجة، والعب الوسط التاج يعقوب. وشهدت القائمة عودة 
السوداني األصل من أم رومانية ومهاجم فريق سبارتكوس 
الغياب، بينما  المجري ياسين حامد بعد ثمانية أشهر من 
تمثلت المفاجأة في تجاهل ثالثي المريخ الموقوف من قبل 
لجنة االنضباط، وهم المهاجم رمضان عجب والمدافع بخيت 

خميس والعب المحور محمد الرشيد.
ويخوض السودان مباراتين وديتين أمام نظيره الزامبي 
في  الزرقاء  الجوهرة  باستاد  الجاري،  يونيو  و13   11 يومي 
الليبي  نظيره  لمواجهة  استعدادا  وذلك  درمان،  أم  مدينة 
المقامة  العرب  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  المباراة  في 
بقطر نهاية العام. وكانت أكبر المفاجآت، وفقا لـ»كورة« أن 

تخطى المدير الفني لمنتخب السودان، هوبير فيلود، االختيار 
قائد المنتخب وحارس المرمى المخضرم والعب فريق توتي 

الخرطوم أكرم الهادي سليم.
 28 من  تكونت  التي  السوداني  المنتخب  قائمة  وجاءت 
بوعشرين  عبداهلل  علي  المرمى:  حراسة  في  كالتالي:  العبا 
ومحمد النور أبوجا )الهالل(، منجد النيل ومحمد المصطفى 
عبداهلل  وفارس  ميرغني  السمؤال  الدفاع:  وفي  )المريخ(. 
ومحمد إرينق وعمر المصري وأحمد إبراهيم وضاح )الهالل(، 
)سموحة  الطاهر  أطهر  )المريخ(،  طبنجة  وأحمد  كمال  أمير 

المصري(، رامي ُكرْتُكيال )األهلي مروي(.
وفي خط الوسط: نصر الدين الشغيل وأبوعاقلة عبداهلل 
ووالء الدين خضر بوجبا )الهالل(، والتاج يعقوب وضياء الدين 
قسنطينة  )شباب  شيبوب  الدين  شرف  )المريخ(،  محجوب 

الجزائري(، معاذ عبدالرحيم )الخرطوم الوطني(.
مقدم  وعيد  عبدالرحمن  ومحمد  بخيت  وليد  الهجوم: 
)المريخ(،  نوح  والجزولي  تيري  مالك  الدين  سيف  )الهالل(، 
حامد  ياسين  مروي(،  )األهلي  أبوك  ود  سعيد  أحمد 

)سبارتكوس المجري(.
موعد  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مجلس  واعتمد 
التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لنهائيات كأس العرب، 

وذلك في الفترة ما بين 19 و25 يونيو المقبل. ويشارك في 
التصفيات 14 منتخبا، يتأهل منها سبعة لدور المجموعات، 
فيما ستصعد تسعة منتخبات أصحاب أفضل تصنيف لـ»فيفا« 

عن شهر ديسمبر 2021.
وتستضيف قطر البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، 
بمشاركة 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات، وينتظر 
المنتخب الليبي مواجهة قوية أمام نظيره السودان يوم 19 
يونيو المقبل، حيث يوجد المنتخب الليبي ضمن المجموعة 
الرابعة، التي تضم حسب قرعة بطولة كأس العرب 2021، 
الجزائر، بطل كأس أمم أفريقيا، في نسختها األخيرة، ومصر، 
التأهيلية  بالتصفيات  وجيبوتي  لبنان  من  الفائز  بجانب 
اللذين  والسودان  ليبيا  مباراة  من  الفائز  مع  للنهائيات، 

سيلتقيان بالتصفيات أيضا.
المتوسط«  »فرسان  الليبي  الوطني  المنتخب  ويحاول 
في  أخفق  أن  بعد  جديدة،  منافسات  في  ذاته  عن  البحث 
التأهل إلى بطولة األمم األفريقية المقبلة بالكاميرون، بينما 
ينتظر التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قارة أفريقيا 
التي بدأت منذ مايو الجاري، على أن ينتهي دور المجموعات 
في أكتوبر 2021، ويصعد رؤوس المجموعات، على أن تقام 

مباراة فاصلة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى قطر 2022.

