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باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

إنهم يسرقون الجسر!
ص16

حرب

فضاء

ربما تتحول المحادثات المتعثرة بين 
كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من 

اإلمدادات إلى حرب أسعار، كما قالت وكالة 
الطاقة الدولية، الثالثاء، في وقت تطلق فيه 
اللقاحات المضادة لكوفيد - 19 ارتفاعا على 

طلب الخام.
الوكالة ومقرها باريس أوضحت أن »احتمال 

نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى 
إذا كان بعيدا، يهدد األسواق، كذلك احتمال 

ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم 
وإلحاق الضرر بتعافٍ اقتصادي هش«.

إجمالي إيرادات قناة السويس
 في الفترة من يوليو 2020 

وحتى نهاية يونيو 2021.
)بلومبرغ(

نفط

كل شيء

برانسون

قريبا في ليبيا
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فك االرتباط الفرنسي بدول الساحل يزيد األعباء األمنية على ليبيا

السلطان
منذ تنصيبه سلطانًا للبالد، 

خلفًا للراحل قابوس بن سعيد 
في 11 يناير 2020، لم يغادر 

السلطان هيثم بن طارق، سلطنة 
عمان، سوى إلى السعودية، 

األحد. ربما أراد من 
اختيار السعودية 

مقصدًا ألولى زياراته 
الخارجية، توجيه 

رسائل عدة، منها ما 
يخص جيرانه في 

الخليج، لكن المؤكد 
أن الزيارة حظيت 

بحفاوة سعودية 
غير مسبوقة، منها 

استقباله بطلقات 
المدفعية وتحليق 

الطائرات في مطار 
نيوم.

البعض ربط بين 
الدفء الحالي في 

العالقة بين سلطنة 
عمان والمملكة، وذلك 

الفتور الذي يغلف 
عالقة السعودية 
بجارتها اللصيقة 
اإلمارات العربية.

»تجربة فريدة في الحياة«، هكذا وصف 
الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، 

رحلته األولى إلى الفضاء. وهبط برانسون، 
األحد، من دون مشاكل في والية نيو 

مكسيكو بعد رحلة قصيرة إلى الفضاء، 
وفق »فرانس برس«. وبهذه الرحلة يكون 

برانسون هو أول ملياردير يصل الفضاء 
في مركبة طورتها شركة أسسها بنفسه، 
متقدما بذلك على نظيره األميركي جيف 

بيزوس الذي سيقوم برحلته في 20 يوليو 
الجاري. وانطلق الملياردير في مركبة فيرجن 
غاالكتيك برفقة ثالثة ركاب آخرين وقائدين 
للمركبة لقضاء بضع دقائق في الفضاء، في 

رحلة يمكن أن تشجع سياحة الفضاء الناشئة.

بينها الميزانية واستكمال توحيد المؤسسات ومصير المرتزقة

ـ»كورونا«.. والحكومة تغلق املقاهي وتمنع املآتم واألفراح حصيلة قياسّية ل

ـ»الوسط«: توحيد املصرف املركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته الغويل ل

الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف »املعوقات«
المتوّقع أن يستثمر رئيس الحكومة الموقتة،  من 
خالل  نيويورك  في  وجــوده  الدبيبة  عبدالحميد 
ليبيا،  حــول  األمــن  مجلس  ألعضاء  جلسة  عقد 
إزالة  أجل  من  الدولي،  الضغط  من  حالة  لكسب 
وعلى  حكومته،  طريق  تعترض  التي  »المعوقات« 
وخيوط  عقدة،  التي صارت  الميزانية  عقبة  رأسها 
إلى جانب استكمال توحيد  البرلمان،  بأيدي  حلها 
ثم  واألمنية،  العسكرية  خصوصًا  المؤسسات، 

مصير المرتزقة والقوات األجنبية في ليبيا.
الدستوري تسابق  المسار  فيه  يتعثر  وقت  وفي 
البعثة األممية الزمن لتحقيق توافق قبل الوصول 
المقبل،  أغسطس  المسألة، وهو مطلع  إلى حسم 
انهيار  وهو  فيه،  مرغوب  غير  لسيناريو  تجنبًا 

العملية االنتخابية.
يعقد  الذي  الليبي،  الشارع  استهجان  ووسط 
التي  االنتقالية  المرحلة  إنهاء  على  كبيرة  آمااًل 
المماطلة  حالة  سنوات،   10 منذ  البالد  تعيشها 
وتمييع الوقت، لم يتوقف مجلس النواب عن إيجاد 
قانون  مشروع  على  المصادقة  لعرقلة  المبررات 
وهي  المرة،  هذه  جديدة  بحجة  العامة،  الميزانية 

»عدم توّفر النصاب القانوني للتصويت«.
رقم  والقانون  الدستوري  »اإلعالن  إلى  استنادًا 
 120 نصاب  »توفر  بضرورة   »2014 لسنة   )04(
الميزانية«،  قانون  مشروع  على  موافقًا  صوتًا 
البرلمان،  باسم  الرسمي  المتحدث  تصريح  وفق 
باستغراب عديد  الذي قوبل  األمر  بليحق،  عبداهلل 
السياسيين ومتابعي الشأن الليبي؛ حيث سبق أن 
توفر  دون  عديدة،  مهمة  قرارت  المجلس  اتخذ 
من  عدد  أيضًا  رآه  ما  المذكور،  النصاب  شرط 
بعيدة  ليست  سياسيّة  خلفيات  يحمل  أنه  النواب 
السيادية  والوظائف  العليا،  المناصب  ملفات  عن 
يتوالها  التي  الدفاع،  وزارة  حقيبة  وحسم  األخرى 
منذ  الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  موقتًا 

مارس الماضي.
للشؤون  الدولة  ــر  وزي كــالم  سبق  ما  ويعزز 
سالمة  الوطنية،  الوحدة  حكومة  في  االقتصادية 
األربعاء،  مساء  اجتماع،  خالل  قال  حين  الغويل 
سفير  بمشاركة  االقتصادية،  العمل  لمجموعة 
الواليات المتحدة األميركية لدى ليبيا، »إن الخالف 
حول الميزانية العامة وعدم إقرارها حتى اآلن في 

البرلمان »أساسه سياسي«.
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  ودخــل 

والتقى  الميزانية  على  الصراع  على خط  المشري، 
الكبير،  الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
ورئيس  شكشك،  خالد  المحاسبة  ديوان  ورئيس 
الشنطي،  محمد  سليمان  اإلداريــة  الرقابة  هيئة 
نعمان  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  ورئيس 
للبالد،  االقتصادية  األوضاع  بحث  بهدف  الشيخ، 
االجتماع  وخُلص  الميزانية.  اعتماد  عدم  ظل  في 
مع  للحكومة  الميزانية  صرف  على  الموافقة  إلى 
األخذ باالعتبار تغيير سعر صرف الدينار الليبي، إلى 
الرقابية بدورها  الكيانات  التأكيد على قيام  جانب 

في منع عمليات انحراف الميزانية.
إلى  الدبيبة  لجوء  من  يحذرون  الخبراء  أن  ومع 
خيار آخر قد يكون مدخاًل ألبواب الفساد، خصوصًا 
ببندي الطوارئ والتنمية بعيدًا عن رقابة البرلمان 
لمجاالت صرفها، إال أن القانون يتيح له بعد ثالثة 
قبل  من  الميزانية  تمرير  عن  االمتناع  من  أشهر 
إلى  اللجوء  الجاري،  يوليو  نهاية  قبل  أي  النواب، 
العمل  مجموعة  على  الغويل،  عرضها  بدائل  عدة 

االقتصادية.
الغويل أوضح أن الحكومة ستلجأ إلى استخدام 

أسلوب الترتيبات المالية، وذلك من خالل التوجه 
المركزي  ليبيا  ومصرف  الرئاسي  المجلس  إلى 

للحصول على الميزانية الالزمة لتنفيذ برامجها.
وإلى جانب تحذيره من اآلثار السلبية الستمرار 
التحديات  القدرة على مجابهة  الحالة، وعدم  هذه 

فيروس  ــة  أزم ظــل  فــي  المختلفة  االقتصادية 
»كورونا«، أكد أن األهم من ذلك تسييل الميزانية 
للشروع  لالنتخابات  العليا  للمفوضية  المخصصة 

في التحضير إلجرائها في تاريخها المحدد.
وفي موازاة بند الميزانية، أجّل مجلس النواب 
االنتخابية  الدوائر  توزيع  إعادة  قانون  في  النظر 
المناصب  ومــلــف  الــرئــيــس  انــتــخــاب  ــروط  وشـ
بدعوة  عالقة  لها  أن  يرجح  والتي  السيادية 
الحوار  استئناف  للبرلمان  للدولة  األعلى  المجلس 
حول األساس الدستوري لالنتخابات، خصوصًا وأن 
المذكورة متشابكة ولم تنج بدورها من  الملفات 
المشهد  متصدري  طاولة  تحت  تجري  مساومات 
البعض  يراه  فيما  إقرارها،  أجل  من  السياسي، 
عرقلة لخارطة الطريق المتفق عليها بهدف تأجيل 
بين  تتعدد  ذرائــع  تحت  االنتخابي  االستحقاق 
دستور  وإعداد  الحكم  نظام  بتفاصيل  المطالبة 
مشروع  تعديل  يقترحون  ــرون  وآخ جديد  ليبي 
أربع سنوات وإجراء استفتاء  المجمد منذ  الدستور 
ورفض  البرلمانية  االنتخابات  إجــراء  قبل  عليه 
عن  مباشر  غير  بشكل  الرئيس  النتخاب  آخرين 

طريق الهيئة التشريعية.
للتعامل  الــنــواب  مجلس  يسعى  وقــت  وفــي 
بما  االنتخابية  الدوائر  توزيع  إعــادة  مسألة  مع 
يخدمه مستقباًل في مراجعة ثقل الكتل االنتخابية 
األعلى  المجلس  سارع  البالد،  غرب  في  المتركزة 
على  بناء  الحوار  الستئناف  الدعوة  إلى  للدولة، 
بالمسار  الخاصة  الغردقة  اجتماع  مخرجات 
الدستوري، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية، 
معلاًل ذلك بـ»عدم الوصول إلى توافق في ملتقى 
الدستوري  المسار  بخصوص  السياسي  الحوار 
المؤدي إلى انتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل«.

