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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»كاتولي الليبية«.. وسحر الطبيعة
ص16

خالف

فضاء

بعد فشل محادثات أوبك بالس في 
اإلنتاج  رفع  التوصُّل التفاق حول 

النفط  سجل  الطلب،  تزايد  لمواجهة 
 2014 في نيويورك أعلى سعر له منذ 

الثالثاء. وأرجأ  للبرميل،  77 دوالرًا  قارب 
المصدرة  للدول  أوبك بالس  تحالف 

للدول  وزاريًا  اجتماعًا  ،اإلثنين،  للنفط 
أن يشهد تسوية  يفترض  األعضاء، كان 

العربية،  اإلمارات  خالف بين دولة 
اإلنتاج،  واألعضاء اآلخرين حول حصص 

دون تحديد موعد جديد.

ماليين 4
شخص

إجمالي ضحايا وباء »كورونا« 
حتى اآلن.

)منظمة الصحة العالمية(

نفط

كل شيء

نورا

قريبا في ليبيا
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»إسكندر« التونسي يالحق 400 مليار دوالر من ثروة مزعومة للقذافي 

مويز
»هنري سيشكل حكومة جديدة، ويعمل على 

مواجهة مشكلة العنف في البالد لضمان 
إجراء االنتخابات المقبلة في مناخ سلس«. 

كانت هذه آخر تغريدة كتبها رئيس هاييتي، 
جوفينيل مويز، اإلثنين، قبل مقتله.

المفارقة أنه لم تمِض سوى ساعات على 
إعالن الرئيس مويز تعيين أريال هنري رئيسًا 

للوزراء، ليعلن هنري نفسه في بيان، خبر 
اغتيال الرئيس بمنزله على يد مجهولين 
ليل الثالثاء. ولم تحَظ هاييتي 

ببرلمان منذ يناير 2020، 
بسبب إلغاء مويز إجراء انتخابات 

برلمانية كانت مقررة في 
أكتوبر 2019، نتيجة 

االحتجاجات العنيفة ضده.
الرئيس المقتول ظل 

يقول إن واليته تنتهي 
في فبراير 2022، 

بينما تؤكد المعارضة 
أن واليته انتهت 
في فبراير 2021. وفي فبراير 

الماضي، أعلنت حكومة مويز أنها 
أحبطت محاولة لقتله. اآلن وبعد 
اغتيال مويز، هل تشهد جزيرة 

هاييتي، البلد الفقير الواقع 
في البحر الكاريبي، انتخابات 

رئاسية وبرلمانية نزيهة؟

اإلماراتية نورا المطروشي، بدأت 
تدريباتها لتصبح أول رائدة فضاء عربية 

بعد اختيارها من بين آالف المرشحين.
نورا )28 عامًا(، وهي من إمارة 

الشارقة، التي درست الهندسة 
الميكانيكية، اختيرت مع مواطن 

إماراتي آخر ضمن برنامج »رواد الفضاء 
اإلماراتي« في دورته الثانية. وحلمت 

نورا منذ طفولتها بالفضاء، وتأمل في أن 
تحظى بفرصة استكشافه، وستتوجه مع 
مواطنها محمد المال )33 عامًا( في وقت 

الحق هذا العام إلى الواليات المتحدة 
للتدريب في مركز »جونسون« التابع 

لوكالة »ناسا« األميركية.

خالفات في البرلمان وجدل على »السياديات« يعرقل تمرير الميزانية

سجال »العهد امللكي« يثير األسئلة: من يكتب تاريخ ليبيا؟

طفرة في إصابات »كورونا«.. وليبيا تستعد لصد هجوم »دلتا«

خيار »املصرف املركزي« على رأس حلول الدبيبة
رغم وجود حكومة وحدة وطنية حظيت باعتراف 
األجواء  لكن  البالد وغربها،  السلطات في شرق 
الدبيبة،  عبدالحميد  رئيسها  لحضور  المرافقة 
جلسة التصويت في البرلمان العتماد الميزانية 
القائم،  الخالف  حجم  أظهرت  الجديدة،  العامة 
البحث عن حلول  الحكومة  ما يحتم على رئيس 
قانونية أخرى، في حال استمرار فشل تمريرها، 
السياسي  المشهد  يضع  مما  المقبل،  اإلثنين 
ورقة  استخدام  ظل  في  أخــرى  تعقيدات  أمــام 
الميزانية في المساومة على تعيينات المناصب 

السيادية.
جلسته  البرلمان  سيعقد  السادسة  وللمرة 
أعماله  جــدول  رأس  وعلى  طبرق  في  المقبلة 
حيث   ،2021 للعام  الدولة  ميزانية  اعتماد 
مليار   93 المقترح  برقمها  الحكومة  تتمسك 
إلى  النواب  من  عدد  سعي  مقابل  في  دينار، 
من  أشهر  سبعة  مرور  بعد  »مشروط«  تمرير 
المالية، وقرابة األربعة أشهر على تسلم  السنة 
حل  أخر  الذي  األمر  مهامها،  التنفيذية  السلطة 
مشاكل يعاني منها قطاع واسع من المواطنين، 
جائحة  مواجهة  في  تتمثل  ثالثية  أزمة  في ظل 
»كورونا« ونقص السيولة النقدية في المصارف، 

وانقطاع التيار الكهربائي.
والغاز  النفط  وزيــر  تصريح  ذلــك  ويعكس 
محمد عون، وهو عضو بلجنة مراجعة الميزانية 
مع مجلس النواب، الذي أكد فيه أن الحكومة ال 
تنوي تخفيض الميزانية، وستتقدم بها كما هي 
في جلسة األسبوع المقبل للتصويت عليها، الفتا 
كلي،  بشكل  القطاعات  عديد  عمل  توقف  إلى 

بسبب عدم صرف الميزانية.
وتم اقتراح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار، 
أي ما يعادل 21.5 مليار دوالر، قبل أن يعترض 
عليها النواب عدة مرات، بسبب حجمها الضخم، 
الوضع  مراعاتها  وعدم  الشفافية  إلى  وافتقارها 
تخفيضها  ليتم  للدولة،  واالقتصادي  المالي 

بشكل ضئيل.
األمــوال  بعض  إنفاق  فيؤكد  الدبيبة  أمــا 
منها  للدولة،  المالي  القانون  وفــق  العاجلة 
غالف مالي للمؤسسة الوطنية للنفط وآخر إلى 
لذلك  الصيانة،  إلجراء  للكهرباء  العامة  الشركة 
إلى حلول  الحكومة  يرجح متابعون لجوء رئيس 
اعتماد  النواب  مجلس  رفض  حال  في  بديلة 

االستعانة  طريق  عن  أخــرى  مــرة  الميزانية 
بمادة من قانون النظام المالي للدولة الليبية 
البرلمان  تمرير  تعثر  حالة  في  له  يتيح  الذي 
إرسالها  بداية  منذ  يوما   90 لمدة  الميزانية 
اعتمادات شهرية  المجلس صالحية صرف  إلى 
من  عشر  اثني  من  جزء  أســاس  على  مؤقتة 

السابقة. السنة  اعتمادات 
الحكومة، في وقت سابق، من  وحذر رئيس 
أن التأخر في اعتماد الميزانية قد يضطره إلى 
إدارة  في  الفشل  إلعالن  الشعب  إلى  الخروج 
ليبيا  مصرف  أن  مؤكدا  وعوده،  وتنفيذ  أموره 
الحكومة  إعطاء  على  قادرا  يعد  لم  المركزي 

أخرى. مبالغ 
المصادقة  بجدوى  النواب  إقناع  أمل  وعلى 
عليها للبدء بتنفيذ المشاريع خالل الستة أشهر 
المتبقية من عمر الحكومة، تبين لقطات مصورة 

استمرار  تعليقها  قبل  األخيرة  الجلسة  خالل 
طلب  بعدما  العامة،  القيادة  مع  التجاذبات 
سؤال  على  الرد  صالح  عقيلة  المجلس  رئيس 
الجيش،  ميزانية  بشأن  الدفاع  لجنة  وجهته 
ورفض خاللها الدبيبة الرد. علما بأن عددا من 
البرلمانيين طالبوا بإدراج ميزانية خاصة للجيش 
لتمرير الموازنة، كما لم يعتمد سوى البند األول 
أبواب  تزال  ال  فيما  للرواتب،  والمخصص  منها 
ملف  إلى  وامتد  خالف،  محل  والطوارئ  التنمية 
منهم  عدد  طالب  الــذي  السيادية،  المناصب 
أيضا  ينطبق  ما  وهو  إقرارها  قبل  أوال،  بحسمه 
مهمة،  بوزارات  وكالء  بتعيين  مطالبتهم  على 

وبحقيبة الدفاع التي أثارت نزاعا حادا أخيرا.
يان  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  ودعا 
الوفاء  إلى  الليبية  األطراف  األربعاء،  كوبيش، 
السيادية،  المناصب  بتعيين شاغلي  بتعهداتها 

والمجلس  النواب  مجلس  توصل  أن  سبق  إذ 
طريقة  بشأن  تفاهمات  إلــى  للدولة  األعلى 
اختيار شاغلي هذه المناصب، لكن ثمة اتهامات 

متبادلة بينهما باللجوء إلى إجراءات أحادية.
وتضم المناصب السيادية، محافظ المصرف 
ورئيس  المحاسبة،  ديــوان  ورئيس  المركزي، 
مكافحة  هيئة  ورئيس  ــة،  اإلداري الرقابة  جهاز 
العليا  المفوضية  وأعــضــاء  ورئيس  الفساد، 
والنائب  العليا،  المحكمة  ورئيس  لالنتخابات، 
النائب  تسلم  الماضي،  مايو   3 وفــي  العام. 
وهو  مهامه،  الصور،  الصديق  الجديد،  العام 
منذ  له  رئيس  انتخاب  يتم  سيادي  منصب  أول 
األخرى  المناصب  يبقى حسم  االتفاق، في حين 

معلقا بإقرار ميزانية الدولة.
صالح  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  وغــادر 
جلسة اإلثنين، دون ذكر األسباب، ليلحقه بعدها 
الدبيبة الذي جاء ضمن وفد رفيع المستوى إلى 
أضواء،  دون  غادرت  األخير  طائرة  لكن  طبرق، 
الكهربائي  التيار  بقطع  مجهولين  قيام  عقب 
تقوم  أن  قبل  بالطائرات  الخاص  المدرج  عن 
حتى  المدرج  بإنارة  السيارات  من  مجموعة 
يتمكن رئيس حكومة الوحدة من مغادرة مطار 
مدير  نفاه  ما  وهو  بالطائرة،  واإلقالع  المدينة 
إلى  الدولي، أسعد جاب اهلل مشيرا  مطار طبرق 
حدوث عطل فني مفاجئ في إنارة المهبط أثناء 

تأهب طائرة وفد الحكومة لإلقالع.
إلى  الدبيبة  عـــودة  عند  الملفت  ولــعــل 
ليبيا  مصرف  محافظ  حضور  هو  طرابلس، 
معيتيقة،  مطار  إلى  الكبير  الصديق  المركزي، 
الستقبال الدبيبة على سلم طائرته، ثم استقبال 
األخير له بمكتبه في اليوم التالي، مما فسر من 
قبل متابعين للشأن الليبي، بأن في ذلك رسالة 
أراد الكبير من ورائها أن يؤكد أن مصرف ليبيا 
تعطل  وإن  الحكومة،  رئيس  يدعم  المركزي، 

اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب.
وضع  واقعة  حدثت  البرلمان  مقر  ــارج  وخ
إلى  ــؤدي  ي شــارع  أرضية  على  التركي  العلم 
فوقه  لتمر  الــنــواب،  لمجلس  المؤقت  المقر 
الواقعة  أنقرة  أدانــت  فيما  العابرة،  السيارات 
التركية،  الخارجية  باسم  المتحدث  لسان  على 
القبيح«،  بـ»العمل  ووصفتها  بيلغتيش،  تانجو 
وأوضحت أن السفارة التركية في طرابلس قامت 
على الفور بالمبادرات الكتابية والشفوية الالزمة 

على مستوى وزارة الخارجية الليبية.

●  مجلس النّواب يستمع إلحاطة الحكومة حول ما أنجزته منذ منح الثقة، االثنين 5 يوليو 2021

●  سباق دولي على إعادة إعمار ليبيا
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تطبيق الئحة  الهبوط 
بالدوري  املمتاز في

عيون الوسط الرياضي

14

عطل مفاجئ في إنارة المهبط أثناء 
تأهب طائرة وفد الحكومة لمغادرة 

طبرق بعد انتهاء جلسة »النواب«

للمرة السادسة يعقد البرلمان جلسته 
المقبلة العتماد الميزانية في ظل أزمة 

السيولة وانقطاع الكهرباء وتفشي »كورونا«

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

»بطوالت الصحفيني الليبيني« في العهد العثماني داخل معرض القاهرة للكتاب

عدة  من  وشركات  أعمال  رجــال  يتسابق 
دول حول العالم لتقاسم كعكة إعادة إعمار 
ليبيا، الذي يرجح أن تبلغ تكلفته نحو 500 
بريطاني.  تقرير  أكد  حسبما  دوالر،  مليار 
وسلط موقع »ميدل إيست آي« البريطاني، 
في تقرير له، الضوء على آفاق إعادة إعمار 
عصفت  التي  المدمرة  الحرب  بعد  ليبيا 
أن  إلــى  مشيرًا  للبالد،  التحتية  بالبنية 
نحو  وشردت  بأكملها،  مدنًا  دمرت  الحرب 
280 ألف شخص باتوا يعيشون في مالجئ 
متضررة أو دون المستوى المطلوب، حسب 
بلد  في  الليبية،  اإلنسانية  المؤسسات 

يملك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا.
وبالنظر إلى عدد سكانها الصغير، الذي 
تتمتع  فإنها  نسمة،  ماليين  سبعة  يبلغ 
المحلي  الناتج  نسب  أعلى  من  بواحدة 

اإلجمالي للفرد في القارة.
البلدان،  عديد  من  شركات  وتصطف 
بما في ذلك مصر وتركيا وتونس وإيطاليا 
الحكومية  بالعقود  للفوز  وألمانيا،  وفرنسا 
وطرح  البالد.  بناء  إلعادة  كثيرًا  المرغوبة 
شركات  واستقدام  اإلعمار  ــادة  إع ملف 
والمشروعات  التحتية  البنى  في  للعمل 
حكومية  اجتماعات  خالل  الليبية  التنموية 

من  مسؤولين  مع  االنتقالية  للسلطة 
مدى  على  وتركيا،  وتونس  مصر  من  كل 
يونيو  منتصف  وفــي  األخــيــرة.  األسابيع 
ليبيا،  لدى  األلماني  السفير  قال  الماضي، 
الجانب  مــع  بحث  ــه  إن أوفتشا،  أوليفر 
الخاص  القطاع  مساهمة  كيفية  الليبي 
المنطقة  في  اإلعمار  إعادة  في  األلماني 
حضره  لقاء  خالل  وذلك  تحديدًا،  الشرقية 
وزير  إلى  إضافة  بنغازي،  من  أعمال  رجال 

التخطيط في حكومة الوحدة.
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وقال 

يريد  إنه  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 
للمشاريع  دوالر  مليار   4.9 تخصيص 
للموقع  ــدر  ــص م وأوضــــح  والــتــنــمــيــة. 
لم  الهش،  األمني  الوضع  أن  البريطاني، 
لتطوير  الليبية  اإليطالية  الجمعية  يمنع 
األعمال من تنظيم منتدى اقتصادي إلعادة 
العاصمة  تونس  احتضنته  ليبيا،  إعمار 
المئات  بمشاركة  الماضي،  يونيو  مطلع 
من  مختلفة،  بلدان  من  األعمال  قادة  من 
لمناقشة  وليبيا؛  وتونس  إيطاليا  ضمنها 
خطط إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.

طرابلس- الوسط
ليبيا تشارك في 
مؤتمر التعاون 

اإلسالمي للمرأة
شاركت وزيرة الدولة لشؤون 

المرأة الليبية حورية طرمال، في 
أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر 

الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 
للمرأة، الذي استضافته مصر.
وعلى هامش المؤتمر التقت 
طرمال نظيرتها التركية دريا 

يانيك. وبحثت الوزيرة طرمال مع 
دريا يانيك، »سبل تعزيز التعاون 

المشترك بين ليبيا وتركيا في 
المجاالت«. مختلف 

وقالت حكومة الوحدة 
الوطنية، عبر صفحتها على 

»فيسبوك«، األربعاء، إن المؤتمر 
الذي انعقد بالقاهرة »طرح 

موضوع مكتسبات المساواة بين 
الجنسين، وتمكين المرأة في ظل 

جائحة كوفيد19- وما بعدها«.
وناقش مؤتمر المرأة مختلف 

المتعلقة  القضايا والتحديات 
بالعدالة والمساواة بين الجنسين 

واقتراح الحلول المناسبة لها.

تقرير بريطاني: 500 مليار دوالر تكلفة إعمار ليبيا

في  العهد  حديثة  الصحافة  أن  كثيرون  ظن  ربما 
خالل  الليبية  الصحافة  »تاريخ  كتاب  لكن  ليبيا، 
فيصل  الصحفي  للكاتب  الثاني«  العثماني  العهد 
الهمالي، الذي يتناول فيه المؤلف في 226 صفحة 
العثماني  العهد  في  الليبية  الصحافة  نشأة  قصة 
حقائق  عن  يكشف   ،»1912  -  1864« الثاني، 

تخالف هذا الظن.
الكتاب الصادر عن مكتبة »الكون« والمعروض 
الدولي  القاهرة  لمعرض  الحالية  الدورة  في  اآلن 
دقيق  تاريخي  ســرد  تقديم  يحاول  للكتاب، 
للبدايات األولى للصحافة في والية طرابلس 
أسهمت  التي  والمناخات  والظروف  الغرب، 

وساعدت في والدتها المستعصية.
تطور  عوامل  على  الضوء  يلقي  أيضًا 
زمن  في  ليبيا  في  الصحافة  صناعة 
كانت فيه كل جوانب الحياة ترسم صورة 
تحت  والتخلف،  العيش  لضنك  مظلمة 

وطأة نظام سياسي جبار.
القصص  أيضًا  يرصد  الهمالي  كتاب 

في  الطرابلسيين  الصحفيين  لبطوالت  النادرة 
يدعو  ما  إن  المؤلف  يقول  فيما  الزمان،  ذلك 
يتعرض  يزال  ال  التاريخ  هذا  أن  هو  لالستغراب 
البلد أنفسهم، وأن  أبناء  لإلهمال والتهميش من 
في  الصحافة  أقسام  مناهج  خلو  هو  دليل  أكبر 
رسمية  مقررات  أو  مواد  أي  من  الليبية  الجامعات 

حول هذا التاريخ األصيل.
هو  بحثية  دراســة  شكل  في  جاء  الذي  الكتاب 
دقيقًا  وصفًا  تضع  موثوقة  أجوبة  إليجاد  محاولة 
ألحداث الوالدة األولى للصحافة الليبية، فهل كانت 
بناء على إرادة سياسية أم شعبية؟ وما مدى معرفة 

الليبيين في ذلك الوقت بالصحف والصحافة؟
الكتاب نقب في أعماق صفحات التاريخ المبعثرة، 
متتبعًا األسباب التي كانت وراء تأخر نشأة الصحافة 
في والية طرابلس الغرب مقارنة بتلك التي دفعت 
أوقات  في  المجاورة  الواليات  في  ظهورها  إلى 
سابقة متفاوتة، ليخلص الكتاب إلى توضيح بعض 
المغالطات أو دحض األقاويل التي حاول أصحابها 

عبثًا النيل من قدر الصحافة الليبية.

نجوم الفن يعطون نجوم الفن يعطون 
إشارة انطالق عودة إشارة انطالق عودة 

السينما في »كان«السينما في »كان«
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بيلي إيليش تطرح
 أغنيتها الجديدة الجمعة

املوت يغيب املخرج الروسي فالديمير مينشوفاملوت يغيب املخرج الروسي فالديمير مينشوف

جيف بيزوس يتنحى عن إدارة »أمازون«جيف بيزوس يتنحى عن إدارة »أمازون«

المستخدمين،  لسؤال  جديدة  تنبيهات  خاصية  »فيسبوك«  تختبر 
إلى ميول متطرفة تظهر  إذا كانوا يرصدون أي مؤشرات  خصوصًا عما 
في  ستون،  أندي  »فيسبوك«،  باسم  الناطق  وأوضح  أصدقائهم،  لدى 
تغريدة عبر »تويتر« أن الشبكة االجتماعية تسعى من خالل هذه المبادرة 
خاصية  وترمي  برس«،  »فرانس  وفق  العنيف،  التطرف  مكافحة  إلى 
»ريدايركت إينيشياتيف« بحسب »فيسبوك« إلى توجيه األشخاص الذين 

يستخدمون مصطلحات للبحث متصلة بالكراهية أو العنف إلى 
موارد أو مجموعات للتربية أو التوعية.

ولفتت »فيسبوك« إلى أن عمليات البحث المتصلة 
العرق األبيض في  المنادية بمبدأ تفوق  بالحركات 

أفتر  إلى مجموعة »اليف  المتحدة تحيل  الواليات 
هايت« )الحياة بعد الكراهية( الساعية لمساعدة 
األشخاص على ترك مجموعات اليمين المتطرف، 

خصوصًا تلك المنادية بتفوق البيض.
»تويتر«  عبر  نشرت  شاشة  لقطة  وتظهر 

المستخدمين  تسأل  رسائل  التنبيهات،  لهذه 
معارفهم  أحد  اعتناق  من  يخشون  كانوا  إذا  عما 

تعرضوا  قد  شخصيًا  كانوا  إذا  ما  أو  المتطرف  الفكر 
الضغط  عندها  لهؤالء  ويمكن  متطرفة.  لمحتويات 

لهذه  المنبثقة  النافذة  إغالق  أو  المساعدة«  »طلب  بهدف  رابط  على 
المضامين، وقال الجمهوري في والية فيرجينيا نيكوالس فريتاس، الذي 
تشارك أحد هذه التنبيهات عبر »تويتر«: »أنا قلق للغاية من أن بعض 
اليساريين التكنوقراط يعملون على إيجاد بيئة أورويلية يتم فيها إسكات 
الناس اعتباطيًا أو حظرهم لمجرد أنهم تلفظوا بشيء ال تحبه الشرطة 

الفكرية«.
وتواجه »فيسبوك«، وسائر الشبكات االجتماعية، ضغوطًا 
إلى  تدفع  قد  التي  الكاذبة  األخبار  انتشار  من  للحد 
أدواتها  أخيرًا  العمالقة  الشبكة  وعززت  العنف. 
المجموعات  على  المشرفين  لمساعدة  التلقائية 
النقاشات،  سالمة  على  للحفاظ  الساعين 
»فيسبوك«  في  التلقائية  األدوات  وتتحقق 
وشرائط  المجموعات  في  المنشورات  من 
األخبار التي تنتهك قواعد المنصة على صعيد 
يونيو،  وفي  بنشرها،  المسموح  المحتويات 
األميركي  الرئيس  حساب  »فيسبوك«  جمدت 
تشجيعه  بسبب  لعامين  ترامب  دونالد  السابق 
في  »الكابيتول«  مبنى  على  الهجوم  على  أنصاره 

السادس من يناير الفائت في واشنطن.

أعلن ديوان المحاسبة، األربعاء، خطوات نحو 
توظيف بيئة العمل اإللكتروني في مؤسسات 

الدولة، ومن بينها العمل على وضع منصة 
إلكترونية لطرح مشاريع الدولة بكافة القطاعات، 
جاء ذلك إثر اجتماع، عقد مساء اإلثنين الماضي، 

بين رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، 
ورئيس مجلس شركة االتصاالت القابضة، 

ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بحضور رئيس 
شركة »المدار«، إلى جانب اإلدارات العامة 

المعنية. وتوصل المختصون إلى »صياغة رؤية 
ومخطط الهيئة العامة للمعلومات للتحول 
الرقمي«، و»االستفادة من إمكانات شركة 

االتصاالت القابضة لتنفيذ هذه الرؤية«، 
ومن بين البنود التي جرى االتفاق عليها أن 

»تستمر هيئة المعلومات في عقد الورش 
التنفيذية مع الوزارات والهيئات والمصالح ذات 
العالقة؛ لوضع التصور النهائي بشأن المنصة 

اإللكترونية وإحالة التصور إلى شركة المدار 
للتنفيذ«، وحسب ما جرى االتفاق عليه، يتولى 

ديوان المحاسبة مخاطبة كافة الجهات المعنية 
بموضوع التحول الرقمي والتعاون التام مع 

هيئة المعلومات لتحقيق هذا الهدف، عالوة على 
تقديم المقترحات لتعديل التشريعات ووضع 

السياسات الكفيلة بانطالقة هذا البرنامج.

ديوان املحاسبة: منصة 
إلكترونية لطرح مشاريع الدولة 

خاصية للتنبيه بشأن املحتويات املتطرفة على »فيسبوك«

CINEMA
CINEMA

غيب الموت المخرج الروسي فالديمير مينشوف الحائز جائزة »أوسكار–أفضل فيلم أجنبي« 
العام 1981، اإلثنين عن 81 عامًا بسبب مضاعفات إصابته بـ»كوفيد–19« وقال رئيس قسم 

األفالم الروائية في كلية السينما، المخرج فالديمير خوتينينكو: »علمت للتو بوفاته«، وفق 
وكالة »فرانس برس«، وأضاف: »كنا نعلم أنه كان يعاني كوفيد–19، ولكن من دون أعراض 

خطرة. إنه أمر مروع وغير متوقع على اإلطالق«.
واعتبر فالديمير خوتينينكو أن وفاة مينشوف »تطوي جزءًا كبيرًا من ثقافتنا المشتركة«. 

وأكدت استوديوهات »موسفيلم« السينمائية في موسكو في بيان وفاة المخرج جراء 
مضاعفات إصابته بفيروس »كورونا«، وأعرب رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عن 

أسفه لوفاة مينشوف، معتبرًا أنها »خسارة فادحة للسينما ولثقافتنا«. كذلك أعلن اناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين »يعرب عن أعمق تعازيه« 

لوفاة مينشوف. وُلد فالديمير مينشوف العام 1939 في باكو بأذربيجان السوفياتية–آنذاك، 
وبدأ مسيرته المهنية في التمثيل ثم في اإلخراج. وقد اشتهر عالميًا بفضل فيلمه الروائي 

الطويل »موسكو ال تؤمن بالدموع« الذي فاز بجائزة »أوسكار–أفضل فيلم أجنبي« العام 
1981، وهو أحد الفيلمين الوحيدين اللذين نال عنهما االتحاد السوفياتي جائزة »أوسكار«، 
كما نال المخرج إعجابًا كبيرًا في روسيا بفضل فيلمه الكوميدي »الحب والحمام« الذي صدر 

العام 1984 وال يزال من أكثر األفالم مشاهدة على التلفزيون الروسي.

يدخل جيف بيزوس الذي يعتبر أغنى رجل في العالم مرحلة جديدة في حياته المهنية 
بعدما بنى انطالقًا من مكتبة متواضعة على اإلنترنت واحدة من أقوى الشركات في العالم، 

وهي »أمازون«، وتنحى رجل األعمال البالغ 57 عامًا من منصب المدير العام، اإلثنين، لساعده 
األيمن آندي جاسي، سعيًا إلى تكريس نفسه لمشاريع أخرى، أولها رحلة إلى الفضاء في 20 
يوليو، لكنه سيحتفظ بدور رئيس في الشركة التي أسسها قبل 27 عامًا من خالل استمراره 

رئيسًا تنفيذيًا لمجلس إدارتها، وفق »فرانس برس«. وفي مقابل ما حظي به بيزوس من 
ثناء البتكاراته العديدة التي أدت أحيانًا إلى زعزعة قطاعات اقتصادية بأكملها، تعرض كذلك 

النتقادات بسبب بعض الممارسات التجارية التي تنطوي على سحق المنافسة، أو بسبب 
معاملة موظفيه، سواء أكان في مجال بيع الكتب أم في ما يتعلق بالحوسبة السحابية أو في 
قطاع التوصيل للمنازل، فإن بيزوس »مسؤول يشجع التغيير«، على ما وصفه داريل ويست 

من مركز االبتكار التكنولوجي في معهد »بروكينغز«.

شعر الحكمة
صاحب المال اليوم ليه مهابه *** وف الناس ماينعاب عنده شان
حتي إن كان العقل مايكسابه *** ايديروه شيخ وحاج بالعنوان
إن جي للمكان الكل ليه مصابه *** قدره كبير مايوزنه ميزان

إن كانه سأل اينال طول جوابه ***والخوف منه ف الوجوه ايبان

عودة »تيك توك«
 إلى العمل في باكستان

●  عين أستوه وهي منبع ماء مميز ينبع في أحد األودية بالجبل األخضر.

كلمة1000

تحذر شركة »مايكروسوفت« عمالء »سكايب« 
لألعمال التجارية عبر اإلنترنت من أنهم 

يقتربون من الموعد النهائي للخدمة، الذي يحل 
في 31 يوليو، ويمثل التاريخ نهاية فصل موجز 

نسبيًا في أعمال »سكايب« الخاصة بشركة 
»مايكروسوفت«، وتم إصدار »سكايب« لألعمال 
التجارية في العام 2015، وذلك بعد أربع سنوات 

من استحواذها على »سكايب« مقابل 8.5 
مليار دوالر. ودأبت »مايكروسوفت« على دفع 

عمالء »سكايب« لألعمال التجارية عبر اإلنترنت 
لالنتقال إلى »مايكروسوفت تيمز« على مدار 

العامين الماضيين، وقالت الشركة إنها دعمت 
انتقال الماليين من عمالء »سكايب« لألعمال 

التجارية عبر اإلنترنت إلى »مايكروسوفت تيمز«، 
كما قدمت رسائل تذكير في شهري فبراير 

وأبريل مع اقتراب الموعد النهائي. كما تقدم 
الشركة مساعدة للعمالء الذين لم ينتقلوا بعد، 

ولدى عمالقة البرمجيات حاليًا 145 مليون 
مستخدم نشط يوميًا في »مايكروسوفت تيمز«.
وقالت وحدة »مايكروسوفت تيمز« في تدوينة: 

قبل شهر من تقاعد الخدمة، نشجع العمالء 
المتبقين على مواصلة نقل المستخدمين 

إلى »مايكروسوفت تيمز«، وتهدف الترقيات 
المساعدة القادمة في شهر أغسطس 
إلى مساعدة المؤسسات لالنتقال إلى 

»مايكروسوفت تيمز«.

»تيك  االجتماعية  الشبكة  على  أيام  منذ  مفروضًا  حظرًا  باكستانية  محكمة  رفعت 
توك«، ليعود التطبيق للعمل مجددًا في البالد، لكن المحكمة أمرت الخدمة الرائجة لدى 
االتصاالت  هيئة  وكانت  إشكالية،  مضامين  نشرها  بشأن  الشكاوى  بمعالجة  المراهقين، 
حكم  بعد  البالد  في  توك«  »تيك  استخدام  الثالثة  للمرة  الخميس،  منعت،  الباكستانية 
أصدرته محكمة والية السند، استنادًا إلى التماس تقدم به شخص باكستاني ضد التطبيق 
المملوك لشركة صينية. وينتقد الناشطون الحقوقيون تنامي الرقابة الحكومية على مواقع 
لدى  عارمًا  استياًء  توك«  »تيك  تطبيق  وقف  وأثار  باكستان.  في  اإلعالم  ووسائل  اإلنترنت 
مستخدمي منصة الفيديوهات القصيرة الواسعة االنتشار في باكستان، التي يستعين بها 
اإلسالمي  البلد  في  التطبيق  منتقدي  لكن  اإلنترنت،  عبر  وبيعها  بضائعهم  لتسويق  ُكُثر 
وحظرت  المثليين.  لمجتمع  داعمة  أو  مبتذلة  لمحتويات  بالترويج  يتهمونه  المحافظ 
باكستان مرتين سابقًا تطبيق »تيك توك« بسبب نشر مقاطع فيديو وصفتها بأنها »غير 
الئقة«، كان آخرها في مارس. وقد تعهدت الشبكة إثر ذلك بتعزيز اإلشراف على المضامين.

وأعلنت »تيك توك«، األربعاء، أنها أزالت أكثر من ستة ماليين مقطع فيديو من خدمتها 
في باكستان خالل األشهر الثالثة الماضية وحدها، نحو 15 في المئة منها يعرض محتويات 
تنطوي على »عري للبالغين وأنشطة جنسية«، وقال مسؤول في هيئة االتصاالت الباكستانية 

إن محكمة والية السند ألغت، الجمعة، أمرها السابق بحظر التطبيق،.

أعلنت النجمة العالمية بيلي إيليش، طرح 
أغنية جديدة لها بعنوان »NDA« غدًا 
الجمعة، عبر قناتها بموقع »يوتيوب« 

حيث نشرت صورة لها من كواليس جلسة 
التصوير الخاصة باألغنية عبر حسابها 

الشخصي بموقع»إنستغرام«، لتعلن وصول 
األغنية الجديدة خالل أيام.

ولم تكشف إيليش، كلمات أغنيتها 
الجديدة أو تفاصيل تعاونها مع 

الموسيقيين، واكتفت بنشر الصورة إلعالن 
توقيت عرض األغنية الجديدة، وسرعان ما 
حصدت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات 
واإلعجابات. كما نشرت إيليش، صورًا عبر 
حسابها الشخصي بموقع »إنستغرام« منذ 

أيام، من كواليس التصوير التي شهدت 
»لوكيشن« في فترة زمنية سابقة أمام 

إحدى السينمات، بينما ظهرت إيليش في 
الصور وهي في كامل تركيزها كالعادة 

وبألوان شعرها الجديدة التي جاءت باللون 
األبيض، ولم تعلن إيليش تفاصيل عملها 

الجديد مع منصة »أمازون«، واكتفت 
بمشاركة الصور مع الحساب الرسمي، بينما 
رجح الكثيرون وجود تعاون درامي موسيقي 

جديد، خاصة أن المنصة تسعى إلضافة 
محتويات موسيقية عبر موقعها خالل 

الفترة المقبلة.

#الرياضة_تنافس_شريف
أطلق مدونون ونشطاء وإعالميون 

هشتاغ »#الرياضة_تنافس_شريف« 
وذلك بعد تصاعد حاالت التعصب 
والشغب والتصرفات غير األخالقية 

في بعض مباريات الدوري الليبي 
لكرة القدم.

وطالب المدونون والنشطاء 
واإلعالميون رؤساء األندية وروابط 

المشجعين باألندية بالوقوف 
أمام هذه التصرفات ونبذها ونشر 

خطاب واضح يؤكد الروح الرياضية 
والتنافس الشريف.

كما طالبوا المسؤولين في اللجنة 
األولمبية واالتحادات الرياضية 

بتطبيق اللوائح والقوانين الرادعة، 
وعدم التساهل مع هذه األحداث 

التي تفسد األجواء بين شباب 
األندية الليبية ومشجعيها.

تعرضت شركة »كاسيا« األميركية التي تزود عديد الشركات بخدمة 
إدارة تكنولوجيا المعلومات، الجمعة، لهجوم إلكتروني تضمن مطالبة 
اضطر  ما  فدية،  بدفع  نظامها  تستخدم  ألف شركة  على  يزيد  قد  ما 
متاجرها  لجميع  إغالق موقت  إلى  السويد  سلسلة مخازن شهيرة في 
سويدن«  »كوب  شركة  وأعلنت   ،800 نحو  عددها  البالغ  البالد،  في 

السويدية أن الهجوم اإللكتروني شل أنشطتها التي تمثل 
نحو 20 % من القطاع في البالد، ويناهز حجم مبيعاتها 

الفعلي  الحجم  1.5 مليار يورو. ويصعب حاليًا تقدير 
لهذا الهجوم اإللكتروني بواسطة »برنامج فدية«. 
األمنية  الثغرات  البرامج  من  النوع  هذا  يستغل 
الموجودة لدى الشركات أو األفراد ويقوم بتشفير 
فدية إلعادة تشغيلها،  ويطلب  الكمبيوتر  أنظمة 

حسب وكالة »فرانس برس«.
برنامجها  عبر  هجوم  لحدوث  وتنبهت»كاسيا« 

الشرقي  الساحل  على  الظهيرة  عند  إيه«  إس  »في 
للواليات المتحدة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة ألن 

اإلثنين يوم عطلة رسمية. وأعلنت الشركة، مساء الجمعة، 
أن الهجوم اقتصر على »أقل من 40 من عمالئها« في العالم. إال أن 

هؤالء العمالء يوفرون بدورهم خدمات لشركات أخرى. وطال الهجوم 
المتخصصة  البز«  »هانتريس  شركة  بحسب  شركة«  ألف  من  »أكثر 
باألمن السيبراني، وتوفر شركة »كاسيا«، ومقرها في ميامي )فلوريدا(، 
بينها  والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات 

وأجهزة  الخوادم  شبكة  إلدارة  المخصصة  إيه«  إس  »في  أداة 
الكمبيوتر والطابعات الخاصة من مصدر واحد. ولدى الشركة أكثر 
السيبراني  لألمن  األميركية  الوكالة  وأعلنت  عميل.  ألف   40 من 
وأمن البنى التحتية أنها »تراقب األوضاع عن كثب«، وفق مسؤول 
األمن السيبراني فيها، إريك غولدستين، الذي قال لوكالة »فرانس 
التحقيقات  مكتب  مع  وننسق  كاسيا  مع  »نعمل  برس«: 
محتملين«.  لضحايا  توعية  حملة  لشن  الفيدرالي 
األميركية،  الشركات  من  الكثير  واستُهدفت 
وشبكة  »سوالرويندز«  المعلوماتية  ومجموعة 
حتى  أو  بايبالين«  »كولونيال  النفط  أنابيب 
في  إس«  بي  »جي  العالمي  اللحوم  عمالق 
التي  الفدية  فيروس  بهجمات  األخيرة  اآلونة 

أدت الى إبطاء إنتاجها أو حتى وقفه.
هذه  األميركية  الفدرالية  الشرطة  ونسبت 
الروسية  األراضي  على  قراصنة  إلى  الهجمات 
خبير  وقال  الكرملين.  من  ضمنية  بموافقة  يعملون 
لالستشارات  »ويفستون«  مكتب  في  السيبراني  األمن 
على  الشركات  عادة  يستهدفون  اإللكترونيين  القراصنة  إن 
العملية، هاجموا شركة توفر برنامجًا إلدارة  حدة، وتابع: »في هذه 
الشركات،  عشرات  إلى  الوصول  من  مكنهم  ما  معلوماتية،  أنظمة 
العدد  معرفة  أن  على  وشدد  نفسه«.  الوقت  في  منها  مئات  بل 

. التعقيد  الهجوم في غاية  التي طالها  للشركات  الحقيقي 

هجوم إلكتروني على شركات في أميركا وخارجها

»سكايب« لألعمال التجارية 
يقترب من النهاية
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رغم عدم االتفاق على القاعدة الدستورية لالنتخابات 
فإن  اآلن؛  حتى  المقبل  ديسمبر   24 في  المقررة 
فعلية  اتخذت خطوات  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
الذي حاولت  النهج ذاته  للتحضير لالنتخابات، وهو 
لجنة  تشكيل  مع  عليه،  التأكيد  االنتقالية  السلطة 
وزارية للتنسيق فيما يخص اإلعداد للحدث المرتقب. 
وكما بدأ، انقضى، فلم يتوصل ملتقى الحوار السياسي 
المنعقد في جنيف األسبوع الماضي إلى آلية موحدة 
أو اتفاق يخص القاعدة الدستورية التي كان يفترض 

إحالتها إلى مجلس النواب في األول من يوليو.

إصرار على االقتراع
وأعلنت بعثة األمم المتحدة، السبت الماضي، فشل 
القاعدة  حول  التوافق  في  السياسي  الحوار  ملتقى 
التأكيد على رفض المقترحات  الدستورية، وجددت 
التي »ال تمهد الطريق وتمكن من إجراء االنتخابات 
في ديسمبر«. في تلك األثناء، تعالت أصوات مطالبة 
مواطنون  نظم  حيث  االنتخابات؛  إتمام  بضرورة 
الطريق  بخارطة  لاللتزام  تدعو  طرابلس  في  وقفة 
 13 تبناه  الذي  ذاته  المطلب  االقتراع؛ وهو  وموعد 
تكتاًل وحزبًا سياسيًا في بيان مشترك حذرت فيه من 
محاوالت عرقلة إجراء االنتخابات وفتح تحقيق شامل 
في »األساليب التي اتبعها المعرقلون، وتمكنوا من 
خاللها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي 

الليبي األخيرة«.
الخوف من عدم إتمام االنتخابات دفع متظاهرين 
للخروج إلى الشارع؛ حيث احتشد عدد من النشطاء 
مفوضية  مقر  ــام  أم الثالثاء،  عصر  ومواطنون 
تدعو  وقفة  ونظموا  طرابلس  في  االنتخابات 
للتمسك بإجراء االنتخابات في موعدها المحدد يوم 

24 ديسمبر المقبل.
ورفع المحتشدون الفتات كتب عليها »ال لتأجيل 
االنتخابات« و»منظمات المجتمع المدني والشعب 
المباشرة« و»نعم  االنتخابات  يقرر  الليبي هم من 
لمفوضية االنتخابات« و»االنتخابات المباشرة حق 

للشعب الليبي في تقرير مصيره.. ال للتمديد«.
مفوضية االنتخابات من جانبها لم تنتظر إقرار 
القاعدة الدستورية، وفتحت باب التسجيل للناخبين 
وقدم رئيس المفوضية عماد السايح مذكرة تفاهم 
مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لالتصاالت 
فيصل قرقاب في مجال تقنية االتصاالت المرتبطة 

بالعمليات االنتخابية.
في  الماضي،  ــد  األح المذكرة،  توقيع  جــرى 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بحضور  طرابلس 

الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس 
الرئاسي موسى الكوني، ونائبة رئيس بعثة األمم 
فيما  غانيون؛  جورجيت  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  من  كل  شارك 
ليبيا  إلى  المتحدة  للواليات  الخاص  والمبعوث 

ريتشارد نورالند في المراسم عبر تسجيل مصور.
أنها  السايح  عماد  المفوضية  رئيس  وأوضــح 
اضطرت إلى تغيير خطتها العملياتية، متمنيًا إنجاز 

القاعدة الدستورية في األول من أغسطس.
في  القاعدة  نتسلم  أن  نأمل  »كنا  ــاف:  وأض
يحصل،  لم  هذا  لكن  الجاري،  يوليو  من  األول 
واستبقنا خطتنا بعمليات أخرى، مثل تحديث سجل 
الناخبين وعدد من العمليات التي ليس لها عالقة 
وال  األساس،  هي  الدستورية  القاعدة  بالقانون... 
تكن  لم  ما  انتخابات  أي  في  ننتقل  أن  نستطيع 

لدينا قاعدة توافق عليها جميع الليبيين«.
سجل الناخبين افتتح بداية من 4 يوليو ويغلق 
المفوضية تسجيل  وأعلنت  الجاري.  يوليو   31 في 
من  ساعات  بعد  المنظومة  في  مواطنًا   1695

فتحها أمام المواطنين.
لالتصاالت  القابضة  الشركة  قالت  بدورها، 
اإلمكانات  كافة  »تسخير  المذكرة  من  الهدف  إن 
من  والرفع  االنتخابية  العملية  سير  لدعم  المتاحة 
االنتخابية  العملية  شركاء  لدى  الوعي  مستوى 
وتوفير المعلومات الدقيقة عبر وسائل متطورة من 
تقنية االتصاالت المختلفة، ما يمكن من المشاركة 

اإليجابية في إنجاح االستحقاق«.