عمير  أيمن   13- )النصر(.  سالمة  علي   12-
الترهوني  محمد   14- المصراتي(.  )االتحاد 
الصبو  المعتصم   15- طرابلس(.  )األهلي 
 17- )االتحاد(.  المنير  محمد   16- )االتحاد(. 
عبداهلل   18- بنغازي(.  )األهلي  يوسف  علي 
)األهلي  عامر  بن  -19 طاهر  )النصر(.  الشريف 
بنغازي(. -20 أحمد التربي )الكاظمة الكويتي(. 
 22- طرابلس(.  )األهلي  نشنوش  محمد   21-
معاذ   23- بنغازي(.  )األهلي  الوحيشي  مراد 

الالفي )االتحاد(.
الجديد  اإلسباني  الفني  المدير  وباشر 
القدم،  لكرة  األول  الوطني  للمنتخب  القديم، 
خافيير كليمنتي، مهامه؛ لتولي تدريب فرسان 
الوقت  مع  سباق  في  بدأ  حيث  المتوسط، 
عبر  الليبي،  الدوري  مباريات  بمتابعته  والزمن 
عدد من األشرطة المرئية، ومتابعة المزيد من 

المباريات المحلية من عين المكان.
وسيشرف المدرب اإلسباني، على أول تجمع 
قصير للمنتخب الوطني بتونس في الثاني عشر 
يخوض  أن  وينتظر  الجاري،  يونيو  شهر  من 

ليبيريا  منتخب  أمام  دولية  ودية  مباراة  خالله 
القطرية  العاصمة  إلى  االنتقال  قبل  بتونس، 
التاسع  السودان في  لمواجهة منتخب  الدوحة؛ 
الجاري، ضمن تصفيات كأس  الشهر  عشر من 
للمدرب  ظهور  أول  ستشهد  والتي  العرب، 
خمس  دام  غياب  بعد  كليمنتي  اإلسباني 

سنوات.
أمام  الوطني  المنتخب  مباراة  وستكون 
شهر  من  عشر  التاسع  في  السوداني  المنتخب 
للمدرب  وامتحان  اختبار  أول  الجاري،  يونيو 
الواجهة من  إلى  عاد  الذي  اإلسباني كليمنتي، 
جديد، وقبل العودة مجددا لقيادة الفرسان بعد 
سابقة  تجربة  وبعد  سنوات،  خمس  دام  غياب 
سنوات،  ثالث  دامت  المتوسط«  »فرسان  مع 
واختتمها  بنجاح  اإلسباني  المدرب  استهلها 
النجاح  طعم  خاللها  تذوق  حيث  بإخفاق، 
على  المنتخب  تاريخ  في  بطولة  بأول  والتتويج 
واإلخفاق  التعثر  عرف  كما  »الشان«،  مستوى 
والمونديال  »الكان«  تصفيات  مستوى  على 

وودع مرحلته األولى برباعية كينشاسا.

رسميًا،  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
المدرب  اعتمدها  التي  المختارة  القائمة 
من  قليلة  أيام  بعد  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني 
توقيع عقد عودته لتدريب »فرسان المتوسط« 
تصفيات  ضمن  السوداني،  المنتخب  لمواجهة 
عشر  التاسع  في  إقامتها  المقرر  العرب،  كأس 

من شهر يونيو الجاري.
األسماء  من  العديد  القائمة  ودخلت 
المعروفة في كرة القدم الليبية، وأسماء جديدة 
ستلعب أول مرة للمنتخب الوطني، حيث ضمت 

القائمة 23 العبا.
سابق  خبر  في  نشرت  قد  »الوسط«  وكانت 
قبل  طرابلس  في  تجمع  هناك  سيكون  أنه 
تحضيري  معسكر  في  تونس  إلى  التحول 
أمام  ودية  مباراة  سيتخلله  قصير  بتونس 
للقاء  الدوحة  إلى  الرحال  شد  قبل  ليبيريا 
وحيدة  حاسمة  مباراة  في  السوداني،  المنتخب 

تأهيلية إلى بطولة العرب الدوحة 2021.
المحترفين  من  عدد  من  القائمة  وخلت 
بسبب ارتباطهم مع أنديتهم من بينهم حمدو 
وسند  صولة  ومحمد  الالفي  ومؤيد  الهوني، 
الورفلي، ومحمد الطبال، والمعتصم المصراتي 
من  خلت  كما  المقصي.  وأحمد  )المصاب(، 
أسماء معروفة في الوسط الرياضي مثل أنيس 
ومعتز  الشادي،  وربيع  رزق  ومنصور  السلتو 
وإبراهيم  العمامي،  وعبدالرحمن  المهدي، 

