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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

الطبيعة تعانق التاريخ في شحات
ص16

صعود

فضاء

ارتفعت أسعار النفط، الثالثاء، مع صعود 
خام برنت، في ظل تراجع احتمال وصول 

إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا، 
مع استمرار المحادثات بشأن االتفاق 

النووي. وصعد مزيج برنت بنسبة 0.6 % 
إلى 73.29 دوالر للبرميل. وزاد خام غرب 

تكساس الوسيط، ليسجل إلى 71.29 
دوالر للبرميل. وألقى استئناف مباحثات 

فيينا غير المباشرة بين الواليات المتحدة 
وإيران، إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 

2015 بشأن برنامج طهران النووي، 
ظاللها على سوق النفط.

مليار 150
دوالر

إيرادات، متوقع أن تحصل عليها 
الحكومات حول العالم من فرض 
حد أدنى للضريبة على الشركات.

)بلومبرغ(

نفط

كل شيء

صينيون

قريبا في ليبيا
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»تكتيك فرنسي« لتعزيز النفوذ في ليبيا عبر الحوار املغاربي

القاتل
واضعًا قلنسوته على رأسه األصلع، 

مفتخرًا بأنه قتل بنفسه الكثير من القادة 
الفلسطينيين، جلس اليميني المتطرف 

نفتالي بينيت )49 سنة( على مقعد سلفه 
بنيامين نتانياهو، حليفه السابق الذي 

يشبهه تمامًا. بينيت مثل نتانياهو، 
كالهما صهيوني يؤمن بعدم منح الشعب 
الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة، 

ويتشاركان في سياسة توسيع المستوطنات 
وضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية 
إلسرائيل، وأيضًا تاريخهما 

الملطخ بدماء الفلسطينيين 
خالل سنوات خدمتهما في 

جيش االحتالل.
بينيت الذي يتحدث 

اإلنجليزية بلكنة 
أميركية، حرص منذ 

لحظة وصوله إلى 
رئاسة الحكومة، 

على ارتداء القلنسوة 
اليهودية، ليقدم 

نفسه للعالم والرأي 
العام اإلسرائيلي، في 

رسالة واضحة تكشف مساره 
السياسي اليميني المتشدد.

فهل تشهد األيام المقبلة 
مزيد الدمار والقتل 

للفلسطينيين على أيدي 
حكومة القاتل؟

في أحدث خطوة من برنامج بكين 
الطموح لترسيخ مكانتها كقوة فضائية 

عالمية، تستعد الصين إليفاد فريق يضم 
ثالثة رواد إلى محطتها الجاري بناؤها في 

الفضاء، بعد أكثر من أربع سنوات على 
آخر مركبة مأهولة أرسلتها.

وفي ظل أجواء متوترة مع أميركا 
ومعظم دول أوروبا، يمثل نجاح هذه 

المهمة أمرا مهما لبكين، التي تحتفل 
في األول من يوليو بالذكرى المئوية 

لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

خالفات وتجاذبات وغياب اإلنجاز في مسار خارطة الطريق

»الجهاز الطبي« يواصل محاصرة »كورونا« بتطعيم 350 ألف شخص

استطالع »الوسط«: الليبيون ينتظرون االنتخابات »بفارغ الصبر«

حصاد مر للسلطة الجديدة في اختبار الـ100 يوم
فيما تقترب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا 
الثقة  منحها  منذ  يوم  الـ100  حاجز  تجاوز  من 
إنجازًا  الحكومة  هذه  تسجل  لم  البرلمان،  من 
كبيرًا في التعامل مع أهم المهام الداخلية التي 
لها  المحدد  االنتخابات  حتى  أجلها،  من  جاءت 
المهام،  هذه  رأس  على  تقع  التي  العام،  نهاية 
بدت اآلمال تجاهها في التراجع بفعل التجاذبات 
السياسية وخطاب التوتر بين عدة أطراف فاعلة.
وظل تصادم المواقف هو اللغة الغالبة خالل 
المجلس  مباشرة  من  أشهر  ثالثة  من  أكثر 
اللذين  عملهما،  الوحدة  وحكومة  الرئاسي 
االستحقاقات  تنفيذ  محاوالت  في  عقبات  وجدا 
األممية،  الطريق  خارطة  في  عليها  المنصوص 
انتهى  وال  إقرارها،  جرى  العامة  الميزانية  فال 
فيما  السيادية،  المناصب  المعقد بشأن  الخالف 
تعثر توحيد المؤسسة العسكرية المعول عليها 
وبقي  البالد،  مناطق  جميع  على  األمن  فرض 
سرت  مدينتي  بين  مغلقًا  الساحلي  الطريق 
أما  النار،  ومصراتة كأحد أهم بنود وقف إطالق 
االتفاق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها 
من  فتأرجح  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات 
سلم األولويات إلى ما يشبه االنسداد القانوني.

 2021 للعام  الدولة  ميزانية  تمرير  أن  وبما 
المهمة  األخرى  االستحقاقات  فإن  بعد،  يتم  لم 
إلى  األمــوال  تسييل  خصوصًا  بها،  مرتبطة 
بالتزاماتها.  للوفاء  لالنتخابات  العليا  الهيئة 
تأجيل  النواب  مجلس  قرر  مغلقة  جلسة  وعقب 
بعد  ما  إلى  العامة،  الميزانية  مشروع  اعتماد 
ليتم  بالبرلمان  المالية  اللجنة  صدور مالحظات 
وسط  الرفض،  أو  بالقبول  عليها  التصويت 
إرجاء دعوة حكومة الوحدة للمثول أمام الهيئة 

التشريعية إلى غاية 29 يونيو الجاري.
وهذه المرة الرابعة التي يؤجل خاللها حسم 
السيادية،  المناصب  وتعيينات  الميزانية  ملفي 
على خلفية ما شاب الجلسة األخيرة من مشادات 
الدفاع  وزير  زيــارة  عقب  النواب  من  عدد  بين 
التركي، خلوصي أكار، األخيرة إلى طرابلس التي 
الليبي  الجانب  مع  مسبق«  بـ»تنسيق  تكن  لم 

على حد تعبير المنتقدين.
وأبدى رئيس الحكومة الموقتة، عبد الحميد 
المالية  اللجنة  لقائه  بعد  استعداده  الدبيبة، 
للرد  البرلمان  أمام  للمثول  النواب،  بمجلس 

للميزانية،  المقدرة  القيمة  تضخم  أسئلة  على 
فقرر  النواب  مجلس  أما  القصيرة،  واليتها  رغم 
التزام  لعدم  المتحدة  األمــم  بعثة  مخاطبة 
ملفات  لفرز  المحددة  بالمدة  الدولة  مجلس 
النواب  بعض  أن  سيما  ال  السيادية.  المناصب 
يرفضون اعتماد الميزانية قبل االنتهاء من ملف 

الوظائف السيادية.
بت  استحالة  بالبندين  االنشغال  ويعني 
القاعدة الدستورية  النواب والدولة في  مجلسي 
الذي  الموعد  وهو  المقبل،  يوليو  بداية  قبل 
اعتبره رئيس المفوضية العليا لالنتخابات عماد 

السايح حدًا أقصى إلجرائها في موعدها.
النواب  رئيس مجلس  لوح  ذاته  السياق  وفي 
وصفه  مــا  بــوجــود  صــالــح،  عقيلة  المستشار 
الشعب  حق  لمصادرة  مستميتة  »مــحــاوالت 
إحالة  في  بالمماطلة  رئيسه  اختيار  في  الليبي 
االنتخابات  تنظيم  بها  يمكن  دستورية  قاعدة 
وهناك   ،2021 ديسمبر   24 في  موعدها  في 
تتخذها  التي  الترتيبات  لعرقلة  محاوالت  أيضًا 

معواًل  لتنظيمها«،  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
في حوار مع جريدة »أخبار اليوم« المصرية على 

مؤتمر »برلين 2« ومخرجاته.
وبعدما طالبت البعثة األممية مجلسي النواب 
القانونية  التشريعات  سن  بضرورة  والدولة 

الشهر  من  األول  أقصاه  موعد  في  الــالزمــة 
المقبل »من أجل إتاحة الوقت الكافي للتحضير 
لالنتخابات«، اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة 
شأن  في  بالتدخل  البعثة  الدستور  مشروع 
سيادي، يتعلق بالقاعدة الدستورية لالنتخابات.

وطالب 91 عضوًا في المجلس األعلى للدولة، 
انضم إليهم51 عضوًا بمجلس النواب، باعتماد 
التأسيسية  الهيئة  من  المقر  الدستور  مشروع 
رئاسية  الدستور كدستور موقت لدورة  لصياغة 
الشعب،  دون طرحه الستفتاء  واحدة  وبرلمانية 
األمني  الوضع  وهشاشة  الوقت  ضيق  بسبب 
األجــواء  وحداثة  عامة،  والمؤسساتي  خاصة، 

التصالحية بالبالد.
القيادة  باسم  الناطق  تصريحات  وكشفت 
مؤتمر  في  المسماري،  أحمد  اللواء  العامة، 
األخيرة  بين  خالفًا  بنغازي،  في  عقده  صحفي 
أي  أن  اعتبر  حين  الدبيبة،  الحكومة  ورئيس 
شرعية في ليبيا البد أن تمر عبر البرلمان، حيث 
ليبيا ما لم يأخذ  »ال يوجد أي جسم شرعي في 

شرعية البرلمان«، في إشارة إلى رفض االعتراف 
رئيسًا  للدفاع،  وزيرًا  بصفته  الدبيبة،  بتعيين 

ألركان الجيش محمد الحداد.
الــرازق  عبد  »الفريق  أن  اعتبر  المسماري 
للجيش  العامة  ــان  األرك رئيس  هو  الناظوري 
عداه  ومــا  والبرلمان،  التشريع  بقوة  الليبي 
السياسي،  لالتفاق  واخــتــراق  استفزاز  مجرد 
العسكرية  اللجنة  مجهودات  إلجهاض  ومحاولة 

المشتركة« وفق قوله.
وما يثير القلق أكثر، اشتراط رئيس غرفة ما 
لحكومة  التابعة  يعرف »عمليات سرت–الجفرة« 
الطريق  فتح  ــر  أوام تنفيذ  الوطنية  الــوحــدة 
بالحصول  وغربها  البالد  شرق  بين  الساحلي 
باقي  وتحقيق  المرتزقة،  بخروج  ضمانات  على 
المجلس  رئيس  يوجه  أن  مستغربًا  االلتزامات، 
الرئاسي محمد المنفي طلبه في رسالة إلى غرفة 

سرت والجفرة فقط دون الجهة الشرقية.
وفي اختبار أمني وجه المجلس الرئاسي أول 
مارس  في  السلطة  توليه  منذ  نوعه  من  إنذار 
مدينة  في  المتقاتلة  المسلحة  الجماعات  إلى 
العجيالت غرب البالد، بمحاسبة كل من تسبب 
العامة  الممتلكات  أو  بالمدنيين  األذى  بإلحاق 
والخاصة حسب بيان له، عقب اندالع اشتباكات 
الزاوية  مدينة  من  ميليشيات  بين  مسلحة 
حمل  وقــت  في  العجيالت،  بلدة  من  ــرى  وأخ
الرئاسي  المجلس  من  كاًل  النواب  مجلس  فيه 
هذه  عــن  المسؤولية«  »كــامــل  والحكومة 
والدبيبة،  الرئاسي  دفعت  التي  االشتباكات، 
إلى بحث األوضاع العسكرية واألمنية والقضايا 

باإلرهاب. المتعلقة 
شمل  البحث  أن  إلى  أشار  الحكومة،  بيان 
العجيالت،  مدينة  في  األمني  التوتر  مستجدات 
لها، كما  المجاورة  األخرى  المناطق  وعددًا من 
العام،  النائب  الصور،  الصديق  الدبيبة،  أبلغ 
الجارية  التحقيقات  على  تعول  حكومته  بأن 
لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي واإلداري 

في القطاع العام.
يتوقف  لم  بينما  الداخل،  في  يحدث  ما  هذا 
بالتعهدات  االلتزام  إلى  الدعوة  عن  الخارج 
وإجراء  ديسمبر،  النتخابات  باإلعداد  المتعلقة 
هذه االنتخابات في موعدها المحدد، إلى جانب 
الدعوات المتكررة إلى مغادرة المرتزقة والقوات 
األجنبية األراضي الليبية، دون تحقيق أي اختراق 

يذكر في هذا االتجاه.

●  حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في أحد اجتماعاتها برئاسة الدبيبة           )أرشيفية(

●  وزير القوى العاملة المصري مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، 14 يونيو 2021
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والتهديد الرسمي باإللغاءوالتهديد الرسمي باإللغاء

مايان السيد: 
تعلمت الكثير

في »لعبة نيوتن«

13

هناك محاوالت مستميتة لمصادرة 
حق الشعب في اختيار رئيسه وعرقلة 

تنظيم االنتخابات في موعدها

 تعطيل تمرير الميزانية وتعثر توحيد 
المؤسسة العسكرية واستمرار إغالق 

الطريق الساحلي

طرابلس، بنغازي ،طبرق، القاهرة- الوسط

بسبب لدغات العقارب.. صيف الجنوب برائحة املوت

ليبيا على مباحثات  إعمار  إعادة  طغى ملف 
العابد، مع وزير  والتأهيل علي  العمل  وزير 
سعفان،  محمد  المصري  العاملة  القوى 
عامل  مليون  بعودة حوالي  توقعات  وسط 

مصري إلى ليبيا.
جذب  آليات  القاهرة  في  بحثا  الوزيران 
الدولة  إعمار  في  للعمل  المصرية  العمالة 
بين  اإللكتروني  الربط  وكذلك  الليبية، 
الوزارتين؛ لتحديد احتياجات الجانب الليبي 

من التخصصات المهنية المطلوبة حاليًا.
إلى مطار  اإلثنين،  العابد، مساء  ووصل 
القاهرة على رأس وفد من حكومة الوحدة 
مذكرة  بخصوص  للتنسيق  الوطنية؛ 
التفاهم حول تنظيم وتسهيل تنقل األيدي 
خالل  وليبيا،  مصر  بين  الموقعة  العاملة 
اجتماع رئيسي وزراء البلدين في طرابلس 

أبريل الماضي.
العابد أشاد بـ»تعاون الحكومة المصرية 
في  ومساندتها  الليبية  الحكومة  مع  التام 
لجنة  »تشكيل  إلى  وأشار  الحاجة«،  أوقات 
وحالة  الدولة،  في  الطيران  أوضاع  لدراسة 
إلى  بها  نهائي  تقرير  لتقديم  المطارات، 
عودة  أجل  من  موعد،  أقرب  في  الحكومة 

الطيران بين مصر وليبيا مرة أخرى«.

المصرية  العاملة  القوى  وزارة  وقالت 
حرص  للعابد  أكــد  سعفان  الــوزيــر  إن 
الليبية،  الحكومة  مع  التعاون  على  وزارته 
اإللكتروني،  للربط  الكامل  واستعدادها 
لبدء  الطرفين  لقاءات دورية بين  وتنظيم 
رسمي  بشكل  المصرية  العمالة  عــودة 
للعمل في األراضي الليبية. وأوضح سعفان 
أن الوزارة تتخذ حاليًا إجراءات عودة مكتب 
عودة  بأن  ونوه  لليبيا.  العمالي  التمثيل 
بمثابة  »ستكون  البلدين  بين  الطيران 
العمالة  عودة  لتسهيل  األساسي  العامل 

المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية 
الكامل  األمان  توفير  ضمان  مع  الشقيقة، 

للعاملين في مختلف القطاعات«.
المصري،  العاملة  القوى  وزير  وتوقع 
مليون  حوالي  مشاركة  سعفان،  محمد 

عامل من مصر في إعادة إعمار ليبيا.
برنامج  مــع  هاتفية  مداخلة  ــالل  وخ
البلد«  »صدى  قناة  على  التحرير«  »صالة 
أن  سعفان  اعتبر  األحد،  مساء  المصرية، 
األفضل  هي  الماهرة  المصرية  العمالة 

على مستوى العالم.

القاهرة- الوسط

»فرسان املتوسط« 
يتحدون »صقور الجديان«
في مباراة حاسمة تؤهل الفائز إلى 

نهائيات بطولة كأس العرب، يلتقي 
المنتخب الليبي األول لكرة القدم، 
بعد غد السبت، نظيره السوداني، 

المواجهة يستضيفها ملعب 
العاصمة القطرية الدوحة.

البطولة هي النسخة العاشرة، 
والتي ستنطلق ألول مرة بحلتها 

الجديدة برعاية االتحاد الدولي 
»فيفا«، مطلع ديسمبر المقبل، على 

مالعب كأس العالم بقطر، والتي 
تحمل اسم »كأس فيفا للعرب«. 

منتخب »فرسان المتوسط« 
استهل تحضيراته متأخرا، حيث 

أقام معسكرا تدريبيا قصيرا بتونس 
استغرق أربعة أيام فقط، خاض 

خالله أول تجربة ودية تحت قيادة 
المدير الفني اإلسباني العائد إلى 
المنتخب الليبي خافيير كليمنتي 

أمام منتخب ليبيريا، وانتهت 
بخسارة »الفرسان« بهدف. 

ويواصل المنتخب الليبي تدريباته 
األخيرة قبل موعد المباراة الحاسمة 

والمرتقبة أمام »صقور الجديان«. 

توقعات بمشاركة مليون عامل مصري في إعمار ليبيا

عبوة  أو  بقنبلة  ليس  المرة  هذه  الموت 
جراء  وليس  طائشة،  رصاصة  أو  ناسفة 
صيف  في  هنا  المستجد،  كورونا  فيروس 
لكن  الموت  رائحة  تشم  الليبي  الجنوب 

لسبب آخر، هو لدغة عقرب.
هنا في وادي اآلجال، تنتهى أجال الناس 
مع  بالضبط  حدث  ما  هذا  حشرة،  بسبب 
الطفل أحد إدريس أبوصالح، صاحب العشر 
وتفوق  المدرسة  في  نبغ  الــذي  سنوات، 
ليالي  إحدى  نام في  فقد  أقرانه،  على كل 
الصيف القائظ بمنزل أسرته بمحلة إبريك، 
ليستيقظ الطفل على صرخات لدغة عقرب، 
وبسبب نقص المصل المضاد لسم هذه 
الحشرة العمياء، ارتقى أحمد إلى لقاء ربه، 

تاركا أسرته في صدمة مروعة.
من  قطاع  منام  تقلق  عام  كل  معاناة 
سكان جنوب ليبيا، بسبب لدغات العقارب، 
التي أصبحت الشكوى منها طقسا سنويا 
إذ تتزايد إصابات  دون استجابة حكومية، 

المواطنين باللدغات، خصوصا في مناطق 
أوباري، والقطرون، وأدري، وقطه، بل تسبب 
وفيات خاصة من األطفال لشح األمصال. 

يونيو  أشهر  في  تــزداد  اإلصابات  أعــداد 
ويستحوذ  وسبتمبر،  وأغسطس  ويوليو 
وكما  األسد،  نصيب  على  أغسطس  شهر 

تقول خديجة عنديدي، مديرة مركز النور، 
وهي مسعفة ومعالجة للدغات العقرب فى 
مدينة أوباري »نستقبل بين 20 و35 حالة 
اإلمداد  جهاز  يعاني  أيضا  األسبوع«.  في 
مصل  فى  شديدا  نقصا  فزان  في  الطبي 
العقرب هذا العام، إذ تسلم نحو 100 جرعة 
فقط، وجرى توزيعها على المرافق الصحية 
حسب  جدا«،  بسيطة  بأعداد  الجنوب  فى 
عبدالنبي  عبداهلل  الجهاز  مدير  تصريحات 

إلى »الوسط«.
عبدالنبي:  يقول  النقص  هذا  وأمام 
وإدارة  العامة  اإلدارة  مخاطبة  »جــرت 
وتوفير  النقص  بخصوص  المخازن 
مع  التواصل  تم  وبعدها  العقرب،  مصل 
وزارة  من  لجنة  وتشكيل  العامة  اإلدارة 
الصحة بخصوص المصل، وقررت اللجنة 
حفاظا  المصل  توفير  اجتماع  أول  في 

على حياة الناس«.
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على  غرامة  اإلثنين،  الفرنسية،  المنافسة  تنظيم  هيئة  فرضت 
دوالر(،  مليون   267( ــورو  ي مليون   220 بقيمة  »غوغل«  شركة 
على  إعالنات  لنشر  السوق،  في  المهيمن  مركزها  استغالل  إلساءة 
»غوغل«  تعترض  ولــم  الخاصة،  مصالحها  يخدم  بما  اإلنترنت 
بعد  إليها  التوصل  جرى  تسوية  من  جزءا  تمثل  التي  العقوبة  على 
كورب«  »نيوز  هي:  إعالمية،  مجموعات  ثالث  عليها  رفعتها  شكوى 
البلجيكية،  »روسيل«  ومجموعة  الفرنسية  »لوفيغارو«  وجريدة 
وفق  اإلنترنت،  عبر  اإلعالنات  لمبيعات  الفعلي  االحتكار  بتهمة 
جانب  من  خطوة  أحــدث  الغرامة  وتشكل  بــرس«،  »فرانس  وكالة 
شركات  حيال  صرامة  أكثر  موقف  التخاذ  ــة  ــي األوروب السلطات 

التكنولوجيا األميركية العمالقة.

»يوتيوب«  موقع  على  إصبعي«  عض  »تشارلي  فيديو  مقطع  بيع  جرى 
مزاد  في  الفيديو  بيع  دوالر، حيث  ألف   760 حوالي  إلى  قياسي وصل  برقم 
أنه  يعني  وهذا  لالستبدال،  قابل  غير  ورمزا  رقميا  فنيا  عمال  باعتباره  علني 

يعد بحسب البيانات الرقمية بصمة رقمية فريدة.
»تشارلي  بعنوان  شهير  فيديو   2007 العام  »يوتيوب«  موقع  واجتاح 
بعض  الصغير  أخيه  قيام  بعد  يبكي  وهو  طفل،  به  يظهر  إصبعي«  عض 
وقتها،  مشاهدة  مليون   882 من  أكثر  ليحقق  لعبهما،  خــالل  إصبعه 
ووسائل  اإلنترنت،  عبر  المشاركة  عمليات  خالل  من  انتشارا  األكثر  ويصبح 

التواصل االجتماعى.
إنجليزيين،  لطفلين  هو  ثانية   55 مدته  تتعدى  ال  الــذي  والفيديو 
واحــدة  سنة  عمره  ــر  واآلخ ــاري،  ه ويدعى  سنوات  ثــالث  عمره  أحدهما 
قبل  »يوتيوب«  موقع  على  الفيديو  مقطع  والدهما  رفع  تشارلي،  ويدعى 
شقيقه  وعمر  سنوات،  ثالث  هــاري  عمر  كان  التاريخ  ذلك  في  سنة،   14

المقطع  كــار  ديفيز  ــاورد  ه والدهما  صــور  عندما  واحــدة،  سنة  تشارلي 
ورفعه على »يوتيوب« باعتباره »مضحكا«.

على  يعرض  أن  األب  يقصد  يكن  لم  الفيديو،  هذا  أن  للدهشة  والمثير 
إلى  الفيديو  إرســال  يريد  كــار«  ديفيس  ــوارد  »ه األب  وكــان  »يوتيوب«، 
لم  الكبير  حجمه  بسبب  لكن  المتحدة،  بالواليات  كولورادو  في  له  صديق 
»يوتيوب«،  على  بتحميله  فقام  اإللكتروني،  البريد  عبر  إرساله  من  يتمكن 

وجعل مشاهدته عامة لمساعدة والديه في الوصول إليه بسهولة أكبر.
»يوتيوب«،  من  الفيديو  إزالــة  األب  حــاول  عرضه،  من  شهرين  وبعد 
تدريجيا  يتزايد  العدد  كان  فيما  المشاهدات،  آالف  حقق  أنه  اكتشف  لكنه 
من  الكثير  لديه  يكن  لم  أنه  خصوصا  ذلك،  األب  واستغرب  عينيه،  أمام 
دائــرة  إلــى  العائلة  الفيديو  ودفــع  اللقطات،  هــذه  لمشاهدة  األصــدقــاء 
على  درت  ورعاية،  إعالنات  صفقات  ورائه  من  وحققت  واألضــواء،  الشهرة 

العائلة مئات اآلالف من الدوالرات على مدى السنوات.
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متجر إلكتروني ملنتجات من أفالم »نتفليكس«متجر إلكتروني ملنتجات من أفالم »نتفليكس«بيع مقطع »تشارلي عض إصبعي« على يوتيوب برقم قياسي

تسريب بيانات أكثر من تسريب بيانات أكثر من 33 ماليني عميل لدى »فولكسفاغن« ماليني عميل لدى »فولكسفاغن«

السلطات الفرنسية تفرض غرامة على »غوغل«السلطات الفرنسية تفرض غرامة على »غوغل«

عمل »فيسبوك« على ابتكار ساعة متصلة، 
يمكن ربطها مستقبال بنظارات الواقع 

المعزز، حسب ما كشفت الشركة العمالقة، 
وتعليقا على معلومات أوردها موقع »ذي 
فيرج« المتخصص في أخبار التكنولوجيا، 

مفادها أن »فيسبوك« تعتزم اإلعالن السنة 
المقبلة عن ساعة متصلة، كتب المسؤول 
في وحدة »فيسبوك رياليتي البس« أندرو 

بوسوورث في تغريدة أن هذه الوحدة تبحث 
عن طرق لجعل هذه النظارات أكثر فائدة، 

وفق »فرانس برس«.
وأشار »ذي فيرج« إلى أن الساعة ستكون 

مزودة بكاميرات وستتكامل مع تطبيقات 
»فيسبوك« مثل شبكتها »إنستغرام« 
المرتكزة على الصور، وتابع بوسوورث 

في تغريدته: »قلنا إننا نريد نظارات واقع 
معزز تكون مفيدة فعال، ونحن نستثمر في 
التقنيات التي ستجعل هذا التفاعل طبيعيا 

أكثر«.

ساعة متصلة 
من »فيسبوك«

رئيس »تويتر« يسعى 
لتعميم العمالت املشفرة

CINEMA
CINEMA

المنتجات  لبيع  إلكتروني،  متجر  أول  أطلق 
منصة  بمسلسالت  المرتبطة  المشتقة 
التدفقي،  للبث  العمالقة  »نتفليكس« 
قمصانا  االفــتــراضــيــة  ــوف  ــرف ال وتتضمن 
الرسومات  مسلسلي  عالمة  عليها  وسترات، 
كما  و»إيـــــدن«،  ــي«  ــوك ــاس »ي المتحركة 
مالبس  قريبا  االفتراضي  المتجر  سيعرض 
شخصية  ــن  م مــســتــوحــاة  تــزيــيــن  وقــطــعــا 
متحف  مــع  بالتعاون  مصممة  »لــوبــيــن«، 

اللوفر، وفق بيان للمجموعة األميركية.

العمل  إطــالق  على  أشهر  خمسة  وبعد 
»نتفليكس«  نجاحات  أبرز  أحد  استحال  الذي 
إلى  الجمعة،  »لوبين«،  يعود   ،2021 في 
محبو  ينتظره  جديد  موسم  في  الشاشات 
منتجات  »نتفليكس«  ستتيح  كما  المسلسل، 
مختارة  وحــصــريــة  ــدودة  ــح م ــدارات  ــإصـ »بـ
رئيس  نائب  وفق  منتظمة«،  بصورة  بعناية، 
سايمن  ــح  وأوض سايمن،  جــوش  المجموعة 
غير  أخرى  بلدان  إلى  ستمتد  البيع  عمليات  أن 

الواليات المتحدة في األشهر المقبلة.

المصنعة  األلمانية  أعلنت مجموعة »فولكسفاغن« 
إلى  أفضت  معلوماتية  لقرصنة  تعرضها  للسيارات 
تسريب بيانات لدى أحد مورديها طاولت معلومات 
الشمالية،  أميركا  في  مليون شخص   3.3 من  أكثر 
لوكالة  رسالة  في  للشركة  األميركي  الفرع  وقال 
»فرانس برس«، إنه اكتشف أخيرا أن جهة خارجية 
شخصية  معلومات  على  إذن  دون  من  »حصلت 
الموردين  أحد  لدى  ومحتملين  حاليين  لزبائن 
وبعض  وفولكسفاغن  أودي  معهم  تتعاون  الذين 
وكندا  المتحدة  الواليات  في  االمتيازات  أصحاب 

ألنشطة بيع وتسويق عبر اإلنترنت«.
 2014 بين  المسربة  المعلومات  وجمعت 
و2019 ووضعت على ملف إلكتروني غير محم من 
»فولكسفاغن  تكشف  لم  الذي  المورد  هذا  جانب 
اسمه«. وأشارت الشركة األلمانية إلى أن القرصنة 
طاولت معلومات حساسة تستخدم لعمليات الشراء 

القيادة،  رخصة  أرقام  خصوصا  بينها  القروض،  أو 
لدى  محتمل  أو  حالي  عميل  ألف   900 لنحو  عائدة 

أودي في الواليات المتحدة.
أقل  معلومات  التسريبات  شملت  كــذلــك 
الهاتف  وأرقام  والعناوين  األسماء  بينها  حساسية، 
عيل  مليون   3.1 لنحو  اإللكتروني،  البريد  وعناوين 
في  ألفا  و163  المتحدة  الواليات  في  »أودي«  لدى 
 3300 نحو  بيانات  القرصنة  طاولت  كذلك  كندا. 

عميل لدى »فولكسفاغن« في الواليات المتحدة.
األشخاص  مع  تتواصل  أنها  المجموعة  وأكدت 
المعنية  السلطات  أخطرت  أنها  المعنيين، موضحة 
في  عــدة  أميركية  شركات  تعرضت  وقــد  بذلك 
تأثير  بنطاق  معلوماتية  لهجمات  األخيرة  األسابيع 
»ماكدونالدز«  مطاعم  سلسلة  أعلنت  إذ  متفاوت، 
لها  زبائن  بيانات  أن  الجمعة،  السريعة،  للوجبات 

في كوريا الجنوبية سربت خالل هجوم معلوماتي.

شعر الحكمة
يـا طـالبيـن الــود ليـكـم ودي *** ويـا قـاصدين الخيـر هـذا ردي
بـالحب ديمـا وبـالمحبة بــادي *** واللـي بـدا بـالصد يـاخد صدي
للقدر عندي ف لصحـاب مبادي*** مـاني علي كـاين وكـان انهدي

»أوهايو« األميركية تريد تحويل 
»غوغل« إلى خدمة عامة

● الكلب واسابي في 13 حزيران/يونيو 2021 في تاريتاون

كلمة1000

أعلن رئيس شبكة »تويتر« جاك دورسي، أن 
شركته المتخصصة في المدفوعات الرقمية 

)سكوير( تعتزم إطالق محفظة للبيتكوين، 
وهي أشبه بناقل بيانات )يو إس بي( تتيح 

حفظ العمالت المشفرة بصورة غير افتراضية 
وآمنة، وتتيح هذه القطع تخزين العمالت 

الرقمية خارج اإلطار اإللكتروني. كما يمكن 
للمستخدمين مزامنتها مع تطبيقاتهم 

المالية في حال إجراء عمليات عبر اإلنترنت، 
وكذلك يمكن للعمالء االكتفاء بحيازة محفظة 
افتراضية، وفي هذه الحالة يكونون قد منحوا 

ثقتهم لشركات خارجية لحماية أموالهم، 
ويستعينون بكلمات مفاتيح للولوج إليها.

ويعتبر رئيس »تويتر« أن التعامل 
بـ»بيتكوين« يجب أال يقتصر على العارفين 

بهذا المجال، وهو يسعى إلى إيجاد سبل 
لتعزيز الثقة بالعمالت المشفرة، خصوصا من 

خالل اقتراح طريقة لشرائها من دون االضطرار 
إلى االعتماد على جهات خارجية، وأشار 

دورسي عبر »تويتر« إلى أن تخزين األشخاص 
»بتكوين« الموجود لديهم »أمر معقد«، معددا 

المشكالت الواجب حلها، وهي: »الجهوزية 
واألمان وسهولة االستخدام عبر األجهزة 

المحمولة وغيرها«.
وأعلن عزمه إطالق محفظة يمكن االستعانة 

بها لدفع المشتريات من خالل الهاتف الذكي 
على سبيل المثال، من دون المساس بأموالهم 

أو بنظام العمالت المشفرة عموما. وأضاف: 
»إذا ما فعلنا ذلك، فهذا يحصل بطريقة شفافة 

تماما من البرمجية إلى الجهاز، بالتعاون مع 
المجتمع«.

العامة«،  »الخدمات  فئة  ضمن  »غوغل«  تصنيف  القضاء  من  األميركية  أوهايو  والية  طلبت 
التكنولوجيا بـ»استغالل الموقع المهيمن« و»تقويض  متهمة المجموعة العمالقة في مجال 
غير  قضائيا  مسارا  الثالثاء،  يوست،  ديف  أوهايو  والية  في  العام  المدعي  وأطلق  المنافسة«، 
»فرانس  وفق  العامة،  الخدمات  على  السارية  عينها  للتشريعات  »غوغل«  إلخضاع  مسبوق 

برس«.
وقال يوست، في بيان، إن »غوغل تستغل موقعها المهيمن في مجال محركات البحث عبر 
المنافسة«،  ويقوض  تمييز  على  ينطوي  هذا  منتجاتها.  إلى  أوهايو  سكان  إلرشاد  اإلنترنت، 
عليكم  االتصاالت،  هوائيات  أو  الكهرباء  شبكات  أو  الحديد  سكك  تملكون  »عندما  وأضاف: 

معاملة المستخدمين بالطريقة عينها والتأكد من نفاذ الجميع إلى الخدمة المعنية«.
الشخص  البحث  قاد  ما  »إذا  قائال:  طيران،  تذكرة  عن  البحث  مثل  العام  المدعي  وضرب 
أوربيتز  بينها  من  المنافسة،  الجهات  من  العروض  يرى  لن  فإنه  فاليتس،  غوغل  خدمة  إلى 
قانوني،  أساس  أي  إلى  ترتكز  ال  المالحقات  إن هذه  قائلة:  وردت »غوغل«،  وترافيلوسيتي«، 

وأكدت عزمها الدفاع عن نفسها في المحكمة.
»نوعية  إن  برس«،  »فرانس  وكالة  أسئلة  على  ردا  العمالقة  المجموعة  باسم  ناطق  وقال 
مع  التواصل  الصغيرة  الشركات  على  وسيصعب  ستتراجع،  غوغل  على  البحث  محرك  نتائج 
البتة أن  القضاء طلب ديف يوست، وأضاف: »سكان أوهايو ال يريدون  أيد  الزبائن« في حال 

تدير الحكومة غوغل، كما لو أنها شركة للغاز أو الكهرباء«.
وأوهايو هي من بين واليات أميركية كثيرة أطلقت مالحقات قضائية ضد »غوغل« نهاية 
غرامة  للمنافسة  الفرنسية  الهيئة  فرضت  واإلثنين،  المنافسة،  حق  انتهاك  بتهمة   2020
اإللكترونية،  اإلعالنات  سوق  في  ممارساتها  بسبب  »غوغل«،  على  يورو  مليون   220 قدرها 

مطالبة المجموعة بتعهدات إلجراء إصالحات ستكون لها ترددات على نطاق عالمي.

#ال_للرقابة_على_املسرح_الليبي
تذكرة  على  بمزاد  الفوز  لقاء  السبت،  دوالر،  مليون   28 مبلغ  األثرياء  أحد  دفع 
في  أوريجين«  »بلو  شركة  تنظمها  الفضاء  إلى  سياحية  رحلة  أول  في  للمشاركة 
الذي  الفائز  وتقدم  بيزوس،  جيف  مؤسسها  عدادها  في  وسيكون  يوليو،   20
المرحلة  في  مشاركا  عشرين  نحو  على  المقبلة  األسابيع  في  هويته  ستعرف 
عبر  دقائق  عشر  من  أقل  المنافسة  واستغرقت  المزاد،  هذا  من  النهائية 
المزايدات  وبلغت  الماضي،  مايو  في  بالمزاد  للبيع  طرح  المقعد  وكان  اإلنترنت، 
من  السبت،  المزاد،  من  النهائية  المرحلة  وانطلقت  دوالر.  ماليين   4,8 الخميس 
عبر  للتجارة  العمالقة  »أمازون«  مجموعة  مؤسس  الفائز  وسيرافق  السعر.  هذا 

اإلنترنت وشقيقه مارك.
المشاركون  راح  ثم  دوالر،  ماليين  عشرة  إلى  ارتفعت  أن  المزايدات  لبثت  وما 
زيادة  في  يتنافسون  أوكشن«  آر  »آر  المزادات  دار  بموظفي  ممثلين  الهاتف  عبر 
الفائز  على  وسيتعين  مليونا.   28 إلى  السعر  وصلت  حتى  المليون  تلو  المليون 
فور  »كلوب  مؤسسة  إلى  المزاد  ريع  وسيعود   ،%  6 نسبتها  عمولة  أيضا  يدفع  أن 
على  الشباب  تشجيع  إلى  وتهدف  أوريجين«  »بلو  أنشأتها  التي  فيوتشر«  ذي 

العمل في المجالين العلمي والفضائي.
تنفيذي  كرئيس  منصبه  عن  يوليو  في  سيتنحى  الذي  بيزوس  جيف  كان 
مأهولة  رحلة  أول  ضمن  سيكون  أنه  يونيو،  مطلع  في  أعلن،  »أمازون«  لشركة 
الفائز  هو  ثالث  وشخص  مارك  شقيقه  مع  شيبرد«  »نيو  صاروخ  في  الفضاء  إلى 
أريان  أوريجين«  »بلو  لشركة  التجارية  المديرة  وأوضحت  التذكرة.  على  بالمزاد 

كورنيل، السبت، أن سائح فضاء رابعا لم تكشف عن اسمه سيشارك في الرحلة.

لستة  الصاروخ  أعلى  في  والموجودة  الكبيرة  النوافذ  ذات  الكبسولة  وتتسع 
المتصاص  خصيصا  صممت  لالنحناء  قابلة  مقاعد  لهم  خصصت  أشخاص 
شيبرد«  »نيو  صاروخ  ويقلع  أوريجين«،  »بلو  شرحت  ما  بحسب  الهبوط،  صدمة 
حوالى  علو  على  الكبسولة  عنه  وتنفصل  تكساس،  غرب  في  صحراء  من  عموديا 
 100 ارتفاع  على  الواقع  كارمان  خط  لتتجاوز  صعودها  وتواصل  كيلومترا،   75

كيلومتر والذي يمثل الحدود بين الغالف الجوي األرضي والفضاء.

بيع ثالث تذاكر رحلة »بلو أوريجني« مقابل 28 مليون دوالر

والمخرجين  والكتاب  الفنانين  من  عدد  أطلق 
»#ال_للرقابة_على_المسرح_الليبي«  هشتاغ 
عن  أنــبــاء  الفني  الــوســط  تـــداول  أن  بعد  ــك  وذل
المسرحية  بالحركة  المسؤولين  بعض  مطالبة 
إثر  المسرحية  النصوص  لمراقبة  لجنة  تشكيل 
جمال  للكاتب  »فانتازيا«  مسرحية  عــرض  وقــف 

الفريخ والمخرج مهند المسماري.
في  ــالح،  ــف ال علي  المسرحي  المؤلف  وكــتــب 
أو  يؤيد  مسرحي  »أي  إن  بـ»فيسبوك«  صفحته 
للمصادرة  نصوص  إجازة  لجنة  تشكيل  في  يسهم 
لحماية  الوصاية  ــى  إل والحاجة  القصور  بحجة 

المجتمع هو ابن حكومة وليس ابن مسرح«.

تدوينة  في  البكوش،  الهادي  الفنان  كتب  بينما 
الفرق  قفل  »بعد  بـ»فيسبوك«:  صفحته  على 
السجائر  لبيع  محالت  إلــى  وتحويلها  المسرحية 
بحجة  الوطني  المسرح  وقفل  والسندوتشات 
إلعــدام  الثانية  المرحلة  تأتي  المتأخر  اإليــجــار 
الرقابة  طريق  عن  ــواه  األف وكم  الثقافية  المنابر 

على المسرح«.
الرقابة  في  حجتكم  هي  »ما  البكوش:  وأضــاف 
يكشف  الذي  الصادق  الوحيد  المنبر  المسرح  على 
األفــواه  تكميم  ــريــدون  ت أنكم  ــوى  س أخــطــاءنــا، 
الديمقراطية  عن  تتكلمون  اآلخر،  الرأى  ومصادرة 

وأنتم من يجهضها، إنه العبث«.
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للدولة  العامة  الميزانية  اعتماد  عدم  شكل 
النواب  مجلس  بين  مستمرة  ــزال  ت ال  ــة  أزم
الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة  ناحية  من 
استدعاء  المجلس  قرر  بينما  أخرى،  ناحية  من 
الجاري  يونيو   29 في  لجلسة  الحكومة  أعضاء 
الميزانية  ملفي  ــول  ح الــنــقــاش  لمواصلة 

السيادية. والمناصب 
باسم  الناطق  أكده  الحكومة  استدعاء  قرار 
المجلس عبداهلل بليحق، الثالثاء الماضي، مشيرًا 
أسبوعين،  نحو  بعد  المقبلة،  الجلسة  أن  إلى 
القوانين  مناقشة  أعمالها  جدول  ضمن  ستشمل 
التأكيد  تم  التي  النواب،  مجلس  عن  الصادرة 
عليها فيما يخص الباب األول من مشروع قانون 

الميزانية العامة للدولة.

رسالة إلى البعثة األممية
المجلس  قرر  السيادية،  المناصب  يخص  وفيما 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  إلى  كتاب  إرسال 
مجلس  »تنصل«  على  اعتراضه  فيه  يبدى  ليبيا، 
األعلى للدولة، ورئيسه خالد المشري، من االتفاق 

األخير بين المجلس بخصوص هذا الملف.
»أوفــى  الــنــواب  مجلس  أن  بليحق  واعتبر 
يتم  لم  حال  في  وأنه  االتجاه،  هذا  في  بالتزامه 
تدارك األمور من قبل مجلس الدولة، فإن مجلس 

النواب سيقوم بمسؤوليته أمام الشعب«.
واصل  والثالثاء،  اإلثنين  يومي  مــدار  وعلى 
مشروع  بخصوص  طبرق  في  مداوالته  المجلس 
قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، فيما 
رئيس  التي حضرها  الثالثاء  إذاعة جلسة  تتم  لم 

المجلس ونائباه فوزي النويري واحميد حومة.
بعد  الثالثاء  جلسة  ــة  إذاع عــدم  ــرار  ق وجــاء 
زويله ومصباح  النائبين عبدالوهاب  بين  اشتباك 

حول  خالف  نتيجة  اإلثنين،  يوم  جلسة  في  دومه 
تعليق  ليتم  ليبيا؛  في  التركية  القوات  وجــود 

الجلسة ورفعها.

أزمة تعيين رئيس للمخابرات
ولم تتوقف المسائل المعقدة بين مجلس النواب 
الميزانية،  ملف  عند  الموقتة  االنتقالية  والسلطة 
خاصة بعد تعيين المجلس الرئاسي، رئيسًا لجهاز 
دون  الماضية،  الفترة  خالل  العامة  المخابرات 
الرجوع للنواب، وهو األمر الذي طرح خالل اجتماع 
انتهى  وقــد  الثالثاء،  الــنــواب،  مجلس  ألعضاء 
اللجنة  إلى  الموضوع  إحالة  إلى  االجتماع  هذا 

التشريعية والقانونية بالمجلس للبت فيه.
بشكل  الميزانية  قانون  اعتماد  يتم  لم  وفيما 
نهائي، طالب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
تصل  المرتبات  في  بزيادة  الدبيبة  الحميد  عبد 
الدبيبة في خطاب  25.1 مليار دينار. وأوضح  إلى 
إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه يطلب 
المقبل  المالي  العام  لموازنة  األول  الباب  زيادة 
لتصبح 59.1 مليار دينار، بداًل عن 34 مليار دينار. 
وقالت وزارة المالية إن »هذه الزيادة جاءت بسبب 
التعليم  لقطاعات  المرتبات  ــادة  زي بند  إضافة 
المالية  ليصبح قطاع  والنفط،  والصحة  والداخلية 

أضعف مرتب بالدولة«، وفق بيان صادر هنا.

زيادة رواتب
الداخلية  مخصصات  بزيادة  أوصــت  الحكومة 
بقيمة 9.6 مليار دينار، والتعليم بقيمة 8.5 مليار 
والنفط  دينار،  مليار   5.5 بقيمة  والصحة  دينار، 
1.5 مليار دينار، مشيرة إلى تشكيل لجان  بقيمة 
للعاملين  موحد  مرتبات  جدول  لتقديم  وزاريــة 
العدالة  تحقيق  لضمان  اإلداري،  بالقطاع 
الحكومة  إن  الدبيبة  قال  ذلك،  قبل  االجتماعية. 
تعمل على دراسة جميع مالحظات مجلس النواب 

تضخم  إلى  وأشار  الميزانية.  قانون  مشروع  على 
مشددًا  الصرف،  سعر  في  التغير  نتيجة  الميزانية 
والرقابية،  المحاسبية  المؤسسات  »دور  على 
والقيام بدورها في متابعة أوجه صرف الحكومة«.

سنوات  بعد  أتت  الميزانية  »هــذه  وأضــاف: 
االعتبار  بعين  وأخذت  المؤسساتي  االنقسام  من 
المترتبة  والوظائف  المستحدثة  المؤسسات 
عليها، وكذلك خطة التنمية الشاملة لكل مناطق 

بلغت  التي  المتوقفة،  المشاريع  الستكمال  ليبيا، 
لتغطية  وليس  عالية  مستويات  إنجازها  نسب 

مشاريع وتعاقدات مستقبلية«.
النواب  مجلس  رئيس  نائب  شدد  جانبه،  من 
جميع  الحكومة  »أخذ  على ضرورة  النويري  فوزي 
من  وأنــه  واألعضاء،  المالية  اللجنة  مالحظات 
مرتبات  قانون  مشروع  تقديم  الحكومة  واجب 
العدالة  تحقيق  بغية  اعتماده  ليتم  موحد 

لقاء  خالل  وذلــك  الليبيين«؛  بين  المجتمعية 
جمعه مع الدبيبة.

الميزانية تعرقل الخدمات؟
شدد  الميزانية،  اعتماد  تأخر  من  الرغم  وعلى 
أولويات  من  الكهرباء  ملف  أن  على  الدبيبة 
الخطة  تنفيذ  على  »نعمل  وقال:  الحكومة،  عمل 
للكهرباء  العامة  الشركة  من  المقدمة  العاجلة 

لحل أزمات االنقطاع على الرغم من أن الميزانية 
لم تعتمد«.

خطة  وتابع  المحاسبة  ديــوان  الدبيبة  وزار 
ومشاريع  العاجلة  للكهرباء  العامة  الشركة 
الديوان  رئيس  مع  الشبكة  وتطوير  الصيانة 
التقديرية  الميزانية  نوقشت  وقد  شكشك.  خالد 
للشبكة  العاجلة  واالحتياجات  الكهرباء  لشركة 
الماضي  مايو  في  الشركة  مسؤولي  قبل  من 
المالية ومدير  المراقبة ومدير عام  بحضور هيئة 

عام المشتريات.

إلغاء المؤسسة الليبية لإلعالم
قرار  على  بممحاة  الدبيبة  خطا  آخر،  شأن  وفي 
السراج،  فائز  السابقة  الوفاق  حكومة  لرئيس 
والخاص بإنشاء المؤسسة الليبية لإلعالم، حيث 
عدم  إلى  أفضى  قــرارًا  الثالثاء،  الدبيبة،  أصدر 
من  عدد  تبعية  ونقل  المؤسسة،  هذه  وجــود 
مؤسسات  إلى  تتبعها  التي  والجهات  القنوات 

وجهات حكومية أخرى.
»ليبيا  قناة  تبعية  تنقل  الــقــرار،  وحسب 
وقناة  للصحافة«  العامة  و»الهيئة  الوطنية« 
تنقل  كما  الوزراء،  مجلس  إلى  الرسمية«  »ليبيا 
الرياضة،  وزارة  إلى  الرياضة«  »ليبيا  قناة  تبعية 
إلى  الشبابية«  و»راديو  الشبابية«  »ليبيا  وقناة 
إلى  »الهداية«  قناة  تنقل  فيما  الشباب،  وزارة 

دار اإلفتاء.
من  سبتمبر  فــي  ــدر  أص قــد  كــان  الــســراج 
الخاص   ،)597( رقــم  الــقــرار  الماضي  العام 
تكون  »التي  لإلعالم  الليبية  المؤسسة  بإنشاء 
المالية  والــذمــة  االعتبارية  الشخصية  لها 
لها  الرئيسي  المقر  يكون  أن  على  المستقلة، 
تعيين  السراج  قــرر  وبعده،  طرابلس«.  في 
منصب  في  بعيو  محمد  واإلعــالمــي  الكاتب 

المؤسسة. رئيس 

خالفات مجلس النواب مع السلطة االنتقالية مستمرة

بليحق: جلسة 29 يونيو للنقاش حول امليزانية واملناصب السيادية
»النواب« يحيل تعيني رئيس املخابرات إلى اللجنة القانونية

استدعاء الحكومة داخل البرملان.. وامليزانية تبقى معلقة
القاهرة - الوسط

تناوب مغاربي على رعاية مراحل املصاحلة

عبر بوابة تونس والجزائر.. »تكتيك فرنسي« لتعزيز النفوذ في ليبيا

المصالحة بين  المغاربية لمراحل  الرعاية  تتناوب فيه  في وقت 
تصور  على  األخيرة  لمساتها  إلى وضع  فرنسا  تسعى  الليبيين، 
تونس  مع  بالتعاون  الساحل،  منطقة  ودول  ليبيا  في  جديد 
والجزائر المجاورتين سواء في الكواليس أو بشكل معلن، خاصة 
األخيرة.  األشهر  توسع خالل  الذي  وتركيا  روسيا  نفوذ  في ظل 
إدارة  كيفية  في  الفرنسي  التوجه  مالمح  مؤشرات كشفت  عدة 
الصراع الليبي بما يخدم مصالحها بعيدة المدى باالستفادة من 
عالقاتها التقليدية مع تونس والجزائر، لوال رفض أعضاء مجلس 
النواب، الذي يرأسه راشد الغنوشي، لقانون خاص بين حكومة 
البالد وباريس معنية به ليبيا لظل األمر طي الكتمان، فيما تبدو 
المحادثات الفرنسية مع الجزائر متواصلة لتعزيز الفهم الجديد 

إلدارة الوضع الدقيق بمنطقة الساحل وأيضًا المسألة الليبية.