مواقف »أبناء الوطن الشرفاء«
التاريخ  إن  الدبيبة  قال  المذكرة،  توقيع  وخالل 
الوطن  أبــنــاء  مــواقــف  صفحاته  على  »يسجل 
الشركة  التزام  على  قرقاب  شدد  فيما  الشرفاء«؛ 
العملية  سير  لدعم  المتاحة  اإلمكانات  كل  بوضع 
التي  المسارات  كل  في  والمساهمة  االنتخابية 
زمن  نعيش  »نحن  وأضاف:  نجاحها.  إلى  تفضي 
الرقمي  التحول  صوب  بالدنا  وتتجه  الرقمنة، 
والحكومة اإللكترونية خاصة وأن الشركة القابضة 
كانت والزالت شريك نجاح في العملية الديمقراطية 

منذ أول انتخابات شهدتها ليبيا العام 2012«.
عمليات  طريق  عن  الناخبين  تسجيل  إلى  وأشار 
االتفاق  تضمن  وقد  النصية.  والرسائل  االتصال 
تنفيذ برامج توعوية ودعائية لتحفز المواطنين على 
المشاركة في العملية االنتخابية، إضافة إلى تنفيذ 
المؤتمرات وورش العمل ذات العالقة باستخدامات 
تقنية. وكان ملتقى الحوار السياسي فشل في التوصل 
إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية الالزمة إلجراء 

االنتخابات خالل جولتين آخرهما عُقدت في جنيف 
نهاية الشهر الماضي، وبداية الشهر الجاري، األمر 
الذي أثار »حالة من التشاؤم حول التقدم في اتجاه 
حل نهائي لألزمة« التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من 
عقد، وقد »يقوض« احتمال إجراء االنتخابات العامة 
مشيرة  برس«،  »فرانس  وكالة  وفق  موعدها،  في 
إلى أن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في جنيف 
الفرقاء  بعض  دفعت  درجة  إلى  »صاخبة«،  كانت 

المشاركين إلى المطالبة بتأجيل االنتخابات.
أن  المنتصر  خالد  الدولية  العالقات  أستاذ  ورأى 
»الخالفات األخيرة في حوار جنيف بشأن تمرير القاعدة 
أعضاء  بعض  كون  متوقعة،  »كانت  الدستورية 
يكن  ولم  البداية،  منذ  الوقت  على  راهنوا  الملتقى 
بعضهم مقتنعًا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
أقل من عام من اختيار السلطة السياسية الموحدة«.

فرق؛  ثالثة  إلى  بجنيف  الحوار  أعضاء  وانقسم 

المقبل،  العام  إلى  االنتخابات  تأجيل  طلب  األول 
برلمانية  انتخابات  بعقد  طالب  الثاني  والفريق 
فقط، بينما طالب الفريق األخير بااللتزام بخارطة 
الدولي  المجتمع  برعاية  المتوافق بشأنها  الطريق 
معًا،  ورئاسية(  )برلمانية  العامة  االنتخابات  بإجراء 

حسب الوكالة الفرنسية.
للوكالة  السياسي  الحوار  ملتقى  في  عضو  وأكد 
أن بعض األعضاء يحاولون التنصل من تعهداتهم 

السابقة الداعمة إلجراء االنتخابات في موعدها.

االنتخابات واألمن
دي  لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزير  شدد  دوليًا، 
ينبغي  ليبيا  في  االنتخابية  العملية  أن  على  مايو 
مقرًا  األمنية،  األوضاع  تطبيع  مع  قدمًا  تمضي  أن 

بوجود »عقبات عديدة«.
وأشار إلى أولوية االستقرار الدائم في ليبيا بالنسبة 

مشاركة  حول  برلمانية  إحاطة  في  وذلك  إليطاليا، 
إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية. وأضاف: »ليبيا 
لم تعد دولة ممزقة، بسبب نزاع مسلح بل أمة ذات 
حكومة موحدة وشرعية، وإيطاليا ساهمت في هذه 
النتائج، سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو من 
خالل تعزيز التعاون الثنائي«. من جانبه، أكد رئيس 
»ضــرورة  على  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس 
»تقديم  إلى  الجميع  داعيًا  االقتراع«،  مراكز  تأمين 
التنازالت لتوفير البيئة المناسبة إلنجاحها، وتغليب 
الشخصية  المصالح  على  العليا  الوطن  مصلحة 
والجهوية« وذلك خالل لقاء مع وزير الداخلية خالد 
مازن، لبحث وضع األمني بصفة عامة وفي المنطقة 
سجل  فتح  المنفي  واعتبر  خاصة.  بصفة  الشرقية 
المفوضية تمهيدًا  إيجابية« من  الناخبين »خطوة 
»لالستحقاق الوطني، ووصواًل إلجراء انتخابات حرة 

وشفافة في موعدها نهاية العام«.

وقال مبعوث الواليات المتحدة الخاص وسفيرها 
لدى ليبيا ريتشارد نورالند، إن مؤتمر برلين الثاني 
إجراء  إلى  الحاجة  حول  للغاية  قوية  »رسالة  مرر 
االنتخابات في موعدها المحدد، على النحو المبين 
 24 في  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  قبل  من 
ديسمبر المقبل«. واعتبر أن ما تقوم به المفوضية 
بمثابة »خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم 

في ممارسة عملية«.

لجنة وزارية وقرار مالي
ويوم الثالثاء، أصدر الدبيبة قرارًا يقضي بتشكيل 
لالنتخابات،  االستعدادات  بمتابعة  خاصة  لجنة 
مع  التنسيق  فــي  اللجنة  مهام  ــقــرار  ال وحــدد 
كل  وتقديم  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
االنتخابات  بأهمية  التوعية  ونشر  لها  التسهيالت 

والمشاركة فيها واحترام نتائجها.
في  بالصرف  المفوضية  بإلزام  قــرارًا  أصدر  كما 
حدود مبلغ الـ50 مليون دينار المخصصة لها بموجب 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  قــرار 
السابقة، وتقديم تقارير المصروفات الفعلية لوزارة 

المالية وفقًا للتشريعات النافذة«.
أن  على  القرار  ذات  من  الثانية  المادة  ونصت 
المخصصة  دينار  مليون  ـــ50  ال مبلغ  من  يحال 
إلى  دينار  ماليين   7 مبلغ  االنتخابات  لمفوضية 
على  منه  »للصرف  المدنية  ــوال  األحـ مصلحة 
مكوناتها  بمختلف  الرئيسية  المنظومة  تطوير 
رئيس  أكد  جانبه،  من  النافذة«.  للتشريعات  وفقًا 
لقاء  خالل  المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 
اإلثنين،  يلماز،  كنان  ليبيا  لدى  التركي  السفير  مع 
في  االنتخابات  »إجــراء  ضرورة  على  طرابلس  في 
موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر، وضرورة 
لها،  المعرقلين  ومعاقبة  االنتخابات  نزاهة  ضمان 
وعلى حق الشعب في أن يقول كلمته في مشروع 

الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية«.
على  الليبيين  كل  األوروبــي  االتحاد  هنأ  أخيرًا، 
على  مشددًا  الناخبين،  تسجيل  منظومة  افتتاح 
السياسية  الحياة  في  الفاعلة  المشاركة  أهمية 
مهمة  قضايا  على  انعكاس  من  لها  لما  والمدنية 
والتعليم  الكهرباء  وتوافر  كالسيولة  للمواطن 

وغيرها.
الليبيين،  لكل  بالتوفيق  أمنيته  االتحاد  وأعلن 
استقرار  دعم  في  القادمة  االنتخابات  تسهم  وأن 
حسبما  المواطنين،  لجميع  الرخاء  وتحقيق  ليبيا 
أكدت بعثة االتحاد لدى ليبيا؛ فهل تجرى االنتخابات 
مطالب  تتحقق  أم  البعض  يأمل  كما  موعدها  في 

الراغبين في التأجيل.

رغم عدم وجود قاعدة دستورية حتى اآلن

تظاهرة في طرابلس تدعو إلى إجراء »الرئاسية والبرملانية« 24 ديسمبر
البعثة األممية: لن نقبل مقترحات تعرقل طريق االقتراع

السلطة االنتقالية تمضي في طريق االنتخابات.. وال تلتفت للمطالبني بالتأجيل
القاهرة - الوسط

• موظفون في منظومة تسجيل الناخبين يباشرون عملهم

»إسكندر« التونسي يالحق 400 مليار دوالر من ثروة مزعومة للقذافي 
غامضة  تونسية  شخصية  فرنسي  تحقيق  كشف 
الضخمة  القذافي  معمر  العقيد  ثروة  عن  تتحرى 
التي  دوالر،  مليار   400 بنحو  المقدرة  المزعومة، 
وهذه  سقوطه.  عقب  غريبة  ظــروف  في  اختفت 
الشخصية التي تستخدم اسم »اسكندر« لها شبكة 
عالقاتها الواسعة للحصول على الكنز المخفي. مجلة 
»جين أفريك« الفرنسية، أوضحت في فيلم وثائقي 
الشخص  أن  أشهر  قبل  ــي«  »أرت تلفزيون  أذاعــه 
التونسي رجل أعمال عمره 54 عامًا، ويمتلك أراضي 
عائلية شاسعة في معقل عائلته األصلي، في مدينة 

تالة على الحدود الجزائرية.

رجل أعمال وصحة
القذافي  معمر  كنز  عن  األعــمــال  رجــل  ويبحث 
أفريقيا.  جنوب  في  المخفية  المزعومة  وملياراته 
وفيما يلقب الرجل بـ»اسكندر« أصبح يقدم نفسه 
بـ»إيريك جويد« إلى السلطات التونسية والليبية، 
طبية  وشبه  طبية  وتجهيزات  مواد  مسوق  وأنه 
إلحدى  مستشارًا  وجيزة  بفترة  بعدها  ليصبح 
وبمرور  ونيجيريا.  توغو  في  المهمة  الشركات 
السوق  في  حصريًا  مــوردًا  إيريك  أصبح  الوقت، 
المصنوع  للحروق  المضاد  الضغط  لجهاز  الليبية 
في  له  قدم  موطئ  وجد  ثم  ومن  أفريقيا،  في 
بريتوريا )عاصمة جنوب أفريقيا(، وطرابلس، وهو 
موقع مثالي سمح له بالحفاظ على شبكة اتصاالت 

جيدة خالل أوقات الحظر الدولي على ليبيا.

عالقات مع محمد تاج
وجمعت إيريك عالقة قوية برموز السلطة والنفوذ 
في ليبيا خالل حقبة القذافي، من ضمنهم صهره 
ووقف  له،  عمولة  إعادة  رفض  الذي  فركش  علي 
القوية  صداقته  وبحكم  أيام.  لبضعة  سجنه  وراء 
مع الضابط البارز المؤثر في الجيش الليبي محمد 
إلى  للعودة  عليه  االعتماد  من  الرجل  تمكن  تاج، 
ولو  يستحقه  ما  واستعادة   2008 العام  الواجهة 
نسبيًا. وبعد ثالث سنوات من سقوط القذافي عاد 
رئيس   2014 العام  في  وأصبح  الخدمة،  إلى  تاج 

الحكومة  أنشأتها  التي  األصــول  استرداد  لجنة 
التونسي  في صالح  الصدفة  وكانت هذه  الليبية. 
بدأ   ،2012 العام  من  اعتبارًا  أنه  خاصة  إيريك، 
يستخدم عالقاته مع جنوب أفريقيا لنوع جديد من 

األعمال، بعيدًا عن المنتجات شبه الطبية.
اسم  تنحى  الجديدة  االنطالقة  هــذه  وقبل 

أصبح  الذي  إيريك  محله  وحل  جانبًا  إسكندر 
في  متخصصة  دولية  لمجموعة  مستشاراً 

تأجير الطائرات ومشغاًل لمصانع الرخام 
لشركة  الــدولــي  للتسويق  ومــديــراً 
وحسب  أفريقيا.  جنوب  في  »دارون« 

الصفة  تلك  تكن  لم  الفرنسية،  المجلة 
لشركة  تقني  كمستشار  لعمله  غطاء  سوى 

أسلحة ألمانية–جنوب أفريقية.

12.5 مليار دوالر أرباحًا
في  الليبية  السلطات  من  اتصااًل  التقرير  وكشف 
صفقة  إلبرام  إيريك«  »إسكندر  مع   2012 العام 
أسلحة مع جنوب أفريقيا. وأشار إلى حصوله خالل 
مليار   12.5 بقيمة  أرباح  على  المفاوضات  هذه 
حيث  غموضًا،  األكثر  الجزء  يبدأ  أن  قبل  دوالر، 
انطلق من الجزء األكثر شهرة من الرحلة االنتقائية 
تم  كمغامر  جوهانسبورغ  مطار  إلى  والمبهمة 
تدريبه أيضًا على الطيران بالطائرات في الواليات 
المتحدة. ووفق تقديرات إيريك جويد، فإن هناك 
400 مليار دوالر أخفاها القذافي حول العالم؛ فيما 
عودة  من  االستفادة  إلى  التونسي  الرجل  سعى 
محمد تاج إلى العمل في العام 2014 للدخول في 

صفقات األسلحة مع جنوب أفريقيا.
القذافي  كنز  إعادة  حول  المناقشات  تعثر  ومع 
جنوب  دولة  وإدارة  بريتوريا،  في  السلطات  كانت 
أفريقيا بشكل عام، على عالقة وثيقة جدًا بنظام 
والعسكري في  المالي  الدعم  الذي قدم  القذافي، 

حرب داخل البالد.

حادث اغتيال في بلغراد
ووفق المجلة، سعى الرجل بتفويض من السلطات 
الليبية منذ 2014 إلى تحقيق غايته، »لكنه سرعان 
يلعبون  ال  أفريقيا  جنوب  في  نظراءه  أن  أدرك  ما 

بشكل عادل وهم: يوهان إيراسموس، تاجر أسلحة 
استخباراتي، وصديقه فاني فوندي عضو سابق في 
القوات الخاصة، وكذلك جورج دارمانوفيتش عميل 
أفريقيا«.  جنوب  من  المؤثر  السابق  المخابرات 
رت المجلة باغتيال دارمانوفيتش في بلغراد بعد  وذكَّ

وقت قصير من وعده بكشف الراغبين من جنوب 
أفريقيا في نهب أموال القذافي.

»الفوز بالجائزة الكبرى ينحسر في وقت اعتقد 
جويد أنه يقترب«... في هذا السياق ذهبت »جون 
أثبتت  والصور  الشهادات  إن  وقالت  أفريك«، 

جوهانسبرغ،  إلى  بالفعل  الهائل  المبلغ  وصول 
لكن يبدو أنه تبخر بسرعة.

تجعل  ــداث  األح هذه  كل  أن  التحقيق  وعلق 
جويد، حتى وهو بعيد عن األنظار »شخصًا عنيدًا«. 
تحت  شديد،  بحذر  اآلن،  يعمل   ، واشنطن  فمن 
األفريقية  تسمية مجموعة واشنطن لالستشارات 
ومشغل  تاج  محمد  مع  بالشراكة  يديرها  التي 
من  وبدعم  فــوري،  كيث  دوغــالس  النفط 

مجموعة »بارنز« ومقرها تكساس.

إسرائيلي يبحث عن الكنز أيضًا
الشخص  »ليس  ــه:  أن المجلة  وأضــافــت 
الشركات  ومحامو  الخاصة  فالشركات  الوحيد، 
وصائدو المكافآت يعملون على نيل كنز القذافي«، 
كندية–ليبية  وشركة  مالطي  فريق  إلى  مشيرة 
أحمد،  اهلل  عبد  الكندي–الليبي  بقيادة  غامضة 
إضافة إلى شركة ضغط كندية أخرى هي »ديكينز 
وهو  ميناشي،  بن  آري  برئاسة  ماديسون«  آند 
بتواصله  تونس  في  ومعروف  كندي–إسرائيلي. 
الرئاسي  السباق  خالل  القروي  نبيل  السياسي  مع 
للعام 2019. وبالنسبة لمعظم هؤالء المحققين، 
بالنسبة  أما  قائمًا.  يزال  ال  الكنز  عن  البحث  فإن 
لجويد، فإن االقتراب من رئيس األمن واالستخبارات 
السابق في جنوب أفريقيا واالستمتاع بمقابل بعض 
من  المعلومات  إلى  والوصول  الليبية،  الخدمات 
خالل مكاتب االستخبارات، ال يكفي للحصول على 
بيانات دقيقة. خاصة أن األموال كانت ستحول قبل 
العام 2018 ، إلى سوازيالند أو المنطقة المحيطة 
إلى  المجلة  وأشــارت  زومــا.  جاكوب  برئاسة  بها 
إفساد جويد صفقة بين حكومة جنوب أفريقيا وأحد 
الوكالء الذين كانوا مستعدين لتسوية ملف أموال 
يطلب  بينما   ،%  7 بنسبة  عمولة  مقابل  القذافي 

جويد نفسه 10 %.
وعلى الرغم من نفي جويد ذلك، إال أن مكتب 
تدقيق مجلس النواب في طبرق أكد عدم تفويض 
وفي  القذافي.  أموال  السترداد  األشخاص  هؤالء 
التونسي–األميركي– يقول  ال  اللعبة  هذه  آتون 

السويدي كل شيء، ويستمر في متابعة ما يعتبره 
الكثيرون مجرد حلم بعيد المنال، أي الكنز.

وقالت المجلة إن القذافي لجأ إلى المخابئ ألمواله 
سنوات  عشر  مــرور  بعد  لكن  البنوك؛  عن  بعيداً 
البلدان  تحديد  الصعب  من  يــزال  ال  مقتله  على 
ووفقًا  به.  مبالغ ضخمة خاصة  فيها  تبعثرت  التي 
لألساطير التي نسجت في واغادوغو، كان من المقرر 
نقل 560 مليون دوالر من فئات 100 دوالر مخزنة 
العملية  لكن  طرابلس،  إلى  فوالذية  صناديق  في 
فشلت في بوركينافاسو أو غانا تقريبًا. ويقال أيضًا 
إن األموال المخزنة في صناديق تحمل شعار اللجنة 
الدولية لحماية حقوق اإلنسان نقلت إلى مكان آخر 

غير هذه البلدان.
المعني  األممي  الخبراء  فريق  كشف  بــدوره، 
بليبياعمليات كبرى لنقل األموال الليبية في العام 
2018 استمرارًا لمسلسل البحث عن ثروة القذافي 
بظروف  اختفت  التي  الدولة  ــوال  وأم الضخمة 
غامضة عقب ثورة فبراير. ونقلت المجلة الفرنسية 
تأكيد الفريق أن عمليات كبرى لنقل األموال تتم 
من شركة في مالطا يشتبه أنها واجهة للمعتصم، 
لمجلس  تقرير  في  الخبراء  وأبرز  القذافي.  نجل 
األمن أن السلطات المالطية قدمت تفاصيل عن 
من  تحويلها  جرى  كبيرة  ومبالغ  األصــول،  تلك 
وأشار  »فاليتا«.  مصرف  في  »مونكادا«  حساب 
التقرير إلى »إصدار حوالتين أجنبيتين باسم مدير 
منهما  واحدة  لكل  يورو  مليون  بقيمة  مونكادا، 
في يونيو 2011، وتم تقديم الحوالتين للتحصيل 

خارج مالطا في مكان مجهول«.
المالية  السلطات  أبلغت   2018 مارس  وفي 
حساب  من  حولت  أمــوال  تتابع  بأنها  الخبراء 
 ،2011 يوليو  و14  فبراير   26 بين  »مونكادا« 
ومن هذه األموال، تم تجميد ثالثة ماليين يورو 
وثالثة ماليين دوالر. ولإلشارة تم تسليط الضوء 
على من يوصف بخزنة أسرار القذافي، وهو مدير 

مكتب العقيد الليبي الراحل، بشير صالح بشير.
فابريكس،  بيتر  السياسي،  المحلل  وكشف 
أفريقي  الجنوب  األمنية  الدراسات  معهد  في 
مضيفًا  جوهانسبرغ،  في  بشير  اغتيال  محاولة 
المعلن  غير  السر  حول  تساؤالت  يثير  ذلك  أن 
يختار  البنكية،  القذافي  أختام  حامل  جعل  الذي 

أفريقيا. البقاء في جنوب 

الباحثون عن الكنز من جنسيات عربية وإسرائيلية

الوسط–عبدالرحمن أميني

الشخص المثير للجدل يتعامل مع 
سوق المستلزمات الطبية في تونس 

وليبيا ويمتهن »تأجير الطائرات«

 عالقات قوية جمعت بني 
»إيريك« و علي فركش

 ومحمد تاج

• المعتصم القذافي• معمر القذافي
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الخارجية  وزير  حول  تحوم  فساد  شبهات  حول 
لودريان،  إيف  جان  سابقا-  الدفاع  الفرنسي-وزير 
 )Jeune Afrique( أفريك  جون  مجلة  أجرت 
وصفتها  ما  بشأن  مطوال  تحقيقا  الفرنسية 
وأعمال  الوزير  أنشطة  بين  المحتملة"  بـ"الروابط 
نجله توماس لودريان في كل من فرنسا وأفريقيا 

والشرق األوسط.
ولفت الكاتبان ماتيو أوليفييه وفانسون دوهيم 
لتوماس  علني  ظهور  أول  أن  إلى  التحقيق،  في 
خالل   2015 فبراير  في  كان  عاما(   31( لودريان 
معرض الدفاع الدولي )آيدكس( في أبو ظبي حيث 
آنذاك منصب  الذي كان يشغل  ظهر بجوار والده 

وزير الدفاع في حكومة فرانسوا هوالند.

الوزير مندوب مبيعات
وقالت المجلة إن لودريان ظهر خالل المعرض 
المرة  تلك  كانت  مبيعات"  "مندوب  كان  لو  كما 
كوزير،  ظبي  أبو  إلى  فيها  يتوجه  التي  التاسعة 
لو  كما  وتلقائية  عريضة  بابتسامة  تصرف  حيث 
يشغل  ال  الذي  ابنه  خلفه  وكان  منزله،  في  كان 
أي منصب رسمي. لودريان قال إن مرافقة ابنه له 
إلى اإلمارات كانت "العتبارات  خالل جولة خارجية 
شخصية" استنادا إلى تصريح أدلى به إلى رويترز.

عقار واستشارات
العالي  المعهد  في  لودريان  توماس  وتخرج 

للتجارة في باريس في العام 2008، وشغل منصب 
مراقب إداري في شركة نقل بحري فرنسية رائدة 
المهنية  مسيرته  بعدها  واصل  ثم  عام،  لمدة 
مستشارا في شركة االستشارات "كيه بي إم جي" 
من يناير2008 إلى ديسمبر2012، قبل أن يصبح 
والمسؤول  المحامي  جوييه،  بيير  لجان  مستشارا 
األسبق  الرئيس  ومن  والده  من  المقرب  الكبير 
لصندوق  العامة  اإلدارة  في  هوالند  فرانسوا 

.)CDC( الودائع واألمانات
الودائع  لصندوق  العامة  باإلدارة  عمله  وخالل 
من  العقارات  مجال  إلى  توماس  انتقل  واألمانات، 
 )SNI( العقارية  الوطنية  بالشركة  عمله  خالل 
آيدكس  بمعرض  مشاركته  وخالل  لها،  التابعة 
الدولي في أبو ظبي كان آنذاك مدير مكتب رئيس 

هذه األخيرة.
ويقول أحد المشاركين الفرنسيين في المعرض 
للمجلة "علمنا أن توماس كان يشغل منصبا رسميا 
غير  دور  أيضا  له  كان  لكن  العقارات،  مجال  في 
باألساس  يستند  حيث  األعمال  تسيير  في  رسمي 

في هذا اإلطار على دفتر عناوين والده".

التعليق
أسئلة  أرسلت  أنها  ذكرت  الفرنسية  المجلة 
المعرض  في  وجوده  سببه  بشأن  توماس  إلى 
-خالل  والده  أكد  فيما  رد،  أي  تتلق  لم  لكنها 
وجود  أن  التحقيق-  إطار  في  معه  أجريت  مقابلة 
ابنه في أبو ظبي كان "العتبارات شخصية"، وأنه 
لم يكن جزءا من الوفد الرسمي ولم يشارك في 
السنوات  خالل  تلك  إال  أخرى  خارجية  رحلة  أي 

الدفاع  وزارتَي  رأس  على  قضاها  التي  التسع 
والخارجية.

على  صورة  عن  النقاب  أيضا  كشف  التحقيق 
هامش المعرض تظهر ولي عهد أبو ظبي ونائب 
اإلمارات،  في  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
شابا  يصافح  وهو  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
وكان  لودريان،  توماس  سوى  يكن  لم  مبتسما 
بتقديم  فخره  جليا  "بدا  حيث  يتوسّطهما  والده 
أبو  إمارة  التي تحكم  نهيان"  آل  أسرة  إلى  وريثه 

ظبي .
تعليق  أي  عن  أيضا  امتنع  لودريان  توماس 
فرصة  انتهز  قد  الفرنسي  الوزير  كان  إذا  حول 
مع  عالقاته  شبكة  لمشاركة  لإلمارات  زيارته 
ابنه، أو أن لقاء محمد بن زايد، الذي قدم بنفسه 
اإلصدار  في  الفرنسي  لنظيره  عائلته  أيضا  هو 
بسبب  كان   ،2014 عام  المعرض  من  السابق 
العامة  اإلدارة  بسياسة  "المفاجئ"  اهتمامه 
اإلسكان  مجال  في  واألمانات  الودائع  لصندوق 
االجتماعي، أو أنها كانت مجرد مصافحة مجاملة 

ال غير.
وتنقل المجلة عن أحد المستثمرين الصناعيين 
توماس  إن  قوله   2015 دورة  في  حضروا  الذين 
كان متكتما جدا على كل تحركاته، "وخالل إحدى 
داخل  األعمال  عن  والده  مع  يتحدث  بدأ  الزيارات 
ال  وأنه  حذرا  يكون  بأن  وأخبره  فقاطعه  السيارة، 
العاملين  الوثوق في أي أحد ال السائق وال  ينبغي 

في الفندق".
لكن تحركات ابن الوزير - حسب المجلة- خاصة 
في الشرق األوسط وأفريقيا لم تكن لتستمر مدة 

طويلة دون أن يالحظها أحد، حيث أفادت مصادر 
عدة بأن توماس بدأ تدريجيا ينخرط في أنشطة 
الخليج  بمنطقتي  مرتبطة  استشارات  ويقدم 

وأفريقيا.

»قال لي أبي«
يقول أحد رجال األعمال المطلعين على شبكات 
"الجميع يتصور  إن  أفريقيا،  الفرنسية في  األعمال 
أن جان لودريان دائما ما يكون وراءه.. ينظرون له 

كمن يقول باستمرار: قال لي أبي".
في  دخل  الوزير"  "ابن  أن  المجلة  وذكرت 
أمنيين  ومستشارين  أعمال  رجال  مع  تحالفات 
آخرين بفضل عالقات والده، وتبقى معرفة نطاق 
أعماله أمرا صعبا، في ظل بيئة يطغي فيها التكتم 
على كل شيء، خاصة أن جان إيف لودريان سياسي 
الذي مّكنه مرات من  معروف بحيطته، وهو األمر 

عدم السقوط في فخ الرجات اإلعالمية.
حيث  مهمة"  بـ"ميزة  لودريان  ويحظى 
رأس  على  فقط  سنوات   3 غضون  في  استطاع 
من  فرنسا  مبيعات  يرفع  أن  الدفاع  وزارة 
ما  وهو  يورو،  مليار   16 إلى   4.8 من  األسلحة 
صورة  منحه  ما  لودريان"،  بـ"ظاهرة  يعرف  بات 
"بطل وطني" يتجرأ القليل فقط من الناس على 

خدشها أو المس بها.
وفي السياق اتهمت وسائل إعالم، “لورديان” 
المسلحة  الميليشيات  حصول  بتسهيل 
المتواجدة شرق ليبيا على السالح، باإلضافة إلى 
شيلد(  )بالك  شركة  مع  له  وثيقة  عالقات  وجود 

األمنية.

القاهرة- الوسط

● وزير خارجية فرنسا جان لودريان

جني أفريك: شبهات فساد تحوم حول وزير خارجية فرنسا إلتمام صفقات نجله

حلول مصرية وجزائرية وعاملية إلنهاء »معاناة الكهرباء« الليبية

طرابلس ـ طبرق ـ القاهرة ـ الوسط

رئيس الحكومة: موجة الحر فاقمت المشكلة.. وتعاقدنا مع شركات مصرية إلنشاء 4 محطات

● شبكة الكهرباء الليبية تحتاج مزيد الدعم والتطوير

● عبدالحميد الدبيبة

● وئام العبدلي 

● صيانة في أحد خطوط الكهرباء شرق ليبيا

مناطق  في  المستمر  الكهرباء  انقطاع  تحول 
رئيس  دفعت  كبرى،  أزمة  إلى  ليبيا،  في  عدة 
الموقتة، عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
جلسة  في  األزمة  عن  للتحدث  الدبيبة، 
مجلس النواب، بمدينة طبرق، مشيرًا إلى أن 

فاقمتها. الحر  موجة 
الحر  موجة  إن  الحكومة،  رئيس  وقال 
أنه  إلى  مشيرًا  الكهرباء،  مشكلة  فاقمت 
قبل ذلك كان هناك انتظام في الخدمة دون 

انقطاعات وصلت مرة لمدة شهر كامل.

شركات مصرية
كلمته  في  أضاف  الحكومة،  رئيس 
المبالغ  اإلثنين.أن  النواب،  مجلس  أمام 
منها  جزء  ذهب  الكهرباء  لقطاع  المخصصة 
تستلزم  التي  الغيار،  قطع  توريد  أجل  من 

وقتًا.
إلى  الوطنية،  الوحدة  ولفت رئيس حكومة 
التعاقد مع شركات مصرية، لديها تزكية من 
محطات  أربع  تنفيذ  أجل  من  عالمية  شركات 
درنة  في  محطتان  منها  جديدة،  كهرباء 
وسرت، باإلضافة إلى استكمال ثالث محطات 

حاليًا. إنشاؤها  ييم 
الكهربائي  التيار  انقطاع  درجة  األمر  وبلغ 
منذ  طبرق  مدينة  من  واسعة  أجزاء  عن 
وهي  الثالثاء،  صباح  من  األولى  الساعات 
المهمة  النواب  التي تحتضن جلسات مجلس 

الجديدة! الدولة  إقرار ميزانية  لحسم 
رئيس  من  انتقاد  وعقب  جهتها،  من 
للكهرباء  العامة  الشركة  توقفت  الحكومة، 
على  األحمال  طرح  ساعات  عدد  نشر  عن 
 29 يوم  منذ  »فيسبوك«،  بموقع  صفحتها 
بيانًا  تنشر  كانت  فيما  الماضي،  يونيو 
في  المتوقعة  اإلظالم  فترات  عدد  عن  يوميًا 

الشرقي. والجناح  والجنوبي،  ينالغربي 
فترات  عن  الشركة  من  إعالن  آخر  ويعود 
الذي قالت  28 يونيو،  إلى يوم  التيار  انقطاع 
في  يصل  األحمال  طرح  ساعات  عدد  إن  فيه 
وفي  ساعات،   4 والجنوبي  الغربي  الجناحين 
6 ساعات، بينما بدأ االنقطاع  الجناح الشرقي 
عن نشر البيان اليومي بداية من الثالثاء 29 

الماضي. يونيو 

ساعات طرح األحمال المعلنة والمطبقة
الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  كان 
العامة  الشركة  مقر  من  لقاء  في  انتقد 
بين  التيار  انقطاع  الشركة  إعالن  للكهرباء 
 12 الحقيقة  في  يتجاوز  فيما  ساعات،  و4   3

و13 ساعات.
تحمل  ضرورة  على  الدبيبة  وشدد 
للمواطنين،  الكهرباء  وتوفير  المسؤولية 
وتوضيح حقيقة األمر، خاصة أن الصيف يشتد 
للتخفيف  التيار  توفير  ويجب  الليبين  على 
في  يحتمل  يعد  لم  »الوضع  مضيفًا:  عنهم، 

المواطنين شهريًا«. الفواتير من  ظل جباية 

أعمال الصيانة
لمعالجة  جهودًا  تبذل  أنها  أكدت  الشركة 
المحطات؛  من  عدد  في  الفنية  المشاكل 
جنوب  بمحطة  الرابعة  الوحدة  آخرها 
توقف بعض  في ظل  وذلك  األحد،  طرابلس، 
أقل  بطاقة  عملها  أو  العمل  عن  المحطات 

لها. المتاح  بكثير من 
للكهرباء  العامة  الشركة  قالت  ذلك،  وقبل 
سبب  شكشوك  بمحطة  محول  احتراق  إن 
الجبل،  مدن  بعض  في  الكهرباء  انقطاع 
فيما جرت مباشرة أعمال فك المحول القديم 

بالمحطة. جديد  آخر  لتركيب 

أربع وحدات بمحطة طبرق
حكومة  رئيس  تفقد  الماضي،  واألحد 
عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
غازية  وحدات  أربع  تركيب  مشروع  الدبيبة، 

طبرق. كهرباء  بمحطة  توربينية 
برفقة  التفقدية  الجولة  الدبيبة  وأجرى 

ضمت  كما  القطراني.  حسين  األول  نائبه 
ورئيس  والوكالء،  الوزراء،  من  عددًا  الجولة 
وئام  للكهرباء  العامة  الشركة  إدارة  مجلس 
العبدلي. واطلع رئيس الحكومة الموقتة على 
به،  العمل  وسير  بالمشروع  التطورات  آخر 

740 ميغاوات. المفترض أن يوفر المشروع 
إنشاء  سيتم  الشركة  خطة  وحسب 
وحدتين في المرحلة األولى، توفر كل واحدة 
امساعد  من  المنطقة  لتغطية  185ميغاوات 

المرج غربًا. شرقًا حتى 
التوربينة  وصلت  الماضي،  مايو   22 وفي 
لتوليد  الغازية  طبرق  محطة  إلى  األولى 
»ميتكا«  لشركة  تابعة  وهي  الكهرباء، 

اليونانية.

عالوة تميز
الحكومة  رئيس  منح  الماضي،  والخميس 
دينار   600 بقيمة  تمييز«  »عالوة  الليبية 

العامة  بالشركة  العاملين  إلى  شهريًا 
والفنيين  المهندسين  فئة  »من  للكهرباء 
لسنة   164 رقم  قراره  وفق  الميدانيين«، 

الخميس. الصادر   ،2021
القرار الذي نشرته الشركة العامة للكهرباء، 
التيار  انقطاع  أزمة  فيه  تتفاقم  وقت  في  جاء 
مختلف  في  األحمال  طرح  ساعات  عدد  وزيادة 

المناطق في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

تعاون يوناني
الخارجية  وزارة  وكيل  بحث  جهته  من 
لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي، اإلثنين 
إعادة  إمكانية  يوناني  دبلوماسي  وفد  مع 
اليونانية،   - الليبية  المشتركة  اللجنة  تفعيل 
الطاقة  مشاريع  في  التعاون  تعزيز  إلى  إضافة 

الكهربائية والبنية التحتية.
حيث  الخارجية،  بمقر  لقاء  في  ذلك  جاء 
الخارجية  وزير  نائب  اليوناني  الوفد  رأس 
واالنفتاح  واالقتصادية  الدبلوماسية  للشؤون 
الوزارة  بيان  حسب  فراجوجيانيس،  كوستاس 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

»فيسبوك«، األحد.

»سونلغاز« تبني محطة بطرابلس
الكهربية  الشبكة  وفي سياق تدعيم طاقة 

الليبية، أعلن المدير العام للشركة الجزائرية 
لزهاري،  صبري  »سونلغاز«،  الكهرباء  إلنتاج 
تنتهي من  أن  المقرر  المختصة من  فرقه  أن 
الكهرباء بطرابلس  لتوليد  بناء محطة  أعمال 

في غضون شهرين.
الجزائرية  الشركة  فرق  إن  لزهاري  وقال 
الماضي  األسبوع  منذ  تقوم  الكهرباء  إلنتاج 
لتوليد  محطة  لبناء  توربينات  ثمانية  بتحويل 
160 ميغاوات بطرابلس في  الكهرباء بطاقة 
لتخفيف الضغط على  إطار مخطط استعجالي 
وفق   ،2021 ضائقة  خالل  الليبية  الشبكة 

الثالثاء. الجزائرية،  األنباء  وكالة 
توربينات  تحويل  يتضمن  المخطط 
مستوى  على  االستغالل  قيد  متحركة  غاز 
»نظرًا  أنه  موضحًا  جزائريتين،  محطتين 
على  الكهرباء  توليد  في  المسجل  للفائض 
تحويل  بإمكاننا  أضحى  الوطني،  المستوى 
عقد  إطار  في  ليبيا  إلى  التوربينات  هذه 

بالنسبة  جيدة  فرصة  يمثل  مما  تأجير، 
للشركة«.

بناء  جاء  الجزائري  التحرك  أن  إلى  وأشار 
»التجربة  إثر  الليبية  الحكومة  من  طلب  على 
الجزائرية  الشركة  فرق  لدخول  الناجحة« 
الذي   ،2020 أكتوبر  في  الكهرباء  إلنتاج 
 260 الخمس  إعادة تشغيل محطة  مكن من 

ميغاوات.
الجزائرية  للشركة  تابعة  فرقًا  أن  يذكر 
المساعدة  تقدم  حيث  بطرابلس،  تتواجد 
الكهرباء  شركة  لعمال  والتكوين  والخبرة 

»جيكول«. الليبية 
اتفق  االقتصادي،  المنتدى  أشغال  وخالل 
ووزيرا  عون  أحمد  محمد  الليبي  النفط  وزير 
على  عرقاب،  محمد  والليبي  الجزائري  الطاقة 
المتاحة في  الشراكة واالستثمار  تعزيز فرص 

المحروقات. نشاطات  مختلف 
كورويا  من  وفد  زار  الماضي،  يناير  وفي 
ليبيا  لدى  الكوري  السفير  ضم  الجنوبية 
المنفذة  الكورية  »داوو«  بشركة  ومسؤولين 
للدورة  الزويتينة  كهرباء  محطة  لمشروع 
المزدوجة، موقع مشروع محطة كهرباء غرب 

البخارية. طرابلس 
بشركة  مسؤولين  مع  الوفد،  وبحث 
عودة  وإمكانية  المشترك  التعاون  الكهرباء، 
المشروعات  الستكمال  الكورية  الشركات 
البخارية،  طرابلس  غرب  منها  المتوقفة، 

البخارية. والخليج  والزويتينة 

اختفاء قسري
وأعطال  التيار  انقطاع  مشاكل  ومن 
االختفاء  إلى  التمويل،  ونقص  المحطات 
بمدينة  أمني  مصدر  كشف  حيث  القسري، 
عبدالكريم  المهندس  اختفاء  الخمس، 
العامة  الشركة  موظفي  أحد  أبوفارس، 
وهو  له،  مصورًا  تسجياًل  نشر  الذي  للكهرباء 
بشأن  الشركة  مسؤولي  معلومات  يكذب 

الكهربائي. التيار  انقطاع  أسباب 
بـ»الوسط«،  اتصال  في  المصدر  وقال 
المهندس  مع  فقد  االتصال  إن  السبت، 

الجمعة. منذ  أبوفارس، 
تبرير  أبوفارس  وصف  التسجيل،  وفي 
الطبيعي  الغاز  إمداد  بنقص  التيار  انقطاع 
بـ»الكذب«، طالبًا من رئيس حكومة الوحدة 
الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
بشأن  والتحقيق  التدخل  العام  النائب  ومن 
ومحاكمة  االنقطاع،  لهذا  الحقيقية  األسباب 

بـ»الفاسدين«. نعتهم  من 

اتهام الوزير الفرنسي بتسهيل 
حصول ميليشيات في ليبيا

على أسلحة

تفاصيل ما حدث في معرض 
الدفاع الدولي »آيدكس 

أبوظبي« 2015

»سونلغاز« الجزائرية تنهي 
بناء محطة لتوليد الكهرباء 

بطرابلس خالل شهرين

»العامة للكهرباء« توقف نشر 
ساعات طرح األحمال تزامنا

مع انتقادات الدبيبة

وكيل »الخارجية« يبحث
مع وفد يوناني التعاون

في مشاريع الكهرباء

انقطاع التيار الكهربي
في أجزاء واسعة من طبرق أثناء 

انعقاد جلسات »النواب«
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طفرة في إصابات »كورونا«.. واستعدادات لصد هجوم املتحور »دلتا«

على  المركز  بيان  حسب  حالتان،  وتوفيت 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته 

»فيسبوك«، اإلثنين.

السبت:719 إصابة وست حاالت وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  بيان  وحسب 
 719 السبت  يوم  حصيلة  سجلت  األمراض، 
شفاء،  حالة   224 إلى  إضافة  جديدة  إصابة 
بيانه  في  المركز،  وقال  وفاة.  حاالت  وست 
بموقع  صفحته  على  المنشور   ،»446« رقم 
»فيسبوك«، إنه تسلم 4720 عينة للكشف عن 
 4001 سلبية  تبين  حيث  »كورونا«،  فيروس 
من   15% بنسبة  عينة   719 وإيجابية  عينة، 

إجمالي العينات المفحوصة.

طوارئ بني وليد
الصحية  الخدمات  إدارة  أعلنت  جهتها،  من 
القصوى  الطوارئ  حالة  الثالثاء،  وليد،  بني 
اإلصابة  حاالت  عدد  ازدياد  بعد  البلدية  داخل 

بفيروس كورونا في المدينة.
الطوارئ  لجنة  باسم  اإلعالمي  الناطق  وقال 
 « إلى  وليد، محمد صالح في تصريح  بني  في 
الحاالت  من  كبيرًا  عددًا  هناك  إن  الوسط«، 
الفلترة  مركز  داخل  متابعتها  تتم  المصابة 
أن  مؤكدًا  مستمرة،  وبصفة  يومي  بشكل 
اإلهمال  ظل  في  جدا  »خطير  الصحي  الوضع 

الذي يصر عليه المواطنون داخل المدينة«.
ودعا المواطنين إلى ضرورة رفع درجات الحرص 
واالحترازية،  الوقائية  باالشتراطات  وااللتزام 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  أنفسهم  لحماية 

المستجد للتقليل من حاالت اإلصابة
دعم»الجغبوب العام«

الدكتور  الصحة  وزير  وقع  أخرى،  جهة  من 
لدعم  خاصة  عقودًا  الثالثاء،  الزناتي،  علي 
وذلك  ليبيا،  شرق  العام  الجغبوب  مستشفى 

بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة.
على  صفحتها  عبر  أوضحت  الصحة،  وزارة 
»فيسبوك«، أن العقود شملت استشاريين في 
والباطنة،  والحنجرة،  واألذن  األنف  تخصصات 
والنساء  األمراض،  ومكافحة  واألطفال، 
تأتي  الخطوة  هذه  أن  أضافت  والوالدة. 
المستشفيات  لدعم  الصحة  وزارة  خطة  إطار 
للتقليل  المساعدة،  والطبية  الطبية  بالعناصر 
الطبية،  التخصصات  في  الحاصل  النقص  من 
عليها  الحصول  يسهل  طبية  خدمات  وتوفير 

من قبل المواطنين.

بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  وبلغ  األربعاء. 
و949  ألفًا   14 منها  حالة،  و142  ألفًا   198
و3223  متعافى،  و970  ألفًا  و179  نشطة، 
متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البالد مارس 

العام الماضي.
وشفاء  جديدة  إصابة   1070 اإلثنين: 

287 حالة
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وأعلن 
تسجيل 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 

اإلثنين.
وتماثل للشفاء 287 مصابًا، في حين تُوفي 
على صفحته  المركز  بيان  آخران، حسب  اثنان 

في موقع »فيسبوك«، الثالثاء.
األحد: 782 إصابة وشفاء 303 حاالت

إصابة   782 تسجيل  األحد  يوم  وشهد 
حاالت،   303 للشفاء  تماثلت  فيما  جديدة، 

تتبع  ببروتوكول  وااللتزام   ،2020 ديسمبر 
المخالطين والبؤر الوبائية لحالة »كوفيد 19«.
الوطني  المركز  مدير  وجه  أيضًا، 
الوقاية  إجراءات  »باتباع  األمراض  لمكافحة 
الكمامات،  وارتداء  الجسدي،  كالتباعد 
الوقاية  معدات  بارتداء  وااللتزام  والتعقيم، 
مع  الحاالت،  مع  التعامل  أثناء  الشخصية 
الحماية  لمعدات  الرشيد  االستخدام  ضرورة 
اليومية  التقارير  »إرسال  كذلك  الشخصية«، 
إدارة  إلى  الوبائي  الوضع  عن  واألسبوعية 
الوطني  بالمركز  السريعة  واالستجابة  الرصد 

لمكافحة األمراض«.
شحنة لقاح »فايزر«

من جهته، أعلن مدير مكتب اإلعالم بمركز 
الزيات،  محمد  واألدوية،  األغذية  على  الرقابة 
المضاد  »فايزر«  لقاح  شحنة  عن  اإلفراج 
 54 بـ  تقدر  المستجد«،  »كورونا  لفيروس 

ويسمح  سالمتها،  من  التأكد  بعد  جرعة،  ألف 
باستهالكها بشريًا.

وأوضح الزيات، في بيان، أن الشحنة وردت 
يونيو   24 يوم  الدولي  معيتيقة  مطار  إلى 
المخبرية  لإلجراءات  خضعت  ثم  الماضي، 
من  بالمركز  الدوائية  الرقابة  معامل  في 
والجرثومي،  والكيميائي  الفيزيائي  التحاليل 
اللقاحات  شحنة  مطابقة  أظهرت  التي 

للمواصفات.

معدل اإلصابات اليومية
الثالثاء: 1248 إصابة و8 وفيات

األسبوع  هذا  ذروته  اإلصابات  معدل  وبلغ 
الوطني  المركز  بيان  حسب  الثالثاء،  يوم 
 1248 تسجيل  تم  حيث  األمراض  لمكافحة 

إصابة جديدة بفيروس »كورونا المستجد«.
وتماثل للشفاء 285 مصابًا، في حين توفي 
ثمانية آخرون، حسب بيان المركز على صفحته 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 

خالل  الليبية،  والمناطق  المدن  شهدت 
معدل  في  واضحة  طفرة  الجاري،  األسبوع 
وتخطى  المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
للمرة  األلف  حاجز  اليومي  اإلصابات  معدل 
األولى منذ شهور، وشهد يوم الثالثاء الماضي، 
تسجيل 1248 إصابة جديدة، و8 وفيات، فيما 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  حذر 
أنحاء  في  الهندي  المتحور  ساللة  انتشار  من 
الجوار  دولتي  في  الساللة  تفشي  بعد  البالد 

تونس ومصر.
بدر  الدكتور  الوطني،  المركز  مدير  وقال 
كبيرة«  »احتمالية  هناك  إن  النجار،  الدين 
لدخول الساللة الهندية المتحورة من فيروس 
المعروفة بـ»دلتا«، وذلك  ليبيا،  إلى  »كورونا« 

بعد انتشارها في كل من تونس ومصر.
أضاف النجار في مداخلة مع قناة »الوسط« 
من  المتحورة  الهندية  الساللة  أن  اإلثنين، 
محذرًا  كبيرة«،  انتشار  بسرعة  »تتميز  كورونا 
من مضاعفاتها، ومؤكدًا أنها »قد تكون أقوى 

من السالالت األخرى«.
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  وأكد 
ساللة  مضاعفات  من  حماية  ال  أنه  األمراض، 
لقاح مضاد  إال لمن تلقى جرعتين من  »دلتا« 
في  رسميًا  البدء  مرجحًا  »كورونا«،  لفيروس 
المضادة  اللقاحات  من  الثانية  الجرعة  إعطاء 

لفيروس »كورونا« األسبوع المقبل.
أوضاع  عن  المداخلة  خالل  النجار  وتحدث 
للتصدي  الصحية  واإلمكانات  العزل  مراكز 
»دلتا«،  لفيروس  المحتمل  واالنتشار  للوباء 
مشيرًا إلى أن مراكز العزل في المنطقة الغربية 
»كالزاوية وصرمان ورقدالين تحت ضغط كبير 
بسبب زيادة عدد اإلصابات«، منوهًا إلى أنهم 
على  تتعرف  التي  المشغالت  وصول  ينتظرون 

»دلتا« في غضون عشرة أيام.
3 تدابير

وطالب مدير المركز الوطني، األحد، مشرفي 
حالة  برفع  بالبلديات  واالستجابة  الرصد 
التأهب، ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة 

»كوفيد 19« بااللتزام بثالثة تدابير.
ودعا النجار في خطاب موجه إلى المشرفين، 
حالة  لتعريف  األخير  بالتحديث  االلتزام  إلى 
»كوفيد 19« )المحتملة، المشتبهة، والمؤكدة( 
الصادر عن منظمة الصحة العالمية بتاريخ 16 

طرابلس ـ الوسط : الصغير الحداد

● أثناء تطعيم العاملين بعيادة 23 يوليو المجمعة ومصرف الدم في بنغازي اإلثنين الماضي

● ملصقات ضمن حملة التوعية بالتطعيم ضد كورونا

● حملة يونيسف للتطعيم ضد كورونا في ليبيا

338 شخصًا على األقل من سكان ترهونة 
»الكاني«  ميليشيا  تمكن  بعد  فقدوا، 
من  »الكانيات«،  باسم  المعروفة  المحلية، 
 ،2015 العام  في  المدينة  على  السيطرة 

إعالن حالة الطوارئ
القصوى في بني وليد

وصالح: الوضع خطير جداً

األشتر: نقص ملحوظ في كميات 
الوقود.. وتزايد إصابات »كورونا«

فرق البحث تكتشف مقبرتين خالل 
20 يوماً في المشروع الزراعي

البدي: نحتاج أطقماً طبية وكوادر 
مساعدة وجهاز رنين مغناطيسي

الهيئة العامة للبحث والتعرف على 
المفقودين تواصل انتشال الجثث

اإلفراج عن 54 ألف جرعة
من لقاح »فايزر« بعد التأكد

من سالمتها

● خزان المياه الوحيد في بلدية نسمة

مخاوف من انتقال الفيروس من تونس ومصر.. و»مكافحة األمراض« يرفع حالة التأهب ويعلن 3 إجراءات

نسمة.. بلدية تعاني انقطاع املياه 
وغياب الخدمات الصحية

في كل شهر مقبرة جديدة.. ترهونة 
مدينة املقابر الجماعية

مدينة  تفتقر  بلديتها،  مسؤولي  باعتراف 
احتياجات عدة في كافة  إلى  الليبية  نسمة 
المواطن  يحتاجها  التي  اليومية  الخدمات 
400 كلم  التي تقع على بعد  المدينة،  في 
شرقًا  ويحدها  طرابلس  العاصمة  جنوب 

بني وليد وجنوبًا الشويرف وغربًا مزدة.
يلخص  األشتر  محمود  البلدية  عميد 
أبرز المشاكل التي تواجهها المدينة، في:
انقطاع  استمرار  من  السكان  معاناة 
درجات  ارتفاع  مع  بالتزامن  الشرب،  مياه 
إلى  أدى  ما  الصيف،  فصل  في  الحرارة 
ارتفاع أسعار صهاريج المياه في ظل غياب 
الحلول الحكومية، وهو ما يسبب عبئًا على 

المواطنين.
ال  المياه  أن  البلدية  عميد  ويوضح 
إال  بالمدينة  المحالت  كافة  إلى  تصل 
الكثير  »خاطبنا  ويقول:  ضئيلة  بكميات 
هناك  يكن  لم  ولكن  المسؤولين،  من 
آبار  إلى  تحتاج  المدينة  ألن  استجابة  أي 
يصعب  المياه،  خروج  أجل  من  جدًا  عميقة 

حفرها«. المواطنين  على 
يضيف:  واإلسكان،  البنية  مشاريع  وعن 
الماضي  أبريل  من  عشر  السادس  »في 
مدير  عجاج  محمود  المهندس  مع  اجتمعنا 
وتمحور  والمرافق،  اإلسكان  جهاز  عام 
من  نسمة  بلدية  مطالب  حول  اللقاء 
والمرافق،  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  جهاز 
لحل  التام  استعداده  الجهاز  رئيس  وأبدى 
نسمة«.  بلدية  تواجه  التي  المختنقات 
»كورونا«،  جائحة  ملف  مع  التعامل  وعن 
تسعى  نسمة  بلدية  أن  األشتر،  يوضح 
انتشار  من  الحد  إلى  البلديات  كباقي 
التي  اللجنة  ولكن  المدينة،  في  الفيروس 
سواء  اإلمكانات،  قلة  تعاني  المجلس  تتبع 
الفلترة،  غرف  أو  العزل  مراكز  ناحية  من 
األطباء  وكوادر  اإلسعاف،  سيارات  وحتى 

والممرضين.
هناك  أن  »الوسط«  جريدة  عبر  ويعلن 
الفيروس  فيها  انتشر  نسمة  في  مناطق 
لفيروس  التحاليل  نتائج  ظهور  بعد 
الحاالت  عدد  تزايد  حيث  »كورونا«، 

المصابة.
أحدد  أن  الصعب  »من  األشتر:  يقول 
مستمر،  تزايد  في  ألنها  اإلصابات  عدد 
باإلجراءات  يهتمون  ال  المواطنين  وألن 

واالحترازية«. الوقائية 
بالبلدية،  والمحروقات  الوقود  وحول 
الوقود  في  ملحوظًا  نقصًا  هناك  أن  يؤكد 
فتزويد  عبور،  مدينة  نسمة  بلدية  باعتبار 
سيكون  والمقيمين  المارين  المواطنين 
تصل  التي  بالكميات  قورن  ما  إذا  كثيرًا 
محطة  بها  تتواجد  المدينة  للمدينة، 
احتياجات  تكفي  ال  المحطة  وهذه  واحدة 

بالوقود. للتزود  المواطنين 

ما  نجوع..  الثرى  يعشب  حين  عام  وكل   «
كان  لو  جوع«،  فيه  ليس  والعراق  عام  مر 
شاهدًا  السياب  شاكر  بدر  العراقي  الشاعر 
بيته  أبدل  لربما  االكتشافات،  هذه  على 
»أنشودة  الخالدة  قصيدته  في  الشهير 
المدينة  هذه  أحزان  ليناسب  المطر«، 

الليبية.
عليها  أن يطلق  ترهونة  استحقت  وربما 
ليبيا،  في  الجماعية«  المقابر  »مدينة 
البحث  فرق  وتمكنت  إال  شهر  يمر  فال 
اكتشاف  من  المفقودين،  على  والتعرف 
التي  المدينة  في  جديدة  جماعية  مقبرة 
العاصمة  شرق  جنوب  كيلو   80 تبعد 

طرابلس.
الثالثاء  في  كانت  االكتشافات  هذه  آخر 
العامة  الهيئة  فرق  أعلنت  حيث  الماضي، 
اكتشاف  المفقودين،  على  والتعرف  للبحث 
 5« الزراعي  بالمشروع  جديدة  مقبرة 

ترهونة. بمدينة  كيلو« 
بموقع  صفحتها  عبر  الهيئة،  وقالت 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، إن فرقها 
تباشر انتشال الجثث. والمقبرة هي الثانية 
الهيئة  أعلنت  أقل من شهر، بعد أن  خالل 
مقبرة  اكتشاف  الماضي،  يونيو   16 في 
جديدة بالمشروع الزراعي »5 كيلو« داخل 

ترهونة.
والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  وأعلنت 
أربع  استخراج  حينه،  في  المفقودين،  على 
جماعية  مقبرة  من  الهوية  مجهولة  جثث 

جديدة في مدينة ترهونة.
أيضًا  الماضي  يونيو  من  الثاني  وفي 
في  جماعية  مقبرة  اكتشاف  الهيئة  أعلنت 
البحث  فرق  أن  بيان  في  وأكدت  ترهونة، 
مجهولة  جثث  أربع  استخراج  من  تمكنت 

الجديدة. المقبرة  الهوية من 
البحث عن  إدارة  الهيئة، إن فرق  وقالت 
الرفات بها عملت على موقعين بالمشروع 
أربع  استخراج  كاشفة  كيلو«،   5« الزراعي 

الهوية. مجهولة  جثث 
الهيئة  أعلنت  الماضي،  فبراير  وفي 
المفقودين،  على  والتعرف  للبحث  العامة 
اختبارات  إجراءات  في  رسميًا  الشروع 
الجثث  على  للتعرف  الوراثية  البصمة 

الهوية. مجهولة 
الشهر  في  العام،  النائب  مكتب  وقال 
داخلية  قبض  مذكرات  أصدر  إنه  نفسه، 
جرائم  عن  المسؤولين  بحق  ودولية 
عليها  العثور  تم  التي  الجماعية  المقابر 
تعميم  إلى  إضافة  ترهونة،  بمدينة 
الضبطية  الجهات  كل  لدى  أسمائهم 
لوحدة  وتسليمهم  لتتولى مهمة ضبطهم 

»فورًا«. بالمكتب  الضبط 
والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  أن  يذكر 
أن  أعلنت  الحكومية،  المفقودين  على 

بقوله:  نسمة  بلدية  عميد  ويختم 
البلدية  في  أخرى  محطات  إنشاء  »نتمنى 
المنطقة  فمعظم  الحالية،  الفترة  خالل 
تتزود بوقودها من هذه المحطة، وهذا ما 

أدى إلى زيادة التزاحم فيها«.
العام«  »نسمة  مستشفى  مدير  أما 
يعاني  المستشفى  أن  فيؤكد  البدي،  خالد 
نقصًا في األطقم والكوادر الطبية والطبية 
المساعدة، مشيرًا إلى أنه في العام 2016 
باستجالب  نسمة  لمستشفى  قرار  صدر 
بسبب  ولكن  الهند،  من  طبية  عناصر 
في  البالد  شهدتها  التي  األمنية  الظروف 

ذلك الوقت، لم يستكمل هذا القرار.
يعتمد  المستشفى  أن  أوضح  البدي 
المتعاونين  واألطباء  المحلية  الكوادر  على 
الجراحة،  وهي  أقسام  عدة  في  الليبيين 
األطفال،  العظام،  الباطنة،  الكلى،  غسيل 
النساء  الرجال،  العمليات،  الطوارئ، 
األسنان،  الفائقة،  العناية  والوالدة، 

التحاليل.
أنه  إلى  المستشفى،  مدير  ويلفت 
شركة  تكليف  الماضية  الفترة  خالل  تم 
مغناطيسي،  رنين  أشعة  جهاز  لتركيب 
عدم  بسبب  توقف  المشروع  هذا  ولكن 
االعتماد  وبعد  العامة،  الميزانية  اعتماد 
خدماته  ليقدم  الجهاز  تركيب  سيتم 
الصحة  ومن  المدينة.  داخل  للمرضى 
التربية  مراقب  يكشف  حيث  التعليم،  إلى 
أن  الهادي،  رمزي  نسمة،  ببلدية  والتعليم 
صيانة  إلى  تحتاج  بنسمة  التعليم  مراقبة 
عدد من المدارس، إضافة إلى أنها تعاني 
المواد مثل  المعلمين في بعض  نقصًا في 
والرياضيات  والفيزياء  اإلنجليزية  اللغة 

وبعض المواد األخرى.
من  عددًا  هناك  أن  الهادي  ويؤكد 
إضافة  فورية،  إلى صيانة  تحتاج  المدارس 
االزدحام  تخفف  جديدة  مدارس  إنشاء  إلى 

التعليمية. المؤسسات  باقي  عن 

فرت  التي  الميليشيا  هذه  عناصر  ويواجه 
المواطنين  بخطف  اتهامات  ترهونة  من 
على  وقتلهم،  وتعذيبهم  واحتجازهم 

سياسية. خلفيات 
دعت  ليبيا  لدى  األممية  البعثة  كانت 
إلى تحقيق سريع وشفاف في اكتشاف هذه 
ترهونة.  مدينة  في  ومعظمها  المقابر 
للقانون  »وفقًا  إنه  بيان  في  البعثة  وقالت 
السلطات  على  يتعين  فإنه  الدولي، 
وفعال  وشفاف  سريع  تحقيق  إجراء  الليبية 
بخصوص التقارير حول ارتكاب حاالت قتل 

القانون«. خارج نطاق 
من جهته، أبدى الطاهر السني، مندوب 
من  دهشته  المتحدة،  األمم  لدى  ليبيا 
عدم إقدام المحكمة الجنائية الدولية على 
ما  »هل  وتساءل:  القضية،  في  التحقيق 
إجرام  على  أدلة  إلى  تحتاج  المحكمة  زالت 

الكانيات؟«. ميليشيا 
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● مدارس نسمة تعاني عجزا في المعلمين
● مقبرة جماعية في ترهونة، 2 يونيو 2021

● مقبرة جماعية مكتشفة في ترهونة 2 يونيو 2021



لبنان بني »الكارثة اإلنسانية« و»املساومة دولية«
نقابة مستوردي األدوية حتذر من نفاد مخزون مئات العقاقير الدوائيةتضخم أسعار املواد الغذائية األساسية بلغ مستويات غير مسبوقة

تعمق األزمة االقتصادية المتمادية معاناة اللبنانيين 
استثنائي  تراجع  وطأة  تحت  يئنون  باتوا  الذين 
لقدراتهم الشرائية، فيما خسرت الليرة اللبنانية حتى 
اآلن أكثر من 90 % من قيمتها أمام الدوالر. وينتظر 
المواطنون لساعات في طوابير أمام محطات الوقود، 
أو بحثًا عن أدوية بات معظمها مفقودًا، وسط تقنين 
قاٍس في الكهرباء.ولم يبقَ أي مرفق عام أو خاص 
االنهيار.  تداعيات  عن  بمنأى  اجتماعية  طبقة  أو 
وترفع قطاعات عدة صوتها يوميًا محذرة من عدم 
قدرتها على االستمرار في تقديم الخدمات، في وقت 
بدأت الحكومة، على وقع شح احتياطي الدوالر لدى 
المصرف المركزي، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد 

السلع الرئيسية كالطحين والوقود واألدوية.
ويشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة تباشر 
بتنفيذ إصالحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي 
دولية  ضغوطًا  تقود  التي  فرنسا،  أن  إال  للبنان. 
لتشكيل حكومة جديدة، واألمم المتحدة نظمتا منذ 
سبتمبر مؤتمرين دوليين، قدما مساعدات إنسانية 
عاجلة للمتضررين من االنفجار ومنظمات المجتمع 
الرسمية  بالمؤسسات  المرور  دون  من  المدني، 
اللبنانية. لكن، رئيس حكومة تصريف األعمال، حسان 
دياب، دعا المجتمع الدولي إلى عدم ربط دعمه للبنان 
بتشكيل حكومة جديدة، فيما يغرق البلد في انهيار 
اقتصادي غير مسبوق لم يعد تداركه ممكنًا، محذرًا 

من أن اللبنانيين باتوا »على شفير الكارثة«.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارًا اقتصاديًا 
متسارعًا، صنفه البنك الدولي الشهر الماضي على 
أنه من بين أسوأ ثالث أزمات في العالم منذ العام 
في  المروع  بيروت  مرفأ  انفجار  فاقمه  وقد   .1850
فيروس  مواجهة  وإجراءات  أغسطس  من  الرابع 
»كورونا«. وال تلوح في األفق أي حلول جذرية إلنقاذ 

البالد، فيما يغرق المسؤولون في خالفات سياسية 
حادة حالت منذ نحو 11 شهرًا دون تشكيل حكومة 
خلفًا لحكومة دياب التي استقالت بعد أيام من انفجار 
المواد  أسعار  بلغ تضخم  نفسه،  الوقت  في  المرفأ. 
الغذائية األساسية في لبنان مستويات غير مسبوقة، 
إليها  تحتاج  التي  األساسية  السلع  أسعار  إذ سجلت 
األسر ارتفاعًا ملحوظًا في األسبوع األخير من شهر 
يونيو 2021، بناًء على جداول أسعار وزارة االقتصاد 
والتجارة والتتبع األسبوعي لها من قبل باحثي مرصد 
األزمة في الجامعة األميركية في بيروت. ففي تقرير 
أصدره، اإلثنين، مرصد األزمة بإشراف رئيس قسم 
األميركية  الجامعة  في  الصحية  والسياسات  اإلدارة 
في بيروت ناصر ياسين، أشار إلى أن »أسعار بعض 
السلع والحاجات األساسية قد ارتفعت، إذ تخطى سعر 
زيت دوار الشمس نسبة 1100 % منذ صيف 2019، 
فيما  واالقتصادي،  المالي  االنهيار  حدوث  قبل  أي 
ارتفع سعر لحم البقر 627 في المئة، واألرز العادي 
545 %. أما سعر البيض فقد ارتفع 450 %، وتضاعف 

سعر اللبنة 275 %«. وتوصل التقرير إلى أنه »ووفقًا 
 ،2021 يونيو  في  الغذائية  المواد  أسعار  لمحاكاة 
سلطة  من  مكونة  عادية  عشاء  أو  غداء  وجبة  فإن 
وحساء وطبق أساسي )أرز ودجاج(، ألسرة مكونة من 
خمسة أفراد، باتت كلفتها تقدر بـ71 ألف ليرة لبنانية 
يوميًا، من دون احتساب أي نوٍع من أنواع الفاكهة 
التنظيف«.  ومواد  والكهرباء  والغاز  المياه  كلفة  أو 
لبنان  في  الصحية  األزمة  دخلت  نفسه،  الوقت  في 
مرحلة جديدة مع تحذير نقابة مستوردي األدوية من 
العقاقير الدوائية، واحتمال نفاد  نفاد مخزون مئات 
مئات أخرى خالل شهر يوليو الحالي، في ظل تزايد 
قطاع  عن  الحكومي  الدعم  رفع  باحتمال  التوقعات 
الدواء في البالد. وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل 
يصرخ  لبناني  لمواطن  مصورًا  مقطعًا  االجتماعي 
متأثرًا، ألنه عاجز عن تأمين الدواء البنته الصغيرة 
أيام، حتى أنها  التي تكابد حرارة مرتفعة منذ عدة 

ذبلت ونقص وزنها.
»عملية  أن  أعلنت  األدوية  مستوردي  نقابة 

أكثر من  منذ  كامل  متوقفة بشكل شبه  االستيراد 
المصدرة،  الشركات  مستحقات  تراكم  بسبب  شهر 
أن  كما  دوالر،  مليون   600 قيمتها  فاقت  التي 
الشركات المستوردة لم تحصل على موافقات مسبقة 
لبنان  مصرف  قرار  يفرض  كما  االستيراد،  لمعاودة 

)البنك المركزي(«.
أكثر  األطفال  كان  بل  فحسب،  هذا  ليس 
ممثلة  لخصت  إذ  األزمة،  هذه  من  المتضررين 
العوامل  تلك  موكو،  يوكي  لبنان،  في  اليونيسف 
بالقول: »في ظل عدم وجود تحسن في األفق، المزيد 
والمزيد من األطفال يذهبون إلى فراشهم ببطون 
خاوية. تتأثر صحة األطفال ومستوى تعليمهم وكل 
مستقبلهم، فاألسعار تحلق في شكل هائل ونسبة 
البطالة تستمر في االرتفاع. ويزداد عدد األسر في 
لبنان التي تضطر الى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية 
لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام 
توفيرًا لثمنها أو إرسال أطفالهم للعمل، أو اللجوء الى 

تزويج بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم«.

• األزمات السياسية واالقتصادية تالحق لبنان، بشكل كبير بعد االنفجار الكبير في مرفأ بيروت

بيروت–الوسط

عربي ودولي 06
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
السنة السادسة

العدد 294 28 ذو القعدة 1442 هــ

8 يوليو 2021 م اخلميس

ذروة التصعيد اإلثيوبي ذروة التصعيد اإلثيوبي 
وخيارات دولية محدودةوخيارات دولية محدودة

أخرى،  وإثيوبيا من جهة  والسودان من جهة،  بين مصر  التوترات  تأججت 
قبيل اجتماع مرتقب لمجلس األمن حول ملف سد النهضة اليوم الخميس، 
المرحلة  إثيوبيا  بدأت  أن  بعد  الهاوية«،  »حافة  إلى حدود  األزمة  وانزلقت 
الثانية من ملء بحيرة سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه أديس أبابا على 
النيل األزرق، وفق ما تبلغت القاهرة من أديس أبابا، فيما يقول محللون إن 
خيارات الحل تبدو محدودة أمام المجتمع الدولي في ضوء تصريحات رئيس 

مجلس األمن في هذا الشأن.
وتقوم مصر والسودان بحملة دبلوماسية من أجل التوصل التفاق ملزم 
قانونًا بشأن تشغيل السد، لكن المحادثات دخلت في طريق مسدود بشكل 
متكرر. وتصاعدت الحملة الدبلوماسية المصرية–السودانية قبل الملء األول 
للسد مع هطول أمطار الصيف الماضي في إثيوبيا، وتصاعدت مرة أخرى في 
الثاني. ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر  األسابيع األخيرة قبل بدء الملء 
والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي 
تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا 

بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
عبد  محمد  المصري  الري  وزير  رسميًا  إثيوبي  أبلغت  الفت،  تطور  وفي 
العاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي يستوعب 74 مليار 
متر مكعب من المياه. وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء اإلثنين، إن 
تلك الخطوة تعد »انتهاكًا للقوانين واألعراف الدولية التي تحكم المشروعات 
مصر  »رفض  مؤكدة  الدولية«،  لألنهار  المشتركة  األحواض  على  المقامة 
إعالن  التفاق  وخطيرًا  خرقًا صريحًا  يعد  الذي  األحادي  اإلجراء  لهذا  القاطع 
المبادئ«. وفي مارس 2015، وقع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا، 
في الخرطوم، اتفاق إعالن مبادئ الهدف منه تجاوز الخالفات. وترى إثيوبيا 
أن السد ضروري لتحقيق التنمية االقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدًا 
حيويًا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدرًا لنحو %97 من مياه الري والشرب في 
البالد. ويعقد مجلس األمن الدولي، اليوم، جلسة حول سد النهضة بناء على 
طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس األمن، باسم كل من 
الوزاري،  المستوى  البلدين على  مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين 
وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من 
معارضتها انعقادها. لكن السفير الفرنسي لدى األمم المتحدة، نيكوال دو 
ريفيار، قال للصحفيين: »ال أعتقد أن مجلس األمن قادر بنفسه على إيجاد 
حل لقضية السد«، وتابع: »يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثالثة 
إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات 

من أجل إيجاد حل«.
وزارة الخارجية المصرية، ومن جهتها، بعثت برسالة إلى مجلس األمن 
إثيوبيا  نية  ما »يكشف مجددًا سوء  الثاني  الملء  بخطوة  الدولي إلحاطته 
وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثالث 

ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب«.
وقالت الوزارة، في بيان صباح الثالثاء، إن وزيري خارجية مصر والسودان، 
الدول  لـ»إجراء اتصاالت ومشاورات مكثفة مع  التقيا اإلثنين في نيويورك 

األعضاء في مجلس األمن لحثهم على دعم موقف البلدين وتأييد دعوتهما 
بضرورة التوصل التفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة«. وأبدى 

الوزيران حسب البيان، رفضهما القاطع للخطوة اإلثيوبية.
أن  يمكن  ما  كل  فإن  حلمي،  نبيل  د.  الدولي،  القانون  أستاذ  وبحسب 
يتخذه مجلس األمن في جلسة اليوم هو تحويل الملف إلى االتحاد األفريقي 
العامة  الجمعية  ستقوم  بدورها  التي  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أو 
بإرسال الملف إلى محكمة العدل الدولية للنظر في الجانب اإلفتائي ال أكثر 
من الناحية القانونية، وتحديد الطرف الذي خالف القانون الدولي في هذه 
القضية، ومن ثم ستقوم المحكمة الدولية بإرسال الملف ثانية إلى مجلس 

األمن أو الجمعية العامة.
القانون الدولي، يرى كذلك أن مصر خالل الفترة الماضية أوفت  أستاذ 
بتعهداتها الدولية، والقنوات السلمية التي سلكتها تعطي لها حق الدفاع 
الشرعي وفقًا للمادة 51 من القانون الدولي، في ظل ما تقوم به إثيوبيا من 

عدوان على الحقوق المائية لمصر والسودان.
ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد 
حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها 
أنجزت المرحلة األولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، 
الذي  السد  في  مضختين  أول  باختبار  تسمح  المرحلة  هذه  أن  إلى  مشيرة 
يبلغ ارتفاعه 145 مترًا. كما ظلت إثيوبيا تؤكد بعد ذلك عزمها على تنفيذ 
المرحلة الثانية من الملء، التي تتطلب تخزين 13.5 مليار متر مكعب من 
الماء، إلى أن أعلنت بدأها اإلثنين. وفي أحدث رد للقيادة المصرية على هذه 
افتتاح  فعالية  السيسي خالل  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قال  التطورات، 
قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبالد، إنه »ال يجوز 
استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما ال نهاية«. وذلك في 
حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الرئاسي 

الليبي محمد المنفي.
بلهجة  قائاًل  مصر،  بمياه  المساس  من  السيسي  حذر  مارس،  ونهاية 
حازمة: »نحن ال نهدد أحدًا، ولكن ال يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، 
وإال ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار ال يتخيلها أحد«. وفي أبريل حذر 

وزير الري السوداني ياسر عباس أنه 
في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن 
السودان سيقوم بـ»تقديم دعاوى 
اإليطالية  الشركة  ضد  قضائية 
المنفذة وضد الحكومة اإلثيوبية«. 

القضائية  المتابعات  أن  ــح  وأوض
واآلثار  البيئية  »اآلثــار  على  ستركز 

النهضة«.  لسد  والمخاطر  االجتماعية 
ويقول د.نبيل حلمي: »مصر استنفدت كل 

القنوات الدبلوماسية واألساليب السلمية 
في قضية سد النهضة، ومستعدة لكل 

الخطوات في هذا السبيل لحل هذه 
الدولي  المجتمع  وعلى  القضية، 

تحمل مسؤولياته«.
النهضة،  سد  خالف  يعتبر  وال 
تعانيها  التي  الوحيدة  ــة  األزم

ــا  ــي ــوب ــي إث
الدبلوماسي،  المستوى  على 

نزاعا  البالد  شمال  تيغراي  اقليم  يشهد  حيث 
عندما  الماضي،  نوفمبر  من  الرابع  منذ  عسكريا 

أطلقت الحكومة المركزية االثيوبية حملة عسكرية ضد 
المنشقين عنها في المنطقة.

وشهد النزاع في االقليم منعطفا رئيسيا مؤخرا، مع استعادة 
قوات منبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على عاصمة 

اإلقليم ميكيلي، بعد أشهر من إعالن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبيي أحمد 
شنّ هجوم على اإلقليم ردًا على اعتداءات تعرضت لها معسكرات للجيش 

بشرية  بخسائر  االثيوبية  الحرب  وتسببت  الجبهة.  إلى  ونسبها  الفدرالي 
هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج األغذية العالمي التابع لألمم 
المتحدة إن 5,2 ماليين شخص، أو %91 من سكان تيغراي، يحتاجون إلى 
مساعدات غذائية طارئة. كما تسببت في فرار 60 ألف شخص إلى السودان، 
بعد  السلطة  تولت  التي  االنتقالية  الحكومة  تواجهها  صعوبات  ظل  في 
االطاحة بعمر البشير في أبريل 2019، في مقدمها أزمة اقتصادية. كذلك 
العالقات بين السودان وإثيوبيا، في األشهر األخيرة على خلفية  تدهورت 
نزاع حول منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، والتي يستغلها 
مزارعون إثيوبيون في حين تطالب بها الخرطوم. وتبادل الجانبان االتهامات 

بممارسة أعمال عنف وانتهاك السيادة في المنطقة.

أزمة سد النهضة تدخل النفق المظلم

 مصر والسودان.. حملة دبلوماسية للتوصل 
التفاق ملزم قانوناً بشأن تشغيل السد

أستاذ قانون دولي: مصر استنفدت كل القنوات 
الدبلوماسية وعلى املجتمع الدولي حتمل مسؤولياته

• سامح شكري وزير 
الخارجية ونظيرته 
السودانية دكتورة 
مريم الصادق المهدي

وكاالت- الوسط

قطار أزمات هايتي يرتطم باغتيال الرئيس
دول  أفقر  هاييتي،  في  األزمات  قطار  وصل 
اغتيال  مع  خطيرة  محطة  األميركيتين، 
منزله  في  األربعاء  مويز  جوفينيل  الرئيس 
في  الرئيس  واغتيل  بجروح.  زوجته  وأصابة 
منزله على أيدي أجانب يتحدثون االنكليزية 
قاتلة،  إصابة  في  له  متسببين  واإلسبانية، 
جوزيف،  كلود  االنتقالي  الوزراء  رئيس  وفق 
المواطنين  داعيا  البالد  قيادة  تولى  الذي 
أن  إلى  مشيرا  هدوئهم،  على  الحفاظ  إلى 

الشرطة والجيش سيضمنان النظام.
بموجب   ، هايتي،  رئاسة  مويز  وتولى 
التشريعية  االنتخابات  إرجاء  بعد  مرسوم 
التي كانت مقررة في 2018 بسبب خالفات 
األزمة  إلى  إضافة  واليته.  انتهاء  بينها  من 
السياسية، تزايدت عمليات الخطف للحصول 
الماضية، في  القليلة  على فدية في األشهر 
مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات 
المسلحة في الدولة الكاريبية. وهايتي غارقة 
أيضا في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية 
متكررة. وواجه الرئيس معارضة شديدة من 
شرائح واسعة من الناس اعتبرت واليته غير 
رؤساء  سبعة  توالى  عهده  وخالل  قانونية. 
حكومة في أربع سنوات، آخرهم كان جوزيف 
الذي كان من المفترض تغييره هذا األسبوع 
إلى  إضافة  المنصب.  في  أشهر  ثالثة  بعد 
والمحلية،  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 
كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاء 
إرجائه  بعد  أيلول/سبتمبر  في  دستوريا 

التعديل  جائحة كوفيد. نص  مرتين بسبب 
إلى  والهادف  مويز  المدعوم من  الدستوري 
تقوية السلطة التنفيذية، رفضته المعارضة 
بشكل ساحق والعديد من منظمات المجتمع 
 1987 في  الحالي  الدستور  ووضع  المدني. 
بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على 
تعديل  بهدف  شعبية  مشاورات  »أي  أن 
الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا«. وقال 
الممكن  من  يكن  لم  إنه  أيضا  منتقدوه 
عموما  األمن  النعدام  نظرا  استفتاء  تنظيم 
بعدم  اتهامات  مويز  وواجه  البالد.  في 
في  المتعددة  األزمات  مواجهة  في  التحرك 
من  شديدة  معارضة  يواجه  وكان  البالد 
من  كل  ودعا  الشعب.  من  كبرى  شرائح 
المتحدة  والواليات  الدولي  األمن  مجلس 
وأوروبا الى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
شفافة وحرة في هايتي بحلول نهاية 2021.

رئيس  تعيين  اإلثنين  أعلن  مويز  وكان 
جديد للوزراء هو أرييل هنري مع مهمة خاصة 
هي إجراء االنتخابات. وهنري )71 عاما( كان 
ضمن فريق هايتي لمواجهة وباء كوفيد19- 
وسبق أن شغل مناصب حكومية في 2015 
و 2016 كوزير للداخلية ثم كوزير للشؤون 
في  أيضا  عضوا  كان  والعمل.  االجتماعية 
الى   2006 يونيو  من  الصحة  وزير  مكتب 
سبتمبر 2008 قبل ان يصبح مديرا لمكتبه 
وهو المنصب الذي شغله من سبتمبر 2008 

وحتى أكتوبر 2011.
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ناقوس الخطر في الجوار

مجزرة املوصل.. دماء وأطراف صناعية »دون تعويضات«
تتقدّم في  الشعبي  الحشد  في 17 مارس 2017، كانت قوات 
تنظيم  ضد  بانتصاراتها  مزهوًة  العراق  شمال  في  الموصل 
 100 أكثر من  مقتل  مع  ترافقت  النصر  لكن مالمح  »داعش«، 
الواليات  بقيادة  التحالف  نّفذته طائرات  مدني في قصف جوي 
يطالبون  الضحايا  هؤالء  ذوو  يزال  ال  اليوم،  حتى  المتحدة.. 

بتفسيرات وتعويضات.
ويقرّ التحالف الدولي لمكافحة تنظيم »داعش« بقتل أكثر 
من 1000 مدني في سورية والعراق خالل حربه التي دامت سبع 
سنوات ضدّ التنظيم. وقال لوكالة »فرانس برس« إن تعويضات 
قصف  ضحايا  اصطدم  اليوم،  حتى  فقط.  عائلة  لـ14  دُفعت 
للتعويضات  وغامض  معّقد  بنظام  وعائالتهم  الدولي  التحالف 

يبدو وكأنه ُأعدّ لمنع وصولهم إليها.
بعد أربع سنوات على عمليات القصف في الموصل 17 مارس، 
ال يزال عبداهلل خليل الذي نجا وابنه بأعجوبة من الموت رغم أنه 
فقد ساقه وال تزال آثار الحروق ظاهرة على جسده، ينتظر تعويضًا 
عن األذى الذي تعرض له أو حتى مجرد تفسير لكيفية الحصول 

عليه.
وتقول سارة هوليوينسكي من منظمة هيومن رايتس ووتش: 
»ال يمكنني أن أتخيل كيف يكون وقع األمر على عراقية فقدت 
أن تفهم كيف تحصل على تعويض«،  أو زوجها، وتحاول  أمها 
مضيفًة: »رغم خبراتنا، نكاد ال نفهم تمامًا كيفية« التقدم بطلب 

عبر آلية التعويض.
وتشير أيضًا إلى صعوبة »العثور على مسؤول أميركي يقرّ بأن 
قصفا من طائراته هو المسؤول«. إذ خالًفا للعمليات العسكرية 
األخرى التي شارك فيها الغرب في العالم، لم يكن يوجد خالل 
الجوية  الضربات  لعبت  والتي  العراق  الحرب ضد »داعش« في 
دورًا حاسمًا فيها، قياديون على األرض يهتمون بدفع »ثمن 

الدم« للعائالت المفجوعة.
غيّر القصف الذي طال الموصل الجديدة الجمعة 17 مارس 
عبداهلل  حياة  تحديدًا«،  دقائق  وعشر  الثامنة  »الساعة   ،2017
خليل، سائق األجرة السابق. ويروي الرجل البالغ من العمر 51 
تحت  نفسي  ووجــدت  كثيف،  بشكل  المنطقة  »ُقصفت  عامًا 
األنقاض وابني بجانبي«، حتى حّلت »الساعة 11 تقريبًا حين 

سمعت أصوات أشخاص« كانوا يعملون على إنقاذ الجرحى.
تسبّب قصف المبنى الذي كان يحتمي فيه خليل إلى جانب 
عشرات النساء والرجال واألطفال، بأكبر حصيلة بشرية للحرب ضد 
تنظيم »داعش«. وبحسب منظمة »ايروورز« غير الحكومية التي 
تحصي أعداد الضحايا المدنيين في النزاعات حول العالم، »قتل 

بالحد األدنى 105 أشخاص غير مقاتلين، و141 كحدّ أقصى«. 
وشّكل الحادث صدمة كبيرة بالنسبة للعراقيين، لكنها سرعان 
ما تالشت في الفوضى السائدة حينها. وخالل 72 ساعة فقط، 
قبل هذه الضربة وبعدها وبالتزامن معها، فقد مئات المدنيين 
كان  الفوضى،  تلك  خضم  في  الموصل.  في  حياتهم  اآلخرين 
يصعب تحديد مصدر الضربات. ففي المدينة البالغ عدد سكانها 
مليونين، تحوّل آالف المدنيين إلى دروع بشرية خالل المعارك 
بين القوات العراقية والجهاديين على األرض، فيما كان قصف 
بعد  أي   ،2017 مارس   17 في  هــوادة.  دون  يتواصل  التحالف 
القوات  خمسة أشهر من إطالق معركة تحرير الموصل، كانت 
العراقية تحاول التقدم في أزقة المدينة القديمة الضيقة. أمامها 
غربًا؛ حيث يقع حي الموصل الجديد الذي يضمّ سكك حديد 
وصوامع نفط، كان الرصاص ينهال على القوات العراقية على ما 

يبدو من قناصين متمركزين في مكان مرتفع.
طلب حينها الجيش العراقي الذي كان غارًقا في واحدة من 
أعقد حروب الشوارع في التاريخ الحديث، إسنادًا جويًا من التحالف 
الدولي الذي يضم 80 دولة وتقوده الواليات المتحدة، من أجل 
طائرات  فُأرسلت  »عاصمتهم«.  في  المسلحين  على  القضاء 

أميركية أسقطت قنبلة موجهة.
لكن لعل معلومة مهمة فاتت مهندسي العمليات، وهي وجود 
المستهدف  المبنى  مالجئ  في  المختبئين  المدنيين  عشرات 
معولين على وجود مستشفى الرحمة وطريق مزدحم على مقربة 
بعد  المنطقة.  قصف  من  الدولي  الطيران  لمنع  المكان،  من 
االستنكار الدولي الكبير الذي أثارته الحادثة، أرسل األميركيون، في 
سابقة، محققين على األرض، لمعرفة ما حصل. وأقر األميركيون 
في مايو 2017، بمقتل 105 مدنيين، فيما اعتبر 36 آخرون بعداد 

المحصلة،  في  الفرار.  من  تمكنوا  أنهم  أمل  على  المفقودين، 
استنتج التحقيق أن المبنى انهار نتيجة متفجرات وضعها تنظيم 
في  والشهود  الناجين  إفادات  أن  غير  طوابقه،  بين  »داعش« 
الموصل تفيد بأن ال متفجرات كانت مخزنة في المبنى. ويقول 
مدير شركة »ايروورز« في لندن كريس وودز: »من أجل قناصين 
اثنين على سطح، أطلقوا قنبلة بوزن 220 كلغ، كان ذلك خطأ«. 
ذات  متفجرات  استخدام  ينبغي  »ال  برس«:  لـ»فرانس  ويوضح 
مدى واسع النطاق في منطقة سكنية من دون األخذ باالعتبار 
المخاطر الجمّة التي قد يتعرض لها المدنيون: هذا ما حصل في 
الموصل الجديدة«. ويستذكر مدير الطب العدلي في دائرة صحة 
محافظة نينوى حسن واثق، الكارثة. ويروي لـ»فرانس برس«: 
المبنى، حيث كان  ركام  المدني 152 جثة« من  الدفاع  »أجلى 
خليل، ومن مبان أخرى محيطة. ويضيف: »استمر العمل بعد ذلك 

ما بين 10 إلى 15 يومًا. كنا ننتشل قرابة 100 جثة في اليوم«، 
فيما كان القصف متواصاًل.

حينها، لم يكن قد مضى على تولي دونالد ترامب الرئاسة 
في الواليات المتحدة سوى شهرين، وكان تعهد بأنه سيقصف 
تنظيم »داعش« حتى القضاء عليه. ويرى كثر أنه أعطى بذلك 
حرية التصرف لعسكرييه الذين أّكدوا أنهم يخوضون »الحرب 
الجديدة  الموصل  في  حصل  ما  لكن  التاريخ«.  في  دّقة  األكثر 

يصعب إنكاره. اعترف البنتاغون فورًا بالمسؤولية.
في خريف عام 2017، أفرح اتصال هاتفي خليل رغم آالمه. 
الصناعية  بساقه  بالسير  صعوبات  يواجه  الذي  الرجل  ويروي 
القائد  هو  المتصل  إن  مترجم  لي  »قــال  بــرس«،  لـ»فرانس 
العسكري للتحالف الدولي لشمال العراق«. ويضيف »اعتذر مني 

باسم التحالف، ووعد بالحضور لرؤيتي، لكن ذلك لم يحصل«.
وخسر وليد خالد شقيقه وزوجة شقيقه جراء القصف. ويروي 
الرجل البالغ من العمر 31 عامًا واألب لطفلين أنه تلقى زيارة 
من محققي التحالف: »قدموا إلى هنا والتقطوا صورًا للمكان 
وسجلوا شهاداتنا، ولكن ال تعويض حتى اآلن«، علمًا أن مثل 
هذه التعويضات حيوية إلعادة بناء الموصل التي ال تزال حتى 

اآلن شبه مدمرة.
النزاع«  المدنين في  أجل  ويرجع مدير منظمة »مركز من 
غير الحكومية األميركية دانييل ماهانتي السبب الى أن الجيش 
األميركي و»رغم إقراره بالخطأ... لم يضع قط أي نظام يسمح 
للعائالت بتقديم طلب تعويضات«. ويضيف الخبير العسكري 
أن واشنطن »ال ترغب بوضع سياسة ستفتح الباب الحًقا لعدد 
هائل من الشكاوى التي لن تتمكن من التعامل معها الحًقا«.