أبودبوس، وجبريل مرسال، ومهند أبوعجيلة.
القدم  لكرة  األول  المنتخب  قائمة  وضمت 
كال  السوداني،  المنتخب  لمواجهة  استعدادا 
شامخ   2- )الهالل(.  البدري  فيصل   1- من: 
العبيدي )األهلي بنغازي(. -3 السنوسي الهادي 
)العربي الكويتي(، -4 محمد التهامي )النصر(. 
أحمد   6- طرابلس(،  )األهلي  بلعم  عبداهلل   5-
عيسى  معاذ   7- المصراتي(.  )االتحاد  القديري 
)السويحلي(.  القليب  نورالدين   8- )االتحاد(. 
مجدي  خالد   10- )النصر(.  طقطق  مفتاح   9-
)األهلي طرابلس(. -11 محمد زعبيه )االتحاد(. 

مدرب املنتخب يتسلح بـ23 فارسا للمواجهة الحاسمة ضد السودان في تصفيات كأس العرب

● المنتخب الوطني

الوسط-الصديق قواس

»الدامجة« يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة

المدربين،  واستقاالت  إقاالت  طوفان  تصدر 
المشهد الكروي، بعد جولة واحدة من مرحلة 
الليبي  الدوري  في  الـ12(  )الجولة  اإلياب 
 -  2020( الموسم  هذا  القدم،  لكرة  الممتاز 
والجماهير  النتائج  ضغط  إن  حيث   ،)2021
الالعبين  من  المقدم  المردود  وضعف 
عجل  األخضر،  المستطيل  في  والمدربين 
بدأ  والذي  المدربين،  تجاه  القرارات  ببعض 

مبكرا هذا الموسم.
أعلن  عندما  المدربين،  تجاه  قرار  آخر  وكان 
من  استقالته  الدامجة،  جالل  الوطني  المدرب 
عمران  مساعده  رفقة  الوحدة،  فريق  تدريب 
الفريق،  تدريب  في  قصيرة  فترة  بعد  شعبان، 
مدير  أعلن  حيث  يوما،   89 حوالي  استمرت 
الكرة بنادي الوحدة عبدالسالم ال شريف، في 
إدارة  تعاقد  الماضي،  مارس  شهر  من  العاشر 
النادي مع المدرب جالل الدامجة لتولي تدريب 

الفريق خلفا للمدرب المقال صبري قشوط.
قبل  السويحلي  لفريق  الدامجة مدربا  وكان 
توله قيادة الوحدة، هذا الموسم، إال أنه قدم 
األول  الفريق  نتائج  تواضع  بسبب  استقالته 
لكرة القدم، بعد مرور ستة أسابيع من الدوري 
الفريق سبع  الممتاز، حيث جمع خاللها  الليبي 

نقاط فقط.
ويعد الدامجة أحد نجوم الوحدة في عقدي 
سابقا  ومدربا  والعبا  والتسعينات  الثمانينات 
فى  مميز  مشوار  وصاحب  الوطني  للمنتخب 
الكرة الليبية، وأخيرا عمل في تدريب المنتخب 

الوطني األول أكثر من مرة.
المدربين  عدد  يكون  الدامجة  وباستقالة 
الذين قدموا استقالتهم أو تمت إقالتهم منذ 
أكثر   )2021-2020( الجاري  الموسم  بداية 
من حوالي 15 مدربا في الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم، حيث إن مسلسل رحيل المدربين 
بدأ منذ الجولة االفتتاحية األولى، وجاء أبرزهم 
حين أقال نادي دارنس بدرنة مدربه التونسي 
مهمة  توليه  أعلن  كان  الذي  العامري،  أنيس 
بالعب  سريعا  استبداله  ليتم  الفريق،  تدريب 
بورحيلة،  كمال  والمدرب  السابق  الفريق 

موقتا، لتتعاقد إدارة النادي في الجولة الثانية 
مع المدرب التونسي هشام نصيبي.