جدل تونسي
في  النظر  تأجيل  الثالثاء،  مساء  التونسي،  النواب  مجلس  وقرر 
القانون 2019/53 الخاص بالموافقة على اتفاق بين الحكومة 
للوكالة  مكتب  إنشاء  بشأن  الفرنسية  ونظيرتها  التونسية 
الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس، بعدما أثار ردود فعل 
السيادة  على  »اعتداء  فيه  رأوا  الذين  البرلمانيين  بين  شديدة 
الوطنية واستعمارًا فرنسيًا جديدًا لتونس« متسائلين، إن كانت 
تونس بحاجة إلى فرنسا لدخول ليبيا؟ وبنوع من التساؤل قالت 
النائبة منيرة العياري في مداخلة لها بالجلسة العامة، إن »مصر 
ننتظر  ولماذا  ليبيا،  إعمار  إعادة  3 ماليين مصري في  ستوظف 
دور  عن  متسائلة  ليبيا«،  في  تونسيين  لتوظيف  فرنسا  خبراء 

الدبلوماسية التونسية في المساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
واستنكرت النائبة ليلى حداد »اتفاقية بالغة الخطورة تتعلق 
باألمن القومي بمعناه االقتصادي والتجاري واألمني، وهو اعتداء 
على السيادة الوطنية«، على حد تعبيرها. واعتبرت هذه االتفاقية 
»استعمارًا جديدًا لتونس ومحاولة من فرنسا أن يكون لها فناء 

خلفي للوصول إلى أفريقيا عبر تونس«.
السيادة  حماية  ضرورة  إلى  الدعوة  من  النقاش  يخُل  ولم 
الوطنية في تونس وفرض التعامل الندِّي مع الجانب الفرنسي، 
حيث شددوا على مزيد التفاوض من أجل ضمان مصلحة الدولة 
التونسية من هذا االتفاق، إلى جانب السعي إلى فتح أفق عالقات 
جديدة مع دول أخرى وإعادة إرساء عالقة جديدة مع ليبيا دون 
الحاجة إلى وساطة أجنبية. وواجه وزير الدولة التونسي المكلف 
االنتقادات،  من  سياًل  النفطي،  علي  محمد  الخارجية،  الشؤون 
بالتأكيد على أن وزارته »ال تسمح بانتهاك سيادة تونس، أو أن 
تتأثر مصالحها«. وأكد أن »العالقات بين تونس وليبيا وصلت 
المانع  من  ليس  ولكن  األوقات،  جميع  في  متقدمة  مرحلة  إلى 
»إن  الوزير  وأوضح  تونس–فرنسا–ليبيا«.  ثالثية  عالقات  إقامة 

وتطويرًا  وإثراًء  تعزيزًا  يشكل  ليبيا  إلى  وفرنسا  تونس  دخول 
لجهود تونس لبناء وتنمية ليبيا«.

التونسي أدخل هذه االتفاقية ضمن »اإلصالحات  المسؤول 
مقاربة  على  تقوم  التي  تونس،  بها  بادرت  التي  االقتصادية 
تنموية شاملة، ونرغب في توطيد عالقات تونس مع محيطها 

اإلقليمي والدولي واالستفادة من فرص االستثمار القائمة«.
وفي الجارة الجزائر التي كثفت جهودها الدبلوماسية إلنقاذ 
المسار السياسي الذي رسمه مؤتمر برلين األول على غرار فرنسا 
لوضع  باريس  مساعي  على  األضواء  سُلطت  وروسيا،  وتركيا 
مقاربة مشتركة وجديدة مع الجزائر تمنع نشوء فراغ أمني في 

منطقة الساحل التي تتغذى من التوترات في ليبيا.
جون  مجلة  ذكرته  ما  الجزائرية  الدفاع  وزارة  تكذيب  ورغم 
أفريك الفرنسية، مساء الثالثاء، حول زيارة أجراها قائد الجيش 
الجزائري الفريق سعيد شنقريحة للعاصمة الفرنسية باريس في 
مهمة سرية، بعد إعالن انتهاء عملية »برخان« في الساحل، إال 
أن ما هو ثابت عدم تفويت السلطات الجزائرية أي فرصة لتمرير 

رسالة مفادها محاولة استعادة دورها في جوارها اإلقليمي.
في مقابلة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خص بها قناة 
»الجزيرة« القطرية وأثارت ضجة كبيرة، أشار إلى التحذير الذي 

وجهه بنفسه في يناير 2020 في ذروة معركة طرابلس )أبريل 
محاصرة،  الليبية  العاصمة  كانت  عندما   )2020 2019–يونيو 

حيث تحدث حينها عن »خط أحمر« ال ينبغي تجاوزه.
الحلقة ليس  أن استحضار تبون نفسه لهذه  ويرى مراقبون 
باألمر التافه، بل إنه يعكس رغبة الجزائر في إعادة صوتها إلى 
السابق  الرئيس  انتهاء والية  اإلقليمي، بعد أن كرس  المشهد 

عبد العزيز بوتفليقة كسوفًا للنفوذ الجزائري في المنطقة.
وعقب 18 شهرًا، أكد الرئيس الجزائري أن تحذيره لم يكن 
خطابيًا فقط، موضحًا: »ال نقبل أن تكون عاصمة دولة مغاربية 
وأفريقية محتلة من قبل المرتزقة. لن نجلس مكتوفي األيدي. 

وقد وصلت الرسالة إلى المعنيين«.
تبون لم يحدد هوية أولئك المرتزقة الذين كانوا في الواقع 
مقاتلين من شركة »فاغنر« األمنية الروسية، وتم صد الهجوم 

ضد طرابلس في نهاية المطاف بفضل الدعم العسكري التركي. 
الوضع  أن  لها  تقرير  في  الفرنسية  »لوموند«  جريدة  واعتبرت 
اإلقليمي يغذي الكثير من التكهنات حول احتمال تدخل الجزائر 
في محيطها القريب في حال تدهور الوضع األمني هناك لدرجة 

تهديد مصالح الجزائر اإلستراتيجية، حيث من المتوقع أن يصبح 
العسكرية  »برخان«  عملية  انتهاء  إعالن  مع  حدة  أكثر  الجدل 
الفرنسية في منطقة الساحل من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الفرنسي  نظيره  مع  اتفق  السلطة  تبون  تولي  ومنذ  ماكرون. 
إيمانويل ماكرون على تكثيف التنسيق في مواقفهما حول عدد 
من القضايا اإلقليمية أبرزها األوضاع األمنية والسياسية في ليبيا 

ومالي ومنطقة الساحل.
العسكري  التواجد  من  الجزائرية  المواقف  فإن  ذلك  ومع 
الفرنسي على مشارف حدودها كانت صريحة حين انتقد تبون 
تهريب  في  »التساهل  ما سماه  سابقة  إعالمية  تصريحات  في 
لجريدة  تصريح  في  وكشف  بالمنطقة«.  واإلرهابيين  األسلحة 
فرنسية »رصد األقمار الصناعية قوافل محملة باألسلحة الثقيلة 
والخفيفة متجهة إلى منطقة الساحل، ولم يتم منعها وإيقافها«. 
وعدلت الجزائر قبل أشهر دستورها بما يسمح لجيشها بالتدخل 
خارج حدود البالد، بعد أن كان ذلك ممنوعًا دستوريًا، وحال دون 

التدخل في عدة بلدان رغم الضغوط الغربية.
لألوروبيين  بالنسبة  األقل  على  مهمًا  التعديل  هذا  ويعتبر 
قوات  إرسال  األمن  مجلس  لقرار  كبيرًا  تحمسًا  يبدو  لم  الذين 
أممية تحت مظلة حفظ السالم لمراقبة احترام الهدنة في ليبيا 
وااللتزام بخطوط التماس، فيما لن يمانعوا في لعب قوات من 

دول الجوار أو قوات أفريقية هذا الدور األمني.
في  محوري  دور  للعب  اإلقليمي  الحراك  يشوب  وبالموازاة 
مستقبل ليبيا تنافس ظاهر بين المغرب والجزائر، فقد استقبلت 
الدبيبة  الحميد  عبد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  األخيرة 
الذي طلب من رئيسها عبد المجيد تبون، إتمام المصالحة بين 
رئيس  نائبا  الجزائر  زار  قليلة  بأيام  الليبيين في بالده. وبعدها 
من  وطلبا  الالفي،  اهلل  وعبد  الكوني  موسى  الرئاسي  المجلس 
الجزائر لعب دور أكبر في مؤتمر »برلين2« حول ليبيا والتشاور 

حول األمن و االستقرار.
الوطنية  المصالحة  لملف  الجزائر  معالجة  أن  الالفي  وأوضح 
ونجاحها في هذا المجال، يجعل التجربة الجزائرية أقرب إلى ليبيا 

إلنجاح المصالحة وفق تعبيره.
مع  النواب  مجلس  رئيس  جمع  إلى  سعت  فقد  المغرب  أما 
رئيس المجلس األعلى للدولة الستكمال تفاهمات بوزنيقة حول 
توزيع المناصب السيادية، لكن الرجلين لم يجتمعا وجهًا لوجه 

في الرباط، ما يعكس عمق الخالفات بين الطرفين.
وزيــرة  لسان  على  رسمي  وبشكل  أيضًا  طالبت  ليبيا 
والعسكري  األمني  بالدعم  المنقوش،  نجالء  خارجيتها 
المسلحة  والــقــوات  الشرطة  جهازي  لتأسيس  المغربي 
جمعتها  صحفية  نــدوة  في  ــك  وذل الموحدين،  الليبيين 
الوزيرة  الرباط. وتابعت  بنظيرها المغربي ناصر بوريطة في 
حكومة  ألجندة  المغرب  لدعم  »تطمح  بالدها  أن  الليبية 
أهداف  لتحقيق  الثاني،  برلين  مؤتمر  في  الوطنية  الوحدة 
الجهود  وتنسيق  المقبلة  للمرحلة  والتمهيد  الطريق،  خارطة 

ليبيا«. استقرار  لضمان  والدولية  العربية 
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»الليبيون ينتظرونها بفارغ الصبر«، ربما كانت هذه 
العبارة ملحا لنتائج استطالع واسع أجرته »الوسط« 
ورصدت فيه آراء عدد من الليبيين حول االنتخابات 
ديسمبر   24 في  المقررة  والبرلمانية  الرئاسية 
االنتخابات  إن  قالت  المستطلعين  غالبية  المقبل. 
نزيهة  تكون  أن  ضمان  مع  أوال  تجرى  أن  يجب 
رغبة  عن  معبرة  نتائجها  لتخرج  دولية،  وبمراقبة 
الناخبين ال أكثر. واعتبر المستطلعون أن هناك من 
يحاول عرقلة االقتراع لمصالح خاصة، وهو ما بدا في 
أمنيا  ارتكازا  استهدف  الذي  اإلرهابي  سبها  تفجير 

األسبوع الماضي.
السابق  ليبيا  مندوب  الدباشي،  إبراهيم  الدكتور 
برلمانية  انتخابات  إلى  »يتطلع  المتحدة،  األمم  في 
ورئاسية مباشرة تجرى في بيئة آمنة، ويشارك فيها 
على  والخارج،  الداخل  في  أطيافه  بجميع  الشعب 
أساس قاعدة دستورية قائمة على النظام الرئاسي، 
المواطنين«،  لكل  البرلمان  في  عادل  وتمثيل 
بنتائج  الجميع  التزام  الدباشي على ضرورة  ويشدد 
ويضيف:  دولية،  بضمانات  وذلك  االنتخابات  هذه 
»أتمنى أال يتخلف من يحق لهم االنتخاب عن القيام 

بواجبهم في اختيار من يدير شؤونهم«.
إصدار  ضرورة  فترى  نوري  أميرة  الناشطة  أما 
القاعدة  اعتماد  وبعد  أوال،  االنتخابات  قانون 
هذه  موعد  يمدد  أن  »أتمنى  مضيفة:  الدستورية، 
من  أكبر  فرصة  إعطاء  أجل  من  أكثر  االنتخابات 
ضرورة  مع  المسجلين،  عدد  وزيادة  التوعية  أجل 
وجود مشاركة شبابية أكبر في هذه االنتخابات عن 

سابقتها، وأن نرى الشباب يقود هذه االنتخابات«.
االنتخابات،  هذه  في  النسائية  المشاركة  وحول 
تقول: »أتمنى أن تكون هناك مشاركة أكبر للنساء 
في مقاعد المترشحات لالنتخابات، وأن تكون هناك 
ذوات  النساء  دعم  في  للنساء  أكبر  مساهمة  أيضا 

الكفاءة للوصول والفوز بمقاعد«.

ضرورة سحب المرتزقة
العام،  بالشأن  الدكتور علي حمودة، وهو مهتم 
جدا  متأخرة  فرصة  ديسمبر   24 »انتخابات  إن  قال 
للشعب  الحالي  المزري  الوضع  في  تغيير  إلحداث 
الليبي. وعلى الرغم من هشاشة القاعدة الدستورية 
هذا  تواجه  التي  والكثيرة  الكبيرة  والتحديات 
المتاحة  الوحيدة  النافذة  تظل  فإنها  االستحقاق، 
على  تعمل  جديدة  شرعية  خلق  لمحاولة  أمامنا 
ونسيجها  البالد  وحدة  من  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ 

االجتماعي«.
االنتخابات  هذه  تمثل  حمودة  نظر  وجهة  ومن 
أهمية لـ»البدء في النضال إلخراج الوجود العسكري 
منتخب  شرعي  رئيس  دون  يمكن  فال  المسلح، 
وباألخص  المؤسسات،  توحيد  حلحلة  مباشرة 
التدخالت  من  البساط  وسحب  منها،  العسكرية 
الحالي  الشرعية  انقسام  انتهزت  التي  الخارجية 

للتدخل والوجود على األرض«.
أما المحلل السياسي، أكلي شكا، فيؤكد ضرورة 
عليه، مضيفا:  المتفق  الموعد  في  االنتخابات  إجراء 
»هذا هو الهاجس األكبر للمواطن الليبي الذي دفع 
فاتورة خالفات السياسيين الليبيين، وكذلك الشاغل 
األكبر لألطراف السياسية الراعية لالتفاق السياسي 

وخريطته اإللزامية«.
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  شكا  ويحمل 
المسؤولية عن تهيئة المناخ المناسب لهذا الحدث 
تدور  الحكومة  »هذه  أن  معتبرا  المهم،  التاريخي 
السلطة  زمام  تسلمها  منذ  مفرغة  شبه  حلقة  في 
التقدم،  من  الكثير  إحراز  دون  الماضي  فبراير  في 
على مستوى اللجنة القانونية التي ستكون مهمتها 
عليها  ستجري  التي  الدستورية  القاعدة  تحديد 
التشريعية  السلطة  بين  العالقة  االنتخابات وضبط 
مناسبة  غير  وأمنية  سياسية  ظروف  في  والتنفيذية 

ومهيأة لالنفجار في أي لحظة«.
العليا  المفوضية  أداء  أهمية  إلى  وينبه 
وجود  ظل  في  بها،  المنوط  »دورها  لالنتخابات 
اإلشكال  بينها  من  التي  اإلشكاليات  من  عدد 
األمني، وضمان وصول كل الناخبين إلى صناديق 
على  إرغامهم  أو  ترهيب  أو  خوف  دون  االنتخاب 
السالح«،  بقوة  أخرى  دون  ألطراف  التصويت 
أي  على  والقضاء  االنتخابات،  نزاهة  أهمية  مؤكدا 
السياسي  المحلل  احتمال لسرقة األصوات. ويشير 
أن  يخشون  الليبيين  من  كبير  عدد  وجود  إلى 
هم  »وهؤالء  والترشح  االنتخاب  حق  من  يحرموا 
من فئة أصحاب السجالت الموقتة والرقم اإلداري، 

فقط يمكن إجراؤها على مرحلتين، المرحلة األولى 
الرئاسي  المجلس  في  عضوا  ينتخب  إقليم  كل 
بين  من  الدولة  رئيس  انتخاب  الثانية  والمرحلة 
البرلمانية  االنتخابات  وتأجيل  الثالثة،  األعضاء 
الدولة  لمدة ال تقل عن ثالث سنوات، حتى تستقر 
العسكرية  خصوصا  الحكومية  المؤسسات  وتتوحد 

واألمنية«.

ضرورة مراقبة االنتخابات دوليا
في  بأنه  فنوه  المسوري،  مفتاح  د.  السفير  أما 
رئيسنا  الرقمية »سيكون  األغلبية  اعتماد مبدأ  حال 
أي مرشح من  يحلم  إقليم طرابلس ولن  دائما من 
الرئيس  بمهام  االضطالع  في  اآلخرين  اإلقليمين 
أبدا«. وينبه إلى خطورة المجموعات المسلحة »التي 
ترهن مستقبل البالد، ولذا يكون من الصعب حتى 
وإن كنا دولة مواطنة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة 
أي  سكانا،  ليبيا  أقاليم  أكثر  في  الرماح  أسنة  تحت 
النسبي  التمثيل  مبدأ  اعتماد  ويقترح  طرابلس«. 
أن  »على  االنتخابات،  في  المفتوحة  القائمة  ونمط 
تستند االنتخابات على قاعدة دستورية يوافق عليها 
البرلمان، وأن تنص على حظر تشكيل أي حزب على 
أي  أو جنسي  قبلي  أو  وعرقي وجهوي  ديني  أساس 

نساء فقط أو رجال فقط«.
بد  ال  االنتخابات  تلك  شفافية  »لضمان  ويقول: 
من تفكيك الميليشيات في إقليم طرابلس والعمل 
للقوانين  طبقا  الدولة  مؤسسات  في  دمجها  على 
أسلحتها  وجمع  بها،  المعمول  والمعايير  السارية 
ودعوة األمم المتحدة والمنظمات المدنية المختصة 

عالميا إلى مراقبة تلك االنتخابات«.
طريقة  »هناك  يوضح:  التصويت،  يخص  وفيما 
العددية  باألغلبية  التصويت  في  تتمثل  أخرى 
شريطة حصول المرشح للرئاسة على نسبة محددة 
عدم  حالة  في  لكن  األخرى،  األقاليم  أصوات  من 
وفقا  وتفكيكها،  الميليشيات  أسلحة  جمع  إمكانية 
لقرار مجلس األمن فال بد من أداء الرئيس وأعضاء 
بها  توجد  ال  أخرى  مدينة  من  مهامهم  الحكومة 
االنتقال  ليبيا بصدد  أن  على  ميليشيا«، مشددا  أي 

السلمي من الثورة إلى الدولة.

إرادة حرة
سبها،  شباب  أحد  أبوشناف،  عبدالقادر  ويلخص 
الشباب لهذه االنتخابات، فيقول: »نحن نريد  رؤية 
لبناء  ما  حد  إلى  وشفافة  نزيهة  برلمانية  انتخابات 
االختيار  خالل  من  الشعب  بإرادة  المؤسسات  دولة 
الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشريف، وأعتقد أن 
من مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء 
القاعدة  صياغة  في  يسهموا  أن  الشباب  من 
قانون  يأتي  حتى  كلمتهم،  يقولوا  وأن  الدستورية 
السياسية  الحياة  القتحام  الفرصة  يعطينا  انتخاب 

وافتكاك مقاعد في البرلمان من الكبار«.
نزيهة  االنتخابات  تكون  أن  »يجب  يضيف: 
من  مجموعة  خالل  من  وأيضا  عليها  بالمراقبة 
العملية، خصوصا  التي تضبط  اإلصالحات واآلليات 
إلى  تفتقر  أصبحت  ليبيا  في  السياسية  الكيانات  أن 
أمام  المجال  تفسح  فرصة  وهذه  المواطن،  ثقة 
من  الحرة  والقوائم  الجديدة  السياسية  التشكيالت 
واحد  مقعد  على  األقل  على  الحصول  ضمان  أجل 
الشباب  »وعي  أن  معتبرا  انتخابية«،  دائرة  كل  في 
أمل  فال  المقبلة،  االنتخابات  لنزاهة  سيكون ضامنا 
في بناء السالم وصناعة االستقرار إال عبر الصندوق 
وحرية  الشعبية  لإلرادة  انعكاسا  سيكون  الذي 

االختيار«.
بأن  السعيدي  علي  المدني  الناشط  وينوه 
أحد  العسكرية  والتحشيدات  السياسية  »الصراعات 
من  الكتير  يتطلع  التي  االنتخابات،  عرقلة  أسباب 
التي  العراقيل  كل  رغم  غمارها  إلى خوض  الشباب 
قد تلغي أو تؤجل إجراء هذا االستحقاق في الوقت 
بنغازي  مدينة  من  الصحفي  ويعتقد  له«.  المحدد 
لديهم  األطراف  من  الكثير  هناك  »أن  نجم  خالد 
أو  المقبلة  االنتخابات  تأجيل  مسألة  في  المصالح 
إلغائها، رغم أن الشعب وإرادته تريد أن ينفذ هذا 
كاملة  رغبة  لديه  الشعب  موعده..  في  االستحقاق 
الديمقراطية  تحل  وأن  العام،  نهاية  انتخابات  في 

في بلدنا«.
ويوضح أن أصحاب المصالح هم: »بعض أعضاء 
السلطات  أفراد  وبعض  والدولة  النواب  مجلس 
تطويق  على  جاهدين  يعملون  الذين  التنفيذية 
المشاكل،  بعض  إثارة  خالل  من  االستحقاق  هذا 
األول..  المربع  إلى  بنا  سيعود  من  هناك  وربما 
مربع الحرب واالنقسام بعد أن خرجنا منه من خالل 

اتفاق جنيف«.

استطالع »الوسط«: الليبيون ينتظرون االنتخابات الديمقراطية »بفارغ الصبر«

الوسط - رمضان كرنفوده

أحد شباب سبها: االنتخابات األمل األخير لتجاوز االنقسام الذي أحدثه البرلمان والقوى السياسية والعسكرية

التشريعية  األجسام  سيواجه  آخر  تحدٍ  وهذا 
والحكومة«.

سالم صالح، أحد شباب مدينة سبها، يذهب إلى 
لملمة  لمحاولة  األخير  »األمل  هي  االنتخابات  أن 
والقوى  البرلمان  أحدثه  الذي  واالنقسام  التشظي 
على  مصرون  ونحن  األخرى،  والعسكرية  السياسية 

إتمامها في موعدها«.

الوجوه القديمة
ويحذر الناشط المدني أبوبكر الغصني من عدم 
لن  االنتخابات  »شمس  قائال:  االنتخابات،  إتمام 
السوداء  الغيوم  كثافة  بسبب  موعدها،  في  تشرق 
ستكون  والتي  السياسية،  األجسام  تطلقها  التي 
ثقة  وعدم  السياسي  المشهد  عن  إزالتها  سبب 
المجتمع بهم، فهم من أوصل البالد لحالة البؤس 

التي يعاني منها المواطن اليوم«.
يتابع: »بات من من خالل تصريحاتهم والصراع 
على  الرئاسي  والمجلس  البرلمان  بين  القائم 
المناصب السيادية في الدولة والمحاصصة بينهما، 
وكذلك ربط توقيع أو اعتماد الميزانية إال بالموافقة 
على عدد من المناصب السيادية، أي بمعنى سياسة 
أنه  هؤالء  فيرى  والمواطن  الوطن  أما  الذراع،  لي 
إلى  المواطنون  يخرج  أن  يجب  الجحيم.  إلى  يذهب 
الساحات وإزالة هذه األجسام البائسة الجاثمة على 
زائد  حواء  الناشطة  وتقول  سنين«.  منذ  صدورنا 

وهي من منطقة القطرون: »من المؤسف أن يكون 
األممية  البعثة  سببه  الليبية  المرأة  صوت  ارتفاع 
بل  الوطنيين  الساسة  من  بدال  الدولي  والمجتمع 
ذهب بعضهم إلى وضع العراقيل أمام مشاركتنا في 

العملية االنتخابية والسياسية«.
إلى  تتطلع  ليبيا  في  المرأة  ذلك  »رغم  وتكمل: 
المناصب  لتولي  السياسية  العملية  في  المشاركة 
سلبية  خطوة  يعد  وغيابنا  مستوياتها،  كل  في 
لحقوق  المتنامي  للوعي  نتيجة  لكن  الخلف،  إلى 
للمشاركة  وبحماس  جديا  المرأة  تعمل  المواطنة 
في االنتخابات المقبلة سواء على منصب الرئاسة أو 

للبرلمان«.

أحداث توحي برغبة في التأجيل
بنغازي،  مدينة  من  الناشط  التواتي  أحمد  أما 
فيقول إن »المؤشرات حتى اآلن تقول إن االنتخابات 
بعض  بدأ  األخيرين  اليومين  في  ولكن  قادمة، 
للنشطاء  خطف  من  السطح  على  يطرأ  األحداث 
هناك  أن  انطباعا  يعطي  قد  ما  وهو  وتفجير سبها، 
من يحاول إيصال رسالة مفادها أن األوضاع غير آمنة 

إلجراء االنتخابات«.
تتمنى  الزاوية،  مدينة  من  ناشطة  سالم،  هيفاء 
قوية  نسائية  »مشاركة  االنتخابات  تشهد  أن 
خصوصا كمترشحات لمنصب الرئاسة. وتعتقد بأن 
وجود السيدة نجالء المنقوش حاليا وزيرة للخارجية 

دون  الترشح  تجربة  خوض  على  الكثيرات  سيشجع 
في  يرى  يزال  ال  الذي  المجتمع  من  خجل  أو  خوف 
ليبية  حكومة  كذلك  ونريد  ضعيفا،  كائنا  المرأة 
محاصصة  حكومة  وليست  الشعب،  لخدمة  حقيقية 

تغلب عليها المصلحة المناطقية والقبلية«.
تقول: »االنتخابات المقبلة هي األولى من نوعها 
التي يشهدها ويشارك فيها أكثر من عشرة أجيال في 
ليبيا لم يعرفوا معنى اختيار رئيس لهم ولبالدهم، 
لذلك لن تكون حدثا عابرا، وأتمنى أن يتم اإلعداد 
وحتى  للشعب  التوعية  سواء  النواحي  كل  من  له 

للمترشحين ومن إعداد قاعدة دستورية متينة«.
وتشدد المحامية المقيمة في سبها، عبلة محمد، 
عدد  أكبر  لتمكين  االنتخابات  »تأمين  ضرورة  على 
المدني  للمجتمع  مساحة  وإتاحة  الناخبين  من 
وتمكين  الناخبين،  لتوعية  أنشطة  في  للمشاركة 
بحرية  االنتخابية  بحمالتهم  القيام  من  المرشحين 
الناخبين  لجميع  الكاملة  المشاركة  ودعم  كاملة، 
المؤهلين رجاال ونساء ومن ذوي االحتياجات الخاصة 

دون إقصاء«.

مشاركة المرأة.. ضرورة
من  ناشطة  الفخاخري،  حنان  الدكتورة  وتذهب 
إعادة  نحو  أولى  »خطوة  االنتخابات  أن  إلى  درنة، 
لستة  دام  انقسام  بعد  الليبية،  والوحدة  اللحمة 
أعوام، أثر على البالد والمرأة الليبية بصفة خاصة، 

تعمل  أن  ونأمل  بالنجاح،  تكلل  بأن  أمل  وكلنا 
السلطة التشريعية أو اللجنة القانونية بلجنة الحوار 
والتعامل  للمرأة  عادلة  دستورية  قاعدة  وضع  على 
ضرورة  إلى  وتدعو  المواطنة«.  أساس  على  معها 
السياسية  واألحزاب  الدولة  مؤسسات  تلعب  أن 
ومؤسسات المجتمع المدني النشطة دورا لالهتمام 
بمشاركة المرأة، والحرص على »االنتخابات النزيهة 
يمثل  الذي  للسلطة،  السلمي  التداول  التي تضمن 
تدريب  مع  الديمقراطية،  روافد  من  أساسيا  رافدا 
إلى  مؤهالت  غير  النساء  تصل  ال  حتى  المرأة 

المناصب القيادية«.

توحيد المؤسسات العسكرية
هدية،  منى  الخمس،  البلدي  المجلس  عضو 
تشدد من جانبها على ضرورة وجود »جهود حقيقية 
لتوحيد المؤسسات العسكرية واألمنية لتكون هناك 
ومن  الدستورية،  القاعدة  وفق  برلمانية  انتخابات 
الدستور واالنتخابات  العمل على االستفتاء على  ثم 
واألمنية  العسكرية  الجهود  توحيد  دون  الرئاسية 
يرى  بدوره،  البرلمانية«.  االنتخابات  ينجح  لن 
أن  عريش،  محمد  السابق،  الوطني  المؤتمر  عضو 
ألزمة  وتدويرا  استمرارا  »ستكون  االنتخابات  هذه 
االنقسام والتجاذب السياسى بين إقليمي طرابلس 
ولذلك  فزان،  إقليم  مصالح  بسببه  وتضيع  وبرقة 
أرى أننا بحاجة ملحة وضرورية إلى انتخابات رئاسية 

● هيفاء سالم 

● رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي رئيس المفوضية العليا لالنتخابات أمس االربعاء

● خالد نجم

● حواء زايد

●  د. مفتاح المسوري

● فاديا حمد

● عبدالقادر ابوشناف

● أمال الشهاده

● إبراهيم الدباشي

مطالبات بالتوعية السياسية
وحل المشاكل اللوجستية لالقتراع 

وضمان حضور نسائي أكبر

تحذير من إتمام االنتخابات
في ظل استمرار الجماعات 

المسلحة والمقاتلين األجانب

الدباشي: أتمنى أال يتخلف من يحق 
لهم االنتخاب عن القيام بواجبهم 

في اختيار من يدير شؤونهم

الدبيبة مع الصور: نعول على تحقيقات النيابة ملكافحة فساد القطاع العام

وقضائيًا  حكوميًا  نشاطًا  الماضية  األيام  شهدت 
الليبية،  الجهات  بعض  في  الفساد  ملفات  تناول 
الوحدة  حكومة  رئيس  قال  الماضي،  واإلثنين 
الحكومة  إن  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية 
لمجابهة  العام  النائب  مكتب  تحقيقات  على  تعول 
القطاع  في  واإلداري  المالي  الفساد  ظاهرة  تنامي 
في  إليها  تستند  التي  الركائز  إحدى  وجعلها  العام، 

إجراءات اإلصالح.
العام  النائب  مع  الدبيبة،  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
»المواضيع  الطرفان  تناول  حيث  الصور،  الصديق 
التي  بالعقبات  المتعلقة  المشترك،  االهتمام  ذات 
حلول  إيجاد  لغرض  القانون  إنفاذ  آليات  تواجه 
لها«، وفق بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لرئيس 

الحكومة.
بديوان  عقد  الذي  اللقاء،  خالل  أكد  الدبيبة، 
رئاسة الوزراء، عمل الحكومة على دعم النيابة العامة 

باإلمكانات المتاحة التي تسهم في إنجاز عملها.
تأكيد  إلى  بيان  في  أشارت  الحكومة  رئاسة 
للمعايير  االستجابة  دعم  ضرورة  المجتمعين 
اإلنسان،  بحقوق  الصلة  ذات  والدولية  الوطنية 
اإلصالح  بمؤسسات  الخاصة  المعايير  ذلك  في  بما 

والتأهيل ونزالئها.

انتكاسات القطاع الصحي
المحاسبة  ديوان  رئيس  أكد  قريب،  سياق  وفي 
المؤتمر  افتتاح  السبت، خالل  الليبي خالد شكشك، 
األول التحاد المصحات الليبي، الذي ُأقيم في فندق 
الصحي  القطاع  أن  طرابلس،  بالعاصمة  »كورنثيا« 

الكوني  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  الفساد.  ومكافحة 
والالفي مع رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس في 

الثالث من يونيو الجاري.
زيارة الكوني والالفي ديوان المحاسبة جاءت »في 
الرئاسي  للمجلس  المستمر  والتشاور  التنسيق  إطار 
العامة«  المؤسسات  مختلف  أداء  متابعة  أجل  من 
و»في إطار الدعم الذي يوليه المجلس الرئاسي لكل 

مؤسسات الدولة«، حسب بيان للمجلس الرئاسي.
أروقة  في  تفقدية  بجولة  والالفي  الكوني  وقام 
المختصة،  اإلدارات  من  عددًا  شملت  الديوان، 
على  والوقوف  فيها  العمل  سير  على  خاللها  اطلعا 
السنوي  التقرير  إلعداد  ترتيبات  من  اتخاذه  تم  ما 
شكرهما  عن  والالفي  الكوني  وعبر   .2020 لسنة 
وتقديريهما »للجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة 
بكوادره المهنية المؤهلة، التي تهدف للحفاظ على 
المال العام ومكافحة الفساد خالل المرحلة الراهنة 

التي تعيشها البالد«.
على  صفحته  عبر  المحاسبة،  ديوان  وقال 
»فيسبوك«، إن نائبي رئيس المجلس الرئاسي اطلعا 
الذي  العمل  واقع  على  للديوان  عمل«  »زيارة  خالل 
الديوان، ال  تتم ممارسته من خالل مكاتب وإدارات 
تقنية  ومكتب  البشرية  للموارد  العامة  اإلدارة  سيما 
المعلومات ومكتب المخالفات المالية، إضافة إلى سير 
العمل في إعداد التقرير السنوي للديوان 2020، الذي 

يشرف عليه مكتب التقارير بالديوان.
عن  أعربا  والالفي  الكوني  أن  أوضح  الديوان 
من  المبذولة  الجهود  لحجم  الكبير«  »ارتياحهما 
تعزيز  سبيل  في  المحاسبة  ديوان  وموظفي  أعضاء 
حماية المال العام، مؤكدين ضرورة استمرار التواصل 
والمتابعة لتذليل أي صعوبات، والمساهمة في الوقت 

ذاته في االرتقاء بعمل الديوان نحو األفضل.

طرابلس- الوسط

تعرض لعدة انتكاسات خالل العقود الماضية.
رئيس  نائب  أيضًا،  االفتتاح  فعاليات  حضر 
المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
الصحة،  ووزير  المركزي،  ليبيا  مصرف  ومحافظ 
الصحي  بالشأن  والمهتمين  المسؤولين  من  وعدد 

والخدمات الطبية، وفق بيان لديوان المحاسبة.
الخاص،  الصحي  القطاع  أهمية  على  شدد  شكشك 
الستينات،  أوائل  في  انطالقته  قدم  رغم  إنه  وقال 
فإنه تعرض لعدة انتكاسات خالل العقود الماضية، 
القطاع  تردي  على  السلبية  المالحظات  أن  كما 
الصحي الخاص أو العام موجودة وال يمكن إنكارها، 

النهوض  على  الحقيقي  العمل  يتطلب  األمر  ولكن 
بالقطاع.

األوقات  أنسب  من  الحالي  الوقت  أن  وأضاف 
من  متوفرة  التشجيعية  »فالبيئة  النهضة،  لهذه 
اإلنجاز،  في  ورغبتها  وحماسها  الحكومة  دعم  خالل 
البيئة  أن  البيئة االستثمارية متوفرة«، كما  وكذلك 
المجتمعية تنتظر هذه النهضة الصحية وفي أمس 

الحاجة إليها.
النهوض بالقطاع الصحي  الديوان أن  وبين رئيس 
عدة،  أهدافًا  ستحقق  الفعالة،  ومشاركته  الخاص 
المناسبة  والصحية  الطبية  الخدمة  تقديم  أبرزها 

الكفاءات  وعودة  المجتمع،  هذا  بأبناء  تليق  التي 
غياب  بسبب  الوطن،  غادرت  التي  الليبية  الطبية 
المناسبة.  الموارد  توفر  عدم  أو  الحاضنة  البيئة 
الصحي  بالقطاع  النهوض  في  النجاح  أن  وأضاف 
خالل  من  االقتصادي  النمو  في  سيساعد  الخاص 
القطاع،  على  والخارج  الداخل  في  المنفق  توفير 

وتوجيه تلك األموال إلى جوانب استثمارية أخرى.
ليضطلع  الليبي  المصحات  اتحاد  دعوة  على  وشدد 
مساندة  أداة  ليكون  الدولة،  مساعدة  في  بدوره 
القطاع الصحي  الذاتية على  الرقابة  وبديلة لفرض 
االستغالل  عن  بعيدًا  به،  والرقي  وتنظيمه  الخاص 

من  مختص  فريق  البحت.وألقى  المادي  والمنظور 
ورقة  المؤتمر  فعاليات  ضمن  المحاسبة  ديوان 
بحثية، سلطت الضوء على دور ديوان المحاسبة في 
توصياتها  ولعل  الصحي،  األداء  مستوى  ورفع  دعم 
عملية  بتوصيات  الخروج  في  ستسهم  ونتائجها 

للنهوض بالقطاع وتطويره.

إشادة رئاسية
من جهتهما، أشاد نائبا رئيس المجلس الرئاسي 
ديوان  بجهود  الالفي  وعبداهلل  الكوني  موسى 
المحاسبة في طرابلس من أجل حماية المال العام 

● رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خالل افتتاح المؤتمر األول التحاد المصحات الليبي )السبت الماضي(● رئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور )االثنين الماضي(

شكشك يشارك في مؤتمر اتحاد المصحات الليبي.. وإشادة رئاسية بجهود ديوان المحاسبة في حماية المال العام

الباحثون عن مصالحهم يحاولون عرقلتها.. والرقابة الدولية مطلوبة



محليات 05www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 291

17 يونيو 2021 م اخلميس

7 ذو القعدة 1442 هــ

حدود  في  »كورونا«  جائحة  محاصرة  ليبيا  واصلت 
الوطني  المركز  مدير  وأعلن  المتاحة،  اإلمكانات 
لمكافحة األمراض د. بدر الدين النجار، تطعيم نحو 
اعتبره  ما  الليبية،  األراضي  داخل  ألف شخص   350
تواجه  مشاكل  بوجود  اعترافه  رغم  ضخمًا،  انجازًا 
بفيروس  اإلصابة  معدالت  وظلت  التطعيم.  حملة 
»كورونا المستجد« في مستوياتها مقارنة باألسابيع 
السابقة، وسجل يوم الثالثاء الماضي أعلى حصيلة 
إصابات جديدة بـ330 إصابة، لكنه خال من تسجيل 
أية حاالت وفاة بسبب الفيروس، في المقابل سجل 
يوم األحد الماضي أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس 
»كورونا« بأربع حاالت حسب بيانات المركز الوطني 

لمكافحة األمراض.

الثالثاء: 330 إصابة جديدة.. وال وفيات
فقد  نوعها،  من  فريدة  الثالثاء  حصيلة  وجاءت 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أرقام  سجـلت 
جديدة  إصابة   330 بلغ  اإلصابات  من  عدد  أعلى 
بفيروس »كورونا المستجد«، إضافة إلى 242 حالة 

شفاء، فيما خال من أي حاالت وفاة.
الوضع  عن  اليومية  نشرته  في  المركز،  وقال 
الوبائي، المنشورة على صفحته بموقع »فيسبوك«، 
عن  للكشف  عينة   3729 تسلم،  إنه  األربعاء،  أمس 
 330 3399 عينة، وإيجابية  الفيروس فتبين سلبية 

عينة بنسبة %8.8 من إجمالي العينات المفحوصة.
»كورونا«  إلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  وارتفعت 
ألفًا   11 بينها  حالة،  و888  ألفًا   189 إلى  ليبيا  في 
توفي  فيما  شفاء،  و471  ألفًا  و175  نشطة،  و251 
البالد  في  ظهر  الذي  الوباء  جراء  شخصًا   3166

مارس من العام الماضي.

اإلثنين: 271 إصابة.. وشفاء 250 حالة
الوطني  المركز  سجل  الفائت  اإلثنين  ويوم 
بفيروس  جديدة  إصابة   271 األمراض  لمكافحة 
مصابًا،   250 للشفاء  وتماثل  المستجد«.  »كورونا 
في حين توفي مصاب آخر، حسب بيان المركز على 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته 

الثالثاء.

»مكافحة كورونا« بالواحات: الوضع حرج
االستشارية  الطبية  اللجنة  حذرت  جهتها  من 
لمكافحة فيروس »كورونا« في الواحات من تدهور 

بـ»الحرج«،  ووصفته  المنطقة،  في  الصحي  الوضع 
في  بالمرض  جديدة  وفاة  حالة  تسجيل  وأعلنت 

مدينة جالو.
وقالت اللجنة إن هناك ثالث حاالت في مركز عزل 
حرجة،  حالة  منها  العام،  جالو  بمستشفى  الواحات 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  بيانها  حسب 

االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.

األحد: 225 إصابة.. و4 حاالت وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلنه  ما  وحسب 
225 إصابة جديدة بفيروس  األمراض، تم تسجيل 

»كورونا المستجد«، األحد.
توفي  حين  في  مصابين،   310 للشفاء  وتماثل 
في  صفحته  على  المركز  بيان  حسب  آخرون،  أربعة 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.

السبت: 297 إصابة.. وشفاء 232
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  وكما 
سجلت بيانات السبت الماضي، 297 إصابة بفيروس 

»كورونا«، و232 حالة شفاء، و3 وفيات.
وأوضح المركز في بيانه الصادر األحد، أنه تسلم 
التحاليل  أظهرت  التابعة،  مختبراته  من   4369
تأكدت  فيما  منها،  عينة   4072 سلبية  المعملية 

إصابة 297 حالة، منها 248 جديدة و49 مخالطة.
وشملت خريطة توزيع اإلصابات كاًل من طرابلس 
بـ144 حالة جديدة و7 مخالطة، ومصراتة 3 حاالت 
جديدة،  حاالت   7 وجنزور  مخالطة،  و23  جديدة، 
حالة   16 والرجبان  جديدة،   15 الغرب  والزاوية 
جديدة،  حاالت   6 والماية  مخالطة،  و4  جديدة 
وزليتن 7 حاالت جديدة و8 مخالطة، والزاوية المركز 
والزنتان  والعجيالت  مخالطة،  و3  جديدة  حاالت   8

والعواتة وقصر بن غشير حالة جديدة لكل منها.
 3 والكفرة  جديدة،  حاالت   6 الخمس  وسجلت 
حاالت، وطبرق حالتين، والواحات 16 حالة، وصبراتة 
حالتين  وترهونة  وحالتين مخالطتين،  حالة جديدة 
إحداهما جديدة، وبني وليد 7 حاالت جديدة، والقره 

بوللي 3 حاالت جديدة. وتوزعت حاالت الشفاء على 
كل من طرابلس بـ192 حالة، و4 حاالت في الكفرة، 
الزنتان،  في  وحالتين  مصراتة،  في  حاالت  و10 
وحالتين في تازربو، و19 حالة في زليتن، و3 حاالت 

في الزاوية المركز.
من  كل  على  فتوزعت  الثالثة  الوفاة  حاالت  أما 

مرزق وفسانو والشويرف، بحالة لكل منها.

الذين حصلوا على اللقاح
»كورونا«،  فيروس  ضد  التطعيم  مسار  على 
د.  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  أعلن 
بدر الدين النجار، أن عدد من تلقوا اللقاح في ليبيا 

يقترب من 350 ألف شخص.
إن  األحد،  المركز،  أذاعه  حوار  في  النجار  وقال 
إلى اإلمكانات  بالنظر  إنجازًا ضخمًا  العدد يعد  هذا 
التي  اللقاحات  أنواع  تعدد  مرجعًا  المتوافرة، 
أكبر  حياة  إنقاذ  في  »الرغبة  إلى  ليبيا  تستوردها 
عدد من األشخاص، واللقاح هو الوحيد الذي يوقف 
صحية  أضرار  من  يسببه  وما  الفيروس  انتشار 

واقتصادية«.
اللقاحات  على  الحصول  في  التأخر  أن  إلى  ولفت 
تسبب في عدم احتواء الجائحة بسرعة، مضيفًا: »لو 
وتحديد  تواصل  حدث  ولو  صعبة،  ظروفنا  تكن  لم 

لرأي واضح من البداية وتعاقدنا مع إحدى الشركات 
المنتجة، لكنا حصلنا على 3 أو 4 ماليين جرعة حتى 
أن  خاصة  الجائحة،  قصة  أنهى  األمر  ولكان  اآلن، 

عددنا ليس كبيرًا«.

اللجنة لم تتعاون
كانت  االستشارية  العلمية  اللجنة  أن  واعتبر 
الطبي،  اإلمداد  جهاز  مع  تتعاون  ولم  المسؤولة، 
هو  المالية  الموارد  توافر  عدم  يكون  قد  »ولكن 
لللقاح  منتجة  شركة  مع  التعاقد  عدم  في  السبب 
فيروس  لقاح  على  ليبيا حصلت  إن  وأضاف  مبكرًا«. 
منها  مصدر،  من  أكثر  من  المستجد«  »كورونا 
بعض الدول مثل: تركيا واإلمارات العربية المتحدة، 

وكذلك مبادرة »كوفاكس«.
حصلت  ليبيا  أن  نفسه،  الحوار  في  أوضح  النجار 
على أكثر من نوع من اللقاح بناء على المصادر التي 
وردت هذه اللقاحات، مضيفًا: »حصلنا على 200 ألف 
جرعة من لقاح سبوتنيك v الروسي المجمد، و150 
تركيا،  من  وردت  الصيني  اللقاح  من  جرعة  ألف 
وكذلك 54 ألف جرعة من مبادرة كوفاكس، و117 

ألف أخرى من المبادرة ذاتها«.
مدير المركز أكد أن الحصول على اللقاح يتسبب 
في احتواء الجائحة، وهو ما حصل في بريطانيا التي 

قلت فيها نسب الوفيات بشكل كبير بعد تطعيم نحو 
50 مليون شخص. وأقر مدير مركز مكافحة األمراض، 
بوجود مشاكل في مراكز تلقي التطعيم ضد فيروس 
»كورونا المستجد«، مع عدم وجود بنية تحتية كافية 

توفر الراحة لكبار السن، مثل الكراسي والمظالت.

عدد الجرعات غير كافٍ
وصول  في  مشكلة  تواجه  ليبيا  أن  إلى  وأشار 
العدد الكافي من لقاحات فيروس »كورونا«، مضيفًا: 
»مبادرة كوفاكس تعاقدت معنا لتوريد 2.8 مليون 
كل  فقط  جرعة  ألف   100 نحو  يصل  لكن  جرعة، 

أسبوعين أو ثالثة«.
مليون  نحو  تطعيم  يمكنها  كان  ليبيا  أن  وأكد 
العدد  وصل  حال  فقط  واحد  أسبوع  في  شخص 
مشيرًا  واحدة،  مرة  »كوفاكس«  مع  عليه  المتعاقد 
 102 نحو  تبلغ  التي  الليبية  البلديات  تنوع  إلى 
أية  يتسلم  لم  المركز  أن  على  شدد  النجار  بلدية. 
مبالغ نقدية من أي جهة دولية مثل منظمة الصحة 
العالمية أو غيرها، مضيفًا: »الجهات الرقابية تعرف 
يأتي  أن  عنا  يتحدث  من  وعلى  التفاصيل،  هذه 
بدليل«. ونوه إلى أن البعض تبرع بمواد عينية مثل 
الكمامات، خاصة في بداية أزمة فيروس »كورونا«، 

وأن توزيع هذه الكميات مسجل باألوراق.
األولى  الجرعة  أن  أوضح  التطعيم،  تلقي  وعن 
مناعة  ترفع  حيث   ،%  80 إلى  تصل  حماية  تعطي 
ولكن  خطره،  وتقليل  الفيروس  لمواجهة  الجسم 
هذه المناعة تكتمل مع الجرعة الثانية، وتصل نسبة 

الحماية إلى 98 %.

شحنة جديدة من سبوتنيك
لجهاز  العامة  اإلدارة  أعلنت  جانبها  من 
لقاح  من  جرعة  ألف   100 تسلم  الطبي،  اإلمداد 
»كورونا«  لفيروس  المضاد  الروسي  »سبوتنيك« 
التابعة  الباردة  الحلقة  بمخازن  الشحنة  وإيداع 
اإلدارة،  وأوضحت  الثالثاء.  طرابلس،  في  للجهاز 
هي  الشحنة  أن  »فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر 
الثانية من اللقاح الروسي التي تصل مخازنها بعد 
وصولها إلى مطار معيتيقة الدولي واستكمال قسم 
التسريح الجمركي بإدارة المخازن والتوزيع بالجهاز 

إجراءاتها الجمركية واإلفراجات الالزمة.
أمين  حضرها  الشحنة  تسلم  عملية  إن  وقالت 
مخزن الحلقة الباردة بجهاز اإلمداد الليبي الدكتور 
له،  المرافق  العمل  وفريق  العوزي،  عبدالمنعم 
ومندوبون عن مركز الرقابة على األغذية واألدوية، 

ولجنة الفحص والتسلم بالجهاز.