من  مخاوفه  عن  الدولة  مجلس  يعبر  وبينما 
صالحياته  تحديد  دون  الدولة  رئيس  انتخاب 
الرئاسية،  االنتخابات  إجراء  على  ويصر  ومهامه، 
من  النواب  مجلس  يصر  الدستور،  لمشروع  وفقًا 
باالقتراع  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  على  جهته 
سابق  قرار  لنص  وفقًا  الشعب،  قبل  من  المباشر 

اتخذه العام 2014.
االنتخابات  مفوضية  رئيس  السياق كشف  وفي 
لجنة  النواب  مجلس  تشكيل  عن  السايح  عماد 
لصياغة قانون االنتخابات المقبلة، ستُباشر عملها 
للجنة  مذكرة  في  اقترح  حيث  األضحى،  عيد  بعد 
تشكيل  النواب  بمجلس  والدستورية  التشريعية 
إلنجاز  الالزمة  التشريعات  لصياغة  مشتركة  لجنة 

االستحقاق االنتخابي.
المجلس  عضو  لوّح  المواقف،  تباين  ظل  وفي 
الرئاسي موسى الكوني، بما يشبه التهديد، خالل 
يصدر  أن  بإمكانية  األسبوع  هذا  تلفزيوني  لقاء 
بالتنسيق  رئاسيًا،  مرسومًا  الرئاسي  المجلس 
دستورية  قاعدة  لفرض  العليا،  المحكمة  مع 

لالنتخابات المقبلة بـ»قوة القانون«.
جهود  بحشد  األممية  البعثة  تنشغل  ذلك  إلى 
الممكنة  البدائل  لمناقشة  التوفيقات مجددًا  لجنة 
لحصر الخيارات بشأن القاعدة الدستورية المقترحة 
على  االتفاق  وبالتالي  القانونية،  اللجنة  طرف  من 
الصيغة النهائية، قبل حلول شهر أغسطس، لكن 
ما  قائمًا،  احتمااًل  يظل  الدستوري  المسار  تعثر 
محدودة  فترة  إلى  االنتخابات  تأجيل  أيضًا  يجعل 
احتمااًل  المقبل  العام  األول  النصف  إلى  تكون  قد 
الفاصلة  المدة  تقلص  إلى  بالنظر  أيضًا،  قائمًا 
غير  ذلك  أن  رغم  المرتقبة،  االنتخابات  موعد  عن 
على  يراهنون  الذين  الكثيرين،  قبل  من  مرغوب 
مسلسل  إلنهاء  حاسمة  كخطوة  االنتخابات  هذه 

المراحل االنتقالية.

●  جلسة سابقة لمجلس األمن بخصوص ليبيا                      )أرشيفية(
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قطار الدوري يدخل 
مرحلة الحسم

في القمة والقاع
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 الكوني هّدد بإمكانية أن يصدر 
»الرئاسي« مرسوماً لفرض قاعدة 

دستورية لالنتخابات بـ»قوة القانون«

الخبراء يحذرون من لجوء الدبيبة 
إلى خيار آخر ببندي الطوارئ 

والتنمية بعيداً عن رقابة البرلمان

طرابلس، نيويورك، القاهرة: الوسط

  »من العايدين الفايزين«.. األضحى في ليبيا »شكل تاني«

يمكن  نماذج  عدة  ــي  أوروب معهد  طرح 
نظام  ــالح  إلص منها  االستفادة  لليبيا 
على  االنتقالية،  المرحلة  خالل  اقتصادها 
المعتمدتين  وتشيلي  روسيا  تجربتي  غرار 
البالد  أن  معتبرًا  الطبيعية،  الموارد  على 
ومشاكل  خانقة،  مالية  أزمــة  تواجه  ال 
ومعدل  حـــدة،  ــل  أق الكلي  االقــتــصــاد 

ضعيف. التضخم 
الذي  االفــتــراضــي،  المؤتمر  ــرض  وع
في  ــة  ــي األوروب الجامعة  معهد  ينظمه 
في  نفذت  اقتصادية  نماذج  عدة  إيطاليا، 

وتشيلي،  ورواندا  وإثيوبيا  وماليزيا  روسيا 
مع إبراز تحدياتها وخيارات إسقاطها على 

الليبية. االقتصادية  السياسة 
إن  المؤتمر،  عن  صادر  تقرير،  وقال 
أقل  ليبيا  في  الكلي  االقتصاد  مشاكل 
روسيا  واجهتها  التي  تلك  بكثير من  حدة 
1991، األمر الذي من شأنه أن  في العام 

يجعل االنتقال أسهل بكثير.
السيطرة  مــن  االنتقال  أن  وأضـــاف 
األكثر  السوق  اقتصاد  إلى  للدولة  الكاملة 
حرية كان أكبر نجاح اقتصادي لإلصالحات 
المبكر  التشكيل  في  ذلك  وبرز  الروسية، 
تحرير  خالل  من  الكامل  السوق  القتصاد 

األسعار واألسواق وإنشاء المؤسسات.
 كما نجحت موسكو في فرض ضرائب 

النفطية. الثروة  على 
اقتصاد  فيتشابه  لتشيلي،  بالنسبة  أما 
على  كبير  بشكل  يعتمد  أنه  في  البلدين 
فهو  لليبيا  فبالنسبة  الطبيعية،  الموارد 

النفط، أما في تشيلي فهو النحاس.
االنتقال  ضــروة  على  التقرير  وشــدد 
نظام  إلى  اشتراكي  اقتصادي  نظام  من 
المؤسسات  بناء  وكذلك  الحرة،  السوق 
وضبط  والمصغرة،  الكبيرة  المناسبة، 
المالي  لــلــقــطــاع  التنظيمي  ــار  ــ اإلط

المركزي. والمصرف 

طرابلس- الوسط

»تحالف شاكة –
الطشاني« ينذر 
بتطورات مثيرة
تطورات جديدة ستشهدها 
قضية الشكوى التي قدمها 

إبراهيم شاكة، ومعه عدة 
أندية وشخصيات رياضية 

ليبية، إلى المحكمة 
الرياضية الدولية »كاس«.

وتطعن الشكوى في 
شرعية انتخابات االتحاد 

الليبي لكرة القدم التي جرت 
في مارس الماضي، فيما 

تشير المعلومات الجديدة، 
إلى أن القضية ستشهد 

تطورًا مثيرًا، بعد العشرين 
من يوليو الجاري.

يذكر أن إبراهيم شاكة 
خسر انتخابات اتحاد الكرة 
بفارق صوتين عن منافسه 
عبدالحكيم الشلماني الذي 

فاز باالنتخابات األخيرة.
تفاصيل ص15

سيناريو روسي وآخر تشيلي إلصالح االقتصاد الليبي

ال تختلف عادات وتقاليد الليبيين في عيد األضحى 
في  الكبير«  »العيد  الناس  يسميه  كما  أو  المبارك 
العيد  الليبية، باعتبار عيد الفطر هو  معظم المدن 
الصغير، وبينما تعتبر عادات وتقاليد األعياد في ليبيا 
موروثًا ثقافيًا ال يتغير، يرى آخرون أن بعض العادات 

بدأت تتالشى بسبب التطور التكنولوجي.
األيام  خالل  بالتجهيزات  األضحى  عيد  »يبدأ 
العشرة األولى من ذي الحجة، من خالل التجول في 
األضحية؛  لشراء  المواشي  أسواق  ومنها  األسواق، 
الخروف  الناس شراء أضحية  الكثير من  يحبذ  حيث 
الكبير ذي القرون الكبيرة، وهو ما يفضله األطفال 
أجواء  محمد  مناجي  الحاجة  تصف  هكذا  والكبار«، 
يتم  الخروف  شراء  »بعد  مضيفة:  ليبيا،  في  العيد 
واألطفال،  األسرة  قبل  من  اسم  له  ويختار  تزيينه 
ويحل الخروف ضيفًا مرحبًا به داخل األسرة فيكرمونه 
ويقدمون له الماء والعلف حتى موعد ذبحه«. وفي 
صباح أول أيام العيد يذهب الرجال والنساء واألطفال 
العامة  والساحات  بالمساجد  العيد  صــالة  ألداء 
بعبارات  العيد  مناسبة  في  التهاني  يتبادلون  ثم 

لداير«  »العقبة  الفايزين«،  العايدين  »من  منها 
الناس.  بين  والتآخي  المحبة  عبارات  من  وغيرها 
خالل  الليبيون  بها  يتميز  ووجبات  عادات  »هناك 
التي  )العصبان(،  أكلة  مقدمتها  في  األضحى  عيد 
أرز  وتتكون من  األضحية،  وأمعاء  تجهز من كرش 
ومعدنوس والخضراوات والمفروم الذي يتم خلطه 
وحشوه في األمعاء والكرش بعد غسله جيدًا وتعتبر 
من أشهر األكالت الليبية الشعبية«، كما يقول وليد 
يقول  المنغصات،  من  يخلو  ال  العيد  لكن  البراني. 
محمد زبيدة: »مع اقتراب عيد األضحى ترتفع أسعار 
األضاحي بشكل ملحوظ وتسجل أرقامًا مرتفعة، وقد 

تجاوز سعر الخروف المحلي ألفي دينار«.
من  ليبية  مدن  عدة  في  المواطنون  ويخشى 
موعد  اقتراب  مع  األضاحي  سعر  ارتفاع  استمرار 
العيد، في ظل نقص األضاحي هذا العام، بحسب 
عدة  هناك  أن  أكدوا  الذين  المربين  بعض  رأي 
تكلفة  منها  األضــاحــي،  غــالء  إلــى  أدت  أسباب 

واألعالف. التربية 
تفاصيل ص5
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تستضيف مدينة طنجة المغربية »المهرجان الدولي للسينما والتلفزة« )طنجة 2021( 
العربية  الدول  جامعة  رعاية  تحت  وذلك  نوفمبر،  من   13 حتى   4 من  الفترة  خالل 
والتنظيم  وبالتعاون  المغربي،  السينمائي  والمركز  العرب  للفنانين  العام  واالتحاد 
باألمانة  االجتماعية  الشؤون  بقطاع  المدني  المجتمع  منظمات  إدارة  مع  المشترك 

العامة لجامعة الدول العربية وجمعية »معا« المغربية.
الثقافية  المهمات  وتنفيذ  بها  والنهوض  السينما  تطوير  إلى  المهرجان  ويهدف 
بناء  خالل  من  السينمائية  الثقافة  نشر  في  واإلسهام  السينما،  عبر  والفنية 
جسور بين مختلف الثقافات والتيارات من خالل السينما واستخراج أوجه التالئم 
أساسية  أصوال  السينما  تمثل  والتي  التيارات  هذه  بين  تربط  التي  والتشابه 
العربية  السينما  صناعة  تطوير  بغية  وذلك  الثقافات،  بين  والتفاهم  للتقارب 
ودعم اتجاهاتها وتطلعاتها األساسية للمساهمة في التنمية الثقافية والفنية 
االقتصادية وتنفيذ أهداف التنمية عبر تدعيم االتجاهات الجادة في السينما 

العربية.
لتنظيم  لمسة«  »أرقى  إلى  ُأسندت  المهرجان  تنظيم  أن مهمة  إلى  يشار 
الشركة  أن  أحمد،  بن  أيمن  التنفيذي  رئيسها  أكد  والتي  المؤتمرات، 
للخروج  الجهود  كل  تبذل  ومصر  ــارات  واإلمـ بالسعودية  بفروعها 
بالمهرجان بأجمل صورة ممكنة، مشيرا إلى أن الشركة لها باع كبير 

في تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية.