وواصل وليد خالد طرق كل األبواب من أجل الحصول على 
الى  شكوى  وقــدّم  شقيقه.  وزوجــة  شقيقه  لمقتل  تعويضات 
التحالف الدولي واللجنة الحكومية العراقية لحقوق اإلنسان ودائرة 
التعويضات في محافظة نينوى. لكن بدا وكأن مسألة التعويضات 
كانت محسومة بالنسبة للتحالف الدولي والدول الـ75 المشاركة 
فيه، حتى قبل أن يبدأ حملته ضد تنظيم »داعش« الذي كان 
يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسورية، ونجحت خالياه في 
شن هجمات حتى في باريس وبروكسل. وتوضح بلقيس ويلي 
أنه  رايتس ووتش«  العراقي في »هيومن  بالشأن  المتخصصة 
وعلى عكس مرحلة الغزو في العام 2003 والحرب في أفغانستان، 
»ُأنشئ التحالف الدولي بدون هيكلية تعويض«. وأضافت: »على 
كل شخص يرغب بالحصول على تعويضات تحديد البلد المسؤول 

عن الضربة التي تضرر فيها وكيفية مطالبته بتعويضات«.

عدد الوفيات تجاوز 15 ألفاً.. وأكثر من 600 
مريض في »العناية المركزة«

 تقرير دولي: قد يكون الساللة األكثر انتشاراً 
في أغسطس المقبل

وشهدت وكاالت- الوسط أيضًا«.  توفي  »لألسف  لكنه  بالفيروس«،  شهر  منذ  والدتها  توفيت  أن 
وزارة  وسجلت  الفيروس،  انتشار  من  شديدة  موجة  الفائتة  األسابيع  خالل  الوالية 
50 % من االختبارات اإليجابية في عمليات التقصي للفيروس،  الصحة نسبة فاقت 

أطفال. بينهم  من  وفاة   20 وبلغت  للوفيات  اليومية  الحصيلة  ارتفعت  كما 
وفي شوارع المدينة قّلة من الناس تتنقل، وقد أقفلت األسواق والمحالت التجارية 
والخاصة  الحكومية  فيها  بما  الصحية  المنشآت  كافة  وتضم  مقفرة،  شبه  وتبدو 
بالقيروان، 46 سريرًا في وحدات العناية و250 جهاز أكسجين، وفقًا للسلطات الصحية. 

ويؤكد المدير الجهوي للصحة محمد رويس: »مررنا بوضع حرج جدًا، وبلغت 
أسرَّة اإلنعاش 100 % من طاقتها وأسرَّة األكسجين 90 %«.

 ونقل رضا )60 عامًا( ابنه األسبوع الفائت إلى مستشفى »ابن الجزار« 
بوالية  مستشفى  إلى  أخذه  الطبي  الكادر  عليه  واقترح  حرجة  حالة  في 
مجاورة لعدم وجود أسرَّة شاغرة. ويقول األب: »رفضت ذلك واضطررت 

مكانًا  أجد  كي  ليومين  لالنتظار 
في غرفة اإلنعاش«

محمد  اضطر  جهته  من 
زوجته  ترك  إلى  المطيراوي 

التسعينية  بأمه  تعتني 
ــل الــمــســتــشــفــى  ــ داخـ
أقامته  الــذي  المتنقل 
بالقيروان  السلطات 

تستطيع  ال  والدتي  »ألن 
وال  بنفسها  ــاء  ــن االعــت

يوجد ممرضون.
مــــــاذا نـــفـــعـــل؟«.  
السلطات  واســتــعــانــت 
بمستشفيات  الصحية 
ــمــجــاورة  ــات ال ــواليـ الـ
لصفاقس  مريضًا  و16   12 بين  ما  »بنقل  المرضى  لتوزيع 
هذه  ألن  حاليًا  تعقد  الوضع  لكن  )شرق(،  وسوسة  )جنوب( 

المستشفيات أصبحت بدورها تشهد اكتظاظًا«، حسب رويس. 
الساحلية  سوسة  والية  في  تامًا  اغالقًا  األحد،  السلطات،  وأعلنت 

في  السباحة  من  والسكان  السياح  األمن  قوات  ومنعت  والسياحية، 
الشواطئ.

كما أظهرت تقارير إعالمية وضعًا صعبًا لمستشفيات داخل محافظات 
طبيب  ويفسر  وسليانة.  وجندوبة  باجة  غرار  على  الغربي  الشمال  في 

»األغالبة«،  الوالية  في  المستشفيات  أكبر  ثاني  في  واإلنعاش  التخدير 
قواعد  احترام  وعدم  »باالستهتار  الصحي  الوضع  تأزم  السويعي،  صالح 

التباعد في األماكن العامة، وكذلك بنقص كبير في اللقاحات«.
تواجه  السلطات  ألن  بطيئة  كانت  البالد  في  التطعيم  حملة  ووتيرة   

صعوبات في توفير اللقاحات. وتَسجل للحملة في القيروان نحو 95 ألف شخص 
ألف ساكن.   593 التي تعد نحو  الوالية  األقل في  تلقى نصفهم جرعة واحدة على 

وعلى مستوى البالد تلقى 4 % فقط من السكان اللقاح بالكامل.

بدت مستشفيات تونسية تشهد اكتظاظًا إثر موجة غير مسبوقة لوباء »كوفيد–19«. 
إذ تقول الممرضة إيمان الفتايتي: »بعض الجثث ظلت على األسرَّة طوال اليوم، لم 

نستطع نقلها إلى المشرحة ألنها امتألت«.
المركزي« في  الجزار  »ابن  تعمل في مستشفى  التي  عامًا(   41( الفتايتي  وتوضح 
القيروان: »هناك نقص في آالت األكسجين، ووصل األمر إلى أن نحتار من سنسعف 
كثير،  المرضى  »عدد  ألن  ذلك«  ندرك  وال  يتوفون  المرضى  »بعض  وتتابع:  أواًل«. 

والكادر الطبي محدود«.
التونسي موجة جديدة غير مسبوقة من عودة  الجوار  الصحي في  الوضع  ويواجه 
انتشار الفيروس، وسجلت أرقام قياسية لم تعرفها البالد منذ بدء الجائحة في مارس 

15 ألفًا، بينما يرقد  2020، وتجاوز عدد الوفيات 
في  المركزة،  العناية  في  مريض   600 من  أكثر 

بلد يبلغ عدد سكانه نحو 12 مليون نسمة.
التي  المتنقلة،  المستشفيات  تتمكن  ولم 
أنشأتها السلطات، من استيعاب المرضى، وبلغت 
ومنذ  الموجة  هذه  وأمام   .%  93 اإلشغال  نسبة 
نهاية يونيو الماضي، أعلنت السلطات التونسية 
إغالقًا تامًا في خمس واليات من بينها القيروان 
التي تسجل معدل انتشار عدوى يفوق 400 حالة 
مستشفياتها  وشهدت  ساكن،  ألف   100 على 
شديدة  »دلتا«  المتحورة  انتشار  مع  اكتظاظًا 
في  انتشرت  ثم  الهند،  في  ظهرت  التي  العدوى 
نقابات  أطلقت  الماضي،  واألسبوع  عدة.   دول 
التونسية  »الرابطة  غرار  على  مدنية  ومنظمات 
بـ»نداء  وصفته  ما  اإلنسان«  حقوق  عن  للدفاع 

سكان  ومأساة  آلالم  حد  لوضع  والعاجل  الفوري  »بالتدخل  وطالبت  دولي«  استغاثة 
الوالية المنكوبة، وإيقاف نزيف الكارثة«.

 وتوضح إيمان في حديثها لـ»فرانس برس« أن »بعض العائالت استجدت عائالت 
لكي  عامًا  خمسين  العمر  من  يبلغ  مريض«  إنقاذ  أجل  من  المستشفى  داخل  أخرى 

يأخذ آلة أكسجين يستعملها مريض آخر ثمانيني لبعض الوقت.
إلى  أسبوعين  قبل  تحتاج  المهمشة  الوالية  بهذه  الصحية  المنشآت  كانت 
حاليًا  وباتت  المتزايد،  الطلب  لسد  اليوم  في  أكسجين  لتر  و500   400 بين  ما 
ثالثة  كل  ويكلَّف  بالقيروان.  الصحة  سلطات  حسب  يوميًا،  لتر   5500 إلى  بحاجة 
يومهم  ويبدؤون  بالفيروس،  مريضًا   35 نحو  برعاية  المستشفى  في  ممرضين 
يوم  كل  عملها  تستهل  التي  الفتايتي  حسب  ينتهي«،  متى  نعرف  و»ال  صباحًا 
»ألنه  تعمل  حيث  المستشفى،  أروقة  في  األرض«  على  جالسين  »مرضى  بمشهد 

كافية«. أسرَّة  توجد  ال 
تمر الممرضة وهي أم لبنتين »بأزمة نفسية صعبة« ألنها وجدت نفسها أحيانًا 
فتاة  مني  »طلبت  وتقول:  الموت.  من  وإنقاذهم  المرضى  مساعدة  عن  عاجزة 
بعد  تفقده  أن  تريد  ال  »ألنها  ينتظرون،  المرضى  عشرات  فيما  بوالدها«  االعتناء 

مستشفيات تونس تكتظ مستشفيات تونس تكتظ بـ »جثث« ضحايا »كورونا«بـ »جثث« ضحايا »كورونا«

• آثار الدمار الذي خلفه قصف مدينة الموصل الجديدة في مارس العام 2017.



اقتصاد

كالم في األرقام

تريليونات دوالر
 خسائر السياحة عالميا بسبب فيروس كورونا

المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
)أونكتاد(

قالوا
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أعلنت المؤسسة الليبية لالستثمار توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة 
مع اليونان، خصوصا في مجال الطاقة البديلة، »لما لدى الجانب اليوناني 

من تجربة سابقة في هذا المجال«.
جاء ذلك في زيارة رسمية لوفد دبلوماسي يوناني رفيع المستوى لمقر 
اليوناني  الخارجية  وزير  وكيل  برئاسة  األحد،  طرابلس،  في  المؤسسة 

المكلف التعاون االقتصادي كوستاس فرانكويانيس.
حيث  االقتصادية،  العالقات  إلعادة  الداعمة  لخطوات  الزيارة  وجاءت 
ناقش االجتماع سبل ومجاالت الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة 
المؤسسة  وأبدت  التابعة.  المؤسسة وشركاتها  مع  اليونانية  االستثمار 
رغبتها في دراسة الفرص االستثمارية المتاحة باليونان، والمساهمة في 

استجالب الشركات اليونانية لالستثمار داخل ليبيا.

تعاون في مجال الطاقة بني 
مؤسسة االستثمار واليونان

ال يجب ربط المساعدات 
االقتصادية للبنان بتشكيل 
الحكومة ألن ذلك يشكل 
خطرا على حياة الشعب

رئيس حكومة تصريف 
األعمال اللبنانية
 حسان دياب

4

النهج الحالي للتلقيح ضد فيروس »كورونا« باستخدام إمدادات محدودة 
من اللقاح لحماية األشخاص ذوي المخاطر المنخفضة في في عدد قليل 
من البلدان، بينما تنتظر االقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل إلى أجل 
يجب  شخص.  ألي  منطقي  غير  شيء  جرعات،  على  للحصول  مسمى  غير 
أن تكون جهود التطعيم العالمية الناجحة منصفة، ويجب أن تقوم على 

ثالث ركائز.
الحصول  الجميع من  يتمكن  أن  قبل  حقًا  تنتهي جائحة »كورونا«  لن 
على اللقاحات، بما في ذلك الناس في أفقر البلدان. يقدم تطعيم السكان 
األرواح،  وإنقاذ  العدوى،  انتشار  لوقف  أمل  أفضل  العالم  أنحاء  في مختلف 
لم  ما  إمكاناتهم  كامل  تحقيق  الناس  يستطيع  ال  العيش.  سبل  وحماية 
يتمكنوا من العودة إلى الدراسة، والعمل، والسفر، والتواصل االجتماعي 

وهم يعلمون علم اليقين أنهم آمنون من فيروس »كورونا«.
ملحة.  ضرورة  يعـد  أوسع  نطاق  على  اللقاحات  توزيع  فإن  هذا  وعلى 
وضعفًا  فقرًا  األكثر  بضرب  التفاوت  فجوات  توسيع  في  الجائحة  تسببت 
بأكبر قدر من الشدة والقسوة. في البلدان النامية، دفع األطفال والنساء 
أن  بعد  للغاية  باهظًا  ثمنًا  الرسمي  غير  القطاع  في  والعاملون  والفقراء 
المدرسية،  الفصول  وأغلقت  معايشهم،  سبل  »كورونا«  جائحة  سلبتهم 

ومنعت اإلنفاق االجتماعي العاجل.
مواطنيها  تطعيم  مرحلة  بوضوح  البلدان  بعض  تجاوزت  حين  وفي 
األكثر عرضة للخطر. هناك عديد البلدان األخرى لم تتلقَ أي جرعات حتى 

اآلن.
هذا النهج الذي يفتقر إلى أي منطق ــ استخدام إمدادات محدودة من 
في  البلدان  من  حفنة  في  للخطر  عرضة  األقل  السكان  لحماية  اللقاحات 
الجرعات  وصول  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  االقتصادات  تنتظر  حين 

إلى أجل غير مسمى ــ غير مفهوم على اإلطالق.
النمو  يكون  وسوف  األرواح،  مزيد  العالم  سيخسر  النهج،  هذا  وسبب 
التطعيم  معدالت  حيث  البلدان  وحتى  تفاوتًا،  أكثر  العالمي  االقتصادي 

مرتفعة ستكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة بأشكال متحورة من فيروس 
بقدرة  النامية  البلدان  حظيت  لو  بحالها  مقارنة  المستجد«  »كورونا 
إلى  الوصول  على  أكبر 
طالت  وكلما  اللقاحات. 
إلنجاز  الالزمة  المدة 
المستضعفين  تطعيم 
كلما  واسع،  نطاق  على 
الفقر  تهديد  تعاظم 
العامين  في  المدقع 
وهذا  و2022،   2021
بإحداث  بدوره  كفيل 
واجتماعية  صحية  أزمات 

في المستقبل.
من الواضح أن التأخير في بدء عمليات طرح اللقاحات في البلدان 

من  الماليين  مئات  ويترك  العالمي،  التفاوت  تعميق  على  يعمل  النامية 
المسنين والمستضعفين عرضة للخطر.

النطاق مهمة ضخمة في أي بلد، لكن  إدارة حملة تطعيم واسعة  إن 
المحدودة  الموارد  ذات  للبلدان  خاصًا  تحديًا  يشكل  اللوجستي  الجزء 
واألنظمة الصحية الهشة. وتعد كارثة جائحة »كورونا« الجارية في الهند 
وارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات بشكل كبير في أميركا الالتينية تذكرة 
كئيبة بأن الجائحة ال تزال قاسية بذات القدر الذي كانت عليه في أي وقت 

مضى بالنسبة إلى العديد من فقراء العالم.
أواًل:  إلى ثالث ركائز،  الناجحة  العالمية  التلقيح  يجب أن تستند جهود 
تعمل  أن  اللقاحات  من  كافية  بإمدادات  تحتفظ  التي  البلدان  على  يجب 
في  المستضعفة  الفئات  لصالح  الجرعات  عن  اإلفراج  على  الفور  على 
اللقاحات  وتوجيه  الخيارات  دراسة  هذا  يعني  وقد  العالم.  أنحاء  مختلف 
يمكنها  أنها  للقاحات  المصنعة  للشركات  التوضيح  أو  أخرى،  بلدان  إلى 
إرسال اإلمدادات بسرعة دون أن تتعرض لمخاطر قانونية. أو قد تشتمل 
اللقاح  إلى  العالمي  الوصول  لمرفق  فعليًا  التمويل  بتعهدات  الوفاء  على 
بالقسط  الجرعات  لتخصيص  الدولي  المجتمع  أنشأه  الذي   )COVAX(
متعمدة  تمويل  عمليات  بالفعل  الدولي  البنك  يدير  فقرًا.  األكثر  للبلدان 
تمويل  عمليات  توقع  مع  نامية،  دولة   22 في  متاحة  إدارته  مجلس  من 
أخرى بالعشرات بحلول منتصف العام في إطار عملية المسار السريع التي 
استخدمناها لتقديم المساعدات العاجلة في مواجهة جائحة »كورونا« في 
العام 2020. وهذه العمليات التي تبلغ في مجموعها 12 مليار دوالر كفيلة 
بتسهيل نشر اللقاح بسرعة من خالل األنظمة الصحية الوطنية وتغطية 

تكاليف شراء وشحن اللقاحات إذا لزم األمر.
بالغة  العادل  التوزيع  ترتب  التي  الشفافة  الموحدة  العقود  وتعد 
إلى  العالمي  الوصول  مرفق  عبر  اللقاحات  إمدادات  مرت  وإذا  األهمية. 
البلدان،  سكان  بين  ضعفًا  األكثر   % الـ20  تحصين  يتوخى  الذي  اللقاح، 
فمن الممكن استخدام تمويل البنك الدولي للمساعدة في توزيع وشراء 

إمدادات إضافية لتطعيم مزيد الناس.
يتصل  ما  في  الشفافية  من  أعظم  قدر  إلى  احتياج  في  نحن  ثانيًا: 
بالعقود بين الحكومات، وشركات األدوية، والمنظمات المشاركة في إنتاج 
وتتمكن  فعال،  بشكل  التمويل  توجيه  يتسنى  حتى  وتسليمها  اللقاحات 
أيضًا  األهمية  بالغ  أمر  وهذا  والنشر.  لالستالم  التخطيط  من  البلدان 
المعروض من  لتوسيع نطاق  الالزمة  الخاص  القطاع  لتمكين استثمارات 
استثمار  في  اللقاحات  إنتاج  زيادة  في  الثالثة  الركيزة  تتمثل  اللقاحات. 
البنك  الخاص في مجموعة  القطاع  الدولية، وهي ذراع  التمويل  مؤسسة 
الدولي، أكثر من 800 مليون دوالر في الرعاية الصحة، بما في ذلك في 
شركات تصنيع اللقاحات. واآلن تستعد لتقديم 1.2 مليار دوالر أخرى من 
خالل منصة الصحة العالمية، وهي آلية تمويل بقيمة أربعة مليارات دوالر 
ُأنشئت للمساعدة في تلبية االحتياجات الفورية من اللقاحات، والمعدات 
الطبية، والخدمات الصحية. وتشارك مؤسسة التمويل الدولية بنشاط مع 
الحكومات والشركات في مرحلة مبكرة من تطوير مشاريع تصنيع األدوية 

القابلة للتطبيق تجاريًا، بما في ذلك لقاحات ضد فيروس »كورونا«.
لقد أربكت الجائحة األنظمة الصحية في مختلف أنحاء العالم، حتى في 
أكثر البلدان تقدمًا. ويتعين علينا اآلن أن نعمل على تقوية هذه األنظمة، 
للوقاية  التطعيم، بل وأيضًا  التعامل مع جهود  لتمكينها من  ليس فقط 
الخدمات  من  الكامل  النطاق  وضمان  وعالجه  »كورونا«  فيروس  من 

الصحية األساسية.
ستكون حملة التطعيم العالمية ضد فيروس »كورونا« هي األكبر في 
أن  ويجب  والتعقيد.  والسرعة،  الحجم،  في  مسبوقة  غير  فهي  ــ  التاريخ 
يكون هدفنا تنفيذها بسرعة وعلى نطاق واسع وبأمان قدر اإلمكان، وأن 
نتعلم مما نجح وما لم ينجح؛ وأن نعمل على تعزيز التأهب والقدرة على 

الصمود في التصدي ألزمات المستقبل.

* الرئيس الثالث عشر لمجموعة البنك الدولي

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5178 دوالر أميركي
5.3437يورو

6.24الجنيه االسترليني
1.6098الريال السعودي
1.23درهم إماراتي

0.6985االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 7/7/ 2021

العالم يحتاج إلى قدر أكبر 
من الشفافية في عقود 

الحكومات وشركات األدوية

القارة. للفرد في  المحلي اإلجمالي  الناتج  نسب 
خمس دول تتنافس

من  األجنبية  الشركات  تصطف  النحو،  هذا  وعلى 
عديد البلدان بما في ذلك مصر وتركيا وتونس وفرنسا 
وألمانيا للفوز بالعقود الحكومية المرغوبة كثيرا إلعادة 

بناء البالد.
وقد طرح ملف إعادة اإلعمار واستقدام شركات للعمل 
خالل  الليبية  التنموية  والمشروعات  التحتية  البنى  في 
مسؤولين  مع  االنتقالية  للسلطة  حكومية  اجتماعات 
األسابيع  مدى  على  وتركيا  وتونس  مصر  من  كل  من 
األخيرة. وفي منتصف يونيو، قال السفير األلماني لدى 
الليبي كيفية  الجانب  إنه بحث مع  أوفتشا،  أوليفر  ليبيا 
اإلعمار  إعادة  في  األلماني  الخاص  القطاع  مساهمة 
والتنمية في المنطقة الشرقية تحديدا، وذلك خالل لقاء 
»خبراء  ومنتدى  »سالم«،  مركز  من  مشتركة  برئاسة 
ليبيا«، وحضره رجال أعمال من بنغازي، إضافة إلى وزير 

التخطيط في حكومة الوحدة.
وأخيرا، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
عبدالحميد الدبيبة، إنه يريد تخصيص 4.9 مليار دوالر 

من الميزانية الحكومية للمشاريع والتنمية.
البريطاني، أن الوضع األمني  وأوضح مصدر للموقع 
العنف  واندالع  النار  إطالق  وقف  ذلك  في  بما  الهش، 
الليبية  اإليطالية  الجمعية  يمنع  لم  األخيرة،  اآلونة  في 
منتدى  تنظيم  من  األعمال  لتطوير 
إلعادة  اقتصادي 
ليبيا،  إعمار 

حول  دول  عدة  من  وشركات  أعمال  رجال  يتسابق 
يعد  الذي  ليبيا،  إعمار  إعادة  كعكة  لتقاسم  العالم 
مليار   500 نحو  تكلفته  تبلغ  أن  يرجح  مشروعا ضخما 
موقع  وسلط  بريطاني.  تقرير  أكد  حسبما  دوالر، 
آفاق  على  له  تقرير  في  البريطاني  آي«  إيست  »ميدل 
عصفت  التي  المدمرة  الحرب  بعد  ليبيا  إعمار  إعادة 
مشيرا  بأكملها،  مدنا  ودمرت  للبالد،  التحتية  بالبنية 
 280 إلى أن الحرب دمرت مدنا بأكملها وشردت نحو 
ألف شخص باتوا يعيشون في مالجئ متضررة أو دون 
اإلنسانية  المؤسسات  حسب  المطلوب،  المستوى 
في  نفطية  احتياطات  أكبر  يملك  بلد  في  الليبية، 

أفريقيا.
يبلغ  الذي  نسبيا،  الصغير  سكانها  عدد  إلى  وبالنظر   
أعلى  من  بواحدة  تتمتع  فإنها  نسمة،  ماليين  سبعة 

الماضي،  يونيو  مطلع شهر  العاصمة  تونس  احتضنته 
مختلفة  بلدان  من  األعمال  قادة  من  المئات  بمشاركة 
خطط  لمناقشة  وليبيا؛  وتونس  إيطاليا  ضمنها  من 

إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.
وأبدى ممثلو الشركات المشاركة في المنتدى، التي 
بمستقبل مشرق  تفاؤلهم  نحو 90 شركة،  عددها  بلغ 

لليبيا وإمكاناتها االقتصادية.
المقررة  الليبية  االنتخابات  موعد  يقترب  وقت  وفي 
بالمنتدى  المشاركون  شدد  المقبل،  ديسمبر   24 في 
وإعادة  الليبي  االقتصاد  إلنعاش  الملحة  الضرورة  على 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  حقيقة  ناقلين  تشغيله، 
عبدالحميد  برئاسة  دوليا،  بها  المعترف  الموقتة 

نهاية  للحكم حتى  لديها والية محدودة  الدبيبة، 
العام الجاري فقط.

مشروعات سابقة ألوانها
ومع أن التفاؤل كان السمة الغالبة على المشاركين 
إذ  أخرى،  نظر  وجهة  هناك  أن  إال  بالمنتدى، 
االقتصاد  في  المختص  الليبي  الصحفي  يقول 
المنتديات  هذه  مثل  إن  السنوسي،  أحمد 
إعادة  حول  االقتصادية  والمباحثات 

إعمار ليبيا سابقة ألوانها.

وأضاف السنوسي أن كل بلد يريد منافع مختلفة من 
ليبيا، لكن »ال يمكننا فعل أي شيء حتى نقرر داخل ليبيا 
ما إذا كنا نريد مواصلة حربنا أم ال، وبعد أن نحسم األمر 
بهذا الشأن، يكون باستطاعتنا بعد ذلك التفاوض على 
ما  سنعرف  حينها  ألننا  تونس،  أو  إيطاليا  مع  صفقات 

نريده من كل بلد«.
سيشن  الليبي  الشعب  أن  من  خائفا  »لست  وتابع: 
سيخوضونها  أنهم  أخشى  لكني  االنتخابات،  قبل  حربا 
فإن  إي«،  إيست  »ميدل  وبرأي  االنتخابات«.  بعد 
تحقيق  قبل  وشاق  طويل  طريق  أمامها  زال  ما  ليبيا 
الذي  األمر  المستدام،  واالجتماعي  السياسي  االستقرار 
يمنع السنوسي من الشعور بالتفاؤل حول نجاح عملية 

السالم، حيث يرى حتمية اندالع حرب جديدة.
اندالع  إلى  أدت  التي  األسباب  بأن  ذلك  وعلل 
أن  كما  اليوم،  حتى  قائمة  تزال  ال  الماضية  الحرب 
من  عقد  من  المستفيدة  ليبيا،  في  األطراف  بعض 
االستقرار،  تعيش  أن  لليبيا  تريد  ال  والحرب،  الفوضى 
والمرتزقة  المسلحة  »الميليشيات  زالت  ما  حيث 
على  سيطرتهم  يبسطون  األجانب« 

البالد. المناطق في  بعض 
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اللقاح املمكن
 لكل العالم

بقلم: ديفيد مالباس*
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سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دوالر
اجتماعات للسلطة االنتقالية تناولت امللف

شركات من مصر وتركيا وتونس وفرنسا وأملانيا تسعى للفوز بعقود البنى التحتية
القاهرة–الوسط

تصاعد القلق األوروبي جراء 
استمرار القتال وإغالق املوانئ 

النفطية

 فقط من الشركات الليبية تحقق أرباحا فقط من الشركات الليبية تحقق أرباحا2424 % %

طرابلس–الوسط
ليبيا من أوضاع صعبة مع تفشى فيروس كورونا وعدم  الشركات في  تعاني 
أرباحا،  تحقق  الشركات  من  فقط   %  24 إن  إذ  الدينار،  صرف  سعر  استقرار 
فيما تعاني البقية من خسائر أو العمل دون أرباح والمكافحة من أجل تحدي 
فقط   24% أن  فرنسا«  »خبراء  مؤسسة  أجرته  استطالع  وكشف  الصعوبات. 
شملها  البالد  في  شركة   568 إجمالي  من  أرباحًا  تدر  الليبية  الشركات  من 
فرنسا(  )خبراء  أو  فرانس«  »إكسبرتيز  مؤسسة  وأوضحت  الميداني.  المسح 
أن االستطالع قام على معرفة احتياجات الشركات وأصحاب األعمال الليبيين. 
وأظهرت نتائجه أن 24 % فقط من الشركات الناشئة الليبية تدر أرباحا، و27 
% تعمل دون أرباح، و49 % تكافح وتعاني صعوبات، مرجعة األسباب إلى عدم 
تطبقها  التي  الواضحة  غير  والسياسات  المحلية،  العملة  صرف  سعر  استقرار 

السلطات، وهي من بين التحديات التي تعيق نمو األعمال التجارية.
موجهة  والتوصيات  الرئيسية  والمالحظات  المسح  هذا  نتائج  وتكون 

التنمية بمثابة أرضية توفر معلومات  الدوليين ومنفذي مساعدات  للمانحين 
التقنية  المساعدة  وتشكيل  الجارية  الفنية  المساعدة  مشاريع  لتعزيز  مهمة؛ 

المقبلة لليبيا.

توصية بفهم احتياجات القطاع الخاص
»في هذه  إنه  جوليان شميت  فرنسا  خبراء  في مؤسسة  البرنامج  مدير  وقال 
الخاص  القطاع  احتياجات  فهم  الضروري  من  ليبيا،  في  التحول  من  اللحظة 
للعام  االقتصادي  للوضع  موضوعية  رؤيــة  على  والحصول  أفضل  بشكل 
2021«. وأكد أن دعم إنشاء البيانات ال يمكن أن يكون هدفا محددا، فنحن 
وسلط  الدعم.  خدمات  وتعديل  االتجاهات  لمتابعة  المستمرة  المراقبة  نعزز 
االستطالع الضوء على واقع القطاع الخاص الليبي، وما يقدمه من قراءة ألي 
مشروع مساعدات تنموية في المجال االقتصادي واالجتماعي األوسع في ليبيا.
واعتبرت المؤسسة المسح أداة مهمة نحو فهم أفضل للوضع االقتصادي 

للمجتمع  مفيدة  ستكون  الدراسة  هذه  إن  حيث  ليبيا،  في  الخاص  للقطاع 
الدولي، لكن األهم من ذلك مساعدة المؤسسات الليبية في تشكيل السياسات 
يمهد  مما  الخاص،  للقطاع  الحقيقية  لالحتياجات  حلوال  تقدم  التي  والبرامج 

الطريق لمشاركة أكثر فاعلية في عملية التحول االقتصادي.
المعرفة  مزيد  مشاركة  إلى  تهدف  إنها  فرنسا«:  »خبراء  منظمة  وتقول 
الصغيرة  والشركات  الخاص  للقطاع  الحالي  الوضع  حول  العملية  والبيانات 

والمتوسطة في ليبيا. 
االتحاد  قبل  من  ممول  مشروع  هو  الليبي  الخاص  القطاع  دعم  وبرنامج 
تحسين  إلى  يهدف  لتنفيذه،  فرنسا«  »خبراء  مؤسسة  إلى  وأسند  األوروبي، 
بيئة األعمال في ليبيا، لتحقيق تنمية اقتصادية وفرص عمل للشباب والنساء 
بصفة خاصة. كما يعمل البرنامج مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع 
لخلق  والنساء  للشباب  الطريق  تسهيل  إلى  ويهدف  األعمال،  ورواد  المدني 

فرص عمل وتحويل أحالمهم إلى مشاريع عمل.

مؤسسة »خبراء فرنسا«:

عدم استقرار سعر الصرف والسياسات يعيقان منو األعمال التجارية
• وزير االقتصاد محمد الحويج في تفقد أحد المحال التجارية بسبها.
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لتوليد  محطة  بناء  أعمال  أن  »سونلغاز«  الكهرباء  إلنتاج  الجزائرية  الشركة  أعلنت 
الكهرباء بطرابلس ستنتهي في غضون شهرين.

وتقوم الشركة منذ األسبوع الماضي بتحويل ثمانية توربينات لبناء محطة لتوليد 
على  الضغط  التخفيف  مخطط  إطار  في  بطرابلس  ميغاوات   160 بطاقة  الكهرباء 

الشبكة العامة، في ظل المعاناة التي يعيشها الليبيون مع االنقطاع المتكرر للتيار.
الناجحة«  »التجربة  إثر  الليبية  الحكومة  من  طلب  على  بناء  جاء  الجزائري  التحرك 
لتدخل فرق الشركة الجزائرية إلنتاج الكهرباء في أكتوبر 2020، والذي مكن من إعادة 

تشغيل محطة الخمس بطاقة 260 ميغاوات.

انتهاء بناء محطة كهرباء
السعر بالدوالرنوع الخام في طرابلس خالل شهرين

74.47برنت

73.31غرب تكساس

71.57دبي

75.71سلة أوبك

70.50أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/7/ 2021

املصرف املركزي يقيم أداء 
البعثة األممية

الطائرات التجارية تعاود 
الحركة حول العالم

قال المصرف المركزي إن فريقا تابعا لألمم المتحدة استمع في 
منتصف األسبوع الجاري إلى تقييم المصرف ألداء بعثة األمم 
المتحدة للدعم في ليبيا خالل السنوات الماضية، والتوصيات 

بكيفية تطوير أداء عمل البعثة وتحسينه.
والتقى محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه 
في طرابلس فريق األمم المتحدة برئاسة أبدواليا باثيلي والوفد 

المرافق له المعني بتقييم أداء البعثة؛ بحضور عدد من مديري 
اإلدارات والمستشارين بالمصرف.

يأتي ذلك فيما ال تزال نتائج تقرير اللجنة الدولية للتدقيق في 
حسابات وعمليات المصرف واالعتمادات محل اختفاء برغم انقضاء 

أكثر من موعد طرح لالنتهاء من هذا التقرير.
وبداية الشهر الجاري قال مصدر إلى »الوسط«: إن إعالن 

النتائج سيكون بحضور ممثل عن شركة »ديلويت« التي جرى 
التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق، وممثلين عن الخزانة 

االٔميركية واالتحاد األوروبي وبريطانيا والبعثة األممية.
وفي أبريل الماضي، قالت البعثة األممية، إن التقرير النهائي 

لعملية المراجعة المالية الدولية سيكون في نهاية مايو الماضي، 
وهو ما لم يتحقق إال في هذا الشهر.

يشار إلى أن عملية المراجعة المالية الدولية تهدف إلى 
استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي 

وتهيئة الظروف المالئمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية«.
ومنذ انطالق هذه العملية في أغسطس 2020، جمعت شركة 

»ديلويت« المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي. ثم 
دمجتها مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، للتحقق منها 

عبر طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.

المتوقفة  الطائرات  الغبار عن  الطيران  تنفض شركات 
إثر تفشي وباء كوفيد19-، وتتحقق  الماضي  العام  منذ 

الطيور  الفطريات والحشرات وأعشاش  من خلوها من 
قبل إعادتها إلى الجو مع انتعاش السفر هذا الصيف.

وفي باريس، قامت آلية جر بسحب طائرة تابعة 
في  متوقفة  بقيت  الفرنسية  الجوية  الخطوط  لشركة 

أورلي لمدة عام ونقلتها إلى مستودع  مستودعات مطار 
المشمع عنها،  القماش  بإزالة  الفنيون  آخر، حيث قام 
الطيران،  بحسب »فرانس برس«. وكمعظم شركات 

العظمى من  الغالبية  الفرنسية  الجوية  الخطوط  أخرجت 
طائراتها من الخدمة خالل الوباء، حيث أدت قيود السفر 

إلى خنق حركة المالحة الجوية إلى حد كبير. وتوقف 
%80 من أسطولها في ذروة األزمة. وقال  ما يقرب من 

المسؤولين عن تجهيز طائرات  أحد  ريغودي،  فنسنت 
أورلي، »هناك مجموعة  الفرنسية في  الجوية  الخطوط 

كاملة من األنظمة التي أغلقت ولم تعمل منذ مدة 
واختبارها«. فحصها  إعادة  وعلينا  طويلة 

اتجاه لنقل مقر مؤسسة النفط إلى بنغازي
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد 
المؤسسة  مقري  نقل  تدرس  الحكومة  إن  الدبيبة، 
إلى  الليبية  الجوية  الخطوط  وشركة  للنفط  الوطنية 

مدينة بنغازي. 
المالية  األوراق  سوق  بنقل  قرار  إصدار  إلى  ولفت 
اإلثنين  النواب،  أمام مجلس  بنغازي، حسب كلمته  إلى 

الماضي.
كما شدد على ضرورة دعم المشاريع النفطية واإلنفاق 
على صيانة الحقول، والوصول إلى مستوى إنتاج نفطي 

أربعة ماليين برميل يوميا.
واعتبر الدبيبة في موضع آخر أن العدو األول لليبيين 
هو من »يتحدث عن الحرب والقتال في وقت تحتاج فيه 
ليبيا إلى التنمية واالستثمار والبناء«، وقال: »هناك دول 
طامعة في خيرات ليبيا، وال بد أن يتفق الليبيون للتقدم 

بالبالد«.
لقطاع  التنمية  باب  من   48% تخصيص  إلى  وأشار 
البديلة،  الطاقات  إلى  االتجاه  ضرورة  إلى  داعيا  النفط، 

وقال: »لن يكون هناك مستقبل للنفط بعد 15 عاما«.
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تحالف »أوبك بالس« معرض للتفكيك بعد خالف سعودي– إماراتي
دخلت السعودية في خالف علني ونادر مع حليفتها اإلمارات 
تصعيد  نحو  يدفع  بات  النفط،  إلنتاج  مهم  اتفاق  بشأن 
الدول المصدرة »أوبك بلس« الذي  التوترات داخل تحالف 
االجتماع  على  االتفاق  في  أعضاؤه  وفشل  دولة،   23 يضم 
مرة؛  من  أكثر  االعتماد  تأجيل  وجرى  األخيرة.  األيام  خالل 
الماضي، والثانية يوم اإلثنين بسبب  الخميس  األولى يوم 
عدم التوصل الى اتفاق؛ فيما لم يحدد موعد جديد لالجتماع، 

حسب وكالة »فرانس برس«.

رفض إماراتي لخطة تحديد اإلنتاج
إنتاج  يركز على تحديد حصص  المهم كان  اللقاء  موضوع 
»الكارتل« اعتبارًا من أغسطس، لكن اإلمارات رفضت خطة 
يتم التفاوض في شأنها، معتبرة أنها غير عادلة، في تصعيد 
للخالف قد يؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة 
»كوفيد – 19«. وتنص الخطة المطروحة على زيادة إنتاج 
اعتبارًا من  يوميًا كل شهر  برميل  ألف   400 بمقدار  النفط 
أغسطس وحتى ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط اإلضافية 
المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل 
التي تتبعها  العامة  يوميًا. ويتماشى ذلك مع اإلستراتيجية 
»أوبك بلس« منذ مايو، القاضية بزيادة اإلنتاج تدريجيًا بعد 
بدء  عند  الطلب  في  الهائل  التراجع  مع  حاد  بشكل  خفضه 
إلى  اإلستراتيجية  هذه  وحققت  »كورونا«.  فيروس  انتشار 

حد ما نجاحًا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ نحو 
دوالرًا   75

وغرب  الشمال  بحر  برنت  المرجعيين  الخامين  لبرميل 
وهو  العام،  مطلع  منذ   %  50 بزيادة  الوسيط  تكساس 
 .2018 أكتوبر  في  األسعار  عليه  كانت  لما  مماثل  مستوى 
وتعهد التحالف في أبريل 2020، عندما تراجعت أسعار الخام 
بحدة على وقع الموجة األولى من الوباء، بسحب 9.7 مليون 
برميل في اليوم من السوق على أن تعاود ضخها تدريجيًا 

خالل الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل 2022.
ضوء  في  جــدًا  قصيرة  اآلن  تبدو  المهلة  هذه  أن  غير 
الوتيرة الحالية لزيادة اإلنتاج، حيث إن دول التحالف ال تزال 

تقتطع 5.8 مليون برميل في اليوم من إنتاجها.
وهذا ما دفع إلى طرح تمديد االتفاق المطبق حاليًا حتى 

ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي.
االتفاق، كما هو  تمديد  وروسيا  السعودية  تؤيد  وبينما 
حتى ديسمبر 2022، ترغب اإلمارات في مناقشة زيادة في 

قبل  ــاج  ــت اإلن مستويات 

الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل.
سهيل  اإلمــاراتــي  التحتية  والبنية  الطاقة  وزيــر  وقــال 
مطلب  إن  تلفزيونية،  مداخلة  خالل  األحــد،  المزروعي، 

اإلمارات هو العدالة فقط باالتفاقية الجديدة ما بعد أبريل.
وأعلنت وزارة الطاقة أن »دولة اإلمارات ال تمانع تمديد 
نقط  نسب  مراجعة  طلبت  ولكنها  األمر،  لزم  إذا  االتفاقية 
األساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع 

األعضاء عند التمديد«. 
بمقدار  األساسي  اإلنتاج  خط  رفع  على  اإلمــارات  وتصر 
0.6 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل، باعتبار أن 
النسبة الحالية المحددة في أكتوبر 2018 ال تعكس طاقتها 

اإلنتاجية الكاملة.
النفط  إنتاج  ــادة  زي على  المطروحة  الخطة  وتنص 
يوميًا كل شهر،  برميل  ألف   400 بمقدار 
اعتبارًا من أغسطس وحتى 
تصل  بحيث  ديسمبر، 
اإلضافية  النفط  كمية 
السوق  فــي  الــمــطــروحــة 
إلى  السنة  نهاية  بحلول 
اليوم.  في  برميل  مليوني 

دعــــوة ســعــوديــة 
الطاقة  وزيـــر  وقـــال  للتنازل 
العزيز  عبد  األمير  السعودي 

مساء  »بلومبرغ«  تلفزيون  مع  مقابلة  في  سلمان،  بن 
األحد، »كل المجموعة )متفقة( مقابل دولة واحدة، وهذا 
الواقع«. ودعا إلى  أمر محزن بالنسبة إلي، ولكن هذا هو 
إلى  للتوصل  العقالنية«  من  وشيء  التنازل  من  »شيء 

اتفاق.
أبوظبي،  لمطالب  االنصياع  السعودي  الوزير  ويرفض 
بحجة أن تمديد االتفاقية كما هي حتى نهاية العام 2022 
بلومبرغ:  لتلفزيون  وأوضح  السوق،  الستقرار  ضروري  أمر 
»علينا أن نمدد«. وقد يؤدي الفشل في الوصول إلى اتفاق 
التعافي  يهدد  ما  الخام،  النفط  أسعار  في  حاد  ارتفاع  إلى 
ويهدد  »كوفيد–19«.  جائحة  بسبب  الضعيف  العالمي 
الخالف أيضًا بتفكيك »أوبك بالس«، ما قد يتسبب بحرب 

أسعار ستؤدي إلى فوضى اقتصادية عالمية.
والرياض  بين موسكو  أدى خالف  الماضي،  العام  وفي 
إلى تدهور سعر الخام األميركي إلى ما دون الصفر للمرة 
الخالف  من  قلقهم  عن  خبراء  ويعرب  التاريخ.  في  األولى 

اإلماراتي–السعودي.
المحللة لدى شركة »آر بي سي«، حليمة كروفت، رأت 
من  ــارات  اإلم خروج  حتى  بل  اتفاق،  غياب  »احتمال  أن 
على  الصعب  من  يبدو  إذ  كبير«،  بشكل  ازداد  »أوبك«، 
الباب  يفتح  أن  غير  من  اإلمارات  بطلب  يقبل  أن  التحالف 

للفوضى.
»البيت  فإن  كروفت،  وبحسب 
ــد يــحــتــاج إلـــى إجـــراء  ــض ق ــي األب
االتصاالت« من أجل المساعدة في 
االنهيار  سيناريو  ومنع  الفجوة  سد 
األسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  قد  الذي 

بشكل كبير.