ليبيا تواصل محاصرة جائحة »كورونا« بتطعيم 350 ألف شخص

طرابلس - القاهرة - الوسط

● ليبي يأخذ جرعة تطعيم ضد كورونا في بنغازي ● داخل مركز طبي للتطعيم ضد فيروس كورونا

جهاز اإلمداد الطبي يتسلم 
100 ألف جرعة من لقاح 

»سبوتنيك« الروسي

يواجه مرضى السكري في مدينة بني وليد أزمة 
الحصول على أدوية األنسولين من مخازن مركز 
جديد  من  تعود  أزمة  الصماء،  والغدد  السكري 
المواطنين  من  لعدد  الصحية  الحياة  لتهدد 
الذين يعانون السكري لتضيف معاناة أخرى إلى 
المعيشية  الظروف  ظل  في  اليومية  معاناتهم 

الصعبة التي يعيشها معظم الليبيين حاليًا.
عبر  نداًء  وجه  أبولبيدة،  أيمن  العام  الطبيب 
الوحدة  بحكومة  الصحة  وزارة  إلى  »الوسط«، 
الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة،  الوطنية 
المستخدم  األنسولين  دواء  توفير  بضرورة 
في  سعره  ارتفاع  بسبب  السكري  مرضى  لعالج 
الكميات  نفاد  بعد  بالمدينة  الخاصة  الصيدليات 
الخدمات  إدارة  ومخازن  الوزارة  مخازن  من 

الصحية في مدينة بني وليد.
األدوية  هذه  نقص  أن  من  أبولبيدة،  ويحذر 
سيعرض حياة الكثيرين من المرضى لمضاعفات 
من  كبيرًا  عددًا  هناك  أن  خصوصًا  خطيرة، 
المرضى من األطفال الذين يصعب عليهم تحمل 
النساء،  إلى  إضافة  األنسولين،  جرعات  نقص 

خاصة الحوامل .
اإلعالمي  المكتب  مدير  يؤكد  جهته  من 
محمد  وليد،  بني  في  الصحية  الخدمات  بإدارة 
في  ليس  األنسولين  أدوية  نفاد  أن  أبوالنيران، 
والبلديات  المدن  كافة  بل في  وليد وحدها  بني 
مخازن  قبل  من  توريده  عدم  بسبب  الليبية 
الصيدلية  أن  إلى  مشيرًا  الصحة،  بوزارة  اإلمداد 
المركزية بالمدينة تعاني نقصًا كبيرًا في أدوية 

األنسولين منذ أكثر ثالثة أسابيع.
السكري  مرضى  عدد  أن  أبوالنيران  ويوضح 
مريض  آالف  أربعة  تجاوز  وليد  بني  مدينة  في 
من  خاصة،  منظومة  في  مدرجون  جميعهم 

بينهم 150 طفاًل.
أبوالنيران يؤكد أن إدارة الخدمات الصحية في 
الصحة في حكومة  وزارة  مع  تواصلت  وليد  بني 
الوحدة ومن المتوقع توريد األنسولين ومن ثم 
سيتم توزيعه على المدن والبلديات خالل الفترة 

المقبلة.
الكمية  أن  إلى  الصحي،  المسؤول  وينوه 
جهاز  قبل  من  وليد  بني  لمدينة  المخصصة 
النازحين  ازدياد عدد  اإلمداد الطبي ال تكفي مع 
المدينة من عدة  يتواجدون في  الذين اليزالون 

مدن ليبية.
الصحراوي  عائشة  الحاجة  قالت  جهتها  من 
إنها تقوم بشراء دواء األنسولين من الصيدليات 
60 دينارًا في ظل نقص السيولة  الخاصة بسعر 
المعيشية  والظروف  المصارف  في  النقدية 

الصعبة التي يعيشها الليبيون.
بمساعدة  الصيدليات  أصحاب  طالبت  عائشة 
استغالل  وعدم  األسعار  وتخفيض  المرضى 
الظروف الراهنة التي يعانيها القطاع الصحي من 

نقص في األدوية واإلمكانات .
الخدمات  إدارة  مدير  يكشف  المقابل  في 
تحويل  سالمة،  سامي  وليد،  بني  في  الصحية 
مركز الغدد الصماء في المدينة إلى مشفى خاص 
والتحويل  الصيانة  أعمال  بدأت  حيث  بالسكري، 
بحكومة  الصحة  وزير  من  بقرار  ترفعيه  بعد 
مستشفي  إلى  الزناتي،  علي  الوطنية  الوحدة 
للسكر والغدد الصماء خالل الزيارة التي قام بها 
وزير الصحة إلى المدينة رفقة وفد وزاري ترأسه 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
ويرى سالمة، أن هذه الخطوة ستخفف معاناة 
مرضى السكر والغدد الصماء بني وليد، وستضمن 
داخل  الصحية  الخدمات  أفضل  على  حصولهم 
مدينتهم ، خاصة أن أعمال الصيانة شملت إنشاء 
غرفة عمليات مصغرة وعناية وعدد من األقسام 

والعيادات التي يحتاجها مرضى السكر .
وعن المعدات والمواد التي يحتاجها المشفى، 

من  كبير  عدد  منام  تقلق  صيف  كل  في  معاناة 
سكان جنوب ليبيا، والسبب لدغات العقارب، التي 
باتت الشكوى، منها طقس سنوي دون استجابة 
بهذه  المواطنين  إصابات  تتزايد  إذ  حكومية، 
القطرون،  أوباري،  اللدغات، خصوصا في مناطق 
من  عدد  وفاة  فى  تسببت  بل  وقطه،  أدري، 

األطفال وسط نقص المصل.

تزايد اإلصابات والوفيات
اإلصابات  أعداد  فإن  المواطنين،  معاناة  ومع 
وأغسطس  ويوليو  يونيو  أشهر  في  تتزايد 
وسبتمبر، ويستحوذ شهر أغسطس على نصيب 
مركز  مديرة  عنديدي،  خديجة  تقول  إذ  األسد، 
النور، وهي مسعفة ومعالجة للدغات العقرب فى 
في  حالة  و35   20 بين  »نستقبل  أوباري  مدينة 

األسبوع«.
اللدغة  لهذه  المضاد  المصل  شح  ظل  وفي 
السامة، توفر بعض الصيدليات المصل المضاد 
بسعر 80 دينارا، لكن عنديدي تقول: »ال نعرف.. 
مجدية  وهل  للمواصفات..  مطابقه  هي  هل 

لنوعية السم؟«.

جهاز اإلمداد الطبي يعاني
نقصا  فزان  في  الطبي  اإلمداد  جهاز  ويعاني 
شديدا فى مصل العقرب هذا العام، إذ تسلم نحو 
المرافق  على  توزيعها  وجرى  فقط  جرعة   100
الصحية فى الجنوب بأعداد بسيطة جدا«، حسب 
تصريحات  في  عبدالنبي،  عبداهلل  الجهاز  مدير 

أدلى بها إلى »الوسط«.
وأمام هذا النقص يقول عبدالنبي في المقابل، 
المخازن  وإدارة  العامة  اإلدارة  مخاطبة  »جرت 
 20 العقرب في  النقص وتوفير مصل  بخصوص 

فبراير2021 ولم يحدث شيء«.
يكمل عبدالنبي: »لم تكن تلك هي المخاطبة 
 3 أبريل، وفي  األول من مارس و6  األولى، ففي 
يونيو تمت مخاطبات أخرى بالخصوص، وبعدها 
تم التواصل مع اإلدارة العامة وتشكيل لجنة من 
اللجنة  وقررت  المصل،  بخصوص  الصحة  وزارة 
حياة  على  حفاظا  المصل  توفير  اجتماع  أول  في 

الناس«.
وبعد قرار اللجنة، تواصل جهاز اإلمداد الطبي 
في العاصمة طرابلس مع الشركة الموردة لتوريد 

سيتم  إنه  الصحية،  الخدمات  مديرإدارة  يقول 
التنسيق مع وزير الصحة لتوفير كافة االحتياجات 
إيجابي  دور  له  ما سيكون  تجهيزه  في  واإلسراع 

في تحسين مستوى الخدمات الطبية بالمدينة.
خفض  إلى  تدعو  العالمية  الصحة  منظمة 

أسعار األنسولين
منظمة  دعت  الماضي،  أبريل  منتصف  وفي 
الكتشاف  المئة  الذكرى  في  العالمية  الصحة 
بشكل  تنتجه  الذي  العالج  بيع  إلى  األنسولين 
معقولة  بأسعار  دوائية  شركات  ثالث  أساسي 
في مواجهة العبء المتزايد لمرض السكري في 

العالم.
هذه  في  العالمية  الصحة  منظمة  وأطلقت 
يهدف  السكري  داء  ضد  عالميًا  ميثاقًا  الذكرى 
إلى الحد من مخاطر اإلصابة به وتمكين جميع 
على  الحصول  من  يعانونه  الذين  األشخاص 

المصرف  إلى  التوريد  معاملة  لتحال  المصل، 
المركزي لتسييل المبلغ إلى الشركة الموردة في 
9 يونيو الجاري، حسب عبدالنبي، وأبلغت الشركة 
مصل  بتوفير  الطبي  اإلمداد  جهاز  الموردة 

العقرب واألفاعي خالل أيام.
وإذا كانت الوقاية خيرا من العالج، فإن مدير 
»يفترض  يقول:  فزان  في  الطبي  اإلمداد  جهاز 
فى شهري  انتشارها  بداية  فى  العقارب  مكافحة 
في  المختصة  األجهزة  قيام  من  وأبريل  مارس 
إلى  بالعقارب،  الموبوءة  األماكن  البلديات برش 
جانب برامج التوعية التي توصي بابتعاد األطفال 
من  والتي  الالئقة  غير  المناطق  فى  اللعب  عن 

المحتمل وجود العقارب فيها.
وانتظارا لتوافر المصل، يجد أهل الجنوب في 
اإلسعافات األولية مالذا من خطر الموت بسموم 
الخطوة  أن  النور  مركز  مديرة  وتوضح  العقرب، 
من  جزء  ربط  هي  اإلسعافات  تلك  في  األولى 
المكان  فتح  ثم  اللدغة،  مكان  بعيدا عن  الجسد 
لسم  المصاحب  الدم  واستخراج  جراحة،  بأدوات 

»فرانس  وفق  معقولة،  بأسعار  والرعاية  العالج 
برس«.

العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، دعا في بيان إلى 
السكري  إجراءات عاجلة في شأن  اتخاذ  »ضرورة 
أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى«. وأشار 
أربعة  زاد  بالسكري  المصابين  »عدد  أن  إلى 
مشيرًا  األخيرة«،  األربعين  األعوام  خالل  أضعاف 
المعدي  غير  الوحيد  الرئيسي  »المرض  أنه  إلى 
من  بداًل  المبكرة  الوفاة  خطر  فيه  يتزايد  الذي 

انخفاضه«.
بمكان  األهمية  من  أن  غيبرييسوس  ورأى 
 - »كوفيد  جائحة  في خضم  األزمة  معالجة هذه 
19« ألن نسبة عالية من المرضى الذين يدخلون 
لفيروس  حادة  أعراض  بسبب  المستشفى 

»كورونا« هم ممن يعانون السكري.
وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض بنسبة 
مليون  نحو  إلى  ووصل   2000 العام  منذ   %  70
 420 من  أكثر  ويعاني  سنويًا.  المليون  ونصف 
معظمهم  يعيش  السكري،  داء  شخص  مليون 
في الدول النامية. وتشكل زيادة الوزن والسمنة 
عاملين يسهمان في الزيادة الحادة المسجلة في 

العقود األخيرة.
المزمنة  األمراض  من  السكري  ويعتبر 
من  يكفي  ما  البنكرياس  ينتج  ال  عندما  ويحدث 
السكر  مستوى  ينظم  هرمون  وهو  األنسولين، 
في الدم، أو عندما ال يستخدم الجسم األنسولين 

الذي ينتجه بشكل صحيح.

فشل للمجتمع
ورغم اكتشاف األنسولين قبل مئة عام، يعاني 
الكثير من مرضى السكري من أجل الحصول على 
وفرة  من  الرغم  على  سعره،  بسبب  األنسولين 

الكميات المعروضة.
وتهيمن ثالث شركات مصنعة بمفردها تقريبًا 
و»نوفو  ليلي«  »إيالي  العالمية هي  السوق  على 
نورديسك« و»سانوفي«، وهي تاليًا تحدد األسعار 
باهظة  العالمية  الصحة  منظمة  تعتبرها  التي 

بالنسبة للعديد من األفراد والبلدان.
الصحة  منظمة  أطلقت  المنطلق،  هذا  من 
المسبق  للتأهيل  برنامجًا   2019 العام  العالمية 
لمنتجات شركات أخرى. وأوضحت المنظمة أنها 
حول  األنسولين  مصنعي  مع  مناقشات  تُجري 
تستطيع  »بأسعار  المتزايد  الطلب  تلبية  سبل 

الدول تحملها«.
»مواجهة  أن  للمنظمة  العام  المدير  ورأى 
األنسولين  إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص 
صعوبات مالية في شرائه يشكل إخفاقًا للمجتمع 

والمجتمع الدولي«.
ويشكل سعر األنسولين حاجزًا أمام العالج في 

معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

من  الطريقة  هذه  إتمام  »بعد  تضيف:  العقرب. 
توقف  وأيضا  الحالة  تحسن  نالحظ  اإلسعاف 
جريان السم في الجسم، وبدل من أن ينتشر أو 
الدم من  مع  ينزل  السم  فإن  الجسد،  في  يسري 

مكان اللدغة«.
عنديدي تشير إلى »المعاناة البالغة من انتشار 
القمامة في الجنوب، وعدم مجابهة آفة العقارب، 

واالستعداد للرش ومكافحة لدغات العقرب«.
الدول  بعض  فإن  الكبيرة  خطورتها  ورغم 
اللتر  سعر  يصل  التي  العقارب  سم  في  تستثمر 
دوالر،  ماليين  عشرة  من  أكثر  إلى  منها  الواحد 
السم  هذا  على  يطلق  البعض  جعل  الذي  األمر 
إنه يستخدم في  إذ  العالم،  لقب أغلى سائل في 
منها  مختلفة  أمراضا  تعالج  التي  األدوية  صناعة 

السرطان.
بروتين  على  يحتوي  العقرب  سم  أن  ويتردد 
المفاصل  التهاب  عالج  في  يستخدم  فريد 
وهو  المتعدد؛  التصلب  ومرض  األمعاء  وأمراض 
ما جعل دوال عربية، مثل مصر والمغرب تتجه إلى 
السم وتصديره، بهدف جلب  االستثمار في هذا 

عملة صعبة للبالد.

مآسي وادي اآلجال
وفي الفترة ما بين منتصف أبريل حتى يونيو 
الحالي، سجلت المراكز الصحية بمناطق وبلديات 
إصابة  حالة   393 من  أكثر  الثالث  اآلجال  وادي 
الحياة،  حالة   14 منها  فارقت  العقارب،  بلدغات 

بسبب نقص األمصال المضادة.
الطفل أحمد إدريس أبوصالح الذي لم يتجاوز 
عقرب  لدغة  إثر  المنية  وافته  سنوات  العشر 
بفراش نومه داخل منزل أسرته الكائن في محلة 
ابريك التابعة لبلدية الغريفة، وذلك بسبب تأخر 
والده  يزال  وال  المضاد،  المصل  على  حصوله 
وأسرته يحاولون التعايش مع صدمة فراقه، وهو 
دراسته  في  متفوقا  كان  الذي  المجتهد  الطفل 

بين أقرانه.
اآلجال،  وادي  ومسؤولو  مواطنو  ويناشد 
في  اإلسراع  الطبي  اإلمداد  وجهاز  الصحة  وزارة 
تزويد المراكز ووحدات الرعاية الصحية بمناطق 
للدغات  المضادة  باألمصال  الوادي  ومحالت 
إنسانية  كارثة  وقوع  لتفادي  واألفاعي  العقارب 
بالوادى مع دخول فصل الصيف، وبالتالي ازدياد 
التطوعية  المحلية  الجهود  رغم  اإلصابة  حاالت 
البسيطة، للتخلص من هذه الحشرة القاتلة التي 

ال ترى ضحاياها.

بني وليد ـ الوسط ـ الصغير الحداد

سبها - الوسط - رمضان كرنفودة
مسؤول بالمدينة: لدينا أكثر

من 4 آالف مريض منهم 150 طفالً
ونعاني نقصاً كبيراً في أدوية السكري تزايد وفيات األطفال بسبب 

شح األمصال واألزمة تشتد في 
أبوالنيران: أدوية األنسولين نفدت أوباري والقطرون وأدري وقطه

في المدن الليبية كافة بسبب
عدم توريدها من مخازن الوزارة 100 جرعة فقط تسلمها »اإلمداد 

الطبي« في فزان.. وعبدالنبي:
أبولبيدة: حياة هؤالء معرضة خاطبنا اإلدارة لتوفير المصل

لمضاعفات خطيرة خاصة 
األطفال والحوامل

مدير اإلدارة الصحية: تحويل 
مركز الغدد الصماء إلى مشفى 

للسكري سيخفف معاناة المرضى

عنديدي: نستقبل أكثر من 20 حالة 
أسبوعيا.. ومحلة إبريك تعيش صدمة 

رحيل الطفل النابغة أحمد إدريس

جرعة أنسولني تهدد حياة مرضى 
السكري في بني وليد

معاناة كل صيف.. الجنوب الليبى 
يصرخ من لدغة العقرب

النجار: نعم لدينا مشاكل في مراكز توزيع اللقاح.. ولم نتسلم أية مبالغ نقدية.. ومدير المركز الوطني: اللجنة العلمية االستشارية لم تتعاون مع جهاز اإلمداد الطبي

● جرعة إنسولين تنقذ حياة مرضى السكري

● االسعافات األولية حائط الصد ضد سم العقارب في الجنوب الليبي
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الجزائريون ينتخبون أول برملان بعد الحراك

●  ناخبة تصوت في االنتخابات التشريعية الجزائرية

●   البريطاني مارتن غريفيث في مؤتمر صحفي في برلين في 12 أبريل 2021

●   ملك األردن عبداهلل الثاني وولي عهده األمير حسين وولي العهد السابق األمير حمزة

 عدد الناخبين أقل في المدن 
الكبرى التي شهدت تظاهرات 

حراك فبراير 2019

رفضها  مبكرة  تشريعيّة  انتخابات  إطار  في 
النظام وجزء من  بتغيير  المطالب  الجزائري  الحراك 
األسبوع  مطلع  جزائريون  ناخبون  أدلى  المعارضة 
الجاري بأصواتهم، وبلغت نسبة المشاركة الوطنيّة 
السلطة  رئيس  حسب   ،%  23,03 االنتخابات  في 
وهي  شرفي،  محمد  لالنتخابات  المستقلة  الوطنية 
إلى  بالنسبة  األقل  على  عاما   20 منذ  نسبة  أقل 
غير  الرسمية  االرقام  بحسب  تشريعية  انتخابات 
المستقلة  الوطنية  السلطة  اعلنتها  التي  النهائية 

لالنتخابات الثالثاء.
ومن اصل 24 مليون شخص يحق لهم االقتراع، 
أدلوا  شخص  ماليين   5,6 أن  الى  السلطة  أشارت 
هذه  من  مليون  من  أكثر  بأن  علما  باصواتهم، 
توفمبر  استفتاء  وخالل  الغية.  اعتبرت  األصوات 

بلغت نسبة االمتناع عن المشاركة 70%.
وتصدرت جبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي 
االنتخابات  نتائج  واليته،  المنتهية  البرلمان  في 
عدد  في  كبير  تراجع  رغم  الجزائر  في  التشريعية 
وأزمة  كبيرة  مقاطعة  ظل  في  نالتها  التي  المقاعد 
الوطنية  السلطة  أعلنته  ما  بحسب  حادة،  سياسية 

المستقلة لالنتخابات الثالثاء.
مع  أوال  سابقا،  الوحيد  الحزب  الجبهة،  وحلت 
المستقلون  تالها   407 أصل  من  مقاعد   105
في  الرئيسي  اإلسالمي  الحزب  أما  مقعدا.   78 مع 
أعلن تصدره  الذي كان  السلم  البالد حركة مجتمع 

االنتخابات ، فحل ثالثا مع 64 مقعدا.
إال أن الجبهة سجلت تراجعا كبيرا على صعيد عدد 
الموقتة،  الرسمية  األرقام  اظهرت  ما  على  المقاعد 
ربع  من  أقل  لديها  وبات  مقعدا   50 خسرت  فقد 

أعضاء المجلس الجديد.
وكانت حركة »مجتمع السلم«، أكبر حزب إسالمي 
للنتائح  الرسمي  اإلعالن  استبقت  قد  الجزائر،  في 
التشريعيّة  االنتخابات  تصدرها  األحد  وأعلنت 
وقالت، في بيان: »تؤكد حركة مجتمع السلم أنّها 
إلى  منبهة  الواليات«،  أغلب  في  النتائج  تصدّرت 
ستكون  النتائج  لتغيير  واسعة  محاوالت  »ثمة  أن 
الرئيس  دعت  كما  البالد«.  على  سيئة  عواقبها 
المعبّر عنها  إلى »حماية اإلرادة الشعبية  الجزائري 

فعليا وفق ما وعد به«.
لكن السلطة الوطنيّة المستقلة لالنتخابات نفت، 
أساس  ال  »التي  التصريحات  األحد،  مساء  بيان  في 

لها« لحركة »مجتمع السلم«، دون أن تسميها.
التي  الكتل  إلى  عامة  بصفة  التعرف  ويمكن 
لكن  المقبل.  الوطني  الشعبي  المجلس  ستشكل 
بسبب العملية الحسابية »المعقدة«، ال يمكن إعالن 
النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، على ما أوضح رئيس 

السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 
 2017 العام  التشريعية  االنتخابات  خالل   35,70%
لنسبة  ترقب  هناك  وكان   .)2012 العام   42.90%(
االنتخابيان  االستحقاقان  شهد  بعدما  المشاركة، 
السابقان )االقتراع الرئاسي العام 2019 واالستفتاء 
الدستوري العام 2020(، نسبة امتناع غير مسبوقة 

عن التصويت بلغت %60 و%76 على التوالي.

مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن 
يقر بفشل جهوده في إنهاء النزاع

محاكمة مرتقبة للموقوفني
في قضية »زعزعة استقرار« األردن

اتهام األمير حمزة بمحاولة الوصول للحكم عبر السعودية

أقر مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الثالثاء بفشل جهوده في وضع حد 
للحرب الدائرة في البالد. وقال غريفيث الذي يتعين عليه مغادرة منصبه على الفور لتولي 
مهام مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، إن »طرفي النزاع يجب أن 
يتحليا بالشجاعة الكافية، وأن يكونا منفتحين على اختيار« مسار تسوية سياسية »بدال من 
مواصلة النزاع.. خالل السنوات الثالث لمهمتي في اليمن، عرضنا فرصا عدة على طرفي 

النزاع، لكن من دون جدوى«.
للمنصب  المرشحين  قائمة  وتضم  البريطاني.  المبعوث  خلف  هوية  بعد  تعرف  ولم 
بريطانيًا وسويديًا ويابانيًا. وأوضح غريفيث أن »الوسيط ليس مسؤوال عن الحرب وال عن 

السالم. يقتصر دوره على أن يعرض على طرفي النزاع سبال لوضع حد للحرب«.
تخطي  من  بعد  يتمكنا  لم  النزاع  طرفي  بأن  اليوم  أبلغكم  األسف  »ببالغ  وأضاف: 
المتمردين  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات  حملت  الجلسة  وخالل  خالفاتهما«. 

الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق سالم في اليمن.
وأوضح غريفيث أن الحوثيين الذين التقى ممثلين لهم في صنعاء في مايو يرفضون وقفا 
إلطالق النار على صعيد البالد وبدء مفاوضات سالم إال بعد التوصل التفاقات حول استخدام 
ميناء الحديدة )غرب( ومطار صنعاء، المدينة الخاضعة لسيطرتهم. وأشار غريفيث إلى أن 
الحكومة اليمنية تصر في المقابل على »حزمة تشمل بدء وقف إطالق النار« بالتزامن مع 

اتفاقات حول الحديدة ومطار صنعاء.
وقال المبعوث المنتهية واليته لقد اقترحنا حلوال مختلفة لتقريب هذه المواقف. لألسف، 
لم يقبل الطرفان أيا من هذه االقتراحات. آمل أن تثمر الجهود التي تبذلها )سلطنة( عمان 
وغيرها منذ أن زرت صنعاء والرياض. ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع العام 2014، 
مواجهات دامية بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها 
دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وخلف النزاع عشرات آالف القتلى 
ودفع نحو 80 في المئة من السكان لالعتماد على اإلغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في 
العالم، وفقا لألمم المتحدة. وتسبب كذلك بنزوح ماليين األشخاص وترك بلدا بأسره على 

شفا المجاعة.

على وقع قضية محاولة انقالب على الحكم هزت المملكة األردنية تبدأ األسبوع المقبل 
في العاصمة عمان محاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية بتهمة »زعزعة أمن واستقرار 

األردن« و»التحريض على مناهضة نظام الحكم«.
ونقلت وكالة األنباء األردنية الرسمية »بترا« عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنه 
»من المتوقع بدء محاكمة المتهمين األسبوع المقبل«، بعدما صادق النائب العام لمحكمة 
أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسالم المجالي على »قرار الظن الصادر 
عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما« كل من باسم 
عوض اهلل والشريف عبد الرحمن حسن زيد، والتي أسند فيها لهما تهمة »التحريض على 

مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة«.
وكشفت الئحة االتهام في القضية التى باتت تعرف بـ»قضية الفتنة« عن أن ولي العهد 
األردني السابق األمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم 
وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق 

ذلك.
وبحسب الئحة االتهام المؤلفة من 13 صفحة والتي نشرها تلفزيون »المملكة« الرسمي 
على موقعه على اإلنترنت، »عقد األمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول 
إلى الحكم في المملكة األردنية الهاشمية؛ مخالفا بذلك أحكام الدستور األردني الذي رسم 

بوضوح آلية تولي العرش«.
وأضافت: »ولتحقيق مبتغاه، خرج عن النهج الهاشمي واألعراف والقانون، وأخذ يسعى 
إلى استغالل بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحـة األردنية، ومنها 
ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا، للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة 

الفتنة واإلحباط بين عناصر المجتمع«.
وأشارت الى أن الشريف حسن بن زيد »يحمل ذات الطروحات المناهضة لنظام الحكم«، 
وأن هذا األخير قام »خالل أحد االجتماعات بتزكية وطرح اسم المتهم باسم عوض اهلل 
على األمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي«، بحكم عمله »وقربه من 
المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وكذلك شبكة العالقات الخارجية التي استطاع 
بناءها بحكم المناصب التي تقلدها داخل األردن في السابق«، بحسب ما ذكرته نفس 

الوكالة.
ونقلت عن باسم رده في إحدى الجلسات على سؤال لألمير حمزة عن السعودية بالقول، 
إن »زياراته إلى السعودية محدودة بسبب جائحة کورونا حاليا، ولم تسنح له الفرصة لبحث 

هذا الموضوع، وسيعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن«.
واضافت أنه أسند اليهما كذلك »جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سالمة المجتمع 
وأمنه للخطر وإحداث الفتنة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها المسندة للمشتكى 

عليه الثاني«.
وأكدت الالئحة أن الثالثة كانوا »في جميع لقاءاتهم يتهجمون ويحرضون ضد نهج 
جاللة الملك عبداهلل الثاني«، مشددين على »طرح المواضيع التي ستثير الفتنة بين عناصر 

المجتمع«، مع »تحريض بعض فئات المجتمع ضد نظام الحكم وضد أجهزة الدولة«.
ويحمل عوض اهلل الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرب من ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل 

األردني إلى السعودية.
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه 
القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبداهلل خالل 

لقاء معه »الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة«.
العسكري  القاضي  الدولة  أمن  لمحكمة  العام  النائب  عن  حينها  »بترا«  ونقلت 
بالمتهمين باسم عوض اهلل والشريف  إنه »في ما يتعلق  المجالي قوله  العميد حازم 
عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يتم اإلفراج عنهما ارتباطا باختالف أدوارهما وتباينها 
والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم 

اإلفراج عنهم«.
اتهمت الحكومة في الرابع من أبريل ولي العهد السابق األمير حمزة )41 عاما( وأشخاصا 
آخرين بالضلوع في »مخططات آثمة« هدفها »زعزعة أمن األردن واستقراره «، وأوقفت نحو 

20 شخصا.
وسمى الملك عبداهلل األمير حمزة وليا للعهد العام 1999 بناء على رغبة والده الراحل 
عندما كان نجله األمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004 ليسمي 

العام 2009 ابنه وليا للعهد.
وأكد الملك عبداهلل الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن 

»الفتنة وئدت«، وأن »األمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي«.
وقال األمير حمزة، في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من »أضع نفسي بين 
يدي جاللة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد اآلباء واألجداد، وفيا إلرثهم، سائرا على 
دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجاللة الملك«. ثم ظهر الملك مع شخصيات، بينها 
األمير حمزة في الحادي عشر من شهر أبريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس األردن.

أسعار  رفع  قرار  صدور  منذ  السوداني  الشارع  ينتاب 
اندالع  في  تبدت  الشديد  االستياء  من  حالة  الوقود 
الطرق  وإغالق  بالخرطوم  واسع  نطاق  على  احتجاجات 

الرئيسة وإحراق اإلطارات.
من  مفرا  السودان  في  االنتقالية  الحكومة  تجد  وال 
بضعة  كل  الوقود  أسعار  على  جديدة  زيادات  إعالن 
يصرح  كما  منعدمة  باتت  أمامها  فالخيارات  أسابيع، 
بذلك مسؤولوها لتبرير القفزات الهائلة، التي تطبقها 

في األسعار، والتي قاربت هذه المرة 100%.
سيباع  البنزين  لتر  فإن  الجديدة،  األسعار  وبموجب 
بـ290 جنيها )0.67 دوالر( مقارنة بـ150 جنيها )0.35 
دوالر(   0.66( جنيها   285 مقابل  القرار،  قبل  دوالر( 

للغازولين.
للمراجعة  الوقود ستخضع  أسعار  إن  الحكومة  وقالت 
تشهد  أن  احتمال  يعني  ما  وهو  الدوالر،  سعر  حسب 
الجنيه  أن  سيما  األيام،  مقبل  في  جديدا  ارتفاعا 
أمام سلة  الموازي  السوق  تراجع بسرعة في  السوداني 

العمالت، فور اإلعالن عن الزيادات في أسعار الوقود.
وأمام بدء احتجاجات متفرقة في العاصمة الخرطوم، 
المالية،  وزير  قال  الحكومة،  إلسقاط  الدعوات  وتنامي 
جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي األربعاء الماضي إن 
الحكومة الحالية ال مناص أمامها إال بإصالح االقتصاد، 
بعدها  تأتي  فمن  الحكومة،  سقطت  إن  »حتى  وتابع 
أو  اإلصالحات،  ذات  في  المضي  غير  خيار  لديها  ليس 

عليكم إسقاطها هي األخرى«.
سياسية  انتهاج  مواصلة  على  العزم  الوزير  ويؤكد 
التحرير حتى يتعافى االقتصاد السوداني من التشوهات، 
التي قال إنه ظل يعاني منها كثيرا، ويعترف في الوقت 
وسط  كبيرة  معاناة  ستخلف  السياسات  تلك  بأن  ذاته 
مؤلمة  »جراحات  ستكون  بأنها  وشبهها  المواطنين، 
استئصال  عبر  إال  عالج  ال  لكن  وشديدة؛  وعميقة  جدا 

المرض«.
عبيد،  علي  جادين  الطاقة،  وزير  تبرير  سياق  وفي 
للقرار الذي أثار موجة غضب واسعة وسط السودانيين، 
من  الدولة  وخروج  الوقود  عن  الدعم  رفع  أن  يوضح 
حقول  تطوير  في  مباشرة  بصورة  سيسهم  تكاليفه 
%50؛  بنسبة  إنتاجها  تدنّى  التي  السودانية،  النفط 
لتطويرها، ويشير  توفير موارد  الدولة على  قدرة  لعدم 
إلى أن الحكومة تضطر لبيع نفطها بـ%50 من تكلفته 

الحقيقية، مما تسبب في إيقاف تطوير الحقول.
رفع  إن  صحفي-  تصريح  -في  المالية  وزارة  وقالت 
الرامية  الدولة  سياسة  إطار  في  يأتي  الوقود  أسعار 
تمكن  بنية  وتأسيس  الوطني،  االقتصاد  إلصالح 
مع  التعامل  من  الخاص  والقطاع  الدولة  مؤسسات 

مؤسسات التمويل الدولية.
تخضع  السعر  تحديد  عملية  بأن  الوزارة  أفادت  كما 
من   75%-71 بين  ما  تشكل  والتي  االستيراد،  لتكلفة 
سعر الوقود، مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ 
لشركات  الربح  وهامش  المضافة  القيمة  وضريبة 
التوزيع، حيث تشكل هذه التكاليف مجتمعة ما بين 25-

%29 من سعر البيع للمستهلك.

ويصف الخبير االقتصادي، خالد التجاني، قرار الحكومة 
برفع أسعار الوقود بأنه »انتحاري بامتياز«؛ بل خارج أي 
أن  ويؤكد  حقيقي،  اقتصادي  إلصالح  موضوعي  سياق 
الخطوة ستضرب في مقتل ليس معاش الناس فحسب؛ 
قطاعات  لتحريك  محاوالت  معول هدم ألي  »تصبح  بل 
االقتصادية  األوضاع  انهيار  لتزيد  المختلفة  اإلنتاج 

المتردية أصال«.
ويرى التجاني في حديثه للجزيرة نت أن أحد األسباب 
التي اضطرت الحكومة لهذا القرار، فراغ خزائن الحكومة 
العاملين  لتعويضات  األول  بالفصل  الوفاء  أن  لدرجة 
في  االستمرار  إلى  اللجوء  بدون  مستحيل  شبه  أصبح 
به  يسمح  ما  بأضعاف  المصرفي  النظام  من  االستدانة 

السقف القانوني.
لعجزه  األمرّين  يعاني  المركزي  »البنك  وأضاف 
المالية  الهيمنة  وطغيان  الستقالليته،  وفقدانه 
الحل  إلى  ويلجأ  الحكومة،  قبل  من  عليه  المفروضة 
من  المزيد  بضخ  مضمونا،  الكارثي  شكال،  السهل 
استمرار  النتيجة  لتكون  نقدية  أوراق  بطباعة  السيولة 

انفالت التضخم بكل تبعاته«.
تزايد معدل  غلواء  للتخفيف من  محاولة  »في  ويتابع 
التضخم الذي تجاوز %400، ويفوق بـ4 أضعاف المعدل 
الذي  الحالي،  العام  موازنة  في  مستهدفا  كان  الذي 
آخر  لجلب  القرار  هذا  دوافع  أحد  يأتي  نصفه.  انقضى 
جنيهات في جيوب المواطنين المسحوقين لتمويل جزء 

من العجز المهول في اإليرادات«.

تركة ثقيلة
فإن  كمبريسي،  فاروق  االقتصادي،  الخبير  وبحسب 
 210 بين  تتراوح  السودان  في  المحروقات  دعم  تكلفة 
األسعار  تطورات  -وفق  شهريا  دوالر  مليون   250 إلى 

 ،20% والبنزين  منها،   60% الغازولين  يمثل  عالميا- 
المصانع(  )وقود  والفيرنس   ،8% حوالي  الطبخ  وغاز 
القطاعات  حيث  ومن   .12% حوالي  األخرى  والمنتجات 
المحروقات،  من   60% حوالي  النقل  قطاع  يستهلك 
وقطاع الكهرباء %17، ويليه القطاع الصناعي والقطاع 

الزراعي.
هذا  أنهك  كمبريسي-  -يقول   2012 العام  ومنذ 
الدعم خزينة الدولة، في وقت أشار صندوق النقد إلى أن 
الدعم يعادل %75 من عائدات الضرائب؛ ألن السودان 
التطورات  وفق  للتسعير  محددة  آلية  لديه  ليست 

العالمية.
تلجأ  للدعم  السلبي  األثر  استفحل  كلما  أنه  ويتابع 
الحكومة لخفض قيمة العملة الوطنية إلى أن اضطرت 
الحكومة االنتقالية لدفع ثمن كل ذلك غاليا، حيث ورثت 
عن النظام السابق مديونية 3.5 مليارات دوالر مستحقة 
للشركات الصينية، قال إنها اآلن تمثل عقبة كبيرة أمام 

زيادة اإلنتاج النفطي وصيانة الحقول المنتجة.

نتائج كارثية
االقتصادية،  الشؤون  المختصة في  الصحفية  وتقول 
نازك شمام، إن قرار زيادة أسعار المحروقات اتخذ على 
أمل الوصول لنقطة القرار المحفزة للحكومة من صندوق 
الخرطوم  لحصول  بلوغها  يمهد  والذي  الدولي،  النقد 
على ملياري دوالر، وإن نهاية هذا الشهر تشهد وصول 
فريق من الصندوق للوقوف على اإلجراءات التي تبنتها 

الحكومة.
كما تؤكد شمام في حديثها للجزيرة نت أن مؤتمر 
باريس لدعم االستثمار في السودان، الذي عقد منتصف 
دول  من  كبار  مسؤولون  فيه  ناقش  الماضي،  مايو 
اإلصالحات  حول  االنتقالية  الحكومة  قادة  األول  العالم 

االقتصادية وضرورة االستمرار في استكمالها.
مبكر  وقت  منذ  طويال  جاهدت  الحكومة  أن  وتوضح 
لتطبيق هذا القرار؛ لكن ثمة متاريس حالت دونه، بعد 
أن أرسل وزير المالية السابق إبراهيم البدوي تأكيدات 
إصالحات  إجراء  على  بالعزم  الدولية  للمؤسسات 
اقتصادية تتضمن تحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز 

واألدوية فضال عن تحرير سعر الصرف.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة إلقناع 
في  المضي  بضرورة  السوداني  والشارع  العام  الرأي 
اإلصالحات؛ إال أنها أخفقت في الحصول على أي تأييد، 
فقررت -كما تقول المحللة االقتصادية- تطبيق قرار رفع 
تدريجي للدعم عن المحروقات بدءا من أكتوبرالماضي، 

تبعه توحيد سعر الصرف في فبراير.
لم  االقتصادية  المتغيرات  أن  شمام  نازك  وتؤكد 
تجعل قرار رفع الدعم عن المحروقات ذا فائدة ملموسة 
لإليرادات الحكومية، تزامنا مع االرتفاع المستمر لسعر 

الصرف.
وتشير إلى تأثيرات القرار على المعيشة وعلى المنتج 
سيعمل  األول  تطبيقه  بأن  وتشرح  والواردات،  المحلي 
على رفع سعر الصرف، بعد أن تلجأ الشركات المستوردة 
على  يؤثر سلبا  بما  األجنبي،  النقد  حاجتها من  لتأمين 
أسعار السلع المستوردة، وينتج عنه على المدى الطويل 
شح وندرة بعض السلع، بينما يظهر تأثيره على المنتج 
المحلي برفع تكلفة المنتجات بشكل كبير في ظل عدم 

دعم الدولة ألي من مدخالت اإلنتاج.

غليان الشارع
وبالفعل، فإن الشارع السوداني ومنذ صدور قرار رفع 
أسعار الوقود تنتابه حالة من االستياء الشديد تبدت في 
وإغالق  بالخرطوم،  واسع  نطاق  على  احتجاجات  اندالع 

الطرق الرئيسة، وإحراق اإلطارات.
التواصل االجتماعي  كما يصب مغردون على وسائل 
جام غضبهم على الخطوة، التي يقولون إنها اتخذت بال 

اكتراث ألوضاع الناس الصعبة أصال.
اإلجماع  قوى  رفضت  السياسية،  القوى  دوائر  وفي 
أسعار  زيادة  الشيوعي،  الحزب  يتزعمها  التي  الوطني، 
الوقود وعقدت اجتماعا طارئا يوم الخميس، خلص وفق 
مصادر تحدثت للجزيرة نت إلى الدفع بمذكرة لرئيس 

الوزراء تعارض القرار وتدعوه للتراجع عنه.
الحكومة  بيان - مضي  اإلجماع - في  وانتقدت قوى 
استعداد  بدون  الحر  السوق  سياسات  تطبيق  في 
االقتصادي  الطاقم  أن  إلى  وأشارت  النتائج،  لمراجعة 
إلى  تؤدي  سياسات  تطبيق  على  يصر  الوزراء،  لمجلس 
تدهور  مع  والخدمات،  السلع  أسعار  في  مستمر  ارتفاع 
المدخرات  وتآكل  الوطنية،  العملة  قيمة  في  متناٍم 
لتراجع  كنتاج  الموازنة  عجز  وزيادة  الشرائية،  والقوى 
تصاعدي  تضخم  على  عالوة  واإليرادات،  الصادرات 

تخطى عمليا 400%.
واعتبر التحالف توقيت اإلعالن عن الزيادات استمرارا 
الدائنين  الشتراطات  والرضوخ  االستجابة  نهج  في 
والممولين الدوليين، التي وضعوها في مؤتمر باريس، 
إعفاء  قرار  التخاذ  التوصل  إمكانية  متطلبات  كإحدى 

ديون السودان.

الخرطوم: الوكاالت

االحتجاجات المتفرقة تعود إلى الخرطوم

تحرير أسعار املحروقات يضع الحكومة السودانية أمام امتحان صعب

●   سودانيون داخل محطة للتزود بالوقود

الجزائر: وكاالت

صنعاء: وكاالت

عمان: وكاالت

أقل نسبة مشاركة منذ 20 عاما

يرى محللون أن نسبة االمتناع العالية هي الفائز 
السبت  جرت  التي  التشريعية  االنتخابات  في  األكبر 
طريق  إلى  الجزائر  دفع  إلى  إال  تؤدي  لن  وأنها 
وقال  منقسم.  نيابي  مجلس  مع  مسدود  سياسي 
مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالمين العربي 
مشاركة  نسبة  مع  إنه  عبيدي  حسني  والمتوسطي 
وطنية غير نهائية لم تتجاوز 23,03 %، تبرز نسبة 

االمتناع على أنها »أول حزب سياسي في البالد«.
وتشير االتجاهات األولى إلى أن عدد الناخبين أقل 
تظاهرات  وقع  على  عاشت  التي  الكبرى  المدن  في 
الغضب  وأن   2019 فبراير  في  ولد  الذي  الحراك 
البالد  شرق  شمال  في  القبائل  منطقة  في  مستمر 
ومعروفة  األمازيغية  باللغة  ناطقة  منطقة  وهي 

بتمردها على السلطة المركزية.
وقال عبيدي »هذا هو الفشل الثالث على التوالي 
االنتخابات  بعد  تبون«  المجيد  عبد  للرئيس 
الدستوري  واالستفتاء   2019 ديسمبر  في  الرئاسية 
في نوفمبر 2020، متحدًثا عن »تشكيك في خارطة 
االنتخابية إلعادة  الشكليات  )الحكم( سجينة  طريق 

بناء قاعدته السياسية«.
تصريح  في  رأى،  تبون  عبدالمجيد  الرئيس  لكن 
في  بسطاوالي  مركز  في  اقتراعه  بعد  لصحفيين 
هذه  أن  الجزائرية،  للعاصمة  الغربية  الضاحية 
النسبة »ال تهم«. وقال: »سبق أن قلت إنه بالنسبة 
لي، فإن نسبة المشاركة ال تهم. ما يهمني أن من 
يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية ألخذ 
أنا  ذلك،  »رغم  وتابع:  التشريعية«.  السلطة  زمام 
متفائل من خالل ما شاهدته في التلفزيون الوطني 
أنا  الشباب والنساء..  إقباال، خصوصا لدى  أن هناك 
في  بهدوء  االقتراع  عملية  وجرت  خيرا«.  متفائل 
قليال.  الناخبين  عدد  كان  حيث  العاصمة،  الجزائر 
كانت  حيث  القبائل،  منطقة  في  توتر  سجل  لكن 

المشاركة شبه معدومة.
عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  رئيس  نائب  وقال 
شغب«  »أعمال  إن  صالحي  سعيد  اإلنسان  حقوق 
من  كثير  في  متوترة«  و»األجواء  بجاية  في  وقعت 
فتحت  اقتراع  مركز   17 أن  وأوضح  البويرة.  قرى 
وأورد   ،500 أصل  من  بجاية  في  صباحا  أبوابها 
وزو  تيزي  في  لالنتخابات  الوطنية  السلطة  منسّق 
بسبب  أغلقت  مكتبا  و229  اقتراع  مركز   136 أن 
حوادث، بينها تخريب صناديق. وهذة أول انتخابات 
الشعبية  االحتجاجات  حركة  انطالق  منذ  تشريعية 
2019 رفضا  22 فبراير  السلمية غير المسبوقة في 
لوالية  بوتفليقة  عبدالعزيز  السابق  الرئيس  لترشح 
بعد شهرين  االستقالة  إلى  األخير  واضطر  خامسة. 

بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
»استشرافات شيطانية«

بين  تتراوح  مشاركة  بنسبة  يأمل  النظام  وكان 

40 و%50 على األقّل. وتبدو السلطة مصممة على 
التي وضعتها،  تطبيق »خارطة الطريق« االنتخابية 
واالنتقال  القانون  )دولة  الشارع  مطالب  متجاهلة 

الديمقراطي والقضاء المستقل(.
وعقب اإلدالء بصوته، أكد وزير االتصال والناطق 
وشفافية  »نزاهة  أن  بلحيمر  عمار  الحكومة  باسم 
الشيطانيّة  االستشرافات  ستكذب  االنتخابات 

لمخابر الفوضى المدمرة« التي تستهدف الجزائر.
نواب   407 الختيار  ناخب  مليون   24 نحو  ودعي 
جدد في مجلس الشعب الوطني )مجلس النواب في 
البرلمان( لمدة خمس سنوات. وكان عليهم االختيار 
بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها مستقلة - أي 

أكثر من 22 ألف مرشح.
الكبير من  العدد  وهي أول مرة يتقدم فيها هذا 
أحزاب سياسية  تؤيدهم  مرشحين  المستقلين ضد 
مسؤولية  وحملت  كبير  حد  إلى  صدقيتها  فقدت 
التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األزمات 

تمر بها الجزائر مند حوالى 30 شهرا.
من جهة أخرى، قررت األحزاب اإلسالمية المرخص 
لها، المشاركة في االقتراع من أجل »المساهمة في 

القطيعة والتغيير المنشود«.
األحزاب  هذه  حصول  المحللين  بعض  ويتوقع 

اإلسالميّة على غالبية نسبية في المجلس.
سيناريو  »في  أنه  الدولية  األزمات  مجموعة  وترى 
محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه 

االنتخابات لتشكيل ائتالف هدفه استمرار النظام«.

»تصعيد مخيف«
أركان  رئيس  حذر  االنتخابات،  موعد  اقتراب  ومع 
مخطط  »أي  من  شنقريحة  سعيد  الفريق  الجيش 
االقتراع.  سير«  على  التشويش  إلى  يهدف  فعل  أو 
وسعت الحكومة التي ينظر إليها على أنّها الواجهة 

المدنية للمؤسسة العسكرية إلى كسر الحراك.
االعتقاالت  وكثفت  المسيرات  كل  منعت  فقد 
السياسيين  المعارضين  ضد  القضائية  والمالحقات 
المستقلين  والصحفيين  الحراك  في  والناشطين 

والمحامين.
للمطالب  استجابت  إنها  الحكومة  وتقول 
قياسي«،  »وقت  في  األصيل«  لـ»الحراك  الرئيسية 
ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، 
أجنبية«  »أطراف  خدمة  في  بأنهم  إياهم  متهمة 

معادية للجزائر.
الرأي خلف  222 من سجناء  ويقبع ما ال يقل عن 
القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك أو 
الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية 

لإلفراج عن المعتقلين.
الجمعة  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  وعبرت 
الفضفاضة  تبون  الرئيس  »وعود  ألن  أسفها  عن 
باالنفتاح والحوار تتحّطم على صخرة واقع القمع في 

الجزائر«، ودانت »التصعيد القمعي المخيف«.
أنّنا في  وقال الرئيس الجزائري، السبت: »أعتقد 
من  للهجمات  نتعرض  دمنا  ما  الصحيح  الطريق 
مثل  دولة  تدخل  بأن  يرضوا  لن  ألنهم  جانب،  كل 
أنا  الواسعة.  أبوابها  من  الديمقراطية  الجزائر، 
إيمانا قويا بأن  شخصيا، كرئيس وكمواطن، أؤمن 
السلطة للشعب ويمارسها من خالل من ينتخبهم«.
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قمة لـ«لم الشمل» تسودها تقاربات وخالفات

«ناتو» يرص صفوفه ملواجهة التحديات القادمة من موسكو وبكني
في  (ناتو)  األطلسي  شمال  حلف  لدول  شمل»  لم  «قمة  في 
صفوفها  رص  الحلف  في  األعضاء  الدول  قررت  اإلثنين،  بروكسل، 
مع  والصين  روسيا  تفرضها  التي  الجديدة»  «التحديدات  لمواجهة 

التحالفات. الرئيس األميركي جو بايدن في «إحياء»  رغبة 
النص  فتضمن  الحلفاء،  مخاوف  عن  عبر  للقمة  الختامي  البيان 
والصين  روسيا  طليعتها  في  نقطة   79 صفحة   45 في  الصادر 
والتهديدات الجديدة في الفضاء وعلى اإلنترنت واإلرهاب وصعود 

المتسلطة. األنظمة 
العام  أمينه  وحذر  للحلف،  األول  القلق  مصدر  روسيا  وتبقى 
موسكو:  الى  مهمة  رسالة  «سنوجه  ستولتنبرغ  ينس  النروجي 
الحلفاء  وأعلن  تقسيمنا».  تستطيع  لن  وروسيا  متحدين  زلنا  ما 
الدولي  القانون  تحترم  أنها  تظهر  ال  روسيا  دامت  «ما  البيان  في 
الوضع  يعود  أن  يمكن  ال  الدولية،  ومسؤولياتها  بالتزاماتها  وتفي 
منتظم  حوار  على  منفتحين  «نبقى  أضافوا:  لكنهم  طبيعته»،  إلى 

وجوهري».
كما أطلقت القمة مراجعة للمفهوم االستراتيجي للحلف الذي أقر 
2010، لتمكينه من مواجهة التهديدات الجديدة المطروحة  العام 
في الفضاء وفي المجال اإللكتروني. وطوى الحلف األطلسي صفحة 
«إعادة  على  بايدن  تصميم  إلى  اطمأن  بعدما  ترامب،  دونالد 

المتحدة. الواليات  تحالفات  إحياء» 
بايدن الذي شدد قبل بدء القمة، على «الحاجة إلى تنسيق أكبر» 
هناك  «أصبح  الماضيتين،  السنتين  خالل  إنه  قال  الحلفاء.  بين 
إدراك متزايد أن لدينا تحديات جديدة. لدينا روسيا التي ال تتصرف 

الصين». إلى  بالنسبة  األمر  نأملها، وكذلك  التي كنا  بالطريقة 
أكد  ستولتنبرغ  ينس  النرويجي  األطلسي  لحلف  العام  األمين 
بدوره أن القمة سترسل رسالة مهمة إلى موسكو أن دول التحالف 

زالوا متحدين وروسيا لن تستطيع تقسيمها. ما 
زيادة  نشهد  «نحن  قال:  حيث  الصين،  إلى  ستولتنبرغ  وعرج 
كبيرة في قوة الصين. إنها تستثمر في القدرات النووية واألسلحة 
تشاركنا  وال  الصين،  بحر  في  عدائي  موقف  ولديها  المتطورة، 
تقنية  واستخدام  كونغ  هونغ  في  القمع  حملة  تظهر  كما  قيمنا، 

الصينيين». السكان  لمراقبة  الوجوه  على  التعرف 
وفي  اإللكتروني  الفضاء  في  منا،  تقترب  «الصين  أن  وأضاف 
للسيطرة  أوروبا  في  تستثمر  إنها  الشمالي.  القطب  وفي  أفريقيا 

االستراتيجية». التحتية  البنى  على 

المتواصل  المعلنة وسلوكها  الصين  أن «طموحات  الحلفاء  وأكد 
وفي  قواعد،  إلى  المستند  الدولي  النظام  ألسس  تحديات  تشكل 

الحلف». أمن  إلى  بالنسبة  أهميتها  لها  مجاالت 
وأكد  جديدة.  باردة  حرب  في  الدخول  الوارد  غير  من  لكن 
لكن  عدونا.  خصمنا،  ليست  «الصين  الصدد  بهذا  ستولتنبرغ 
أمننا». وتابع:  الصين على  التي تطرحها  التحديات  نواجه  أن  علينا 
اآلونة  في  متزايد  بشكل  تتعاونان  والصين  روسيا  أن  «نالحظ 
العسكري.  الصعيد  على  أو  السياسي  الصعيد  على  سواء  األخيرة، 

وهذا يمثل بعدا جديدا وتحديا جديا للحلف األطلسي».
ونجح بايدن في إدراج التحدي األمني الذي تطرحه الصين ضمن 
أبدوا  فرنسا  سيما  وال  األوروبيين  الحلفاء  بعض  أن  ولو  البيان، 

تحفظات.
قررته  الذي  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  كان  وإن 
لمصداقية  ضربة  سدد  حلفائها  مع  التشاور  دون  من  واشنطن 
عن  يتخلوا  لن  الحلفاء  أن  إال  األطلسي،  للحلف  الخارجية  العمليات 

لحركة طالبان. البلد  هذا 
كابل  مطار  تشغيل  استمرار  لضمان  تمويل  تخصيص  وسيتم 
البلد.  في  غربي  وجود  على  للحفاظ  أساسيا  يعتبر  ما  الدولي، 
طيب  رجب  الرئيس  وبحث  أمنه،  لضمان  قوة  إبقاء  تركيا  وعرضت 

العسكرية. المساهمة  إردوغان مع نظرائه سبل هذه 
ويستثمر  أكبر  بشكل  الحلف  يتشاور  أن  «يجب  ستولتنبرغ:  وقال 
على  حصلوا  بعدما  لذلك  استعدادهم  األوروبيون  وأبدى  أكثر»، 

المشترك. األمن  اعتراف بإسهامهم في 
يعتبروهم حلفاء «موثوقين»  أن  األميركيين  يتحتم على  زال  وما 
علما بأن ثماني فقط من دول االتحاد األوروبي الـ21 األعضاء في 
ناتجها  إجمالي  من   2% بتخصيص  بالتزامها  تفي  األطلسي  الحلف 
بخالف  الدول،  هذه  إحدى  وفرنسا  العسكرية،  لنفقاتها  القومي 

وإسبانيا. وإيطاليا  المانيا 
مشتركة  وسائل  التحالف  منح  ستولتنبرغ  باقتراح  برلين  ورحبت 
«من أجل إنفاق أكثر وأفضل». لكن باريس رفضته. ويبقى اإلجماع 

القرارات داخل الحلف. أمرا حتميا التخاذ 

● أم� حلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ خالل مؤتمر صحفي في بروكسل.
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●  بايدن وبوتين في لقائهما بجنيف.