الفنانة حنني تطلق أغنيتها الجديدة
 »مكسورة« على »يوتيوب«

»طنجة« تستضيف »املهرجان »طنجة« تستضيف »املهرجان 
الدولي للسينما والتلفزة«الدولي للسينما والتلفزة«

أغانيها  أولى  إطالق  حسين  حنين  الشابة  الكويتية  المطربة  قررت 
موقع  عبر  وذلــك  »مكسورة«،  عنوان  تحت  المصرية،  باللهجة 
مادي،  وتوزيع  بوغيث،  علي  وألحان  كلمات  من  األغنية  »يوتيوب«، 
ومن إنتاج شاهين بدر البابطين، في حين قام بإخراج الفيديو كليب 

الحربان. جاسم 
فهي  مؤثرة،  قصة  ذات  »مكسورة«  أغنية  أن  إلى  حنين  وأشارت 
والمعاناة،  اآلالم  من  كمية  وفيها  والوحدة  الدنيا  عن كسرة  تتكلم 

كما  النساء،  من  الكثير  مشاعر  عن  أتكلم  »خاللها  وأضافت: 
يمكنني القول إنها تالمس مشاعري كثيرا وقريبة مني، حيث 

إنني فعليا تعبت في صناعتها من األلف إلى الياء، لذلك أعتبرها 
من أهم األعمال التي سأقدمها في مشواري الفني، الذي ال يزال 

»برافو  أغنية  في  تألقها  بعد  حسين  حنين  وعرفت  البداية«.  في 
عليك«، والتي امتد نجاحها على مواقع التواصل االجتماعي بعد أن 

الويس. وعبدالعزيز  الشعيبي  بدر  الفنانين  مع  جمعتها 

المواهب  أصحاب  من  المزيد  جذب  بهدف 

الحكومة  افتتحت  التكنولوجيا،  قطاع  في 

واجهة  مع  جديدة،  منصة  األربعاء،  الفرنسية، 

من  الواعدين  على  تسهل  ومبسطة  موحدة 

أنحاء العالم إجراءات الهجرة، وقال وزير شؤون 

التجارة الخارجية فرانك ريستر، إن هذه المنصة 

تو ال فرنش تك«  التي تحمل عنوان »ويلكام 

)»أهال بكم في فرنش تك«(، »ستتيح جمع كل 

أصحاب  وصول  لتبسيط  الالزمة  المعلومات 

المواهب األجانب إلى فرنسا وتسهيل دعمهم 

هذا  تسريع  على  قادرين  ليكونوا  واندماجهم 
النظام البيئي المهم«.

»التكنولوجيا  أن  ريستر  فرانك  وأكد 

التي  االستراتيجية  أن  إثبات  هي  الفرنسية 

وتسارعت  سنوات،  عشر  منذ  فرنسا  انتهجتها 

وتيرتها في 2014 ثم العام 2016 مع وصول 

تعد  ماكرون،  إيمانويل  الجمهورية  رئيس 

الملف  في  وجاء  مميزا«،  وإنجازا  كبيرا  نجاحا 

الصحفي الخاص بإطالق المنصة الجديدة أن 

هي  فرنسا  في  التكنولوجيا  قطاع  »منظومة 

األكثر دينامية اليوم في االتحاد األوروبي«. 

للهجرة إلى فرنسادعوة »مواهب التكنولوجيا« 

25 تطبيقا يجب حذفها من هاتفك
وذلك  »بالي«،  متجر  من  »أندرويد«  تطبيقات  من  مجموعة  غوغل  شركة  حظرت 
بعد فترة وجيزة من حظرها تسعة تطبيقات أخرى خطيرة تحاول سرقة كلمات مرور 
مستخدمي موقع »فيسبوك«، وتستهدف الدفعة األخيرة أولئك الذين يحاولون كسب 
النوع  هذا  وازدهر  المشفرة.  العمالت  تعدين  جنون  حاالت  أحدث  خالل  من  المال، 
هائلة من  أعداد  مع محاولة  األخيرة  السنوات  في  اإلنترنت  عبر  العمالت  الجديد من 
األشخاص االنضمام إلى الثورة وتحقيق ربح سريع. ويستخدم تعدين العملة المشفرة 
الرياضية  المشكالت  لحل  الكمبيوتر  أجهزة  معالجة  قوة  التشفير(  )AKA–تعدين 
المكافأة بكمية صغيرة  العملة المشفرة، ثم تتم  التي تتحقق من معامالت  المعقدة 

من العمالت المشفرة.
وزعمت التطبيقات التي حظرت مؤخرا بواسطة غوغل، أنها تقدم خدمات التعدين 
التي تدر المال مقابل رسوم شهرية، وبمجرد تسجيل الدخول، يزود المستخدم بلوحة 
جنيها،  يتم  التي  واألموال  التطبيق  أداء  جودة  مدى  تعرض  التي  النشاط  معلومات 
 Lookout األمان في مختبر  فريق  مع  احتيال معقدة  كان جزءا من عملية  ذلك،  مع 
Threat، الذي اكتشف أنه–بعد أن دفع المستخدمون االشتراك لم يحدث أي تعدين 
فعلي في السحابة اإللكترونية. وأزيل ما مجموعه 25 تطبيقا من سوق غوغل الرسمية 
عبر اإلنترنت، مع تحذير Look out من أن أكثر من 100 تطبيق ال تزال متاحة عبر 

متاجر الجهات الخارجية التي تسمح بتحميل التطبيقات على األجهزة، 
أكثر من  المجرمين خدعوا  أن  Look out، يعتقد  وبناء على تحليل 

93000 شخص وسرقوا ما ال يقل عن 350 ألف دوالر. إذا كنت تفكر 
من  النصائح  بعض  فإليك  المشفرة..  العملة  تطبيقات  استخدام  في 

Look out: تعرف على المطورين وراء التطبيق. ما الشهادات أو بيانات 
االعتماد التي يمتلكونها، وما التطبيقات األخرى التي قاموا بإنشائها، وهل 

تمتلك الشركة موقعا على الويب وهل يمكنك االتصال بها والتثبيت من 
متجر التطبيقات الرسمي. على الرغم من صعوبة اكتشاف عمليات االحتيال، 

قراءة  الضارة  البرامج  تنزيل  يقلل من مخاطر  متجر رسمي  التنزيل من  فإن 
الشروط واألحكام. تحتوي معظم تطبيقات االحتيال إما على معلومات مزيفة 

أو ليس لديها أي شروط متاحة.
استخدم تقييمات المستخدمين اآلخرين للتطبيق لصالحك. يمكن أن تكون 

قراءة تجربة المستخدمين اآلخرين مع التطبيق أمرا مثيرا لالهتمام عندما يتعلق 
األمر بتحديد عمليات االحتيال فهم أذونات التطبيق وأنشطته. ابحث عن العالمات 

للعمل، هل  يحتاجها  ال  أذونات  التطبيق  يطلب  التطبيق. هل  أنشطة  في  الحمراء 
يتعطل التطبيق أو تتم إعادة تعيينه فجأة،.

CINEMA
CINEMA

في  شورتس«،  »يوتيوب  الجديد  نسقها  »يوتيوب«  ستطلق 
توك«،  »تيك  منصة  »غوغل«  تنافس  وبه  بلد،   100 من  أكثر 
بنسخة  الماضي،  العام  أعلنها  التي  الخاصية  هذه  وأطلقت 
تجريبية قبل أشهر، وفق »فرانس برس«، ويتسنى لمستخدمي 
القصيرة  الفيديوهات  هذه  مشاهدة  أجمع  العالم  في  المنصة 
أن  غير  أقصى.  كحد  ثانية   60 إلى  مدتها  تصل  قد  التي 
أو  نص  إضافة  تتيح  )التي  ونشرها  األشرطة  هذه  إعداد  أداة 
بعد  تطرح  لم  الخصوص(  وجه  على  بصرية  أو  سمعية  مؤثرات 

كلها. البلدان  في 
في  المتحدة  الواليات  ثم  الماضي  العام  الهند  وبعد 
وكندا  بريطانيا  )منها  بلدا   20 من  ألكثر  يتسنى  بات  مارس، 
على  يونيو،  في  الخاصية  هذه  استخدام  الالتينية(  وأميركا 
كافة  وأفريقيا  األوسط  والشرق  أوروبا  بلدان  في  تطرح  أن 
ما كشفته  وفق  التجربة،  قيد  تزال  ال  بنسخة  يوليو،  اعتبارا من 
قيد  هذه  الجديدة  خدمتها  على  المنصة  وتعول  »يوتيوب«. 
استراتيجيتها،  من  جديدة  ركيزة  إلثراء  العالم  في  االنتشار 
استخدام  جدا  القصيرة  األشرطة  هذه  لمعدي  ويتسنى 
يسهل  مما  »يوتيوب«،  على  فيديوهات  من  صوتية  مقتطفات 
مثل  واسعا،  انتشارا  تلقى  قد  التي  الفيديوهات  بعض  إنتاج 
على  نشرت  أخرى  محتويات  على  التعليق  فيها  يتم  التي  تلك 

ما. وصفة  تطبيق  أو  »يوتيوب« 

»يوتيوب« تستعد إلطالق 
منافس »تيك توك« #نشر_تقرير_مراجعة#نشر_تقرير_مراجعة

_مصرف_املركزي_مصرف_املركزي
أطلق نشطاء ومدونون وإعالميون هشتاغ »#نشر_

تسلم  بعد  وذلك  تقرير_مراجعة_مصرف_المركزي«، 
ليبيا  لمصرف  المالية  المراجعة  تقرير  الليبية  السلطات 

المجلس  رئيس  بحضور  والبيضاء،  المركزي طرابلس 
الكوني،  المجلس موسى  المنفي، وعضو  الرئاسي محمد 

الحبري،  ونائبه علي  الكبير  الصديق  المصرف  ومحافظ 
إضافة إلى المبعوث األممي يان كوبيش، وشركة 

المكتب  »ديلويت« للمراجعة، وفق بيان صادر عن 
الحكومة. لرئيس  اإلعالمي 

بتمكين  وإعالميون  ومدونون  وطالب نشطاء 
المالية  المراجعة  تقرير  المواطنين من االطالع على 