أبوظبي تريد 3.8 مليون برميل يوميًا

وزير الطاقة السعودي: 
كل المجموعة متفقة مقابل دولة واحدة.. يجب التنازل والتعامل بعقالنية

خبيرة اقتصادية: 
خـــروج اإلمـــارات من »أوبك« يــزداد في حــــال اســتمر الخــــالف

وكاالت - الوسط

قضية متهم فيها مسؤولون هنود 

إلزام نجل شكري غانم بدفع 1.5 مليون دوالر لسويسرا
الوسط–وكاالت

ألزمت محكمة سويسرية محمد نجل أمين اللجنة الشعبية 
العامة األسبق )رئيس الوزراء( شكري غانم، بدفع 1.5 مليون 
دوالر في قضية فساد لصالح الحكومة السويسرية بدال من 
المؤسسة الوطنية للنفط، في حين قال محاميه إنه قد يطعن 

على الحكم.
استثمار  لبنك  التنفيذي  الرئيس  غانم  شكري  ومحمد 
ظروف  في  والده  غرق  والذي  البحرين،  في  مقره  إسالمي 
إنها  قالت »رويترز«،  2012، متهمة في قضية  غامضة في 
من القضايا الدولية النادرة التي رفعت على رجال النخبة في 
عهد القذافي. وقالت المحكمة الجنائية االتحادية في حكمها، 
من  رشا  بتلقي  »مذنبا  عاما(   44( غانم  محمد  وجدت  إنها 
موظفين عموميين أجانب« دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى 
عن الواقعة المزعومة. وكشفت »رويترز«، عن أن المؤسسة 

الوطنية للنفط هي المدعي في القضية و»سعت للحصول 
على تعويض قدره 1.5 مليون دوالر، لكن المحكمة رفضت 
الطلب، وأمرت غانم بدال من ذلك بدفع هذه القيمة للحكومة 
المؤسسة  تكبدته  ما  بدفع  أمرته  أنها  غير  السويسرية. 
ألف  بخمسين  قدرت  والتي  مصروفات  من  للنفط  الوطنية 

فرنك سويسري«.
جين-مارك  محاميه  وعارض  التهم  غانم  محمد  وأنكر 
على  مبني  حكم  هو  لي  »بالنسبة  وقال:  الحكم.  كارنيزى 
لعدم  نظرا  ظالما  حكما  أعتبره  وأنــا  خاطئة.  استنتاجات 

وجود واقعة فساد«. وأضاف أنه سيناقش القرار مع موكله، 
وسيبحث في أمر الطعن عليه.

تنفيذيين  مسؤولين  النرويج  في  ادعــاء  ممثلو  واتهم 
رشا  بدفع  النرويج  ومقرها  األسمدة  لصناعة  »يارا«  بشركة 
لمسؤولين في الهند وليبيا، من بينهم أسرة شكري غانم. 
وقال مصدر مطلع على القضية السويسرية، إن هذا التحقيق 
)يارا( في حساب  أودعتها  مالية  شمل مزاعم عن مدفوعات 
رفض  غانم  محامي  لكن  السويسرية.  البنوك  بأحد  غانم 

التعليق على تفاصيل القضية.
واعترفت )يارا( بدفع رشا غير محددة في 2014، ووافقت 
على دفع غرامة. وأيدت محكمة استئناف نرويجية في 2016 
وبرأت  بالشركة،  القانونية  الشؤون  مسؤول  بإدانة  حكما 
ثالثة مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين من تهمة الرشوة. 

• شكري غامنولم ترد الشركة على طلب للتعليق على قضية غانم.

• حقل نفط تابع لشركة 
أرامكو السعودية.

مؤسسة النفط هي المدعي في القضية وسعت 
للحصول على المبلغ قبل حكم المحكمة

امللح التونسي 
يثير أزمة في ليبيا

أثارت جودة الملح التونسي أزمة في ليبيا بعد طلب المركز 
الوطني لألغذية واألدوية االيقاف الموقت الستيراده نتيجة عيوب 

صحية وفنية، فيما ردت وزارة التجارة التونسية على ذلك بالقول 
إنها تنسق مع الجهات المعنية في ليبيا، خاصة وزارة الصحة 

للتدقيق في جودة الملح من حيث التعبئة ومواصفاته القياسية.
رد الوزارة التونسية جاء خطاب وجهه المركز الوطني للرقابة 

على األغذية إلى رئيس نقطة االتصال الليبية التونسية مركز 
المواصفات والمعايير، وانتقد فيه جودة الملح التونسي ومخالفته 

مواصفات منظمة الصحة العالمية الخاصة بنسبة اليود، ودرجة 
الجودة المتبعة في مركب كلوريد الصوديوم؛ فضال عن تعبئته 

في أكياس بالستيكية معاد تدويرها.
وأشارت الوزارة التونسية إلى »جود الملح«، وقالت: يخضع 

إلجراءات قانونية وضوابط فنية حتى يكون معدا لالستعماالت 
الغذائية وموجه لالستهالك المحلي أو التصدير، حسبما ذكر 

موقع »نسمة« التونسي. كان مركز الرقابة على األغذية قد أوضح 
أن المخالفات الخاصة بالملح التونسي، تتمثل في: أنه مخالف 
لمواصفات منظمة الصحة العالمية من حيث نسبة اليود، غير 
مطابق من حيث نسبة إضافة اليود للملح وغير متجانس من 

حيث الحبيبات )التحليل الحجمي( وغير انسيابي مما يشكك في 
جودته بصفة عامة. كما أن درجة الجودة )كلوريد الصوديوم( 

المطلوبة بالملح الغذائي غير مطابقة للمواصفات.
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برقة وطرابلس: األخوة الفرقاء غير الفرقاء
عبدالعزيز الغناي

مطلع  باريتو  فيلفريدو  اإليطالي  االقتصاد  عالم  أخرج 
مبدأ  أو   )   20 – 80  ( المعروف  مبدأه  العشرين  القرن 
االقتصاد  علم  في  المبادئ  أهم  من  يعتبر  الذي  باريتو، 

السياسة!.   واإلدارة وحتى 
يمكن  كميا  أساسا   – مبدئه  عبر   – باريتو  يرسخ 
أن  يقول  هو  فمثال  األمور.  بعض  لتقييم  عليه  االستناد 
من  فقط  عليها  % 20  يستحوذ  إيطاليا  ثروات  من   80 % 
  %  20 أن  األســاس  هذا  على  قس  جــرا،  وهلم  السكان، 
االنهيارات  من  تسبب  % 80  اإلنتاج  في  اإلشكاليات  من 

والمعوقات.
الجيوسياسية  الخريطة  إلى  نظرت  إذا  أيضا  ليبيا  في 
بين  بالعالقت  هذا  كل  وربطت  واإلقليمية  والسكانية 
أن  % 20  اآلتي،  إلى  تتوصل  أن  يمكنك  الليبي  المجتمع 
المتنفذين  أو  العسكريين  أو  السياسية  النخبة  من 
يتأثر  الذي  الليبي  الشعب  من  بمصير  % 80  يتحكمون 

الحال. بطبيعة  باالرتدادات 
من  لفسطاطين:  انقسمت  المتحكمة  الفئة  وهــذه 
النعرات  مستغلين  السالح  يمتلك  ومن  المال  على  يسيطر 
بني  بين  الموجودة  الصغيرة  والخالفات  والشطحات 
مستعرا  وخطابا  كبيرا  انقساما  ومحدثين  الواحد  الوطن 
أبريل  في  طرابلس  على  الحرب  صــوره  أبهى  في  أنتج 
خلفت  ما  وخلفت  إليه  انتهت  بما  انتهت  أن  إلى   2019

دون إسهاب في الوصف.
وجه  على  واحــد  شعب  يوجد  ال  أنــه  فيه  شك  ال  مما 
وعائالت  وقبائل  وأجناس  أعراق  من  يتكون  ال  البسيطة 
موجودا،  التجانس  كان  مهما  واصطفافا  اختالفا  ستحدث 
أبي  بن  علي  الراشد  الخليفة  مقتل  بعد  القرشيين  وحتى 
بنو  وأبرزهم  شمس،  عبد  بني  إلى  انقسموا  قد  طالب، 
تجمعهم  والقرشية  المنافية  أن  رغم  هاشم،  وبني  أمية، 

تحت سقف واحد.
فوارق  يمتلك  مجتمعا  سنجد  فإننا  ليبيا  إلى  وبالنظر 
المجتمع  مفهوم  تحت  منصهر  ولكنه  وثقافية،  عرقية 
من  أكثر  والــمــدن  والــعــائــالت  ــر  األس بين  والــعــالقــات 
القدافي  عليها  سيطر  التي  الدولة  مفهوم  تحت  االنصهار 

ال  شعبا  الليبيين  من  فجعل  بالقصيرة،  ليست  لمدة 
وهذا  الشعوب  بعض  في  نراه  كما  بحق  الوطنية  يلتمس 
عبيد،  مجرد  الشعب  يــرى  أحيانا  الحاكم  ألن  منطقي 

والشعب يرى أن الدولة من ممتلكات الحاكم.
وزوارة،  امساعد  بين  مثال  الموجود  الجغرافي  وبالتباعد 
بالجيران  التأثر  يزداد  إذ  تاما في كل شيء،  اختالفا  ستجد 
الواحد،  البلد  بني  بين  التجانس  وينقص  الحدوديين 
والبيضا  بنغازي  بين  الترابط  هناك  هذا  كل  بين  ولكن 
وترهونة  وليد  وبني  ومصراتة  وسرت  وطبرق  واجدابيا 
من  المدن  هذه  تحتويه  وما  الكبرى  وطرابلس  وزليطن 
بين  االنصهار  وعملية  ثقافية،  وعرقية  قبلية  مكونات 
الذي  الشديد  والترابط  األقاليم  في  االجتماعية  المكونات 

السهولة بمكان. لن يكون تفكيكه من 
قد  بإيجابية  التنوع  هــذا  إلــى  النظر  يمكننا  وهنا 
وهي  عليها  اللعب  باإلمكان  سوداء  زاوية  أيضا  يمتلك 
بطلبات  بداية  تأتي  قد  والتي  األقاليم،  بين  االنفصالية 
النهائي  الحل  تكون  لن  لكنها  عليها،  غبار  ال  مشروعة 
العدالة  تتحق  لن  بالظلم  أنــه  فكما  المشكالت،  لكل 
إلى  إال  نصل  لن  باالنفصالية  فإنه  والوئام،  والمساواة 

الطوائف في األندلس والقصة معروفة. مصير ملوك 
هذه  لتحرك  رئيسي  سبب  ليبيا  في  المركزية  إن 
حجم  يتوقعون  ال  تعزيزها  على  يصرون  من  وإن  النعرة 
فمع  بها،  يكترثون  ال  أحيانا  ربما  أو  ارتداداتها،  قوة 
المثال  سبيل  على  فإنه  المدن،  لكل  االحــتــرام  كامل 
الروابط،  أقوى  من  البرقاوية  المصراتية  العالقات  تعد 
حذافيره  بكامل  هذا  يعون  ال  من  أن  األسف  شديد  ومع 
االنفصال  سهولة  ويــرون  القوي  الثابت  هذا  يهملون 
موقف  وأن  والفتن،  الفرقة  وضخ  التنابز  في  ويستمرون 
شرق  بين  العالقة  ألن  ليبيا  لوحدة  جدا  حساس  مصراتة 

اتجهت غرب مصراتة. تتناقص كلما  ليبيا وغربها 
جنيف  قــوائــم  مــن  المعلومة  هــذه  قـــراءة  بإمكاننا 
ال  التي  باشاغا  وفتحي  صالح  عقيلة  قائمة  وتحديدا 
فقط  والنجاح  الوصول  وراء  سعيا  كانت  أنها  أبدا  أفهم 
والغرب  الشرق  بين  الحقيقي  للتحالف  جوهرية  فكرة  بل 

التي  والخصومة  الشقاق  وجود  ورغم  وشرح،  إسهاب  دون 
في  كمستشار  صالح  عقيلة  سيطرة  نطاق  عن  خرجت 
العبيدات  لقيبلة  وكشيخ  النواب  لمجلس  وكرئيس  القضاء 
الخصومة  أن  إال  ليبيا،  ربوع  كل  في  والمنتشرة  العريقة 
الغرب  محيط  في  وأنه  الواحد،  األب  بني  بين  تحدث  قد 
قد  ونــعــرات  استعرت  قد  حروبا  أيضا  نجد  قد  الليبي 

والنسل. الحرث  أهلكت  ُأوقظت 
جنوبي  الحرب  استعار  ورغم  فإنه  آخر  مثال  وبإطالق 
يقفل  لم  الساحلي  الطريق  أن  إال   2019 عام  طرابلس 
انطالق  كنقطة  استخدامه  بعد   2020 يناير  شهر  إلى 
وأنه  ومصراتة،  ابوقرين  بعدها  ومن  سرت  على  للهجوم 
قد  والغرب  الشرق  بين  الجوية  الرحالت  افتتاح  بمجرد 
الرحالت  تصل  قد  أنه  لدرجة  المسافرين  قوائم  أتخمت 
بنينة  مطارات  بين  رحلة  عشرين  من  ألكثر  األسبوعية 
على  الحصول  السهل  من  يكون  وأن  وامعيتيقة  ومصراتة 
التجاري  التبادل  عن  ناهيك  الرحالت،  هذه  على  مقعد 

واإلداري بين المدن والبلديات.
خلل  بــوجــود  القائل  للطرح  وتأييدي  اعترافي  مــع 
على  استمرت  إن  وأنها  للدولة  ــة  اإلداري الهيكلية  في 
أن  إال  الذريعة،  وتصنع  الهوة  تعمق  فسوف  النهج  هذا 
بل  اإلشكاليات  يحل  لن  مرير،  كابوس  نهائيا  االنفصال 
األقاليم  حدود  حول  قادمة  ستكون  فالحروب  سيعمقها 
انفصال  فــي  حــدث  مــا  ولعل  والــطــاقــة،  النفط  ــول  وح
األمثلة،  من  وغيرها  ابييه  إقليم  قضية  وضبابية  السودان 
عن  النظر  بصرف  هذا  عليه،  نستند  دليل  خير  تكون  قد 
بشار  وبلديتي  الغربية  والصحراء  ومليلة  سبتة  قضايا 

والمغرب. الجزائر  بين  عليهما  المتنازع  وتندوف 
مما  أكثر  يجمعنا  ما  سيبقى  اإلشكاليات  كل  رغــم 
من  أقــوى  والمصاهرة  التجانس  قــوة  ستبقى  يفرقنا، 
القرضابية  ذكــريــات  ستبقى  والتنمر،  التنابز  نعرات 
عالم  فــي  نواقيسها  تــدق  المحتل  ضــد  ــمــعــارك  وال
تكوين  نحو  الــرؤى  توحيد  ذكريات  ستبقى  المزايدات، 
رياح  من  أعتى  المواطنة  مبدأ  تحت  االستقالل  دولــة 

فرادى. بالحكم  يحلمون  الذين  االنفصاليين 
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الكهرباء في ليبيا..
 املشكلة والحل

آمنة القلفاط

عالقات عامة )PR(؟!

القرن  نهاية  في  الحكومية  المؤسسات  في   )Public Relation( العامة  العالقات  مفهوم  ظهر 
من  وبالرغم  تعريفاته،  وتعددت  العشرين،  القرن  منتصف  في  استخدامه  وشاع  عشر،  التاسع 
النشاطات  أنه كان يستخدم لوصف مجموعة متنوعة وواسعة من  شيوعه في أوساط األعمال إال 
أي  مابين  الوصل  حلقة  العامة  العالقات  تعتبر  تعريف:  وبأبسط  واإلبهام..  الغموض  ألبسه  ما 

كيان أو مؤسسة والجمهور.
العالقات  العام.. وقد تكون مهمة شركة  الرأي  وسياسيا تستخدم للتسويق لفرد أو حزب لدى 
مع  تتوافق  العالم  في  لألحداث  محددة  رؤية  نحو  العام  الرأي  توجيه  هي  سياسيا   )PR( العامة 

رغبة من يدفع المال لتلك الشركات من خالل عرض صورة وهالة إيجابية حول حدث ما.
وسائل  وظهور  التكنولوجي  للتقدم  كنتيجة  الشركات  من  الصنف  هذا  فاعلية  ازدادت  وقد 
 »PR« لشركات  جعل  مما  العام  بالرأي  االتصال  في  سهولة  من  أحدثه  وما  االجتماعية  اإلعالم 
فشركات  سياسي..  كيان  أو  حزب  أو  لشخص  بالتسويق  وذلك  السياسي  المجال  فى  مهما  دورا 
خالل  من  وذلك  فرد،  أو  حكومة  ألي  إيجابية  سمعة  تنمية  على  باحترافية  تقوم  العامة  العالقات 
التواصل  ووسائل  التقليدية،  اإلعــالم  وسائل  ذلك  في  بما  واللقاءات  االتصاالت  من  العديد 

االجتماعي، والمشاركة الشخصية، ألجل اإلقناع، أو االستقطاب.
العمالء  تساعد  حيث  االنتخابات  مواسم  خالل  السياسة  عالم  فى  الشركات  تلك  دور  وينتشر 
الدعاية لوجهة نظرهم  إن كان هناك ما يهدد مصداقيتهم من خالل  الدفاع عن سمعتهم  على 
الكبرى  العواصم  فى  ودوليا  محليا  قبوال  لتلقى  محددة  شخصيات  صورة  وتحسين  الجمهور  مع 

المؤثرة في األحداث السياسية.
لجأوا لشركات عالقات عامة  الليبين ممن  تقارير صحفية أسماء بعض األشخاص  وقد ورد فى 

في أمريكا ألجل التسويق لهم لدى مراكز السياسة األمريكية.
شركات  مع  تواصل  عالنا  أو  فالنا  أن  عن  يتحدث  وهو  بأحدهم  أسمع  وأنا  الضحك  ينتابني 
معنى  له   PR المصطلح  مختصر  أن  يعلم  ال  وهو   )PR( االسم  مختصر  مستخدما  عامة،  عالقات 
)per rectal examination( ويعنى الكشف على »المستقيم« الذى يقوم به  طبي أيضا وهو.. 

الطبيب للكشف عن أي شواهد مرضية متعلقة ببواسير داخلية أو حالة البروستاتا... إلخ
عالقة  وجود  إلى  يشير  علمى  دليل  أي  اآلن  حتى  أعرف  وال  عابرة،  خاطرة  هذه  بأن  أعترف  أنا 

العامة و«المستقيم«!! العالقات  بين شركات 
لنا  تكشف  طبيا   PR الـ  أن  وهو  مهم…  فارق  إلى  االنتباه  يجب  المقاربة  هذه  فى  ولكن 

المحيطة! البيئة  السيئة فى  الجوانب 
الجوانب  وتزيفا  غشا  أو  ادعاء(  )وربما  لنا  تكشف  وتسويق  عامة  عالقات  كشركة   PR الـ  بينما 
خداع  عدم  الواجب  بينما  وخداع..  وغش  تدليس  وهو  السلبية،  الجوانب  عنا  وتخفى  اإليجابية 
يقال  كما  فالكذب  الخداع،  ذلك  عن  الكشف  سيتم  آجال  أو  فعاجال  معلومات،  بأي  أبدًا  الجمهور 
يحاولون  كانوا  الذي  الواقع  من  أسوأ  الخداع  عن  الناتجة  التداعيات  تكون  وبذلك  قصير(،  )عمره 

عليه. التستر 
والعراق  الخليج  حرب  إبان  كبير  دور  لها  كان  عامة  عالقات  شركات  مثال  أمريكا  في  وهناك 
شلدون  هما  ليبراليين  لمؤلفين  الشامل(  )أسلحةالخداع  كتاب  فى  ورد  ما  منها  وأفغانستان 
مركز  ويــديــران  الساخر،  الليبرالي  النوع  من  الكتاب،  هــذا  مؤلفا  ستوبر.  وجــون  رامبتون 
كتب  من  مجموعة  وألفا  وسكونسن،  جامعة  من  بالقرب  ماديسون  في  واإلعالم  الديمقراطية 
الجماعي  الخداع  أسلحة  بمعنى  الشامل«  الخداع  »أسلحة  كتاب  منها  الساخر،  السياسي  النقد 

كتعبير ازدرائي يستخدم لوصف االدعاءات الكاذبة.
العامة  العالقات  إن شركات  يقول  له  وقرأت ملخصا  المعلوماتية  الشبكة  والكتاب موجود على 
األميركية.  السياسة  من  كبيرا  جزءا  تدير  التي  هي  اإلميركية  الحكومة  مع  عقودات  تعقد  التي 

وأن هذه الشركات لعبت دورا كبيرا في حرب أفغانستان، وحرب العراق.
العالقات  معنى   ،)PR( للـ  المعنيين  بكال  معنا  يتعاملون  المتخلف  عالمنا  في  أنه  تقديري  فى 

العامة والمعنى الطبي الذي أشرت إليه.

صالح الحاراتي

الطاقات  في  يعمل  فريق  أعضاء  أحــد  كوني 
البريطانية  الميتروبوليتان  جامعة  في  البديلة 
ليبيا،  في  الكهرباء  مشكلة  مؤخرا  ناقشنا  فقد 
خلصنا  وقد  لها،  الممكنة  والحلول  أسبابها 
في  المهمة  ــدول  ال ــدى  إح هي  ليبيا  أن  إلــى 
يعاني  أن  المؤسف  ومن  النظيفة،  الطاقة  إنتاج 
مع  لسنوات،  الكهرباء  تعطل  من  مواطنوها 
تطبيقها  ويمكن  وميسرة  متاحة  حلول  وجود 

بسهولة.
وتسارع  تنافس  في  حولنا  العالم  يسعى 
من  ممكن  ــدر  ق أكــبــر  تحقيق  نحو  مــتــزايــد 
وهي  واضحة  الموضوعة  األهــداف  االستدامة. 
تحقيق أكبر قدر من كفاية الطاقة وإيجاد بديل 
التي  الطاقة  سهل ورخيص ومقبول من مصادر 
البديلة  الطاقة  أو  الخضراء،  بالطاقة  سميت 

المتجددة.
مصادر  أهــم  مــن  ــريــاح  وال الشمس  تعتبر 
تبني  ــالل  خ ــن  وم هـــذا.  يومنا  فــي  الــطــاقــة 
استخدام هذه المصادر، تبدو سياسة الحكومات 
مــع وضع  االتــجــاه  هــذا  فــي  وتصب  مــدروســة 
المنشودة.  الــجــدوى  لتطبيق  زمنية  ــداول  ج
تطبيق  في  متعاونون  المعنية  الدول  مواطنو 
لدورهم  ومتفهمون  بهم  المناطة  الحصة 
االستدامة  لتحقيق  لحكوماتهم  كشركاء 
مواطنو  يتبنى  المضمار.  هــذا  في  والــريــادة 
البديلة  الطاقات  استعمال  تعتمد  التي  الدول 
سلوكيات متعاونة لدعم حكوماتهم في سياسة 
استدامة  أكثر  كوكب  نحو  الرشيدة  االستهالك 

واخضرار.
بأمن  يعرف  مــا  مبدأ  أيــضــًا  الــدول  تتبنى 
النفط  اكتشاف  مع  ظهر  مصطلح  وهو  الطاقة، 
في  محصورًا  تعريفه  ــان  وك الماضي  القرن 
الوقود  من  الدول  حاجة  على  الحصول  ضمان 
أخرى،  دول  إليه  وتفتقر  دول  في  يتواجد  الذي 
التي  لــلــدول  اقتصاديا  تهديدا  يشكل  مما 
ضمنت  إذا  يتحقق  الطاقة  أمن  النفط.  تستورد 
حاجتها  الكبرى  الصناعية  الدول  خاصة  الدولة، 
من مصادر اإلنتاج بأسعار مالئمة. ولعل هذا ما 
المحتكرة  الدول  الدولي في شئون  التدخل  يبرر 

إلنتاج النفط وخاصة دول المشرق العربي.
البديلة  الطاقات  على  الطلب  زيـــادة  مــع 
االستدامة،  تحقيق  نحو  الكبرى  الدول  وتسارع 
أمن  مفهوم  في  جديدة  أبعاد  عــدة  تداخلت 
المناخي،  التغيير  العولمة،  منها:  الطاقة 
مستقبل الوقود األحفوري، باإلضافة إلى السعي 
الطاقة.  الذاتي من مصادر  االكتفاء  تحقيق  نحو 
عدة  مع  تداخل  الطاقة  أمن  مصطلح  فإن  عليه 
وجغرافية،  وسياسية  اجتماعية  أخرى:  مفاهيم 
الطاقة  ثقافة  نشر  وهــو  آخــر  لبعد  باإلضافة 
في  فاعلين،  كشركاء  بدورهم  األفراد  وتعريف 

تحقيق أمن الطاقة مع ترسيخ مفهوم الشفافية 
يعزز  بما  الطاقة  واستخدام  تطبيق  طريقة  في 

مبدأ االستدامة.
الطاقة واإللمام بجوانبها  لنا أن ثقافة  يتضح 
فاعال ومتعاونا  المواطن شريكا  المختلفة وكون 
دولة  من  يختلف  المسعى،  هــذا  تحقيق  في 
المواطن  دول  هناك  متفاوتة.  بدرجات  ألخرى 
حيث  ومن  التعاون  حيث  من  فاعل  شريك  بها 
أمن  تحقيق  المساعدة في  الدولة  برامج  تطبيق 
شأنه  من  ما  كل  في  لدولته  ومشجع  الطاقة، 
بأن  تماما،  ويؤمن  الفرد  مستوى  من  الرفع 
دول  مواطنو  فيما  للمجموع.  وعاء  هي  الدولة 
مالية  بموارد  تتمتع  التي  الدول  خاصة  أخرى، 
يدور  ما  فيها  المواطن  يستوعب  ال  كبالدنا، 
يدور  المواطن  وكأن  ويبدو  الكواليس،  خلف 
ولما  معاناته  سبب  يعرف  أن  دون  نفسه  حول 
أسباب  معرفة  عن  تفصله  التي  الحواجز  هذه 
في  المشاركة  عن  مستبعد  هو  ولما  التخلف 

اإلصالح؟
تعرقل  التي  العوائق  أهم  أن  نعرف  أن  بقي 
رأس  وجود  هي  وتعميمها،  االستدامة  إنجاح 
التحتية  البنى  مشاريع  تبني  على  القادر  المال 
الطاقة  مشاريع  فتنفيذ  النظيفة.  للطاقة 
الخضراء تعتبر تغييرا جذريا في استخدام الفحم 
الذري  الوقود  عن  واالستغناء  األحفوري  والوقود 
متاحة  ــوارد  م ونظافة،  أمنًا  أكثر  ــوارد  م نحو 

وسهلة التداول.
أن  إلــى  المتجددة  الطاقات  أبــحــاث  تشير 
للعالم،  توفر  أن  يمكن  وحدها،  الكبرى  الصحراء 
نطاقها،  ضمن  الموجودة  للدول  فقط  وليس 
الشمس  مــن  النظيفة،  الطاقة  مــن  حاجته 
الغطاء  زيادة  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس  والرياح. 
في  البديلة  الطاقة  لمشاريع  كنتيجة  النباتي 
الصحراء الكبرى ستحسن إلى حد كبير من سبل 
الحياة في هذه المناطق الفقيرة التي تعاني في 

معظمها من شح الموارد.
المتجددة  الطاقة  أمن  مصطلح  إلى  نعود 
أمن  عن  أسلفنا،  كما  أبــعــاده،  تختلف  ــذي  ال
ولعل  األحفوري،  الوقود  على  المعتمد  الطاقة 
العقبة الكأداء تكمن في التوافق السياسي حول 
التدخل  يكون سبب  وقد  الهائل؛  االستثمار  هذا 
أجل  من  بالدنا  في  النطاق  ــع  واس الخارجي 
الدور  ما  ونتساءل،  الملف.  هذا  على  االستحواذ 
هي  وما  المجال،  هذا  في  حكومتنا  تلعبه  الذي 
واالستفادة  لتحقيقه  السعي  في  الدولة  خطوات 

منه؟
الحلول  ــت  زال وال  طاقة،  ــة  أزم تعاني  ليبيا 
المتبناة هزيلة ومضحكة وتستنفد موارد الدولة، 
دون  ويستفحل،  ليزداد  الفساد  تشجع  إنها  بل 
سليمة  علمية  أسس  على  قائمة  جذرية  حلول 

ومدروسة جيدا ومقبولة.
آلالف  تمتد  التي  ليبيا  في  الكهرباء  شبكات 
لكل  مشابهة  بطريقة  نفذت  الكيلومترات، 
الذي  الهرمي  النظام  على  المبنية  السياسات 
خاصة  وأهــداف  معينة  مصلحة  لتحقيق  يهدف 
الدولة.  لموارد  األمثل  االستثمار  عن  بعيدة 
عيون  في  ونراه  نفسه  يفرض  سؤال  أمام  نحن 
إلى  االستهتار؟  هذا  متى  إلى  الكادح،  المواطن 
التي  التقاعس وإهمال الحلول الجذرية  متى هذا 
يسيرعليها العالم؟ إلى متى نهمل تطبيق العلم 
الدولية  الليبية  الخبرات  من  واالستفادة  النافع 
الكهرباء، باإلضافة لالستفادة منها  لحل مشكلة 
وتصدير  بل  العمل،  فرص  وتوفير  رزق  كمورد 

الفائض لدول العالم حولنا؟
الليبية،  للكهرباء  العامة  الشركة  مدير  وفق 
إلنهاء  الموضوعة  االستراتيجية  الخطة  فإن 
مشكلة الكهرباء اقتضت إبرام عقود مع شركات 
توليد في مدينة مصراته  لتنفيذ وحدتي  أجنبية 
ومشروع آخر لتنفيذ أربع وحدات غرب طرابلس. 
في  العمل  المشاريع  هذه  تبدأ  أن  المزمع  من 
مليون   ٥٠٠ قيمته  تبلغ  بعقد   ٢٠٢٢ مطلع 
طبرق  محطة  تفعيل  تكاليف  غير  هذا  دوالر، 
الباهظة  التكاليف  إلــى  إضافة  الــبــالد،  شــرق 

لصيانة المحطات القديمة المتهالكة.
دون  المشكلة،  حول  يدور  المسؤول  يزال  ال 
الرائد  العلمي  التقدم  مع  تتماشى  ناجعة  حلول 

في مجال الطاقات البديلة.
خبرات  من  تستفيد  ال  ــة  دول نحن  لألسف 
من  لالستفادة  الفرص  لهم  تمنح  وال  أبنائها 
عن  البعد  كل  بعيدا  المسؤول  ويبدو  علمهم، 

معرفة مبدأ التكامل إليجاد األفضل.
كل  تتقدم  التي  العلمية  األبحاث  جدوى  ما 
يوم بما يسهل حياة الفرد، وال يزال صناع القرار 
مواكبة  دون  الطريقة  بذات  يفكرون  بالدنا  في 
أعمل  منه.  لالستفادة  والسعي  العلم  لجديد 
ليبيا  من  الدوليين  الخبراء  من  مجموعة  مع 
وها  القرار،  صناع  مع  التواصل  على  قدرة  دون 
مصلحة  تهمه  من  ُأسْمع  لعلي  بنداء  أتوجه  أنا 

البالد ويستجيب لهذه الرسالة...
استخدام  على  المبنية  الكهرباء  محطات 
دون  حــديــث  بــأســلــوب  الشمسية  الــطــاقــة 
هو  التوربينات  تدوير  في  الوقود  استعمال 
كيلومترات  بضعة  سوى  يحتاج  ال  علمي  أسلوب 
من  بسيطة  نسبة  مع  الليبية  الصحراء  من 
الكهرباء،  شركة  عام  مدير  ذكرها  التي  المبالغ 
مشروع  في  ورخيصة  متاحة  الكهرباء  وتصبح 
ليبيا  أبناء  وبــإشــراف  منطقتنا  في  األول  هو 

العزيزة.
االستجابة من ذوي  راجية  بندائي هذا  أتوجه 

الرأي، متمنية منح الفرصة لخدمة البالد.

ال يزال املسؤول 
يدور حول املشكلة، 

دون حلول ناجعة 
تتماشى مع التقدم 

العلمي الرائد في 
مجال الطاقات 

البديلة.

املسار الدستوري والتفاوض 
بني املسلحني

دستورية  خارطة  رسم  إلى  المتعاقبة؛  تعديالته  خالل  من  الدستوري؛  اإلعالن  انتهى 
أخرى،  جهة  من  الشعبية  اإلرادة  وعلى  جهة،  من  الجغرافي  التوازن  على  تقوم  واضحة 
على  بناًء  فكان؛  الواقع.  تحكم  التي  المسلحة  التوازنات  تأثير  عن  يبعدها  نحو  وعلى 
الهيئة  تأليف  بينها في  فيما  المقاعد  الثالث، وتساوي  االنتخابية  المناطق  ترسيم  ذلك؛ 
يمكن  ال  بحيث  واحدا،  زائد  بالثلثين  المشروع  إقرار  وجوب  على  ونُص  التأسيسية، 
انتخابيتين  إقرار مشروع الدستور، وال ألعضاء منطقتين  انتخابية واحدة  ألعضاء منطقة 

الثالثة. التكتل في مواجهة أعضاء المنطقة 
الحزبية  المغالبة  الستبعاد  ضمانات  الدستورية  الخارطة  أضافت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إْذ إنه خالفا لما  أو المناطقية، وضمانات أخرى لتجاوز تأثير من يملك قوة األمر الواقع، 
تصميم  تم   ،)1951( االستقالل  لدستور  التأسيسية  للجمعية  بالنسبة  الحال  عليه  كانت 
الشعبي  االختيار  رغم  االستفتاء  وأوجبت  التعيين  بدل  االنتخاب  على  الدستورية  العملية 

الهيئة. ألعضاء 
على  النواب  مجلس  عن  الصادر  االستفتاء  قانون  نص  المغالبة؛  استبعاد  ولتأكيد 
أن  قبل  على حدة؛  انتخابية  منطقة  في كل  المقترعين  أغلبية  المشروع  ينال  أن  وجوب 

يتحول إلى دستور دائم للبالد.
أساسيتين  ركيزتين  على  بُنيت  الدستورية  الخارطة  أن  الواضح  من  فإنه  ثم؛  ومن 
بناء  في  قائم  الثالث  المناطق  اعتبار  ذلك ألن  الشعبية،  واإلرادة  الجغرافي  التوازن  هما 
حددت  التي  هي  الصندوق  عبر  الشعبية  واإلرادة  االستفتاء،  وفي  التأسيسية  الهيئة 
تجاوزت  وبذلك  المشروع.  بشأن  الفصل  الكلمة  تملك  التي  وهي  الهيئة،  تكوين 
كما  لها؛  يمكن  كان  والتي  إقرارها،  وقت  السائدة  الواقع  معطيات  الدستورية  الخارطة 
الدستوري  للبناء  الشعبية  وبالمرجعية  بالتوازن  أن تخل  المقارنة؛  التجارب  في كثير من 
وعدم  الدستوري،  بالمسار  التمسك  وجوب  نرى  فإننا  كذلك؛  األمر  كان  ومتى  للبالد. 
خارجية؛  قوة  إلى  وال  والنفوذ،  السالح  يملك  من  إلى  األمر  يؤول  ال  كي  عنه؛  النكوص 
البعثة األممية، ويكون بذلك  أو في  سواء تمثلت هذه الجهة في دولة، أو دول أجنبية، 

المسار الدستوري ماسخا إلرادة الليبيين بدل أن يكون طريقا لفرضها.
كل  ومع  االستفتاء،  لعرقلة  محاولة  كل  مع  تهديداته  تظهر  األمر  هذا  أن  لنا  ويبدو 
البعثة األممية عن طريق بدائل تطرحها عبر لجان ليبية هي من يقول  متاهة تفرضها 
هذه  مصادر  أهم  ومن  عنها.  الغالب؛  في  تفصح؛  ال  واشتراطات  معايير،  وفق  بتأليفها؛ 
بينه  تداخل  إحداث  طريق  عن  الدستوري  المسار  عن  االنحراف  محاوالت  التهديدات 
جهة  من  الوطنية  المصالحة  إلى  وللوصول  جهة،  من  الحرب  إلنهاء  التفاوض؛  وبين 
اتفاق؛  إلنتاج  ويمهد  الدستورية،  الخارطة  بناء  أسس  بتغيير  يهدد  تداخٌل  وهو  أخرى. 
مؤسساتيه  دستورية  هيكلة  أنتجا  اللذان  وهما  الطائف،  اتفاق  أو  دايتون،  كاتفاق 

للمواطنيين. الحقيقية  لإلرادة  ومغيبة  الفاعلية،  ضعيفة 
هذا  في  بوضوح  يدفع  منهجها  أن  نرى  البعثة؛  تطرحه  ما  في  النظر  خالل  ومن 
عن  تتوقف  لن  التي  المناطقية  المحاصصة  على  دولة  بناء  إلى  يدفع  باعتباره  االتجاه،، 
انتهاك  على  تقوم  أنها  كما  عائلية،  ثم  قبلية،  محاصصات  إلى  تصل  حتى  االنحدار؛ 
الدستورية،  الضوابط  شخصنة  ومحاولة  القانونية،  للقواعد  والتجربد  العموم  خاصية 

وهو ما يؤدي إلى تحول عُقد مؤقتة تعاني منها الدولة والمجتمع إلى عُقد دائمة.
النظام  في  كما  المحاصصة،  على  مبني  نيابي  نظام  لذلك  المتوقعة  النتائج  ومن 
مدسترة  محاصصة  إلى  الدستور  قبل  المحاصصة  فيه  تحولت  الذي  العراقي،  النيابي 
في  الوطني  والوفاق  المصالحة  اتفاقية  في  كما  رؤوس،  بثالثة  رئاسي  إلى  أو  ضمنا، 

البوسنة والهرسك، التي ُغلفت بغالف دستور البالد.
المصالحة  بين  أو  الدستوري،  والبناء  المسلحين  بين  التفاوض  نتائج  بين  فالربط 
للبالد،  دستورا  تكون  جامعة  وثيقة  ذلك  وتضمين  الدستورية،  والعملية  الوطنية 
غاية  في  مسألة  ليبيا  بشأن  الدولي  الوضع  تبلور  على  الدستوري  المسار  إنهاء  وتوقف 

الخطورة.
رويدا  ويدنو  والعراق،  ولبنان  والهرسك  البوسنة  في  المنهج  من  يقترب  منهجٌ  فهو 
إفرازات  من  إفراز  السورية  الدستور  لجنة  إن  حيث  سوريا،  في  اليوم  يطرح  مما  رويدا 
وال  الخارج،  يدعمهم من  يد من  تحت  الذين هم  األهلية،  الحرب  أطراف  بين  التفاوض 

اتصال لها بالشعب السوري، وهو ما يصفه البعض بمحاولة إيجاد دايتون جديدة..
الحرب  إنهاء  فمسار  المسارات،  بين  التداخل  تجنب  المناسب  من  أنه  نظن  ولذلك 
وآلياته  أهدافه  له  مسار  فكُل  الدستور،  بمسار  يختلط  أن  يجب  ال  الوطنية  والمصالحة 
فكان  تتآكل بهدوء، ووفق مسار ممنهج،  بينها  الحدود  أن  اليوم  نرى  وإذ  وإجراءاته.... 

من الواجب إيضاح ذلك.

الهادي بوحمرة
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تعددت األسباب والفساد واحد

الزنجي  الزعيم  خطاب  من  لفقرة  تسجيال  خليفة  محمد  الصديق  إلــيَّ  أحــال 
1963 يفرق فيه بين نفسية وسلوك  األمريكي المسلم مالكولم إكس ألقاه سنة 
إكس، في  مالكولم  الزعيم  فكرة  المزارع. خالصة  أو  الحقول  وزنوج  المنازل  زنوج 
نفسيتهم،  طبيعة  في  يختلفون  المنازل  )خدم(  زنوج  أن  خطابه،  من  الفقرة  هذه 

وبالتالي سلوكهم، عن نفسية وسلوك زنوج )عمال( الحقول.
ويحبون  نسبيا،  مرفهة  بحياة  الحقول،  بزنوج  مقارنة  يحظون،  المنازل  فزنوج 
إلى  يتعرضون  الذين  الحقول  زنوج  خالف  على  خدمتهم.  في  ويتفانون  سادتهم 
العنف واالضطهاد ويرغمون على العمل الشاق. فهم يكرهون سادتهم ويتمنون 

الموت. لهم 
زاوية  من  ليس  إليها،  ننظر  أن  نريد  وهنا  وصائبة،  دقيقة  المالحظة  هذه 
أن  في  شك  من  فما  طبقي.  منظور  من  أي  اجتماعية.  زاوية  من  وإنما  أخالقية، 
ويؤطر  الفرد،  نفسية  عام  بشكل  يوجه،  األقل  على  أو  يصوغ،  الطبقي  الوضع 

رؤيته إلى العالم وإلى عالقته هو نفسه بالعالم.
االعتبار وضع  في  األخذ  مع  النحو،  على هذا  المنازل  نفسية خدم  تبلورت  وهنا، 
العام،  والحياتي  المعيشي  بوضعهم  قناعة  على  يجعلهم  الذي  النسبي  الرفاه 

ألنهم ال يشكلون طبقة، أو حتى شريحة اجتماعية من طبقة.
فهم ال يحتلون موقعا في عملية اإلنتاج االجتماعي العام. إنهم أفراد مبعثرون 
غير متاح لهم التواصل مع بعضهم على نحو واسع بحيث يمكن أن يشكلوا قوة.

خدم  خالف  على  االجتماعي.  اإلنتاج  عملية  هامش  على  تقع  هامشية  فئة  هم 
)عمال( الحقول الذين يشكلون طبقة.

هم  العام.  االجتماعي  اإلنتاج  في  يساهمون  فالحيون  أو  زراعيون  عمال  فهم 
يمكنهم  ال  أي  القانوني،  التعاقدي  بالمعنى  عماال  ليسوا  أنهم  صحيح  منتجون. 
الذي  الموقع  في  أسرى  فهم  آخر،  مكان  في  العمل  عن  والبحث  أعمالهم  ترك 

به. يُشغَّلون 
وتجمعهم  االجتماعي.  اإلنتاج  نمط  في  ومؤثرا  مهما  موقعا  يحتلون  أنهم  غير 
واسع  المباشر على نطاق  التواصل  لهم فرصة  يتيح  والمزارع  الحقول  الكثيف في 
التواصل ينمي وعيهم  وتشكيل شبكة من عمليات االتصال السرية، ومجمل هذا 
يبلورون  ومنظمون  قادة  بينهم  من  يخرج  أن  فرصة  ويتيح  المهم،  بموقعهم 

نضاالتهم ضد القمع واالستغالل.