جنيف: وكاالت

االنتخابات تطوي صفحة الرئيس روحاني الذي يتولى منصبه منذ ٢٠١٣ وال يحق له الترشح

●  المرشحون السبعة النتخابات الرئاسة في إيران.

طهران: وكاالت
يتوجه اإليرانيون إلى صناديق االقتراع يوم الجمعة، الختيار رئيس جديد 
خلفا لحسن روحاني، في انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفا ويتوقع أن 
تعزز إمساك المحافظين بمفاصل هيئات الحكم، وسط تخوف من امتناع عن 

المشاركة بنسبة قياسية.
وفي فترة من الصعوبات االقتصادية واالجتماعية زادتها حدة العقوبات 
سبعة  أصل  من  مرشحين  ثالثة  أعلن  «كوفيد19-»،  وجائحة  األميركية 
انسحابهم األربعاء في اللحظات األخيرة من سباق االنتخابات الرئاسية اإليرانية، 
مع إبداء منسحبين من المحافظين المتشددين دعمهما للمرشح ابراهيم 
رئيسي. وكان اإلصالحي محسن مهر علي زاده (64 عاما) أول المنسحبين، 
صباح األربعاء، دون تقديم تفاصيل إضافية. وتاله المحافظ المتشدد علي 
رضا زاكاني الذي أعلن تأييده النتخاب رئيسي. ونقل موقع التلفزيون الرسمي 
«إيريب نيوز» عن زاكاني قوله «أعتقد أنه (رئيسي) مؤهل وسأصوت له، وآمل 

حصول إصالحات جوهرية في البالد مع انتخابه».
وأفاد المصدر نفسه عن انسحاب سعيد جليلي، األمين السابق للمجلس 
األعلى لألمن القومي. ونقل التلفزيون عن جليلي قوله «اآلن وقد أيد جزء مهم 
من المجتمع أخي العزيز حجة اإلسالم ابراهيم رئيسي، بات من المستحق أن 
(يقوم) كل المؤمنين بجبهة الثورةبمساعدته من خالل أصواتهم لتحقيق 

بداية قوية».

غياب المنافسين
ويبرز بين المرشحين رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم 
رئيسي (60 عاما)، األوفر حظا للفوز بالمنصب، بعدما نال %38 من أصوات 

المقترعين في انتخابات 2017، وفي ظل غياب أي منافس وازن هذا العام.
منذ  منصبه  يتولى  الذي  روحاني  الرئيس  صفحة  االنتخابات  وستطوي 
2013، وال يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد واليتين متتاليتين. وشهد 
عهده سياسة انفتاح نسبية على الغرب توجت بإبرام االتفاق حول البرنامج 
المتحدة  الواليات  انسحاب  الريح منذ  الذي بات في مهب  اإليراني،  النووي 

أحاديا منه العام 2018.
ويرجح أن تشهد االنتخابات امتناعا واسعا عن التصويت، وهو ما يصب عادة 
في صالح التيار المحافظ. وشهدت آخر عملية اقتراع (االنتخابات التشريعية 
2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت %57. وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة 
الدستور آالف المرشحين، غالبيتهم من اإلصالحيين والمعتدلين. وانتهت 

انتخابات مجلس الشورى اإلسالمي (البرلمان) بفوز عريض للمحافظين.

الحملة االنتخابية
وقبل أقل من أسبوعين على موعد الدورة األولى، تمضي الحملة االنتخابية 
العائدة لرئيسي، يندر وجود صور  دون ضجيج في طهران. وباستثناء تلك 

المرشحين وشعاراتهم في العاصمة.
وفي حين أن اإلجراءات الوقائية المرتبطة بـ«كوفيد19-» حدت بشكل كبير 
من إمكانية إقامة تجمعات عامة، يسود انطباع عام بأن االنتخابات المقبلة 
تثير حماسة أقل من سابقاتها. ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية، 
ويشكل الحكومة، إال أن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد 

األعلى للجمهورية اإلسالمية آية اهللا علي خامنئي.

«تمهيد األرضية» لرئيسي
وأبرمت إيران في عهد روحاني العام 2015 اتفاقا مع الدول الكبرى بشأن 
مقابل  عليها،  المفروضة  العقوبات  من  العديد  رفع  أتاح  النووي،  برنامجها 

خفض أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.
لكن نتائج االتفاق باتت في حكم الملغاة منذ قرار الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب االنسحاب أحاديا منه قبل ثالثة أعوام، وإعادة فرض عقوبات 

قاسية على إيران انعكست سلبا على اقتصادها وعملتها.

موجات االحتجاج
وخالل األعوام الماضية، شهدت مدن إيرانية موجتي احتجاجات في شتاء 
2017-2018 ونوفمبر 2019 على خلفية أسباب اقتصادية، اعتمدت السلطات 

الشدة في التعامل معها.
في  اإليراني  بالشأن  المتخصص  تيرم  كليمان  الفرنسي  الباحث  ويقول 
المعهد الجامعي األوروبي في فلورنسا، إن التحدي األول في االنتخابات هو 
البالد». ويضيف: «في  بعد إضعاف  تماسكا  أكثر  (السياسي)  النظام  «جعل 

مواجهة الفقر المتزايد بين الشعب، بات األمر يتعلق، بعد إمساك (المحافظين) 
بالبرلمان في 2020، بتمهيد األرضية من أجل فوز المرشح رئيسي».

ويرى تيرم أن أي سيناريو مغاير لفوز رئيسي هو أمر «مستبعد»، عازيا ذلك 
المتوقعة، وهي دون 40 بالمئة، وفق  المشاركة  إلى نسبة  بشكل أساسي 

تقديرات استطالعات رأي محلية.

رئيسي األوفر حظا
ويعكس إبراهيم رئيسي، المرشح األوفر حظا للفوز في االنتخابات الرئاسية 
اإليرانية، صورة رجل الدين الوقور، ويرسم لنفسه صورة المدافع عن الطبقات 

المهمشة وحامل لواء مكافحة الفساد.
ويعد حجة اإلسالم رئيسي (60 عاما) الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية 
النظام  المتشددين، ومدافعا عن  المحافظين  السياسيين  2019، من  منذ 

العام.
وهو يرفع في االنتخابات المقررة دورتها األولى في 18 يونيو، شعار مواجهة 
«الفقر والفساد». على المبدأ نفسه، خاض االنتخابات الرئاسية العام 2017، 
ونال 38 بالمئة من األصوات، لكن ذلك لم يحل دون فوز المعتدل حسن 
روحاني بوالية ثانية. وال يحق لألخير الترشح لالنتخابات المقبلة بعد واليتين 

متتاليتين في منصبه، وهو الحد األقصى المسموح به دستوريا.
ولد رئيسي في مدينة مشهد (شمال شرق) في نوفمبر 1960، وبدأ بتولي 
مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عين مدعيا عاما في مدينة كرج قرب طهران 
وهو لما يزل في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة 

اإلسالمية العام 1979.
في  عقود  ثالثة  قرابة  السوداء،  العمامة  ذو  الشيعي  الدين  رجل  أمضى 
هيكلية السلطة القضائية للجمهورية اإلسالمية، متنقال بين مناصب عدة، 
منها (مدعي عام طهران) بين 1989 و1994، و(معاون رئيس السلطة) من 

2004 حتى 2014، حين تم تعيينه مدعيا عاما للبالد.
في 2016، أوكل إليه المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية آية اهللا علي 
وعينه  مشهد،  مدينة  في  المقدسة  الرضوية  العتبة  سادن  مهمة  خامنئي 
بعد ثالثة أعوام على رأس السلطة القضائية، أحد األركان األساسية للنظام 

السياسي.

تلميذ المرشد
ويعمل رئيسي الذي يرى منتقدوه أنه يفتقر إلى الكاريزما، بوحي الدروس 

الدينية والفقهية لخامنئي.
الديني  بردائه  يعرف  الذي  رئيسي  قام  الرسمية،  الذاتية  سيرته  وفق 
ونظارتين رفيعتين ولحية مشذبة غزاها الشيب، بتدريس مواد فقهية ودينية 
مشهد  مدينة  في  خصوصا   ،2018 العام  من  اعتبارا  العلمية  الحوزات  في 

المقدسة، مسقط رأسه.
وتطرح وسائل إعالم إيرانية عدة اسم رئيسي كخلف محتمل للمرشد األعلى 
خامنئي الذي سيتم الثانية والثمانين من العمر في يوليو المقبل. ورئيسي هو 

أيضا عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صالحية تسمية المرشد.
شهيد  جامعة  في  التربية  علوم  أستاذة  الهدى،  علم  جميله  من  متزوج 
بهشتي بطهران، ولهما ابنتان تحمالن شهادات في الدراسات العليا. جعله 
الجمعة  إمام  الهدى،  العائلي نسيبا لحجة اإلسالم أحمد علم  هذا االرتباط 
المدن  وإحدى  إيران،  مدن  كبرى  ثاني  مشهد،  في  األعلى  المرشد  وممثل 

المقدسة لدى الشيعة الحتضانها مرقد اإلمام الرضا.
شخصه  حول  يجمع  أن  على  القادر  الوحيد  كالمرشح  رئيسي  إلى  ينظر 
تأييد مختلف المعسكرات السياسية للمحافظين والمحافظين المتشددين 
المحافظين  من  خمسة  (بينهم  السبعة  المرشحين  من  «األصوليين»، 
المتشددين)، الذين نالوا أهلية مجلس صيانة الدستور لخوض االنتخابات 

الرئاسية الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية اإلسالمية.
بين  واسع  تأييد  أو  إجماع  على  الحصول  مهمة  أن  يدرك  رئيسي  لكن 
مختلف شرائح المجتمع اإليراني بكل تنوعه، ستكون أصعب، خصوصا في ظل 

االنقسام بشأن مسائل عدة من أهمها الحريات الشخصية.
وفي ظل خيبة أمل من عدم إيفاء عهد روحاني (2013-2021) بوعوده على 
هذا الصعيد، تعهد رئيسي الدفاع عن «حرية التعبير» و«الحقوق األساسية 

لكل المواطنين اإليرانيين» و«الشفافية».

في مواجهة الفتنة
الذين  واإلصالحيين  المعتدلين  لدى  صدى  تجد  ال  كهذه  وعودا  لكن 
يعتبرون أن رئيسي تنقصه الخبرة السياسية، ما يجعله غير متمكن من الحكم. 
في المقابل، يشدد المرشح رئيسي على نيته «تشكيل حكومة من الشعب من 

أجل إيران قوية»، والقضاء على «أوكار الفساد».
وهو يستند في ذلك الى العمل الذي قام به خالل توليه السلطة القضائية. 
وقد حصلت في عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة واسعة من وسائل 
اإلعالم، بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد. وطالت اإلجراءات 
قضاة أيضا يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهودا 

سابقا في إيران.
لكن معارضين في الخارج يربطون دائما بين رئيسي وحملة اإلعدامات 
التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين العام 1988، حين كان يشغل منصب 

معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.
وردا على أسئلة وجهت إليه العامين 2018 و2020 على خلفية هذه الحقبة، 
نفى رئيسي ضلوعه في هذه اإلعدامات أو المسار الذي أفضى إليها، لكنه 
أبدى تقديره لـ«األمر» الذي أصدره اإلمام الراحل روح اهللا الخميني، مؤسس 

الجمهورية اإلسالمية، لتنفيذ اإلجراءات بحق هؤالء الموقوفين.
كان رئيسي من المؤيدين للشدة التي تعاملت بها السلطات اإليرانية مع 
احتجاجات «الحركة الخضراء» التي تلت إعادة االنتخاب المثيرة للجدل للرئيس 

محمود أحمدي نجاد العام 2009.
وقال في تلك الفترة: «من يتحدث إلينا عن التعاطف اإلسالمي والسماح، 
نجيبه: سنواصل مواجهة مثيري الشغب حتى النهاية، وسنقتلع جذور الفتنة».

المتشدد إبراهيم رئيسي.. األوفر حظا

انسحاب ثالثة مرشحني من السبعة 
املتننافسني على كرسي رئاسة إيران

قمة بني بايدن وبوتني 
لرسم «خطوط حمراء»

وموسكو  واشنطن  بين  العالقات  تراجع  تجاوز  نحو 
الرئيس  بين  تاريخية  قمة  انطلقت  مستوى،  أدنى  إلى 
في  بوتين  فالديمير  الروسي  ونظيره  بايدن  جو  األميركي 
المشتركة،  والمصالح  الحمراء»  «االخطوط  لمناقشة  جنيف 
في  الخارجية  عالقاتها  رسم  واشنطن  فيه  تعيد  وقت  في 

فترة ما بعد ترامب.
المفاوض  بصورة  القمة  من  للخروج  بايدن  ويسعى 
روسيا  موقع  تأكيد  في  هدفه  بوتين  حقق  بينما  القوي، 
الرئيسان في جنيف قبل  الدولية؛ فقد تصافح  على الساحة 

القمة.
الواليات  لحلفاء  القوي  الدعم  على  بايدن  ويعتمد 
المتحدة، إذ ال يعرف سيد البيت األبيض الخطوط الحمراء 
بـ«القاتل»،  وصفه  أن  سبق  فقد  بوتين،  عن  حديثه  عند 
«الخطوط  الكرملين على  أنه سيطلع سيد  أكد مؤخراً  كما 

التي ال يسمح له بتجاوزها».
في  األطلسي  شمال  حلف  قمة  ختام  في  بايدن،  وأضاف 
روسيا،  مع  نزاع  إلى  نسعى  ال  «نحن  اإلثنين:  بروكسل، 

إذا واصلت روسيا أنشطتها». لكننا سنرد 
السلطة، يخوض جو  وبعد نحو خمسة أشهر على توليه 
ال  أنه  على  مراراً  األبيض  البيت  شدد  فقد  مجازفة.  بايدن 
العمر  من  البالغ  الرئيس  لكن  مذهل.  اختراق  توقع  ينبغي 
كمفاوض  صورته  لتلميع  الفرصة  لديه  أن  يدرك  عاماً   78
جيد في جنيف، التي استضافت أول لقاء مباشر بين رونالد 
شهد  الذي   ،1985 العام  غورباتشوف  وميخائيل  ريغان 

بداية ذوبان الجليد في الحرب الباردة.
على  اللقاء  هذا  في  الروسي  الرئيس  يعتمد  أن  ويمكن 
رؤساء  أربعة  عهود  بوتين  شهد  فقد  الطويلة.  خبرته 
نهاية  في  السلطة  إلى  وصوله  منذ  آخرين  أميركيين 
مما  أكثر  بالفعل  حقق  قد  أنه  على  خبراء  ويتفق   .1999
على  روسيا  أهمية  على  كدليل  القمة  عقد  وهو  أراده، 

العالمية. الساحة 
وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي» األميركية، قال بوتين 
من  انفعاالً  أقل  الديمقراطي  الرئيس  يكون  أن  يأمل  إنه 
أن  ليؤكد  أيضاً  الفرصة  انتهز  لكنه  الجمهوري؛  سلفه 

دونالد ترامب رجل «موهوب».
والتقي الزعيمان في فيال «ال غرانج»، المبنى الذي يعود 
متنزه  مع  جنيف،  قلب  في  ويقع  عشر،  الثامن  القرن  إلى 

بإطاللة خالبة على بحيرة جنيف.
األبيض  البيت  عليها  يتفق  التي  الوحيدة  النقطة  وتبدو 
أدنى  في  البلدين  بين  العالقات  أن  هي  والكرملين 

مستوياتها.
أن  ويبدو  كثيرة  الخالفية  القضايا  فإن  ذلك،  وغير   
أوكرانيا  بشأن  خصوصاً  وحادة،  شاقة  ستكون  المناقشات 

وبيالروسيا.
المعلومات  هي  حساسية  القضايا  أكثر  من  واحدة 
وبمعزل  اإللكترونية.  والهجمات  اإلنترنت  عبر  المضللة 
دونالد  لمصلحة   2016 انتخابات  في  التدخل  محاولة  عن 
واشنطن  الهائلة  اإللكترونية  الهجمات  أزعجت  ترامب، 

مؤخراً.
بنى  استهدفت  التي  الهجمات،  العديد من هذه  ونسب 
تحتية أميركية، إلى موسكو أو إلى مجموعات من القراصنة 
المتمركزين في روسيا، التي تنفي هذه االتهامات، وتتهم 
بدورها واشنطن بالتدخل في شؤونها عبر دعم المعارضة 

الكرملين. تنتقد  إعالم  أو تمويل منظمات ووسائل 
القمة:  الروسي في تصريحات سابقة على  الرئيس  وقال 
مرة  أنفسهم  يكلفوا  ولم  االتهامات،  أنواع  بكل  «اتهمنا 

واحدة عناء تقديم أي دليل».

أمين عام الحلف: روسيا والصين تتعاونان 

عسكريا وهذا يمثل تحديا جديا لنا



اقتصاد

كالم في األرقام

مليون دوالر
من البنك الدولي لتحفيز االستثمار 

في األردن

قالوا
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رئيس  مع  الكبير  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  ناقش 
طرق  بالمصرف  اإللكتروني  الدفع  شركات  تقييم  لجنة  وأعضاء 

تطوير نظم الدفع اإللكتروني في ليبيا.
وتناول االجتماع، الذي عقد األحد الماضي، آليات عمل اللجنة 
وتطوير اللوائح والقوانين «بما يتماشى مع استراتيجية المصرف 

المركزي فى تطوير خدمات الدفع اإللكتروني».
وفي 6 مايو الماضي، اعتمد المصرف المركزي التقرير المقدم 
الدفع  أنظمة  بإعداد مبادرة تطوير خدمات  المكلف  الفريق  من 

اإللكتروني، الذي تضمن خارطة طريق لتطوير تلك الخدمات.
التجارية  وجرى إعداد خارطة الطريق بالتعاون بين المصارف 

وشركة «معامالت»، بإشراف ودعم مباشر من المصرف.

«املركزي» يناقش تطوير نظم الدفع اإللكتروني

التراجع االقتصادي نتيجة 
كورونا كان قويا جدا 
واالنتعاش يستغرق 
بعض الوقت

وزيرة االقتصاد اإلسبانية 
نادية كالفينيو

٥٠٠

هل يمكن تحقيق نمو في ظل «كورونا»؟
إنتاج واستهالك قدر أكبر من السلع والخدمات مقابل حجم العمل ذاته 
يبدو أمراً رائعاً وكأنه ضرب من الخيال. والواقع أنه ممكن تماماً. فزيادة 
اإلنتاجية عنصر أساسي من العناصر المساهمة في رفع النمو االقتصادي 

وزيادة الدخول. واألمر كله يتلخص في كيفية جعل العمالة أكثر إنتاجية.
وبالنسبة لكثير منا، غيرت جائحة «كوفيد19-» طريقتنا في العمل وفي 
اإلنفاق. والسؤال هو: كيف ستؤثر هذه التغيرات على إنتاجيتنا، سواء اآلن 

أو الحقاً في المستقبل.
البيئة  في  سيما  وال  المدى،  طويلة  باإلنتاجية  التنبؤ  يصعب  وبينما 
الحالية، فإن هناك قناتين أساسيتين قد تؤثر الجائحة من خاللهما على 
المال  ورأس  العمالة  توزيع  وإعادة  المتسارع  الرقمي  التحول  اإلنتاجية: 
والصناعات.  الشركات  مختلف  بين  الرقمية)  والتكنولوجيات  (كاآلالت 

وتبحث مذكرتنا الصادرة مؤخراً* في كيفية عمل كل هذه العناصر.

دفعة لإلنتاجية
الرقمنة واألتمتة، بما في ذلك عن  التحول نحو  إلى تسارع  الجائحة  أدت 
أن  يبدو  ال  اتجاهات  وهي  بعد،  من  والعمل  اإللكترونية  التجارة  طريق 

التراجع عنها أمر مرجح.
ومن المرجح أن تؤثر هذه التغيرات على اإلنتاجية؛ فاالستثمارات التي 
تم توجيهها مؤخراً إلى األدوات الرقمية، التي تتراوح بين عقد المؤتمرات 
طيار  دون  والطائرات  الملفات،  في  التشارك  وتطبيقات  الفيديو  عبر 
وتكنولوجيات التنقيب في البيانات، يمكن أن تجعلنا أكثر كفاءة في أداء 

عملنا.
1995 - 2016، هناك  الفترة  بلداً على مدار   15 لعينة من  وبالنسبة 
عالقة ارتباط بين حدوث ارتفاع بنسبة 10 % في استثمار رأس المال غير 
الملموس (وهو االستثمار الذي تندرج تحته األصول على غرار التكنولوجيات 
الرقمية في اإلحصاءات القومية) وبين ارتفاع إنتاجية العمالة بنسبة 4.5 % 
تقريباً، األمر الذي يرجح أن يكون انعكاساً لدور رأس المال غير الملموس 

في تحسين الكفاءة والقدرات.
ومقارنة بذلك، يرتبط تعزيز رأس المال الملموس (كالمباني واآلالت) 
قد   ،«19  - «كوفيد  جائحة  انحسار  ومع  اإلنتاجية.  في  طفيف  بارتفاع 
التي استثمرت في األصول غير  للشركات  أعلى  إنتاجية  تترتب على ذلك 

الملموسة، كالتكنولوجيات الرقمية وبراءات االختراع.
قدم  على  للجميع  تتحقق  أن  المكتسبات  لهذه  يرجح  ال  أنه  غير 
المساواة. فاالستثمار في األصول غير الملموسة حساس تجاه أوضاع 
فقد  وبالتالي  االئتمان، 
في  االستثمار  يتباطأ 
ضاقت  إذا  األصول  هذه 
األوضاع المالية أو ساءت 
العمومية  الميزانيات 
جراء  من  للشركات 

األزمة.
إلى  التطورات،  وهذه 
الكثير  حققه  ما  جانب 
الكبيرة  الشركات  من 
في  (خاصة  المهيمنة 
الخدمات  قطاعات 
الرقمية) من أداء أفضل مقارنة بالشركات األخرى أثناء األزمة، يمكن 

أن تساهم في تصاعد القوة السوقية لهذه الشركات، مما يمكن أن يخنق 
االبتكار مع مرور الوقت.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض الوظائف المعرضة للتحول إلى التشغيل 
اآللي قد ال تعود أبداً، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوظائف وفترات 
قطاعات  في  عمل  عن  البحث  إلى  العاملين  واضطرار  المطولة  البطالة 
مختلفة قد ال تناسبها المهارات التي يمتلكونها. وسيكون هذا هو الوجه 
التحول  مزيد  خالل  من  اإلنتاجية  مكاسب  عملة  في  قتامة  األكثر  اآلخر 

الرقمي.

إعادة توزيع الموارد أثناء الجائحة
نظراً لالختالف الكبير في تأثير الجائحة على القطاعات، يرجح أن تكون 
انتقاالت  مثل  الراهن،  الوقت  في  الموارد  توزيع  إعادة  من  درجة  هناك 

العمالة عبر الشركات عند تسريحها أو تعيينها.
األعمال  األقل، هما: تقلب مؤسسات  اثنين على  ويحدث هذا لسببين 

الداخلة إلى السوق والخارجة منه، والتغيرات في الطلب االستهالكي.
ومن الطبيعي أن يؤدي تدفق العمل ورأس المال نحو الشركات األكثر 
إنتاجية إلى تعزيز اإلنتاجية، ومن الممكن أن يساعد على تخفيف ضربة 
الركود (إذا قامت الشركات األكثر إنتاجية بإعادة تعيين العمال المسرحين، 

على سبيل المثال).
الشركات،  بين  التوزيع  إعادة  مدى  على  السياسات  إجراءات  تؤثر  وقد 

ومن ثم نمو اإلنتاجية، ولكن هذا االتجاه غير مؤكد.

إعادة توزيع الموارد في فترات الركود
المباشرة  المخالطة  القائمة على  الخدمات  ثانياً، إن تحول الطلب عن 
(كما  عامل  لكل  الناتج  على  النسبي  االنخفاض  يغلب  حيث  األفراد،  بين 
في المطاعم والسياحة وتجارة التجزئة من خالل منشآت لها وجود مادي) 
واتجاهه إلى الحلول الرقمية والقطاعات التي تتسم بناتج أعلى لكل عامل 
(كالتجارة اإللكترونية والعمل من بعد) يشير إلى أن إعادة توزيع الموارد 

عبر القطاعات ربما يكون قد حقق ارتفاعاً في اإلنتاجية الكلية.
تخضع  الجائحة  أثناء  حدثت  التي  التحوالت  لكل  الدائمة  اآلثار  أن  إال 
لقدر كبير من عدم اليقين، مع ترجيح تعافي بعض القطاعات (كالسياحة) 

وحدوث تغييرات أكثر دواماً في قطاعات أخرى (كتجارة التجزئة).
السياسات يمكن أن تساعد

من شأن ضمان إعادة توزيع الموارد بكفاءة مع حماية الفئات الضعيفة 
اقتصادياً أن يدعم تحقيق تعاف قوي. ويمكن تحقيق ذلك بطرق متعددة، 

بما فيها الطرق التالية:
أكثر  استخدامات  إلى  الفاشلة  الشركات  رأسمال  توجيه  سرعة  ضمان 

كفاءة، وفقاص لسياسات مثل تحسين إجراءات اإلعسار وإعادة الهيكلية.
تشجيع المنافسة لتمكين الشركات من الخروج والدخول للمساعدة في 
التركيز  تحويل  المسرحين، من خالل  العمال  ودعم  السوقية،  القوة  كبح 
إعادة  إلى  بالعمالة  االحتفاظ  من  السياسات  دعم  تقديم  عند  تدريجياً 
تسارعت  كلما  الجديد  المعتاد  الوضع  مع  التكيف  تيسير  بغية  توزيعها، 
العمالة  إلكساب  المبذولة  الجهود  ستساعد  كذلك  التعافي.  مكتسبات 
مبدأ  دعم  في  العمل،  رأس  على  التدريب  ذلك  في  بما  جديدة،  مهارات 

إدماج الجميع وزيادة رأس المال البشري وتعزيز النمو المحتمل.
وأخيراً، لكي نجني منافع إنتاجية االستثمار في األصول غير الملموسة، 
التمويل  على  للحصول  الكافية  الفرص  إتاحة  ضمان  بالضرورة  يتعين 

للشركات التي تتوافر لها مقومات البقاء.
فإن  «كوفيد19-»،  جائحة  عن  الناجم  االقتصادي  الضرر  ورغم 
زيادة  في  تساعد  أن  يمكن  الفنية  والدراية  التكنولوجيا  في  االستثمارات 
اإلنتاجية. غير أن للسياسات دوراً أساسياً تؤديه لبلوغ هذه الغاية وتعميم 

ثمارها على الجميع.

متعددة  الرقابة  قسم  رئيس  نائبة  كريستيانسن  إنغبو  لونيه   *
الدولي النقد  بصندوق  األطراف 

الدولي النقد  بصندوق  باحث  حبيب  *عاشق 
باحثة ماكدونالد  *مارغو 
باحث ماالكرينو  دافيد   *

مقابل الدينار الليبي
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4.4673دوالر أميركي
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6.2931الجنيه االسترليني
1.1912الريال السعودي
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2021 /6/16 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

إعادة توزيع رأس المال
 بين الشركات قد تؤدي 

إلى نمو اإلنتاجية

القطاع الخاص المحلي واألجنبي.
االستثمارية  الخارطة  إن  الحويج،  وقال 
الحرة  المناطق  وتفعيل  إنشاء  تستهدف 
«التي  الجنوبية  بالمنطقة  والزراعية  والصناعية 
تزخر بمواد خام قابلة للتصنيع بما يحقق التنمية 

االقتصادية».
الحدودية  المنافذ  إلى «العمل على فتح  وأشار 
من خالل الجهات المختصة، والتواصل مع الدول 
وإقامة  العبور  تجارة  تنشيط  بهدف  المجاورة؛ 
مشروع الطاقات المتجددة بالتنسيق مع الشركة 
العامة للكهرباء وشركات القطاع الخاص الرائدة 

في المجال».

حل أزمة الوقود
من جانبه، بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
اهللا،  صنع  مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية 
الطهي  غاز  استخالص  مشروع  تنفيذ  متطلبات 
من شعلة حقل الشرارة من أجل توفير احتياجات 
من  المشروع  دراسة  مؤكدا  الجنوبية،  المنطقة 

قبل المؤسسة واستعدادها لتنفيذه.
الدولة  قبل  من  للتمويل  المشروع  ويحتاج 
للشروع في التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبمدة ال 
تتجاوز 18 شهرا فقط، مع اشتراط توافر الظروف 
الشركات  لقدوم  المشجعة  المناسبة  األمنية 

صنع  قال  حسبما  بالمنطقة،  للعمل  والمقاولين 
اهللا.

تساعدها  عدة  بميزات  تتمتع  «ليبيا  وتابع: 
الحتالل مركز متقدم بين دول العالم في استخدام 
تحديدا،  الشمسية  والطاقة  المتجددة  الطاقات 
مدار  على  عالية  سطوع  بنسبة  ليبيا  تتمتع  حيث 
السنة»، مشيرا إلى إمكانية االستفادة من عالقة 
الشراكة المميزة بين المؤسسة وشركات الطاقة 
الكبرى مثل شركات «توتال» الفرنسية، و«إيني» 

اإليطالية و«ريبسول» اإلسبانية.
الشركات قدرة وخبرة واسعة في  وتملك هذه 
مجال الطاقات المتجددة، وفق صنع اهللا، مبينا أن 
الطاقة  الكهرباء من  لتوليد  تنفيذ مشاريع كبرى 
استثماري  إطار  في  «يكون  أن  يمكن  الشمسية 
مع  أو  والمؤسسة  الشركات  هذه  بين  وشراكة 
مؤسسات الدولة األخرى المعنية بأمور الطاقة».

المشاريع «سيكون  أن تنفيذ مثل هذه  واعتبر 
كبيرا  وداعما  الطاقة  مجال  في  نوعية  نقلة 
أهمية  على  كذلك  مشددا  الوطني»،  لالقتصاد 
ومواكبة  أيضا  البيئية  الناحية  من  التوجه  هذا 
خاصة  االنبعاثات،  من  للتقليل  الدولية  الجهود 
باريس  «اتفاقية  على  مؤخرا  ليبيا  توقيع  بعد 

للمناخ».
وتوفير  أوباري  كهرباء  محطة  صيانة  موضوع 

خيارات الوقود المناسب كان ضمن محاور نقاش 
الليبي،  الجنوب  وفد  مع  النفط  مؤسسة  رئيس 
استخدام  في  بقوة  الدخول  مناقشة  جرت  كما 
واالستفادة  الكهرباء  لتوليد  المتجددة  الطاقات 
من النفط لدعم االقتصاد وجلب العملة الصعبة، 
وإطالق  المحروقات،  تدفق  استمرار  وضمان 
برامج المشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب 
فرص  وخلق  الشباب،  من  المبادرين  الستيعاب 

العمل ومواضيع أخرى لتحفيز القطاع الخاص.
عن  النواب  مجلس  أعضاء  االجتماع  ضم 
وأحالم  كشير  وعلي  الصويعي  فاطمة  الجنوب، 
والصناعة  التجارة  غرفة  ورئيس  الالفي، 
ومدير  السريتي،  منصور  بسبها  والزراعة 
سليمان  الجنوبية  بالمنطقة  التنفيذي  الجهاز 
الليبي  الجيش  واللواء ركن متقاعد من  الزروق، 
إدارة  مدير  بحضور  حمدوني،  أحمد  الدكتور 
للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  المستدامة  التنمية 

عبدالدائم. مختار 
بالمؤسسة  المستدامة  التنمية  إدارة  مدير 
أن  أوضح  عبدالدائم  مختار  للنفط  الوطنية 
لتنمية  البرامج  من  بعدد  تقوم  المؤسسة 
«برنامج  إطالق  إلى  دفعها  ما  وهو  الجنوب، 
مع  الجنوب  في  والمتوسطة  الصغرى  للمشاريع 
بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك إلتاحة الفرصة 
الخاصة  مشاريعهم  لتقديم  الشباب  للمبادرين 
وتنمية قدراتهم من خالل برامج تدريبية مكثفة 
مؤكدا  الخاصة،  لمشاريعهم  النجاح  فرص  توفر 
مشجعة  «جوائز  للشباب  ستقدم  المؤسسة  أن 

ومحفزة للتراتيب األولى».
ونبه بأن مثل هذه البرامج تخلق فرصا حقيقية 
على  العبء  سيخفف  ما  وهو  المكانية،  للتنمية 
اقتصاديا  توازنا  ويحقق  بالبالد،  العام  القطاع 

تحتاج إليه ليبيا أكثر من أي وقت مضى.

مؤسسة النفط: برنامج للمشاريع 
الصغرى والمتوسطة مع بداية سبتمبر

 تفجير سبها حول بوصلة الحكومة 
نحو المنطقة الجنوبية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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في  المسؤولون  عليها  أقدم  نشطة  تحركات 
األيام  خالل  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
األخيرة من أجل تحسين األوضاع االقتصادية في 
على  فيه،  االستثمارات  وإنعاش  الليبي  الجنوب 
الخدمات  تردي  من  السكان  معاناة  إنهاء  أمل 
والبنية التحتية، وذلك في خطوة قد تشكل بادرة 
األسبوع  شهدت  التي  بالمنطقة  األمن  إلقرار 
راح  الذي  اإلرهابي  سبها  تفجير  أحداث  الماضي 
عناصر  من  عدد  فيه  وأصيب  ضابطان  ضحيته 

األمن.
ونائب  الحويج  محمد  والتجارة  االقتصاد  وزير 
أبوجناح  رمضان  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
عمل  خطة  لمناقشة  الماضي،  اإلثنين  اجتمعا، 
الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وتشجيع االستثمارات 
فيها. وعقد اللقاء في مقر وزارة االقتصاد بحضور 
للتشجيع  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
ناقش  كما  الخصخصة.  وشؤون  واالستثمار 
وتفعيل  االستثمارية  الخارطة  تنفيذ  المسؤوالن 
بالمناطق،  والتجارة  االقتصاد  مراقبات  دور 
التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة  ودعم غرف 

الجنوبية.
األفكار  أصحاب  استقطاب  قضية  وحازت 
أكدا  إذ  والحويج،  أبوجناح  اهتمام  والرياديين 
وتدريب  تأهيل  دورات  تنظيم  ضرورة  على 
الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  برعاية 
في  تسهم  تمويل  أدوات  وإيجاد  والمتوسطة، 

تنفيذ المشروعات الريادية بالمنطقة.
على  العمل  ضرورة  على  االجتماع  وشدد 
الزراعية  الدوائر  وتشغيل  الحرة  المناطق  تفعيل 
مع  بالشراكة  المتوقفة  والمصانع  والشركات 

ق
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األمن في الجنوب يبدأ من االستثمار
طرابلس، سبها - الوسط

خطة لتشغيل الشركات المتوقفة

تونس - الوسط

شراكة اقتصادية مستمرة

ليبيا  بين  االقتصادي  التعاون  مواصلة  إطار  في 
العالمية  للقمة  الثالثة  الــدورة  ستركز  وتونس، 
يومي  تونس  في  عقدها  المقرر  األعمال،  لريادة 
التجارية  الشراكة  تعزيز  على  المقبل  يوليو  و6   5

المشتركة. المشروعات  وخلق مزيد من 
الشراكة  دعم  «قمة  عنوان  تحت  الدورة  وتقام 
الناشئة  والشركات  األعمال  رواد  بين  والتكامل 
القمة  النسخة من  وتأتي هذه  وليبيا».  من تونس 
زخما  الليبية   - التونسية  العالقات  وقت تشهد  في 
التعاون  تعزيز  إلعــادة  متسارعة  ووتيرة  جديدا، 

البلدين. بين  االقتصادي 
الثالثة  ــدورة  ال في  يشارك  أن  المتوقع  ومــن 
والشرق  أفريقيا  من  ناشئة  شركة  ألف  نحو  للقمة 
األوسط، ونحو 50 صندوقا استثماريا، و50 حاضنة 
مؤسسات من ليبيا وتونس، عالوة على مسؤولين 

وصناع قرار وخبراء من مختلف بلدان العالم.
الشنوفي،  مالك  التنظيم،  لجنة  مديرة  وقالت 
ستركز  إذ  الليبية،  للسوق  ستخصص  القمة  إن 
األعمال  رواد  بين  مختلطة  شراكات  تنفيذ  على 
الصغيرة  ــات  ــرك ــش وال الــنــاشــئــة  ــات  ــرك ــش وال

والمتوسطة في كل من تونس وليبيا.
حاضنات  أكبر  استضافة  ستتم  أنه  إلى  وأشارت 
إلى  إضافة  وتونس،  ليبيا  في  الناشئة  الشركات 
الليبية  الشركات  أفضل  من  مختارة  مجموعة 
كبار  من  شــرف  وضيوف  والمتوسطة  الصغرى 

الليبية. الوطنية  المؤسسات  في  المسؤولين 

والتطوير  التكامل  تعزيز  إلى  ستسعى  الــدورة 
بناء  خــالل  من  الشباب  األعمال  ــرواد  ل المهني 
التنمية  الشقيقة، هدفها تعزيز  الدول  عالقات بين 
أيضا  تهدف  كما  المشترك.  واالزدهار  المستدامة 

إنشاء  عبر  وتعزيزها  االستثمارات  تشجيع  إلــى 
الشقيقة،  البلدان  بين  المشتركة  الصناديق 
والمتوسطة  الصغيرة  التونسية  الشركات  ودعم 
شراكات  تأسيس  إلى  ودفعها  الناشئة،  والشركات 

الشنوفي. الليبية، حسب  والمنظمات  الهياكل  مع 
الحكومة  رئــيــس  ــه  وج الــمــاضــي،  ــوع  ــب واألس
طاقمه  إلى  تعليمات  المشيشي،  هشام  التونسية 
مع  المبرمة  االتفاقات  تفعيل  بتسريع  ــوزاري  ال
التجارية  بالمبادالت  والمتعلقة  الليبي،  الجانب 
وأيضا  واألشخاص،  األموال  ورؤوس  السلع  وتنقل 

الديوانية. اإلجراءات 
رسمية  بــزيــارة  قــام  المشيشي  هشام  ــان  وك
معلنا  الماضي،  مايو  و23   22 يومي  ليبيا  إلى 
على  المفروضة  القيود  جميع  رفــع  تونس  قــرار 
البرية  الحدود  عبر  البضائع  دخول  عند  االعتمادات 
اإلجراءات  كل  بوضع  التزامها  ومؤكدا  ليبيا،  من 
تنقالت  وتحرير  التجارية  المبادالت  بتحرير  الكفيلة 

األشخاص ورؤوس األموال.
ورئيس  المشيشي  حضر  لطرابلس،  زيارته  وفي 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، افتتاح 
بمشاركة  وتونس  ليبيا  بين  االقتصادي  المنتدى 
إلى  القطاعات  مختلف  من  شركة   170 من  أكثر 
رجال  الدبيبة  دعا  حيث  أعمال،  رجل   1200 جانب 
تكثيف  إلى  وتونس  ليبيا  في  والمؤسسات  األعمال 
يسهم  بما  االقتصادية،  المنتديات  وعقد  التواصل 
التنمية واإلعمار، ويفتح مجاالت واسعة  في تحقيق 

للتعاون.
بالسوقين  االستثمار  تشجيع  على  المنتدى  وركز 
المحلية،  الصادرات  ودعــم  والتونسية،  الليبية 
والتشبيك  االتفاقات  وعقد  التجاري  التبادل  وتحفيز 
وفتح  بالبلدين،  األعمال  ورجــال  الشركات  بين 

أفريقيا. نحو  أسواق 

●  وزير االقتصاد محمد الحويج خالل افتتاح المنتدى االقتصادي الليبي التونسي في طرابلس

●  جانب من تفقد مسؤولين في بلدية سبها مشروع للبنية التحتية.●  اجتماع وزير االقتصاد مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمناقشة خطة االستثمارات في الجنوب

 لونيه إنغبو كريستيانسن

 وعاشق حبيب

 ومارغو ماكدونالد ودافيد ماالكرينو* 

قمة لدعم التعاون بني رواد األعمال والشركات الناشئة من تونس وليبيا
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نفذ ديوان المحاسبة إطالقا تجريبيا لمنظومة تدقيق فواتير العالج 
بالداخل والخارج للمرضى والجرحى.

مصحات  ثــالث  التجريبي،  شكلها  في  المنظومة،  عمل  وشمل 
 483 بقيمة  فاتورة   128 بواقع  مالية  مطالبة   28 لديها  بالداخل، 
ألفا و576 دينارا، إلى جانب تدقيق أربع مطالبات مالية لفواتير عالج 

الجرحى بتونس.
إلدخال  عملي  تطبيق  حــاالت  عرض  أجــرى  أنه  الديوان  وأوضــح 

المطالبات المالية وكيفية تدقيقها من قبل المنظومة.
أن  الموقتة  الوطنية  الوحدة  فيه حكومة  تأمل  يأتي ذلك في وقت 
يتم إنعاش القطاع الخاص في المجال الطبي في ليبيا، وذلك لتجنب 
الخارج سنويا، حسب تصريح  العالج في  الدوالرات على  إنفاق ماليين 

رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

إطالق تجريبي ملنظومة تدقيق فواتير العالج
السعر بالدوالرنوع الخام

74.18برنت

72.10غرب تكساس

70.78دبي

71.99سلة أوبك

70.50أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع «أويل برايس»

 * أسعار األربعاء     6/16/ 2021

الحكومة: املرتبات
بال خصم الـ٢٠٪

تحلية املياه في طبرق 
بمشاركة فرنسية

الصناعات الغذائية.. 
سالمة املنتج أوال

محمد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  باسم  الناطق  أعلن 
حمودة، عودة الرواتب لما كانت عليه قبل خصم %20، وذلك 

بدًءا من مرتبات شهر مايو.
ونوه بأن ميزانية العام المالي المقبل، أُعدت بناء على سعر 
عدا  السابقة  الميزانيات  كل  من  أقل  وهي  الجديد،  الصرف 
وتحريك  الخدمات  مهمة الستقرار  «مشاريع  وتتضمن   ،2020
للعالج  الخارجية  الديون  بعض  وتسديد  االقتصاد  عجلة 

والدراسة».
قطاعات  زيادات  النواب  مجلس  إقرار  إلى  «نحتاج  وأضاف: 
فيبقى  وإال  الميزانية،  في  لتضمن  وغيرها  والداخلية  التعليم 
المرتبات  منظومة  توحيد  أن  مؤكدا  شعارات»،  مجرد  األمر 
أدى إلى تعديل وإضافة مليون وظيفة، بينها 600 ألف موظف 

«بالحكومة الموقتة بالشرق».
كما أكد أن منحة الزوجة ستتم إحالتها قريبا إلى السيدات 
والمنظومة.  ــام  األرق اختالف  مشكلة  حل  بعد  المستحقات 
مشاكل  لحل  دينار  مليون   100 تخصيص  تم  أنه  وأضــاف 
متابعا:  الموظفين،  مرتبات  لسد  وذلك  المتعثرة،  الشركات 
يتمثل  قرار  وسيكون  الشركات،  هذه  أوضاع  في  نظر  «هناك 

في حل الشركات المفلسة وإعادة نشاط البعض اآلخر».

مع مسؤولي شركة  لبلدية طبرق  التسييري  المجلس  بحث 
وعمرة  صيانة  إلجراء  الالزمة  االستعدادت  الفرنسية  «سديم» 

جسيمة لمحطة تحلية المياه في البلدية.
طبرق،  ببلدية  العامة  والعالقات  اإلعالم  مكتب  مدير  وقال 
الموارد  وزيــر  دعــوة  على  بناء  جاء  االجتماع  إن  فــؤاد  صالح 
بوفليقة  طارق  المهندس  الوطنية،  الوحدة  بحكومة  المائية 
صيانة  حول  البلدية  مع  التباحث  أجل  من  الفرنسية  للشركة 

محطة تحلية المياه.
إلجراء  المطلوبة  اإلجــراءات  ناقش  االجتماع  أن  وأوضــح 
طبرق  ببلدية  البحر  مياه  تحلية  لمحطة  الجسيمة  العمرة 
الوضع  حسب  الغيار  قطع  وأولويات  الطلبيات  جدولة  وإعادة 
المالية  القيمة  وتحديد  تقييم  وكذلك  للمحطة،  الحالي 

المطلوبة لتنفيذ العمرة.
البلدية تحظى  البحر في  وتابع: «صيانة محطة تحلية مياه 
الذي وعد بتوفير كل اإلمكانات  بدعم مباشر من بوالخطابية 
طبرق  لمدينة  الشرب  مياه  وتوفير  المحطة  لصيانة  الالزمة، 

والمناطق المحيطة».
فرج  للبلدية،  التسييري  المجلس  رئيس  االجتماع  وضم 
محطة  ومدير  الفرنسية،  «سديم»  شركة  ومدير  بوالخطابية، 
المشروعات  مكتب  ومدير  رزق  محمد  المهندس  المياه  تحلية 
مهندسي  من  وعــددا  البال  شرح  نصر  المهندس  بالبلدية 

المحطة، بحضور النائب مفتاح الشاعري.

دعا مدير مركز تنمية الصادرات محمد الديب، على ضرورة 
للمستهلك  الغذاء  سالمة  تحقيق  في  المختصة  الجهات  دعم 
الصناعات  تطوير  في  تسهم  وتوصيات  نتائج  الى  والوصول 

الغذائية.
للغذاء  األول  الــدولــي  المعرض  افتتاح  خــالل  ذلــك  جــاء 
عدد  بمشاركة  تاجوراء،  الصناعية  البحوث  بمركز  والتغذية 
السبت  من  استمر  الذي  المحلية،  والمصانع  الشركات  من 
الجودة  الغذائي..  والتصنيع  «اإلنتاج  شعار  تحت  اإلثنين  إلى 

والقيمة التغذوية»، وبتنظيم من الجمعية الليبية للغذاء.
من  والتجارة  االقتصاد  «وزارة  اهتمام  إلى  الديب  وأشــار 
خالل مركز تنمية الصادرات بالمشاركة ودعم المؤتمرات التي 
المنتج  جودة  من  للرفع  وجهودها  المستهلك  بحماية  تعنى 
مطابقتها  ومدى  الموردة  والخدمات  السلع  ومتابعة  المحلي 
مع  بالتنسيق  المعتمدة  القياسية  والمعايير  للمواصفات 

الجهات التشريعية والرقابية والضبطية».
كما دعا المشاركين على طرح األفكار والمقترحات التي من 

شأنها دعم الجهات المختصة في تحقيق سالمة الغذاء.