األولى؛  الجولة  في  فريقه  قاد  أن  وبعد 

بطلب  جبريل  طاهر  األخضر  مدرب  تقدم 
ليحل  للفريق  كمدرب  استمراره  من  إعفائه 
المدرب  زميله  الثانية  الجولة  في  محله 

بعدها  لتعلن  الشيخي،  عبداهلل  المساعد 
الثالث  المدرب  مع  التعاقد  النادي  إدارة 
وهو  الموسم،  هذا  الفريق  مسيرة  في 
شمام  سمير  القديم  الجديد  التونسي 

في ثالث تجربة له مع أخضر البيضاء.
بشحات  الصداقة  نادي  وأقال 
الكردي،  مجدي  الجزائري  المدرب 

االفتتاح،  الفريق في جولة  قاد  أن  بعد 
الوطني  المدرب  له  بديال  ليحل 
األخبار  جاءت  ثم  أبوشاح،  المهدي 
من نادي االتحاد الذي أعلنت إدارته 
البرتغالي  المدرب  إقالة  الجديدة 
قيادة  على  أشرف  الذي  كوستا،  دي 
المحلية  الواجهتين  على  الفريق 
أول  في  الفريق  وقاد  واألفريقية، 
إعالن  ليتم  الموسم  في  مباراتين 
أسامة  المدرب  مع  رسميا  التعاقد 

الحمادي.
في  الرابعة  الجولة  وسجلت 
الممتاز  الليبي  الدوري  منافسات 

المدرب  رحيل  القدم،  لكرة 
المسابقة،  مالعب  عن  الخامس 

صبري  الوحدة،  مدرب  وهو 
اعتذاره عن  أعلن  الذي  قشوط، 

كمدرب  مهامه  مواصلة  عدم 
محله  ليحل  للوحدة،  األول  للفريق 

زميله المدرب أحمد عزالدين برفقة 
المدرب عمران شعبان.

وأتى الدور على نادي الخمس الذي أعلن 
إقالة مدربه األول عماد الدهماني بالتراضي 
في  له  فوز  أول  حقق  الفريق  أن  رغم  أيضا، 
الشط  حساب  على  الممتاز  الدوري  سباق 
مقابل  رباعية  على  استقرت  عريضة  بنتيجة 
الذي  السادس  المدرب  ليكون  هدفين، 
المدرب  قدم  كما  الليبي،  الدوري  عن  يرحل 
لفريق  الفني  المدير  المريمي،  عمر  الوطني 
بعد  استقالته  »المدينة«،  بنادي  األول  الكرة 
خمسة أشهر من تسلمه مهمة تدريب الفريق 

من  كل  أيضا  رحل  كما  شخصية،  ألسباب 
وحمدي  إسماعيل  ومحمد  المرجيني  علي 
الكثير؛  وغيرهم  قشوط  ويونس  بطاوي 

بسبب سوء النتائج في الغالب.

الوسط - الصديق قواس

طوفان إقاالت واستقاالت المدربين يتصدر المشهد في الدوري بعد جولة من مرحلة اإلياب

أول ظهور للمحترف 
اإليفواري واتارا ضمن 
تشكيلة األهلي ببنغازي

الوسط- زين العابدين بركان

● واتارا

3 أسلحة سودانية جديدة يواجهها المنتخب الوطني
في المعركة الفاصلة المؤهلة لكأس العرب

● المنتخب السوداني لكرة القدم

»الهوني« يغيب وانضمام وجوه جديدة إلى القائمة

● فريق الوحدة

● الدامجة

ومنافسه  جاره  مع  بنغازي  األهلي  فريقي  مباراة  شهدت 
ظهور  أول  الماضي،  األحــد  يــوم  مساء  الهالل  فريق 

بعد  واتارا،  إبراهيم  اإليفواري  بنغازي  األهلي  لمحترف 
هذا  األهلي  انتدابات  أول  كان  أنه  رغم  طويل  غياب 
فريقه  تشكيلة  ضمن  مشاركته  تأخرت  حيث  الموسم، 
االنتقاالت  فترة  وإدراجه في  الجديد بسبب عدم قيده 

األولى.
التدريبية  معسكراته  في  الفريق  مع  وجوده  ورغم 
محليا  الفريق  مع  الرسمية  مشاركته  يسجل  لم  فإنه 
على  والتعرف  بإشراكه  الفني  الجهاز  واكتفى  وأفريقيا، 
الودية  المباريات  وإمكاناته من خالل عدد من  قدراته 

التجريبية.
العمر  من  البالغ  واتارا  إبراهيم  اإليفواري  والمحترف 

موسم  لمدة  بنغازي  األهلي  فريق  معه  تعاقد  عاما   31
الكروية  التونسي، وبدأت مسيرته  الترجي  قادما من  واحد، 

فريق  مع  للعب  انتقل  ثم  النيجيري  ستارز  شاين  فريق  مع 
اإليفواري. أبيدجان  ملعب 