زاد عمري، اآلن، عاما أو اثنين عن ثالثة أرباع قرن! وال أعتقد أنني سوف أسأم عندما احتفل بعيد 
مولدي الثمانين، ألنني من جيل ال يعترف، بقناعة طيب الذكر، الشاعر زهير بن أبى سلمي صاحب 

البيت المشهور الذي يقول:
»سَئِمْتُ تَكالِيفَ الحَياةِ وَمَنْ يَعِشْ *** َثماِنينَ حَوْاًل اَل َأبَا َلكَ يَسَْأِم«، وال بمقولة: 

»فاتكم القطار«، ألنني في الواقع ال أحب القطارات.
ملكة  أو  والتحدي،  المغامرة  روح  أو  تجربتي،  أو  تكويني،  بسبب  ذلك  يكون  قد  أسأم.  لن  أبدا 
اكرمني اهلل بها، وهي أنني أجد، في الغالب، فيما أقوم به من أي عمل جزئية ممتعة، قد ال ينتبه 
التي  وهي  لي  توفرت  عمل  فرصة  في  ذلك،  عن  عجزت،  ولكنني  نفسه.  العمل  يمارس  من  إليها 

يتطلع إليها العديد من الشباب في مجال السينما والتلفزيون.
مطلع سنة 2019 نشرت مقاال، عنوانه: حافلة المواهب، واإلبداع، والشهرة، استهللته باآلتي:

الحافلة  أنتقي مقعد هذه  أنا غالبا  الوسط.  المواهب هذه ستوديو قناة تلفزيون  »وجهة حافلة 
رؤية  عن  ليبتعد  الخلف  في  فيجلس  السرعة،  برهاب  يصاب  بالمرء  العمر  تقدم  فكلما  الخلفي، 
الطريق، والقذائف الشبابية المنطلقة من الجانبين. أنا في الواقع، أشترك في مشاويرها الصباحية، 
وكذلك المسائية، مع شباب متفائل وظريف. الوجهة واحدة ولكن طبيعة ما نقوم به هناك يختلف 
المتمايلة  األسود  الشعر  ذوات  الرؤوس  رأس من  فوق كل  أتخيل  أن  لي  يحلو  آخر.  إلى  راكب  من 

أمامي، شكل ذلك الذي يعلوا الرسوم الساخرة، ويمأل بالكلمات وعالمات الدهشة أو االستفهام..«
في  العمل  وهي  بها،  ابتهجت  أيضا.  ولي  كافة،  الحافلة  لركاب  مُنحت  ثمينة  فرصة  أن  اعترف 
مجال فني في االبتكار والتنفيذ، وُأشهد اهلل أن الفرصة منحت للجميع دون استثناء. تتبعت خطوات 
تقني جدا، سواء في  أنه عمل  إلى  انتبهت  ما  بثه، وسريعا  بدايته حتى  تلفزيوني، من  تنفيذ عمل 
إلى  تحتاج  متقدمة  تقنية  بها  العمل  وكيفية  األجهزة  فمعرفة  واإلخراج،  المونتاج  في  أو  التصوير، 
متخصص وفوق ذلك عشق الفني لما يقوم به، واألهم هو رشاقة »دماغ« الشاب، أما الكهل، حتى 

وإن كان متصابيا، فليحمد اهلل على أنه يستطيع أن يشاهد العمل، وال يغفو أثناء عرضه!
وحتى ال تضيع الفرصة تماما، قررت أن اتجه إلى السيناريو واإلخراج، واشتريت عددا من الكتب 
الوراقين  نحو  أنطلق  المجال،  هذا  في  متميز  كتاب  عن  شيء  قيل  وكلما  المتخصصة،  والمجلدات 
مؤلفات  عليَّ  ويعرضوا  يجهزوا  نحوهم حتى  مقبال  يروني  إن  ما  أنهم  لدرجة  وأقتنيه،  عنه  وأسال 
كونتها  التي  المكتبة  هذه  من  استفادتي  وتلخصت  الغبار!  من  بهتت  التي  بأغلفتها  مماثلة، 
سريعا، في الفوز بغفوة تداعبني كلما قرأت من كتبها صفحة أو اثنتين! وأيضا في كتابة عدد من 
مواضيع في تلك التخصصات. ولقد أخبرني عدد من الشباب العاملين معي في المجال نفسه أنهم 
من  نوعا  يكون  قد  لي  قالوه  ما  أن  ببالي  يخطر  أن  دون  بزهو  أشعر  وطبعا  كتبت!  مما  استفادوا 

المجاملة لعجوز طيب!
عمله،  توسع  أفكار  لديك من  ما  يريد  أي عمل،  العمل،  غايه صاحب  أن  إلى  انتبهت  ما  وسريعا 
أن  أما  العنصرين.  هذين  على  بالكامل  يعتمد  اإلعالم  فمجال  والتنفيذ،  اإلبداع  على  قدرتك  يريد 
تمضي يومك تتطلع على خطابات المخرج الكبير محمد خان إلى صديقه سعيد شيمي من نصائح 
افتتح مدرسة  أنه  يعني  وليد سيف، فذلك  الدكتور  التي كتبها  السيناريو،  أسرار  أو في  اإلخراج  في 
يُنجَح  ما  له  يبتكر  من  إلى  يحتاج  عمل،  أي  العمل،  بالمجان! صاحب  االستيعاب  لمنتهي صالحية 
التلفزيون،  والنهار.  الليل  طوال  المتقدة  القش«  »كوشة  إلى  تضيفه  أن  تستطيع  ما  يريد  عمله، 
أرشيف  على  بالضرورة،  فاقتصر عملي،  آخذا.  ليجعله مضيئا ساطعا جذابا  وقود  إلى  يحتاج  كالفرن 

الزمن الذي نكرر أنه جميل، على الرغم من أنه ليس جميال جدا.
الوسط. عدت  ألق مؤسسة  بداية  تعد  التي  البوابة،  اإلعالمية في  الكتابة  إلى  ما عدت  وسريعا 
إلى محاولة ابتكار مواضيع تهم الناس وتحقق المرجو منها، وكان ذلك خير ما فعلت، إذ لم يتطرق 
اإلبداعية،  بالضرورة  الصحفية، وليس  فالكتابة  الثمانين!  تقترب من  التي  إلى سنواتي  أبدا  السأم 
تحتاج إلى قراءة متصلة في المجاالت كافة، وسيجد الكاتب دائما ما يستطيع أن يقدمه إلى القراء، 
عن  يتحدث  مقاال  قرأت  وبالصدفة  الليبية.  والسياسة  واإلرشاد  الموعظة،  عن  يبتعد  أن  شريطة 
أولئك األذكياء الذين يتفوقون، أحيانا، عن مئات تقدموا معهم لنيل وظيفة ما. ألن معظم نجاحات 
الذين فازوا بتلك الوظائف، هم أولئك الذين استطاعوا أن يقنعوا صاحب العمل بأن ما سيقدمونه 

سيكون مفيدا ومثمرا له. سواء أكان صاحب مصنع، أو كوشة، أو حكومة انتقاليه، أو وحدوية!
هو  جراءة  أكثرهم  كان  المتقدمين.  بين  من  بوظائفهم  فازوا  الذين  الموهوبين  عن  وقرأت 
رسالة،  قائمتها  في  مربوطا  زاجل،  حمامة  به  قفصا  قريته  في  البريد  إلى مصلحة  الذي سلم  ذلك 
إلى  التي عرضت حاجتها  التلفزيونية  القناة  للسيد »بيم« رئيس  بما فيه  القفص  أن يسلم  وطلب 
وكانت   ، )بيم(  السيد  إلى  وسلم  القفص  وصل  التلفزيون.  عنوان  لهم  كتب  أن  بعد  مستخدمين، 
ثم  التاليين،  البندين  أحد  تختار  أن  سيدي-  يا  أرجو-   « تقول:  الحمامة  بساق  المربوطة  الرسالة 
الساعة  في  المطلوب  العمل  بشأن  أقابلك  أن  »يسرني   : األول  البند  الحمامة.  هذه  سراح  تطلق 
والتاريخ الفالني« أما البند الثاني: »أعتقد أنك شخص تافه، سخيف، وسوف لن أقابلك بأي حال من 
الحمامة، موضحة:  المدير بساق  الحمامة، سريعا، بموعد للمقابلة، برسالة ربطها  األحول« فعادت 
»إن أهم ما يؤهل الشخص للعمل في التلفزيون نزعته إلى االبتكار والتجديد، وال شك أنك تتمتع 
مبتكر  العمر  مقتبل  في  »فأنت شاب  التالية:  الفقرة  المدير  رسالة  إلى  أضفت  ولقد  النزعة«  بهذه 
الوظيفة كان  أن طالب  يقال  بالفعل«.  بتدخين سيجارة، وإشعالها  قرارك  بين  ما  تغفو  وخالق، وال 
أن نجح في عمله:  بعد  قال،  الذي  القناة! وهو  تلك  المخرجين في  كبار  ما أصبح من  شابا وسريعا 

»كل ما يحتاجه الشاب الموهوب حمامة زاجل وفكرة جيدة!«.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

على  العسكري  استالئهم  غبّ  ليبيا،  في  انقالبيو سبتمبر69  أقام 
العهد  رجال  لمحاكمة  الشعب،  محكمة  أسموها  محكمة  السلطة، 
الصحافة.  رجال  ومن ضمنهم  الملكي،  العهد  به  نعتوا  ما  البائد، 
افتتاحيات  لكتابته  للشعب،  مفسدا  الصحفيين  أحد  اعتبروا  وقد 
الذي  الدفاع،  كان  البالد.  استقالل  ذكــرى  ديسمبر،   24 تمجد 
تقدم به ذلكم الصحفي، مخافة تلك السلطة القضائية العسكرية 
الغاشمة، أنه كتب افتتاحية واحدة، كان يكرر نشرها كل مرة، في 
استقالل  إلى  االنقالبيين،  أولئك  عند  تحول  ما  24 ديسمبر!.  يوم 

مزيف، ومن يحتفل به أو يمجده، يروج للتزييف.
تقديري  في  التزييف،  ذكرى  ديسمبر   24 باعتبار  البدعة،  هذه 
مع  ذلك،  فعلت  وقد  قبلها.  ما  تجبّ  ما  الفاشية،  بالعقلية  تشي 
دستور البالد، وعلمه، ونشيده الوطني، وكل تاريخ العهد الملكي، 
أيقونات  وكل  وطنية،  رمزية  أي  ونزع  وإدانته،  إلبادته  جاؤوا  ما 

حاملة لمعنى االستقالل.
عالمية  نظرية  في  كبيرهم  واعتبر  النواب،  مجلس  حلوا  طبعا 
السبتمبريون  وتاجر  للديمقراطية.  تزييفا  االنتخابات  ثالثة! 
وطنيين.  غير  قبلهم  من  واعتبروا  والصافية،  السوبر  بوطنيتهم 
اتبعهم  وقد  مقاسهم،  على  لباسا  أو  بضاعة،  الوطنية  فأمست 
شــاؤوا،  لمن  الوطنية  الغفران  صكوك  يمنحون  كثر،  ذلك  في 
وأنهم  العجب،  يعجبهم  ال  هذا  وفي  يعجبهم،  ال  من  ويُخونون 

كتؤامهم اإلسالم السياسي ما يُكفر ما يخالفه.
ُكني  ما  االنقالب،  يوم  واعتبر  به،  طوح  ديسمبر   24 هكذا 

بالفاتح العظيم، يوم ميالد ليبيا.
فبراير   17 ثورة  عقب  مكانته،  من  شيئا  استعاد  ديسمبر   24
ما  االستقالل،  وعلم  الوطني  النشيد  إلى  البالد  وعادت  2011م، 
ثانية  المنتخبة كعلم وطني. مرة  الستين  لم يضمه دستور، لجنة 
حرب  في  البالد  دخلت  ولما  الميزان،  على  الوطنية  مسألة  بدأت 
الخلف.  إلى  24 ديسمبر  فانزاح  الوطن وتوابعه،  أهلية، شكك في 
أن  حدث،  ما  طرفة  فمن  السالح،  تحت  لبالد  استقالل  ال  وكأنما 
القذافي، في مدينة ما  ثوار فبراير، حين كانوا يقضون على نفوذ 

بالبالد، كانوا يرفعون أعالم االستقالل، ويدعونها مدينة محررة.
زمن  أو  اإلمبراطوريات،  زمن  في  بــالد،  أي  البالد  كانت  إذا 
الدولة  فإن  كالعلم،  أيقونات  إلى  تحتاج  الوطنية،  الحديثة  الدولة 
وعلى  االستقالل.  يوم  حكم  في  ما  ميالد،  يوم  أيضا  لها  الحديثة 
1969م،  سبتمبر  أول  انقالب  غبّ  غيب  ديسمبر،   24 فإن  ذلك 
ما  األهلي،  بالتحارب  شابها  ما  شابها  ثورة  بعد  الغياب،  من  وعاد 

يراد إنهاؤه بالذهاب بالسالم، الستعادة دولة االستقالل.
تقدير  في  ما  لالنتخابات،  كموعد  2021م  ديسمبر   24 عاد 
السبيل  الخالص،  يوم  التكايا،  حزب  وكذلك  ومؤيديهم،  الخصوم 

لمن استطاع اليه سبيال، وما ليس سبيال غيره.
لرفع  الليبية،  االنتخابات  كيوم  اختاره،  من  اختاره  ديسمبر   24
المتخاصمين  لجمع  به  فاالستنجاد  التاريخ،  واستدعاء  الهمم 
والباب  قبلها،  ما  تجبّ  سحرية،  كتعويذة  بدا  ما  الصندوق،  حول 
فالقفز  المعلوم.  فإنه خير من  المجهول،  كان  وإن  المفتوح ألفق، 

من المعلوم بعلله الجمة نحو المجهول، حيث إن االنتخابات تأتي 
شرعيتها  تستمد  وتنفيذية،  تشريعية  سياسية/  بإدارة  ما  حد  إلى 
»الكي«  كـ  أنها  علي  المتفق  السحرية،  التعويذة  الصندوق،  من 

الدواء األخير، دواء كل علل، ال دواء لها متفقا عليه غير الصندوق.
الثالثة  فإن  ينجح،  ولم  واثنين  مرة  هذا،  الليبيون  جرب  وإن 
السابقتين،  التجربتين  فشل  في  الرئيس،  المساهم  ألن  ثابتة، 
التسابق الدولي اإلقليمي على إفشالهما. ثم الطموح المبالغ فيه، 
العمل  وكذلك  وضحاها.  ليلة  بين  ديمقراطية  البالد  تكون  بأن 
خطوة  أية  إلفشال  الديمقراطية،  أعداء  قبل  من  والحاسم،  القوي 
في االتجاه، ولو كانت خطوة أولى في مسيرة األلف ميل. على ذلك 
مستحيال.  الواقعية  أضحت  حين  المستحيل،  الحالية:  فاالنتخابات 
على  متضاربة،  اإلقليمية  الدولية  والمصالح،  النفوذ  كان  وحين 
الكرة، من األكسجين حتى الفيروس، فغدت ليبيا السهل الممتنع، 

لحلحلة المسائل ما تزداد تعقيدا، كلما أمكن الحّل.
األولى  المرة  في  ليبيا،  استقالل  يوم  1951م  ديسمبر   24
حرب  إنجاح  في  الرئيس  المساهم  الثانية،  الكبرى  الحرب 
أني أكتب:  المتحدة، حتى  االستعادة، فكان االستقالل بقرار األمم 
استقالل  يوم  2021م  ديسمبر   24 المتحدة.  األمم  دولة  ليبيا 
ما  الكبرى،  الدول  الثانية،  للمرة  الرئيس  والمساهم  الثاني،  ليبيا 
واضع  المتحدة  واألمم  المنطقة،  في  ومصالح  نفوذ  حرب  تخوض 
استعادة  في  ثانية  مرة  الليبيون  ينجح  فهل  الطريق.  خارطة 

بالدهم، من فم الغضنفر؟.

المنشورة  والدين«  الجهوية  بين  الدستور  »مشروع  مقالته  في 
الهيأة  انتخابات  أن  السنوسي  صالح  د.  يذكر  الوسط،  ببوابة 
تسميته  يمكن  ما  أظهرت  نتائج  عن  »أسفرت  للدستور  التأسيسية 
خارطة القوى السياسية في هذه الهيئة، وبدا حسب كل ما هو ظاهر 
من األسماء، أن التيار المدني هو األغلبية المطلقة وأن تيار اإلسالم 
هذه  في  الممثلين  من  قليل  عدد  على  سوى  يحصل  لم  السياسي 

الهيئة.«
من  الساحقة  الغالبية  »أن  االنتخابات  هذه  نتائج  وفق  مُقرا   .
دولة  اختاروا  وأنهم  السياسي  اإلسالم  أطروحات  يرفضون  الليبيين 
مدنية ال تقع تحت رحمة الرؤية الدينية المتعلقة بالدولة والسلطة 

لهذا التيار«.
وعبر تتبع ما حدث من استقطاب داخل الهيأة تشير المقالة إلى 
أن من يفترض أنهم ممثلو التيار المدني وقعوا في »شرك الجهوية 

والجهوية المضادة«.
محطات،  بعدة  مروره  بعد  ليبيا،  في  السياسي  الصراع  أن  أعتقد 
انزاح إلى ما وصفته المقالة بالصراع الجهوي الذي نراه اآلن محتدما 
مفوضة  اختارته  الذي  الجسم  وهو  بجنيف  الليبي  الحوار  ملتقى  في 

األمم المتحدة بالوكالة وفقا العتبارات جهوية.
تكن  لم  لكنها  الجهوية  محطة  إلى  الصراع  هذا  انــزاح  وفعال 
)شركا(، كما ذهب السنوسي، بقدر ما كانت تكتيكا لتبديل الهويات 
أجل  من  طاقتها،  واستنفدت  حيويتها  هوية  فقدت  كلما  السياسية 
كانت  وإن  حتى  تمثيلية  هالة  المشحصن  الصراع  هذا  يُعطى  أن 
مزيفة، وبغض النظر عن اإلرادة المجتمعية التي عبر عنها الناخبون 
ذاك  في  المتمثل  السياسي،  اإلسالم  تيار  يمثلون  لمن  برفضهم 
األخوان  لتنظيم  السياسي  الذراع  والبناء،  العدالة  حزب  في  الوقت 
النظر عن  الليبية، وبغض  األخوان  يقال جماعة  الدولي، وليس كما 
عبر  األفراد  المرشحين  طريق  عن  التنظيم  هذا  أفراد  بعض  وصول 
التكتم عن هوياتهم التنظيمية، إال أن هذا ال يعني بالضرورة هيمنة 
والدليل على  االنتخابات،  الناتج عن هذه  الجسم  المدني على  التيار 
درجات  أو  أطيافه  بكل  السياسي  اإلسالم  ممثلي  أن  رغم  أنه،  ذلك 
تطرفه، شكلوا أقلية في المؤتمر الوطني المنتخب، إال أنهم ما لبثوا 
شراء  استطاعوا  أنهم  لدرجة  المنتخب  الجسم  هذا  على  هيمنوا  أن 
لرئاسة  المرشح  ضد  المدني،  التيار  صالح،  د.  سماه،  مما  أصوات، 
من   80% من  بأكثر  كتلته  فازت  الذي  جبريل  محمود  د.  ــوزراء،  ال

أصوات الناخبين كممثل وقتها لما سمي تحالف القوى الوطنية. .
واستطاع حزب ذو توجهات دينية متطرفة، حزب الوطن برئاسة 

على  يسيطر  أن  الوطني،  المؤتمر  في  واحد  بمقعد  يفز  لم  بالحاج، 
لدم  الوفاء  )كتلة  سُميت  داخله  كتلة  تشكيله  عبر  الجسم  هذا 
الشهداء( بما كان لشعار »دم الشهداء« من رنين يدغدغ المشاعر، 
السياسي  المال  وعبر  الوعيد،  أو  الوعد  عبر  الكتلة  هذه  واستطاعت 
وغيرها من أساليب السياسة الرخيصة، أن تستقطب عددا كافيا من 
لسنوت  سجنوا  أشخاصا  فيهم  بمن  المؤتمر،  داخل  األطياف  جميع 

طويلة بتهة انتمائهم للتيار اليساري.
)الوطني(  أو  )المدني(  قراءة مفاهيم مثل  إعادة  إلى  يعيدنا  وهذا 
أو )األطياف( أو )التيارات( في المشهد السياسي الليبي الذي ينفصل 
أنها  أم  فعال،  تنطبق  التسميات  الواقع. هل هذه  القاموس عن  فيه 
وشعارات  وبيانات  نصوص  من  اقتُِبست  ظاهرية  الفتات  مجرد 

وخطب ثورة فبراير لتبدو كأنها مخلصة ألهداف الثورة.
في  مدني  اصطالح  السنوسي  صالح  د.  يضع  أن  المهم  من 
مقابل اإلسالم السياسي، ألن الكثيرين يقعون في خلط، ويعتبرون 
الثنائية في اللهجة  التيار المدني مقابال للتيار العسكري وفقا لهذه 
لعبته  ويلعب  الخلط  هذا  من  السياسي  اإلسالم  ليستفيد  الدارجة، 
الجيش  بين  المغلوط  االصراع  التي صنعها هذا  الخوف  في منطقة 
)الثغرة(  أو  )الشرك(  توصيف  عليه  ينطبق  ما  وهذا  المدنية،  والقوى 
الجهوية  »ثغرة  مقالته  في  الككلي  عمر  الكاتب  يسميها  كما 
مفارقة  في  السياسي  اإلســالم  جعلت  التي  السياسي«،  واإلســالم 

غريبة ينضم إلى التيار المدني في مواجهة العسكر.
المدنية،  الدولة  أو  المدني،  التيار  أو  المدني،  فتسمية  وبالتالي 
أو حتى الزواج المدني، نشأت في الثقافة الغربية في كنف العلمانية 
العام،  االجتماعي  المجال  عن  أو  الدولة  عن  الدين  فصلت  التي 

وبالتالي عن النصوص الدستورية أو القوانين.
ليبيا  هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن تسمية تيار مدني في 
في  ليسوا  ممن  الكثيرين  ألن  دقيقية،  غير  أو  صحيحة  غير  مازالت 
تثبيت  على  بدروهم  مصرين  كانوا  السياسي،  اإلسالم  تنظيمات 
الدستور،  نص  في  الدولة،  دين  وباإلسالم  بالشريعة،  تتعلق  مواد 
من باب دغدغة الوجدان الشعبي الذي يرفض في أغلبه التنظيمات 
اإلسالمية الرسمية، وفي الوقت نفسه يعتقد نظريا في ما تحمل من 
في  الورعة  التدرجات  هذه  كل  بين  عموما،  والفارق،  ورؤى،  شعارات 
النظرة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية، وبين داعش كأقصى درجات 

تطرفها، هي الوسائل المختارة لتنفيذ مشروع )الدولة اإلسالمية(.
ما  داعما  السنوسي  لمقالة  مجادلته  صدد  في  الككلي  يشير 
استعر  الذي   ) الجهوي  )االنقسام  أن  إلى  نتائج،  من  إليه  وصلت 

االنقسام  هذا  استعار  »في  أنه  إلى   ، المدني  التيار  سماه  ما  داخل 
والحقوق  الدولة  »مدنية  قضايا  أصبحت  المدني  التيار  جناحي  بين 
والحريات ليست محور االهتمام األكبر، بل أصبح كل طرف يبحث عن 
حليف يسنده عندما تأتي مرحلة التصويت بصرف النظر عن خطورة 
من  تمثله  وما  المدنية  الدولة  مفهوم  على  الحليف  هذا  أطروحات 

حقوق وحريات«.
يعيدنا  أنه  إال  الظاهرة  من  جزءا  يفسر  التوصيف  هذا  أن  ورغم 
المدني(، وهل ينطبق هذا  )التيار  التأمل في مفهوم  إلى بعض من 
ما  إلى  تنظيميا  ينتمون  وال  الهيأة  في  كانوا  من  على  التوصيف 

يسمى اإلسالم السياسي الذي كان يشكل أقلية داخل الهيأة .
التوجه  لهذا  نقدا  نرى  ال  فإننا  الككلي،  ذكره  ولما  السبب  لهذا 
تعبر  التي  المثقفة  النخبة  من  قليل  عند  إال  الدستور  مشروع  في 
من  نوع  أي  إلى  النقد  هذا  يتحول  ولم  المتفرقة،  كتاباتها  عبر  عنه 
أنواع الرأي العام، أو ينعكس في برامج تيارات سياسية تعمل ضمن 
في  متجها  خارجها  وحتى  الهياة  داخل  الجدل  كان  لذك  المشهد، 
أغلبه إلى المواد التي تتعلق بشكل الدولة، وتوزيع الثروة، والرهاب 

من المركزية، ما حوله إلى استقطاب جهوي.
واستغل بعض المنتخبين في هياة الدستور هذا الشجن الشعبي 
ليشعلوا جدال جهويا داخل اللجنة بعد أن فقدت االنتماءات الشكلية 
القديمة لمعانها، لتحل محلها هذه التوجهات الجهوية التي تسيطر 
والمسيطرة على  المنعقد في جنيف،  الليبي  الحوار  اآلن على ملتقى 
تحاول  متعاقبة  سلطات  من  مخرجاتها  وعلى  المختلفة  المبادرات 
الحقائب  توزيع  عبر  الجهوي  االستقطاب  هذا  روع  من  تهديء  أن 
هذه  مثل  كانت  عندما  نفسها  الحالة  في  أنفسنا  لنجد  والمناصب، 
الحوارات تسعى، منذ العام 1949 إلى نهاية العام 1951، الستقالل 
المستقلة، وانقسمت لجنتها  للدولة  ليبيا ولصياغة قاعدة دستورية 
الذي  التاريخي  المركز  قوة  على  خوف  من  ينطلق  وحدوي  تيار  بين 
الشرق،  في  الحضريين  الشبان  من  النخب  وبعض  طرابلس  مثلته 
محيط  قبائل  وبعض  وبرقة  ــزان  ف إقليما  مثله  فيدرالي  وتيار 

طرابلس.
وتتمتع  محنكة  الوقت،  ذلك  في  قيادية  شخصيات  وجود  أن  غير 
من  الكثير  يذلل  ان  استطاع  وروحــي،  اجتماعي  وتأثير  بكاريزما 
دستورية  قاعدة  لوضع  يسعى  ال  معقد  مسار  أمام  الصعبة  العقبات 
فقط ولكن لنيل استقالل بلد لم تستقل منذ قرون طويلة، وتعاني 
لم  إن  قصير  زمني  حيز  وفي  الصعد،  كل  على  صعبة  ظروف  من 
وتعود  استقاللها  في  ستفرط  البلد  فإن  خالله  المسار  هذا  ينجح 
كان  حيث  الفاشية،  إرث  على  االمتصارعة  الــدول  وصايات  تحت 
العامة ليعود  الجمعية  أرفف  مشروع بيفين سفورزا مازال ينتظر في 
للتصويت من جديد إذا أخفق الليبيون، بمساعدة المفوض وفريقه، 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  تنفيذ  إلى  يصلوا  أن  في 

الموعد المحدد بتاريخ 1 يناير 1952.
باستخدامه  تميز  ــذي  وال الحاد،  الجهوي  الصراع  هــذا  ورغــم 
المادة  االتفاق على نص  فإن  لقاموس سياسي واضح دون مواربة، 
العقيدة  »حرية  الدستور:  مسودة  من  العقيدة  بحرية  المتعلقة   21
لليبيين  وتكفل  والمعتقدات،  األديان  جميع  الدولة  وتحترم  مطلقة. 
بشعائر  والقيام  العقيدة  حرية  أراضيها  في  المقيمين  ولألجانب 
اآلداب«،  ينافي  وال  العام  بالنظام  ذلك  يخل  ال  أن  على  ــان،  األدي
وينطبق  الدينية  األقليات  صون  على  الحرص  من  ينطلق  كان 
وقتها  الجهوية  الرؤى  حتى  أن  يؤكد  ما  الفكرية،  العقائد  على  حتى 
وليس  إقليمية،  ومصالح  قائمة  اعتبارات سياسية  من  تنطلق  كانت 
الجدال  إن  بل  غالبا،  اآلن  يحدث  كما  عنصري  شحن  أو  كراهية  من 
حول حقوق األقليات وصل إلى اعتبار أن اليهود ليسوا أقلية لكنهم 

ليبيون أصيلون.
أحد  يكن  ولم  الصراع،  حولها  يدور  ثروة  َثمّ  وقتها  يكن  لم 
هذا  لكن  الجغرافية،  خارطته  أو  النفطي  ليبيا  بمستقبل  علم  على 
في  تفهمها  يمكن  ألسباب  عائدا  كان  األقاليم  بين  الحاد  الجدال 
لها  يسيل  التي  الثروة  هذه  وجود  وفي  اآلن،  بينما  الوقت.  ذلك 
اللعاب والدماء، مع تفشي الفساد، تأخذ الجهوية منحنى آخر يقوده 
تتقنع  جانب  من  بمستقبله.  الحالمون  أو  الفساد  في  المتورطون 
تتقنع  آخر،  جانب  ومن  الوطنية،  الوحدة  بشعار  الفساد  مركزية 
العادل لفرص الفساد بمصالح األقاليم والخوف من  التوزيع  مطالب 
تشكلت  التي  الحالية  العليا  األجسام  أن  ننسى  أن  دون  المركزية. 
الفساد  طريق  عن  السلطة  إلى  وصلت  جهوية،  اعتبارات  وفق 

والرشى.
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

عبقري التفاصيل الدقيقة

حصل على جائزة 
الترتيب األول بمسابقة 

الرسم والنحت التي 
نظمتها جامعة روما 

سنة 2003

الليبي  التشكيلي  الفنان  منذ ثالث سنوات نشرت بوابتنا مقالة عن 
بدقة  تميزت  التي  بلوحاته  مأخوذا  الذي ظلّلتُ  الرياني،  عبدالرزاق 
موديال  أتأمل  وقفت  عندما  ذلك  كان  ألوانها،  وروعــة  تفاصيلها 
إلى  أعادني  الذي  الرداء  الليبي، ذلك  زينا  لجميلة من بالدي ترتدي 
شبابي، فلقد كان، في ليبيا، مصنعي شفيق خزام، وعبدو أسماعيل 
لعل  مصنع،  من  أكثر  هناك  فكان  طرابلس  في  أما  بنغازي،  في 
مصنع) بوحجر( و)العبارة( و)اندير(من أشهرها غير أن عروس بحرنا، 
تميزت بكثرة األنوال اليدوية لنسيج األردية التقليدية الليبية، داخل 
الحرير(  سوق   – النساء  )زنقة  مناطق  في  فعرفت  طرابلس  مدينة 

المتفرع من سوق الترك.
من  الــعــروس  تختاره  وألــوانــه  بتفاصيله،  الليبي  ــزى  ال كــان 
في  ويبدعون  الحرير،  أنواع  أفضل  له  ينتقون  الذين  النساجين، 
شارعنا  نسوان  لبست  أن  منذ  أذكرها،  زلت  ما  بألوان  صباغتها 
في  فتجلس  زفافهن،  صباحية  )تسنديرهن(  يوم  وعائلتي  القديم، 
العائلة  أطفال  على  توزع  وهي  حقيقية،  كملكة  المقعد  دار  صوان 
القروش  تلك  كانت  الزفاف،  ليلة  من  عريسها،  لها  يتركها  قروشا، 
من  يحبون،  ما  نحو  بها  ينطلقون  الذين  لألطفال  باذخة  كثروات 
من  أو  النهضة،  سينما  ــام  أم
اليهودي  الحلواني  )مقروض( 
في سوق سيدي على اللوحيشي. 
وال  شقيقاتي،  أول  أن  أذكـــر 
ــة  األردي أن  عرفت  كيف  أعلم 
وكان  نساجوها،  لها  الحريرية 
وكيف  طرابلس،  في  أفضلهم 
بشير  النساج  بأن  أخبرتني  أنها 
الرداء  ينسج  من  أفضل  العبارة، 
يعرف  ال  لمن  وهــو  ــزاري،  ــزن ال
بنفسه  يشرف  إذ  )الموف(  لون 
الفنان  ابنه  ولعل  صباغته،  على 
العبارة،  عــبــدالــرزاق  الدكتور 
جماالت  من  الفني  حسه  امتلك 
أنه  صحيح  ــة،  األردي تلك  ألــوان 
فنانا  لكنه  تشكيليا،  يكن  لم 

مسرحيا ذواقا.
لوحته المبدع عبدالرزاق الرياني، التي تحمل عنوان »اّلال«، التي 
اللهجة  للمرأة في  السيدة، وهو خطاب توقير  قال: »اسمها بمعنى 
منذ  به  مأخوذ  ظللت  الذي  »الزنزاري«  اللون  هو  الليبية«،  الدارجة 
عبقرية  إبداعات  أتابع  ظللت  حتى  شاهدته  أن  ما  ولذلك  طفولتي، 
)اًلاَل( ظل يرسمها خمس سنوات كاملة،  الفنان. لوحة  تشكيل هذا 
وهي التي عرضها أثناء مناقشة رسالته لنيل الدكتوراه. مبينا، مثلما 
رسمتها عن  التي  اللوحات  لسلسلة من  تكملة  جاءت  »الفكرة  قال: 
الزي الليبي التقليدي.. بس هذه اللوحة أعطيتها وقتا واهتماما أكثر 

من سابقاتها«.  
شاهدت  فيما   ،1968 مواليد  من  الرياني  عبدالرازق  الدكتور 
العبقري درس  الفنان  الرداء قبل عشر سنوات من ميالده! هذا  هذا 
الفنون الجميلة في ليبيا، ثم نال على درجة الماجستير في إيطاليا، 
التي  والنحت  الرسم  بمسابقة  األول  الترتيب  جائزة  على  وحصل 
أسلوب  بين  الرسم  في  أسلوبه   .2003 سنة  روما  جامعة  نظمتها 
بالتفاصيل  باهتمامه  يمتاز  الجديدة،  والواقعية  الواقعية  المدرسة 
اللوحة بشكل  ، مستعمال »الظل والضوء واأللوان في  الدقيقة جدا 

مختلف عمَن اختاروا منهج الواقعية في الرسم«.
ويضيف الرياني على أعماله التي تجسِّد الواقع الليبي، وتعبر عن 
إحساس اللحظة، ويتفنن في استخدام تعابير الوجوه الليبية. إبداعه 
التي  والروح  الذات  تصوير  بل  التوثيق  حد  إلى  يقف  لم  الرسم  في 

تتجسد في الحركة والنظر إلى حد التأثر بالمشهد المصور.

تضم إصدارات متنوعة

إبداعات ليبية تزين معرض القاهرة 
للكتاب بحضور وزيرة الثقافة

السبت،  عثمان،  توغي  مبروكة  المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزيرة  زارت 
إلى  فعالياته  تستمر  الذي  للكتاب،  الدولي  القاهرة  بمعرض  ليبيا  جناح 
الرسمي  بالجناح  الجولة  هذه  وبدأت  الجاري.  الشهر  من  الخامس عشر 
لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ثم اطلعت الوزيرة خالل هذه الجولة 
الجناح الخاص  الجناح من إصدارات متنوعة، كما زارت  على ما يتضمنه 
عددًا  الوزيرة  وزارت  المعروضة.  المنشورات  على  واطلعت  بالمبيعات، 
من دور النشر الليبية والعربية واألفريقية، والتقت عددًا من الناشرين 
الليبيين المشاركين في المعرض، وتحدثت خالل لقائها بهم عن أهمية 
دعم  في  المعرفية  والتنمية  الثقافة  لوزارة  المفصلي  والدور  الكتاب 

الطباعة والنشر في ليبيا.
الرسمي  االفتتاح  حفل  مراسم  في  شاركت  الليبية  الوزيرة  وكانت 
حياة«،  القراءة  »في  شعار  الدورة  هذه  وتحمل  للمعرض،  الـ52  للدورة 

كما تتضمن الفعاليات إطالق مبادرة »ثقافتك كتابك«.
وانطلقت فعاليات المعرض بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
إيناس عبد  الدكتورة  المصرية  الثقافة  المصري، ووزيرة  الوزراء  مجلس 
الدايم، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب المصرية، 
واإلعالم بصربيا،  الثقافة  وزيرة  الوزراء  رئيس  نائبة  ومايا غويكوفيتش 
الليبية  السفارة  القائم باألعمال لدى  والسفير محمد عبدالعالي مصباح 
والكتاب  واإلعالميين،  المسؤولين،  من  عدد  جانب  إلى  القاهرة،  في 

المصريين، حسب صفحة وزارة الثقافة الليبية في »فيسبوك«.
عددًا  فيهما  تعرض  بجناحين  العام  هذا  دورة  في  ليبيا  وتشارك 
والكتاب  األدباء  من  عدد  بحضور  الليبية،  والمنشورات  اإلصدارات  من 
الليبيين من مختلف أنحاء الوطن، فيما يشارك في هذه الدورة 25 دولة، 

و1218 ناشرًا، ويصل عدد األجنحة في المعرض إلى 756 جناحًا.

حول كتاب »العهد الملكي - وأزمة الحكم في ليبيا«

السجال بني الكبتي الحسناوي يثير األسئلة: من يكتب التاريخ.. ومتى؟
الصحفي بشير  الكاتب  أثارها  تعقيبا على قضية 
زعبية من خالل أحد منشوراته على موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، تناول الكاتب الباحث الليبي 
سالم الكبتي كتاب »العهد الملكي - وأزمة الحكم 
العراقي،  الباحث  الجامعي  لألستاذ  ليبيا«  في 
من  عددا  بشأنه  وأبدى  الحسناوي،  ظاهر  د. 
الوقائع  ببعض  تتعلق  التصحيحية  المالحظات 
التي يسردها الكتاب، والتي رأى فيها الكبتي إما 
أنها مجافية للحقيقة، أو أنها ضعيفة المصدر، ولم 
يتأخر رد مؤلف الكتاب، وكان ردا من ثالثة أجزاء، 

ثم جاء رد الكبتي على الرد.
يذكر  »لم  الكبتي:  كتب  المنشورات  أحد  في 
جدا.  ضعيفة  مصادره  وبعض  المصادر.  بعض 
مجرد كتيبات إعالمية وليست علمية ظهرت في 
مؤلفات  على  أيضا  اعتمد  وقد  معينة،  مناسبات 
الصادرة  للوثائق  تراجمه  في  المقريف  د.محمد 
واقتبس  واألمريكية.  اإلنجليزية  السفارتين  عن 
أقواس  بين  يجعلها  أن  دون  الكثير  وسرد  منها 
أو معكوفات. كانت االقتباسات طويلة وال تحس 
خلط  غيره  من  أو  الكتاب  واضع  للمؤلف  بأنها 
حكومة  تولتها  التي  الجالء  موضوعات  بين 
مازق  حسين  السيد  ثم  المنتصر  محمود  السيد 
حكومة  في  ذلك  قبل  للخارجية  وزيرا  كان  الذي 
من  والكثير  الحكم  أزمة  وبين  المنتصر  السيد 
المسؤولين الذين أنحى عليهم كثيرا دون مبرر 

أحيانا وبال إحاطة للظروف السائدة«.
البداية أود  وفي المقابل، رد الحسناوي: »في 
نقد موضوعي وعلمي  أرحب بكل  إنني  أقول  ان 
على وفق أصول النقد التاريخي وقواعده المعروفة 
إيمانا مني بأنني لم أكتب كتابا مقدسا ال يخضع 
متكامال  كامال  كتابا  أكتب  ولم  والتجريح،  للنقد 
ذلك أن الكمال هلل وحده، وأن كل كتاب هو من 
صنع البشر ال يخلو من النواقص واألخطاء مهما 
أكبر  تأليفه  قام على  بذلت فيه من جهود، وإن 
كتب  بالتحديد  وأخص  والمختصين،  العلماء 
كما  وتختلف.  اآلراء  فيها  تتباين  التي  التاريخ 
التاريخي ال وجود  إنني في منهجي  أبين  أن  أود 
فوق  هي  التي  المقدسة  السياسية  للشخصيات 
الشبهات لكنني أدعو إلى كتابة التاريخ كما ورد 
التدقيق  مع  ووقائعه  ووثائقه  مصادره  في  إلينا 
نصدر  ال  إننا  المصادر،  تلك  في  والتمحيص 
في  كانت  مهما  الحقائق  نضع  لكننا  األحكام 
نقد  أي  فان  ولذلك  الصحيح.  التاريخي  سياقها 
وخالف في الرأي مرحب به وهو أمر طبيعي إذا جاء 

خاليا من الغايات واألهداف الذاتية المغرضة«.
»الوسط« تواصلت مع الباحث في المعلوماتية 

وعلم االجتماع االفتراضي )بدرجة كبير باحثين(، 
وهو أيضا شاعر وكاتب ومهتم بالتاريخ والموروث 
الدكتور  واإلسالمي،  والعربي  الليبي  الثقافي 
الشأن  هذا  في  كتب  والذي  رحومة،  محمد  علي 
تعليقا وافيا نشر على »بوابة الوسط«، ومما جاء 
فيه: »الحقيقة، أنا هنا لست في مقام التقييم أو 
تفاصيل  في  أدخل  أن  أريد  وال  بينهما،  التحكيم 
ما جاء في ردود كليهما... ال شك أن هذا تساؤل 
كبير، يدخل في باب التساؤالت أو باألحرى األسئلة 
أسئلة،  نفسها..  التأريخ  عملية  في  الجوهرية 
بالتاريخ  والمهتمين  المؤرخين  بين  عادة  تطرح 
التاريخ  لمفهوم  تصحيحا  واألخرى،  الفينة  بين 
منجزاته  من  واالستفادة  وكتابته،  )المتحول(، 
المعرفية بين حقبة وأخرى. والحقيقة، هي قضايا، 
إعادة  تتطلب  األحيان،  بعض  في  أزمات  وربما 
صياغة  إعادة  وربما  األسباب..  ومعرفة  الفهم 
والمؤرخ  التاريخ  مثل  والمصطلحات،  المفاهيم 
وكيف  المؤرخ؟  هو  من  الحال،  بطبيعة  ثم  ومن 
المؤلف  أو  للمؤرخ  يمكن  ومتى  التاريخ؟  يكتب 
في  أعماله  ويصنف  يؤلف  أن  التاريخ  مجال  في 
نعيد  لعلنا  وهنا،  الصعب؟  الشائك،  المجال  هذا 

أو  للباحث  ينبغي  السؤال: متى  األخير من  الجزء 
المهتم بالتاريخ أن يكتبه؟ أو على األقل يستعد 
أو  بصورة  لذلك  ويتهيأ  التاريخ،  لكتابة  مبدئيا 
والصور  العابرة،  األخبار  يوثق  مثال  كأن  بأخرى، 
العامة،  المالحظات  ويدون  ويجمع  الصلة،  ذات 

والتصريحات من هنا وهناك، وغير ذلك؟«.
أسس  هناك  األحوال  كل  في  »ولكن،  وتابع: 
والباحثون  المؤرخون  حولها  يختلف  أعتقد  ال 
وهي  والمؤرخ..  التاريخ،  كتابة  حول  بأنواعهم.. 
نجدها مبثوثة في كتب المؤرخين والباحثين، وقد 
تكون تحدد عن قصد تأكيدا لمضمونها ومعناها 
أو تأتي بصورة عابرة، كتعبير ينم  المخصوص، 
ما  مثال،  السؤال.  هذا  بجدلية  كاتبها  وعي  عن 
في  حاطوم،  الدين  نور  الدكتور  مقدمة  في  جاء 
معرّفا  العشرين(  القرن  )تاريخ  لكتاب  تعريبه 
فبالرغم  رونوفن.  بيير  الشهير  المؤرخ  بمؤلفه 
توالها هذا  التي  العديدة  العلمية  المناصب  من 
المؤرخ، فإن ما يميزه ويمنحه لقب المؤرخ حقا، 
كما يقول حاطوم، هو أن: )مؤلفاته كثيرة وقيمة، 
يتجلى فيها عمق البحث العلمي، وحياد المؤرخ، 
ونزاهة النقد، مع دقة المالحظة، ووضوح الفكر، 

وصفاء األسلوب(«.
الدكتور حاطوم  أن  أعتقد  وأوضح: »ولعمري، 
التاريخ،  مؤلف  في حق  المسألة  هنا هذه  لخص 
من مختلف جوانبها. فالمؤرخ، كمرجع، ال بد أن 
التاريخي  مجاله  في  متمكنا  علميا  باحثا  يكون 
يشهد  معرفي،  بعمق  يعالجه،  الذي  وموضوعه 
له به المختصون، من خالل مؤلفاته، التي يجب 
وأن  لها..  ومصادره  مراجعه  اختيار  يحسن  أن 
ما  البحثي  عمله  في  موضوعيا،  محايدا،  يكون 
للمؤرخ حقه  أن  ولو  إنسانيا،  األقل،  على  أمكن. 
في اإلعالن عن موقفه )غير المحايد( أحيانا، مع 
يمكن  فال  مشروعا.  تبريرا  إياه  تبريره  ضرورة 
كليًة،  عواطفه  من  يتجرد  أن  كإنسان،  للمؤرخ، 
خاصة حين يكتب عن تاريخ وطنه وشعبه وقومه، 
والقضايا التي يؤمن بها، ويلتزمها... ومع ذلك، 
نزاهة  التزام  ضرورة  األمر  هذا  عليه  يفرض 
مثل  أخرى،  بحثية  بصفات  يتحلى  وأن  النقد، 
حذق المالحظة، والقدرة على التحليل والمقارنة 
التي  المنطقية  النتائج  واستنتاج  واالستنباط، 

يعتمد عليها في الرأي والقرار والموقف«.
وقال: »في تاريخنا الليبي، بعامة.. هناك كثير 
من الحوادث والتطورات لم يعرض لها الباحثون 
عوامل  مقدمة  في  السياسة  وكانت  لماما.  إال 
المنع والصرف عن كتابة التاريخ الصحيح، فضال 
لكن  األخرى.  والثقافية  االجتماعية  العوامل  عن 
حقيقة  واعين  نكون  كي  إدراكي،  في  التاريخ، 
بأهميته على إطالقها، يتطلب أمرين أساسيين 
قبل الخوض فيه بإنصاف وعلم ودراية. أولهما، 
من  حدث  ما  مواجهة  في  الشجاعة  من  قدر 
وجهات نظر مختلفة.. والمؤرخ، أو طالب التاريخ، 
وثانيهما،  اثنتان.  أو  واحدة  عين  تفيده  ال  هنا، 
وهي  السلب.  وليس  اإليجاب  عوامل  عن  البحث 
والقوة،  اإلنسانية،  العوامل  أبرزها  لعل  كثيرة، 
األرقى.  إلى  والتغيير  التطوير  وعوامل  والوحدة، 
أي ما يفيد الناس في حاضرهم ومستقبلهم، دون 
طمس ماضيهم، ومساهمتهم في حياة المجتمع 
المستمر.  التاريخي ومصيرهم  وقدرهم  الحالية، 
وصياغة  جديد،  بأسلوب  التاريخي  العلم  إن  ثم 
متجددة، وفلسفة حديثة حضارية، يتطلب تغييرا 
في اللغة.. وضبطا خاصا للمصطلحات والتعبيرات 
نظرته  وتغير  المجتمع  تطور  يقتضيه  السابقة، 
للحياة، ومفاهيم مستجدات األمور. وهي كثيرة، 
والغلبة،  النصرة  مفاهيم  أو  مصطلحات  مثال 
والخيانة والحكومة، واإلصالح.. ناهيك عن معاني 
في  المجتمعي  والحكم  االجتماعية  التكتالت 
القبيلة والدولة، وتصورات الحاضر والمستقبل«.