التي  الحقائق  الشعب  المركزي حتى يعرف  ليبيا  لمصرف 
المركزي. المصرف  انقسام  أزمة  جرى طمسها بخصوص 

اإلفادة  يحاولون  قد  كمبيوتر  قراصنة  أن  من  األميركية  »مايكروسوفت«  شركة  حذرت 
تصحيح  بتثبيت  وأوصت  بـ»ويندوز«،  تعمل  التي  األجهزة  تشغيل  نظام  في  خلل  من 
منشور  في  العمالقة  التكنولوجيا  شركة  ونبهت  نايتمير«،  »برينت  تسمية  عليه  أطلقت 
إذا  الكمبيوتر،  السيطرة على  القراصنة يستطيعون  أن  الثالثاء، من  على موقعها، مساء 

نجحوا في محاولتهم، وفق »فرانس برس«.
وأوضحت »مايكروسوفت« أن »في إمكان المتسلل الذي ينجح في اإلفادة من الخلل 
وأضافت  النظام«  ولوج  على  قدرته  بفضل  عشوائية  )كودات(  برمجة  تعليمات  ينفذ  أن 
أن بإمكانه »بعد ذلك تثبيت البرامج، أو عرض البيانات أو تعديلها أو محوها، أو إنشاء 
حسابات جديدة تتمتع بحقوق مستخدم كاملة« ودعت المجموعة مستخدمي »ويندوز« 
معرضة  التشغيل  نظام  إصدارات  كل  إن  إذ  الفور؛  على  التصحيح  هذا  تثبيت  إلى 
األمان  خبراء  من  عدد  وأشار  المالئم،  األمان  بتحديث  بعد  كلها  تتمتع  ال  لكن  للخطر 
إليه  المشار  الخلل  استخدام  من  بالفعل  تمكنوا  أن  سبق  قراصنة  أن  إلى  المعلوماتي 

الطابعة. ببرنامج  والمرتبط 

شعر الحكمة
اّساع تنفرج يا هلنا***ويعم الهنا والفرح يف موطّنا

والوقت حتى ان طال بيه عللنا
اّساع تنفرج ويبان *** خير ومحبة وود واطمئنان

وننسى أيام اخلوف واحلرمان
د.هند الساحلي

»مايكروسوفت« تنبه إلى خلل 
في نظام »ويندوز«

كلمة1000

●   شاطئ رأس الهالل 35 كلم غرب مدينة درنة.

العمالقة  الصينية  »تنسنت«  شركة  تبدأ 

على  حظرت  أن  سبق  التي  الفيديو  أللعاب 

التعرف  تقنية  باعتماد  ليال  اللعب  األطفال 

التحايل على هذا  القصر من  لمنع  الوجه  على 

في  اإلجراء  المرعية  التشريعات  وتمنع  الحظر 

18 عاما  أعمارهم عن  الصين رسميا من تقل 

من استخدام ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت بين 

وهو  صباحا،  والثامنة  مساء  العاشرة  الساعة 

ومشاكل  اإلدمان  من  الحد  إلى  يهدف  إجراء 

النظر لدى الصغار، وفق »فرانس برس«.

نظام  الغرض  لهذا  »تنسنت«  واستحدثت 

لكن  العمر.  من  التحقق  مع  لألسماء  تسجيل 

حسابات  يستخدمون  كانوا  ومراهقين  أوالدا 

ضوء  وفي  الحظر  على  للتحايل  الكبار  أنشأها 

نظامها؛  تعزيز  الشركة  قررت  الواقع،  هذا 

بحيث بات على أي شخص يلعب بعد العاشرة 

التعرف على الوجه.مساء بحساب ألحد البالغين أن يخضع الختبار 

ومن شأن خاصيات أخرى جديدة أن تسهل 

وتعزز مشاهدة أشرطة من هذا النوع تحصد 

يومية،  مشاهدة  مليون   6.5 من  أكثر  أصال 

أيضا  المجموعة  وأعلنت  »يوتيوب«،  وفق 

منتجي  لدعم  صندوقها  أن  السياق  هذا  في 

مليون  مئة  المزود  القصيرة  الفيديوهات 

سبق  والذي  و2022،   2021 للعامين  دوالر 

المتحدة،  والواليات  الهند  في  اعتمد  أن 

بلدان  بقية  في  قريب  عما  العالم«.»سيطلق 

الصغار من ألعاب الفيديو ليالتقنية صينية جديدة ملنع 
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أكثر من أربعة أشهر مرت على منح مجلس النواب 
لكن  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  لحكومة  الثقة 
المجلس يبدو أنه أغلق باب الرضا في وجهها بعد 
مشروع  على  اآلن  حتى  يوافق  لم  إذ  التاريخ،  ذلك 
قانون ميزانية الدولة للعام 2021؛ فيما تأجل النظر 

في مشروع القانون إلى ما بعد عيد األضحى.
وبينما يطلب المجلس تقليل نفقات بعض البنود 
دينار  مليار  بـ93  المقدرة  المقدمة،  الميزانية  في 
مشروعات  تقيم  ولن  موقتة  الحكومة  أن  باعتبار 
بنص  الحكومة  أعضاء  يتمسك  المدى،  طويلة 
قد  سيناريوهات  األفق  في  يلوح  فيما  الميزانية؛ 
تعقد المرحلة االنتقالية، منها اعتماد ميزانية أعدها 

مجلس النواب بقيمة 76.5 مليار دينار.
اعتماد  دون  المجلس  عقدها  جلسات  خمس 
الميزانية التي تقول الحكومة إن تأخرها يتسبب في 
مشاكل للمواطنين ويعرقل حل األزمات الخدمية، ال 

سيما ما يتعلق بالكهرباء والمياه.
جلسة  المجلس  عقد  الجاري،  األسبوع  وخــال 
قانون  مشروع  بشأن  المداوالت  تعليق  إلى  انتهت 
الميزانية إلى ما بعد عيد األضحى، وذلك لعدم توافر 
المشروع، حسبما  القانوني للتصويت على  النصاب 

أكد الناطق باسم المجلس عبداهلل بليحق، الثاثاء.
 )04( رقم  والقانون  الدستوري  اإلعان  وينص 
على  عضوًا   120 موافقة  على ضرورة   2014 لسنة 
عدد  أن  بليحق  وأوضح  الميزانية.  قانون  مشروع 
نائبًا   82 كان  الثاثاء  بجلسة  الحاضرين  النواب 
بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية، مشيرًا 
إلى أن بعض األعضاء طلبوا إحالة األمر إلى اللجنة 

التشرعية والدستورية بالمجلس.

رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في 
المجلس، عبدالمنعم بالكور، كشف الخميس الماضي 
لقناة الوسط )wtv( أن المجلس قد يلجأ إلى مشروع 
قانون اللجنة المالية الذي ينص على ميزانية بحجم 
المشروع  هذا  يحظى  أن  متوقعًا  دينار،  مليار   76.5
المجلس  رفــض  أن  إلــى  ــار  وأش بالموافقة.  األخير 
الميزانية سببه تخصيص مبالغ كبيرة لبعض البنود قد 
تفاقم من أزمة التضخم وتزيد من المعاناة االقتصادية 
للمواطن، »فالميزانية تسبب تضخمًا مركبا.. وال تقدم 
شيئًا لاقتصاد الليبي«. وتابع: »نتمنى حدوث توافق 
وإقرار الميزانية«، مشددًا على ضرورة حسم الموضوع 
الفني فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع أن يتم أواًل، 
»ويجب ذلك قبل الخوض في الموضوع السياسي«. 
كما دعا الحكومة إلى تحقيق مطالب مجلس النواب 
وصياغة ميزانية يتم التوافق عليها »حتى تحرج من 

تسميهم بالمعرقلين«.

تهديدات وإطالق نار
للتهديد،  النواب  تعرض  عن  معلومات  وُأثيرت 
خال  طبرق  في  المجلس  مقر  قرب  نار  إطاق  مع 
باسم  الرسمى  الناطق  لكن  الثاثاء،  انعقاده  جلسة 
المجلس نفى هذا األمر بـ»شكل قاطع«، مؤكدًا أن 
استمرت  الميزانية  قانون  مشروع  مناقشة  جلسة 
»بشكل طبيعي«. كما حذر من »تبعات االنجرار وراء 
تستخدم  ووهمية  مزورة  صفحات  تروجها  شائعات 
الوسط  تجمع  عضوة  كانت  النواب«.  مجلس  اسم 
النيابي، النائبة أسماء الخوجة، قالت إن »النار ُأطلقت 
جلسة  خال  طبرق،  في  البرلمان«  مقر  من  بالقرب 
حول  المناقشات  الستكمال  خصصت  التي  الثاثاء، 
مشروع قانون الميزانية، مضيفة أن النواب سمعوا 

»تهديدات للنواب من خارج القاعة«.

الوسط  تجمع  نشره  لها  تصريح  في  وتابعت 
النيابي، عبر صفحته على »فيسبوك« أنه »منذ بداية 
الجلسة ونحن نرى تحفزًا ونية لعدم السماح بتمرير 
الميزانية«، مشيرة إلى أن اشتراط اللجنة التشريعية 
نصابًا من 120 عضوًا »تعجيزي الغاية، وهدفه إفشال 
الجلسة«. وفي جلسة اإلثنين الماضي المغلقة، استمع 
النواب إلى التقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية 
بتعديل  اللجنة  ومقترح  بالمجلس،  العامة  والموازنة 
مشروع قانون الميزانية. وبدأت الجلسة برئاسة عقيلة 

صالح ونائبه األول فوزي النويري.
وتناقش الجلسة التقرير النهائي المقدم من لجنة 
التخطيط والموازنة بشأن مشروع القانون الذي تأجل 
طرحه للتصويت بسبب خافات بين النواب والحكومة 

أسلوب الترتيبات المالية من خال التوجه إلى المجلس 
الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، وذلك للحصول على 

الميزانية الازمة لتنفيذ برامج الحكومة«.
تتضمن  المالية  الترتيبات  أن هذه  الغويل  وبين 
في الباب األول المرتبات وما في حكمها، وفي الباب 
وفي  والتشغيل،  والتجهيز  التسيير  نفقات  الثاني 
الباب الثالث المشاريع والبرامج التنموية، ويضاف في 
الباب الرابع نفقات الدعم، على أن تتم جدولة موارد 
الترتيبات المالية بشكل مفصل. واعتبر أنه دون ذلك 

لن تتمكن الحكومة من أداء مهامها.
جسامًا  تحديات  يواجه  االقتصاد  أن  إلى  ونــوه 
أبرزها  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  لتحقيق 
البشرية  والطاقات  اإلمكانات  استثمار  على  القدرة 