النادي  كان  حيث  التونسية،  بالمالعب  لالحتراف  تحول  ثم 
تشكيلة  ليعزز  انتقل  ثم  األولى،  االحترافية  محطته  البنزرتي 
في  الماضي  الموسم  معه  شارك  الذي  التونسي  الترجي  فريق 
كما  أهــداف،  أربعة  خاللها  أحرز  محلية،  مباراة  عشرة  تسع 
هدفين  له  وأحرز  أفريقيا،  أبطال  دوري  في  الفريق  مع  شارك 
البيضاوي  والرجاء  التشادي  سبور  اليكت  من  كل  شباك  في 
المصري،  الزمالك  أمام  األفريقي  السوبر  وكأس  المغربي 
العالم لألندية أمام الهالل السعودي والسد القطري. وكأس 

لفوز  بنغازي  األهلي  فريقه  بودبوس  إبراهيم  المتألق  وقاد 
جمع  الــذي  اللقاء  في   ،)0-2( بنتيجة  الهالل،  جــاره  على  ثمين 
الجولة  لحساب  بنينا،  شهداء  ملعب  على  األحد،  مساء  الفريقين 
لكرة  الممتاز  الليبي  للدوري  األولى  المجموعة  إياب  من  األولى 
في  موقعه  بنغازي  األهلي  فريق  عزز  االنتصار  وبهذا  القدم. 
الهالل  فقد  بينما  نقطة،   34 برصيد  األولى  المجموعة  صدارة 
 26 عند  رصيده  توقف  حيث  المنافسة،  في  ثمينة  نقاط  ثالث 

الرابع. المركز  نقطة في 
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لماذا: لم تقدم حلوال جذرية لألزمة؟

ماذا: قدمت لليبيين منذ بدء عملها؟

من: يراقب ويقيم دورها؟

متى: تنتهي مهمتها؟
أين: دورها في فضح المعرقلين لخريطة الطريق؟

كيف: يمكن تفعيل دورها لتقدم حلوال لألزمة بدال من 
االكتفاء بإدارتها؟

البعثة األممية
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الدكتور على فهمي خشيم
ولد الدكتور علي فهمي خشيم في مصراتة سنة 1936 ودفن بها 

بوصية منه في مقبرة الشيخ الزروق، الذي أعد عنه الرسالة التي نال بها 
درجة الدكتوراه. وفي مثل يوم أمس 2011/6/9 رحل عنا من مدينة 

هامبورغ بألمانيا، وهو يعد في الخمسين عاما الماضية أحد رموز الفكر 
واألدب في ليبيا وأغزرهم إنتاجا، فلقد بلغت مؤلفاته نحو أربعين مؤلفا، 

غطت مجاالت في الفلسفة والتاريخ واللغة والنقد األدبي والترجمة 
واإلبداع الروائي والمسرحي والشعري. أتم دراسته االبتدائية واإلعدادية 

بمصراتة، ثم أكمل دراسته الثانوية بطرابلس. تخرج في كلية اآلداب، 
الجامعة الليبية ببنغازي 1962. وتحصل سنة 1966 على ماجستير في 
الفلسفة في كلية اآلداب، جامعة عين شمس. وعلى دكتوراه في كلية 

الدراسات الشرقية جامعة )درم( ببريطانيا سنة 1971.
بدأ حياته األكاديمية محاضرا بالجامعة الليبية بنغازي، وتواصل عمله 

األكاديمي في الجامعات الليبية، إلى أن ترأس قسم الفلسفة وتولى 
عمادة كليتي التربية واللغات بجامعة طرابلس. نشاطه الثقافي الواسع 

تمثل في ترأس وتأسيس عدد من المجالت.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