●  الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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قطاع الطيران يعاود التحليق في ٢٠٢٣ ليتعافى من آثار «كورونا»
االتحاد الدولي للنقل:

مطالبة حكومية ملجلس النواب باعتماد زيادة رواتب قطاع النفط
الوطنية  الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزير  طالب 
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  عون،  إمحمد  محمد 
في  بـ67%  المقررة  الزيادة  نسبة  باعتماد  صالح،  عقيلة 
مشروع  «حق  أنها  مؤكدا  بالقطاع،  العاملين  مرتبات 

القطاع». لمستخدمي 
مع عدد  النواب  رئيس مجلس  اجتماع  ذلك خالل  جاء 
طبرق،  مدينة  في  الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء  من 
العامة  الميزانية  اعتماد  ترتيبات  لمناقشة  اإلثنين، 

.2021 للعام  الليبية  للدولة 

كافية  ميزانية  العتماد  البالغة  األهمية  عون  وأكد 
للدخل،  الوحيد  شبه  المصدر  إنه  حيث  النفط،  لقطاع 
الصيانة  عمليات  إلى  الملحة  النفط  قطاع  ولحاجة 

التأهيل. وبرامج  والتطوير 
التي  النفط  قطاع  مرتبات  في  الزيادة  اعتماد  وطالب 
 ،67% ونسبتها   2013 سنة  في  بإقرارها  قــرار  صدر 
النفط»،  بقطاع  للعاملين  مشروعا  حقا  تعد  «والتي 
الطلب،  لهذا  تفهما  أبدى  صالح  عقيلة  أن  إلى  مشيرا 

القانونية. الناحية  من  خاصة 

انتعاشة  الطيران  قطاع  تحقيق  في  اآلمال  برغم 
بعد شهور من الركود بسبب جائحة كورونا، أعلن 
بعدم  توقعاته  «إياتا»  الدولي  الجوي  النقل  اتحاد 
عودة حركة المالحة الجوية إلى مستويات ما قبل 

.2023 الوباء قبل حلول العام 
الجوية  المالحة  تزداد حركة  أن  المفترض  ومن 
العام  في  راكب  مليار   4.5 عاما من   20 على مدى 
2039، إال أن هذه  8.5 مليار في العام  2019 إلى 
توقعات  عن  راكب  بمليار  تراجعا  تمثل  األرقــام 
وفق  كوفيد19،  أزمــة  قبل  ما  الصادرة  «إياتا» 

وكالة «فرانس برس».
جيدا  نبأ  الــركــاب  عــدد  ــادة  زي نسب  وتعتبر 
خفضت  التي  الطائرات،  تصنيع  لشركات  بالنسبة 
الطيران  شركات  إلغاء  مع  األزمــة  خالل  إنتاجها 
أزمة  ظل  في  ماليا  الصمود  من  لتتمكن  طلباتها 

كورونا.
وأعلنت شركة «إيرباص» بالفعل خطط لتسريع 
 «320 «إيه  مبيعا  األكثر  طائرتها  تصنيع  وتيرة 
ذات الممر الواحد، مع ترقب بلوغ مستوى قياسي 

في 2023.
شركات  تحتاج  أن  فتتوقع  «بوينغ»،  شركة  أما 
الطيران إلى 43 ألفا و110 طائرات جديدة بحلول 
العالمي  ما يعني مضاعفة األسطول   ،2039 العام 
من   40% بنسبة  وحدها  آسيا  وستسهم  تقريبا. 

الطلب. هذا 

الطيران؟ هل يصمد قطاع 
«بوينغ»  لدى  التسويق  قسم  رئيس  نائب  وقال 
الحال  كان  كما  إنه  الماضي،  العام  هالست،  دارن 
العالمية  المالية  األزمة  أو  11 سبتمبر  مع هجمات 
جديدة  مرة  القطاع  «سيثبت   ،(2009-2007)

صموده».
معهد  لــدى  األبــحــاث  مدير  لفت  جهته،  من 
في  االجتماعية،  العلوم  في  العليا  الــدراســات 
باريس مارك إيفالدي إلى أن واحد %1 من السكان 
الزيادة  «بمجرد  ــال:  وق حاليا.  جــوا  يسافرون 
سيزداد  الناس،  ثراء  ازديــاد  ومع  الديموغرافية 
الطائرات». السفر جوا، وبالتالي على  الطلب على 

في  حاليا  األكبر  الطائرات  أساطيل  كانت  وإن 
األكبر  الزيادات  فإن  وأوروبــا،  المتحدة  الواليات 

دراسة  بحسب  األوسط،  والشرق  آسيا  في  منتظرة 
أعدتها مؤخرا شركة «أوليفر وايمان» لالستشارات.

التي  طائراتها  من   19% «إيرباص»  وسلمت 
أكثر من  أي  الصين،  إلى   2020 العام  إنتاجها  تم 
تلك التي تم تسليمها إلى الواليات المتحدة، وهو 

يتغير. أن  يستبعد  اتجاه 
حيث  الناشئة  االقتصادات  من  العديد  وفــي 
متاحا  جوا  السفر  بات  الوسطى،  الطبقة  تتوسع 

الناس. لعدد متزايد من 
بلدان  «بين  إنه  (كابا)  الطيران»  «مركز  وقال 
آسيا الناشئة، تعد ببساطة القدرة على السفر جوا 

دوليا من أكبر األهداف الطموحة».
النضوج  على  «مؤشرا  يمثل  ذلك  أن  إلى  وأشار 
لتجارب  المجال  ويفسح  واالقتصادي  االجتماعي 
كانت غير واردة بالنسبة لآلباء». واستبعد المركز 

أوساط  في  المتزايد  الشعور  هــؤالء  يشاطر  أن 
جوا  السفر  تخفيف  ضرورة  حيال  الغربيين  بعض 

للفرد. الكربونية  البصمة  أجل خفض  من 
حمالت ضد السفر جوا

المقبلين،  المسافرين  وأضاف: «بالنسبة لهؤالء 
مستغربا  أمرا  جوا  السفر  بسبب  الوصم  مبدأ  يعد 
يستبعد  وبالنتيجة،  الشعبي،  المستوى  على  تماما 
من  الكثير  جوا  السفر  بسبب  الوصم،  يلقى  أن 

الزخم في آسيا».
أو  جوا»  السفر  بسبب  «الوصم  حركة  وانطلقت 
العام  السويد  من  «فليغسكام»  عليها  يطلق  كما 
2018 في تحد لزيادة رواج السفر جوا الذي ازدهر 
في أوروبا بفضل شركات الطيران المنخفض التكلفة 
في  األسبوع  نهاية  عطل  لقضاء  السفر  جعلت  التي 

أنحاء القارة متاحا بشكل أكبر بالنسبة للعامة.

بأربعة  المالحة جوا  2019، تراجعت حركة  وفي 
قياسية  نسبا  لكنها سجلت  السويد،  في  المئة  في 
األوروبية  المنظمة  بحسب  أوروبـــا،  أنحاء  في 

«يوروكونترول». الجوية  المالحة  لسالمة 
استخدام  كذلك  تعزز  التي  فرنسا،  تخفض  كما 
المحلية  الجوية  الرحالت  لديها،  الليلية  القطارات 
عندما يكون من الممكن القيام بالرحلة على متن 
ونصف  ساعتين  من  أقل  غضون  في  القطارات 

الساعة.
انبعاثاته  خفض  الــطــيــران  قــطــاع  وتعهد 
2050، مقارنة  الكربونية إلى النصف بحلول العام 
الطيران  ولدى شركات   .2005 في  مع مستوياتها 
استخدام  إن  إذ  بذلك  للقيام  اقتصادية  حوافز 
يسهم  للوقود  استهالكها  في  مقتصدة  طائرات 

التشغيل. تكاليف  في خفض 

وكاالت - الوسط

القاهرة- الوسط

طرابلس- الوسط

●  حركة الطيران تعطلت كثيرا نتيجة أزمة كورونا

تعاون مع مصر لتسهيل
تنقل األيدي العاملة

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد، مع وزير 
القوى العاملة المصري محمد سعفان، آليات جذب 
العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، 
لتحديد  الوزارتين  بين  اإللكتروني  الربط  وكذلك 
احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية 

المطلوبة حاليا.
ووصل العابد، مساء اإلثنين الماضي، إلى مطار 
القاهرة على رأس وفد من حكومة الوحدة الوطنية؛ 
بشأن  التفاهم  مذكرة  بخصوص  التنسيق  لبحث 
تنظيم وتسهيل تنقل األيدي العاملة الموقعة بين 
البلدين  وزراء  رئيسي  اجتماع  خالل  وليبيا،  مصر 

بطرابلس في أبريل الماضي.
وأشاد العابد بـ«تعاون الحكومة المصرية التام 
مع الحكومة الليبية ومساندتها في أوقات الحاجة»، 
الليبية  الدولة  تشهده  الذي  «التقدم  إلى  مشيرا 
مناحي  مختلف  في  والتطور  المجاالت  جميع  في 
للدولة  االستقرار  لبدء  األمنية منها  الحياة، خاصة 
أجل  من  أراضيها  على  الوافدة  العمالة  واستقبال 

إعادة اإلعمار».
وأشار إلى «تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران 

في الدولة، وحالة المطارات، لتقديم تقرير نهائي 
عودة  أجل  من  موعد،  أقرب  في  الحكومة  إلى  بها 
مرة  والليبية  المصرية  الدولتين  بين  الطيران 

أخرى».
الوزير  إن  المصرية  العاملة  القوى  وزارة  وقالت 
على  وزارتــه  حــرص  للعابد  أكــد  سعفان  محمد 
الكامل  واستعدادها  الليبية  الحكومة  مع  التعاون 
بين  دوريــة  لقاءات  وتنظيم  اإللكتروني،  للربط 
الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن، لتحديد 
لبدء  العريضة  الخطوط  العمل ووضع  استراتيجية 
في  للعمل  رسمي  بشكل  المصرية  العمالة  عودة 

األراضي الليبية.
إجراءات  حاليا  «تتخذ  الوزارة  أن  وأوضح سعفان 
عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في 
الفترة األخيرة نتيجة األحداث التي حدثت في ليبيا، 
المشترك وتسهيل  العمل  من أجل تفعيل خطط 
فور  العمالة  أحــوال  ومتابعة  المصريين  عــودة 

عودتها».
ونوه بأن عودة الطيران بين البلدين «ستكون 
العمالة  عودة  لتسهيل  األساسي  العامل  بمثابة 
المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية الشقيقة، 
في  للعاملين  الكامل  األمــان  توفير  ضمان  مع 

مختلف القطاعات والحماية الالزمة».

زيادة منتظرة في أساطيل الطائرات في آسيا والشرق األوسط مستقبال

«املركزي» يبحث تنظيم دخول البضائع ومشاركة املصارف في قطاع الصحة

الكبير،  المركزي الصديق  ليبيا  ناقش محافظ مصرف 
الليبية  الجمارك  مصلحة  بين  الموقعة  االتفاق  مذكرة 
وتونس لتنظيم دخول البضائع عبر المنافذ البرية، وكذلك 
إمكانية مساهمة المصارف الليبية في تعزيز دور القطاع 
الخاص بالمجال الطبي، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
عدد  بحضور  بمكتبه  اجتماعا  المصرف  محافظ  وعقد 
الليبية،  المالية  المعلومات  ووحــدة  المستشارين  من 
مصلحة  بين  الموقعة  االتفاق  مذكرة  لـ«دراسة  اإلثنين، 
البضائع  دخــول  لتنظيم  التونسية  والديوانة  الجمارك 
البرية  المنافذ  عبر  التونسية  الجمهورية  من  الموردة 
إدارة  ومنشورات  يتفق  بما  مستندية  اعتمادات  بموجب 

الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي».
كما شارك الكبير في المؤتمر األول التحاد المصحات 
الحاضر  بين  الخاصة  «المصحات  شعار  تحت  الليبي 
الوحدة  حكومة  رئيس  بحضور  السبت،  والمستقبل»، 
المجلس  رئيس  ونائب  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية 
اخالد  المحاسبة  ديوان  ورئيس  الالفي،  عبداهللا  الرئاسي 

شكشك.
ودور  الطبي،  المجال  تطوير  محاور  المؤتمر  وناقش 
باإلضافة  المجال،  هــذا  دعــم  في  المصرفي  القطاع 
المستشفيات  تطوير  في  ودورها  الصحية  الجودة  إلدارة 
والمصحات اإليوائية، من أجل الخروج بتوصيات تهدف إلى 
تطوير القطاع الصحي الخاص في ليبيا وتوطين العالج في 

الداخل.
وفي كلمته خالل هذا المؤتمر، أكد الدبيبة أن وجود 
قطاع خاص قوي ومنظم أمر يساعد في «التعامل مع 
العدد الكبير من المرضى خصوصا خالل اال�زمات الصحية 
مثل ا�زمة كورونا»، كما أن ذلك يجنب المواطنين إنفاق 

ماليين الدوالرات على العالج بالخارج.
وأضاف أن «وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف 
المجاالت ا�مر مهم جدا، نظرا لما تصنعه المنافسة من 
ا�ن  أيضا  شا�نه  ومن  والخدمات،  المنتجات  في  تطوير 
يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع 
العدد الكبير من المرضى خصوصا خالل اال�زمات الصحية 

مثل ا�زمة كورونا».
القطاعين  بين  الحقيقية  الشراكة  ضرورة  إلى  وأشار 
فاعل  تصور  ووضع  الصحي  المجال  في  والخاص  العام 
القطاع  تفعيل  أهمية  مؤكدا  الصحي،  التأمين  لمشروع 
خالل  من  الخاص  الصحي  القطاع  دعم  في  المصرفي 
وزارة  قبل  من  المصحات  تصنيف  بعد  وذلك  االستثمار، 
الصحة. وتابع: «نحن بحاجة ا�لى تنظيم القطاع الخاص 
بالشكل  ا�داء مهامه  في  يساعد  الذي  بالشكل  ومراقبته 
المطلوب لتوفير الخدمات با�على جودة لعموم المواطنين، 
الري�يسية  بالمدن  االكتفاء  عدم  المهم  من  ا�نه  كما 
والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص ا�لى المناطق 

البعيدة والداخلية».
كما طالب بتطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به 
ا�لى مستويات عالية من الجودة، «حتى يتمكن من توفير 
احتياجاتنا من الخدمات الصحية بشكل يغنينا عن إنفاق 

ماليين الدوالرات على العالج بالخارج».

●  جانب من اجتماع حل أزمات تحلية المياه في طبرق

●  الدبيبة والصديق الكبير في مشاركتهما بالمؤتمر األول التحاد المصحات الليبي
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التعمية على املرتزقة
نورالدين خليفة النمر

ليبيا،  حول   2021 يونيو   23 في  الثاني  برلين  مؤتمر  يقترب 
يأتي  الخلط  منها.  المرتزقة  إخراج  بنوده  في  الرئيسي  والبند 
الذي  الفرنسي  الرئيس  بينما  الدولية.  والقوات  جملة  بإضافة 
مع  بتواطئها  المخجل  فرنسا  تاريخ  يدرك  الخلط  هذا  يرضيه 
بخروج  المرتزقة  إخــراج  ربط  خطل  بأفريقيا.  المرتزقة،  إضــرار 
صرح  ولذا  التركية،  العسكرية  القوة  به  والمعنية  الدولية  القوات 
الدولية.  بالقوات  يمزجهم  ولم  ليبيا،  المرتزقة  مغادرة  بوجوب 
في  بتركيا  المحددة  غير  الخارجية  التدخالت  وقف  بجملة  واكتفى 

ليبيا.
والداعمة  سياسيًا  المؤيدة  العربية  الدول  في  الصحافة  ُكتاب 
المرتزقة  لفظ  يلحقون  الليبي  الجيش  لمُسمى  وعسكريًا  ماليًا 
جلب  الذي  قائده  على  األنظار  يعمّون  بذلك  وهم  بتركيان  فقط 
خصومه  مع  صراعه  في  لدعمه  الروسية  فاغنر  مرتزقة  أساسًا 

بعدوانه على العاصمة طرابلس.
المؤسس  الزعيم  لينين  استجاب   ،1917 عام  ثورة  بانتصار 
طالتها  التي  البلدان  لمطالب  السوفياتي  االتحاد  إلمبريالية 
ألفكاره  ماتنكر  سرعان  لكنه  اإلقطاعية،  القياصرة  إمبريالية 
ونشر  االستعمار«  مراحل  أعلى  »اإلمبريالية  كتابه  في  الثورية 
جميع  في  السوفياتية  السلطة  لفرض  الجديد  األحمر  الجيش 
أوكرانيا  في  نجح  وقد  السابقة.  الروسية  اإلمبراطورية  أنحاء 
ودول  فلندا  في  فشل  لكنه  الوسطى.  وآسيا  القوقاز  وجنوب 
وارســو.  خــارج  حاسمة  لهزيمة   1920 عام  وتعرض  البلطيق، 
الغربي  بالجانب  مستقلة  دول  سلسلة  بظهور  سمح  ما  وهــذا 
قرن،  قبل  لينين  فعل  ومثلما  السابقة.  الروسية  لإلمبراطورية 
الحكم– توليه  فمنذ  الوضع.  تغيير  على  بوتين  الرئيس  عزم 
الديمقراطي  لإلصالح  المضطربة  روسيا  محاوالت  أعقاب  في 
متزايد  بشكل  الواضح  من  أصبح   1990- عام  منذ  والليبرالي 
وجغرافيًا  اقتصاديًا  روسيا،  جعل  إلى  يطمح  الروسي  الرئيس  أن 
قبيل   ،1976 عام  إلى  وبالعودة  أخرى.  مرة  إمبريالية  وسياسيا 
التي قضت عليه في نهاية  السوفياتي إلمبرياليته  االتحاد  تمديد 
الخارجية  وزارة  كبير مستشاري  قال   1989 عام  ألفغانستان  غزوه 
روسيا  للتدبر–إن  يدعو  كيسنجر–بشكل  هنري  لوزيره  األميركية 
التابعة لها. ويعني  فشلت في إقامة عالقات »عضوية« مع الدول 
السوفياتي  االتحاد  انهيار  ومنذ  والبلطيق.  ــا  أوروب شرق  في 
حول  خطيرا  صراعا  تخوض  الغربية  البلدان  مازالت   1991 في 
فقدته.  ما  باستعادة  تطالب  التي  االنتقامية  روسيا  مع  السلطة 

الوسطى  أوروبا  األوروبي ليشمال  الناتو واالتحاد  وإن كان توسيع 
أنه شيئا فشيئا وكلما  البلطيق أساسيا لألمن األوروبي. إال  ودول 
أتيحت الفرصة، أضحى الكرملين مستعدا الستخدام كل الوسائل 
بوتين  لدى  له. قد ال تكون  يعتبره ملكا  ما  له الستعادة  المتاحة 
في  شك  ال  لكن  اإلمبراطورية،  الستعادة  شاملة  أو  ثابتة  خطة 
تحمل  أمكن  كلما  اإلمبريالية  تقدم  لتحقيق  قوية  رغبة  لديه  أن 
2014، وتواطئها  وأوكرانيا   ،2008 الخطر، كما حدث في جورجيا 
النظام  مع  بتواطئها  واإلنــســان  المعارضة  حقوق  خــرق  في 

الدكتاتوري في روسيا البيضاء.
األوسط  الشرق  إلى  الروسية  بإمبرياليته  قفز  أنه  األســوأ 
في  السوري  الشعب  عليه  ثار  دكتاتوري  نظام  لصالح  بتدخله 
العسكري  الوجود  ولكن  العربي.  بالربيع  سمي  ما  ثورات  سلسلة 
أنه  إال  به  المرتزقة  وصمة  إلحاق  رغــم  سوريا،  في  الروسي 
تدخل  يتجلبب  حيث  ليبيا  في  األمر  عكس  الدولة،  باسم  تدخل 
بعار  متواطئة  عربية  دول  بأموال  الجديدة  الروسية  اإلمبريالية 

مرتزقة فاغنر المأفونة.
الــدور  تــؤدي  »فاغنر«  باسم  للمرتزقة  المقاولة  فالشركة 
بالمشاركة  لموسكو  يسمح  الــذي  البديل  والمكمّل  الموارب 
العسكرية  بقواتها  للزجّ  الحاجة  دون  من  عسكرية  عمليات  في 
من  وبالتالي  في سوريا،  الحال  هو  كما  وليس  ليبيا  في  النظامية 
دون أن تكون مضطرة إلى تبرير تورطها. هذه الطريقة المتبعة 
 plausibleالمقبول »اإلنكار  المسماة  الروسية،  الدولة  لدى 
المندوب  وكلمات  الرسمية  التصريحات  عبر  تهدف   deniability
المرتزقة  على  الفاضحة  التعمية  إلى  األمن  مجلس  في  الروسي 
التي  والمالية  األخالقية  التكلفة  تحمل  دون  ليبيا  في  بتدخلها 
للمشكلة  مؤزمة  أدوار  للعب  نفطية  عربية  بلدان  تتحملها 
تدخّلت  التي  الروسية  فالدولة  المفتعلة.  الليبية  االنقسامية 
الحاكم،  السوري  النظام  من  بطلب  جاءت   2011 عام  سوريا  في 
لحقوق  المنافية  دكتاتوريته  رغم  دوليًا  بحكومته  والمعترف 
منظمة  في  العضوة  الدولة  مقعد  يحوز  اليوم  وحتى  اإلنسان 
تحاشت   2011 عام  روسيا  فإن  ليبيا  في  بينما  المتحدة.  األمم 
الدخول  وعــدم  سوريا،  في  الكامل  شبه  نفوذها  لتثبيت  ذلك 
التاريخ  شرعية  لها  أوربية  دول  حال  هو  كما  واضــح،  كمنافس 

والمصالح االقتصادية والجيوسياسية كإيطاليا وفرنسا .
اإلقليمية  البلدان  لجوقة  روسيا  تنظم  لم  مصالحية  لدواعي 
بالتنديد  ليبيا  شــرق  في  الوهمي  الجيش  لمسمى  الداعمة 

الشرعية  الليبية  الوفاق  حكومة  مع  اتفاقية  عبر  التركي  بالتدخل 
لرّد عدوانه على العاصمة طرابلس. فلروسيا أولوية في المنطقة 
الروسية  العالقات  في  التأزم  منع  هي  أوسطية،  الشرق  العربية 
حول  الدولتين  بين  الجادة  الخالفات  من  الرغم  وعلى  التركية. 
وليبيا  سوريا  من  كالمواقف  لروسيا،  بالنسبة  المهمة  القضايا 
والقرم،  باغ  قره  ناغورنو  حول  والوضع  المتوسط  البحر  وشرق 
تهم  التي  العربية  الدول  في  تركيا  نفوذ  احتواء  في  روسيا  نجحت 
تقديم  من  تمنعها  متوازنة  لسياسة  بتبنيها  استراتيجيًا.  روسيا 
نزاعها  تفاقم  توقي  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  مفرطة  تنازالت 
مع تركيا. وفي المقابل حافظت أنقرة على أن تحوز مرتبة الشريك 

األساسي لروسيا االتحادية في المنطقة االستراتيجية المذكورة.
يتقمص  أن  بالسياسة،  واعيًا  كاتبًا  بل  عاقاًل،  ليبيا  أتصور  ال 
شعبية  بثورة  الساقط  الليبي  الدكتاتوري  للنظام  الخشبية  اللغة 
ـ األوروبي في ليبيا. وأعني  2011. فيندد بالتدخل األمريكي  عام 
لتدخل  بالعرفان  يدين  بل  وبريطانيا،  وفرنسا  المتحدة  الواليات 
دكتاتوري  نظام  نهاية  لحسم  العسكرية  بالقوة  البلدان  هذه 
الزمن.  من  عقود  أربعة  طوال  الليبيين  صدور  على  جثم  فاشي 
عكس الدول التي تلكأت في المساهمة مع الدعم الغربي لتحرير 
الليبيين حفاظًا على مصالحها االقتصادية مع النظام الدكتاتوري 
أجبرها  التي  روسيا  واألنكى  وتركيا  إيطاليا  بذلك  والمقصود 
قراري  ضد  التصويت  عدم  على  السوري  المستنقع  في  تدخلها 
 .2011 عام  الشعبية  ثورتهم  في  الليبيين  بعون  األمن  مجلس 
بل إهانة الشعب الليبي بالتدخل بالمرتزقة المجرمة شركة فاغنر 

في تأجيج انقسامه لصالح عودة الدكتاتورية من جديد.
وقد  الشهر،  هذا  المرتقب  موعده  في   ،2 برلين  مؤتمر  ينعقد 
تأسيس  في  دولي  وبدعم  بالوصول  ليبيا  في  المعطيات  تغيرت 
)5+5( إلى وقف كلي للتحارب  الليبية المشتركة  اللجنة العسكرية 
حيازته  مسألة  لرئيسها  حسمت  رئاسة  وبتكوين  الليبي،  ـ  الليبي 
وطنية  وحدة  وحكومة  الليبي،  للجيش  األعلى  القائد  لمنصب 
الشعبي  االستحقاق  بتنفيذ  التزمت  مناقصها،  كانت  مهما 
هذه  كل   .2021 ديسمبر   24 في  وحكومية  رئاسية  بانتخابات 
الدولة  ألمانيا  الغربية  الدول  تدفع  اإليجابية  الليبية  المعطيات 
برلين  مؤتمر  لعقد  الساعية  وبريطانيا  وفرنسا  وإيطاليا  المضيفة 
الليبية، إلى أن تتبنى موقفًا حازمًا من روسيا  الثاني لحل القضية 
أخرى  بشروط  ربطها  ودون  فورُا  فاغنر  المسماة  مرتزقتها  لتخرج 

من ليبيا .
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املوهبة والتجاهل

بن غزي.. الفنان في كل الوجوه.. في التعامل.. في الصداقة.. في الكتابة.. في الثقافة.. 
الميدان  وظل  مبكرا..  الموت  قهره  وناقد  يكتمل..  لم  فيلسوف  مشروع  المسرح..  في 

يفتقر إلى فارس مثله يجيد المواجهة وخوض المعارك والخروج بانتصار متوج.
موهبة كبيرة انطفأت فجأة بعدما توهجت في ليلنا المعتم بال قمر في أغلب الظروف 
وظلت معجونة بنار المعاناة وطين العطاء الحقيقي.. صوت فاعل لم تعد تذكره أو هي ال 
تريد أو هي ال تعرفه حق المعرفة.. تلك األوساط الممتلئة شللية ومحاباة في ما يسمى 
عالم الثقافة عندنا.. تجاهلته أو طمسته أو هي أيضا ال تعرفه كما أشرت ولم تسمع به.. 
إنها في الغالب تميل إلى الرداءة والقبح منذ زمن.. فكيف تجد طريقا إلى جمال المعاناة 
والعطاء الحقيقي.. كيف تعرف الجودة من غيرها.. كيف يتم لها ذلك ومن في الثقافة ال 

يعرف شيئا عن الثقافة في تاريخ الوطن؟
كما  الفنية  حياتنا  عبر  ووقــار  بثبات  يطلون  يعرفونه  ال  الذي  غزي  بن  أمثال  لكن 
باألضعف  األوساط  تلك  تحتفي  وإنسانا..  صديقا  كان  كما  عليه..  تعودنا  كما  عرفناه.. 
سالم  اسمها  كلها  وليبيا  بنغازي  في  يوم  ذات  العطاء  من  قامة  وتتجاهل  وتأثيرا  شأنا 
النقد  يدعي  إليه من  يلتفت  لم  أحد..  نتاجه  يطبع  لم  أحد..  يكرمه  لم  غزي..  بن  مفتاح 

والبحث والثقافة.
كان سالم ناقدا استثنائيا.. دراساته ومقاالته ليست عادية في تلك السنوات التي أجاد 
فيها جيل أعوام الستينيات ومطالع السبعينيات الماضية العطاء والتضحية دون مقابل أو 
طمع أو انتظار لمهمة.. من يعرف سالم مفتاح.. من يتذكره.. عقب رحيله منذ ما يقارب 
عشرين سنة وقبل ذلك لم تشر إليه وإلى جهوده أي دراسة أو بحث أو مقال وهو الذي 

كان فاعال وموجودا بقلمه الواعي ومشاركاته تمثيال وأداء وعطاء على خشبة المسرح.
في  األعوام  هذه  كل  بعد  الثقافي  تاريخنا  في  ويبحث  معاناته  ويستدعي  يتذكره  من 
أبناءه ويرفع من قدر من ال يستحق في كل مجال لألسف  الدوام ينسى  وطن يظل على 

الشديد.
أغلب  في  المسرحية  المهرجانات  في  أسهم  العطاء..  عن  غزي  بن  سالم  ينقطع  لم 
العديدين من  انبهار  للنظر واستحق  ليبيا، وكان الفتا  أقيمت على مستوى  المدن، حيث 
المتلقين الذين يفهمون معنى الفن وقيمه وأصالته وإعجابهم.. ورأوا أنه يعد بمستقبل 

فني ممتاز في بلد يحتاج إلى الكثير من المواهب الصادقة والغنية بالمعرفة.
وفي الجامعة حيث احتواه قسم الفلسفة كان طالبا واعيا ومجتهدا ولو استمر به الحال 
 1976 يناير  قضية  في  زمالئه  مع  طاله  الذي  العسف  لكن  مدرجاتها..  في  معيدا  لكان 
خارج  نفسه  ووجد  ذلك  دون  حال  البراءة..  ثم  والمحكمة  للسجن  وتعرضه  الطالبية 
الجامعة يمر أمامها من بعيد وال يستطيع الدخول إلى رحابها ومدرجاتها.. انكسر حلمه 

وتوقف بالقهر واإلقصاء.
اإلذاعي  لبرنامجنا  المستمعين  والمهتمين  المتابعين  نلتقي  األيــام  تلك  معا  كنا 
األسبوعي )الملتقى( مساء كل ثالثاء أسبوعيا صحبة السنوسي حبيب ومحمد المسالتي.. 
نقدم الدراسة النقدية والخبر الثقافي والنصوص الشعرية الجميلة والحكايات والقصص 
احتضن  الذي  للبرنامج  مخصصة  ساعة  نصف  طوال  وخارجها  ليبيا  في  اإلصدارات  وآخر 
الذي  البرنامج  هذا  فضل  يذكرون  يعودوا  ولم  األولى،  خطواتهم  في  العديدين  كتابات 
أوقف بتعليمات مشددة أثناء إذاعته على الهواء.. فقد كان مع زميلنا السنوسي مطلوبين 
ضمن االتهام في القضية المذكورة.. سالم كان يداعبني بقوله الطريف بعدما نخرج من 

اإلذاعة أو المقهى.. نتالقوا في الراديو!
ثم في صفحات مجلة جيل ورسالة كانت مقالة سالم بن غزي أو سالم مفتاح كما كان 
ما  منها  أين  نقدية  مقاالت  العمق..  وفي  الرؤية  وفي  الصدارة  في  ونتاجه  مقاالته  يوقع 

يعرف به الكثير من السقط في هذا الزمن.
واالجتهاد  التنوير  ومع  التخلف  وضد  الجمود  وضد  الموت  ضد  واٍع  وحراك  نشاطات 
والبحث  الدراسة  يتطلب  الخاطر  في  وظل  مضى  جيل  تجربة  كانت  للجميع..  والحب 
وتقليب الموضوعات.. أيام مضت.. تختلف واقعا ورؤية عما يالحظ في العالقات الثقافية 
أيام سالم  تلك  والوشايات..  والتباغض  التحاسد  أجواء من  التي سادت وطغت الحقا في 
ضد  ولحياة  ولقدرات..  ولمواهب..  ولشباب..  لجيل..  عالمة  ستبقى  غزي..  بن  مفتاح 

الجمود..
يعرفون  ال  ألنهم  وتصرفاتهم،  الصغار  ألعاب  تتجاهله  غــزي..  بن  مفتاح  سالم 
التواريخ  تطرده  والقبح  والسخف  الرداءة  أن  يعرفون  ال  واألصالة..  الجودة  اسمه  شيئا 

للبشر! النظيفة 

سالم الكبتي

مصطلح  اآلن  من  عقود  عدة  قبل  عالميًا  شاع 
لضعف  كداللة   Failed State الفاشلة  الدولة 
االســتــقــرار  ــدم  ع بسبب  الــعــالــم  دول  بعض 
في  المركزية  الحكومة  وضعف  االقــتــصــادي، 
بسط سلطانها، وفي مدى قابلية الدول الفاشلة 

للتدخل األجنبي المباشر عسكريا أو عداه.
في  مرة  ألول  الفاشلة  الدولة  مصطلح  ظهر 
األمم  لدى  المتحدة  الواليات  مندوبة  خطاب 
تشجيع  بهدف   1992 عام  ديسمبر  في  المتحدة 
دول العالم لمساعدة دولة الصومال التي انهارت 
السياسة  علم  في  الباحثون  فانكب  حكومتها، 
الدولة  ماهية  لمعرفة  واالجتماع  واالقتصاد 

الفاشلة.
منصبًا  كان  الفاشلة  بالدولة  االهتمام  بدايات 
فقط على الركن االقتصادي، لكن الواقع العلمي 
تعاني  التي  هي  ليست  الفاشلة  الدولة  أن  أثبت 
والكوادر  الخطط  في  واحتياجا  الموارد  في  عوزا 
بوجود  تتميز  التي  الدولة  هي  بل  واألمـــوال، 
ففي  وظيفيًا.  مختلة  أو  مهلهلة  سياسية  أنظمة 
ستيفين  مع  هيرمان  جيرالد  قدم   1993 عام 
بمجلة  نشرا  الفاشلة«  »الدولة  عن  بحثين  رانتر 
Foreign Policy األمريكية، وخرجت للنور عام 
»الدولة  بعنوان  زارتمان  وليام  دراســة   1995
عام  تشومسكي  نعوم  ساهم  كما  المنهارة«، 
الفاشلة،  الدولة  باسم  كتاب  بإصدار   2006
كمساهمة منه في ظل شيوع المصطلح–بالغرب 
عديدة  مناقشات  انطلقت  الذي  تحديدًا-  حينها 
تتجاوز  مختلفة  جوانب  من  إياه  متناولة  حوله 
في  تشومسكي  أوضح  فقد  االقتصادي.  الركن 
مقدمة كتابه المذكور أن الدولة الفاشلة تتمحور 
أو عدم  الدولة،  قدرة  األولى عدم  في خاصيتين، 
والدمار.  العنف  من  مواطنيها  حماية  في  رغبتها 
الدولة  تلك  نزعة  هي  عنده  الثانية  والخاصيّة 

العتبار نفسها فوق القانون.
في عالمنا العربي انكب األكاديميون والبُحاث 
الفاشلة  الــدولــة  مصطلح  مــع  التعاطي  على 
محاولتهم  مع  البداية  في  نسبيًا  ضيق  بشكل 
المصطلح  ــذات  ل تهذبًا  أكثر  ترجمة  إيــجــاد 
كمؤشر  تقدمه  اللحظة  ذات  وفي  فكرته،  تتناول 
بحثه  ميادين  لــه  الظهور  حديث  اقتصادي 

وعناصره وأسلوبه في التحليل.
كانت  مصر،  فــي  مــوســي،  ــادة  غ الــدكــتــورة 
اشتغلوا على  الذين  العرب  أوائل  كأكاديمية من 
وزاري  بتكليف  الفاشلة«  »الدولة  مؤشر  ترجمة 
2009. وتوضح غادة في مقالة لها منشورة  عام 
مدى  توضح  المصراوي،  موقع  على   2015 عام 
اإلرباك في عملية الترجمة والتعريب لمصطلح أو 
اإلشكالية  أن  إال   ،Failed State Index مؤشر 
ملتقي  في  حينها  الرئيس  تحدث  عندما  حُلت 
المصطلح  مستخدمًا  الفاشلة  الدولة  عن  شبابي 

بال أي تحفظات.
بمصطلح  تبديله  تم  الفاشلة  الدولة  مصطلح 
اعتبارًا   Fragile State Index الهشة  الدولة 
للبروفسور  دراســة  صــدور  مع   ،2014 عام  من 
مايكل ولكوك والتي نشرت بالتعاون بين هارفرد 
كيندي سكول واألمم المتحدة وتبعتها المنظمة 
بحثية  ورقة  بإصدار  والتنمية  للتعاون  الدولية 
المصطلح  تستخدم  برفوز  يوالندا  للمستشارة 
السنوي  التقرير  لنشر  تمهيدًا  الهشة«  »الدولة 

للبنك الدولي الذي تبنى ذات التسمية.
في  بــارزًا  تعبيرًا  اليوم  أمسى  الهشة  الدولة 
في  مستوياتها  اختالف  على  الناس  أحاديث 
بأن  له  تسمح  اللغوية  فداللته  العربي،  عالمنا 
يوظف خارج قالبه العلمي. فهو كمؤشر اقتصادي 
قطاعيًا  عــنــصــرًا   12 علي  يعتمد  وســيــاســي 
مصنفة  فرعي،  مؤشر   100 من  أكثر  مستخدمًا 
5 مجموعات. وكل مؤشر يقيّم من  جميعها في 
صفر إلى عشرة درجات، وكلما تدنت الدرجة كان 

المؤشر في حالة جيدة.
صندوق  يقيس  ما  حسب   12 الـ  المؤشرات 
-1 جهاز األمن، بحيث يتم   : السالم الدولي هي 
الدولة.  تواجهها  التي  األمنية  التهديدات  تحليل 
تفتت  المؤشر  هذا  يرصد  إذ  النخبة،  انقسام   2-
أو  أو طبقية  الدولة على أسس عرقية  مؤسسات 
مناطيقية.  أو  جهوية  أو  قبلية  أو  دينية  أو  إثنية 
ويركز  ومظلومياتها،  المجموعات  انقسام   3-
من  واالنشقاقات  االنقسامات  على  هنا  المؤشر 
في  والسياسية  االجتماعية  الخصائص  خــالل 
الحالة   4 الخدمات.  تقديم  في  ودورها  دولة،  أي 
أنماط  تحليل  علي  المؤشر  يهتم  االقتصادية، 
المواطن  ودخل  والسيولة  االقتصادي  التراجع 
المفاجئ لألسعار والديون  والتضخم واالنخفاض 
المشاريع.5  وأحوال  والبطالة  الفقر  ومستويات 
التنمية.  عوائد  توزيع  في  المساواة  عــدم   –
الخدمات  حالة   8- واألدمغة.  السكان  هجرة   6-
القانون.  وسيادة  اإلنسان  حقوق   9- العامة. 
الالجئون   11- الديمقراطية.  الضغوط   10-

والنازحون. -12 التدخل األجنبي.
فهم  إلى  العام  الهشة  الدولة  مؤشر  يهدف 
المزيد عن قدرات الدولة والضغوط التي تساهم 
للكشف  ويرمي  لديها،  الهشاشة  مستويات  في 
منهجية  وتؤكد  التعافي.  علي  قدرتها  مدى  عن 
المعتمدة  البيانات  حول  الدولي  السالم  صندوق 
التحقق منها كمًا وكيفًا  أنه »يجري  في مؤشرها 
لعدد  نقدية  مراجعات  نتيجة  الخبراء  ويقيّمها 
دقيقة  »معايير  وتطبيق  الوثائق«  من  كبير 

تستند إلى مناهج العلوم االجتماعية الشاملة.«
الدولة  العرب قضية  الُكتاب  تظهر عند بعض 
في ظل  الالذع  النقد  بروح  كتاباتهم  في  الهشة 
األحوال المتردية في بلداننا العربية بشكل عام، 

العربية  لمجتمعاتنا  الخصوصية  حالة  مراعاة  مع 
ودولنا.

ريعي جعل  اقتصاد  أننا كدول  يكتب  فالبعض 
متواضعة،  بطريقة  تعمل  اقتصادياتنا  عجلة  من 
هذا  نظر  ففي  السيء.  التخطيط  من  وتعاني 
االستقالل  تحقق  لم  االستقالل  دول  أن  الصف 
داعم  عن  تبحث  غالبًا  ظلت  ألنها  الحقيقي، 
معزز  إقليمي محموم  نزاع  لها وسط  قوي  دولي 
تتخبط  دواًل  جعلها  بما  آيديولوجية،  بخصومات 
في فك التبعية، ولجأت بالتالي حكوماتنا لحماية 
والعائليات،  والطائفيات  للعصبيات  سلطانها 
شاخصة  عِلال  تعد  التي  األساليب  من  وغيرها 
بالتالي  فغابت  المعاصرة،  الدولة  عماد  للمدنية 
اجتماعية«  »ردة  في  نعيش  وبتنا  الديمقراطية، 
وتضامن  ومساواة  حرية  من  العصر  بقيم  تكفر 
فغابت  فاعلة،  دول  منا  تجعل  حضارية  وإنجازات 
العميقة،  للدولة  الحقيقية  المعاني  أوطاننا  في 
فالنظام الذي يسقط في وطننا العربي يتبين أنه 
لم يبن إرثا وطنيًا متفقا عليه داخليًا بحيث تكون 
عملية صونه والمحافظة عليه من بواعث العمل 
دول«  »هشاشة  نكون  جعلنا  مما  الجديد،  للغد 
ولسنا »دواًل هشة« تكون المؤشرات لدينا قابلة 
حقيقية  وطنية  خطة  ضمن  والتحسن  للتطوير 

وطموحة.
بصحيفة  مقالته  في  الطوسي  باسم  الدكتور 
العربية  الدولة  بخصوص   2017 العام  الغد 
التي  االجتماعية«  »الردة  ظاهرة  أن  يرى  الهشة 
آلخر،  قطر  من  فيها  النسبية  رغم  دولنا  تعم 
فكرة  »تجريف  نقطة  في  برأيه،  جميعًا،  تلتقي 
الهشاشة  من  المزيد  نحو  بها  والــزج  الدولة« 
والثقافية  السياسية  »فالخرائط  الضعف،  أو 
الواجهة  إلى  والعائالت  العشائر  أعادت  الجديدة، 
العربية«،  التحوالت  بلدان  معظم  في  السياسية 
وجود  النــعــدام  هــذه  فكرته  الطوسي  ويعزو 
بالدولة  يؤمن  الداخل  من  إصالحي  مشروع 

الديمقراطية.
وليدة  الدولة  مصداقية  أن  به  المُسلم  من 
نجاحها المقترن بممارساتها في تحقيق أهدافها 
بما يحّول  ثانيًا،  والطموحة  أواًل  الملحة  الوطنية 
فيه،  وللدولة  للوطن  والء  إلى  ــراد  األف والءات 
فسقوط  ثانيًا،  ومقبولة  أواًل  شرعية  كسلطة 
أمر  من  يغيّر  لن  أساسًا،  غيابها  أو  قيم،  هكذا 
مواسم  بكل  الدنيا  قامت  ولو  حتى  شيئًا  العرب 
في  الزلنا  وكشعوب  كدول  فنحن  فيها.  الربيع 
حالة تعاقدية مرتبكة من خالل بروز االنقسامات 
الداخلية بعنفها والتصعيد فيها وحتي بالتسيس 
عند  مهمة  سياسية  ــة  ورق باتت  والتي  لها، 
بالسلطة  والبقاء  التشويش  بقصد  منا  البعض 
بعيدًا عن محاولة رسم مالمح نهار أفضل برحاب 

وطن للجميع ال تحركه وعود من سراب.

في عاملنا العربي 
انكب األكاديميون 

والُبحاث على 
التعاطي مع 

مصطلح الدولة 
الفاشلة بشكل ضيق 

نسبيًا في البداية 
مع محاولتهم إيجاد 

ترجمة أكثر تهذبًا 
لذات املصطلح

حديث األسبوع: نعم إنها 
مؤامرة ولكن ضد من؟

مؤيدي  بعض  أنكر  حتى  العربي  الربيع  ثورات  حول  النقاش  واحتدم  الجدل  ثار 
األنظمة العربية الديكتاتورية هذه الثورات، قائلين إنها مؤامرة غربية.

والحق يقال إنها مؤامرة غربية فعال، وسنأتي إلى توضيح ذلك الحقا.
الشعوب  هذه  لها  تعرضت  التي  المعاناة  في  أسباب،  لعدة  هؤالء،  يفكر  ولم 
األحيان،  من  كثير  في  ُأجهضت  التى  أحالمها  لتحقيق  المتكررة  والمحاوالت 
توحي  أن  عقاًل،  األجنبية،  للمخابرات  الممكن  غير  من  أنه  إلى  أحد  ينتبه  ولم 

للتونسي البوعزيزي بحرق نفسه احتجاجا على معاملة الدرك للتونسي له.
المتحدة  األمم  هيئة  في  لليبيا  وممثال  سابقا  وزيرا  أن  في  أحد  يفكر  ولم 
انتفاضة  إلى  ينضم  أن  بتحقيقها،  إنسان  أي  يحلم  التي  الميزات،  جميع  ولديه 
إليه  وينضم  لشعبه  ينتصر  دبلوماسي  كأول  التاريخ  يسجله  موقف  في  شعبه 
حاله،  من  يصلح  أن  كثيرا  انتظره  الذي  بالده  في  الرسمي  للنظام  ممثل  وهو 

ولكن دون جدوى.
النظام  شراسة  غيره  من  أكثر  يدري  ألنه  لشعبه  وانضم  الكيل  به  ففاض 

يمثله. الذي 
يحول  أن  الليبي  النظام  استطاع  لقد  فنقول:  المؤامرة،  لمناقشة  ونعود 
خروج  الليبي، من صورة  الشعب  انتفاضة  أو  الليبي،  الشعب  وبين  بينه  الصراع 
الناتو،  وحلف  الليبي  الشعب  بين  مواجهة  أنها  على  الواقعة  تصوير  إلى  ضده 
وشعبه،  النظام  بين  كانت  الحقيقية  فالمواجهة  الحال.  حقيقة  عكس  على 
األمن  مجلس  من  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  طلب  ذلك  على  وساعد 

التدخل لحماية المدنين التي اتضح أنها حق ُأريد به باطل.
مجمع  من  وبــدأت  خرجت  قد  الليبية،  ومنها  العربية،  الثورات  إن  وحيث 
قدمت  حقا  شعبية  انتفاضات  وأنها  وطرابلس،  ومصراتة  بنغازي  في  المحاكم 
المحامون  وأيضا  وراءها،  أبوسليم  ضحايا  أهالي  كان  التي  السبت  وقفات  لها 
إرادة  عن  غصبا  بنغازي  نقابة  انتخابات  وفرضهم  نقابتهم،  له  تعرصت  وما 
للغرب  يرق  لم  العربية  الشعوب  لدى  الوعي  هذا  فإن  الوقت،  ذلك  في  السلطة 
بحريته  نادى  أنه  عليه  وأنكروا  الليبي  الشأن  في  فتدخلوا  عموما.  الصليبي 
المتخاذلين  بعض  ذلك  في  ساعدهم  ثورته.  نجاح  فأجهضوا  مصيره،  وتقرير 

من األنظمة السابقة الذين يتصورون نجاحهم في إخفاقات الثورة.
مؤامرة  فعاًل  هو  العربية  الدول  وباقي  ليبيا  له  تعرضت  ما  إن  نقول  وبالتالي 
القذافي  معمر  إن  القول  وخالصة  الفاسدة.  أنظمتها  على  وليس  على شعوبها، 
قوله  بدليل  بحريته،  ويطالب  ضده  ينتفض  أن  الليبي  الشعب  على  استكثر  قد 

»من أنتم«.

محمد العالقي
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فزاعة اإلجماع في وجه االختالف

ما انفك د. الهادي بوحمرة، اختصاصي القانون، يدافع، ببسالة، عن مسودة مشروع الدستور المزمع 
إلى  الذي تتخبط فيه، ومضيا  المتأزم  ليبيا من الوضع  طرحه لالستفتاء، ويرى فيه حال كفيال بإخراج 
األمام. ومن جانبي، أرى أن مسودة مشروع الدستور هذه »فضيحة حقوقية« تجعل ليبيا، لو أقر هذا 

الدستور، تستدبر المستقبل والحاضر وتعدو، كما لو في سباق، إلى ماض مظلم.
ردودي  في  ذاته  الشيء  أفعل  وأنا  منقح.  وإن بشكل  الحجج،  نفس  تقريبا،  يعيد،  بوحمرة  الدكتور 
عليه. مع مالحظة أنني أرد على مقاالته وحججه بشكل مباشر، وهو يرد على مقاالتي وحججي بشكل 

ضمني.
»إلى  بعنوان  الوسط«  »بوابة  بـ  يونيو   10 الماضي  الخميس  نشر  بوحمرة  الدكتور  مقاالت  آخر 

االستفتاء«. فالعنوان يحمل مضمونا استحثاثيا وتحشيديا يتفق مع الدعايات االنتخابية.
بحجج  االستفتاء  يعرقلون  »من  ضد  حججه  موردا  مباشرة  الموضوع  إلى  بحمرة  الدكتور  يدخل 
مختلفة« طالبا منهم »التبصر« في ما يعدده من حجج. أي أنه ينفي على خصومه »التبصر« ويعلن، 
ضمنا، امتالكه هو له. لكن هذه نقطة غير ذات شأن، إذ إن المتخاصمين ينفون، عادة، نعمة التبصر 

عن بعضهم، وإال لما أبدوا اختالفا.
حجة،  حجة  فيها،  بالتبصر  بوحمرة  الدكتور  يطالبنا  التي  الحجج  مناقشة  هنا،  الممكن،  غير  من 
وهي أربع، وسنكتفي بتلخيص الثالث األولى منها، التي هي ملخصة أصال، آملين أال يكون تلخيصنا 

مجحفا، ونركز، بتبصر مناقض لتبصره، على بعض تفاصيل الحجة الرابعة، التي أفاض في شرحها.
يقرر الدكتور الهادي أن:

* االستفتاء ]على مشروع الدستور[ حق للمواطن ال يمكن تجاوزه بأية حجة.
* من حق أي مواطن رفض مشروع الدستور أو قبوله، لكن من خالل الصندوق.ـ

* دعوة الناس للرفض أو القبول مكفولة.
وهي، لعمري، حجج بالغة الوجاهة والمتانة، لبها االنصياع لـ »حكم األغلبية«*.

لكننا نرى** أن »حكم األغلبية« لم يعد، في عصر مواثيق حقوق اإلنسان والحريات العامة، حاكما 
وملزما، ما لم يتوافق مع هذه المباديء والمواثيق واإلنجازات الحقوقية. فإذا تنافي »حكم األغلبية« 

معها عد باطال ونافال. ومسودة مشروع الدستور تتعارض مع ذلك تعارضا مطبقا.
لحمالت  »تعرضت  التي  الدساتير  مشاريع  إلى  لإلشارة  الرابعة  الحجة  بوحمرة  الدكتور  يخصص 
الخصوم  وصف  من  »تشويه«،  مفردة  باستخدامه  الهادي،  الدكتور  بنا  يخرج  وهنا  قوية«  تشويه 
بعدم التبصر إلى وصفهم بسوء النية. لكن هذه المشاريع، يقرر الدكتور بوحمرة، فازت في »الغالبية 
معارضوه  الذي وصفه  الفرنسي   1958 بدستور سنة  مثال  ويضرب  االستفتاءات«عليها.  العظمى من 
في  فرنسا  أعراف  يخالف  وأنه  ديكتاتورا،  يصنع  وأنه  ديغول،  مقاس  على  »ُفصل  أنه  )مشوهوه؟!( 
وأنه من صنيعة  لفرنسا،  وأنه يسئ  الرئاسي،  النظام شبه  ابتدع  وأنه بدعة؛ ألنه  البرلماني،  النظام 

طرف من أطراف اليمين، وبعد االستفتاء قبله الفرنسيون بنسبة تزيد على الثلثين«.
أي  على  مطلع  غير  فأنا  كان،  أي  اختصاص  أو  بحمرة،  الدكتور  اختصاص  على  أتعدى  أن  أريد  ال 
دستور ولم أقرأ طيلة حياتي كتابا عن القانون، لكنني أتحدث من وجهة النظر الحقوقية، وهي شيء 
الفرنسي كان معاديا  الدستور  أن  لي  يبدو  الزاوية ال  به. ومن هذه  اتصل  وإن  القانون،  مختلف عن 
الليبي  الدستور  مشروع  مسودة  شأن  هو  مثلما  العامة،  والحريات  اإلنسان  لحقوق  العامة  للمباديء 

محل الحديث الذي يطيح بأي إنجاز حقوقي تحقق منذ زمن حامورابي.
في كل كتاباته حول الموضوع يتجنب الدكتور الهادي بوحمرة اإلشارة إلى عالقة »حكم األغلبية« 

بحقوق اإلنسان. وهذه نقطة تعارضنا المفصلية معه.

http://alwasat.ly/news/opinions/308341?author=1 :انظر *
http://alwasat.ly/news/opinions/308718?author=1 :انظر **

» إدوين مولر Edwin Mueller 1963–1892 » محرر متجول لمجلة »Readers Digest« ألكثر 
في  واحدة  وقضى سنة  البكالوريوس  بدرجة  عام 1914  برنستون  جامعة  في  تخرج  عامًا،   25 من 
كلية الحقوق بجامعة هارفارد. ترك كلية الحقوق في عام 1916 خالل السنوات التي قضاها كمحرر 
متجول قام بتغطية معظم أنحاء العالم وكان مراسل حرب في أوروبا خالل الحرب العالمية الثانية. 