واألصعدة«، مضيفًا:  المستويات  كافة  على  المتاحة 
التعقيد  من  نوع  بها  تشريعية  ظروفًا  تواجه  »ليبيا 
الحياة  مناحي  من  الكثير  في  كبير  بشكل  أثــرت 
االقتصادية واالجتماعية بسبب تأخر اعتماد الموازنة 

العامة للدولة من قبل مجلس النواب«.
وحذر الغويل من أن »استمرار هذه الحالة قد يخلق 
الباد في غنى عنها، وستترتب على  اقتصادية  أزمة 
ذلك آثار سلبية ألن جميع عناصر النشاط المالي في 
الدولة من نفقات وإيرادات عامة دون إغفال أي جانب 
مؤشرات  في  يؤثر  حجمه  كان  مهما  مكوناتها  من 

األداء العام للمؤسسات الحكومية«.
معالجة  في  سيسهم  الميزانية  اعتماد  أن  ورأى 
الكثير من المختنقات، التي من بينها استكمال اإلفراج 
عن مرتبات موظفي الدولة والتسويات المالية وحل 
وتوفير  االجتماعي  الضمان  يعانيها  التي  المشاكل 
احتياجات قطاع الصحة في مكافحة فيروس »كورونا« 
ذات  أخرى  ونفقات  والكهرباء  النفط  قطاعي  ودعم 
دمرته  ما  إعمار  إعادة  برنامج  وكذلك  أساسي  طابع 
الحرب، »واألهم من ذلك تسييل الميزانية المخصصة 
للمفوضية العليا لانتخابات للشروع في التحضير لهذا 

الحدث في تاريخه المحدد«.
الدولي  األمن  مجلس  يناقش  فيما  ذلك،  يأتي 
في نيويورك اليوم الخميس )15 يوليو( الوضع في 
كوبيش  يان  األممي  المبعوث  أكد  حسبما  ليبيا، 
األممية  المنظمة  داخــل  النقاش  إن  قــال  ــذي  ال
سيتطرق إلى ملف االنتخابات وما يحدث في تنفيذ 

اتفاق وقف إطاق النار.
وأوضح أن المجلس سيعقد اجتماعًا وزاريًا برئاسة 
المجتمع  دعم  لتحشيد  أخرى  فرصة  »وهي  فرنسا 
وضعها  التي  األهمية  بالغة  األهداف  لهذه  الدولي 

الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها«.

امليزانية تدخل »نفق النواب املظلم«..
وظهور السيناريوهات البديلة

القاهرة - الوسط

أعباء أمنية إضافية وثقيلة ستلقى على عاتق ليبيا 
مع االنسحاب الفرنسي الوشيك من منطقة الساحل 
الصحراوي  الشريط  تمثل  التي  وهي  األفريقي، 
الطويل مع ليبيا. ومع رفض دول الساحل سياسة 
يبدو  األمر  فإن  ليبيا  في  األجانب  المرتزقة  طرد 
المجلس  بما فيها  االنتقالية  السلطة  أصعب على 

الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
السيطرة  فرض  االنتقالية  السلطة  على  ويتعين 
أمام  التي ستبقى مكشوفة  الجنوبية  الحدود  على 
أن  توقعوا  مراقبين  حسب  اإلرهابية،  التنظيمات 
نفوذها،  لتعزيز  الوضع  استغال  موسكو  تحاول 
مستفيدة من استمرار انقسام المؤسسة العسكرية.

فرنسا تنسحب من »الساحل«
ويسود اعتقاد لدى دول الجوار الليبي أن إعان 
الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إغاق القواعد 
أمنيًا  سخونة  البؤر  أكثر  في  الفرنسية  العسكرية 
في مالي وإنهاء مهمة »برخان« في كامل منطقة 
الساحل سوف يضعها في ورطة هي في منأى عنها 
مع تجدد نشاط التنظيمات اإلرهابية التي لها امتداد 
الصحراء  في  و»داعــش«  »بوكوحرام«  جماعة  مع 

الكبرى وفلول تنظيم »القاعدة«.
ومع عدم االهتمام الكافي من السلطة االنتقالية 
بالتعليق  ســواء  الساحل  منطقة  في  يجري  بما 
قوات  فإن  الحدود،  بأمن  يتعلق  ما  أو  التقرير  أو 
القيادة العامة أعلنت عدة مناطق عمليات عسكرية 
يحظر فيها تحرك المركبات واألفراد، وذلك ضمن 
عملياتها للتصدي للجماعات اإلرهابية بعد أن أطلق 
عملية أمنية داخل نطاق الجنوب الغربي من ليبيا، 
مستهدفًا بسط سيطرته على نقاط إستراتيجية، في 

مقدمتها معبر إيسين الحدودي مع الجزائر.

الخوف من تمدد الصين وروسيا
فرنسا  منح  من  الغربي  القلق  يسود  المقابل،  في 
الضوء األخضر لروسيا والصين للتمدد عسكريًا في 
عن  بحثًا  أحضانهما  إلى  مرغمة  تعود  قد  منطقة 
تجهيز جيوشها باألسلحة والمعدات في حرب تلك 

المنطقة ضد اإلرهاب.

منطقة  على  السيطرة  بسط  استحالة  ومــع 
الساحل ما لم يتم حل األزمة الليبية وتوحيد جهود 
مؤسساتها األمنية لفرض السيطرة على حدودها 
السابق،  الفرنسي  الجيش  قائد  دعا  الجنوبية، 
الجنرال فرانسوا ليكونتير، إلى أن يكون االنسحاب 
ويحتلوا  والصينيون  الــروس  يأتي  ال  حتى  »ذكيًا 
القرار  صنع  دوائر  وتدرك  سنتركه«.  الذي  الفراغ 
خطورة  من  تزيد  االنسحاب  خطط  أن  األجنبية 
تحول الجنوب الليبي، وتحديداً فزان الغني بالنفط 

والغاز والذهب واليورانيوم والمياه الجوفية، إلى 
منطقة ذات نفوذ روسي وتوسيع دائرة نفوذها 

جانب  إلى  ووقوفها  »فاغنر«  قوات  وجو  مع 
أمر  ليبيا، وهو  التشاديين في  المتمردين 
إخراج  بضرورة  األميركي  اإللحاح  يعكس 
كافة القوات األجنبية من ليبيا دون تأخير، 
خاصة أن الشركة األمنية الروسية ال تجند 
فقط مقاتلين روسًا ومن أوروبا الشرقية، 

بل من سورية وتشاد والسودان.

ضرورة طرد المرتزقة
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية األميركي 

لشؤون الشرق األدنى، جوي هود، شدد من جانبه 
في تصريحات تلفزيونية خال األسبوع الجاري على 
أن إخراج المرتزقة أصبح أكثر إلحاحًا »فقد رأينا ما 
حدث مع رئيس تشاد من المتمردين الذين كانوا 
في جنوب ليبيا؛ لقد صدم هذا الحادث العالم وصدم 

الليبيين أنفسهم«.
المتمردين  زعيم  اعترف  الماضي  أبريل  وفي 
على  هجومًا  قاد  الذي  مهدي،  محمد  التشاديين 
لجريدة  الليبي  الجنوب  من  انطاقًا  تشاد  شمال 
تلقت  ميليشياته  أن  الفرنسية،  ــارت«  ب »ميديا 
تدريبات على يد »مرتزقة فاغنر« في قاعدتي براك 

الشاطئ وتمنهنت ومناطق أخرى في الجنوب.
الخمس  الساحل  دول  مجموعة  قادة  ويعارض 
األجنبية  الــقــوات  لطرد  المتحدة  ــم  األم خطة 
والمرتزقة من ليبيا، مقدرين عددهم بنحو 30 ألف 

مقاتل، لكنهم يعتبرون أن الخطة غير واضحة.
الجاري جميع  األسبوع  للقادة خال  بيان  دعا  و 
الكامل  التنفيذ  ضمان  إلى  ليبيا  في  النزاع  أطراف 

لوقف إطاق النار في 23 أكتوبر 2020، وحث جميع 
الدول األعضاء على احترام ودعم هذه العملية، ال 
سيما من خال االنسحاب دون تأخير لجميع القوات 

األجنبية والمرتزقة من األراضي الليبية.
لألمم  التابع  األمن  اجتماع مجلس  إلى  وأشاروا 
المتحدة بشأن مخاطر انتشار المرتزقة الموجودين 
في ليبيا على دول المنطقة، وهو االجتماع الذي عقد 
في 27 أبريل 2021، بدعوة من األعضاء األفارقة في 

مجلس األمن )كينيا والنيجر وتونس(.

باريس ال تريد خروجًا كليًا
مع  اإليجابية  العاقات  فرنسا  خسارة  أعقاب  وفي 
»فاغنر«  أصبحت  التي  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
لها حضور قوي بها عقب إنهاء عمليتها العسكرية 
)سانغاريس( في 2016، فإن باريس ال تحبذ الخروج 
حلفاءها  تحشد  بل  وراءهــا،  فراغًا  تاركة  نهائيًا 

األوروبيين واألميركيين أكثر لتحمل عبء أكبر معها 
مع إبقاء لقواعد عسكرية فرنسية في كل من تشاد 

والنيجر ومالي وبوركينافاسو.
تمتلك  التي  المتحدة  الواليات  دور  يبقى  فيما 
القوة األجنبية الثانية في المنطقة بنحو 1100 عنصر 
اللوجسيتي  الدعم  وتقديم  التدريب  على  مقتصر 

واالستخباري.
عبد  الجزائري  الرئيس  به  أدلى  تصريح  وفي 

المجيد تبون عقب استقباله رئيس جمهورية النيجر، 
محمد بازوم، فقد أعلنا توافقًا على التعاون األمني، 
مشيراً إلى الموافقة على كل المقترحات التي تقدم 
بها الطرف النيجري، دون أن يعطي مزيد التفاصيل. 
واعتبر في تصريحات سابقة له أن »قوة مجموعة 
)برخان(– ــوة  وق ــي5(  )ج الخمس  الساحل  دول 

الفرنسية هي حلول جزئية«.
ميركل  أنغيا  األلمانية  المستشارة  رحبت  كما 
التحديات  أن  نعلم  »نحن  قائلة:  النيجر،  برئيس 
تتزايد يومًا بعد يوم. لذلك يمكنني القول إنه عندما 
يتعلق األمر باألمن اإلقليمي، فنريد بطبيعة الحال 
أن نبقى إلى جانب النيجر إما على المستوى الثنائي، 
أو فيما يتعلق بقوات الساحل الخمس )النيجر ومالي 

وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو(«.
والافت أن بازوم حاول استطاع موقف الجزائر 
من التدخل العسكري خارج حدودها على خلفية مادة 

تم تعديلها في الدستور تتيح لها ذلك.