أخيرا، وبعد مشاورات طويلة وحسابات دقيقة، بغرض تفادي خدش مشاعر البعض من 
الجمهور ما أمكن، استقر رأي المسؤولين، في أحد متاحف مدينة بريستول البريطانية، 
إدوارد  العبيد  لتاجر  البرونز  تمثال  عرض  فيها  سيتم  التي  األخيرة  الوضعية  على 
دون  من  الجديد،  مكانه  في  مشاهدته  من  الجمهور  ليتمكن  المتحف،  في  كولستون 
األخبار  نشرات  في  عرض  كما  التمثال،  المتحف.  إلدارة  إدانات  توجيه  أو  مشاكل  إثارة 
راقدا على قفاه وليس منتصبا  أفقي  المتلفزة مؤخرا، وضع في صالة عرض في وضع 
أفقيا على منصة، كما كان قبل أن يلقى به إلى األرض، وقد تلطخ الجزء العلوي منه 
إدوارد كولستون  أحمر، فبدا وكأنه قطعة فنية معروضة وليس تمثاال. تمثال  بدهان 
كان أول من سقط، من بين 70 تمثاال برونزيا، في حرب التماثيل البريطانية، التي جرت 
Black Lives Matter- للتخلص  في العام الماضي، وشنّتها حركة حياُة السود تهم 
من كل الرموز التاريخية، في الساحات والميادين والجامعات، ذات الصلة بتجارة العبيد 
نقل  تجار  أكبر  من  كان  وكولستول  البريطاني.  االستعماري  وبالتوسع  األطلسي،  عبر 
العبيد، وكون من تلك التجارة ثروة طائلة. لكنه، أيضا، كان محبا ألعمال الخير ومعروفا 
باإلحسان، وأنفق جزءا كبيرا من ثروته على مؤسسات تعليمية ودينية وصحية وعلى 
الفقراء. هذه الميزة الخيرية جعلته محبوبا، واختاره مواطنو المدينة ليكون نائبا عنهم 

وممثال لهم في البرلمان. 
لنزع  المعارض  الصفوف متوحدين في موقفهم  يعبئون  الحاليين  أنصاره  وجعلت 

تمثاله أو تشويه سمعته.
 إال أن أنصار حركة )حياة السود تهم( من الشباب، تحركوا بسرعة، يوم 7 يونيو 2020، 
المدينة، وأسقطوه من منصته بحبال، ثم جروه على  التمثال في وسط  وهجموا على 
التلفزية  القنوات  وعرضت  البحر.  مياه  في  وألقوه  وتهليل،  تصفيق  وسط  األرض 
سارع  للمدينة  البلدي  المجلس  أن  إال  الهواء.  على  مباشرة  المشاهد  تلك  البريطانية 

إلى  به  الماء، وعهد  التالي، من  اليوم  التمثال، في  بانتشال 
بعد  اآلن،  هو  وها  عطب.  لحقه من  ما  بإصالح  قاموا  خبراء 
مرور عام بتمامه وكماله، يعود، بعد صيانته، للعرض ليس 
على منصة مشيدة في ميدان من ميادين مدينته بريستول 
بل في صالة صغيرة في متحف صغير، مخصصة لعرض تاريخ 

لتجارة نقل العبيد في أحد المتاحف.
حرب التماثيل في بريطانيا، لمن ال يعرف، جزء من حرب 
استفحال  رغم  زالت،  وما  فترة،  منذ  البالد  تشهدها  ثقافية 
أظن  وال  اإلعــالم،  وسائل  في  متواصلة  الفيروسي،  الوباء 
ملحوظة،  وانعكاسات  وبتداعيات  قريبا،  ستنتهي  أنها 
يرى  مناصر  فريق  المواطنين:  آراء  في  انقسام  إلى  أدت 
الميادين  المعروضة في  التماثيل  التخلص من كل  ضرورة 
بالماضي  ارتبطوا  ألشخاص  الجامعات  وفي  والساحات 
المحيط  عبر  العبيد  نقل  وبتجارة  البريطاني  االستعماري 
األطلسي، وإحالل تماثيل مكانها لشخصيات بتاريخ مشرف. 
الحكومة بوريس  آخر معارض، ومن ضمنهم رئيس  وفريق 
البريطاني  التاريخ  من  جزء  التماثيل  أن  يرون  جونسون، 
أيضا  الحرب طالت  أمكنتها.  تبقى في  أن  وبالتالي يفترض 
بشكل  كتابتها  وإعادة  الدراسية،  المناهج  بتغيير  المطالبة 
من  طالها  مما  الشعوب  معاناة  ويوضح  الحقائق،  يقدم 

مصائب االستعمار البريطاني.
وتستبدل  مكانها  من  تقلع  ثم  لفترة  تنصب  كانت  الروماني  العصر  منذ  التماثيل 
بهدف  الفضاء  كان ملء  الكتاب،  البعض من  يراه  لما  استنادا  منها،  والغرض  بأخرى. 