كتب العديد من المقاالت، منها مقال عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
المقال مركز، وألنني في الواقع ناصري، أحسست وكأنه يتكلم بلساني، ولذلك سوف أنتقي منه 
من  ولكن  الكاتب،  كتبها  مثلما  أضعها  سوف  وبالتأكيد  معه،  المختلفون  حتى  عليها  يتفق  فقرات 
قد  نواحيَ  وأيضا  أغسطس سنة 1956،  في شهر  المقال  وقت صدور  حال مصر،  أبرز  أن  األهمية 

يرفضها من يرى مصر بعين ال ترى سوى قناعاتها، وفي كل األحوال سأنقلها مثلما هي.
»لقد  الثورة:  قيادة  مجلس  أعضاء  لزمالئه  قال  الناصر  عبد  أن  الكاتب،  يقول  المقال  نهاية  في 
ظللنا أربع سنوات أشبه بأنصاف اآللهة، ال حسيب علينا. ويجب أن نعد أنفسنا للتغير الذي سيحدث، 
ونوطن أنفسنا على ما سنلقى من معارضة واستجواب، وتصويت ضدنا« ويضيف الكاتب أنه لو كان 

يعني حقا ما كان يقول سيكون حدثا جديدا بين قواد الثورات.
سوى  حسابه  في  يكن  لم  إذ  الحاكم،  لنزاهة  خالدا  رمزا  ظل  ولكنه  الزعيم،  هذا  عنا  رحل  ولقد 

مرتب الشهر الذي رحل فيه بعد فترة حكم استمرت عقدين إاّل سنتين!
حوالي  الزراعية  المساحة  وكانت  نسمة،  ونصف  مليون   22 تعداد سكان مصر  كان  سنة 1956 
األكبر  الجزء  السكان بحوالي نصف مليون نسمة سنويا. كان  يتزايد عدد  فيما  ستة ماليين فدان، 
دخل  يزيد  ال  مستأجرين،  بواسطة  وتزرع  المالكة،  واألسرة  الباشوات  يملكه  الزراعية  األراضي  من 
الفرد منهم عن 100 دوالر في السنة، كانت قيمتها في تلك المرحلة 30 جنيه مصري، وكان حوالي 
 4200 حوالي  واحد-  فدان  عن  تزيد  ال  التي  الخاصة  أراضيهم  يملكون  نسمة  ألف  و750  مليون 
متر تقريبا- فيما تتالصق مساكنهم في أقل مساحة ممكنة. وباختصار شديد، مثلما يقول الكاتب 

األمريكي، كان أجر العامل اليومي حوالي عشرة قروش.
محكومة  قرون  ثالثة  طوال  مصر  ظلت  الحكم،  إلى  عبدالناصر  جمال  الرئيس  وصل  أن  إلى 
كانوا  الذين  واإلنجليز،  والفرنسيين  واألتراك  والبيزنطيين  والرومان،  واليونان  الفرس،  بواسطة 

مازالوا يحتلون البالد تنفيذا لنصوص اتفاقية معقودة بين الطرفين.
التي  اإلنسانية،  بالكرامة  البلد  ابن  يحس  أن  حلمه  »كان  أنا!:  ولست  األمريكي،  الكاتب  ويقول 
فكافة  حرا.  يكن  لم  ولكنه  حرا،  رجال  يكون  ألن  الفرصة  بإتاحة  إاّل  له  يتوفر  ال  وذلك  له،  حق  هي 

احتياجاته في أيدي إقطاع يملك األرض ومن عليها.
وبسبب ذلك بدأ مسالما ساعيا التفاق سلمي مع بريطانيا، وظل كذلك حتى مغادرة آخر جندي 
فدان من   200 تزيد عن  التي  األراضي،  ملكيات  نزع  إلى  تجه  ما  1958، وسريعا   /6  /18 بريطاني 
اإلقطاعيين، وزعت على مستأجري األراضي منهم ويسددون قيمتها على أقساط في 30 سنة، وتم 
بالفعل توزيع نصف مليون فدان! وانتقلت الثورة إلى برامج إصالح مساحات زراعية جديدة- والرائع 
أن ذلك اإلصالح لم يتوقف حتى اآلن–ورؤيته المستقبلية كانت وراء مشروع السد العالي، الذي كان 
وساهم  قائم،  وهو  عنه  نتحدث  اآلن  نحن  وها  مشاكله،  مبرزا  عنه كمشروع  يتحدث  حينها  الكاتب 

مشروعه في مجانية التعليم في تخفيض نسبة األمية.
نسبة  كثيرا  وتراجعت  ازدهرت،  المعمارية  النهضة  أن  الكاتب  عنها  وعبر  المساكن  وانتشرت 
حناطير!  من  تجره  وما  البهائم  نسبة  قلت  فيما  الطرقات،  في  تتحرك  العربيات  وبدأت  المحجبات، 
أوال على صدره، وطأطأ  ذراعيه  ثنى  أن فالحا مصريا  الكاتب،  المصريين وصفها  وتغيرت معنويات 
الكاتب  عيني  في  ونظر   ، صدره  شد  ثم  سابقا«  كنتُ  »هكذا  للكاتب:  وقال  وخشوع  بخوف  رأسه 

بثبات: »وهكذا أصبحت اآلن!« وقال رفيقه: »كنا قطيعا، أما األن أصبحنا بشرا«.
كل ذلك، وربما أكثر، عرفناه عن هذا الزعيم الخالد، ولكن ثمة حقائق لم تصلنا، ربما ألن هناك 
من تعمد حجبها: منها نقطتان ذكرهما هذا الكاتب في مقالته، األولى أن: »أنه الزعيم الوحيد في 
شريطة  إسرائيل،  وبين  بينه  سالم  تحقيق  إمكانية  لبحث  استعداده  يبدي  الذي  األوسط،  الشرق 

تسوية مشكلة الالجئين والعودة إلى الحدود التي اقترحتها األمم المتحدة عام 1947«
أساس  على  تقوم  مصر،  بمستقبل  يتعلق  فيما  عبدالناصر  خطط  »أن  الثانية:  النقطة  أما 
في  جوهرية  غريزة  الملكية  أن  على  بقوة  ويؤكد  الخاصة،  بالملكية  يؤمن  فهو  حرة.  مشروعات 
مالكا  أصبحوا  لما  المستأجرين  أن  وهي  الحقيقية،  هذه  إلى  يشير  وهو  له،  حق  وأنها  اإلنسان، 
وبناء على ذلك   ،20% 15إلى  تراوحت ما بين  الفدان بنسب  اإلنتاج في  زاد  يزرعونها،  التي  لألرض 
ستكون المصانع الجديدة ملكيات خاصة!«. ولكننا نحن، الجيل الذي عاصر تداعيات ثورة 23 يوليو 

وما حدث بعدها، لم نشهد هذا يتحقق، وبالتأكيد البد أن ثمة أسبابا حالت دون ذلك.
الواقع أنني اهتممت بهذا الموضوع، ولخصته لكم ألؤكد شيئا أحسست به، عندما رأيت وسائل 
اإلعالم، في بداية تولى الرئيس السيسي قيادة مصر، نشر صورة قديمة للراحل جمال عبد الناصر 
يحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو طفل. وما أراه اآلن هو تواصل مسيرة 23 يوليو المباركة، 
منذ أن توقف العديد من مشاريعها بعد سنة 1956 بقليل، وهو ما تناوله هذا المقال، الذي كتبه 
أمريكي سنة 1956 مبرزا ما كان عبدالناصر يخطط له، وبالتأكيد لم يكتبه وينشر في مصر سنة 

1956 إاّل بموافقة الدولة.
والنقطة المهمة األخرى، هي أنه لم يكن هناك ذكر أو تلميح أو اقتراب من الدين، ال اإلسالمي، 
وال المسيحي، وال اليهودي من السياسة، إنما دولة مدنية متاحة للديانات السماوية دون إقصاء ألي 

منها.
كرامة  وتعزيز  مصر،  رخاء  تريد  التي  الخيَرة  األفكار  تلك  تحقيق  هو  مصر،  في  اآلن  يحدث  وما 

المواطن المصري واعتزازه بوطنه.
المواطن به،  ليبيا اآلن. دولة مدنية همها استقرار الوطن واعتزاز  وهذا في تقديري ما تحتاجه 
ذاته  الوقت  في  فكره  يفرض  وال  ما،  فكر  عليه  يفرض  ال  آمنا.  كريما  عزيزا  فيه  يعيش  أن  ويتطلع 
على شركائه في الوطن والمواطنة. وهذا ما أراه وأتابعه في مصر اآلن، فيما تتوالد مشاريع وفرص 

عمل، لتحقيق حياة بشرية كريمة، ال حياة قطيع.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
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ساخرة  سيرة   : منها  عدة  ذاتية  سير  أيام،  من  انصرم  فيما  قرأت 
ووقدات  الشابي،  ومذكرات   ،« ياسين  على  أبو   « السوري  للمفكر 

عبد اهلل القويري، وكتبت سيرة بنى غازي .
خطاطة   ،  xأشعة صورة   ، موضوع  وثيقة  الذاتية  السيرة  هل 
دليل  العنكبوت،  خيوط  كما  ومرجع،  مستند  وبالتالي  »اسكتش«، 
ولعبة  لوحة تشكيلية،  أم  وقانوني؟،  لكل محقق علمى بحت  قاطع 
 ، الرواية  هي  كما  الداخلي،  تماسكها  من  قوتها  تستمد  طفلية، 

وكما كل لعبة ؛ غش وخداع يخفي شيئا أكثر أهمية؟.
من  طالعت  فيما  اشتبكت  لهذا  شائكة،  الموضوعة  هذه  تبدو 
سير، ما ظهرت لى مرة وثيقة دامغة، وفي مرة أخرى كريستال: في 
أنه كان  الذهول،  تبين لي، وعلى حين غرة، وبشيء من  ما  لحظة 
يستحضر عيني المعري، من فقد البصر وهو في سن الرابعة، فتبين 
لي أن الخيام عمر، نظر إلى العالم وأنشأ شعره، بعيني أبي العالء. 
المسجى، مع  أثره، ووطأ بلطف جسده  لقد حذا حذوه ومشى على 
اإليماء إلى العينين الغائبتين، فكأني وجدت في عيني المعري، كل 
الضؤ  اشتد  كلما  جوته:  بصيغة  أو  المضيئة،  الظلمة  ذاتية:  سيرة 

اشتدت الظالل.
فيما  صح  ما  وأن  الموضوع،  فالتبس  نهج،  غير  نهجت  كأني 
سردية،  إبداعية  كتابة  الذاتية  السيرة  بأن  فصيحا،  ينضح  نهجت، 
السيروية،  الرواية  خاصة  الرواية،  بين  محددة  فروقا  نتبين  فلم 
وهذه الكتابة السيروية الذاتية. هناك تداخل ما، كما هناك تقاطع، 
دون جزم مغلق، فيما هناك من تباين، فالكتابة كتابة، غير أن كاتب 
الوقائع، وإن كان طليقا في نسجه، وما يختار  السيرة محبوس في 
المنتقاة  الحبائل،  هذه  نسج  بها  يعاد  التي  والكيفية  الوقائع،  من 
بعناية ظاهرة أو مسكوت عنها، محبوس في أن ما حدث، قد حدث 
ببراهين ذاتية، يمكن التحقق منها، لكن ال يمكن توكيدها قطعيا، 
الواقع  أنها  الذاتية، توكد  السيرة  أولى، كأن  فهي ليست مسلمات 

في عيني المعري، وأن الرواية / األدبية، الواقع في مخيلة المعري.
هامش: في عيني المعري ما يتخيل أنه يرى، في مخيلة المعري 

ما يتخيل قسرا، وهكذا التوضيح مخل بالمعنى إلى حد ما.
وحتى  المسيح  صلب  شبهة  التشبيه،  هذا  في  للمتأمل  سيبدو 

قتله، ولن يعفينا من هكذا اشتباه ما تقدم، فما هي استدالالت، ما 
واألدبية،  الذاتية  السيرة  كتابة  بين  التباين  في  وثوقية،  يبدو من 
ما بين عيني المعري ومخيلة المعري، وإن قر نهجنا بهذا الفصل، 
أال تكون في الكتابة السيروية شبهة الوثيقة، ما يمكن القانوني أو 

السيكلوجي، من استكمال أوجه التحقيق؟.
طلع  مما  سنتحقق  لكن  المتوكد،  الشيطان  محامي  أكون  لن 
أثناء  سهوا  النقطة  سقطت  إن  حــالج،  أو  لجالج  فالحق  كتوكد، 
بوفاري هي  فلوبير: »مدام  اآلن قولة جوستاف  أو طبعت  الطباعة، 
أنا«. تنسج العنكبوت خيوطها، التي تبدو لغيرها واهنة، ولفرائسها 
لكل  حيث  حبائلها،  في  فتوقعنا  سيرتها،  الذات  تنسج  كذا  القوى، 
والسيرة  لها.  حد  ال  لكن  تحصى  العنكبوت  كعيون  نوافذ،  ذات 
الذات  ظفري  بين  الولوج،  نتغيا  كنا  وإذا  المتاهة،  هذه  خارطة 

وسيرتها، فإن ذلك يعنى التوهان في المتاهة.
عن  شغلت  لكن   ، موضوع  بهكذا  مشغول،  وقــت  منذ  كنت 
السيرة الذاتية، بمشاغل الذات، لكن االنغماس في الكتابة، يجعل 
المرء مشغوال بموضوعة السيرة الذاتية، ألن الكتابة حالة سيروية، 

والكتابة منزع ذاتي، كما فعل العنكبوت للحياة.
)2(

أقترح كنمذجة: كتاب »غوما« لألستاذ علي مصطفي المصراتي، 
الغير،  التي تكتب عن  الذاتية  السيرة  أي  يبدو لى سيرة غيرية،  ما 
غومة  الثاني  العثماني  الحكم  فترة  الليبي  للزعيم  ذاتية  سيرة 
أي  يقدم  ال  من  المصراتي  مصطفي  علي  وكاتبها  المحمودي، 
معونة للتجنيس أو شكل من أشكال االصطالح البحثي، لكن قرأتنا 

ما تجنس هذا الكتاب كسيرة غيرية.
هو  يعرضنا  النص  هــذا  ألن  »غــومــا«،  نص  نستنطق  ولــن 
ومشوبها  الفيزيقية  األجواء  به  ينطق  ما  مجمل  فمن  الستنطاقه، 
هذه  وظالل  نفسانية،  حالة  تنبجس  األحــوال  ومن  النفس،  على 
من  مضافة  أو  النص،  بنية  خالل  من  وتتوضح  تشتد،  التي  الحالة 
في  يجول  وما  غوما،  شخصيته  ويجس  يرقب  من  الكاتب،  تخيالت 
النفس  في  وتحفر  الوجه،  تشكل  وتغضنات  خطرات،  من  خاطرها 
يوهمنا  ما  التاريخية،  للشخصية  معايش  حتى  يرصدها  ال  معالم، 
وأن  والوقائع.  للشخصية  أدق  وتسجيل  مدقق  بحث  بأنه  النص 

عن  متخيلة،  بحقيقة  القارئ  توهم  المظللة  المسرودة  الوقائع 
من  القليل  عنها  نعرف  ما  التي  المحمودي«  »غوما  الشخصية 

الوقائع.
تستهدف  عابثة  ومخيلة  ولحاالتها،  للنفس  رصد  النص  لكن 
المحصلة:  فــي  المصراتي  »غــومــا«  فـــ  والخديعة،  التضليل 
حافال  النص  تجعل  الوضعية  وهــذه  لـ«غوما«.  »غوما«متخيل 
حافل  هو  ما  أنتج،  بما  يتفاجأ  ذاته،  بالمصراتي  وكأني  بالمفاجآت، 

بضمير المتكلم في صدر ضمير الغائب.
وكأن سيرة غوما الذاتية لألستاذ علي مصطفي المصراتي، هي 
التي نعرف  المحمودي«، الشخصية  لـ »غوما  افترضها  التي  السيرة 
بكيفية ال نعرف. في  نعرفها  المصراتي  رواية  ما، لكن في  إلى حد 
كما  أو  اإلحصاء  على  المتأبي  الشعري،  التباس  من  فيه  ما  النص 

يقال.
في  ليست  المصراتي،  كتب  ما  »غوما«،  لـ  الغرية  السيرة  إن 
في  المتفحص،  عند  التأريخ،  أو  الرواية  أي  المنزلتين،  بين  منزلة 
هذه السيرة من الوقائع والتوثيق ما يظهر المصراتي الباحث، لكن 
نتبين  وبهذا  تشكيلها،  يعاد  بحتة  مصراتية  ووقائع  وثائق  هذه 
الكتابة  من  العكس  على  الكاتب،  مرجعيات  خدمة  في  التخييل  أن 
وانزياحاته،  التخييل  خدمة  في  المرجعية  من  تجعل  ما  السردية، 

فالمدلول في هذه الكتابة انحراف عن الدال.
لسيرة غوما للمصراتي، كما مثيلها، منطق هو منطق: الـ »يمكن 
أن يكون«، وهذا ما يسمى في الحداثة »المنطق االحتمالي«، ما من 
الـممكن أن يكون، ويحتمل أو يستقبل تجربة المتأبي على الحساب، 
متأب على الحساب الجذرى. وفقط بالدخول في الما بين من هذين 
يكون،  أن  يمكن  أال  ومنطق  للحساب،  القابل  منطق  المنطقين، 

يمكن التعرف ربما على »الما بين« الذي يهمنا هنا.
الكاتب،  بين  الظاهر  التماهي  هكذا في تقديري، يمكن تفكيك 
ثانية،  جهة  ومن  جهة،  من  كهذه  حالة  في  يكتب،  التي  والسيرة 
األدبية  الكتابة  في  اشتباكها  من  الكتابة،  هذه  فك  ذلك  يحتمل 

المحضة، على الخصوص الكتابة السردية.
الذاتية/الغيرية: محكيا يلخص  المقصود بالسيرة  وهكذا يكون 

حياة ما، ما يمكن أن يكون وثيقة ما، لكن ليست وثيقة.

اإلشارة  بوحمرة  الهادي  الدكتور  يتجنب  الموضوع  حول  كتاباته  كل  »في 
إلى عالقة »حكم األغلبية« بحقوق اإلنسان. وهذه نقطة تعارضنا المفصلية 
والتبصر  »التبصر  مقالته  الككلي  عمر  الكاتب  به  يختتم  ما  هذا  معه.«. 
المضاد« في صدد رده على مقالة الكاتب الهادي بوحمرة »إلى االستفتاء« 
المجادلة،  تفاصيل  عن  النظر  وبغض  الوسط*،  بوابة  بموقع  المنشورتين 
المشترك يتحول  المعرفي  الحوار حين يبتعد عن مكونه  أو  إال أن االختالف 

أحيانا إلى سوء فهم.
الحقوق  باب  أن  يرى  كاتب  بين  اختالف  والهادي  الككلي  بين  االختالف 
ككاتب  يهمه  ما  أكثر  هو  خصوصا،  واالعتقاد  التعبير  وحرية  الدستور،  في 
ومفكر ومبدع، وأن الدستور نص قابل للنقد كأي نص لغوي، وبين الهادي 
الحالة  هذه  في  الدستور  أن  ويرى  منضبط  قانوني  مدخل  من  يكتب  الذي 
يحكم  فقهي  كمنهج  )اإلجماع(  وأن  غيبا،  به  نؤمن  أن  علينا  منزل  نص 
انتقاده ألنه  أو  للجدال حوله  المجال  إفساح  على مدى صوابيته، دون حتى 
ضمن  من  أن  مع  به،  المعنية  الحشود  على  الوصاية  من  نوعا  يعتبرها 
العملية الدستورية التي تؤسس لدولة مدنية أن تعُرض مسودة الدستور 
في  يحدث  لم  ما  وهذا  نهائي،  كمشروع  تقدم  أن  قبل  المجتمعي  للنقاش 
هذه الحالة، ومن القاعات المغلقة داخل وخارج ليبيا انتقل مشروع الدستور 

مباشرة لقاعة مجلس النواب المغلقة.
أستغرب أن الهادي؛ الذي يتمتع بمرجعية قانونية، لم يالحظ أن صياغة 
مشروع الدستور كانت رديئة بشكل كبير، وهذا هو المعيار األول ألي دستور 
أو نص قانوني، وحتى فريق المعايرة الذي درس وتبصر في هذا المشروع 
إلى عدة مداخل للمعايرة، من ضمنها الصياغة، أعطى  مادة مادة وقسّمه 
الجانب،  هذا  انتقدوا  الليبيين  القانونيين  من  وكثير  صفر،  درجة  الصياغة 
وهو جانب أساسي ألنه سيربك فيما بعد تفسير المواد وفق صياغاتها غير 
أرادت أن تبت  إذا ما  العليا  الدقيقة والغامضة، ويربك المحكمة الدستورية 
أو تتبصر في أي خالف دستوري مستقبلي. ولألسف لم يكن من ضمن لجنة 
تُضبط  كي  القانون  فلسفة  في  مختص  أو  متمرس،  واحد  أديب  الصياغة 

الصياغة.
أن  أجل  من  وعليها،  لها  ما  بكل  البشرية،  فجر  مع  وجدت  القوانين 
تضبط الزحام البشري وتديره وفق مبدئي الثواب والعقاب، غير أن الدساتير 

جاءت من باب التأكيد على الحقوق اإلنسانية للجماعات واألفراد، وكي تضع 
القوانين تحت مظلة دساتير هاجسها الرئيسي حقوق اإلنسان التي تتناسب 
طرديا مع مدى تحضر اإلنسان وترقيه، وهذا هو الفارق بين أن تقرأ دستورا 
من مدخل قانوني ترى أنه سيضبط الدولة بغض النظر عن مضمون هذه 
الدولة، وأن تقرأه من مدخل إبداعي شاغله األساسي هو الحريات والحقوق، 
مقالة  في  وصفته  وقد  قانونيا،  يكون  أن  قبل  إبداعي  نص  الدستور  ألن 
الدستور  كتابة  على  مرة محتجا  أكثر من  الشعوب: »كتبت  بقصيدة  سابقة 
الليبي في هذه الظروف، فدستور الشعوب هو قصيدتها الشعرية، أو نصها 
وألن  حرية.  الكلية  واستعارته  عدالة،  األصيل  مجازه  الذي  المبدَع؛  النثري 
القصيدة ال تكتب إال بمزاج رائق وبحضور ذهني وروحي مكتمل، فالدستور 
الذي كان إحدى وقدات البشر الشعرية ال يمكن أن يكتب إال في ظل توافق 
للخيال  المضادة  األجواء  أن يصاغ في ظل هذه  اجتماعي، وال يمكن  وسلم 
وللحلم كمنطلقات أساسية لتدشين مدونة تنقل األرض التي نعيش عليها 

من كونها مأوى إلى كونها وطنًا«.
منها  تمكن  المشروع،  هذا  مثل  دساتير،  تحكمها  دوال  اآلن  نرى  نحن 
تواطأت  أو ألنها  المجتمعي،  للنقاش  لم تعرض  االستبداد من جديد ألنها 
مع أيديولوجية مهيمنة، أو كتبت في ظروف غير مالئمة، فكانت مجرد إجراء 
تشريعي منفعل ومستعجل وثرثار إليقاف الصراعات المحلية وإرضاء األطراف 
المتصارعة، أو نتاج لصراعات إيديولوجية تتقاتل على األرض بينما ممثلوها 
يحررون لها دستورا، وهذه الدول التي تحكمها هذه الدساتير، كما في دول 
الدستور  ألن  أهلية،  بحرب  إال  يتنحى  ال  الدولة  رئيس  مازال  عدة،  أفريقية 

فيها كان مجرد وسيلة لتسكين هذه الصراعات مؤقتا.
بشدة،  هواه  عن  يدافع  أن  الدستور  في  هوى  له  مواطن  أي  حق  من 
وينتقد الدستور إذا كان ال يلبي هذا الهوى/ المطلب، ونحن ككتاب عانينا 
 ، االعتقاد  وحرية  التعبير  وحرية  الرأي  حرية  يخص  فيما  القمع  من  كثيرا 
هذه  تتحول  بأن  حالمين  حبرنا  فيه  استنزفنا  الذي  دائما  هوانا  هذا  وكان 
الحريات،  هذه  تضمن  قوانين  عنه  تنبثق  دستوري  إللــزام  يوما  األهــواء 
وسنظل ندافع عنها حتى لو أقر هذا الدستور بأغلبية وأصبح نافذا، حالمين 
بتعديالت دستورية تعزز هذه الحقوق ، ألن هذا كان الديدن منذ أن كانت 
أو  الدستور  عن  الحديث  كان  أن  ومنذ   ، فيها  دستور  ال  شمولية  بلدا  ليبيا 

المثقفون  وأصدقاؤه  نفسه  والككلي  ومجرما،  بل  محرما  المصطلح  ذكر 
القيم،  هذه  عن  الدفاع  بسبب  السجن  في  أعمارهم  من  باهظا  ثمنا  دفعوا 
بل  النظام،  سقوط  بعد  ينبثق  ولم  جديدا،  يكن  لم  الككلي  يطرحه  فما 
هذا  تؤكد  والنقد  واألدب  المقالة  في  كتاباته  ومراجعة  طويلة،  سنين  من 
السرية  ومدوناتهم  كتاباتهم  كانت  السجن  داخل  وحتى  القديم،  الهاجس 
اإللحاح  هذا  الهادي  يتهم  كيف  وأستغرب  الشأن،  هذا  حول  وحواراتهم 
المزمن بكونه استبدادا »االستفتاء حق للمواطن وفق اإلعالن الدستوري... 
الليبيون،  هم  الرفض  يملك  من  الرفض...  توقع  بحجة  تجاوزه  يمكن  وال 
توقعات...  على  بناًء  مسارات  إفساد  يتم  أن  يمكن  وال  الصندوق...  وعبر 
يفكرون  أنهم  يرون  من  قبل  من  شئ،  كل  إفساد  يمكن  الطريقة  بهذه 

أفضل من غيرهم... وهذه صورة من صور االستبداد..«.
تأتي  وقد  الرفض،  يتوقع  ولم  الموافقة  توقع  الككلي  أن  المشكلة 
على  سيطرت  التي  التيارات  بعض  من  انتهازي  جانب  من  هنا  الموافقة 
صياغة الدستور وكتابته وفق أيديولوجيتها التي فشلت في ثالثة انتخابات، 
الهادي،  كما  وهم،  واليأس  اإلحباط  من  كبير  قدر  إلى  وصلوا  الناس  ألن 
هذه  كيفية  في  التبصر  دون  الدولة  بناء  في  نشرع  أن  المهم  من  يرون 
الدولة أو مضمونها الحقوقي المنتهك علنا في مشروع الدستور. من جانب 
بالتأكيد  فإنه  الليبيون«  هم  الرفض  يملك  »من  الهادي  يقول  حين  آخر 
يقصد كل الليبيين، بمن فيهم األطفال والفتية من الجنسين الذين مازالوا 
ال يحق لهم االستفتاء اآلن، غير أن الدساتير تكتب من أجل األجيال الالحقة، 
انعكاسا  أو  كتبه  الذي  الجيل  رغبات  تحقيق  أو  أجل حل مشاكل  وليس من 
يتطلبه  بما  الراهن  الوعي  مسؤولية  من  األجيال  تلك  في  والتفكير  ألزمته، 

مستقبلهم.
في  يرغب  ال  داخلي  ومونولوج  عالية  بغنائية  تتسم  الهادي  مقاالت 
يختلف  من  كل  يتهم  يجعله  ما  هدفه،  إلى  منطلق  وهو  عليه  التشويش 
الذي  اليقين  مدى  الغنائية  هذه  ويؤكد  االستبداد،  أو  التبصر  بعدم  معه 
يكتب به عن رؤى ستظل محل جدل طالما أن اإلنسان يسعى للرقي بحياته 
أي  ما يجعل حججه تظهر وكأنها مصفحة ضد  المونولوج  ونوعيتها. وهذا 
خدش، أو كما يصفه الككلي »يعيد، تقريبا، نفس الحجج، وإن بشكل منقح. 
مقاالته  على  أرد  أنني  عليه. مع مالحظة  ردودي  ذاته في  الشيء  أفعل  وأنا 
ضمني.«،  بشكل  وحججي  مقاالتي  على  يرد  وهو  مباشر،  بشكل  وحججه 
فالهادي يحاجج المختلفين معه دون حتى أن يذكر أسماءهم أو يرد عليهم 
مباشرة، في الوقت الذي يذكره الككلي مرارا باالسم مرفوقا بالصفة أحيانا، 
االختالف معه، وهذا  نقاط  بدقة  العارف محددا  تواضع  ويطري كتابته بكل 
للحوار،  مفتوح  تفكري  ثقافي  جانب  من  الحوار  يدخل  من  بين  الفارق  هو 
أي  المسبقة  اإلجابات  فيه  تجهض  دوغمائي  جانب  من  يدخله  من  وبين 

مشروع للسؤال أو التساؤل.
هذا  لفحوى  انتقاد  كل  على  الهادي  رد  هو  )اإلجماع(  أو  األغلبية  رأي 
اإلجماع  هذا  القت  االستبداد  نظم  من  الكثير  أن  ننسى  وال  الدستور، 
كان  الذي  كاستروا  إلى  الصندوق،  عبر  جاء  الذي  هتلر  من  به،  المحتفى 
أربعة  ليبيا  حكم  الذي  القذافي  إلى  األغلبية،  موافقة  عبر  معارضيه  يعدم 
األغلبية  وكانت  قانونا،  له  يحرر  لم  يفعل شيئا  ولم  بقوانين مصمتة  عقود 
الساحقة تهلل له وتحتشد في كل مكان يحط به وتحرر له وثائق المبايعة 
بما يشبه االستفتاء غير الرسمي، خصوصا في العقد األول من حكمه، حين 
قايد  »يا  وتغني  تهتف  واألغلبية  المدنية  الدولة  مقومات  كل  يقوض  كان 
ثورتنا على دربك طوالي« وكانت نخب صغيرة تنتقد هذه التوجهات، وهي 
والمنفى. فمن واجهوا  اإلعدام والسجن  النهاية بين  الثمن في  من دفعت 
الطالبي،  اتحادهم  عن  يدافعون  طالب  من  ــ  بدايته  منذ  السابق  النظام 
نخب  أو  السلمي،  والتجمع  واالعتقاد  التعبير  حرية  يدافعون عن  مثقفين  أو 
سياسية تدافع عن حق االنتماء لحزب ــ كانوا يشكلون ضميرا ثقافيا يدافع 
قبل  من  الفترة  تلك  في  هزموا  وإذا  والديمقراطية،  الحقوق  مبادئ  عن 
أو شبه  الدستورية  السلطة وقوانينها ومدوناتها  تبايع  التي كانت  األغلبية 

الدستورية.
ما  لكن  أوصياء،  أو  مستبدين  أو  خطأ  على  كانوا  أنهم  يعني  ال  فهذا 
ارتبطت  أبينا  أم  شئنا  التي  المعرفة  وإمــالءات  الوعي  مسؤولية  حركهم 
الجمهورية  القيم  نتحدث عن  وزمان، وحين  المثقفة في كل مكان  بالنخب 
وما تمخض عنها من دستور فرنسي كان يعدل باستمرار وصوال إلى دستور 
1958 ، فالهادي يدرك أن خلف هذه القيم وهذا الدستور مرحلة من التنوير 
المجتمعات  وحتى  األغلبية.  لهوى  وقتها  تستسلم  لم  بأسماء  ارتبط  الذي 
حرة  معارضة  إلى  األقلية  فيها  تتحول  األغلبية  مبدأ  تبنت  التي  الحديثة 

وفاعلة تتمتع بكل الحقوق التي يضمنها الدستور.

بشٌر، وليسوا قطيعا

التبصر والتبصر املضاد
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السيرة نسج العنكبوت



مبروكة  المعرفية،  والتنمية  الثقافة  ــرة  وزي وصلت 
إلى  السبت،  صباح  لها،  المرافق  والوفد  عثمان،  توغي 
المجلس  رئيس  استقبالها  في  وكان  بنغازي،  مدينة 
الطيرة،  فرج  أحمد  بنغازي،  لبلدية  المكلف  التسييري 

والشيخ أحمد المغربي رئيس مجلس حكماء ليبيا.
التي  واالطالع  التفقد  جولة  إطار  في  الزيارة  وتأتي 
في  الثقافية  والمراكز  للمكاتب  الوزيرة  بها  تقوم 
طبيعة  على  قرب  عن  للوقوف  ليبيا،  بلديات  مختلف 
انطلقت  التي  تواجهها،  التي  والتحديات  عملها،  واقع 
ومرزق  وغــدوة  وتمنهت  وسبها  غريان  مدن  بزيارة 
ومصراتة  والغريفة  وأوبــاري  الشاطئ  وبراك  وتراغن 

وتاورغاء، وفق صفحة الوزارة على »فيسبوك«.
ــزروق  ال أسامة  الوفد  مستقبلي  قائمة  وشملت 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة  ديـــوان  منسق 
مفوضية  رئيسة  بالتمر  وبريكة  الشرقية،  بالمنطقة 
المستشار  الــجــحــاوي  وطـــارق  الــمــدنــي،  المجتمع 
التعاون  إدارة  مدير  الدعيسي  ونــاصــر  اإلعــالمــي، 
التخطيط  إدارة  مــديــر  الــفــاخــري  ــع  ورافـ ــي،  ــدول ال
بنغازي،  مدينة  أعــيــان  مــن  وعـــددا  والــمــشــروعــات، 

وعددا من مديري المكاتب الثقافية.
ببنغازي  البوري  وهبي  مركز  في  الوزيرة،  والتقت 
ــاء،  ــ واألدب المثقفين،  مــن  ــددا  عـ الــســبــت،  مــســاء 
الحضور،  ومقترحات  آراء  إلى  استمعت  إذ  والمبدعين، 

بالواقع  االرتــقــاء  ــرورة  ض مجملها  في  تناولت  التي 
الثقافي في المدينة.

البوري  وهبي  مركز  في  تجولت  الــوزيــرة  وكانت 
الحاضن  يعتبر  والذي  مرافقه  على  واطلعت  الثقافي، 
سعادتها  عن  معبرة  والفنية،  الثقافية  لألنشطة 

واعتزازها بهذا المرفق الثقافي المهم.
وتطويرها،  الثقافية  بالبنية  اهتمامها  إطار  وفي 
والــوفــد  عثمان،  تــوغــي  مبروكة  ــرة  ــوزي ال تفقدت 

بوعطني  بمنطقة  الكتاب  مخازن  مقر  لها  المرافق 
ومستوى  أوضاعها  على  لالطالع  بنغازي،  بمدينة 
والعراقيل  المشاكل  على  وللوقوف  بها،  الخدمات 
التابعة  والمؤسسات  الجهات  بعض  تــواجــه  التي 

للوزارة.
قدمها  التي  الشروحات  إلــى  الــوزيــرة  واستمعت 
الفنية  والمصنفات  المطبوعات  إدارة  فــرع  مدير  ه 
رافقها  الــذي  الشويهدي،  أنــور  الشرقية،  بالمنطقة 
على  الشكر  لهم  مقدمة  المخازن،  داخــل  جولة  في 
على  المحافظة  أجــل  من  يبذلونها  التي  جهودهم 
والحضاري  الثقافي  ــوروث  ــم ال تمثل  التي  الكتب 

للوطن.
عثمان  توغي  مبروكة  تفقدت  الجولة  إطــار  وفــي 
الكيخيا،  وقصر  بنغازي،  مكتبة  لها  المرافق  والوفد 
الجولة  بــدأت  حيث  المختار،  عمر  المجاهد  وضريح 
المجلس  مــقــر  ــغــازي،  ــن ب مكتبة  ــروع  ــش م ــارة  ــزي ب
الوزيرة  استمعت  حيث  سابقا،  »البرقاوي«  التشريعي 
جهاز  مدير  من  وأهميته  المقر  عن  وافية  لشروح 
الوزيرة  زارت  بعدها  بنغازي،  فرع  التاريخية  المدن 
»حوش  الثقافي  المدينة  بيت  المرافق  الوفد  برفقة 
من  عــدد  استقبالهم  فــي  كــان  حيث  الكيخيا«، 
تفعيل  إعــادة  حول  لشرح  الوفد  واستمع  المثقفين، 

دور بيت المدينة الثقافي.
ضريح  ــارة  زي إلى  الوزيرة  موكب  توجه  ذلك  وإثــر 
يقع  الذي  المختار  عمر  البطل  المجاهد  الشهداء  شيخ 

في المدينة القديمة بنغازي

السوكني  إسكندر  الحروفي  الفنان  لوحة  تكن  لم 
الكلية  مسطح  على  أخيرا  أنجزها  التي  العمالقة 
أعلى  تجريدية  لغة  إال  )سابقا(،  للبنات  العسكرية 
استثمر  الذي  الحروفية،  فن  مع  لمسيرته  تتويجا 
صياغة  مخيلته  عبر  ونحت  اللونية  ذائقته  فيه 
الفرشاة،  وتراجم  الحبر  من  تمتاح  أثيرة،  لغوية 
وتواصلها  التجارب  احتراق  وقع  على  تنهض  وهي 

وتساندها.
بواكير  له  مثلت  الجامعية  المعارض  كانت  وإذا 
شكلت  أيضا  فهي  اللون،  مع  العملية  إطاللته 
المتلقي  ذائقة  مع  االلتقاء  إلشــارات  أولى  بروفة 

حتى دخوله عالم االحتراف مطلع الثمانينات.
الهداوي  نجا  التونسي  الفنان  تجربة  تعتبر 
فترة  بعد  التشكيلي،  لقاموسه  الرئيس  الملهم 
قالبها  من  سيأخذ  والمحاكاة  والنظر  التأمل  من 
ممثلة  الحقا  البصمة  شيفرة  أو  الطابع  الحروفي 
ــاد  ــتــه فــي إرف ألســلــوبــه، كما يــتــداخــل مــع رؤي
عليها  تـــدور  ــاز  ــك ارت كمحور  الهوية  مــوضــوع 

تمظهراته التشكيلية.

فضاء ملتهب
ــراز  إب فــي  ينشغل  الــذي  الــمــهــداوي  أن  غير 
الحروف  تكثيف  جمالية  عبر  الضاد،  لغة  خصوصية 
االندماج  بين  تجمع  حالة  في  وتعشيقها  وإبرازها 
لصالح  السوكني  عند  لها  تراجعا  نرى  والفصل، 
لفكرة  يعزز  إثبات  الصامتة،  المساحة  أو  الفراغ 
كالتشظي،  العصر  هموم  مع  تتشابك  ما  غالبا 
النفسية  الصراعات  ومجمل  والــفــراغ،  والــوحــدة، 
وجــه  عــلــى  الــبــشــري  الــكــائــن  يعايشها  ــتــي  ال
إلى  يسوقنا  الذي  يتعولم،  عالم  في  المستديرة 
هذا  داخــل  واإلسالمية  العربية  الهوية  تحديات 

الفضاء الملتهب.
تموجات  أو  ــر  دوائ في  سائحة  ــوان  األل تندلق 
األخيرة  تتجمع  قد  ودونها،  بالحروف  مشحونة 
تــتــنــاوب مع  أو وســطــهــا،  الــلــوحــة  ــة  ــ زاوي ــي  ف
كل  على  وهــي  المساحة،  تأثيث  في  الفراغات 
يتمايز  قزحي  رذاذ  في  يظهر  آخر  لتوزيع  مقدمة 
وخفته،  كثافته  وكذا  وهفوته،  سطوعه  قوة  بين 
البرادة  كدقائق  مشدودا  العجين  ذلك  كل  ويبقى 

الحروفي  الجسد  يجرها  الفكرة  مغناطيس  إلــى 
ثم  نقطة  في  تتوالد  صغيرة،  أعاصير  صورة  في 
تحبير  مدامع  معها  حاملة  أخرى  مفازة  إلى  تمضي 
تفاصيلها  نسجت  وهوية  المكان  ذاكــرة  يشاغل 

من التاريخ والحياة والناس.

كسر المألوف
عمق  فــي  غــائــرة  أخـــرى  موسيقى  تتموضع 
يشبه  ما  إلى  تتعداه  بل  الثبات  تروم  ال  التكوين، 
الحروفية  لنوتة  المألوفة  األطــر  كسر  أو  تذويب 
حــادة  تضليعات  فــي  تتجلى  السوكني،  ــدى  ل
المغامرة  تتمادى  قد  أو  مكتملة  غير  وتربيعات 
مد  تحاول  وكأنما  للزائر  سجادة  استفزاز  إلــى 

ذراعها إليه.
ما  على  تجربته  في  السوكني  معادلة  تتأسس 
المفتوح  التأويل  فلسفة  من  استخالصه  يمكن 
من  يــبــدو  إذ  للغة،  فلسفي  بتصدير  للوحة 
الحروفي،  للنص  أحـــادي  منحى  خلق  المجحف 
المعطى  إلــى  العليا  سقوفه  في  ارتقائه  برغم 
مفاهيم  العنوان  هذا  تحت  تنجز  لكن  الهوياتي، 
ــرى  األخ هــي  تتقوى  نفسية  ــاق  ــس وأن ــة،  ــي روح
وجودها  ــرورة  ض عن  باحثة  بجدلها  متصاعدة 

ومعنى لنسيجها المتسائل.
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وكأنه  للمشاهدة  فيبدو  زاهية،  بألوان  مطلي  لقارب  لوحة  مرة  ذات  أهداني 
مصطلحا  يعرف  ال  لمن  وهي  »البروة«،  من  موثقا  القارب  وكان  ربيعية.  فراشة 
القارب، أو المركب أيضا.  بحريا في رصيف صيادي األسماك ببنغازي تعني مقدمة 
نفسه  الرصيف  في  يصطلح  مثلما  »القش«  من  أيضا  موثقة  »الفلوكة«  وهذه 
يصطلح  مثلما  »غليني«  اللون،  أزوردي  والبحر  المركب.  أو  القارب  مؤخرة  على 
الرمز  الفراشة!  القارب  هذا  لتكبيل  سببا  يجد  ال  والمرء  جدا.  الهادي  البحر  على 
متمثل  الرائع،  الحرية  لون  الفاتح؛  األزرق  فوق  مكبلة،  حريته  فالقارب  واضحا  كان 
بنغازي  في  حدث  ما  جراء  اللوحة  ضاعت  الشديد،  ولألسف  السماء.  لون  في  أيضا 

أثناء محاربة اإلرهاب .
كانت  فطفولته  له،  المبكر  عشقة  سببه  بالبحر،  بدر  عبدالقادر  الفنان  اهتمام 
البحرية  للرياضة  مارس  المالحة  وبنادي  بنغازي،  بحر  على مرمى حجر من شاطئ 
التي  سيرف«،  »الوند  رياضة  في  مبكرا  برعوا  الذين  أوائــل  من  ويعد  مبكرا، 
من  فترة  في  وكنت  بنغازي،  في  والغطس  البحرية  المالحة  بنادي  مبكرا  مورست 
رسوماته  في  الواضح  البحر  بلون  اهتمامه  وبالتالي  إدارتــه.  أعضاء  أحد  الفترات 
عندما  صادقا  كان  ولذلك  بالبحر؛  شبابه  ومطلع  صباه  في  اهتمامه  فترة  سببه 
البحر  بلوحات  أعمالي متعلقة  العرب:  قائال، في مقابلة صحفية مع صحيفة  أضاف 
صيانتها،  وأعمال  بقواربهم  واهتمامهم  الصيادين  ومعاناة  والقوارب  وبمشاهده 
وممارستي  والشراع  البحر  برياضة  الشخصي  اهتمامي  إلى  أيضا  ربما  راجع  وذلك 

لها لفترة طويلة حتى يومنا هذا.
القديمة  وأبوابها  بمبانيها  المدينة،  فرضت  إذ  تماما،  يأخذه  لم  البحر،  ولكن 
شقيقه  رفقة  كنت  يوم  ذات  الحاجة.  حسب  مختلفة  تنوعات  في  وفسيفسائها 
باكورة  اعتقد،  فيما  كانت  بالكامل،  أخذتني  بلوحة  علينا  دخل  بدر،  فتحي  الفنان 
مدننا  ــواب  أب من  ألشكال  تشكيل  كانت  الفسيفسائية.  األعمال  في  بداياته 
أنجزت  حينها  كنت  األزرق.  اللون  يحوطها  بفسيفساء  تكوينها  اتسم  القديمة، 
تلك  قد  لكتابي.  غالفا  أجعلها  أن  فاستأذنته  قلمي،  رد  القصصية  مجموعتي 
اللوحة هي البداية التي جعلت الناقد الفني ناصر سالم المقرحي، يكتب عنه وعن 
استهله  القبح«،  يصادر  فن  الفرح،  عنوان»فسيفساء  تحت  بديع  موضوع  أعماله 
بإعجابه بتنوع وغنى تجربته، فقال: إنه ما زال ينتج أعماال فنية متفردة في تقنية 
لوحات  عبرها  قدم  التي  التقليدية،  بالخامات  شغله  جانب  إلى  فهو  المستعملة، 
عديدة تجريدية، تميز بإنتاج مؤثثات بصرية 
يشبه  وفيما  الملون  الــورق  ــادة  م تعتمد 
به  اشتهر  الــذي  اللصق  فن  أو  »الــكــوالج« 
بين  ما  ويجمع  يمزج  الذي  ذاك  الحداثة،  فن 
الملصقة  الورقية  والقطع  اللونية  العجائن 
التحول  هذا  يشبه  فيما  السطح،  ذات  على 
أسلوب  أو  فن  اعتمده  عما  بعيد  وغير  الفني، 
وصبر  بأناة  عبدالقادر  الفنان  يعمل  الكوالج 
التي  الورقية  بالمربعات  لوحاته  إنجاز  على 
اكثر  على  السنتيمترين  مساحتها  تتجاوز  ال 
بعضها  بجانب  رصها  طريق  وعــن  تقدير، 
لونية  وباختيارات  جميلة  بطريقة  البعض 
الحجرية  الفسيفساء  غــرار  وعلى  متناسقة 
صبراتة  وبأثار  األثرية  لبدة  مدينة  في  الرومانية  الحضارة  أثار  في  عهدناها  كما 

وببعض المتاحف الوطنية.
البحر،  بين  الربط  قدرته  في  بدر  عبدالقادر  الفنان  مهارة  تتضح  وهكذا 
ومساجدها  وقالعها  المدينة،  بزخارف  بربطها  ثم  المثال،  سبيل  على  والحرية، 
من  الغربية  الفنية  الزخرفة  وبين  العربية،  بزخارفها  المزدانة  وأبوابها  وأقواسها 
الحديثة،  الفنية  المدارس  إلى  ومتابعته  اطالعه  سعة  فتبرز  وتكعيبية،  تجريدية 
ما  نحو  على  تبرز  رموز  لتحقيق  ألوانه  توظيف  على  قدرته  عن  ناهيك  كله  ذلك 

لتوصيل فكرة ما.
نجيب  الراحل  التونسي  بالتشكيلي  تأثره  بدر  عبدالقادر  الفنان  يخفى  وال 
الوطن  فناني  لكل  التجريدية  األعمال  في  أساسيا  مرجعا  يراه  الذي  ببلخوجة، 
الهادي  أمثال  الكبار  تونس  بفناني  المتأثرين  من  إنه  أيضا،  ويقول،  العربي، 
التركي والحبيب بيدة ونجا المهداوي، ويضيف أنه فتح عيناه في المرسم الجامعي 
بعض  بحضور  تشرف  ثم  المذكورين،  الفنانين  أعمال  على  الثمانينات  نهاية  في 
إلى  سفره  مع  التجريدية  وأعماله  ألوانه  تطور  ويؤكد  ليبيا.  في  مشاركاتهم 
تونس، ومشاركته في العديد من ملتقياتها، منذ العام 2010 بمهرجان المحرس 
المهرجان من  ذلك  وأيضا ضيوف  تونس،  فناني  الكثير من  على  وتعرفه  الدولي، 

خارج تونس.
أفريقيا  وشمال  ليبيا  في  القديمة  بالعمارة  اهتمامي  خالل  من  مؤكدا:  ويقول 
والمغرب العربي بهرتني العمارة اإلسالمية وزخارفها المميزة كثيرا، ومدى قدرتها 
والمعماري  البصري  لتراثنا  األصيلة  الجمالية  القيم  وإظهار  واإلبداع  التفرد  على 
المتوسطية  على جمال طبيعتنا  وأبواب، عالوة  وأقواس  ومبان ومساجد  قالع  من 
لوحاتي  من  الكثير  منها  فاستلهمت  مخيلتي،  في  أثرت  التي  ألوانها  وسطوع 

التجريدية والتكعيبية التي أنجزتها داخل ليبيا وتونس والمغرب.
طور موهبته وعلمه تحت إشراف المرحوم الفنان محمد عبدالهادي أستيته

موظف   ،1963/8/20 بنغازي  مدينة  مواليد  من  بدر  رمضان  عبدالقادر  الفنان 
بشركة الخليج العربي للنفط. ويمارس أيضا تصميم شعارات وأغلفة كتب.

مدلسبرة   - تيسايد  جامعة   - التصنيع  عمليات  -إدارة  علوم  ماجستير  المؤهل: 
- بريطانيا 2008 م.