3 دول تتصارع على مالي
سائغة  لقمة  تكون  فقد  أيضًا  المجاورة  مالي  أما 
انقاب  أطاح  الصين وحتى تركيا، حيث  أو  لروسيا 
قاده العقيد عاصيمي كويتا، المحسوب على روسيا، 

حكم الرئيس الموقت باه نداو، في مايو الماضي.
وحذر الرئيس الفرنسي زعماء المنطقة، بأنه »لن 
يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية 
وال عملية انتقال سياسي«، في إشارة إلى باماكو، 
خاصة أن األعام الروسية حاضرة في أغلب األحيان 
العاصمة  شــوارع  في  تخرج  التي  المظاهرات  في 

المالية مطالبة برحيل القوات الفرنسية.
وعلى الرغم من عدم وجود حدود مباشرة لليبيا 
أفريقيا  وجمهورية  بوركينافاسو  ودولتي  مالي  مع 
العابرة  األمنية  التهديدات  خطر  أن  إال  الوسطى، 
للحدود يبقى قائمًا، فقد أشارت أحدث تقديرات جهاز 
االستخبارات الخارجية األلماني )بي إن دي( إلى الخطر 
الذي يمثله تنظيما »القاعدة« و»داعش«. ولفت إلى 
الوضع في دول في الشرق األوسط واألدنى ودول 
أفريقيا،  من  الجنوبي  والشطر  األفريقي،  الساحل 
وجزء من وسط آسيا. وقال رئيس الجهاز برونو كال 
تسايتونغ«  دويتشه  »زود  لجريدة  تصريحات  في 
األلمانية نشرت يوم اإلثنين الماضي إنه يبدو حتى 
بعد الهجوم األخير على الجيش األلماني في مالي 
أن الغرب ال يمكنه االختفاء من هناك، وطالب بأن 
تبذل أوروبا ما بوسعها من أجل دعم دول الساحل 
بإقليم  تتعلق  »المسألة  أن  تدرك  وبأن  األفريقي، 
مجاور سيكون للمخاطر األمنية فيه تأثيرات مباشرة 

على أوروبا«.
زعيم  مقتل  تداعيات  على  تركيزه  سياق  وفي 
نفوذ  تعزيز  على  شيكاو،  بكر  أبو  »بوكوحرام«، 
أفريقيا تحديدًا،  المنطقة وفي غرب  »داعش« في 
كشف معهد الدراسات األمنية الجنوب أفريقي في 
تقرير له، يوم الثاثاء الماضي، أن مقاتلي »بوكو 
ليبيا ألسباب  إلى  غادروا  »الذين  السابقين  حرام« 
جانب  إلى  تشاد  بحيرة  حوض  إلى  عادوا  مختلفة 
وصول نحو 80 مقاتل على دفعتين إلى نيجيريا من 

ليبيا في أبريل الماضي«.

الوسط–عبدالرحمن أميني

مسؤول أميركي: إخراج المرتزقة 
من األراضي الليبية أصبح أكثر 
إلحاحاً بالنظر للوضع في تشاد

تأجيل النظر فيها إلى ما بعد العيد

حول بنود الميزانية وقيمتها.
من جانبه، عرض وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
بحكومة الوحدة، سامة الغويل، على مجموعة العمل 
االقتصادية البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة 
»استخدام  ومنها  الميزانية،  على  الحصول  أجل  من 

رئيس جلنة التخطيط: قد 
نلجأ ملشروع قانون ينص على 

ميزانية بـ 76.5 مليار دينار

فك االرتباط الفرنسي بدول الساحل يزيد األعباء األمنية على ليبيا

• جانب من اجتماع سابق حلكومة الوحدة الوطنية املوقتة برئاسة الدبيبة.

• جلسة مجلس النواب في طبرق، 13 يوليو 2021.

• جنود فرنسيون في مالي، وفي اإلطار الرئيس الفرنسي ماكرون
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ليس هناك خالف بين وزير النفط 
ورئيس المؤسسة والهدف الرئيسي

من وجود الوزارة إدارة وتنمية القطاع

الحكومة حلت جل المشاكل السابقة 
بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي 

لخدمة المصلحة العليا للدولة

تحسين مستوى معيشة المواطن من 
أولويات الحكومة األساسية بما يضمن 

حياة كريمة لجميع أبناء الشعب

وهل  مناسبا..  تراه  هل  ليبيا..  في  الرواتب  سلم   •
يحصل على الزيادات أصحاب الصوت العالي فقط.. 

نتاج والجهد؟ ن التقدير بناء على االٕ أم أ
تسمح  وعملية  معايير  إلى  الرواتب  سلم  يخضع 
بحيث  والتعويضات،  المكافآت  لحزم  كامل  بتحليل 
التي  والحوافز  رواتبها  بمقارنة  للمؤسسات  تسمح 
تقدمها مع مؤسسات أخرى معروفة في المجال نفسه 
وليست  ومفصلة  مركزة  علمية  تحليل  عملية  وهي 

تقليدي،  بشكل  رواتب  لسلم  مسح  عملية  مجرد 
ولذلك تسعى حكومة الوحدة الوطنية وفق توجيهات 
رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى تحسين مرتبات 
مختلف موظفي القطاع العام بما يضمن لجميع أبناء 
الشعب الليبي الحياة الكريمة، ونحن نسير بخطوات 
واثقة لزيادة مرتبات مختلف القطاعات، إن الحكومة 
وعلى  االجتماعية  العدالة  تحقيق  أجل  من  تعمل 
المعيشية وتوفير حياة  الحد من تفاوت المستويات 
كريمة تليق بالمواطن الليبي، حيث إن من األولويات 
األساسية لحكومة الوحدة الوطنية تحسين مستوى 
معيشة المواطن الليبي الفيصل في عملية المرتبات 
الجهد والدرجة الوظيفية وليس الصوت العالي العمل 
طريق  عن  لليبيين  األساسية  الحاجات  تلبية  على 
تكوين منظومة تنموية اجتماعية مستدامة هدفها 
متطلبات  وتغطية  ودعم  الليبي،  المواطن  تمكين 
على  قادرين  يجعلهم  بما  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
مواجهة مصاعب الحياة، وفتح باب المساهمة الفاعلة 

أمامهم في اإلنتاج، واإلبداع.
تحميل  ــدم  وع الخصخصة  نحو  يتجه  العالم   •
المملكة  في  تحقق  ما  وهو  كبيرة،  عباء  أ الحكومات 
حالة  العربية السعودية مؤخرا، حيث قررت الحكومة إ
خالل  الخاص  القطاع  إلى  بالدولة  العاملين  أغلب 

ن نرى هذا النهج في ليبيا؟ سنتين.. هل يمكن أ
للنهوض  الخاص  القطاع  إشراك  موضوع 
من  كبير  اهتمام  محل  هنا  الوطني  باالقتصاد 
الدولة  وزارة  وتدرس  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
ون االقتصادية والجهات ذات االختصاص سبل  للشؤ
دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي سيترتب عليه أثر 
يجابي على عملية التنمية االقتصادية والمجتمعية،  إ
وذلك يستدعي شحذ الطاقات واإلمكانات بما فيها 
من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص للمشاركة 
بين  التعاون  تفعيل  عملية  ومأسسة  تنظيم  في 
القطاعين إلنشاء المشروعات المختلفة، لذلك نسعى 
لتنظيم العمل وبيته بما يسهم في توجيه المشاريع 
بهدف  الليبية  العمل  تحتاجها سوق  التي  واألعمال 
باالقتصاد  النهوض  أجل  من  وتطويرها  تنميتها 
تعد  المستويات،  فضل  أ لى  إ به  واالرتقاء  الوطني 
األمثل  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
إلعادة تمويل البنية التحتية وبنائها بهدف تحديث 
دون  يتطور  ن  أ يمكن  ال  فاألخير  الليبي،  االقتصاد 
وجود بنية تحتية التي تعد ضرورية جدا ألي اقتصاد، 
وشبكات  ية  الكهربائ الطاقة  خدمات  همها  أ ومن 

االتصاالت المواكبة لتطورات المعاصرة، األمر الذي 
دي  ال ريب فيه أن االستثمار في البنية التحتية سيؤ
الناتج  نمو  تحقيق  في  ومحوريا  أساسيا  دورا  حتما 
مستدام  نمو  مين  وتأ االقتصاد  ونهوض  المحلي 
له وكل ذلك الستقطاب االستثمارات وتوفير فرص 

عمل جديدة في مختلف القطاعات.
ثير  تأ لها  التحتية  البنية  ن  أ باإلشارة  وجدير 
مباشر على الخدمات العام من ناحية مدى توافرها 
وخفض  التنافسية  قدرتها  ورفع  نطاقها  واتساع 
القطاعين  بين  الشراكة  يميز  الذي  األمر  تكاليفها، 
شراكات  أساس  على  تبنى  بأنها  والخاص  العام 
البنية  نشاء  وإ عامة  خدمات  لتقديم  األجل  طويلة 
القطاع  كفاءة  من  واالستفادة  الالزمة  التحتية 
الطابع  ذات  للمشروعات  التمويلية  وقدرته  الخاص 

بتقليل  مرتبطا  دوره  يبقى  العام  والقطاع  الخاص، 
المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الخاص وتوفير 
المناخ المالئم للعمل وتنظيمه وتحديث التشريعات 
فاق الشراكة بين  القانونية، ونهدف من خالل فتح آ
تشغيل  من  الحكومة  نشاط  تغيير  لى  إ القطاعين 
لى تركيز الجهود  البنية األساسية والخدمات العامة إ
على وضع السياسات لقطاع البنية األساسية وترتيب 
وفي  األساسية  البنية  لمشروعات  األولويات  سلم 
اإلطار ذاته القيام بمراقبة مقدمي الخدمات المراد 

من ذلك تحسين جودتها النوعية.
الكفاءات  دخال  إ لى  إ الشراكة  هذه  تهدف  أيضا 
اإلدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، أما 
تشريعية  بأطر  فهي محكومة  ليات  االٓ على مستوى 
بما  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  إلدارة 

التسييرية  القدرات  من  االستفادة  للدولة  يتيح 
وتوفيرها  الخدمات  فعالية  وضمان  الخاص  للقطاع 
ليات  في الوقت المطلوب بمواصفات قياسية ومن آ
وطنية  شراكة  لجنة  تشكيل  انتهاجها  يمكن  التي 
نقلة  وذلك إلحداث  والخاص،  العام  القطاعين  بين 
لعمل  الالزمة  التمويلية  االحتياجات  تلبي  نوعية 
بعض المشاريع المواجهة للهياكل األساسية، وذلك 
الضرورية  التمويل  ليات  وآ ترتيبات  وضع  خالل  من 
الميزانية  على  الكلي  االعتماد  أعباء  من  يخفف  بما 