االستحواذ على الذاكرة.
 وذاكرة مدينة بريستول الحالية تختلف عن ذاكرتها في القرون السابقة. وربما لذلك 
وتعددية،  به من سمات حضارية  يتميز  وما  تؤكد حاضرها  أن  المدينة  تريد  الغرض، 
بأن تتخلص من مشاعر عقدة الذنب التي ورثتها، وتطهير نفسها من شوائب وبراثن 
جديدة،  حياة  اكتساب  أي  المسيحي،  الدين  في  التعميد  يشبه  بما  القديم،  تاريخها 
عملية  بعد  بالمدينة،  البلدي  المجلس  قام  السبب  ولهذا  مختلفة.  وشخصية حضارية 
التمثال، بتشكيل لجنة أطلق عليها اسم )نحن تاريخ مدينة بريستول(، ضمت  إسقاط 
مؤرخين وسياسيين ونشطاء حقوقيين وأدباء ومثقفين وغيرهم، إلعادة تقييم ماضي 

المدينة. 
فيما  آرائهم  معرفة  برغبة  المواطنين  على  وزعته  استفتاء  بوضع  اللجنة  وقامت 
يتوجب عمله بالتمثال. هل يعاد نصبه في مكانه السابق أم يتم التخلص منه كلية أو 

يوضع في متحف؟
تعلم  التي  السنة   ،1895 العام  وجدت  التي  تلك  عن  يقينا  تختلف  اليوم،  المدينة 
لنصب التمثال. في تلك الفترة الزمنية كانت بريستول مركزا كبيرا من مراكز تجارة نقل 
السلعة  لتنقل  السفن في مينائها  تتجمع  األطلسي. وحيث كانت  المحيط  العبيد عبر 
اآلدمية األفريقية لتباع في أسواق العالم الجديد. المصادر التاريخية تؤكد أن 84 ألف 
أفريقي تم نقلهم على ظهر تلك السفن إلى أمريكا من ميناء مدينة بريستول، وأن 19 
ألفا منهم قضوا نحبهم في الطريق، بسبب سوء األوضاع المعيشية، خالل تلك الرحالت 

البحرية الطويلة.

حرب التماثيل البريطانية

هاري وميغن 
يرزقان ليلي

بعد سنة من االضطرابات داخل العائلة 
الملكية البريطانية، أعلن األمير هاري 
وزوجته ميغن، األحد، والدة طفلتهما 

ليليبيث ديانا، في كاليفورنيا. وقال الزوجان 
في بيان: »سميت ليلي تيمنا بجدة والدها 
جاللة الملكة، وهو اسم مصغّر تنادى به 
)إليزابيث الثانية(. واسمها الوسط ديانا 

اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، 
أميرة ويلز«<

وأضاف البيان أن ماركل والمولدة 
التي تزن حوالى 3,5 كيلوغرامات وتحتل 

المركز الثامن في ترتيب والية العرش 
البريطاني »تتمتعان بصحة جيدة«. 

وكتب هاري وميغن »هي تفوق كل ما 
كان بإمكاننا أن نتخيله«. وانسحب األمير 

هاري )36 عاما( السادس في ترتيب خالفة 
العرش البريطاني، وميغن ماركل من 

العائلة الملكة منذ أبريل 2020. ويعيش 
هاري وميغن مع ابنهما آرتشي، الذي يبلغ 

سنتين، في فيال فارهة قرب لوس أنجليس. 

املطاعم والباندا 
الحامل

أدى الحمل المحتمل ألنثى باندا 
عمالقة، في حديقة حيوانات في طوكيو، 

إلى قفزة بنسبة %29 في سعر أسهم 
مطاعم مجاورة، بعدما أثار النبأ حماسة 

بعض المستثمرين. وأعلنت حديقة 
أوينو للحيوانات، التي أعادت فتح أبوابها 

الجمعة، بعد إغالق استمر خمسة أشهر 
بسبب فيروس كورونا، أن أنثى الباندا 

شين شين تظهر عالمات حمل بعد 
التزاوج مع الذكر ري ري، مطلع مارس.

وزفت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي 
هذا النبأ لوسائل اإلعالم الجمعة، ما 

أعطى زخما ألسهم مطاعم قريبة من 
حديقة الحيوانات ترقبا الزدياد عدد 

الزوار في حال والدة صغير الباندا 
المنتظر. وارتفعت قيمة أسهم سلسلة 

مطاعم توتنكو الصينية بنسبة تقرب 
من %29 قبل أن تستقر عند 1103 ين، 

أي أعلى بـ%9.4 مقارنة مع السعر عند 
اإلغالق الخميس. 