رحومة: في تاريخنا الليبي هناك كثير من الحوادث 
والتطورات لم يتعرض لها الباحثون إال لماما جمعية أصدقاء املسرح تؤبن 

األديب الصيد أبو ديب

إدريس واألماني في ضيافة
صالون زلينت األدبي

طرابلس : عبدالسالم الفقهي
نّظم صالون زليتن األدبي، السبت، 
لألعمال  إنسان  مؤسسة  برعاية 
أدارتها  شعرية،  أصبوحة  الخيرية، 
الصالون  مــديــرة  محمد  حسناء 
األماني،  هود  الشاعران  وأحياها 
حسن إدريس، بنصوص زاوجت بين 
الحاصلة،  األحداث  لنوازل  توصيف 
مكامن  مالمسة  الى  تنحو  وأخــرى 

الوجدان بإبراقات تناجي حواء.
وفي مقام الذكرى يرسم الشاعر 
يخاطب  مفتتح  عبر  إدريس  حسن 
الحب  ــأن  ــ و»ك الــجــالــســيــن  فــيــه 
تكون  ولــن  بتوصيفه،  يتبعهم« 
من  أثير  فيض  إال  المحطة  هــذه 
ألحان  صاغتها  لقصص  التفاتات 
النبضات  هــذه  تظل  لــذا  الــقــدر؛ 
ناقصة«  »رؤيا  نصه  في  يلمح  كما 
وهي  الزمن  خطوب  على  شاهدة 
الموت  عالم  في  بإزميلها  تنحت 
عمدًا«  حياتنا  خلف  »سيمر  الذي 
بداللة شعرية على وجع يستحضره 
سؤال  شكل  في  ويــفــرزه  الخيال 
رغيف  المرعى  في  كان  هل  قائل: 
بعنوان  يستعين  ربما  ؟،  كامل 

إن  ليرى  عليك«  تطل  ال  »نافذة 
البصر،  قبضة  إدراك  بوسعه  كان 
وبذا ال خيار إال بالبوح »مشيت الى 

أن جمعتنا المقابر«. خارج الحرف
التخوم  إدريس عند هذه  يتوقف 
أوجاع  الذائقة صوب  شيفرة  ليحيل 
والعتاب  اللهفة  مزيج  هي  أخــرى 
»حواء«  اآلخر  نصفه  إلى  والشوق 
يتجه  إذ  المألوف؛  أســوار  مجتازًا 
»مغرد خارج الحرف« معترًفا »عيناك 

يغترفان من صبري الكثير«.
األماني  هــود  الشاعر  ويسافر 

بغية  الغربة  فضاء  في  اآلخــر  هو 
في  مليًا  بالنظر  كنهها،  استجالء 
بمبضعه  مشخصًا  الحياة،  متاهات 
القلب.. حين  قائاًل: »حقيبتي  حالته 

أفتحه يضيء كون الشقاء«.
همساته  في  األماني  ويخلص 
بقايا  لتدارك  أرواحنا  إلى  الحزينة 
التالشي،  في  الذاهبة  إنسانيتنا 
التالشي  نحو  الخطى  إن  حتى 
»ذهبت  الحكايا  تيمة  تصبح  لتكاد 
صراحة  وهنا  الطريق«  ــرف  أع ال 
وبذا  والمرارة  الغموض  يكتنفها 
الذات،  نحو  ملحًا  االلتفات  يصبح 
العقل  مرايا  عن  داخلها  في  للبحث 
سيقترب  وهنا  البصيرة،  ومرافئ 
رويدًا  تدنو  رومانسية  خطوط  من 
اإلحساس«  »وردة  نصه  في  رويدًا 
العشب  مــن  نــوع  دمــي   : ــاًل  ــائ ق
آخر  نص  في  سيعلن  أو  المذاب« 
مجددًا  وحيارا«  حائر  والناس  »أنا 

األبدية. غربته 
بمنح  ــوحــة  األصــب واخــتــتــمــت 
للشعراء،  وتقدير  شكر  شهادات 
بن  الهادي  األستاذ  بتسليمها  قام 

رابعة مشرف الصالون األدبي.

أقامت جمعية أصدقاء المسرح، الخميس، بقاعة المعهد 
واألديب  للكاتب  تأبينية  ندوة  الفنون،  لتقنيات  العالي 
الصيد أبوديب، ألقيت خاللها ورقات ومداخالت تحتفي 
بمنجزه الكتابي ودوره في تأثيت المكتبة الليبية ودعم 

المشهد الثقافي بشكل عام.
له  ورقة  في  البوصيري  المسرحي  الكاتب  وتناول 
مقاالت  الرشراش،  أحمد  الدكتور  أدارها  التي  بالندوة، 
نظره  ووجهة  المسرحية،  الحركة  أبوديب عن  الدكتور 
عبر مسيرته  الراحل رصد  أن  مبينا  في بعض قضاياه، 
سبيل  تعترض  التي  والعراقيل  المعوقات  األدبية 
النهوض بالفن المسرحي، وكذا محاولته إيجاد وصفة 
للخروج منها. فيما أشار الدكتور فتحي القراضي لجهد 
أبوديب التأليفي في التعريف بالكاتب الليبي وإصداراته، 
التقارب  أوجه  عند  المصري  فريدة  الدكتور  وتوقفت 
النقدية  رؤيته  في  الراحل  الكاتب  مع  التقاطع  ونقاط 
بشه  عبدالستار  الدكتور  وأشار  بالخصوص،  وتحليالته 
الى منهجيته الجامعة بين أسلوبي المدرسة المصرية 
الُكتّاب  جانب  من  المداخالت  وتوالت  واإلنجليزية، 
»منصور أبوشناف والفنان علي الخمسي والدكتور نوري 

عبيريد، الباحث خالد غومة، الدكتور المهدي أمبيرش« 
الذين تناولوا شخصيته الجامعة بين المرونة والصرامة 
الحر  المسرح  تأسيس  في  وكذا مساهمته  األكاديمية، 
النقاش  في  طالبه  إشراك  على  وحرصه  بطرابلس، 

واالستفادة قدر اإلمكان من الوقت.
وتحت عنوان »النجم الذي أفل.. محبة واحترام ودعم 
وتشجيع«، أوضح الناقد يونس الفنادي أن ما ضمنه ليس 
مديحا زائفا أو تبجيال غير مستحق؛ إنما تسجيل وتوثيق 
لمواقف وأحداث معايشة جمعته مع الفقيد. وأضاف أن 
الجامعية،  دراسته  بواكير  منذ  الكتابة  مارس  أبوديب 
اآلداب  كلية  في  التخرج  قبل  كتبه  أول  أصدر  عندما 
أحمد  الراحل  الشاعر  1968حول  سنة  بنغازي  جامعة 
قنابة، مستعرضا مسار صداقته مع الدكتور أبوديب التي 
بدأت أواخر تسعينيات القرن الماضي، لتتبلور إلى رحلة 
الندوات  عبر  سواء  واإلبداع  الكتابة  فضاءات  في  عمل 
والمطبوعات كمجلة الفصول األربعة واللقاءات الثنائية 
بتسليم  الندوة  واختتمت  األدبية.  الفعاليات  ل  خال 
جمعية أصدقاء المسرح ابنة الدكتور أبوديب درع تكريم 

لوالدها، عرفانا بدوره في دعم الثقافة واألدب الليبي.

• علي اخلمسي يسلم درع التكرمي البنة الصيد أبو ديب

• الشاعر حسن إدريس
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القاهرة ـ الوسط

هم  السابع  الفن  كبار  من  أربعة  أعطى 
فوستر  وجودي  لي  وسبايك  ألمودوفار  بيدرو 
الرسمية،  االنطالق  إشارة  هو  جون  وبونغ 
السينمائي« ولعودة  الثالثاء، لمهرجان »كان 
المعهود  نشاطها  إلى  السينمائية  الصناعة 
جائحة  بسبب  التوقف  من  طويلة  شهور  بعد 

»كوفيد19-«.
األميركية  والمخرجة  الممثلة  وقالت 
بعد  المتقنة  بفرنسيتها  فوستر  جودي 
من  الفخرية  الذهبية  السعفة  تسلمها 
المخرج اإلسباني بيدرو ألمودوفار عن مجمل 
كانت  االنتقالي،  العام  هذا  »في  مسيرتها 
السينما طوق نجاتي«، وفق »فرانس برس«.

مسيرتها  خالل  حصلت  أن  لفوستر  وسبق 
األفالم  أبرز  ومن  أوسكار،  جائزتي  على 
درايفر«  »تاكسي  خاللها  فيها  شاركت  التي 
المبس«  ذي  أوف  و»سايلنس   )1976(

.)1991(
»كان«  لمهرجان  المخلص  ألمودوفار  أما 
أي  أن حصل هو نفسه على  لم يسبق  والذي 
جائزة فيه، فأوضح أنه شاء أن يكون »حاضرا 
وأن  والمهرجان«،  السينما  عودة  بمناسبة 
على  المؤلف  بسينما  »االحتفاء  من  يتمكن 

شاشة كبيرة«.
رئيس  وفوستر  ألمودوفار  إلى  وانضم 
سبايك  النيويوركي  المخرج  التحكيم  لجنة 
لي مرتديا بزة باللون الزهر الفوشيا تتناسب 
بونغ  الجنوبي  الكوري  والمخرج  نظارته،  مع 
فيلم  عن  الذهبية  السعفة  الحائز  جون 
األخيرة  الدورة  في   ،2019 العام  »بارازايت« 

من المهرجان قبل الجائحة.
أمضى  »لقد  فوستر:  جودي  وأضافت 
الصغيرة،  فقاعاتهم  داخل  السنة  منا  كثر 
آخرون  واجه  بينما  عزلة،  في  كثر  وأمضاه 
وها  القاتل،  والخوف  واأللم  والقلق  المعاناة 
مجتمعين  له،  مثيل  ال  عام  بعد  أخيرا،  نحن 

تجول«  »حظر  األخير  فيلمه  انطالق  منذ 
»القاهرة  مهرجان  من  األخيرة  الــدورة  في 
المخرج  يــواصــل  ــي«،  ــدول ال السينمائي 

في  الجوائز  حصد  رمسيس  أمير  المصري 
المصرية  والمهرجانات  المحافل  مختلف 

في  مخرج  أفضل  جائزة  وآخرها  والدولية، 
الكاثوليكي للسينما،  المركز  مهرجان 
إخــراج  أفضل  جائزتي  حصد  كما 

من  سيناريو  وأفــضــل 
ونقاد  ُكــتّــاب  جمعية 
رحلة  السينما.وحول 
ــر تــجــول« في  ــظ »ح
المختلفة،  المهرجانات 

سعادته  عن  أمير  يعرب 
بهذه الرحلة، خصوصًا من 

تحديدًا،  »القاهرة«  مهرجان  بعد 
الفيلم ليكون العمل األصلي  مضيًفا »اختيار 
لـ »OSN« في مجال السينما وسرعة عرضه 
على منصتهم اإللكترونية كان من الممكن 
في  الفيلم  مسيرة  ــام  أم حائاًل  يكون  أن 
تليفزيونيًا  عرضه  بعد  الكبرى  المهرجانات 
مثل  مهرجانات  اختيار  ولكن  وإلكترونيًا.. 
أن  يعني  ذلك  رغم  للفيلم  وشنغهاي  مالمو 

الرواية حول  أنه كتب  إلى  سينمائي، مشيرًا 
لعمل  تحويلها  إمكانية  فيها  يرى  ال  فكرة 
سينمائي، وكانت بمثابة التدريب أو المحاولة 
بشكل  األدب  عالم  وهو  يهواه  عالم  لدخول 
ما  الفترة  طول  في  السبب  وعن  أساسي. 
إلى  أمير  أشار  أبناء جيله،  أعماله عكس  بين 
أنه عادة ما يصنع أفالمًا يشعر أنه يحتاج أن 
يصنعها وليس أفالمًا يصنعها فقط من باب 
بيني  دائما  عالقة  »هناك  موضحًا  التواجد، 
فيلمًا  أصنع  أن  عليّ  ويصعب  أفالمي  وبين 
غريبًا عني.. وأحيانًا يجبرك النظام اإلنتاجي 
على أن تكرر نجاحًا صنعته من قبل مثل ورقة 
شفرة والذي جعلني أقرر التوقف لسنوات عن 
ينتظر  كان  الكل  ألن  الروائي  الفيلم  صناعة 

مني فيلمًا شبيهًا«.
ــا  ــدرام ــن ال ــاده ع ــع ــت وحـــول ســبــب اب
وحيدة،  بتجربة  واكتفائه  التلفزيونية 
بسبب  ابتعد  ــه  أن ــى  إل رمسيس  يشير 
الفنية  واإلدارة  المتالحقة  باألفالم  انشغاله 
مهنة  وهي  السينمائي«  »الجونة  لمهرجان 
ولكن  له،  بالنسبة  كبيرة  تحديات  تحمل 
الدراما  لتقديم  يتجه  أن  المحتمل  من 
انتفاء  مع  خصوصا  مستقبال  التلفزيونية 
ويستعد  السينما.  وبين  بينها  المسافة 
السينمائي  لمشروعه  حاليًا  رمسيس 
تخفيه  »ما  عنوان  يحمل  والــذي  المقبل، 

سميرة العايقة« من تأليف هيثم دبور.

هناك تقديرًا كبيرًا لمستوى الفيلم«.
يحصد  أن  يتوقع  لم  أنه  رمسيس  وكشف 
التذاكر  شباك  على  مرتفعة  إيرادات  الفيلم 
الثانية  الموجة  أوج  الفيلم في  في ظل طرح 
على  اإلقبال  وضعف  »كورونا«  لفيروس 
إلى  مشيرًا  عامة،  وبصفة  العرض  دور 
الفيلم  منتج  لرؤية  »نظرًا 
لتشجيع  نحتاج  أننا  الشجاعة 
كانت  التي  العرض  قاعات 
لعدم  سيئ  وضــع  في 
هذا  في  أفالم  وجود 
وتحمست  الــوقــت 
أننا  كما  مثله.. 
ننتظر  نكن  لــم 
من  إيــــــــرادات 
بشكل  الــســيــنــمــا 
ــا أردنـــا  ــم مــبــاشــر وإن
الفيلم  ــاحــة  إت
الشاشة  على 
الـــكـــبـــيـــرة 
لــــفــــتــــرة 
زمنيًا  محدودة 
على  يتاح  أن  قبل 

المنصة«.
المخرج  واستبعد 
تحويل  فكرة  المصري 
عمل  إلى  الوحيدة  روايته 

»هل  مازحة:  وتابعت  الجميلة«.  بمالبسنا 
اشتقتم إلى البريق؟ قليال؟ أنا أيضا«.

المسابقة  بدأت  االفتتاح،  مراسم  وبعد 
رسميا بعرض فيلم »أنيت« االفتتاحي للمخرج 
تتسم  غنائية  كوميديا  وهو  كاراكس،  ليوس 

بأجواء أوبرالية من نمط موسيقى الروك.
ضمن  الرسمية  العروض  وتتواصل 
بيان  سيه  »تو  فيلم  مع  األربعاء،  المسابقة، 
أندريه  بطولة  من  أوزون،  لفرنسوا  باسيه« 
موضوع  ويتناول  مارسو،  وصوفي  دوسولييه 
االنتحار بمساعدة الغير. ويعرض كذلك فيلم 

للمخرج اإلسرائيلي ناداف البيد.
وسيحضر أعضاء لجنة التحكيم ما مجموعة 

الذهبية،  السعفة  على  تتنافس  فيلما   24
بينها  من  الفائز  تختار  أن  بها  ويفترض 
يوم  اغتنموا  وهم  الجاري،  يوليو   17 بحلول 
الدورة  لهذه  سياسية  نبرة  إلعطاء  االفتتاح 

المهرجان. الرابعة والسبعين من 
وقال سبايك لي، وهو أول سينمائي أسود 
يحكمه  العالم  »هذا  اللجنة،  رئاسة  يتولى 
على  خاص  بشكل  حامال  العصابات«،  رجال 
والبرازيل  بوتين  فالديمير  روسيا  رئيسي 
جايير بولسونارو، وذلك خالل مؤتمر صحفي 
الرقم  عليها  سوداء  قبعة  خالله  اعتمر 
طالئع  وصول  سنة  إلى  إشارة  في   ،»1619«

العبيد إلى الواليات المتحدة.
في  السود  مصير  إلى  أوال  وتطرق 
في  موضوع  وهو  المتحدة،  الواليات 
صلب التزامه السياسي والفني لم يكف 
خصوصا  أفالمه  في  استكشافه  عن 

عبر فيلم »دو ذي رايت ثينغ«.
أكثر  مرور  بعد  أنه  إلى  ولفت 
الفيلم  عرض  على  سنة   30 من 
ألول مرة »كان يمكن أن يُخيل لنا 
الحيوانات  مثل  السود  مالحقة  أن 
السود  إلى  اإلشارة  قبل  توقفت«، 
الواليات  في  الشرطة  عنف  ضحايا 
أو  غاردنر«  إريك  »األخ  مثل  المتحدة 

»الملك جورج فلويد«.
التحكيم  لجنة  في  أعضاء  خاض  كذلك 
البرازيلي  المخرج  من  مختلفة،  مواضيع  في 
كليبر ميندونسا فيليو عن الوضع السياسي في 
الممثلة ماغي جيلنهال عن مكانة  إلى  بالده، 
ميالني  بالفرنسية  مرورا  السينما،  في  المرأة 

لوران التي تطرقت إلى القضايا البيئية.

● من السجادة الحمراء لمهرجان »كان«

● بوستر فيلم »إف 9: ذي فاست ساغا«

● جودي فوستر

السبت،  عثمان، مساء  جابر  الفنان  توفي 
صحته  تدهور  بعد  بنغازي،  بمدينة 
ُأدخل  الماضي، حيث  خالل األسبوع 

إصابته  بعد  العام  الهواري  مستشفى 
األنباء  لوكالة  وفقًا  »كورونا«،  بفيروس 

»وال«. الليبية 
تميز جابر عثمان بتقديمه األعمال 
الغنائية الخاصة باألطفال، حيث قدم 

عديد األعمال منها: »مدرستي«، »ديكي 
الملون«، »قلمي األزرق«، »هيا نرسم«، 

»وطني أحرف النشيد«، و»قنديل منور«.
كما قدم العديد من برامج األطفال 
مثل: »كل يوم حكاية«، و»أمل الغد«، 

حيث فاز بعدة جوائز منها جائزة مهرجان 
القاهرة للطفل، وجائزة أحسن ملحن 
ومطرب لألطفال في الوطن العربي، 

وجائزة أفضل مقدم برامج أطفال شامل 
بمهرجان سينما األطفال بالقاهرة، 

وجائزة اإلبداع بمهرجان القاهرة 
التلفزيوني.

وُلد الفنان جابر عثمان العام 1960 
بمدينة بنغازي، حيث التحق بمعهد علي 
الشعالية للموسيقى وحصل على دبلوم 
موسيقى وتمثيل، وعمل مدرسًا بنفس 
المعهد. وبدأ حياته الفنية ممثاًل، حيث 
شارك في مسلسل »عودة إلى الواقع«، 

ثم اتجه إلى تقديم البرامج فقدم العام 
1981 برنامج األطفال المسموع »كل 

يوم حكاية«. ونعى الفنان الليبي حميد 
الشاعري الراحل، قائال عبر حسابه الرسمي 

على »فيسبوك«: »ال حول وال قوة إال 
باهلل.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.. وفاة 

الفنان الليبي الجميل جابر عثمان.. اللهم 
اجعله من أهل الفردوس«.

بسبب »كورونا« 
وفاة الفنان

جابر عثمان ● بوستر فيلم 
»حظر تجول«

بإيرادات قدرها 23.8 مليون دوالر، كشفت أرقام شركة 
متخصصة في رصد اإليرادات السينمائية محافظة فيلم 
»إف 9: ذي فاست ساغا« على صدارة شباك التذاكر، في 

صاالت السينما األميركية الشمالية هذا األسبوع.
ويعكس الرقم المحقق، خالل عطلة األسبوع الطويلة 
تراجعًا  يوليو،   4 في  األميركي  الوطني  اليوم  لمناسبة 
حصده  الذي  دوالر  مليون   70 مبلغ  مع  مقارنة  كبيرًا 
بحسب  السابقة،  األسبوع  نهاية  عطلة  في  الفيلم 
برس«،  »فرانس  وفق  ريليشنز«،  »إكزبيتر  تقديرات 

االثنين.
أند  »فاست  سلسلة  من  الجديد  الجزء  وتخطى 
رودريغيز  وميشيل  ديزل  فين  الممثلين  مع  فيوريوس« 
وجون سينا، فيلمين آخرين أيضًا من إنتاج استوديوهات 

»يونيفرسال«.
بيزنس«  فاميلي  بايبي:  بوس  »ذي  فيلم  واحتل 
فيلم  ويروي  دوالر.  مليون   17.3 مع  الثانية،  المرتبة 
بوس«  »بايبي  لفيلم  تتمة  وهو  المتحركة،  الرسوم 
الذي ُطرح قبل أربع سنوات، قصة طفل »زعيم« يفرض 
أصواتهم  نجوم  وأعار  حوله.  من  جميع  على  شخصيته 
لونغوريا  وإيفا  بالدوين  أليك  بينهم  العمل  لشخصيات 

وليزا كودرو وجيمي كيمل وجيف غولدبلوم.
أجزاء  خامس  بورج«،  فوريفر  »ذي  فيلم  ثالًثا  وحل 

سلسلة »بورج«، محقًقا 12.8 مليون دوالر. وتدور أحداث 
هذا الفيلم من نوع الديستوبيا في مستقبل يُسمح فيه 

بكل الجرائم بما فيها القتل في يوم واحد سنويًا.
وتاله في المركز الرابع فيلم »إيه كوايت باليس: بارت 
2« الستوديوهات باراماونت، حاصدا 4.2 ماليين دوالر. 
إخراج  من  هذا  الرعب  فيلم  فيها  يخرج  مرة  أول  وهذه 
جون كراسينسكي من ثنائي الصدارة في التصنيف منذ 
فيلم  الخامسة  المرتبة  واحتل  أسابيع.  ستة  قبل  طرحه 
»ذي هيتمانز وايف« مع راين رينولدز وسامويل جاكسون 
وسلمى حايك، بعدما حصد إيرادات مقدارها ثالثة ماليين 
دوالر. وفيما تشق هوليوود بصعوبة طريق الخروج من 
ترسانتها  االستوديوهات  تطرح  لم  كوفيد19-،  جائحة 
الكاملة المعتادة ألفالم الصيف. وكان إجمالي اإليرادات 
البالغ 70,7 مليون دوالر ألفضل 12 فيلمًا في نهاية هذا 
األسبوع، أقل من نصف المعدل االعتيادي خالل عطالت 
األميركي  الوطني  العيد  خالل  الماضية  األسبوع  نهاية 
تصنيف  في  المتبقية  األفالم  يلي  ما  وفي  يوليو.   4 في 

األعمال العشرة األولى على شباك التذاكر:
6- »كرويال« مع 2.6 مليون دوالر

7- »بيتر رابيت 2: ذي راناواي« مع 2.3 مليون دوالر
مع  دويت«  مي  مايد  ديفل  ذي  كونجورينغ:  »ذي   -8

1.3 مليون دوالر
9- »إن ذي هايتس« مع 1.3 مليون دوالر

10- »زوال« مع 1.2 مليون دوالر.

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ـ محمد علوش

على رأسهم جودي فوستر وأملودوفار

● لجنة تحكيم مهرجان »كان« على السجادة الحمراء

● المخرج أمير رمسيس

»أنيت« يفتتح المسابقة رسميا
وسبايك لي: هذا العالم يحكمه 

رجال العصابات
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الكرة لم تعد مصدر 
للبهجة والترويح

الحدث

زين العابدين بركان

ال شك أن كرة القدم تحتاج دائمًا إلى أجواء 
على  ويشجع  يساعد  مناسب  ومناخ  وبيئة 
الجميع  وجعل  والنجاح،  واإلبداع  التألق 
بها.  ويستمتع  القدم،  كرة  ألداء  يتفرغ 
والمدرب  كالعب  دوره  يؤدي  فالالعب 
يلتزم  والمشجع  والحكم،  كذلك،  واإلداري 

المشهد بهدوء. ومتابعة  بيته  في  بالبقاء 
حاليًا  ليببا  تعيشها  التي  األزمات  أن  غير 
انقطاع  أزمات  فيها  بما  المجاالت  كل  في 
وارتفاع  طويلة،  لساعات  الكهربائي  التيار 
أصبحت  التي  السيولة  وأزمة  الحرارة،  درجة 
االستقرار  عدم  وحالة  المناسبات،  في  تأتي 
الضغوطات  هذه  كل  الجميع،  بها  يمر  التي 
المواطن  يعيشها  التي  اليومية  واألزمات 
أحد  ال  وجعلت  العام،  المزاج  عكرت  والوطن 
يحتمل أحدًا، وال أحد يطيق أي خطأ أو هفوة 

كانت صغيرة. مهما 
غير  وضع  في  الموسم  لمباريات  فالمتابع 
اليومية  الحياة  ضغوطات  ويعاني  طبيعي، 
واالستمتاع  للفرجة  أساسًا  مهيأ  وغير 
تحتاج  القدم  كرة  والترويح.  بالمشاهدة 
بالراحة  ينعمون  وأشخاص  رائق  لمزاج 
بكل  والخسارة  الفوز  يتقبلوا  حتى  نفسيًا 
األخطاء  ويتقبلوا  رياضية،  وروح  أريحية 
فعل  ردة  دون  اللعبة  من  جزءًا  باعتبارها 

عنيفة.
الذي  األلغام  وحقل  المشهد،  هو  هذا 
ومع  الحالي  الكروي  الموسم  عليه  يقام 
استمرار األزمات وتفاقمها ودخول المسابقة 
المحلية مرحلة حساسة وصعبة على مستوى 
دوري  في  البقاء  أو  اللقب  على  المنافسة 

الهبوط. األضواء وتفادي 
وال بوادر تلوح في األفق النفراج األزمات، 
نجاح  دون  الرياضة  تنصلح  أن  يمكن  وال 
وانتهاء  الدولة،  ومؤسسات  القطاعات  باقي 
كل هذه األزمات للتخفف من أعباء المواطن 
تسير  أن  ونتمنى  الترويح.  عن  الباحث 
وعثرات  وعقبات  مشاكل  دون  المسابقة 
وأخف  بأقل  األمان  شاطئ  إلى  تصل  حتى 
واألزمة  الزجاجة  عنق  من  ونمر  األضرار، 
متنفسًا  الكرة  جعل  على  ونحافظ  بسالم، 
على  الكادحين،  لكل  للترفيه  وحيدًا ومصدرًا 

المستكاوي. الراحل نجيب  العم  رأي 

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  عاقبت 
لكرة القدم، فريق السويحلي، بالحرمان من 
اللعب على ملعبه لمدة سنة ميالدية كاملة، 

وعقوبة مالية قدرها 10000 دينار.
التي  الشغب  أحداث  بسبب  العقوبة  وجاءت 
حدثت في نهاية مباراته مع فريق األولمبي، 
التي جرت في الجولة الخامسة، والتي أقيمت 

بملعب المدينة الرياضية بمصراتة.
من جهة أخرى خففت لجنة العقوبات عقوبة 
اربيش  عبدالحفيظ  المدرب  المدينة  مدرب 
إلى مباراتين، كما خففت  أربع مباريات  من 

العقوبة المالية إلى 500 دينار. في المقابل 
لكرة  الليبي  باالتحاد  االستئناف  لجنة  قررت 
الصداقة  من  المقدم  الطعن  قبول  القدم 
على  اللعب  من  حرمانهما  بشأن  ورفيق 
أرضية ميدانيهما لمدة سنة ميالدية كاملة، 
حيث تم قبول الطعن شكال، ومعاقبة أندية 
دينار  ألفي  مالية  بغرامة  ورفيق  الصداقة 
خارج  المقبلتين  مباراتيهما  ونقل  ليبي، 

ملعبيهما.
قد  كانت  المسابقات  لجنة  أن  يذكر 
ورفيق  الصداقة  على  كبيرة  عقوبة  وقعت 
لمدة  أرضيهما  على  اللعب  من  بحرمانهما 
مالية عشرة  غرامة  مع  كاملة  ميالدية  سنة 

آالف دينار ليبي.

عقوبات جديدة من »املسابقات« تجاه األندية أبرزها في حق السويحلي
ليونيل  األرجنتيني  النجم  مصير  أصبح 
ميسي، القائد األسطوري للفريق الكروي 
األول بنادي »برشلونة« اإلسباني، الشغل 
الشاغل لكافة عشاق كرة القدم في العالم 
بأسره، بعد نهاية عقد »البرغوث« بشكل 
رسمي في »كامب نو« وعدم اتضاح الرؤية 

حتى اآلن بشأن مستقبله.
وانتهى بالفعل بشكل رسمي تعاقد ليونيل 
من  الثالثين  في  الكتالوني  النادي  مع  ميسي 
يونيو الماضي، ليصبح األسطورة األرجنتينية حرًا 
الكتالونية  القلعة  داخل  مسيرة  بعد  عقود،  بال 
التوقيع ألي  حقه  من  ليصبح  عامًا(،   17( دامت 

نادٍ »مجانًا« في الفترة المقبلة.
اإلسباني،  »برشلونة«  نادي  رئيس  وصرح 
ما  على  يسير  شيء  كل  بأن  البورتا،  خوان 
ليونيل  األرجنتيني  النجم  يرام بشأن مستقبل 
انتهاء  ظل  في  الكتالوني،  الفريق  مع  ميسي 
عقده، حيث حرص على طمأنة جماهير النادي 
ميسي،  مستقبل  عن  سئل  عندما  الكتالوني، 
بقوله:  الثالثاء،  يوم  النادي  إلى  وصوله  لدى 
»كل شيء يسير على ما يرام«. وأوضحت جريدة 
لم  البورتا  أن  الكتالونية،  ديبورتيفو«  »موندو 
يقدم مزي التفاصيل حول األمر، لكنه حازم بشأن 

استمرارية ليونيل ميسي مع »برشلونة«.
يونيو  شهر  بنهاية  حرًا  العبًا  ميسي  وبات 
مجاني،  بشكل  نادٍ  التوقيع ألي  له  ويحق  الماضي، 
34 عامًا،  العمر  البالغ من  النجم األرجنتيني  وارتبط 
جيرمان«  سان  »باريس  صفوف  إلى  باالنضمام 

الفرنسي، و»مانشستر سيتي« اإلنجليزي.
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● فريق السويحلي

نفى مجلس إدارة النادي »األهلي طرابلس« ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
المحلية والعربية عن تفاوض النادي واتصاله بإحد المدربين العرب لإلشراف 

على الفريق األول لكرة القدم. ويؤكد مجلس اإلدارة ثقته الكاملة ودعمه 
الال محدود للمدير الفني الحالي عماد الدهماني، وطاقمه المساعد، مثمنا ما 

يقومون به من عمل كبير من أجل االرتقاء بمستوى ونتائج الفريق، بحسب ما 
ذكرته الصفحة الرسمية لألهلي طرابلس عبر »فيسبوك«.

قال المبروك المصراتي، المستشار بوزارة الرياضة، إن الوزارة بصدد ◆
إعادة تنظيم األندية بشكل فعال لمعرفة النادي الذي لديه نشاط فعلي 

وواقعي. وأوضح في تصريح إلى »الوسط« أن ما يواجه الوزارة حاليا 
عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية لألندية، وعدم معرفة الرقم الفعلي 

لألندية الليبية. وأشار إلى أن الوزارة اآلن بصدد إعداد منظومة فعلية 
لألندية ستحقق به نقلة رياضية، وتعيد تنظيم األندية الليبية.

◆

الوسط - الصديق قواس

تطبيق الئحة الهبوط بالدوري املمتاز في عيون الوسط الرياضي

»الصليبي« يضرب ركبة نجم »النصر« 
مفتاح طقطق وينهي موسمه

رحلة ليبية جديدة نحو كأس العرب للناشئني

األوجلي: يجب تطبيق الهبوط في الموسم الحالي احتراماً لالتفاق.. والقطيوي صالح: أطالب بتقليص عدد الفرق والوصول إلى مسابقة مثالية

القرعة تضع منتخب »فرسان المتوسط« تحت 17 عاماً في المجموعة الثانية

الليبي،  الرياضي  الوسط  في  يعلو  صوت  ال 
الهبوط  قاعدة  على  الحالية،  الفترة  خالل 
 ،)2021  -  2020( الموسم  هذا  الدوري  في 
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أقرها  التى 
اقتراب  مع  وذلك  المسابقة،  انطالق  قبل 
لكرة  الممتاز  الليبي  للدوري  اإلياب  مرحلة 
من   2021/2020 الرياضي  للموسم  القدم 

. يتها نها
مجلس  قرار  من  الثالثة  المادة  وتنص 
كل  فرق  »تتبارى  أن  على  االتحاد  إدارة 
وفي  وإيابًا،  ذهابًا  بينها  فيما  مجموعة 
المتحصالن  الفريقان  يتأهل  الدوري  نهاية 
كل  من  والثاني  األول  الترتيبين  على 
الفريقان  ويهبط  الرباعي،  للدوري  مجموعة 
عشر  الحادي  الترتيب  على  المتحصالن 
المسابقة  إلى  والثاني عشر من كل مجموعة 

مباشرة«. األدنى 
من  عدد  آراء  استطلعت  »الوسط« 
إعالميين  من  الرياضي  بالمجال  المهتمين 
جميعًا  وأكدوا  سابقين،  وحكام  ومسيرين 
واالبتعاد  والقوانين،  اللوائح  احترام  ضرورة 
إلى  للوصول  والمجاملة،  العاطفة  عن 
المستوى  فيها  يرتقي  نموذجية  مسابقة 

اآلراء. حصيلة  وهذه  الفني، 
عادل األوجلي

لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو 
الهبوط  آلية  تطبيق  مع  أنه  أكد  القدم، 
ما  وحسب  الحالي،  القدم  كرة  موسم  في 
صاحبي  بهبوط  البطولة  الئحة  عليه  نصت 
والثاني  عشر  الحادي  األخيرين،  الترتيبين 
األدنى،  الدرجة  إلى  مجموعة  كل  في  عشر، 
مجلس  عن  الصادر  وااللتزام  لالتفاق  احترامًا 
على  التأكيد  مع  الشأن  هذا  في  اإلدارة 
بالتعديل،  القرار  تغيير  في  البعض  محاولة 
من  األخالقية  المسؤولية  يتحمل  وسوف 

يحاول ذلك.
فتحي الجدي

قال:  الرياضي،  المرصد  منظمة  عضو 
واللوائح،  القوانين  تطبيق  مع  دائمًا  »أنا 

العاطفة  عن  االبتعاد  العام  االتحاد  وعلى 
كانت  مهما  قراراته  واحترام  والمجاملة 

النتائج«.
عبداللطيف السكير

إعالمي رياضي، أكد تطبيق الئحة الهبوط، 
وتكافؤ  الشريف  التنافس  مبدأ  من  وذلك 
وتقليص  الفني  بالمستوى  لالرتقاء  الفرص 
مثالي،  رقم  إلى  الوصول  حتى  الممتاز  أندية 

18 فريقًا.

القطيوي صالح
اللوائح وتطبيقها،  احترام  أكد  حكم سابق، 
وتقليص  للدوري،  ثابتة  رزنامة  هناك  لتكون 
من  مثالية  مسابقة  إلى  والوصول  الفرق  عدد 

14 فريقًا.

محمد قجام
إعالمي رياضي، أكد تطبيق الالئحة لتقليص 
عدد أندية القسم الممتاز، لتكون لالتحاد العام 
هيبته وليعود للدوري بريقه ويزداد قوة وإثارة، 

ويرتفع المستوى الفني للفرق.
عيد إدريس

الئحة  تطبيق  مع  أنه  أكد  سابق،  حكم 
الممتاز؛  فرق  عدد  لتقليص  وبشدة،  الهبوط 
ألن العدد الحالي ال يتناسب مع عدد السكان، 

وللوصول  للعبة،  الفني  المستوى  على  ويؤثر 
 14 من  الممتاز،  للقسم  مثالية  مسابقة  إلى 

فريقًا كحد أقصى.
عياد العشيبي

الئحة  تطبيق  مع  أنه  أكد  رياضي،  إعالمي 
ولتطوير  والتشويق  اإلثارة  لزيادة  الهبوط، 
في  المسابقة  تنتهي  وحتى  الفني،  المستوى 
في  مثالي  رقم  إلى  الجميع  ويصل  موعدها، 

عدد فرق الدوري.
محمد قريميدة

آلية  تطبيق  ضرورة  الرياضي  الخبير  أكد 
الصعود والهبوط، وأضاف أن الظفر بالبطولة 

حافز وقائد لتجنب الهبوط وإثبات للذات.
عادل أبوسلوم

»القدم  اتحاد  رئيس  نائب  وأوضح 
تطبيق  مع  أنه  سليم،  أبو  عادل  المصغرة«، 
نص  الذي  األساسي  النظام  واحترام  الالئحة 
قرار  أن  مضيفًا  والصعود،  الهبوط  آلية  على 
اجتماع  خالل  من  إال  يلغى  ال  الهبوط  إلغاء 
الجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم.

عبداهلل العجمي
العجمي،  عبداهلل  الرياضي،  اإلعالمي  وأكد 
الفرق  عدد  لتقليص  الهبوط  الئحة  تطبيق 
ولتزداد قوة المنافسة بين الفرق، وتسهم في 

تكوين منتخب قوي.
أسامة األشهب

أنه يجب  إلى  السابق،  الدولي  الحكم  وأشار 
فرصة  هذه  إن  قائاًل  الهبوط،  آلية  تطبيق 
الممتاز، خاصة في  الدوري  فرق  لتقليص عدد 

عدم إقامة مسابقة الدرجة األولى.
محمد عبداهلل

محمد  السابق،  الدولي  الحكم  ذكر  فيما 
عبداهلل، أنه مع تطبيق الئحة الهبوط واحترام 
اللوائح وتطبيقها على كل الفرق، بغض النظر 
عدد  إلى  نصل  حتى  الهابطة،  األسماء  عن 
ويرتقي  اهلل،  بإذن  موسمين  خالل  فريقًا   16
على  بالفائدة  ويعود  للدوري،  الفني  المستوى 

الوطني. المنتخب 

الوسط - محمد ترفاس

●  أسامه األشهب

●  عادل أبوسلوم  

●  محمد قريميده

●  قرعة كأس العرب للناشئين

●  طقطق

●  محمد عبدالله 

●  عبدالله العجمي 

االبتعاد عن العاطفة والمجاملة..