رسام عصامي - عضو بالمرسم الجامعي الحر بجامعة قاريونس منذ العام 1986، 
فطور موهبته وعلمه تحت إشراف المرحوم الفنان محمد عبدالهادي أستيته.

العام  منذ  ليبيا  داخل  المقامة  المحلية  الجماعية  المعارض  معظم  في  مشارك 
1987م.

العلوم  كلية  بمكتبة  السيليني  على  التشكيلي  الفنان  مع  مشترك  معرض 
1988م.

بقاعة  1995م  العام  للنفط  العربي  الخليج  شركة  برعاية  شخصي  معرض 
المعارض - مبنى الدعوة اإلسالمية بنغازي.

للعام  المركزية  بالمكتبة   - السنوية  قاريونس  جامعة  معارض  في  مشارك 
96-97-98-99م.

 2000 العام  الفترة من  قاريونس في  الجامعي بجامعة  للمرسم  العام  المشرف 
إلى 2004م.

إبراهيم  الشاعر  خمسينية   - التشكيلية  للفنون  العام  المعرض  في  مشارك 
األسطى عمر - درنة عام 2001م.

القنصلية  برعاية   - 2005م  ســالم  بحر  »المتوسط  معرض  في  مشاركة 
اإليطالية بنغازي«.

معرض شخصي بجامعة قاريونس -المكتبة المركزية 2007-م.
بمجلس  السلفيوم  قاعة  افتتاح  بمناسبة  المقام  العام  المعرض  في  مشارك 

تنمية اإلبداع - بنغازي 2007م.
المدينة   - الفقيه  حسن  ــدار  -ب الصديق  خالد  الفنان  مع  مشترك  معرض 

القديمة طرابلس 2008م.
مشارك في مهرجان محرس الدولي -الدورة -23 المحرس تونس 2010/7 م.

معرض جماعي بقصر المنار- بنغازي - 2011/6م.
المنار-بنغازي- قصر   - الرئيسية  الفسيفساء  بقاعة  الثالث  الشخصي  المعرض 

سبتمبر2011 م.
 - صفاقس  مدينة   - العربية«  الثورات  وتيرة  »وتستمر  معرض  في  مشارك 

تونس 15 يناير 2012.
 - ليبيا   - الزاوية  مدينة   - الدولي«  الزاوية  »بانوراما  معرض  في  مشارك 

2012/4م.
-6--29 المغرب  مقونة«  »قلعة  الفنان  بقصبة  الفني  الملتقى  في  مشارك 

2012م إلى 6 7- 2012-.
المغربية  المملكة  مقونة«  »قلعة  الفنان  بقصبة  الدولي  الملتقي  في  مشارك 

10-/2012م.
 - تونس   - المحرس   -  26 ــدورة  ال الدولي-  محرس  مهرجان  في  مشارك 

2013/7م.
-المملكة  -القنيطرة  التشكيلية  للفنون  الثالث  العربي  الملتقى  في  مشارك 

المغربية - 2014/4م.
بالجزر  ارت  سنا  مجموعة  مــع  بتركيا  الفنية  السفينة  بملتقى  مــشــارك 

التركية9-/2015.
 /7  - تونس   - المحرس   -  29 الــدورة  الدولي-  محرس  مهرجان  في  مشارك 

2016 م.
مارس   29  - الثانية  الدورة   )FAM( المتوسطية  الفنون  مهرجان  في  مشارك 

2018 بسيدي بوسعيد - تونس.
مشارك في ملتقى جربة الحلم -حي الرياض –جزيرة جربة - تونس 2018/6م.

 2019 أبريل  الثالثة -  الدورة   )FAM( المتوسطية  الفنون  مشارك في مهرجان 
بسيدي بوسعيد - تونس.

مشارك في ملتفى تيسدروس الدولي للفنون البصرية-الدورة الثانية.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

عبدالقادر بدر مبدع 
فسيفساء الفرح

طفولته كانت على 
مرمى حجر من شاطئ 

بحر بنغازي وبنادي 
املالحة مارس للرياضة 

البحرية مبكرا

وزيرة الثقافة تتفقد املرافق الثقافية في بنغازي
من مركز البوري إلى ضريح شيخ الشهداء

السوكني.. جدلية الفراغ وكسر املألوف
مجمع اللغة يصدر العدد السابع 

عشر من مجلته املحكمة

قراءة في جماليات منجز الفنان الحروفي

الوسط: عبدالسالم الفقهي

التقت مجموعة من المثقفين 
واألدباء والمبدعين لبحث االرتقاء 

بالواقع الثقافي في المدينة

في  العربية«  اللغة  »مجمع  مجلة  من  عشر  السابع  العدد  صدر 
تعنى  المجمع،  يصدرها  محكمة  دوريــة  مطبوعة  وهي  ليبيا، 
وترجمة  والتعريب  وآدابها  العربية  اللغة  في  دراســات  بنشر 

ألفاظ الحضارة ومصطلحاتها .
اللغويات  بباب  عددها  في  المجلة  شملته  ما  ضمن  ومن 
الكاتب  »أدب  بعنوان  القماطي  منصف  محمد  للدكتور  دراسة 
الباحث  فيه  بين   » اللغوية  بثقافتنا  الرقي  وأثره في  قتيبة  البن 
أحد  كونه  اللغوي،  التراث  خزائن  في  الكتاب  هذا  يمثله  ما 

دواوين األدب األربعة، كما أشار ابن خلدون في مقدمته .
شخصية  تكوين  في  ساهمت  عوامل  ثالثة  أن  إلى  وأشــار 
في  اإلسالمية  الفتوحات  اتساع  أولها  العلمية،  قتيبة  ابــن 
والثقافي  االجتماعي  والوسط  وغربا،  شرقا  العباسي  العهد 
العلمية،  المجالس  فيه  وانتشرت  فيه  عاش  الذي  والسياسي 
واللغوية  األدبية  الكفاءة  إلى  باإلضافة  والترجمة،  التأليف  وكذا 
أبواب  أربعة  الكاتب«  »ابن  مؤلفه  تضمن  وقد  يمتلكها،  التي 
ويعلل  األبنية«،  اللسان،  تقويم  اليد،  تقويم  »المعرفة،  وهي 
ابن  عصر  في  القائم  اللغوي  الضعف  إلى  الكتاب  تأليف  الباحث 
برواة  عامرا  كان  الذي  واالستشهاد  االحتجاج  عصر  بعد  قتيبة 

اللغة الفصحاء .
له  ــة  دراس في  ــود  األس خليفة  الدكتور  توقف  جهته  ومــن 
مشيرا  االختصاص،  معاجم  وتطوير  المصطلح  ترجمة  عند 
العلوم  نقل  على  ترتب  ما  مرده  الدراسة  هذه  بواعث  أن  إلى 
التكنولوجية  العلمية  المصطلحات  تعريب  في  تأخير  من 
التي  الجهود  إبراز  إلى  الدراسة  تهدف  كما  المعارف،  وتوطين 
من  التخصصي  العلمي  المصطلح  ترجمة  في  المترجم  يبذلها 

اإلنجليزية إلى العربية.
اللغوي  االقتراض  مسألة  القريدي  عبدالعالم  الدكتور  وتناول 
مسألة  على  القرالة  زيد  الدكتور  وعرج  اآلخــر،  على  واالنفتاح 
ورقة  في  الغرياني  مفتاح  الباحث  فيما رصد  الصوتية،  التحوالت 

له أخطاء المجمعيين.
العربي  العروض  علم  في  دراســة  األدبيات  باب  في  ونقرأ 
أبي  قصيدة  في  قراءة  كذلك  ونطالع  الكاديكي،  هنية  للدكتورة 
مدي،  مبروكة  للدكتورة  رقدة«  الموت  »ضجعة  المعري  العالء 
رئيسة  محاور  ثالثة  من  انطلق  قصيدته  في  الشاعر  أن  مبينة 
الجسد،  إليه  يؤول  الذي  والمصير  والحياة،  للموت  فلسفته  هي 
موقف  وبيان  الجدلية  هذه  عند  الوقوف  الدراسة  هذه  تحاول  إذ 

الشاعر من الموت والحياة وكيفية تشكيله للمعاني الدالة عليها .
والية  »سالنامات«  حول  مبحثا  جحيدر  عمار  الباحث  وقدم 
والمقصود  الثاني،  العثماني  العهد  في  الغرب  طرابلس 
أنواعها  إلــى  الباحث  أشــار  التي  الحوليات  هو  بالسالنامات 
إعدادها  على  القائمين  واألشخاص  منها،  كل  واختصاصات 
وتحريرها، وتختم المجلة موضوعاتها بنشر حوار مع المستعرب 

اإلسباني بيدرو مونتابث، ترجمة الدكتور عبداهلل الزيات.

● وزيرة الثقافة في بنغازي

● كهف أثري يحوي رسوما صخرية شرق ليبيا

● السوكني

بنغازي - الوسط

اكتشاف  اإلثنين،  الليبية،  اآلثار  مصلحة  أعلنت 
ميراد  بمنطقة  البحر  شاطئ  على  كبير  كهف 
صخرية،  رسومات  يحوي  البالد  شرق  مسعود 
صالح  زائد  المقدم  من  بالغ  على  بناء  وذلك 

مسعود.
على  صفحتها  عبر  المصلحة،  وأوضحت 
آثار  مكتب  من  مسؤولين  أن  »فيسبوك«، 
عين  إلى  توجهوا  توكرة  آثار  ومراقبة  طلميثة 
الواردة  المعلومات  صحة  من  للتأكد  المكان 
شرق  كلم   2 نحو  يبعد  الذي  الموقع  بشأن 
باسم  يعرف  وادي  حافة  على  العقلة  موقع 

»وادي الشويعر« من الجهة الغربية.

عنه  المبلغ  المكان  إن  المصلحة  وقالت 
فتحات  ثالث  من  يتكون  كبير  كهف  أنه  تبين 
مباشرة  البحر  على  ويطل  الصخر  فى  محفورة 
الجهة  من  الصخر  في  منقور  طريق  وله 
في  متمثلة  صخرية  رسومات  وبه  الشرقية، 
الكسر  من  والكثير  وحيوانية  آدمية  أشكال 
الفؤوس  مثل  والعظام  الحجرية  والبقايا 

والسهام الحجرية.
مصلحة  رجحت  الدالئل  هذه  على  وبناء 
»فترة  إلى  يرجع  الموقع  هذا  يكون  أن  اآلثار 
يكون  أن  المحتمل  ومن  التاريخ«،  قبل  ما 

اكتشافا أثريا جديدا.

اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعوداكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود



عندما  إردنيز  شريف  التركي  المغني  اعتقد 
في  مجددا  أبوابها  إسطنبول  حانات  فتحت 
نشاطه  سيعاود  أنه  الجاري،  يونيو  مطلع 
اضطر  الــتــي  الــتــوقــف،  أشــهــر  بعد  أخــيــرا 
ودفع  نفقاته  لتغطية  غيتاره  بيع  إلى  خاللها 
الحكومة  إعالن  مع  خاب  أمله  لكن  فواتيره. 
إطار  في  الموسيقية  الحفالت  حظر  استمرار 
أثار  ما  »كــورونــا«،  فيروس  احتواء  تدابير 

غضبه.
لوكالة  عاما   34 البالغ  البوب  مغني  وروى 
الموسيقية  آلته  بيع  أن  بــرس«  »فرانس 
بصوت  وقال  للغاية«.  مؤلمة  لحظة  »كان 
حــزيــن »غــيــتــاري رافــقــنــي لــســنــوات على 
أغنيات  أكتب  كنت  أنني  حتى  المسرح. 

عليه«.
الحظر  على  اإلبقاء  الحكومة  لقرار  وكان 
وقع  الموسيقية  الحفالت  على  المفروض 
تماما  الفنانين،  من  الكثير  على  الصدمة 
إذ  لــه،  صحي  مبرر  أي  ــروا  ي ولــم  كشريف، 
دأب  التي  والــحــانــات  المطاعم  فتح  أعيد 
إحياء  على  والموسيقيين  المغنين  من  كثير 
التركية  السلطات  فيها.وفرضت  حفالت 
للجم  الفائت  الشهر  صارمة  احتواء  تدابير 
أوج  تعتبر  التي  الفترة  قبل  الفيروس  تفشي 
اإلصابات  عدد  بلغ  إذ  السياحي،  الموسم 

المسجلة يوميا أكثر من 60 ألفا.
واحد  شهر  في  التدابير  هــذه  وأثــمــرت 
عشر  إلى  اليومية  اإلصابات  عدد  انخفاض 
الرسمية،  لإلحصاءات  وفقا  عليه،  كانت  ما 
من  والحانات  والمقاهي  المطاعم  مكن  ما 

إعادة فتح أبوابها في األول من يونيو.
ــدى  ــق، تـــولـــد ل ــل ــط ــن ــم ــن هــــذا ال مـ
ظلما  استبعدوا  بأنهم  انطباع  الموسيقيين 

من معاودة النشاط.

قطع األوتار
عن  ألــتــون  حقان  الشهير  الملحن  وعبر 

أوتــار  يقطع  وهــو  نفسه  بتصوير  استيائه 
الموسيقيين  من  كبير  عدد  وحــذا  غيتاره، 
كان  الــذي  طاركان  المغني  واتهم  ــذوه.  ح
العشرين  القرن  تسعينات  خالل  عالميا  نجما 

الحكومة بـ»عدم احترام الفن والفنانين«.
بين  مــن  ــراك  األتـ الموسيقيون  ــان  وك
إذ  الجائحة،  مــن  تــضــررا  األكــثــر  الــفــئــات 
تقريبا  يحصلوا  ولــم  مداخيلهم  انقطعت 

على أي دعم من الدولة.
نحو  بأن  اإلعــالم  وسائل  من  عدد  وأفــاد 

مئة منهم انتحروا منذ مارس 2020.
لزمالئهم  المساعدات  جمع  إلى  وسعيا 
فنانون  ــادر  ب الــحــال،  بهم  ضاقت  الــذيــن 
في  الموسيقية  آالتهم  بيع  إلى  مشهورون 

ساكمان  فيدات  الفنان  ــظ  والح ــزادات.  مـ
في  مــقــهــى  ــب  ــاح ص ــو  وهـ ــا(،  ــامـ عـ  71(
إسطنبول،  من  اآلسيوي  الجزء  في  كاديكوي 
أن  حفالتهم،  عادة  الموسيقيون  فيه  يحيي 
إلى  وأشار  القلب«.  تفطر  القصص  »بعض 
بلدية  من  يطلبون  الموسيقيين  »بعض  أن 
الخاصة  المياه  فواتير  دفع  تقسيط  المدينة 
 12 )نحو  تركية  ليرة   100 تبلغ  التي  بهم، 

دوالرا(«.
التي  األخيرة  المرة  بأن  ساكمان  وذكــر 
مثل  التركي  الموسيقي  المشهد  فيها  واجه 
االنقالب  بعد  كانت  الحادة  الصعوبات  هذه 
»في  قائال:  وروى   .1980 العام  العسكري 
أبواب  وراء  بالسر  نعزف  كنا  الوقت،  ذلك 

الخامسة  ــى  إل الليل  منتصف  مــن  مغلقة 
أسوأ  اليوم  »الوضع  أن  رأى  لكنه  صباحا«. 

بكثير، فال يوجد شيء. ال شيء«.

سخيف
األحياء  لعلم  التركية  الجمعية  عضو  واعتبر 
المعدية  واألمـــراض  السريري  الدقيقة 
حظر  أن  إرطــغــرل  بــولــنــد  ــروفــســور  ــب ال
»أمــر  والمطاعم  الــحــانــات  فــي  الــعــروض 
هذا  مبرر  ــان  ك »إذا  ــاف:  وأضـ سخيف«. 
تاليا  ينبغي  العدوى،  انتقال  بخطر  اإلجراء 

إغالق« هذه المؤسسات.
أن  في  يشتبهون  الموسيقيين  أن  حتى 
يشن  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
ناخبيه  إلرضـــاء  ضدهم  ثقافية«  »حــربــا 
شعبيته.  انخفاض  ظل  في  المحافظين 
التقنية  إسطنبول  جامعة  في  المؤرخ  وقال 
يمثلون  الموسيقيين  إن  غوربينار  دوغــان 
والفرح  العلماني  الحياة  »أسلوب  رمزيا 

الذي تحاول الحكومة تهميشه«.
أطلق  الواقع،  هذا  مواجهة  إلى  وسعيا 
)االشــتــراكــي  الرئيسي  المعارضة  ــزب  ح
المجلس  على  يسيطر  الذي  الديمقراطي( 
برنامجا  الفائت  مايو  في  للمدينة  البلدي 
للفنانين  يتيح  مشهد«  »إسطنبول  بعنوان 
الحدائق  في   - أتعابهم  دفع  مع   - الغناء 

واألماكن العامة.
المغنية  تمكنت  المبادرة،  هذه  وبفضل 
ساحات  إحدى  في  الغناء  من  متين  أوزغــي 
وقالت  راقـــص.  جمهور  أمــام  كــاديــكــوي 
شهرا«.   15 منذ  غنيت  أكــن  »لــم  متين: 
مفتوحة،  والمطاعم  »المقاهي  وأضافت: 
فيها،  الحفالت  بتقديم  لنا  يسمح  ال  لكن 

وهذا ما يثير التساؤالت«. 
الشباب  زمـــالؤه  يبديه  مــا  ضــوء  وفــي 
المخضرم  ــا  دع وغــضــب،  اســتــغــراب  مــن 
»لقد  وقال:  بالصبر.  التحلي  إلى  ساكمان 
صعبة.  ومراحل  انقالبات  تجاوز  من  تمكنا 
ستتوصلون  ما  وهــذا  حال  نجد  دائما  كنا 

إليه أيضا«.

األربعاء،  مساء  انطلقت، 
ــات الــــــدورة  ــيـ ــالـ ــعـ فـ
ـــ22 مـــن مــهــرجــان  ــ الـ
الدولي  »اإلسماعيلية 
التسجيلية  لـــأفـــام 
يقيمه  الذي  والقصيرة«، 

للسينما  القومي  المركز 
ــة الــســيــنــاريــســت  ــاس ــرئ ب

وبرئاسة  الباسوسي،  محمد 
الناقد السينمائي عصام زكريا.

الفيلم  االفتتاح  حفل  بعد  ــرض  وع
الذي  بانتر،  جوليا  إخــراج  »فــرح«  السويسري  الوثائقي 
صــورة  يرسم  حيث  دقيقة«،   80« فــي  أحــداثــه  تــدور 
فيه  يواجه  أن  يجب  الــذي  والمجتمع  الحديثة  للقاهرة 
واالضــطــرابــات  الراسخة  التقاليد  ضغط  الــيــوم  جيل 
على  المصري  المجتمع  تجبر  التي  واالقتصادية  الثقافية 
مختلفين  أزواج  ثاثة  خال  من  نفسه  اكتشاف  ــادة  إع

اجتماعيا وثقافيا ودينيا.
له  صناعتها  تجربة  عــن  الفيلم  مخرجة  وتحدثت 
هذا  ألصنع   2015 في  القاهرة  إلــى  »انتقلت  فقالت: 
وبنائه  وعاصمته،  البلد  هذا  غــرام  في  ووقعت  الفيلم، 
الجذابة،  والتناقضات  بالتعقيد  يتميز  الذي  االجتماعي 
الوقت.  ذات  في  ومزعجة  فاتنة  تكون  أن  يمكنها  التي 
بين  أبـــدي  اتــحــاد  ــه  أن على  الـــزواج  تقديم  عــن  ــدال  ب
عن  للحديث  كذريعة  استخدامه  الفيلم  يحاول  شخصين، 
يواجهها  التي  االجتماعية  والضغوط  والنساء،  الرجال 

األزواج الشباب كل يوم«.

ضمن  المهرجان  ويعرض 
الجديدة  ــه  دورتـ فعاليات 
الجاري  يونيو   22 تختتم  التي 
اإلسماعيلية  بــمــحــافــظــة 
األفــام  بمسابقة  فيلما   14
وهي  الــقــصــيــرة،  الوثائقية 
الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي »مــديــنــة 
نيكوالس  ــراج  إخـ مــن  ــرأة«  ــ وام
البولنديين  الفيلمين  خـــوري، 
بروبا،  دوروتـــا  ــراج  إخ بيننا«  »فيما 
الفيلم  بلوتا،  كريسبين  إخراج  و»البحار« 
جويرا،  أوكتافيو  إخراج  »هيرتبيز«  اإلسباني 
نينيو  إخراج  إلعدامي«  »أدعوك  الفرنسي  الفيلم 
تغني«  »ال  الفرنسي   - البولندي  الفيلم  كيرتادزا، 
وهو  تــيــودور«،  »عمي  وفيلم  ميخالك،  يردجي  ــراج  إخ
أولغا  وإخــراج  وروسيا،  ورومانيا  والبرتغال  المجر  إنتاج 
األفــام  مسابقة  في  نصيب  وللطبيعة  لوكوفنيكوفا. 
الغابة   – »نايا  فيلم  خــال  من  القصيرة  التسجيلية 
إخراج  من  هولندي   - ألماني  إنتاج  وهو  عين«  ألف  لها 
»كشك  فيلم  يعرض  البرازيل  ومن  مولدر.  سيباستيان 
جيوفانيني،  جيوفاني  إخــراج  والمجات«  للصحف  الجنة 
فيلم  يويان  ــغ  وان الصينية  للمخرجة  أيضا  ويعرض 
فرنسي..  إنتاج  وهو  محيطا«،  ليكون  محاولة   1001«
هاكوبيان،  فوفيج  وإخراج  أرميني،   - فرنسي  إنتاج  ومن 
المسابقة  ضمن  ويعرض  »ستورجيتنيا«.  فيلم  يعرض 
للمخرجة  الصمت«  أرض  من  »أوركسترا  فيلمل  أيضا 

لوسيا كاسوفا، و»البلوغ« من إخراج إلينا كوندراتيفا.
فتعرض  الطويلة،  التسجيلية  األفام  مسابقة  في  أما 
 – لبناني  إنتاج  وهو  تاتة«،  اتنين  »بيت  هي  أفام،   10
دول   4 إنتاج  وهو  المثالي«،  »السلوك  مصري،   - أردني 

أحام  و»خريطة  إيطاليا،  بلغاريا،  سلوفنيا،  ليتوانيا،  هي 
 - مكسيكي   – أرجنتيني  إنتاج  وهو  الاتينية«  أميركا 
سويسري-  إيطالي-  إنتاج  وهو  أخــرى«  »قفزة  نرويجي، 
هولندي،   - نيوزياندي  إنتاج  وهو  »األشـــرار«  لبناني، 
 - فنلندي  إنــتــاج  ــو  وه األرواح«،  جــزيــرة   – »ســجــالــو 
 - لبناني   - سوري  إنتاج  وهو  السكر«،  »قفص  سويدي، 
والمملكة  المجر  إنتاج  الزنزانة«  من  و»حكايات  مصري، 
أذربيجان  إنتاج  البرسيمون«  نما  »عندما  المتحدة، 

وأستراليا، »القصة الخامسة« إنتاج العراق، قطر.
قد  كان  المهرجان،  فعاليات  انطاق  من  أيــام  وقبل 
األربع  المسابقات  تحكيم  للجان  النهائي  التشكيل  أعلن 
للمهرجان:  الفني  المدير  مراد،  صفاء  وقالت  للمهرجان. 
الطويل  التسجيلي  الفيلم  تــحــكىم  لجنة  »تــضــم 

الغانم  نجوم  المعروفة  اإلماراتية  المخرجة  والقصير 
األفام  مجال  في  معروف  سينمائي  تاريخ  من  لها  لما 
اللجنة  تضم  كما  ضفتين(،  بين  )مــا  أبرزها  القصيرة 
مؤسس  بيتروفيتش  ديان  السينمائي  والمنتج  المخرج 
وتشارك  )فيلمارت(،  المستقل  الفيلم  مركز  عام  ومدير 
أهم  إحــدى  خليل  هالة  المصرية  المخرجة  اللجنة  في 
العراقي  المخرج  إلى  باإلضافة  المصريات،  المخرجات 
الكبير  الوثائقي  فيلمه  حاز  الذي  فاضل،  عباس  الفرنسي 
مهرجانات  من  جوائز  عدة  صفر(  عام  العراق  )الوطن: 
مسابقة  »أمــا  الفني:  المدير  وأضافت  مهمة«.  دولية 
كا  عضويتها  في  فتضم  والتحريك  الــروائــي  الفيلم 
توماس  السيناريو  وكاتب  المتحركة،  الرسوم  فنان  من 
مهرجانات  من  الجوائز  عديد  أفامه  حصدت  الذي  ويلز، 

السيناريست  اللجنة  تضم  كذلك  دولــيــة،  سينمائية 
عبداالله  المغربي  والــمــخــرج  حبيب  تــامــر  الــمــصــري 
يقوم  مغربي،  وناقد  سينمائي  وهومخرج  الجوهري 
بالمعهد  الفيلمي  والتحليل  السينمائي  التصور  بتدريس 
تضم  كذلك  البصري،  السمع  في  المتخصص  التقني 
»سيني  بشركة  تنفيذي  رئيس  كورسيفا  إيلينا  اللجنة 
في  القصيرة  األفام  توزيع  شركات  أكبر  إحدى  برومو«، 
كورتيشي  بنيامين  والمخرج  المنتج  تضم  كما  روسيا، 
في  ستديو«  بيكتشيرز  »جاالتيكا  مؤسس  مقدونيا  من 
وأشارت  قصيرة.  أفام  خمسة  خالها  من  وأنتج   2015
في  فتضم  الفيبريسي  تحكيم  لجنة  أن  ــى  إل صــفــاء 
والناقدة  عيش  أبو  مــروة  المصرية  الناقدة  عضويتها 
اإليطالي  الناقد  إلــى  باإلضافة  طــيــارة،  لما  السورية 
مسابقة  فهي  األخيرة  المسابقة  أمــا  ماسيموليتشي. 
خالد  الكبير  المصري  المخرج  وتضم  الطلبة،  ــام  أف
لبنان  ومن  عبدالسام،  دينا  المصرية  والمخرجة  بهجت 

نجا األشقر مدير »نادي لكل الناس للسينما«.
نادي  مصر،  بمكتبة  العام  هذا  أفــام  عــروض  وتقام 
أمــام  ــافــورة«  ــن »ال مــيــدان  الــدنــفــاه، حديقة  الــشــجــرة، 
هذا  توليب،  بفندق  المفتوحة  والحديقة  الثقافة،  قصر 

باإلضافة إلى قاعات قصر ثقافة اإلسماعيلية.
المركز  يقيمه  »اإلسماعيلية«  مهرجان  أن  إلى  يشار 
ويقام  اإلسماعيلية،  بمحافظة  سنويا  للسينما  القومي 
واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  مع  العام  هذا 
المشاركين  وجميع  ضيوفه  وسامة  أمن  على  للحفاظ 

بالمهرجان.
المهرجانات  أعرق  أحد  »اإلسماعيلية«  مهرجان  ويعد 
التي  العربية  المهرجانات  وأول  العربي  العالم  في 
بدأت  حيث  والقصيرة،  الوثائقية  األفــام  في  تتخصص 

أولى دوراته في العام 1991.
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املغنون واملوسيقيون في تركيا غاضبون الستمرار حظر حفالتهم

»إيه كوايت باليس« يستعيد صدارة شباك التذاكر األميركية

رغم فتح الحانات

وسط إجراءات احترازية ضد »كورونا«

عبرت عن إحباطها لتأجيله

»فرح« يفتتح مهرجان »اإلسماعيلية السينمائي«

● الفنان التركي فيدات ساكمان

الثاني صدارة شباك  استعاد فيلم »إيه كوايت باليس« بجزئه 
حقق  فيما  الشمالية،  األميركية  السينما  صاالت  في  التذاكر 
الغنائي  االستعراض  من  المقتبس  هايتس«  ذي  »إن  فيلم 

للين-مانويل ميراندا نتيجة مخيبة، وفق محللين في القطاع.
جون  للمخرج   »2 بارت  باليس  كوايت  »إيه  فيلم  وحصد 
 11.6 البطولة،  دور  في  بالنت  إميلي  زوجته  مع  كراسينسكي 
وفق  ريليشنز«،  »إكزبيتر  تقديرات شركة  بحسب  دوالر  مليون 

»فرانس برس«.
وهذا الفيلم من إنتاج شركة »باراماونت« عن عائلة تعيش 
مسارها  تحدد  ضارية  وحــوش  وتطاردها  العالم  نهاية  بعد 
مئة  عتبة  يتخطى  فيلم  أول  أصبح  ــوات،  األص إلى  باالستناد 
 - »كوفيد  جائحة  بدء  منذ  الشمالية  أميركا  في  دوالر  مليون 

.»19

ــراذرز«  ب »وورنـــر  إنتاج  من  هايتس«  ذي  »إن  فيلم  أمــا 
نتيجة  في  دوالر،  مليون   11.4 فنال  تشو،  م.  جون  ــراج  وإخ
 15 بين  محتملة  إيــرادات  عن  تحدثت  التي  للتوقعات  مخيبة 
هو  لذلك  المحتملة  األسباب  ومن  مليونا.  و20  دوالر  مليون 
من  ماكس«  أو  بي  »إتش  منصة  على  بالتزامن  الفيلم  عرض 
وأحالم  قصص  الفيلم  ويروي  للمشتركين.  إضافية  كلفة  دون 
شباب متحدرين من أميركا الالتينية في حي واشنطن هايتس 

في نيويورك.
راناواي«  ذي   :2 رابيت  »بيتر  فيلم  الثالث  المركز  في  وحل 

من إنتاج »سوني«، مع 10.4 ماليين دوالر.
»ذي  سلسلة  من  الثالث  الجزء  جــاء  الرابع  المركز  وفــي 
متصدر  ــت«،  دوي مي  مايد  ديفل  »ذي  بعنوان  كنجورينغ« 

ترتيب األسبوع الماضي، مع 10 ماليين دوالر.

إنتاج  من  »كرويال«  فيلم  فاحتلها  الخامسة  المرتبة  أما 
الشهير  المتحركة  الرسوم  فيلم  قصة  إلى  المستند  »ديزني« 
بطولة  من  حية  واقعية  بمشاهد  والمصور  دالمايشنز«   101«
من  دوالر  مليون   6.7 الفيلم  وحصد  ستون.  إيما  الممثلة 

اإليرادات.
في  التذاكر  شباك  على  التالية  األفالم  ترتيب  يلي  ما  وفي 

أميركا الشمالية، وفق األرقام الموقتة:
-6 »سبيريت أنتايمد« )2.5 مليون دوالر(.

)مليون  بالكس«  ذي  ميت  دور:  نكست  هــاوس  »ذي   7-
دوالر(.

-8 »راث أوف مان« )615 ألف دوالر(.
-9 »كوين بيز« )328 ألف دوالر(.

-10 »سبايرل« )من سلسلة »سو«( )305 آالف دوالر(.

القاهرة - الوسط

الوسط - محمد علوش

السيد  مايان  المصرية  الشابة  الفنانة  تواصل 
ثاثة  لها  كان  أن  بعد  بنجاح  التمثيلية  خطواتها 
حققت  الماضي،  رمضان  في  واحــدة  دفعة  أعمال 
وهي  كبيرين،  ونقديا  جماهيريا  نجاحا  خالها  من 
تحدثنا  أهلية«..  و»حرب  مرتدة«،  »هجمة  نيوتن«،  »لعبة 

معها عن آخر أعمالها وجديدها الفترة المقبلة.
كيف جاء ترشيحك في مسلسل »لعبة نيوتن«؟

للعمل في مسلسل »لعبة نيوتن« جاء بعد  كشفت مايان أن ترشحها 
إلى  تامر محسن، مشيرة  األستاذ  مع  مقابلة  تلته  »أوديشن«  بعمل  قيامها 
تكن  لم  ألنه  صغيرا  دورا  لي  وبدا  واضحا،  دوري  يكن  لم  البداية  »في  أنه 
كنت  كبير  مخرج  مع  عمل  ألنه  له  تحمست  لكنني  مكتوبة،  الحلقات  جميع 
أتمنى العمل معه، وكذلك ألن دوري هو شقيقة النجمة منى زكي التي أحبها 

بشدة منذ طفولتي وأحببت التمثيل بسببها«.
تامر  المخرج  ألن  الهدوء،  شديد  كان  »اللوكيشن«  أن  إلى  السيد  وأشارت 
واستفادت  الشخصية،  صياغة  في  بنصائحه  وساعدها  هادئ،  شخص  محسن 
كانت  زكي  منى  أن  إلى  باإلضافة  واإلنساني،  المهني  المستويين  على  منه 
الممثل  تركيز  يكون  كيف  منها  وتعلمت  عملها،  في  التركيز  وشديدة  رائعة 

حاضرا طوال الوقت ومستعدا دائما - على حد تعبيرها.
»هجمة  مسلسل  في  بالمشاركة  حماسها  عن  الشابة  الفنانة  وعبرت 
مؤكدة:  مصر،  تاريخ  في  معينة  فترة  عن  يتحدث  وطني  عمل  ألنه  مرتدة«، 
متوترة،  كنت  البداية  في  العمل،  في  الكبيرة  دوري  مساحة  أيضا  »أعجبتني 
معي  جدا  لذيذا  وكان  مختلفة،  كاريزما  لديه  متميز  شخص  عز  أحمد  لكن 
العمل  هذا  أن  القدر  مقدرات  ومن  العمل،  في  الروح  تلك  وظهرت  ويمازحني، 
رمضان  في  طرحهما  مقرر  كــان  نيوتن(  )لعبة  مع 

2020 ولكنهما تأجا بسبب كورونا«.
تحقق«،  بـ»حلم  يسرا  مع  العمل  مايان  ووصفت 
)العدل  من  شخص  من  باتصال  »فوجئت  مشيرة 
هذا  في  للعمل  ترشيحي  تم  بأنه  يخبرني  ــروب(  ج
ووقعت  جدا،  وسعدت  نفسي  أصدق  فلم  المسلسل، 
جدا  متحمسة  وكنت  ــردد،  تـ أي  دون  فـــورا  عليه 
األول  اللقاء  منذ  كيمياء  بيننا  وأصبحت  معها،  للعمل 

وأحببتها أكثر عندما عملت معها«.
السينما  في  أن  إلى  أشــارت  السينما،  في  للعمل  اختياراتها  معايير  وعن 
الدراما قد يتوه وسط  الدور في  تأثيرا كبيرا، فصغر  الصغير يحقق  الدور  حتى 
للممثل،  يضيف  ولن  لتقديمه  حاجة  ال  مؤثرا  يكن  لم  وإن  الكثيرة،  الحلقات 
وحتى  قصير،  وقت  في  بالكامل  وتشاهده  الفيلم  تدخل  فالناس  السينما  أما 
بدورها في  تأثيرا، مستشهدة  المشاهد ويحقق  ذاكرة  الصغير يظل في  الدور 
األحداث  في  مؤثرا  كان  ولكنه  كان صغيرا،  فيه  »دوري  قائلة:  كرموز«،  »حرب 
بيتر  الدكتور  له  رشحني  من  ألن  كثيرا،  فيه  باالشتراك  وسعدت  لها،  ومحركا 
ميمي الذي كنت متحمسة وسعيدة للعمل معه مجددا، باإلضافة إلى الوقوف 

أمام أمير كرارة وغادة عبدالرازق التي أحبها بشدة«.
إحباطا  لها  سببت  نفسها  األزمة  أن  أكدت  »كورونا«  بأزمة  تأثرها  وحول 
نزولهما  مقررا  مرتدة«  و»هجمة  نيوتن«  »لعبة  مسلسا  كان  فقد  شديدا، 
كليهما،  في  ــا  أدواره من   %  50 نحو  أنهت  قد  وكانت   ،2020 رمضان  في 
بإحباط  الفترة، فشعرت  تلك  في  أي عمل  لها  يعد  ولم  العمان،  توقف  وفجأة 

وخشيت أن ينساها الناس أو أال تعمل مجددا.
من  أنه  إلى  مايان  أشــارت  سوسن«،  »حلم  الجديد  فيلمها  مصير  وعن 
السينما  صناعة  تأثرت  مثلما  »كورونا«  بسبب  تأثرت  التي  األفــام  ضمن 
فهمي  أحمد  الفنان  مع  سوسن«  »حلم  فيلم  على  تعاقدت  أن  فبعد  كلها، 
فيه  سيحدث  الذي  ما  تعلم  وال  تماما،  العمل  توقف  الجندي،  أحمد  والمخرج 
السينما  وتعود  »كورونا«  جائحة  تنتهي  أن  متمنية  تصويره،  سيعود  ومتى 

كما كانت.

مايان السيد: تعلمت 
الكثير في »لعبة نيوتن«

حلمي تحقق 
بالعمل مع يسرا

● مايان السيد

● محمد الباسوسي● عصام زكريا
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طريق »الفرسان« 
عبر »صقور الجديان«

الحدث

زين العابدين بركان

لتخطي  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  يتطلع 
عقبة نظيره المنتخب السوداني حين يواجهه 
نهائيات  بلوغ  أجل  من  الحسم  موقعه  في 
العاشرة  نسختها  في  العرب  كأس  بطولة 
واألولى من نوعها، تحت  الجديدة  وبحلتها 
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إشراف 

وتسجيل حضوره الخامس عربيًا.
وحضورًا  تاريخًا  يملك  الليبي  المنتخب 
الكأس  بطوالت  واجهة  على  مشرفًا 
بها  وطيدة  عالقة  ربطته  التي  العربية، 
في  مالعبها  على  مرة  ألول  ظهر  أن  منذ 
الثانية  النسخة  في  العرب  كأس  بطولة 
تألقًا  شهدت  التي  بالكويت،   1964 العام 
كبيرًا للمنتخب الليبي ونجومه الكبار أمثال 
وحسن  صويد  بن  وأحمد  البسكي  علي 

السنوسي.
عقب  العرب  لبطل  وصيفًا  منتخبنا  حل 
المنتخب  أمام  النهائية  المباراة  فقدانه 
العراقي، ثم عاد ليواصل تألقه حين شارك 
الثالثة  البطولة  في  تواليًا  الثانية  للمرة 
بغداد،  العراقية  بالعاصمة   1966 العام 
والتي حاز خاللها على المرتبة الثالثة عربيًا 
أرقامًا  خاللها  سجل  التي  البطولة  وهي 
قياسية ونتائج كبيرة على حساب منتخبات 

عمان واليمن ولبنان.
هدافه  توج  بل  بذلك  يكتفِ  لم 
هداف  بلقب  البسكي  علي  األسطوري 
غاب  ثم  األول  ونجمها  األول  البطولة 
بطوالت  ثالث  في  التواجد  عن  منتخبنا 
عربية ليعود إليها للمرة الثالثة في بطولة 
غير   ،1998 العام  بقطر  السابعة  النسخة 
وسجل  المرجوة،  النتائج  يحقق  لم  أنه 
كبيرًا  عاد  لكنه  له،  األسوأ  المشاركة 
التاسعة  النسخة  بطولة  في  الرابعة  للمرة 
السعودية  بمالعب  جرت  التي  واألخيرة 
بجيل رائع وجديد بقيادة نجمه أحمد سعد 
العمالق محمد نشنوش ويونس  والحارس 

الشيباني وعلى سالمة.
انتصارات  تحقيق  في  خاللها  نجح 
العربية  المنتخبات  أبرز  على  كبيرة 
الجميل  وزمنه  األمس  ذكريات  واستعادة 
الثانية  للمرة  العرب  لبطل  وصيفًا  ليحل 
الذي  المغربي  المنتخب  خلف  تاريخه  في 
على  فوزه  عقب  لصالحه  اللقب  حسم 
الترجيح..  ركالت  بفضل  الوطني  منتخبنا 
عالقته  »الفرسان«  منتخب  سيجدد  فهل 
ويمر  العربية  بالمالعب  بالتألق  القديمة 

الجديان؟ عبر بوابة صقور 

األربعاء،  أمس  بتونس،  رادس  ملعب  على  انطلقت 
الـ22،  القوى  أللعاب  العربية  البطوالت  أقوى 
والمؤهلة ألولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل، 
ومصر  ليبيا  بلدان:  يمثلون  العبًا   430 بمشاركة 
والسعودية وقطر والعراق وعمان واليمن وفلسطين 
واألردن والسودان والبحرين والكويت والجزائر ولبنان 
والمغرب  وسورية  وجيبوتي  القمر  وجزر  والصومال 

وتونس البلد المستضيف.
التنافس في البطولة سيكون في سباقات 100متر، 
200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر، 
10000 متر، 20 كلم مشي، 110 أمتار حواجز، 3000 

والقفز  وطويل«،  وثالثي  »عالي  والوثب  موانع  متر 
القرص،  ورمي  الجلة،  ودفع  الرمح،  ورمي  بالعصا، 
وإطاحة المطرقة، 4 × 100 تتابع، 4 × 400 تتابع، 
العربي  المحفل  في  الليبية  المشاركة  والعشارى. 
ستكون بخمسة رياضيين، هم: محمد بن يوسف في 
سباقي 100/ 200 متر، وأحمد السباعي في سباقي 
200/ 400 متر، وعالء الجورني سباق 800 متر، ورتاج 
والقرص، ومحمد وضاح في  الجلة  السايح في رمي 
منتخب  تدريب  على  اإلشراف  يتولى  القرص.  رمي 
الرماية الليبي، المدرب الروسي سيرجي، ومساعده 
الجزائري  السرعات  ومدرب  السايح،  سالم  الوطني 
أبوبكر  الوطني  المدرب  ويساعده  معيرش،  بشير 
التاورغي، كما عقد االجتماع الفني للبطولة الثالثاء 

الماضي بفندق المرادي قمرت بتونس.

430 مشاركًا في أقوى بطوالت العرب أللعاب القوى
الليبية  القدم  كرة  نجم  أكد 
كان  أنه  التايب،  طارق  السابق 
اعتزاله  مباراة  تقام  أن  يتمنى 
و»الهالل«  المصري  »األهلي«  بين 
العالمية  إلى أن األزمة  السعودي، مشيرًا 
إقامة  من  حرمته  »كورونا«  فيروس  بسبب 
تصريحات  في  التايب،  وتحدث  الحفل،  هذا 
مباراة  عن  سبورتس«  تايم  »أون  لقناة 
المنتظرة  التونسي  و»الترجي«  »األهلي« 
أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  نصف  في 
على  الذهاب  مواجهة  إقامة  المقرر 
السبت  بتونس،  العقربي  حمادي  ملعب 
بينما  الجاري،  يونيو   19 يوم  المقبل 
الشهر  من   26 يوم  اإلياب  لقاء  يقام 
»إن  التايب  قال  حيث  بالقاهرة،  ذاته 
الترجي  على  التفوق  األهلي في  النادي  فرص 
 ،%70 إلى  تصل  أفريقيا  لنهائي  والوصول 
للفريق  كبيرة  قوة  معلول  وعلي  أفشة  ووجود 
رحيل رمضان صبحي،  رأيه في  األحمر«، وعن 
عمره  خطأ  ارتكب  »رمضان  التايب  قال 
كل شيء  ليست  األموال  األهلي،  عن  بالرحيل 
السبب  الليبي،  النجم  وأرجع  األهلي«،  وجود  في 
مانويل  البرتغالي  إلى  لألهلي  انضمامه  عدم  وراء 
بعمل  طالبه  الذي  األسبق،  األهلي  مدرب  جوزيه 
لتاريخه،  احترامًا  رفضه  ما  وهو  التعاقد  قبل  اختبار 
الرازق »شيكاباال« نجم  التايب، محمود عبد  واعتبر 
مؤكدًا  الموهوبين،  الالعبين  أفضل  من  الزمالك، 

أن مسيرة الالعب ال تقيم بالبطوالت.
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● أبطال ألعاب القوى الليبية

كشف رئيس اللجنة األولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، تعرضه لحملة 
ابتزاز وتهديد ووعيد وتشويه كبيرة من جهات وأفراد، دون أن يسميهم؛ 

للسيطرة على اللجنة األولمبية واالتحادات الرياضية، وقال الزروق في 
منشور له على صفحته الشخصية عبر »فيسبوك«، »إن الذين أمثلهم 
ساكتين ومتفرجين لألسف وواضعين رؤوسهم بالتراب، وكأن األمر ال 

يعنيهم، اليوجد من يحميني حاليًا، لذلك أنا باٍق في منزلي إلى أن يقرر ما 
قصرتي مصيري«، وختم المنشور قائاًل: »حسبي اهلل ونعم الوكيل«.

أكد األمين العام لالتحاد الليبي للجولف حسين أبوعرقوب في تصريح خاص ◆
إلى جريدة »الوسط«، أن الجمعية العمومية لالتحاد الليبي للجولف ستعقد 

اجتماعها العادي األحد المقبل بصالة اجتماعات مركز اللحام بتاجوراء، 
وكشف أبوعرقوب الملفات المطروحة على طاولة االجتماع، ومن بينها تقرير 

المكتب التنفيذي عن أعماله للعام 2020 وبرنامج النشاط، وخطة العمل 
للعام 2021 واعتمادها، واعتماد الحساب الختامي للعام 2020 ومشروع 

ميزانية العام 2021.

◆

طرابلس - محمد ترفاس

في أول ظهور رسمي مع كليمنتي

»فرسان املتوسط« في تحٍد عربي أمام »صقور الجديان« على أرض الدوحة
المنتخب الليبي يخسر وديا أمام ليبيريا بهدف قبل مشوار بطولة »كأس فيفا للعرب«

تطلع إلى تسجيل الحضور العربي 
الخامس بعد صوالت وجوالت كبار النجوم 

أبرزهم الهداف التاريخي علي البسكي

القدم،  لكرة  األول  الليبي  المنتخب  يخوض 
والمرتقبة  الحاسمة  مباراته  المقبل،  السبت 
أمام نظيره السوداني بملعب العاصمة القطرية 
الدوحة في مباراة التأهل لنهائيات بطولة كأس 
ستنطلق  والتي  العاشرة  نسختها  في  العرب 
االتحاد  برعاية  الجديدة  بحلتها  مرة  ألول 
المقبل  ديسمبر  شهر  مطلع  »فيفا«  الدولي 
تحمل  والتي  بقطر  العالم  كأس  مالعب  على 
اسم »كأس فيفا للعرب«، وقد استهل منتخب 
حيث  متأخرا،  تحضيراته  المتوسط«  »فرسان 
استغرق  بتونس  قصيرا  تدريبيا  معسكرا  أقام 
ودية  تجربة  أول  أيام فقط خاض خالله  أربعة 
له والوحيدة تحت قيادة المدير الفني اإلسباني 
العائد إلى المنتخب الليبي خافيير كليمنتي أمام 
انتهت بخسارة »فرسان  ليبيريا، والتي  منتخب 
األربعاء،  أمس  تحول،  ثم  بهدف  المتوسط« 
تدريباته  لمواصلة  القطرية  العاصمة  إلى 
األخيرة قبل أيام قليلة فقط من موعد المباراة 
الجديان«،  »صقور  أمام  والمرتقبة  الحاسمة 

السبت المقبل.
مدربه  بقيادة  الليبي،  المنتخب  يتطلع 
النهائيات  بلوغ  إلى  كليمنتي،  القديم  الجديد 
للمرة  والتأهل  السودان  بوابة  عبر  العربية 
العربي  حضوره  وتسجيل  تاريخه  في  الخامسة 
تواجد  أن  سبق  الذى  المنتخب  وهو  الخامس، 
حيث  سابقة،  عربية  بطوالت  أربع  في  وتألق 
عربي  ظهور  أول  في  العرب  لبطل  وصيفا  حل 
العام  بالكويت  الثانية  النسخة  بطولة  في  له 
المرتبة  في  الليبي  المنتخب  وجاء   ،1964
أقل  نقطة  وبفارق  نقاط  ست  برصيد  الثانية، 
تعادل  حيث  العراقي،  المنتخب  البطل  عن 
المستضيف  المنتخب  أمام  ليبيا  منتخب 
على  الفوز  حقق  حين  في  العراق،  ثم  الكويت 
بطولة  بعد  واألردن  لبنان  منتخبي  حساب 
أمثال  الليبية  الكرة  نجوم  أبرز  تألق  شهدت 
وحسن  البسكي  وعلى  صويد  بن  أحمد 
المنتخب  عاد  ثم  األحول  وأحمد  السنوسي 
الوطني في مشاركته العربية الثانية تواليا في 
بالعاصمة   1966 العام  الثالثة  النسخة  بطولة 
الثالثة عربيا  العراقية بغداد ليحل في المرتبة 
أرقاما  »الفرسان«  خاللها  سجل  بطولة  في 
حساب  على  كبيرة  نتائج  بتحقيقه  قياسية 
يكتفِ  ولم  ولبنان،  واليمن  عمان  منتخبات 

علي  األسطوري  هدافه  توج  بل  فحسب  بذلك 
عشرة  برصيد  العرب،  هداف  بلقب  البسكي 

أهداف.
بطولة  في  ليبيا  منتخب  مشاركة  كانت 
العام  بقطر  السابعة  نسختها  في  العرب  كأس 
1998 والتي شارك في منافساتها للمرة الثالثة 
انتصار  أي  الفريق  يحقق  لم  حيث  األسوأ،  هي 
خسارته  عقب  مبكرا  المنافسة  سباق  وودع 
القطري  المنتخب  المستضيف  المنتخب  أمام 
في  كبيرا  عاد  لكنه  البحريني،  والمنتخب 
النسخة  بطولة  في  الرابعة  العربية  مشاركته 
 ،2012 العام  بالسعودية  واألخيرة  التاسعة 
وحل وصيفا لبطل العرب بعد أن خسر المباراة 
بركالت  المغربي  المنتخب  أمام  النهائية 
األصلي  الوقت  زمن  انتهاء  عقب  الترجيح 
حقق  أن  بعد  لهدف  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
اليمن  منتخبات  حساب  على  مهمة  انتصارات 
تألقا  والسعودية في بطولة شهدت  والبحرين 

الفريق  قائد  أبرزهم  الجيل،  نجوم  ألبرز  كبيرا 
نشنوش  محمد  العمالق  والحارس  سعد  أحمد 
ومحمد  سالمة  وعلى  الشيباني  ويونس 

المغربي وفيصل البدري.
برئاسة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  وأقام 
لتقديم  صحفيا  مؤتمرا  الشلماني،  عبدالحكيم 
إلى  وصوله  فور  كليمنتي  اإلسباني  المدرب 
المنتخب  لقيادة  استعدادا  بنغازي،  مدينة 
المؤتمر  الشلماني، خالل  وأكد  لوالية جديدة، 

معروفة  شخصية  كليمنتي  أن  الصحفي، 
وله  أفريقيا،  بمالعب  وعمل  لليبيين  بالنسبة 
استغرقت  الليبي  المنتخب  مع  ناجحة  تجربة 
الوطني  المنتخب  مع  توج  حيث  سنوات،  عدة 
بلقب »شان«، كما قاد الفرسان ضمن تصفيات 
»كان« والمونديال، وأن اتحاد الكرة اختار عودة 
والديون  الظروف  ظل  في  خصوصا  كليمنتي، 

التي تحيط باالتحاد الليبي.
جيدا  يعرفنا  »كليمنتي  الشلماني:  وقال 
لم  فاالختيار  ولهذا  معنا،  تعامل  أن  وسبق 
يكن عشوائيا، حاولنا بشكل جاد تأجيل مباراة 
العرب  كأس  بطولة  تصفيات  ضمن  السودان 
يونيو  شهر  من  عشر  التاسع  في  ستقام  التي 
أجل  من  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  الجاري 
منح الفرصة، ووقت أكثر أمام المدرب كليمنتي 
فيفا،  مراسالتنا  رغم  ذلك  في  نفلح  لم  لكن 
ألننا  مساعدتنا،  الرياضي  اإلعالم  من  أتمنى 

بمرحلة بناء تحتاج إلى وقت«.