في أجواء من البهجة وتمازج بصري رائع من 
األلوان والفنون، انطلقت، السبت، فعاليات 

مهرجان القعيرات للتراث والفنون في دورته 
األولى ببلدية الغريفة، حيث شارك تحت شعار 
»حكاياتنا تراثنا تاريخنا«، عدد من الجمعيات 
والمنتديات واألندية والفرق الفنية والشعبية 
والمؤسسات الشبابية ببلديات الوادي، وعدد 

من بلديات الجنوب. المشاركون قدموا لوحات 
شعبية تراثية معبرة عن أصالة وعراقة المنطقة 

وتمسكها بالموروث الثقافي. وألقيت كلمات 
أشادت بأهمية إقامة مثل هذه المهرجانات التي 

تبرز التنوع الثقافي الذي تتميز به المنطقة، 
وحضر حفل االفتتاح عميد بلدية الغريفة المكلف، 
علي الحيطوم، وعدد من أعضاء المجلس البلدي 

الغريفة، وعدد من مديري اإلدارات والمكاتب 
بالبلدية، ومختار محلة القعيرات، ورئيس المجلس 

االجتماعي بمحلة القعيرات، وعدد من األعيان 
والحكماء بالوادي ونشطاء المجتمع المدني 

بالبلدية وأهالي محلة القعيرات.

كل األلوان تزين مهرجان القعيراتكل األلوان تزين مهرجان القعيرات

الوثائقي،  فيلمها  بتصدر  فــارس،  ميريام  اللبنانية،  النجمة  احتفلت 
 Myriam Fares the« ــوان:  ــن ع يحمل  الـــذي 

على  مشاهدة  األكثر  قائمة   ،»Journey
الدول  وبعض  لبنان  في  »نتفليكس«  منصة 

متابعيها  من  الكثير  شن  بينما  العربية، 
المقدم،  المحتوى  حملة سخرية من 
في  الفنانة  معاناة  يطرح  كونه 
منزلها  حيث  بذلك  تشي  ال  أجــواء 

المرفهة. وحياتها  الفخم 
»إنستغرام«،  على  صفحتها  وعبر 

لها  مقتضبا  فيديو  مقطع  فارس  نشرت 
اللذين شاركاها  مع طفليها جايدن وديف، 

الذي  الوثائقي  فيلمها  بنجاح  االحتفال  في 
»نتفليكس«،  منصة  على  مرة  ألول  طرح 

.2021 3 يونيو  في 
ديف،  تحمل  وهي  ميريام  وظهرت 
احتفالية،  بطريقة  عاليا  رفعته  الذي 
مشيرا  يده  رفع  الذي  جايدن  وبجوارها 

يظهر  تلفزيون  وخلفهم  واحــد،  برقم 
األكثر  قائمة  دنيا«  يا  »غدارة  فيلم  تصدر 
مشاهدة على »نتفليكس« اليوم في لبنان.

مــواقــع  رواد  ــن  م عــدد  انــتــقــد  فيما 
يقوم  التي  الفكرة  االجتماعي  التواصل 
»كيف  عن  تساءلوا  إذ  الوثائقي،  عليها 
بكل  يتمتع  شاسع  قصر  في  المعاناة  تكون 
كثيرون  وسخر  والرفاهية«،  الراحة  وسائل 
الحظر،  مع  فارس  ميريام  معاناة  رصد  من 
يتناول  وثائقي  أهمية  من  آخرون  قلل  فيما 

اللبنانية. النجمة  حياة 

أقوالهمأقوالهم

»مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا 
هو جمع كل من شارك في مؤتمر 
برلين األول الذي عقد في يناير 
2020 وعملية المتابعة الالحقة«.

الناطقة باسم وزارة الخارجية 
األلمانية ماريا أديبار

 »دولة اإلمارات تدعم كل الجهود 
والمساعي المخلصة التي تقود إلى 

ليبيا آمنة مستقرة مزدهرة«.

وزير الخارجية اإلماراتي
 عبداهلل بن زايد آل نهيان

»على المجتمع الدولي تسهيل 
مغادرة المرتزقة والجماعات المسلحة 

األراضي الليبية«.

رئيس الكونغو 
دنيس ساسو نغيسو

 »منفتحون للحوار مع باريس 
إليجاد المسائل المشتركة في ليبيا«.

وزير الخارجية التركية مولود 
تشاووش أوغلو

ميريام فارس.. 
معاناة القصور

تمثال أدوارد 
كولستون 

كان أول من 
سقط، من 

بني 70 تمثااًل 
برونزيًا، في 

حرب التماثيل 
البريطانية، 

التي جرت في 
العام املاضي
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