القدم  لكرة  األول  الفريق  العبي  من  عددًا  اإلصابات  من  جملة  ضربت 
التي  المتالحقة  اإلصابات  فبعد  واحدة،  دفعة  البارزين  »النصر«،  بنادي 
طالت وأصابت عددًا من أبرز نجوم فريق »النصر«، ولعل أبرزهم المهاجم 
المسالتي  وسالم  التاورغي،  عامر  والمهاجم  تاالنداي،  السنغالي  والهداف 
الشهير بـ»روما«، وإسالم الهرام حارس المرمى، والمدافع صدام الورفلي، 
النيجيري،  »أنيمبا«  من  القادم  سامسون  الجديد  النيجيري  والمحترف 
فريق  ببقية  طقطق  مفتاح  المتميز  »النصر«  فريق  وهداف  مهاجم  التحق 

المصابين.
األخيرة  فريقه  مباراة  في  الصليبي  بالرباط  طقطق  وُأصيب 

»النصر«،  نادي  كشف  حيث  »الهالل«،  فريق  جاره  أمام 
الفريق  لنجم  الصحية  الحالة  الماضي،  اإلثنين 

وقال  إصابته،  بعد  طقطق،  مفتاح 
لـ»النصر«،  الرسمي  الحساب 

أفاد  الطبي  الطاقم  إن 
الالعب  إصابة  بأن 
في  طقطق  مفتاح 

على  السابقة  المباراة 
بين  ستتراوح  الالعب  غياب  »مدة  وأضاف:  الصليبي.  الرباط  مستوى 

وحقق  الكشوفات«.  مراحل  في  نتقدم  حتى  العام،  إلى  أشهر  ستة 
دون  بهدف  »النصر«  نظيره  حساب  على  ثمينًا  فوزًا  »الهالل«  فريق 

الـ16  الجولة  الفريقين، ضمن مواجهات  التي جرت بين  بالمباراة  رد 
لـ»الهالل«  والفوز  الوحيد  المباراة  هدف  سجل  الدوري،  ببطولة 
وكانت  المباراة.  عمر  من   49 بالدقيقة  المصراتي،  أنس  العبه 
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  انتهت  الفريقين  بين  الذهاب  مباراة 
إعارة  بعقد  طقطق  مفتاح  مع  »النصر«  وتعاقد  منهما.  لكل 
إياب  مرحلة  من  بداية  الفريق  مع  ولعب  المقاصة«،  »مصر  من 
الليبي هذا الموسم. ويعد طقطق أحد أبرز الالعبين في  الدوري 
الكرة الليبية، وبدأ رحلته من بوابة »النصر«، وانتقل عقب ذلك 
لـ»األهلي طرابلس«، ومن ثم خاض تجربة احترافية في الدوري 

المقاصة«. البورسعيدي و»مصر  »المصري«  مع  المصري 
الحالي،  الكروي  موسمه  أنهت  التي  هي  طقطق  إصابة  وتعد 
كونها تحتاج إلى فترة طويلة للتعافي وإجراء عملية جراحية لتزيد من 

متاعب وأوجاع الفريق، وجعلت هذه اإلصابات والغيابات 
كبيرة  يواجه صعوبات  الككلي،  الفريق محمد  مدرب 
األخيرة  المباريات  خالل  المناسب  البديل  إيجاد  في 
للفريق الذي انقاد لسلسلة من النتائج السلبية أدت 
إلى  ليتراجع  المجموعة  وصيف  مركز  عن  تخليه  إلى 

المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

من  الرابعة  النسخة  قرعة  الماضي،  اإلثنين  ُأجريت 
بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا، 
والجزائر  ليبيا  تجمع  نارية  مواجهة  عن  أسفرت  والتي 
منتخبي  أيضًا  ضمت  التي  الثانية،  المجموعة  في 

اإلمارات وجيبوتي.
المصرية  العاصمة  في  البطولة  قرعة  وسحبت 
القاهرة، والمقرر إقامتها في المغرب 29 يوليو الجاري، 

وحتى 15 من أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.
هوية  أعلن  القدم،  لكرة  العربي  االتحاد  وكان 
المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين، 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  قال  حيث 
»تويتر«، إن كأس العرب للناشئين تشهد مشاركة 16 
المغرب -  المنتخبات كالتالي: »مصر -  منتخبًا، وجاءت 
 - اإلمارات   - الكويت   - السعودية   - الجزائر   - تونس 
البحرين - العراق - فلسطين - ليبيا - جيبوتي - لبنان 

- موريتانيا - الصومال - اليمن«.
النائب  حضور  في  ُأجريت  التي  القرعة  وأسفرت 
العربي لكرة القدم، األستاذ  الشرفي لرئيس »االتحاد« 
العام  السلمي، األمين  روراوة، والدكتور رجاءاهلل  محمد 

لالتحاد، عن المجموعات التالية:
 - فلسطين   - المغرب  ضمت:  األولى  المجموعة 

السعودية - الكويت.
ليبيا   - اإلمارات   - الجزائر  الثانية ضمت:  المجموعة 

- جيبوتي.
المجموعة الثالثة ضمت: تونس - العراق - موريتانيا 

- اليمن.
المجموعة الرابعة ضمت: مصر - البحرين - الصومال 

- لبنان.
الناشئين  لمنتخبات  العرب  كأس  بطولة  وتعد 
لكرة  العربي  االتحاد  بطوالت  إحدى  سنة،   17 تحت 
 2011 العام  في  األولى  بالنسخة  بدأت  إذ  القدم، 
بلقبها  وفاز  السعودية،  العربية  المملكة  ضيافة  في 
المنتخب السعودي، ونال منتخب سورية الوصافة، ثم 
الجمهورية  في   2012 العام  الثانية  النسخة  ُأقيمت 
في  وجاء  تونس  منتخب  لقبها  وحقق  التونسية، 

العراقي. المنتخب  الوصافة 

من  الثالثة  النسخة  قطر  دولة  استضافت  حين،  في 
العام  عامًا،   17 تحت  للمنتخبات  العرب  كأس  بطولة 
المنتخب  وجاء  العراق  منتخب  لقبها  وحقق   ،2014

السعودي في الوصافة.
فشل  القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب 
االتحاد  عليها  يشرف  التي  القطرية،  بالدوحة   ،2021
منتخب  نظيره  أمام  سقط  بعدما  القدم،  لكرة  الدولي 
السودان بهدف دون رد، في المباراة التي ُأقيمت بينهما 
الدوحة،  القطرية،  بالعاصمة  الدولي  على ملعب خليفة 
ضمن التصفيات األولية المؤهلة إلى كأس العرب »قطر 

.»2021
خافيير  اإلسباني  للمدرب  األول  هو  اإلخفاق  وهذا 
المنتخب  تدريب  عقد  على  توقيعه  عقب  كليمنتي، 
خالل  اإلخفاقات  من  بجملة  يمر  الذي  الليبي،  الوطني 

السنوات األخيرة.

● ميسي

● الشعباني



المنتخب  بعثة  الماضية،  األيام  خالل  تواجدت 
نيجيريا  في  المصغرة،  القدم  لكرة  الوطني 
أمم  كأس  بطولة  منافسات  لخوض  استعدادًا 
أفريقيا، التي تقام في الفترة بين 7 إلى 18 يوليو 
الجاري. وكانت تحضيرات »فرسان المتوسط« قد 
انطلقت منذ فترة؛ من أجل االستعداد جيدًا لهذه 
أمام  إيجابية  نتائج  وتحقيق  القارية،  المسابقة 

منتخبات قوية.
وأعلن في وقت سابق االتحاد الليبي لكرة القدم 
المصغرة قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة 
المدرب  وضم  يوليو،  شهر  خالل  بنيجيريا  أفريقيا 
من  قادمًا  تكليفه  االتحاد  قرر  الذي  العربي،  ربيع 
فريق »نجوم صرمان«؛ تولي مهام قيادة المنتخب 
زكريا  الهادي،  أكرم  الالعبين  للعبة،  الليبي 

العجمي، الناجح خليفة )أبومليانة(.
كما شملت القائمة أيضًا، محمد خميس، محمد 
وأيمن  الحمروني  وحامد  صرمان(،  )نجوم  حركات 
شاحوت  ومحمد  الهوشي  وإبراهيم  النقريش 

وإبراهيم محمد والهادي القزيري وأبوبكر أبوختالة 
)الشرطة(،  التومي  وحسام  مصراتة(،  )التحدي 
ومهند المقصي )القلعة(، ووسام محمود )الجامعة 

السنوسية(.
وكانت مراسم قرعة بطولة أفريقيا الثانية لكرة 
ُأقيمت  نيجيريا،  في  ستقام  التي  المصغرة،  القدم 
في التاسع من الشهر الماضي، وأسفرت عن وقوع 
المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب 

شقيقه الجزائري وزامبيا والغابون.
نيجيريا  منتخبات  األولى  المجموعة  وضمت 
وجيبوتي.  والمغرب  والسنغال  األرض  صاحبة 
وتونس  أفريقيا  جنوب  الثانية  المجموعة  وضمت 
الثالثة  المجموعة  وضمت  وبنين.  فاسو  وبوركينا 
وفي  والصومال.  ومصر  ديفوار  كوت  منتخبات 
بينها  فيما  مجموعة  كل  ستتبارى  األولى  المرحلة 
وثاني كل مجموعة  أول  ويتأهل  من نصف دوري، 

للمرحلة الثانية.
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن  أن  وسبق 
هذه  في  منتخبًا   16 مشاركة  تأكيد  المصغرة، 
والجزائر  وتونس  وليبيا  نيجيريا  وهي  النسخة 
ديفوار  وكوت  ورواندا  وزامبيا  ومصر  والمغرب 

وبوركينا فاسو وبنين وجيبوتي والصومال وجنوب 
أفريقيا وغانا والسنغال.

القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وسافر 
أجل  نيجيريا من  إلى  الطويلب،  المصغرة، حسين 
الظروف  أفضل  وتحضير  القرعة،  مراسم  متابعة 

لبعثة المنتخب الوطني.
فقط  ليس  نيجيريا  في  الطويلب  تواجد  وجاء 
مشاركة  لتأكيد  وإنما  القرعة،  حفل  لحضور 
لحضور  وكذلك  البطولة،  في  الوطني  المنتخب 
األفريقي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اجتماعات 
للعبة، حيث يشغل الطويلب، منصب نائب رئيس 

االتحاد األفريقي لكرة القدم المصغرة.
أفريقيا  بطولة  من  نسخة  أول  ليبيا  ونظمت 
طرابلس  بالعاصمة   2018 العام  في  للمنتخبات 
بلقبها  وتوج  أفريقية،  منتخبات  ثمانية  بمشاركة 
الليبية  الجماهير  تتمناه  وما  منتخب كوت ديفوار، 
هو تعويض خيبة المنتخبات الوطنية في تصفيات 
العربية،  البطولة  ونهائيات  األفريقية  األمم  كأس 
بالتتويج  تاريخيًا  إنجازًا  العربي  ربيع  يحقق  فهل 
هذه  عشاق  على  الفرحة  وإدخال  الغالي  باللقب 

الرياضة من بوابة المسابقة؟.

حسابه  عبر  الماضي،  اإلثنين  بنغازي،  األهلي  نادي  أعلن 
المدير  أن  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

الصربي  المدرب  القدم،  لكرة  األول  للفريق  الفني 
ألسباب  المشوار،  مواصلة  عدم  قرر  أرسوف،  ديجان 

خاصة.
تقدم  بنغازي؛  األهلي  لنادي  السابق  المدرب 
الجماهير،  وكل  الفريق  أعضاء  لكل  خاصة  برسالة 
مواصلة  من  تمكنه  عدم  بسبب  حزنه،  عن  معربا 
القرار بسبب مشاكل  مهامه، ونافيا أن يكون هذا 
مجلس  أو  النادي  رئيس  أو  الرياضي  المدير  مع 
 8 في  بالده  إلى  المدرب  سافر  أن  بعد  اإلدارة. 
أن  على  زوجته،  مرض  بسبب  الماضي،  يونيو 

عليها. االطمئنان  بعد  يعود 
كلمة  تقديم  على  »أرسوف«،  الفني  المدير  وحرص 
منصبه،  من  استقالته  تقديم  عقب  ناديه،  لجماهير 
بسبب  جاءت  بأنها  المفاجئة،  رحيله  أسباب  فند  حيث 
الرحيل  وطلب  وسبق  عائلته،  أفراد  أحد  مرض  ظروف 
عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري في »الكونفدرالية« 
»األمر  قائال:  به،  تمسك  النادي  رئيس  لكن  األفريقية، 
إلى  العودة  من  بد  وال  التأخير  يحتمل  يعد  لم  اآلن، 

بلدي«.
المدرب الصربي أوضح: »سعدت بالعمل طوال األشهر 
الذين  الالعبين  أكثر بمجموعة  الماضية، وسعيد  الثماني 
يتوجون  وهم  وسأتابعهم  المباريات،  أداء  مع  تطوروا 
الدوري، فأنا واثق من ذلك«. وبرأ »أرسوف«  قريبا بلقب 
مع  مشاكل  لي  »ليس  قائال:  أزمات،  أي  من  النادي  إدارة 
وال  كانت  كلها  األمور  الرياضي،  المدير  مع  أو  اإلدارة، 
تزال على ما يرام، وسأتابع األهلي بنغازي دائما بقلبي«.
أن  يود  إنه  الصربي  المدرب  قال  ختام تصريحه؛  وفي 
وكانت  دعمه  عن  تتوقف  لم  التي  النادي  جماهير  يشكر 
اللحظات،  أصعب  في  الفريق  وقلب  األجنحة  بمثابة 
في  وكأنه  يشعر،  بات  أنه  ذاته،  الوقت  في  مؤكدا، 
األهلي  ويحتل  ودعمهم.  مساندتهم  بسبب  وطنه 

بنغازي حاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة األولى، 
برصيد 44 نقطة، جمعها من 16 مباراة، عبر 14 

فوزا وتعادلين دون أي هزيمة.

15www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة السادسة
العدد 294  28 ذو القعدة 1442 هــ

8 يوليو 2021 م مالعباخلميس

األسبوع الخامس إياباً شهد 25 هدفاً.. ويحتل نجم »الهالل« فيصل البدري هداف البطولة بـ9 أهداف

»األهلي بنغازي« يبتعد بصدارة املجموعة األولى.. و»االتحاد« يعتلي عرش »الثانية«
أرقام وحقائق من منافسات الجولة الـ16 بالدوري الليبي الممتاز

مكافأة جديدة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

لكرة  العربية  البطولة  في  مشاركته  بعد 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  تحصل  القدم 
على مبلغ نصف مليون دوالر شأنه شأن كل 
تحصلت  التي  العربية،  الوطنية  االتحادات 
المالية  المبالغ  وهي  المبلغ،  نفس  على 
كل  ومع  دور  كل  وفي  للبطولة،  المقررة 

ترشح المكافأة تزيد.
الدور  من  الليبي  المنتخب  خروج  ورغم 
مكافأة  فإن  السودان  منتخب  أمام  األول 
لتطوير  ألف دوالر   )500( األول كانت  الدور 
اللعبة، وبكل تأكيد أن أي مبلغ مالي يدخل 
هو  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  خزينة 
اتجاه تطوير  مكسب مهم ألنه سيدافع في 

اللعبة.
اتحاد  كل  أن  األمر  في  والمثير  الغريب 
قبله  الذي  أو  السابق  أو  الحالي  سواء  كرة 
تناول  أو  الرقم  ذكر  لمجرد  غضبا  يشتاط 
أي  من  ويستاء  المواضيع،  لهذه  اإلعالم 
إعالمي يتناول هذا الموضوع، ويقوم بإنارة 
حالة  إلى  يتحول  بل  الرياضي  العام  الرأي 
أمر  وهو  ذاك،  أو  اإلعالمي  هذا  مع  عداء 
غريب جدا في ظل مطالبات االتحاد الدولي 
المالية على صفحة  المبالغ  )فيفا( بنشر كل 
ترسيخا  العالم  دول  جميع  في  اتحاد  كل 

الشفافية. لمبدأ 
مليون  مبلغ  يمنح سنويا  أيضا  فيفا  وألن 
كذلك شأن  شأنه  سنويا  دوالر  مليون  وربع 
هذه  ويصرف  العالم،  في  االتحادات  كل 
عند  لكن  واإلداري  الفني  للتطوير  المبالغ 
وهل  صرفها،  كيفية  بمعرفة  المطالبة 
ستصبح  فإنك  للعبة  التطوير  في  ساهمت 
في فوهة المدفع، وفي صراع مع اتحاد الكرة 
لمجرد تناولك هذه األخبار كمعلومات، وهو 
ما يؤكد عدم الحرص على الشفافية كمبدأ 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  به  ينادي  عام 
)فيفا( ومن حق اإلعالم معرفة كل التفاصيل 
في  أصبح  )كاف(  األفريقي  االتحاد  أن  ثم 
جيدة  مالية  مبالغ  يمنح  األخيرة  السنوات 

للتطوير التحادات القارة األفريقية.
الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  وعلى 
لكرة القدم التي هي أيضا شريك مع اتحاد 
صرفت  التي  الماليين  مصير  معرفة  الكرة 
من فيفا وكاف واالتحاد العربي لكرة القدم، 

وهل ساهمت في التطوير الفني؟

الليبي،  الرياضي  الوسط  شهدها  جديدة  أزمة 
رفضت  بعدما  الماضية،  القليلة  األيام  خالل 
الموجه  الخطاب  الليبية،  الرياضية  االتحادات 
الليبية،  الحكومة  إلى  اإلدارية  الرقابة  هيئة  من 
للجنة  المالي  الدعم  بإيقاف  فيه  طالبت  الذي 
بعثت  حيث  الرياضية،  واالتحادات  األولمبية 
حكومة  رئيس  إلى  بيانًا،  الرياضية  االتحادات 

الوحدة الوطنية، جاء فيه، ما يلي:
جهودكم  عاليًا  فيه  نثمن  الذي  الوقت  »في 
نحن  علمًا  نحيطكم  والمواطن،  الوطن  لخدمة 
لحجم  نتعرض  بأننا  الرياضية  االتحادات  رؤساء 
أزمات  اختالق  وكذلك  جدًا،  كبير  ضغوطات 
وشكاوى لعرقلة مسيرة الحركة الرياضية، وذلك 

أطماع بعض األشخاص. نتيجة 
إال  هي  ما  الشأن  هذا  في  الشكاوى  كل  وأن 
الدولية،  والتشريعات  واللوائح  بالقوانين  جهل 
باالتحادات  مناصب  تولي  منها  والهدف 
يتجدد  التي  الليبية،  األولمبية  واللجنة  الرياضية 
انتخابية تشارك  رؤساؤها وأعضاؤها وفق عملية 
الجمعيات  باعتبارها  الرياضية  األندية  بها 

في  األول  المسؤول  وهي  اتحاد  لكل  العمومية 
متابعة االتحادات الرياضية ماليًا وإداريًا، صاحبة 

بناء على نظمها األساسية. القرار 
مكونات  هي  الرياضية  االتحادات  وباعتبار 

الرياضية لإلشراف  رياضية أهلية تفرزها األندية 
تحت  والخارجية،  المحلية  نشاطاتها  على 
تعتبر  التي  المختصة  الدولية  االتحادات  إشراف 
األساسية  نظمها  اعتماد  عن  األول  المسؤول 

نسجل  لها.  المنتسبة  األندية  مع  مناقشتها  بعد 
استغرابنا  الرياضية  االتحادات  رؤساء  نحن 
واندهاشنا ورفضنا لتوجيه هيئة الرقابة اإلدارية 
المادي  الدعم  بإيقاف  للمطالبة  إليكم  خطابًا 

الرياضية،  واالتحادات  األولمبية  اللجنة  عن 
اإلجراء  وهو  الليبية،  الرياضة  ركائز  باعتبارها 
الذي من شأنه أن يشل قطاع الرياضة بالكامل، 
سواء  المعنية  الجهات  من  األمر  استيضاح  قبل 

المباشرة. اللقاءات  أو  الكتابية  بالمخاطبات 
اإلجراءات  اتباع  على  حرصنا  من  الرغم  وعلى 
وحسب  بها  المعمول  اللوائح  وفق  القانونية 
المعتمدة  األساسية  األنظمة  عليه  تنص  ما 
لالتحادات  والمحالة  العمومية  الجمعيات  من 
وتعمل  الدولية،  األولمبية  واللجنة  الدولية 
سنوات،  منذ  المحلية  الرياضية  المنظومة  بها 
اإلدارية  الرقابة  هيئة  بمراسلة  تفاجأنا  أننا  إال 
مخالفة  بأنها  األساسية  األنظمة  تصف  التي 
 14 رقم  القانون  ومنها  واللوائح  للتشريعات 

.1962 لسنة 
الكتاب،  هذا  تستغرب  الرياضية  االتحادات 
متمثلة  األولمبية  اللجنة  امتثال  بعد  السيما 
الرقابة  هيئة  استدعاءات  لكل  رئيسها  في 
بتجاوزات  بيان  أو  عقوبات  أي  إصدار  وعدم 
الخصوصية  وبرغم  إدارية،  أو  مالية  صريحة 
الرياضية،  واالتحادات  األولمبية  للجنة  اإلدارية 
الدولية  األولمبية  للجنة  اللجوء  رفضنا  أننا  إال 
في  رياضتنا  نضع  ال  حتى  الدولية  واالتحادات 

في  الرياضة  تجميد  إلى  يؤدي  قد  مظلم  نفق 
ليبيا ويؤثر سلبًا على اسم بلدنا بين الدول.

إلعادة  العاجل  تدخلكم  سيادتكم  نناشد 
التام بالتعاون  التزامنا  النظر في هذا اإلجراء مع 
وكل  الليبية  الدولة  مؤسسات  كافة  واحترام 
النظم  مع  يتعارض  ال  بما  والتشريعات  القوانين 
ترسيخ  في  تسهم  التي  الدولية  والمواثيق 
المبادئ والقيم األولمبية السامية.. إن تجاوبكم 
أوكل  لما  والفعال،  الطيب  األثر  له  سيكون  معنا 

العام«. للرياضة والصالح  إلينا من مهام خدمة 
جاء  الماضي،  يونيو  شهر  من  الـ21  وفي 
وتوحيد  المشترك  »العمل  بعنوان  اجتماع 
األولمبية  واللجنة  الرياضة  وزارة  بين  الصف« 
الجويفي،  عبدالشفيع  استقبل  حيث  الليبية، 
وجمال  الوطنية،  الوحدة  بحكومة  وزيرالرياضة 
ديوان  بمقر  األندية  شؤون  وكيل  نوارة  أبو 
األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  رئيس  الوزارة، 
السادة  من  كل  وبحضور  الزروق،  جمال 
باللجنة  الثاني  والنائب  الوزارة  مستشاري 
الرياضية  االتحادات  رؤساء  من  وعدد  األولمبية 
العامة، وتناول اللقاء مناقشة ما تشهده الساحة 
أثرث  وصعاب  وتدخالت  مناكفات  من  الرياضية 

الليبي. الرياضي  المشهد  في  سلبًا 

االتحادات الرياضية الليبية تثور ضد خطاب »وقف الدعم املالي«
الوسط - القاهرة

● اجتماع بين وزارة الرياضة و األولمبية الليبية

الخامسة  الجولة  مباريات  األحد،  مساء  اختتمت 
)األسبوع السادس عشر( من الدوري الليبي الممتاز 
أربع مباريات. وشهد هذا  آخر  بإقامة  القدم،  لكرة 
التي  األولى  المجموعة  في  مفارقات  عدة  األسبوع 
يتصدرها »األهلي بنغازي«، ووصل إلى النقطة 44، 
وهناك ثالث فرق أصبحت تزاحم على المركز الثاني 
وهى »الهالل« صاحب الـ38 نقطة، و»النصر« 36 

نقطة، و»األخضر« 37 نقطة.
»االتحاد«  فريق  يتصدرها  الثانية  والمجموعة 
طرابلس«،  »األهلي  وانتعش  نقطة،   40 برصيد 
العاصمة  دربي  في  »المدينة«  على  فوزه  بعد 
طرابلس، ووصوله إلى النقطة 34 بفارق 6 نقاط 
المجموعة،  فريق »االتحاد« وهو وصيف هذه  عن 
خصوصًا بعد ابتعاد فريق »االتحاد المصراتي« عن 
المجموعة  هذه  في  الثاني  المركز  على  المزاحمة 
بعدما أصبح رصيده عند النقطة 27 بخسارته أمام 

»االتحاد« و»الوحدة«.
»الوحدة«  فوز  األسبوع  هذا  مفارقات  ومن 
«على  »الشط  وفوز  المصراتي«،  »االتحاد  على 
على  برباعية،  الجبل«  »شباب  وفوز  »الخمس«، 
أمام  »السويحلي«  وخسارة  أجدابيا«،  »نجوم 

»األولمبي« في ملعبه.
العاصمة  دربي  أيضًا  األسبوع  هذا  وشهد 
»األهلي  فاز  حيث  بنغازي،  وديربي  طرابلس 
طرابلس« على »المدينة« في دربي طرابلس، وفاز 

»الهالل« على »النصر« في دربي بنغازي.
وكانت نتائج هذا األسبوع في المجموعتين على 
النحو التالي: المجموعة األولى: التحدي × األخضر 
)صفر - 1(، التعاون × األنوار )2 - 2(، نجوم أجدابيا 
× شباب الجبل )صفر - 4(، الهالل« × النصر )1 - 
صفر(، دارنس × خليج سرت )1 - 2(، الصداقة × 

األهلي بنغازي )صفر - 1(.
 3( رفيق   × أبوسليم  الثانية:  المجموعة  وفي 
- 2(، المحلة × »االتحاد« )2 - صفر(، الوحدة × 
االتحاد المصراتي )1 - صفر(، المدينة × األهلي 
طرابلس )صفر - 1(، السويحلي × األولمبي )صفر 

- 1(، الشط × الخمس )1 - صفر(.
األهلي  كالتالي:  األولى  المجموعة  ترتيب  وجاء 
بنغازي 44 نقطة، الهالل 38، األخضر 37، النصر 
 ،16 دارنس   ،18 التحدي   -  ،22 سرت  خليج   ،36
نجوم   ،10 التعاون   ،13 الصداقة   ،15 الجبل 

حال تم إقرار هبوط فريقين من كل مجموعة من 
قبل االتحاد الليبي لكرة القدم. والفرق التي تسعى 
»األهلي  األولى  المجموعة  من  الذهبي  للمربع 
وفي  و»النصر«.  و»األخضر«  و»الهالل«  بنغازي« 
الثانية »االتحاد« و»األهلي طرابلس«،  المجموعة 

و»االتحاد المصراتي« و»األولمبي«.
طوالفرق التى تسعى للبقاء في األماكن الدافئة: 
نقطة،   22 سرت  خليج  يأتي  األولى  المجموعة 
والتحدي 18 نقطة، وشباب الجبل 15 نقطة. وفي 
19 نقطة، والسويحلي  الخمس  الثانية  المجموعة 
19 نقطة، والمحلة 18 نقطة، والمدينة 18 نقطة، 

وأبوسليم 18 نقطة.
في  الهبوط  لتفادي  تسعى  التي  والفرق 
المجموعة األولى، هي الصداقة 13 نقطة، التعاون 
10 نقاط، ونجوم أجدابيا 9 نقاط، واألنوار 8 نقاط. 
وفي المجموعة الثانية: الوحدة 15 نقطة، رفيق 14 

نقطة، الشط 11 نقطة.
أقوى خط دفاع في المجموعة األولى هو »األهلي 
وفي  و»النصر«.  و»األخضر«  و»الهالل«  بنغازي« 
طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  الثانية  المجموعة 

و»االتحاد المصراتي«.
األولى،  المجموعة  في  هجوم  خط  وأقوى 
و»النصر«،  و»الهالل«،  بنغازي«،  »األهلي  هو 
يأتي  الثانية  المجموعة  في  أما  و»األخضر«. 
و»االتحاد  طرابلس«  »األهلي  »االتحاد« 

المصراتي«.
األولى،  المجموعة  في  دفاع  خط  أضعف  وجاء 
األنوار والتعاون، ونجوم أجدابيا. وأضعف خط دفاع 
في المجموعة الثانية يأتي الشط، الوحدة، ورفيق.

ويعد الحارس محمد نشنوش، هو األفضل، حيث 
تم تكريمه من قبل الحارس الدولي لفريق »األهلي 
طرابلس«، والمنتخب الوطني مصباح شنقب، في 
طرابلس«  »األهلي  بين  العاصمة  دربي  مباراة 
بشباك  دقائق   1207 تجاوز  أن  بعد  و»االتحاد«، 
»األهلي  حارس  متخطيًا  مباراة،   13 بعدد  نظيفة 
مباريات  بتسع  بونوارة،  خليفة  السابق  طرابلس« 
موسم 76 - 77، وكذلك موسم 77 - 78، وشنقب 
موسم 83 - 84 منذ األسبوع األول وحتى الدقيقة 

73 من مباراة األسبوع الثاني عشر.
باالتحاد  العقوبات  لجنة  خففت  جانبها،  من 
الليبي لكرة القدم، العقوبة على الالعب علي سالمة 
مباراة  إلى  مباريات  أربع  من  الطعن  قبول  بعد 
اللجنة حاليًا الطعون المقدمة  واحدة. كما تدرس 

لها وستصدر قراراتها بهذا الخصوص.

الوسط - الصديق قواس

الوسط - محمد ترفاس

أجدابيا 9، األنوار 7. ترتيب المجموعة الثانية جاء 
 ،34 طرابلس  األهلي  نقطة،   40 االتحاد  كالتالي: 
االتحاد المصراتي 27، األولمبي 23، الخمس 19، 
السويحلي 19، المحلة 18، المدينة 18، أبوسليم 

18، الوحدة 15، رفيق 14، الشط 8.

أهداف األسبوع
تم تسجيل 14 هدفًا في المجموعة األولى و11 
هدفًا في المجموعة الثانية بمجموع أهداف األسبوع 
التي  األهداف  ومجموعة  هدفًا.   25 إيابًا  الخامس 
392 هدفًا،  الـ16 هي  تم تسجيلها حتى األسبوع 
والثانية  أهداف،   208 األولى  المجموعة  وشهدت 
سجلت 184 هدفًا. وهداف الدوري الليبي حتى اآلن 

فيصل البدري )الهالل( 9 أهداف.

وضعية الفرق في المجموعتين:
فرق تسعى للمربع الذهبي وفرق تسعى للبقاء 
في المناطق اآلمنة وفرق تسعى لتفادي الهبوط في 

● مباراة بين االتحاد والمحلة في الدوري

● مباراة األهلي بنغازي ضد الصداقة في الدوري

وجه المحترف المصري في صفوف فريق األهلي 
طرابلس، المهاجم حسام حسن، رسالة إلى 

جماهير الزعيم، بعد مباراة الفريق أمام 
نظيره المدينة، والتي تمكن فيها الالعب 
من قيادة الفريق للفوز بالمباراة بهدف 

دون رد، جاء من توقيعه؛ ليهدي به ثالث 
نقاط مهمة للفريق، في مشواره ضمن 

منافسات الجولة الخامسة من مرحلة 
اإلياب بالمجموعة الثانية من الدوري 

الممتاز. الليبي 
حسام حسن المعار لألهلي طرابلس من 

نادي سموحة المصري، حتى نهاية الموسم 
الجاري، مقابل مليون دوالر، أعرب في تصريحات 

للنادي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق 
في المباراة أمام المدينة، مشددا على أن الجميع 

في الفريق يحاولون تقديم أفضل ما لديهم في 
الملعب؛ من أجل إسعاد الجماهير واإلدارة ويكونون 

على قدر المسؤولية.
وأضاف المهاجم المصري، أن الالعبين يدركون 

حجم وقيمة نادي األهلي طرابلس جيدا، والكل 
يبذل كل ما في وسعه لوضع النادي في المكانة 

التي تليق به، مناشدا الجماهير؛ ضرورة مساندة 
الفريق ومؤازرته بشكل أقوى، خالل الفترة المقبلة، 

وعدم التخلي عن الالعبين أو النادي. وجاءت 
مناشدة الالعب المصري، بعدما جدد قطبا كرة 

القدم المصرية األهلي والزمالك، متابعتهما له، 
والذي سبق ورفض رئيس ناديه في سموحة فرج 

عامر عدم بيعه بأقل من 40 مليون جنيه، وهو األمر 
الذي القى رفضا من القطبين، قبل أن يتألق حسام 

حسن مع سموحة، ويواصل التألق مع األهلي 
طرابلس، الذي تخشى إدارته من تشتيت ذهن 

المهاجم البارز، خصوصا مع دخول األهلي 
طرابلس المنافسة بقوة على الدوري، 
وهو الهدف الرئيسي الذي جاء تعاقد 

حسام حسن معه من أجله.

حسام حسن يناشد 
الجماهير الليبية بعد 

مخاوف األهلي طرابلس

منتخب »فرسان المصغرة« يستعد في نيجيريا القتناص اللقب األفريقي

● مقتطفات من وصول منتخبنا إلى مقر إقامته بنيجيريا

● أرسوف

ظروف خاصة تبعد ديجان 
أرسوف عن األهلي بنغازي
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لماذا: تهتم بها كل األطراف الدولية؟

ماذا: ينقصها للقيام بمهامها؟

من: يستطيع عرقلتها؟

متى: تنتهي قاعدة بيانات الناخبين؟

أين: برنامج عملها خالل المرحلة المقبلة؟

كيف: تنجح في مهمتها؟

مفوضية االنتخابات
++HH55

 كل شيء كل شيء  

عبدالقادر العالم
سنة  وُلد  الذي  العالم،  علي  عبدالقادر  عنا  رحل  اليوم،  هذا  مثل  في 
واإلنجليزية،  اإليطالية  اللغتين  أتقن  اإليطالي،  العهد  في   ،1920
نجحوا  الذين  الرجال  من  كان  السليمة.  العربية  لغته  إلى  باإلضافة 
إمارة  حكومة  في  مناطق  عدة  إدارة  كلف  إذ  البالد،  إدارة  في  مبكرًا 
وبعد  برقة،  والية  حكومة  في  للزراعة  ناظرًا  ثم   .1949 سنة  برقة 
 1956 ( المواصالت  ناظر  منصب  شغل  سنة1951،  ليبيا  استقالل 
للخارجية  وزيرًا  ثم   ،)1958  -  1957 ( للدفاع  ناظرًا  ثم   ،)1957  -
لدى  ليبيا  سفير  منصب  تولى  ذلك  بعد  الصيد.  عثمان  حكومة  في 
لتأسيس  وفكر  سياسي،  رأي  صاحب  وكان  المغرب.  في  ثم  العراق، 
الوطنية  الشخصيات  بعض  بشأنه  فاتح  الذي  »الوطنيين«،  حزب 
والنجاح.  االستمرار  لها  يكتب  لم  الفكرة  أن  غير  طرابلس  في  البارزة 
حاولوا  لمن  بها  تصدى  شجاعة  مواقف  له  وكانت  للتحقيق،  وتعرض 
الحزب. تأسيس هذا  العهد في فكرة  ولي  الرضا  الحسن  باألمير  الزج 

نفسه. اليوم  في  بنغازي،  ثرى  ووُسِد   2003  /7/8 يوم  توفي 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

بانتصار  وألمانيا،  إنجلترا  بين  الكروية  المعركة  المنقضي،  األسبوع  في  انتهت، 
المنتخب الوطني اإلنجليزي بهدفين مقابل ال شيء، وسط تحشيد إعالمي بريطاني 
عقدتهم  حّل  يزيد، من  أو  قرن  بعد نصف  اإلنجليز،  تمّكن  وبذلك،  غير مسبوق. 
األلمانية.  الكروية  المنتخبات  أمام  المتكررة  خساراتهم  عن  الناجمة  الكروية 
البطولة األوروبية  للفوز بكأس  أمامهم  الفرص  إمكانية  وارتفعت، بنسب عالية، 
2020. وفي الوقت نفسه، وفي سياق آخر مختلف، تحت رعاية أممية، بدأت  لعام 
في مدينة جنيف بسويسرا، مباراة، أو باألحرى معركة أخرى، ليبية تحديدًا، لحل 
ما صار يُعرف بمعضلة القاعدة الدستورية لالنتخابات الرئاسية والنيابية، المقرر 
منقولة  متابعتها،  حظ  يحالفهم  لم  منّا  والذين  العام.  هذا  نهاية  في  عقدها 
حيّة على شاشات التلفاز، لن يطالهم ندمُ، أو ينال منهم إحباط. أما أمثالي، من 
إلى  المجتمعين  أمل في وصول  بحماس، يحدوهم  متابعتها  على  الذين حرصوا 
ليبي  مثٌل شعبي  المشاهدة،  ببالهم، خالل  مرّ  لربما  واستقرار،  وأمان  برّ سالم 
وفي  الحج.  فريضة  ألداء  مكة  إلى  حمار  راكب  وصول  استحالة  على  يؤكد  قديم، 
يعني  ال  للحج  حمار  راكب  وصول  استحالة  فإن  بالتشاؤم،  نتهم  ال  وحتى  الواقع، 
أن ليبيا، سياسيًا، ال يمكنها الخروج من نفق األزمة والوصول إلى وفاق واتفاق 

يفضي إلى سالم واستقرار، إن اتفق أصحاب الحل والربط دوليًا، ومحليًا.
المفاوضات، عكس كل التوقعات واألمنيات، انحرفت عن مسارها، منذ البداية، 
كما  مسدود  طريق  إلى  عجيبة  بسرعة  ووصلت  مجهولين،  ليسوا  فاعلين  بفعل 

خّططوا لها.
الممكن،  من  التي  بالطرق  أو  بالطريق  اآلن،  حتى  التكهن،  بمقدوره  أحد  ال 

أن تسير نحوها األمور، أو المنعطفات التي من المحتمل 
أن تدفع نحوها قسرًا البالد والعباد، بعد أن زادت نسب 
احتماالت اشتعال حرب أخرى، وبعد أن تأكد أن المجتمع 
العديدة، ليسوا على عجل من أمرهم  الدولي ومنظماته 
األطــراف  وأن  الليبية،  األزمــة  حل  على  المساعدة  في 
على  علنًا  تعمل  الليبي  الصراع  في  المتورطة  األجنبية 
المولد  من  خروجها  خشية  السلمية،  الحلول  إفشال 
مدنهم  مختلف  في  الليبيون،  والمواطنون  حمص.  بال 
على  احتجاجًا  الشوارع  إلى  خروجهم  بداًل من  وبلداتهم، 
البعيدة، والتنديد  المدينة السويسرية  ما حدث في تلك 
بما يفعله من صاروا والة أمور بمصائرهم الحياتية، وما 
وبالدهم،  أوالدهم  مستقبل  ضد  مصائب  من  لهم  يدبر 
الطقس،  حرارة  من  هربًا  بيوتهم  داخل  بالبقاء  التزموا 
بأس  وال  اإلنترنت.  في  تذمُّرهم  عن  باإلعالن  واكتفوا 
تعودوها،  يومية  حياتية  معاناة  مواصلة  من  عليهم 
صبر،  لديهم  اليزال  كان  إذا  هذا  الفرج،  مفتاح  والصبر 
من  االحتياطي،  مخزونه  له  تعرض  الذي  االستنزاف  بعد 

كثرة االستخدام، خالل السنوات العشر الماضية.
ومع ذلك، ورغمًا عن ذلك، ال مفر لليبيين جميعًا من 

مواجهة األسئلة التي يتهربون منها: إلى متى يستمر الحال على ما هو عليه من 
السوء؟

ربما  األولى،  السنوات  خالل  المتبناة  الخطر،  من  الهروب  في  النعامة  سياسة 
أو  تعود ممكنة  لن  جنيف،  في  التالعب  وبعد  حاليًا،  لكنها  وأكثر،  أدت مفعولها 
ذات فائدة، ألن الخطر أو المخاطر القادمة، في رأيي، ما لم يتحقق وفاق وسالم، 
ستكون من الشدة بحيث لن يكون في مقدور أحد النجاة من تداعياتها العديدة. 
إلى  فقط،  تقسيمها  وليس  البالد،  تفتيت  إلى  تؤدي  بأن  متزايد  احتمال  وهناك 
اآلخر  وبعضها  مسلحون،  مجرمون  بعضها  مصائر  في  يتحكم  صغيرة،  قطع 

سيكون تحت قبضة متطرفين دينيين، أو مهووسين بالسلطة.
والحقيقة التي ال بُد لنا من التعامل معها هي أن من كانوا السبب في فشل 
لقاء جنيف ليسوا مجهولين، ومن جميع األطراف المتورطة في الصراع. وألن كل 

طرف يريد تفصيل مخرجات اللقاء وفقا لما يريده.
فترة  تاريخها خاصة في  على  يّطلع  االضطرابات، ومن  غريبة عن  ليست  ليبيا 
أجدرها  لعل  كثيرة،  حقائق  من  بينة،  على  يكون  سوف  األول،  العثماني  الحكم 
ثم  قليلة  أيام  كل  حاكمًا  يعينون  االنكشارية  الجنود  كان  وقت  جاء  أنه  بالذكر 
يخلعونه ويقتلونه. وفي إحدى المرات، خلعوا حاكمًا وجاءوا إلى السراي بقهوجي 
يعمل في مقهى بسوق الترك ونصّبوه حاكما، وحكم فعليًا طرابلس لمدة أحد 
عشر يومًا، ثم قتلوه، كما ورد في كتاب الحوليات الليبية. وما أريد قوله، هو أن 
اإلحباط الذي وصلنا من جنيف، يجب أال يجعلنا ننسى أن دوام الحال من المحال. 
وفي األخير، كما يقول المثل: "ما يقعد في الوادي إال حجارو." وعلى أؤلئك الذين 

يتراقصون حاليًا فوق خشبة المسرح أال ينسوا ذلك.

ما يقعد في الوادي
 إال حجارو

املرأة الحديدية.. إلى الفضاء
بعد ستين عامًا على انضمامها إلى 

برنامج خاص على أمل أن تصبح 
يومًا رائدة فضاء، ستتمكن الطيّارة 

المتمرّسة »الصبورة« والي فانك أخيرًا 
من تحقيق حلمها. واختارها الملياردير 

جيف بيزوس لمرافقته في أول رحلة 
مأهولة إلى الفضاء تنظمها شركته »بلو 

أوريجين« في 20 يوليو. وفي الثانية 
والثمانين من العمر، ستصبح المرأة 
المفعمة بالحيوية بشعرها الفضّي 

القصير الشخص األكبر سنًا، الذي يقوم 
برحلة إلى الفضاء.

»تيسال« تشتعل مجددا
أعلنت السلطات ومحامو السائق، 

اشتعال النيران في سيارة »تيسال« 
جديدة من طراز »موديل إس باليد«، 
في والية بنسلفانيا األميركية، بوجود 
سائقها الذي واجه صعوبة في الخروج 
منها. ووقع الحادث، مساء الثالثاء، في 

هافرفورد قرب فيالدلفيا، وفق بيان، 
أصدرته فرق اإلطفاء في لوير ميريون، 
الجمعة. وجاء في البيان: »بسبب حجم 

النيران ونوع المركبة المعنية«، أرسلت 
فرق عدة إلى المكان، واضطر فريق 

اإلطفاء إلى رش المياه على المركبة 
ألكثر من ساعتين بهدف إخماد الحريق.

وبحسب محامين يؤكدون أنهم 
يمثلون السائق، كان هذا األخير خلف 

المقود عند اشتعال النيران فجأة 
بالسيارة. وهو علق موقتا في الداخل 

قبل التمكن من الخروج.

على مواقع التواصل االجتماعي، تنتشر لقطات بديعة من جلسة 
تصوير لطفلة ليبية تحاكي فيها الشخصية الكارتونية )كاتولي( 

المحببة للصغار. وتناقل رواد المواقع هذه الصور تحت عنوان »فتاة 
المراعي« أو »كاتولي الليبية«، مع سيل من التفاعل واإلعجاب 

بهذه المشاهد المأخوذة في الطبيعة الليبية الخالبة، التي تعكس 
وجهًا آخر للبالد بعيدًا عن الخالفات والصراعات السياسية. صاحب 
هذه التحفة البصرية، المصور الليبي بدر طيب، يعكس في رؤيته 
جمال الطبيعة الليبية وتنوعها، من خالل هذه الصور التي كانت 

نجمتها الطفلة فوزية، بمنطقة الجبل األخضر بمدينة المرج.

»كاتولي الليبية«.. وسحر الطبيعة»كاتولي الليبية«.. وسحر الطبيعة

أبيها  تنحية  سبيرز  بريتني  المغنية  طلب  ردّت  أنجليس  لوس  في  محكمة 
إثر   2008 المفروضة عليها منذ  القضائية  الوصاية  إطار  من مسؤوليته في 

اضطرابات نفسية.
ويأتي قرار محكمة لوس أنجليس العليا على إثر طلب قدمه وكيل بريتني 
سبيرز في سبتمبر الفائت بإضافة شركة إدارة الممتلكات »بيسيمر اراست« 

مسؤوليتها  وإسناد  الوصاية  نظام  إلــى 
والد  سبيرز،  جايمي  يدّ  وكفّ  إليها 
أن  إال  المهمة.  هذه  عن  المغنية، 
وفقًا  قررت  بيني  بريندا  القاضية 
التي  المحكمة  وثائق  في  ورد  لما 
اطلعت عليها شبكة »سي إن إن«، 
جايمس  عمل  »تعليق  طلب  ردّ 

ب. سبيرز فورًا 
تعيين  بــعــد 
بـــيـــســـيـــمـــر 

تراست كوصيّ 
على  ــد  ــيـ وحـ

الممتلكات«.

أقوالهمأقوالهم

 »ليبيا عند مفترق طرق بعد 7 
سنوات دون انتخابات«.

نائبة رئيس بعثة األمم المتحدة 
إلى ليبيا

جورجيت غاليون

»االتفاق على إجراء االنتخابات في 
موعدها له أهمية قصوى، ويجب 

تعاون جميع األطراف 
لتحقيق هذه الغاية«.

سفير هولندا لدى ليبيا
الرس تومرز

»روسيا مهتمة بدراسة الوضع 
الراهن في عملية التسوية الليبية 

ومهام الفترة المقبلة«.

نائب وزير الخارجية الروسي
فيرشينين سيرغي 

»الخالفات بين فرنسا وإيطاليا 
بشأن ليبيا أصبحت من الماضي«.

الفرنسي الرئيس 
إيمانويل ماكرون

بريتني سبيرز..
 رهن الوصاية

بعد التالعب 
في جنيف، 

ما لم يتحقق 
وفاق وسالم، 
ستكون من 

الشدة بحيث لن 
يكون في مقدور 

أحد النجاة 
من تداعياتها 

العديدة.
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