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

بذل جهد كبير للترشح«.
سهلة  مجموعة  توجد  »ال  كليمنتي:  وأضاف 
في كأس العالم، ومجموعتنا بها ثالثة منتخبات 
وسنقيمهم  العبا   50 من  أكثر  وأمامنا  قوية، 
القدم،  بكرة  مواهب  لديها  ليبيا  جيد،  بشكل 
الممتاز،  الدوري  مباريات  من  عددا  وتابعت 
بالكرة  وصغيرة  كبيرة  كل  متابعة  وسأواصل 
الليبية إليجاد أفضل تشكيلة للمنتخب الوطني«.

الوسط - زين العابدين بركان

»راقصو  مع  أحالمه  ميسي،  ليونيل  األرجنتين،  أسطورة  كشف 
التانغو« في »كوبا أميركا«، وأكد أنه يشعر بالقلق من اإلصابة 
19«، وذلك قبل يوم واحد من بدء مشواره   - بـ»كوفيد 
لكرة  أميركا«  »كوبا  كأس  في  الوطني  المنتخب  مع 
بالفيروس  إصابة  حاالت  اكتشاف  ظل  في  القدم، 
إصابة  تأكد  حيث  المنافسين،  بعض  صفوف  في 
وكولومبيا  بوليفيا  من  مسؤولين  أو  العبين 
البرازيل.  في  المسابقة  تنطلق  أن  حتى  قبل  »كورونا«،  بفيروس  وفنزويال 
وأكد ميسي، الذي يقود تشكيلة األرجنتين في البطولة الكبرى في ريو دي 

ميسي  وقال  بالفيروس،  اإلصابة  من  بالده  منتخب  العبي  خوف  جانيرو، 
لكل  مخاطرة  ألنها  يقلقنا  »هذا  للصحفيين: 

شخص في اإلصابة بكوفيد، نحاول التحلي 
بالحذر لكن األمر ليس سهاًل، تحدث هذه 
األشياء، سنحاول أن نفعل كل شيء ممكن 

حتى ال يصاب أي شخص لكن أحيانًا ال يعتمد 
األمر على الشخص نفسه«.

على  ميسي  حصول  على  دليل  يوجد  وال 
قال  الجنوبية  أميركا  اتحاد  أن  واقع  رغم  التطعيم، 

لكل  منحه  وينوي  اللقاح  على  حصل  إنه  الماضي  أبريل  في 
أن  المقرر  من  وكان  أميركا«،  »كوبا  انطالق  قبل  الدوليين  الالعبين 

تستضيف األرجنتين »كوبا أميركا«، لكنها انسحبت في اللحظات األخيرة في 
ظل ارتفاع حاالت اإلصابة بـ»كوفيد - 19«.

ونقلت البطولة إلى البرازيل رغم أنها تملك أكبر حصيلة من الوفيات بالفيروس 
المنظمين على  تأكيد  المتحدة، ورغم  الواليات  باستثناء  العالم  أي مكان في  في 
وجود قيود صارمة للحد من انتشار الفيروس، أصيب ثمانية العبين من فنزويال 
بـ»كورونا« قبل انطالق المباراة االفتتاحية أمام البرازيل، بينما عانت بوليفيا من 
)-3صفر( بأهداف  للخبرة  المفتقرة  إصابة ثالثة العبين. وخسرت تشكيلة فنزويال 
البرازيل  وأحرزت  القارية،  البطولة  افتتاح  في  باربوسا  وغابرييل  ونيمار  ماركينيوس 
أكد  ميسي  لكن  النهائي،  قبل  الدور  في  األرجنتين  على  الفوز  بعد  عامين،  منذ  اللقب 

تحمسه لتكرار نجاحه مع ناديه »برشلونة« على المستوى الدولي.
وقال ميسي الفائز بجائزة أفضل العب في العالم ست مرات: »أعتقد أنه حان الوقت، 
المنتخب  بلقب مع  الفوز  أميركا(، حلمي  )كوبا  النسخة من  الفرصة في هذه  تأتي  وربما 
الوطني، كنت قريبًا جدًا في مناسبات عديدة لكن لسوء الحظ لم يحدث ذلك، سأواصل 
اللعب حتى ال أكون قادرًا، كنت محظوظًا بما يكفي للفوز بكل شيء على مستوى النادي، 

وعلى المستوى الفردي، وسيكون من الرائع أن أفوز مع المنتخب الوطني أيضًا«.

نادي »ريال مدريد«  إلى  المنضم حديثًا  أالبا،  النمساوي دافيد  أكد 
اإلسباني، قبل انطالق منافسات كأس األمم األوروبية، أنه العب كرة 
قدم مرن للغاية وقادر على بذل قصارى جهده في أي مركز يلعب فيه. ويعد 
دافيد أالبا العب متعدد المواهب، إذ يستطيع اللعب في 3 مراكز: قلب دفاع، 

ظهير أيسر، والعب وسط، وهو ما جعل »ريال مدريد« يتعاقد مع الالعب.
وحصل »ريال مدريد« على دافيد أالبا مجانًا بعد انتهاء عقده مع نادي »بايرن 
ميونخ«، وسيتقاضى النمساوي نحو 12 مليون يورو في الموسم، ووجه دافيد 
أالبا رسالة ضمنية إلى إدارة نادي »ريال مدريد« مفادها بأنها لم تكن مخطئة 
في الرهان عليه والتعاقد معه هذا الصيف، ففي مباراة منتخب بالده، النمسا، 
ضد مقدونيا، قاد االعب فريقه إلى االنتصار بنتيجة 3-1 وكان أفضل العب في 
المباراة. وراهن مدرب منتخب النمسا، فرانكو فودا، على دافيد أالبا في مركز 
الليبرو خالل مباراة مقدونيا لمساعدة زمالئه في الخط الخلفي، وأبدع وأمتع 

مدافع »ريال مدريد« خالل تلك المباراة، وعلق فودا على مسألة الدفع بأالبا في 
هذا المركز قائاًل: »لقد لعب ديفيد من قبل في خط خلفي مكون من ثالثة 
قلوب دفاع، لذا لم يشكل األمر عائقًا بالنسبة له«، وفي االستراحة بين شوطي 
مباراة النمسا ومقدونيا دارت محادثة بين دافيد أالبا ومدربه، وهو ما كشفه 
الالعب بعد انتهاء اللقاء فقال: »جلسنا وتحدثنا عن آلية تجعلنا نلعب بشكل 
أسرع للسيطرة على المباراة، كنا مقتنعين بأنه يتوجب علينا محاولة استخالص 

الكرة سريعًا عندما نخسرها، وأظهرنا شراهة في أرض الملعب«.
مرر  المباراة  في  العب  أكثر  أالبا  دافيد  فكان  األرقام،  مستوى  على  أما 
بلغت  دقة  بنسبة  تمريرات(،   103 إجمالي  من  صحيحة  تمريرة   92( كرات 
 87 بإجمالي  المباراة  في  الكرة  تسلم  من  أكثر  أالبا  دافيد  كان  كما   ،89%
تناقلتها  597 تمريرة  190 مرة من إجمالي  الكرة  أنه لمس  كرة، ما يعني 

أقدام العبي منتخب النمسا.

أالبا يغازل »ريال مدريد« باألرقام من »يورو 2020«

جيرمان«،  سان  »باريس  نجم  عزز 
مع  التهديفي  رصيده  جونيور،  نيمار 
االفتتاحية  المباراة  خالل  البرازيل،  منتخب 
لقب  عن  الدفاع  رحلة  في  فنزويال،  ضد 
»أوبتا  لشبكة  ووفقًا  أميركا«،  »كوبا 
رصيده  رفع  نيمار  فإن  لإلحصاءات«، 
منتخب  مع  دوليًا  هدفًا   67 إلى 
في  مباريات   106 خالل  البرازيل 
المركز الثاني في قائمة الهدافين 
»السيليساو«،  مع  التاريخيين 
فقط  أهداف   10 ويفصله 
القياسي  الرقم  لمعادلة 

صاحب  بيليه  لألسطورة 
يبتعد  كما  هدفًا،  الـ77 
 5 بفارق  اآلن  نيمار 

عن  أهداف 

الهدافين  قائمة  في  الثالث  المركز  صاحب 
صاحب  نازاريو،  رونالدو  للبرازيل  التاريخيين 
الرابع  المركز  في  يأتي  فيما  هدفًا،  الـ62 
المركز  في  ثم  هدفًا،   55 برصيد  روماريو 

48 هدفًا. الخامس زيكو برصيد 
سجل نيمار من نقطة الجزاء ولعب تمريرة 
إلى  اللقب  حاملة  البرازيل  ليقود  حاسمة 
بإصابات  الغارقة  فنزويال  على  صريح  فوز 
3 - صفر، وقال مدربه تيتي: »لقد  »كورونا« 
قدم  يمنى،  قدم  الصناعة،  على  قدرته  طور 

يسرى، لقد أصبح العبًا يصعب توقعه«.
اللحظة  في  البطولة  مصير  إنقاذ  وتم 
القاري  االتحاد  قرر  أن  فبعد  األخيرة، 
من  التنظيم  سحب  »كونميبول« 
األولى  واألرجنتين،  كولومبيا 
العنيفة  االحتجاجات  بسبب 
والثانية  للحكومة،  المناهضة 

شرف  منح  »كورونا«،  فيروس  تفشي  بسبب 
بدورها  تعاني  التي  البرازيل  إلى  تنظيمها 

للوباء. سريعًا  انتشارًا 
البطولة  إقامة  محلية  عدة  جهات  وعارضت 
أنهت  العليا  المحكمة  لكن  البرازيل،  في 
االستماع بشأن المطالبة بعدم إقامة البطولة، 
لصالح   11 أصل  من  قضاة  ستة  بتصويت 
وفنزويال  البرازيل  مباراة  وُأقيمت  إقامتها. 
غارينشا  ماني  ملعب  في  خالية  مدرجات  أمام 
»كورونا«،  بروتوكول  بسبب  برازيليا  في 
فنزويال  ظروف  من  تمامًا  البرازيل  استفادت 
ثمانية  األقل  على  افتقدت  التي  الكارثية 
إيجابية  اختباراتهم  نتائج  العبين بعدما جاءت 
فنزويال  واستدعت  واحد،  بيوم  المباراة  قبل 
15 العبًا احتياطيًا، لكن ُأتيح لها سبعة العبين 
في  النقص  بسبب   12 أصل  من  احتياطيين 

المتوفرين. الالعبين 

نيمار يطارد بيليه في »كوبا أميركا« ميسي: حان وقت التتويج مع 
األرجنتني رغم أنف »كورونا«

● ميسي

● أالبا

● نيمار

● الزروق

● التايب

● تدريبات سابقة للمنتخب الليبي األول لكرة القدم
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مدربون ال يعرفون االستقرار
يوسف يلحق بركب الراحلين عن تدريب األهلي طرابلس.. وأبوعون يراهن على الدهماني في الدوري

طرابلس«،  »األهلي  نادي  إدارة  مجلس  أعلن 
برئاسة ساسي أبوعون، تعيين عماد الدهماني 
طلعت  للمصري  خلفا  للفريق  فنيا،  مديرا 
اإلدارة  لتقرر  أيام  منذ  استقال  الذي  يوسف، 
ما  على  له  الشكر  وتوجيه  استقالته  قبول 
الدهماني  ويعد  األخيرة،  الفترة  خالل  قدمه 
السابقين،  طرابلس«  »األهلي  العبي  أبرز  أحد 
أكتوبر  شهر  في  الفريق  قيادة  له  سبق  والذي 
الفني  المدير  مع  لعمله  باإلضافة  الماضي، 
الفريق  عن  رحل  الذي  القادري  جالل  التونسي 
بعد فشله في الوصول لدور المجموعات بكأس 
الدهماني  وخاض  األفريقية،  الكونفدرالية 
تجربة تدريبية قصيرة في نادي »الخمس« قبل 
جديد،  من  طرابلس«  »األهلي  لقيادة  عودته 
مع  السابق مهمة صعبة  األهلي  وينتظر العب 
الفريق خاصة بعد خسارة الفريق صدارته خالل 
طرابلس  األهلي  يحتل  حيث  األخيرة،  األسابيع 
المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 
27 نقطة، جمعها الفريق من سبعة انتصارات 
االتحاد  نقاط عن  أربع  وبفارق  تعادالت،  وستة 

المتصدر.
تقديم  يوسف،  طلعت  رحيل  مع  وتزامن 
من  استقالته  بطاو  حمدي  الوطني  المدرب 
ذكر  دون  »الخمس«  نادي  فريق  تدريب 
في  فاز  »الخمس«  فريق  وكان  األسباب، 
الدوري  في  اإلياب  دور  من  الثاني  األسبوع 
الليبي الممتاز لكرة القدم على فريق »رفيق«، 
برصيد  السادس،  المركز  في  حاليا  ويتواجد 
مع  بطاو طويال  تجربة  تستمر  ولم  نقطة،   18
»الخمس« الذي شهد تغيير مدربين عدة، حيث 
للمدرب  خلفا  »الخمس«  تدريب  بطاو  تقلد 
عماد الدهماني، وحقق نتائج إيجابية مع الفريق 
قبل أن يرحل دون أسباب واضحة أيضا، ليتوالى 
الليبي  الدوري  مسابقة  في  المدربين  تغيير 

الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.
هذا  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  ويحفل 
والحكايات  واألرقام  المفارقات  بعديد  الموسم 
تنقالت  بحركة  يتعلق  فيما  خاصة  المثيرة، 
والتي  مبكرا  بدأت  التي  المستمرة  المدربين 
منافسات  انتهاء  مع  إال  تتوقف  ولن  تهدأ  لم 
الموسم الكروي، حيث شهد هذا الموسم أكبر 
بين  والمقاعد  للكراسي  وتبادل  تنقالت  حركة 
التي  الفرق  عدد  إن  حتى  المسابقة،  مدربي 
أبقت على مدربيها التي بدأت معهم الموسم 
ال يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بل إن هناك 
الموسم،  أكثر من مدرب خالل  استبدلت  فرقا 

هناك  أن  الموسم  هذا  في  المفارقة  لكن 
فريقين  تدريب  تولوا  وطنيين  مدربين  ثالثة 
تكتمل  أن  وقبل  الموسم،  خالل  مختلفين 
المدرب  الثالثي  الذهاب، وهم  مباريات مرحلة 
هذا  مشواره  بدأ  الذى  المريمي  عمر  الوطني 
وجهته  غير  ثم  »المدينة«  فريق  مع  الموسم 

لينتقل إلى تدريب فريق »أبوسليم« والمدرب 
مشواره  استهل  الذي  قشوط  صبري  الوطني 
فريق  ليقود  غادره  ثم  »الوحدة«  فريق  مع 
جالل  الوطني  المدرب  سجل  بينما  »الشط«، 
تجربته  بعد  »الوحدة«  لفريقه  عودة  الدامجة 

مع فريق »السويحلي«.

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

األندية على المدربين.
ورحيل  االستقاالت  مسلسل  وتواصل 

لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  في  المدربين 
عمر  الوطني  المدرب  قدم  حيث  القدم، 
األول  الكرة  لفريق  الفني  المدير  المريمي، 
أشهر  خمسة  بعد  استقالته  »المدينة«،  بنادي 
ألسباب  الفريق  تدريب  مهمة  تسلمه  من 
فريق  المريمي  وقاد  قوله،  حد  على  شخصية، 
الممتاز،  بالدوري  مباريات  ست  في  »المدينة« 
ثالث  في  وتعادل  مباراتين  في  تفوق  حيث 
شهدت  وقد  واحدة،  مباراة  وخسر  مباريات، 
من  جوالت  ست  خالل  الليبي  الدوري  مسابقة 
المدربين؛  من  عديدة  استقاالت  انطالقتها، 
عن  رحل  الذي  الدامجة  جالل  أبرزهم  كان 
وعلي  »الوحدة«  لتدريب  »السويحلي« 
وحمدي  إسماعيل  ومحمد  المرجيني 
ويونس  الدهماني  وعماد  بطاوي 
بسبب  الكثير؛  وغيرهم  قشوط 
كما  الغالب،  في  النتائج  سوء 
مصراتة،  مدينة  إلى  وصل 
أنيس  التونسي  المدرب 
الفريق  لتدريب  البوسعيدي، 
بنادي  القدم  لكرة  األول 
للمدرب  خلفا  »السويحلي«، 
الذي  الدامجة  جالل  الوطني 
وتعاقد  استقالته،  قدم 
الجديد  التونسي  المدرب 
»السويحلي«  نادي  إدارة  مع 
درب  قد  وكان  وصوله،  فور 
»الملعب«  فريق  الموسم  هذا 
التونسي وتركه بعد خمسة أسابيع 
إدارة  مع  خالفات  بسبب  العمل؛  من 
المدينة  نادي  إدارة  قدمت  النادي. 
الذي  أربيش،  عبدالحفيظ  الجديد  مدربها 
تسلم مهمة تدريب الفريق األول، خلفا للمدرب 
الوطني أحمد السنقاز الذي استقال من مهامه 
أريبش، مدرب »الصقور« السابق،  أخيرا، ويعد 
هذا  خالل  »المدينة«  لفريق  الثالث  المدرب 
السنقاز،  وأحمد  المريمي  عمر  بعد  الموسم 
الجديد  للمدرب  رسمي  ظهور  أول  وسيكون 
يواجه  حين  المقبل  يونيو  من  الثاني  في 

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

الشاوية«.

القاهرة - بوابة الوسط

أربيش يتسلم مهام المدينة.. 
وبطاو يرحل فجأة عن الخمس 
دون أسباب رغم تحسن النتائج

السابق،  الدنمارك  منتخب  نجم  أكد 
لم  المنتخب  العبي  أن  شمايكل،  بيتر 
منتخب  مباراة  استئناف  في  يرغبوا 
»يورو  أوروبا  أمم  كأس  في  فنلندا 
كريستيان  تعرض  بعد   »2020
إريكسن ألزمة قلبية، ولكن االتحاد 
هددهم  »يويفا«  للعبة  القاري 

باعتبارهم منسحبين.
نجم  إريكسن  كريستيان  وسقط 
األرض  على  فجأة  الدنمارك  منتخب 
من  دقائق   3 قبل  قلبية  بأزمة  متأثرًا 
منتخب  لمباراة  األول  الشوط  نهاية 
في  فنلندا،  ضد  بالده 
لحساب  األولى  الجولة 
المجموعة الثانية من 

البطولة القارية.
وتوقفت المباراة لنحو ساعة 
ونصف الساعة، حيث نُقل إريكسن إلى أقرب 

حتى  األولية،  اإلسعافات  وتلقى  مستشفى 
استعاد وعيه، وبات في حالة مستقرة، حسبما 
وقتها،  والدنماركي  األوروبي  االتحادان  أفاد 
وكشف االتحاد األوروبي لكرة القدم في ذلك 
الوقت أن »المباراة ستستأنف بناء على طلب 

من العبي منتخبي الدنمارك وفنلندا«.
الـ48  وخوض  المباراة،  استئناف  وبعد 
الدنمارك  منتخب  خسر  المتبقية،  دقيقة 
أول  فنلندا  منتخب  حقق  فيما  بهدف، 
بيتر  لكن  بالنهائيات،  تاريخه  في  انتصار 
السابق  الدنمارك  منتخب  نجم  شمايكل، 
حاليًا،  المنتخب  مرمى  حارس  كاسبر  ووالد 
كشف أن العبي الفريق لم يرغبوا في اللعب 
بعد الواقعة، ولكنهم ُأجبروا على ذلك بعد 

تهديدات »يويفا«.
منتخب  مع  الفائز  شمايكل،  بيتر  وقال 
 ،1992 أوروبا  أمم  كأس  بلقب  الدنمارك 
في تصريحات لشبكة »آي تي في«: »قرأت 

إن العبي منتخبي  يقول  الذي  اليويفا  بيان 
استئناف  طلبوا  من  هم  وفنلندا  الدنمارك 

المباراة، لكن هذا غير صحيح«.
عرض  »اليويفا  شمايكل:  بيتر  وأضاف 
إما  خيارات،  ثالثة  الدنمارك  منتخب  على 
دقيقة   50 ولعب  وقتها  المباراة  استئناف 
 12:00 الساعة  عند  استئنافها  أو  متبقية، 
ظهر اليوم التالي، األحد، والخيار األخير هو 
وبالتالي  منسحبًا،  الدنمارك  منتخب  اعتبار 
خسارته بنتيجة 0-3، لذا إذا وضعت نفسك 
بداًل عن الالعبين، هل كان لديهم الخيار؟، 
اللعب،  رفض  بإمكانهم  كان  أنه  أعتقد  ال 
فإن  الصحفي،  المؤتمر  في  سمعت  كما 
إلى  إعادة العبيه  على  ندمه  أبدى  المدرب 
وكان كاسبر  ما حدث«،  بعد  الملعب  أرض 
انتقد  المعتزل،  الحارس  نجل  شمايكل، 
بعد  »يويفا«  سابق،  وقت  في  اآلخر،  هو 

استئناف مباراة فنلندا.

الطبي  للطاقم  بالشكر  إريكسن  كريستيان  توجه 
وزمالئه في المنتخب الدنماركي، وذلك في أول تعليق 
له منذ إصابته بنوبة قلبية وسقوطه في الملعب خالل 
مواجهة فنلندا في كأس األمم األوروبية، وقال الالعب 
في بيان نقله مدير أعماله إلى جريدة »ال غازيتا ديلو 
أشعر  أستسلم،  لن  لكم،  »شكرًا  اإليطالية:  سبورت« 
بأنني أفضل اآلن لكنني أريد أن أفهم ماذا حدث، أود 

أن أشكركم جميعًا على ما فعلتموه من أجلي«.
أرضية  على  مفاجئ  بشكل  سقط  إريكسن  كان 
الملعب خالل مباراة منتخب بالده أمام نظيره الفنلندي 
األوروبية  األمم  في كوبنهاغن ضمن منافسات كأس 
»يورو 2020«، ويعتقد األطباء أنه تعرض لنوبة قلبية، 
إلى  نقله  قبل  الملعب  أرض  على  إنعاشه  جرى  وقد 

المستشفى.
أن  شوتس،  مارتين  إريكسن،  أعمال  وكيل  وأكد 
الالعب ربما يحتاج إلى المتابعة الدقيقة، لكنه يتعافى 
جيدة،  مزاجية  بحالة  ويتمتع  يمزح،  فهو  جيد،  بشكل 

إنه على ما يرام.
ما  معرفة  في  نرغب  جميعًا  »نحن  قائاًل:  وأضاف 
حدث، وهو أيضًا يرغب في ذلك، األطباء يجرون الكثير 

من الفحوص، وهذا يستغرق وقتًا«.
وال يتوقع أن يشارك إريكسن )29 عامًا( مجددًا في 
منزله  إلى  ينتقل  قد  لكنه  الحالية،  األوروبية  البطولة 
الدنماركي  المنتخب  وكان  التعافي،  لمواصلة  قريبًا 
استأنف المباراة بعد ساعات من التوقف بسبب انهيار 
صفر،   -  1 فنلندا  بفوز  المواجهة  وانتهت  إريكسن، 
في  الثانية  مباراته  الدنماركي  المنتخب  وسيخوض 
الخميس، حيث يلتقي نظيره  اليوم  الثانية  المجموعة 

البلجيكي.
دعم  في  يرغب  أنه  في  شك  »ال  شوتس:  وقال 
لم  لكنه  كمشجع«،  بلجيكا  مواجهة  في  المنتخب 

سيكون  إيركسن  كان  إذا  ما  يوضح 
بالعاصمة  باركن  استاد  في  متواجدًا 

الدنماركية أم ال.
بعد  العالم،  قلوب  إريكسن  وخلع 
الفني  المدير  قال  حيث  سقوطه، 
مورينيو،  جوزيه  اإليطالي  لـ»روما« 
العب  أجل  من  وبكى  صلى  إنه 
علينا  أننا  مضيفًا  ميالن«،  »إنتر 

الحياة،  قيد  على  ببقائه  االحتفال 
لـ»إنتر«  انتقاله  وسبق إلريكسن قبل 

قيادة  تحت  التدريب   ،2020 يناير  في 
مدربًا  البرتغالي  كان  عندما  مورينيو 
الفترة  خالل  هوتسبير«  لـ»توتنهام 
أبريل  وحتى   2019 نوفمبر  بين 
بليند  ديلي  الهولندي  أما   .2021
فأكد  أمستردام«،  »أياكس  العب 

مع  المشاركة  عدم  في  يفكر  كان  أنه 
منتخب بالده أمام أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما 
ضمن  األوروبية،  األمم  بطولة  منافسات  ضمن 
وانتهت  الثالثة،  للمجموعة  األولى  الجولة  منافسات 
بفوز الطواحين )3-2(، حيث غادر بليند ملعب المباراة 
المباراة  خوض  عدم  في  يفكر  كان  أنه  وكشف  باكيًا، 

بسبب ما حدث لصديقه كريستيان إريكسن.
وخالل تصريحات نقلتها جريدة »مانشستر إيفينينغ 
لها  كان  إريكسن  »واقعة  بليند:  قال  ستاندرد«، 

أنني  حقيقة  عن  النظر  بغض  عليّ،  كبير  تأثير 
كان  له  بالنسبة  الوضع  صديقان،  وكريستيان 
المشابهة،  األشياء  بعض  واجهت  لقد  مروعًا، 
لذلك كان عليّ التغلب على عقبة ذهنية للعب 
باللعب  نفسي  أقنع  أن  عليّ  كان  ذلك،  بعد 

وراء  السبب  بأنني فعلت وهذا هو  لكنني فخور 

شمايكل: »يويفا« هدد الدنمارك بعد واقعة إريكسن بعد أن خلع قلوب العالم

ترقب لظهور إريكسن في مدرجات 
»يورو 2020« أمام بلجيكا

إعادة نظر

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

على  صرفت  التي  الكبيرة،  األموال 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
أكدت أن ما تم دفعه من جميع األندية 
الموسم  هذا  خاصة  موسم،  كل  في 
الفني  المستوى  مع  إطالقًا  يتوافق  ال 
فنيًا،  المستوى  دون  كان  الذي  للدوري 
مشاهدة  تستطيع  ال  أحيانًا  إنه  حيث 
الجيدة  المباريات  وعدد  كاملة،  مباراة 
كل  في  اليدين  أصابع  يتجاوز  ال 

الدوري. مباريات 
ويحتاج  وطويل  كبير  موضوع 
األرقام  قيمة  في  حقيقية  نظر  إعادة 
المدفوعة التي تقدر بعشرات الماليين 
المتواضع  الليبي  الدوري  مجموع  في 

. فنيًا
إلى  وصلت  الالعبين  بعض  أرقام 
الالعب  مستوى  فاق  مالي  مستوى 
الذي  الشيء  وهو  الفني،  الصعيد  على 
في  تورطت  التي  األندية،  كاهل  أرهق 
أحيانًا  وديون  كبيرة  مالية  التزامات 
الالعبين  مع  لها  حصر  ال  ومشاكل 

أنفسهم.
يكون  أن  يجب  أرقام  من  يدفع  ما 
على  وقدرته  الالعب  مستوى  وفق 
األرقام  في  المبالغة  أن  كما  العطاء، 
العام،  المستوى  على  أثرت  المالية 
الالعب  يجعل  المالي  التشبع  إن  حيث 
التدريب  في  ورغبة  قدرة  أقل  أحيانًا 
مقارنة  كبيرًا  مبلغًا  تسلم  ألنه  والتميز 
عام،  بشكل  الليبي  المجتمع  بدخول 
وهناك  بالعطاء،  رغبة  أقل  وأصبح 

شواهد على ذلك كثيرة.
لتحفيز  الجيدة  األرقام  دفع  مع  نحن 
ولكن  حقوقهم،  وإعطائهم  الالعبين 
بهذه الطريقة األمر غير مقبول، ويجب 
بين  بالتعاون  مالي  سقف  يوضع  أن 
ميثاق  وكذلك  واألندية،  الكرة  اتحاد 
المضاربة  لمنع  األندية  بين  شرف 
الالعبين،  بعض  على  والعناد  بينها 
القيمة  رفعت  التي  الجزئية  وهي 

الالعبين. لبعض  السوقية 
ويدق  جدًا،  مهمًا  الموضوع  بات 
الكرة  مستقبل  على  خطر  ناقوس 
أداء  على  سلبًا  وينعكس  الليبية، 
إطالقًا  يساعد  وال  الوطنية،  المنتخبات 

اللعبة. في تطور 

من  الثاني  األسبوع  مباريات  اختتمت 
عشر  الثالث  األسبوع  أو  اإلياب  مرحلة 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  من 
حيث  مباريات،  أربع  آخر  بإجراء  القدم، 
األهلي  صدارة  تعزيز  األسبوع  شهد 
 37 بنغازي في المجموعة األولى، برصيد 
نقطة، واالتحاد لصدارة المجموعة الثانية 
بـ31 نقطة، وفي المالحقة النصر والهالل 
طرابلس  واألهلي  األولى،  المجموعة  من 
واالتحاد المصراتي في المجموعة الثانية، 
التعاون  تعادل  األولى،  المجموعة  ففي 
شباب  مع  والصداقة   ،2-2 األخضر  مع 
نجوم  على  دارنس  فاز  بينما   ،2-2 الجبل 
أجدابيا -1 صفر، والهالل على خليج سرت 
 1- -2 صفر، واألهلي بنغازي على األنوار 
صفر، والنصر على التحدي -1 صفر، وفي 
المصراتي  االتحاد  فاز  الثانية  المجموعة 
على  الخمس  وفاز   ،1-2 السويحلي  على 

رفيق -1 صفر، وبنفس النتيجة فاز األهلي 
طرابلس على أبوسليم، وكذلك األولمبي 
على المحلة، واالتحاد على المدينة، بينما 

تعادل الوحدة مع الشط 2-2.
األهلي  األولى:  المجموعة  ترتيب 
بنغازي 37 نقطة - النصر 34 - الهالل 29 
- األخضر 28 - التحدي 17 - خليج سرت 
-12 شباب  الصداقة   - 13 15 - دارنس 
9 - األنوار 7 - نجوم  9 - التعاون  الجبل 
الثانية:  المجموعة  ترتيب  أما   ،6 أجدابيا 
 27 األهلي طرابلس   - نقطة   31 االتحاد 
- االتحاد المصراتي 26 - السويحلي 18 
- الخمس 18 - المحلة -16 المدينة -14 
 12- أبوسليم   13- رفيق   14- األولمبي 

الوحدة -9 الشط 8.
المجموعة  في  هدفا   13 تسجيل  تم 
الثانية  المجموعة  في  هدفا  و11  األولى 
بمجموع أهداف األسبوع 24 هدفا، أصبح 
مجموعة األهداف التي تم تسجيلها حتى 
وشهدت  هدفا،   316 هي  الـ13  األسبوع 
والثانية  هدفا،   169 األولى  المجموعة 

الدوري  هدافو  أما  هدفا،   147 سجلت 
)الهالل(  البدري  فيصل  فهم:  الليبي 
)األهلي  معتزالمهدي  أهداف،  ثمانية 
طرابلس( سبعة أهداف، إبراهيم بودبوس 
)األهلي بنغازي( سبعة أهداف، عبدالرحمن 
المحترف  أهداف،  )األخضر( ستة  العمامي 
كريست )االتحاد المصراتي( ستة أهداف، 
ستة  المصراتي(  )االتحاد  القديري  أحمد 

أهداف.
بسبب  يوما   14 لمدة  الدوري  ويتوقف 
لكرة  األول  الوطني  المنتخب  استحقاقات 
 19 في  السودان  لمباراة  استعدادا  القدم 
يونيو الجاري المقرر إقامتها في العاصمة 
تصفيات  إطار  في  الدوحة،  القطرية 

البطولة العربية للمنتخبات.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المسابقات 
حسين  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  البوسيفي، 
»الوسط«، أنه تم ترحيل مباريات األسبوع 
الرابع عشر للدورى الممتاز لكرة القدم إلى 
البوسيفي  وعلل  الجارى،  يونيو   21 يوم 

أسباب التوقف، بحساسية المرحلة التي يمر 
بها الدوري، ولالستحقاق المقبل للمنتخب 
الليبي  الكرة  اتحاد  أن  إلى  ويشار  الليبي، 
أصدر بيانا بشأن األحداث األخيرة المؤسفة 
التي صاحبت بعض مباريات الدوري الليبي 
يتابع  »إنه  فيه:  قال  القدم،  لكرة  الممتاز 
التي  المؤسفة  األحداث  شديد  باهتمام 
صاحبت بعض مباريات الدوري الليبي لكرة 
صاحبها  وما  المالعب،  بمختلف  القدم، 
ال  مشينة،  وتصرفات  سلبية،  مظاهر  من 
وأن  الشريفة،  الرياضية  المنافسة  تمثل 
الهدف من المسابقات الرياضية مد جسور 
التواصل والتقارب بين شباب الوطن، بما 
القدم  كرة  مستوى  على  بالمنفعة  يعود 

الليبية«.
بيانه  فى  القدم  كرة  اتحاد  أشار  كما 
الخطيرة  األحداث  هذه  تداعيات  أن  إلى 
المالعب  بعض  قفل  إلى  تضطرنا  قد 
إلغاء  أو  محايدة  بمالعب  االستعانة  أو 
حفاظا  األمر؛  لزم  إن  الرياضي  الموسم 

على سالمة الجميع.

316 هدفا في الدوري املمتاز قبل التوقف والتهديد الرسمي باإللغاء

● مباراة األهلي بنغازي أمام األنوار في الدوري

طرابلس - الصديق قواس

● حسام حسن في هجوم األهلي طرابلس

● لحظة سقوط إريكسن في أرض ملعب مباراة الدنمارك وفنلندا

● إريكسن في 
أخر ظهور له 

أمام فنلندا

● طلعت 
يوسف



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس  17 يونيو 2021 م العدد 291السنة السادسة 7 ذوالقعدة 1442 هــ

لماذا: تمت الزيارة بشكل مفاجئ؟

ماذا: حمل الوفد من رسائل؟

من: الشخصيات التي التقت الوفد؟

متى: يتم تقنين العالقة مع تركيا؟

أين: تقف الحكومة االنتقالية من هذه الزيارة؟

كيف: تتم مثل هذه الزيارات المفاجئة، وما دوافعها؟

الوفد التركي
++HH55

 كل شيء كل شيء  

أحمد يوسف بورحيل
1927 بالجبل  العام  المجاهد يوسف بورحيل، ولد  أحمد بورحيل، ابن 
األخضر، تعلم في مدرسة االبيار الداخلية، ثم في ثانوية بنغازي، وتخرج في 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة العام 1959. عاد إلى بنغازي مارس العمل 
تحرير  مهنة  فضل  المناصب،  ازدرائــه  بسبب  لكن  الحكومي،  الوظيفي 
بحرية  تنادي  التي  ومبادئه  بقناعاته  عرف  الملكي  العهد  خالل  العقود. 
العام  البرلمان  النتخابات  الترشح  من  منع  التقدمية  آرائه  وبسبب  الرأي 
1964. رفض من البداية ثورة العسكر، ورفض عرضا لمنصب وزارة العدل 
في سبتمبر 1969، مؤسسا آراءه على قناعة بضرورة قيام الدولة المدنية 

بدستورها وديمقراطيتها.
اعتقل مطلع العام 1970 مع األستاذ عبدالمولى دغمان، رئيس الجامعة 
في ذلك الوقت، وحكمت عليهما محكمة عسكرية خاصة في 1972/7/15، 
أثناء  واإلهانات  معهما،  والتحقيق  التعذيب  بشجاعة  واجهها  بالسجن. 
المحكمة. أفرج عنه بعد فترة قضاها في السجن، لكنه لم يستكن إلى أن 

أقعده المرض، وتوفاه اهلل ورحل عنا في مثل يوم غد 1988/6/19.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

آخذين في االعتبار الفارق أو الفروق بين الحالتين، يمكن الحديث، عن أوجه تشابه في 
أوضاع الحرب الدولية ضد الوباء الفيروسي »كورونا« والوضع في ليبيا. التشابة يتمثل في 

حقيقة أن األزمتين ال يمكن حلهما إال من خالل تعاون المجتمع الدولي.
حين حل الوباء الفيروسي بعالمنا منذ أكثر من عام ونصف ُأصيبت دول العالم المتقدم 
التشاور لوضع خطة مشتركة  إلى  اللجوء  منها والنامي بحالة من جزع وفزع. وبداًل من 
تستهدف التقليل من شروره، لجأت تلك الدول إلى تبني مبدأ »نفسك أواًل.« واستتبع ذلك 
اتخاذ إجراءات أحادية في كل دولة اتسمت بالعدائية، وقفل الحدود من جهة واحدة، ومنع 
تصدير األدوية والمعدات واألجهزة الطبية بشكل مخالف للوائح والقوانين الدولية. وهذا 
بدوره أفضى إلى زيادة في انتشار الفيروس وارتفاع في أعداد المصابين والضحايا. ولم 
يتم االنتباه لذلك المنحى الخاطئ إال بعد فوات األوان. وها نحن في الفترات األخيرة نتابع 
تزايد التعاون بين دول العالم الحتواء الفيروس والقضاء عليه نهائيًا، والذي لن يتحقق 
إال عبر توفير اللقاح لكل الدول الفقيرة، كي تتمكن من تطعيم شعوبها ضد الوباء. األمر 
ذلك قد يستغرق زمنًا، لكن بالصبر وبالعزم وبالتعاون ستتمكن اإلنسانية مجتمعة من 

هزيمة الوباء.
الحالة الليبية ال تختلف عن ذلك. وفي رأيي الشخصي أن حلها نهائيًا مشروط بتعاون 
المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول ذات المصالح في ليبيا، واألخرى المتضررة من انتشار 
الفوضى وغياب القانون في البالد. وأن استمرار التنافس والتدافع بين الدول المتورطة 
في النزاع بغرض توطيد ما تحقق لها من مكاسب، أو السعي للفوز بنفوذ مستقبلي فأمره 
ال يختلف عن أمر تلك الروح الفردية التي سادت بين دول العالم في بداية استفحال الوباء. 
وإذا كان المجتمع الدولي في حربه ضد الوباء قد تمكن من الخروج من خنادق الدفاع وبدأ 
مرحلة الهجوم المضاد ضد الفيروس، إال أن المعركة حتى اآلن لم تؤدِ بعد إلى القضاء 
عليه، ورفع رايات النصر. ومازال الفيروس الوبائي، حتى وقت كتابة هذه السطور، يتنقل، 
بين قارات العالم وبلدانه، متحورًا في أشكال جديدة أكثر ضراوة ووحشية، وأشد مناعة 
ضد اللقاحات. لكن قوات الجبهة اإلنسانية تتقدم تدريجيًا وبدأب نحو معاقله، وبدأنا بعد 

أكثر من 18 شهرًا نرى بقع ضوء في ظالم النفق، وإن كانت 
صغيرة وقليلة إال أنها بشير بقرب الخروج من عتمة النفق، 

هذا من ناحية.
ما  الحظوظ  من  ينل  لم  الليبي  الوضع  أخرى،  ناحية  من 
بإمكانها  العلمية  المختبرات  الوباء.  ضد  الحرب  به  حظيت 
إيجاد  بمستطاعها  ليس  لكن  األوبئة،  ضد  اللقاحات  إيجاد 
إلى  تقود  طرق  خرائط  وضع  أو  السياسية،  لألزمات  حلول 
إنهاء الحروب واستبباب السالم. ولتلك األسباب، ظلت األزمة 
الليبية تراوح في نفس المكان. إذ كلما تقدمت لألمام خطوة 
نحو حل ممكن، تراجعت للخلف تقهقرًا خطوتين أو خطوات. 
وهي  المطامع.  مقدمتها  وفي  ومعروفة  عديدة،  واألسباب 
النار، واللجوء  على مستويين داخلي وخارجي. وتوقف إطالق 
إلى الهدنة ال يعني أن البالد بدأت تقترب فعليًا من السالم. 
فسكان العاصمة طرابلس وإن استراحوا بعد عناء من هول 
القصف والقذائف ألكثر من عام إال أن قلوبهم مازالت مسكونة 
بالقلق، وعيونهم باألرق. لعلمهم أن الطريق التي تقود إلى 
سالم نهائي ودائم لم تتضح بعد، وأنهم، وكل سكان ليبيا 
الممكن أن نطلق عليها وصف »ال  يعيشون في مرحلة من 

حرب وال سالم«.
الهدنة التي تمر بها البالد نعلم جميعًا أنها ليست دائمة، 
مستحياًل  ليس  الدائم  والسالم  دائم.  سالم  إلى  تقد  مالم 
ألن  سهاًل،  ليس  الوقت،  ذات  في  لكنه،  الجميع،  يدرك  كما 
عقبات،  عدة  تجاوز  الفرقاء  جميع  من  يتطلب  إليه  الوصول 
ويبدأ بتوافر النية الحسنة، واالستعداد لتقديم تنازالت صعبة، 
لتضييق حجم الهوة بين اختالفاتهم، وكي يمكنهم جميعًا 
التحرك وااللتقاء في منتصف المسافة، والجلوس إلى منضدة 
مستديرة، والدخول في مفاوضات بغرض الوصول إلى وفاق 

وتوافق. وهذا ليس متوفرًا لألسف.
من  والحكومة،  الرئاسي،  المجلس  في  األخيرة  التغيرات 
إحداث  إلى  متوقعًا،  كان  كما  تؤدِ،  لم  شخصية،  نظر  وجهة 
تغييرات ملحوظة على األرض. وما صار يعرف بحكومة الوحدة 
الوطنية تبين محدودية قدرتها رغم النوايا الطيبة والجهود 

في  وأخرى  طرابلس  في  واحدة  سلطتان.  وفعليًا،  واقعيًا  ليبيا،  في  ومازالت  المبذولة. 
الرجمة. هناك أيضًا إشكاالت أخرى تتعلق بالموقف من االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة في شهر ديسمبر المقبل، وما وُضع أمامها قصدًا من مطبات وعوائق، من قبل 
إلى توافق  الوصول  الراهنة. وحتى في حالة  الوضعية  عدة أطراف، تعمل على استمرار 
يمكن  كيف  المثال:  سبيل  وعلى  أخرى.  إشكاالت  خلق  إلى  سيقود  ذلك  فإن  حولها، 
لمترشحين للرئاسة من الغرب والشرق التحرك في البالد للقيام بحمالتهم االنتخابية في 

وضع كالذي تحدثنا عنه؟
المتورطة في  الدول األجنبية  الليبية، مازال موقف  الجانب اآلخر من اإلشكالية  على 
الصراع الليبي شائكًا. وهناك مخاوف من أن يؤدي الوضع إلى رفع وتيرة التوتر بينها، 

وينعكس ذلك سلبيًا على الوضع الداخلي.
فتيل الحرب لم يخمد بعد، وال أعتقد أن مؤتمر »برلين 2« هذا الشهر قد ينجح في 
إطفائه، ألن التنافس بين الدول المتورطة يزداد حدة، من دون رغبة من أي منها في 
تقديم تنازالت على األرض. وغياب الشفافية يجعل جل األمور، تصمم وتجري وراء أبواب 
مغلقة، وتجعل وضع الليبيين ال يختلف عن وضع شخص، يحمل فوق رأسه قفة في الشارع، 

ويسأل في الناس: وين حوش العرس؟

خطرها على
 حوش العرس

وفاة أكبر كوبي
أعلنت وسائل إعالم محلية وفاة إميليو 

دوانيس دوفارسير، المصنف عميد السن 
في كوبا عن 120 عاما إثر التهاب رئوي، 

تاركا 13 ولدا و36 حفيدا وأكثر من 40 من 
أبناء األحفاد.

وكان دوفارسير المولود في 10 مايو 
1901 في هايتي هاجر إلى فنزويال في 

سن التاسعة مع عمته ثم انتقال للعيش 
في كوبا بعد ثالث سنوات. وهو كان يناهز 

الـ60 من العمر خالل الثورة التي قادها 
فيدل كاسترو سنة 1959.

وبحسب أوراقه الثبوتية، توفي إميليو 
دوانيس دوفارسير في سن أكبر من 

عميدة سن البشرية الحالية رسميا، وهي 
اليابانية كاني تاناكا )118 سنة( المولودة 
في الثاني من يناير 1903. وبسبب نقص 
الوثائق التي تؤكد صحة تاريخ ميالده، لم 

يحظ إميليو دوانيس دوفارسير باعتراف 
بأنه عميد سن محتمل للبشرية.

الصياد  معجزة 
والحوت

نجا صياد في والية ماساتشوستس 
األميركية من موت محتم، الجمعة، 

بعدما ابتلعه حوت أحدب لفترة وجيزة 
قبل أن يقذفه حيا في المحيط.

وكتب الصياد، مايكل باكارد، المتحدر 
من بروفينستاون على مسافة نحو 

مئتي كيلومتر شرق بوسطن: »مرحبا 
جميعا، أريد أن أوضح لكم ما حصل 

معي اليوم«، وذلك بعدما وصلت أصداء 
هذه القصة إلى جريدة »كايب كود 

تايمز« المحلية. وأضاف: »كنت أغطس 
ألصطاد جراد البحر )الروبيان( عندما 

حاول حوت أحدب التهامي. بقيت في 
شدقه المغلق مدة 30 إلى 40 ثانية، 
قبل أن يصعد إلى السطح ويقذفني. 

جسمي مليء بالكدمات، لكن لم يُكسر 
أي من عظامي. أشكر فرق اإلغاثة في 

لعنايتهم ومساعدتهم«،  بروفينستاون 
بعد إدخاله المستشفى لفترة وجيزة.

تلتف األغصان والفروع الخضراء الزاهية، 
معانقة الصخر بألوانه المستمدة التربة، 

لتشكل لوحة رائعة تمتزج فيها الطبيعة مع 
التاريخ في أودية البقارة شحات.

ومؤخرا نشرت صفحة مصلحة اآلثار 
الليبية في »فيسبوك« مجموعة من الصور 
الرائعة، التي توثق المناظر الخالبة وسحر 

الطبيعة في هذا المكان الذي يبوح ببعض 
أسرار الحضارة، كما يخفي منها الكثير 

والكثير.
تلك الصور لم تستحوذ على إعجاب 
الليبيين فقط، بل أسرت ألباب متابعي 

صفحة مصلحة اآلثار من البالد العربية، 
فكتبت »لميس« معلقة: »مناظر رائعة 

تذكرني بفلسطين«، وقال »كميل«: »اهلل 
يعمرها بأهلها الطيبين أحلى مناطق 

وأحلى عالم، تحياتي من سورية إلى الجبل 
األخضر ليبيا«.

الطبيعة تعانق التاريخ في شحاتالطبيعة تعانق التاريخ في شحات

متغيرة،  بمالمح  لتعود  األضواء،  عن  غائبة  إليسا  والمطربة  فترة  منذ 
مختلف. بشكل  وظهرت  لها  جديدة  صورة  إليسا  نشرت  حيث 

»أعد  »إنستغرام«:  بتطبيق  حسابها  عبر  اللبنانية  النجمة  وعلقت 
السعودي«. للجمهور  للغناء  المتبقية  األيام 

في  الخميس،  غنائي،  حفل  في  كفوري  وائــل  مع  إليسا  وتشارك 
الرياض. السعودية،  العاصمة 

يجتمع  التي  ــى  األول المرة  ليست  وهــذه 
أو  حفل  فــي  كــفــوري  ووائــل  إليسا  بها 

وافقت  السبب  ولهذا  فنية،  مناسبة 
في  معه  حفل  إحياء  على  فورًا  إليسا 

تردد،  دون  من  الرياض،  موسم 
صديقان  أنهما  الى  اإلشارة  مع 

جدًّا. مقربان 
يتواصل  ــر،  آخ سياق  ــي  وف
إليسا  جمهور  بين  الــجــدل 
لمواطنتها  المناصر  ونظيره 

فكل  عــجــرم،  نانسي 
الجمهورين  ــن  م

هي  نجمته  يــرى 
بين  األفـــضـــل 

ــات  ــربـ ــطـ مـ
لبنان.

أقوالهمأقوالهم

»تصاعد هجمات تنظيم بوكو حرام 
في نيجيريا ومنطقة الساحل سببه 

حالة عدم االستقرار في ليبيا«.

رئيس نيجيريا 
محمد بخاري

»لدينا ارتياح للديناميكية التي 
تشهدها العالقات التونسية - 

الليبية، خاصة تبادل الزيارات بين 
كبار المسؤولين وعودة الحركة 

التجارية واستئناف الرحالت الجوية 
بين البلدين«.

وزير الخارجية التونسي
عثمان الجرندي

»مملكة السويد تربطها عالقات 
وثيقة مع ليبيا منذ عقود طويلة 

وسنعمل مع شركائنا األوربيين لدعم 
االستقرار في ليبيا«.

سفيرة السويد لدى ليبيا
آنا بلوك مازوير

 »الشعب الليبي عانى طوياًل من 
الحرب، وعلى االتحاد األوروبي تقديم 

الدعم الالزم«.

وزير الخارجية المالطي
إيفاريست بارتولو

إليسا.. مالمح 
جديدة

في رأيي 
الشخصي أن 

حل األزمة 
الليبية نهائيًا 

مشروط 
بتعاون 

املجتمع 
الدولي، وفي 

مقدمته 
الدول ذات 

املصالح في 
ليبيا، واألخرى 
املتضررة من 

انتشار الفوضى 
وغياب القانون 

في البالد.
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