العامة للدولة.
عدم  لى  إ تتجه  خطة  هناك  هل  النفط..  بدائل   •

االعتماد كليا على النفط؟
الوطني  لالقتصاد  األساسي  المصدر  هو  النفط 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في  األول  والمساهم 
مقومات  لها  توفر  هائلة  إمكانات  لديها  ليبيا  لكن 
الدخل  مصادر  في  تنويع  إلحداث  اقتصادية 

الواعدة  القطاعات  من  يعد  الخدمات  قطاع  ولعل 
الدخل  مصادر  تنويع  في  تشارك  أن  يمكن  التي 
وتقديم  التمويل  خدمات  خاصة  لليبيا،  االقتصادي 
في  تتوافر  كذلك  واإلدارية،  المالية  االستشارات 
االقتصاد  على  القائمة  المعرفية  الصناعات  قطاع 
الجديد فرص هائلة  باالقتصاد  ما يعرف  أو  الرقمي 
الشباب  تمكين  شأنها  من  فرص  به  القطاع  كون 
من إنشاء مشروعاتهم باالعتماد على الخدمات التي 
التطور  الرقمي في ظل  االقتصاد  يتيحها  أن  يمكن 

الهائل في صناعة االتصاالت والتجارة اإللكترونية.
وهناك قطاعان هما: قطاع المشروعات الصغرى 
دعم  في  حيوي  بدور  يقوم  والذي  والمتوسطة 
للشباب  خاصة  عمل  فرص  وتوفير  التنوع  منظومة 
وبناء روح المبادرة واإلبداع لديهم وتعزيز تنافسية 
باعتباره  االبتكار  قطاع  والثاني:  الوطني،  االقتصاد 
مالمح  لرسم  الوحدة  حكومة  خطط  في  أولوية 
وفق  نعمل  فإننا  لذا  الليبي،  االقتصاد  مستقبل 
القطاعات  من  عددا  ستشمل  وطنية  استراتيجية 
البرامج  الصناعية واالستثمارية وتتضمن عددا من 
هذا  في  لالستثمارات  والدعم  الفرص  توفر  التي 

القطاع.
• كيف تقيم الخالف بين مؤسسة النفط والمصرف 

المركزي.. وهل هناك شفافية في إيرادات النفط؟
التغلب  الوطنية  الوحدة  حكومة  استطاعت  لقد 
أي  يوجد  ال  وبالتالي  السابقة،  المشاكل  جل  على 
العليا  المصلحة  خدمة  أجل  من  تعاون  بل  خالف 

للدولة.
مؤسسة  رئيــس  بين  مؤخرا  االٔفــق  في  • الح خالف 
النفط ووزير النفط.. هل ترى أن الحاجة كانت ملحة 

إلى وجود وزارة النفط.. وكيف تقيم هذا الخالف؟
وجود  من  الرئيسي  والهدف  خالف.  هناك  ليس 
والغاز  النفط  قطاع  وتنمية  إدارة  هو  النفط  وزارة 
ومن أجل وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط 
وتنسيق  وتنظيم  بالقطاع  للنهوض  الالزمة  العامة 
الفنية  الدراسات  وإجراء  الرقابة عليه  وتنفيذ عملية 
المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسات المرتبطة 
بتسويق وتصدير النفط الخام وكذلك الغاز وتحديث 
الدول  مع  والتفاوض  النفط  لقطاع  التحتية  البنية 
الخاصة  واالتفاقيات  العقود  إبرام  إطار  في  األخرى 
باستكشاف النفط باإلضافة إلى توطيد العالقات مع 
الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة 

في مجال نشاطها.

الشريف: ليس تشاؤما لكن لن 
تكون هناك انتخابات في نهاية 
العام.. وتواتي وبكاكو: رغم كل 

شيء ستجرى في 24 ديسمبر

سؤاالن اثنان سألتهما »جريدة 
الوسط« إلى عدد من األكاديميين 
والنشطاء السياسيين والكتاب، حول 
مستقبل ليبيا السياسي في المدى 
القريب، أولهما هل تتوقعون إجراء 
االنتخابات العامة في موعدها عقب 
فشل جوالت الحوار؟ والثاني، في حال 
لم تتوافق النخبة السياسية على 
إجراء االنتخابات هل سنرى تداعياتها 
في الشارع؟
اإلجابات جاءت متباينة مثل 
تباين األطراف الفاعلة في ليبيا، 
وتراوحت بين رؤية تشاؤمية ال تتوقع 
إجراء االنتخابات، وأخرى متفائلة 
تتوقع تنفيذ خارطة الطريق كاملة 
وفي قلبها االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر 
2021.. إلى التفاصيل:

شارع من دول الجوار!
أنا  يقول:  عثمونة،  إبراهيم  والقاص  الكاتب 
لكنني  موعدها  في  تجرى  لو  أتمنى  شخصيا 
أستبعد أي انتخابات قريبة، ألسباب عدة منها 
- أن القوى الفاعلة بالداخل والخارج ليس من 
انتخابات قد تفاجئها وتأتي بما  مصلحتها أي 

ليس في مصلحتها.
األممية  بالمبعوثة  مثال  عثمونة  ويضرب 
فيقول:  ويليامز  ستيفاني  ليبيا  إلى  السابقة 
أنهى  لما  لصالحنا  ويعمل  جاد  العالم  أن  »لو 
مهمة هذه المرأة، وأتى بشخصية باهتة صار 

الكل يتعدى عليها«.
يضيف عثمونة: »الشيء الوحيد الذي يخدم 

اليوم قضيتنا خارجيا هو انزعاج الغرب من أي 
تواجد روسي في ليبيا، وهو بذلك قد يعيد لنا 
التاريخ يوم طالب ستالين عقب الحرب العالمية 
شريكا  كان  ألنه  ليبيا؛  في  بحصة  الثانية 
وحليفا معهم في الحرب فلملمت أميركا الملف 
على عجل وساقته على األمم المتحدة لتستقل 
ليبيا، اليوم قد يتكرر المشهد في إبعاد الفاغنر 
عملية  يشبه  )بما  معا  ويشطبان  األتراك  مع 
مرة  ليبيا  وتستقل  الرياضيات(  في  االختصار 

أخرى أو مرة ثانية«.
أما بالنسبة للقوى الداخلية في شرق وغرب 
أو  عسكرية  اقتصادية  اجتماعية  )قوى  البالد 
ستعمل  جميعها  أنها  الكاتب  فيرى  سياسية(، 
من  تغير  قد  انتخابات  أي  ضد  الخفاء  في 
قواعد اللعب وتضعهم خارج الملعب »فهؤالء 
للمواطن  يلعبون وغير مهمومين بما يحصل 
ليبيا  غرب  في  المتنفذة  القوى  أما  المطحون، 
فقد تضطر إلى الدفع بنا نحو التقسيم إن هي 
رأت المستقبل بوحدة ليبيا ليس في صالحها، 
دون  البالد  غرب  أكثر  وأحدد  أقول  ولماذا 
ستجدها  الرأي  وباستطالعات  ألنها  غيرها، 

فقدت الكثير من شعبيتها«.
تسألني  »وأنت  بقوله:  رأيه  يختم  عثمونة 
تعثرت  حال  في  به  يقوم  قد  وما  الشارع  عن 
وأقول  اتفاق،  أي  إلى  يتوصلوا  ولم  األطراف 
لك الشارع في ليبيا يبدو لي كما لو أنه ينتظر 
بدال  وينزل  ليأتي  الجوار  دول  من  آخر  شارعا 
غير  السلبية  وهذه  الصمت  هذا  ألن  عنه، 
في  يرى  أحد  يصدقها  أن  يمكن  وال  معقولة، 
ديمقراطية،  تجربة  على  مقبلة  دولة  ليبيا 

ينزل  ولن  ميت  الشارع  أن  وتأكد  ثق  لذلك 
وال يعول عليه وال يخشاه أحد من المتنفذين 
إلى  الشارع  فنزول  اليوم،  والمستفيدين 
الشوارع هو أمر متطور وحالة عالية المستوى 
في الديمقراطيات، ونحن ما زلنا في أول سنة 

ديمقراطية ما لم نكن في الروضة«.
أستاذ  السنوسي،  عبدالرحمن  الدكتور  أما 
وخارطة  »الحوار  أن  فيرى  سبها،  بجامعة 
الطريق األخيرة والتي نتج عنها والدة مجلس 
كانت  واحدة  جديدة  وحكومة  جديد  رئاسي 
برغبة وضغط دولي خارجي، وليست بناء على 
حراك النخب المتحكمة في المشهد السياسي 
مصالحها  حماية  همها  كل  والتي  الليبي 
الرخيصة«.  أدوارها  في  واستمرارها  وبقاؤها 
ويضيف: »لم تكن أيضا بإرادة شعبية داخلية، 
ورغبة  الخارجي  الدولي  الضغط  توافق  وأن 

الليبيين«.
ما  بقدر  توقعات  »ال  السنوسي:  ويقول 
إصرار  استمر  فإن  ونتائج  معطيات  هناك  أن 
العبث  من  الخروج  على  الدولية  المنظومة 
السياسي الجاري اآلن في ليبيا فإن االنتخابات 

تقدير  أقل  وعلى  موعدها  في  ستجرى 
للنخب  أن  أعتقد  وال  البرلمانية،  االنتخابات 
السياسية  األزمة  حلحلة  في  دور  وال  رغبة  أي 
ولم  عليها«،  دولي  ضغط  دون  من  الليبية 

يكمل السنوسي رأيه النقطاع الكهرباء!
»هو  يقول:  مدني  ناشط  الشريف  ناصر 
ليس تشاؤما، لكن من وجهة نظري لن تكون 
هناك انتخابات فى نهاية العام، وذلك بسبب 
والتي تسيطر  ليبيا  السياسية فى  األطراف  أن 
لها  الداعمة  والدول  السياسي  المشهد  على 
كذلك ليس لها رغبة أو جدية في الوصول إلى 
يصرحون  موعد  هو  ديسمبر  و24  االنتخابات 
به من أجل إسكات األصوات أو الشارع الليبي 
تجرى  سوف  انتخابات  بأن  إقناعهم  خالل  من 
لكن ما حدث فى حوار جنيف األخير ومخرجات 
التي  المقترحات  جانب  إلى  القانونية  اللجنة 
أنهم  إلى  الحوار تشير  لجنة  أعضاء  بها  تقدم 
دستورية  بقاعدة  الخروج  على  عازمين  ليسوا 
الليبي إلى انتخابات فى نهاية  تصل بالشعب 

العام«.
يكمل:  الشريف  محبط،  الليبي  الشارع 

الليبي  الشارع  فى  كبير  حماس  يوجد  »ال 
نتائج  فى  ثقتهم  عدم  بسبب  لالنتخابات، 
فى  سابقا  خذالنهم  نتيجة  االنتخابات 
ومجلس  العام  الوطني  المؤتمر  انتخابات 
النواب، لكن األطراف التي لها مصلحة مضادة 
األحزاب  مثل  االنتخابات  في  ترغب  ال  والتي 
والتيارات خصوصا بعد خروج قرابة 120 حزبا 
وتساعد  تضغط  وربما  أثر  لها  تكون  سوف 
المطالبة  أجل  من  الشارع  إلى  الخروج  على 

باالنتخابات«.
إجراء  شبابي،  ناشط  تواتي،  أحمد  ويتوقع 
فشل  »عقب  ويقول:  موعدها،  في  االنتخابات 
إجراء  أتوقع  جنيف  فى  مؤخرا  الحوار  لجنة 
األمم  إصرار  نتيجة  موعدها  فى  االنتخابات 
انتخابات  إجراء  على  الدول  وبعض  المتحدة 
رغم  العام  نهاية  فى  الطريق  خارطة  حسب 

عدم توافق لجنة الحوار.
ويرى أن الشارع والشعب الليبي صبور جدا 

رغم ما تعرض له من معاناة.

مسعود بكاكو مهتم بالشأن العام:
االستحقاق  أمام  صعب  المخاض  أن  رغم 
الدولية  اإلرادة  حسب  أتوقع  لكن  االنتخابي 
الشعب  ورغبة  المحلية  الوطنية  اإلرادة  مع 
الليبي فى استبدال القيادات السياسية الراهنة 
رغم  االنتخابات  إجراء  جديدة  وطنية  بقيادات 

كل شيء في نهاية العام.
الحوار  ملتقى  اتفاق  »عدم  بكاكو:  ويقول 
دستورية  قاعدة  إيجاد  على  الليبي  السياسي 
له  العام بال شك  االنتخابات فى نهاية  إلجراء 
سوف  الليبي  الشعب  أظن  ال  لكني  تداعياته، 
تحمل  على  قادرا  يعد  لم  فالشعب  يصمت، 
الضغوطات، ولم يعد يرغب فى استمرار هذه 
التي  والمتردية  المتهالكة  السياسية  النخبة 
تذهب بالبالد كل يوم إلى الوراء، وسوف يجد 
هذه  من  للخالص  ما  طريقة  الليبي  الشعب 
تقود  جديدة  نخبة  وإيجاد  السياسية  النخبة 

البالد نحو االستقرار والسالم واالزدهار«.

في استطالع »الوسط«:

قال إنه سيوفر السيولة لصرف مرتبات الليبيين

رغم العراقيل.. انتخابات ديسمبر رغبة دولية وشعبية

الغويل في حوار مع »الوسط«: توحيد املصرف املركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته

الوسط: رمضان كرنفوده

● إبراهيم عثمونة● مسعود بكاكو● عبدالرحمن السنوسي

عثمونة: أتمنى لو تجرى في موعدها لكنني أستبعد أي انتخابات قريبة.. والسنوسي: مرهونة برغبة المنظومة الدولية في إنهاء العبث السياسي

وزير الدولة للشؤون االقتصادية: ليبيا لديها إمكانات هائلة توفر لها مقومات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل

● سالمة الغويل

حوار: جيهان الجازوي

قال وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية في حكومة 
الوحدة د. سالمة الغويل، 
إن توحيد مصرف ليبيا 
المركزي سوف يتيح إصالح السياسات 
النقدية، ويمكن الدينار الليبي من 
استعادة عافيته، وتوفير السيولة لصرف 
مرتبات الليبيين. أضاف الغويل في حوار 
مع »الوسط«، إن ليبيا تعمل على تنويع 
مصادر دخلها رغم أن النفط ما زال هو 
المصدر األول واألساسي للدخل الوطني، 
مشيرا إلى أن قطاع الخدمات من القطاعات 
االقتصادية الواعدة في البالد، إلى نص 
الحوار.. ما وضع المصرف المركزي.. وهل 
رض الواقع..  قرار توحيده مطبق على أ
ولماذا تفشل جهود توحيده؟ قامت 
حكومة الوحدة الوطنية بجهود كبيرة في 
سبيل توحيد مصرف ليبيا المركزي، وذلك 
بالتعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير، وتم قطع أشواط طويلة 
في هذا الشأن بهدف توحيد المصرف 
المركزي، وذلك سيتيح إصالح السياسات 
النقدية ويمكن الدينار الليبي من استعادة 
عافيته وتوفير السيولة النقدية وتأمين 
المرتبات للمواطنين الليبيين.
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سجلتها  ليبيا  في  مسبوقة  غير  قياسية  أرقام 
هذا  أيام  خالل  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
األسبوع، وللمرة األولى منذ بدء انتشار الجائجة 
اإلصابات  معدل  يتخطى   2020 مارس  في 

اليومي حاجز األلفين.
الليبية  وعلى صعيد التطعيم، أعلنت الحكومة 
استالمها 800 ألف جرعة لقاح مضاد لـ»كورونا«.. 

وتطعيم 450 ألف مواطن حتى اآلن.

الثالثاء:2604 إصابات جديدة
بفيروس  جديدة  إصابات   2604 ليبيا  وسجّلت 
كورونا المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني 

لمكافحة األمراض، الخاصة بعينات، الثالثاء.
من  تعافوا  مصابًا   415 إن  المركز،  وقال 
حسب  آخرون،  ثالثة  توفيّ  حين  في  المرض، 
االجتماعي  التواصل  بيان على صفحته في موقع 
إجمالي  وصل  وبذلك  األربعاء.  »فيسبوك«، 
ألفًا و13   212 إلى  ليبيا  اإلصابات بالفيروس في 
حالة، منها 26 ألفًا و778 نشطة، و181 ألفًا و987 
متعافى، و3248 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في 

البالد مارس 2020.

االثنين:2640 إصابة جديدة
وحسب ما أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
تم تسجيل 2640 إصابة جديدة بفيروس »كورونا 
وحالتي  شفاء،  حالة   369 إلى  إضافة  المستجد«، 

وفاة في يوم االثنين.
المنشور   ،»455« رقم  بيانه  في  المركز  وقال 
على صفحته بموقع »فيسبوك«، إنه تسلم، 6788 
عينة للكشف عن فيروس »كورونا«، ليتبين سلبية 
4148 عينة، وإيجابية 2640 عينة بنسبة 38.9% 

من إجمالي العينات.

األحد: 2679 إصابة جديدة
وفق بيان أعلنه المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
تم تسجيل 2679 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

المستجد حصيلة يوم األحد.
تُوفي  حين  في  مصابًا،   343 للشفاء  وتماثل 
ثالثة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين

السبت: 2854 إصابة و8 وفيات
أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل 
2854 إصابة جديدة بفيروس »كورونا المستجد«، 
في  وفاة  حاالت  و8  شفاء،  حالة   376 إلى  إضافة 
حصيلة إصابات هي األعلى منذ بداية تفشي الوباء 

في البالد مارس 2020.
المنشور   ،»453« رقم  بيانه  في  المركز  وقال 
تسلم،  إنه  »فيسبوك«،  موقع  في  صفحته  على 
السبت، 7458 عينة للكشف عن فيروس »كورونا«، 
ليتبين سلبية 4604 عينات، وإيجابية 2854 عينة 

بنسبة 38.2 %.
اإلصابات  عدد  في  الملحوظة  الزيادة  وتأتي 
بالمركز  العلمية  اللجنة  عضو  فيه  أكد  وقت  في 
دخول  جبريل،  طارق  األمراض  لمكافحة  الوطني 
ليبيا الموجة الثالثة من الوباء، وعزى االرتفاع في 
الحاالت إلى انتشار الساللة الهندية )متحور دلتا( 

في دول الجوار.
شدد  القياسية  الزيادات  هذه  خلفية  وعلى 
خالل  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
على  الزناتي،  علي  الصحة  وزير  مع  األحد،  لقائه، 
ضرورة وضع التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ، 

ست حاالت في القسم وال حاالت بالعناية، والكفرة 
حالتان بالقسم وحالتان بالعناية، والواحات: حالتان 
بالقسم وحالتان بالعناية، والمنصورة: ثالث حاالت 
بالقسم، خليج السدرة: حالتان بالقسم، مستشفى 

الهواري: ثالث حاالت بالعناية فقط.
وفي مركزي عزل تازربو والسرير ال توجد حاالت 
وصل  حين  في  كورونا،  بفيروس  لمصابين  عزل 
خمس  إلى  الطبي  بنغازي  بمركز  الحاالت  عدد 

حاالت في العناية وحالة وفاة واحدة.
فيروس  حاالت  توزيع  تفاصيل  الوزير  وأورد 
»كورونا« في مراكز العزل بالمنطقة الغربية؛ حيث 
توجد بمركز نالوت، الذي يحتوي على 27 سريرًا 
وفي  وفاة،  حاالت  وال  فقط،  واحدة  حالة  لإليواء، 
الخمس حالة واحدة فقط في العناية الفائقة، وفي 
عناية وحالة  وأربع حاالت، ثالث منها   ،2 الخمس 

واحدة في القسم.
وفي مسالتة حالة واحدة في القسم واثنتان في 
العناية، ومرادة: ال حاالت، زليتن: سبع في القسم 
وسبع في العناية، وعزل العيون: عشر حاالت عناية 
ومستشفى  واحدة،  وفاة  وحالة  حالتين،  ودخول 
دخول،  وحالتان  عناية   12 الجامعي:  طرابلس 
العناية،  في  و1  القسم  في  حاالت  ست  وجميل: 

والحرابة: 1 في القسم وأربع في العناية.
القسم و1 في  الزنتان: خمس حاالت في  وفي 
وأربع  القسم  في  والسواني: ثالث حاالت  العناية، 
في العناية، وشكشكوك: 1 في القسم، وزلتن: ال 
توجد حاالت، والزاوية أبوهماشة: حالة في القسم 
تفقد،  الصحة  وزير  العناية. كان  وأربع حاالت في 
معيتيقة شرق طرابلس  في  العزل  مركز  االثنين، 
ما  بحسب  الصحية،  الطوارئ  إدارة  مدير  رفقة 

أعلنت الوزارة.

طفرة في مصراتة
األزمة  لمجابهة  العليا  اللجنة  أعلنت  جهتها،  من 
واالستجابة لجائحة »كورونا« في مصراتة، األحد، 
في  بالفيروس  جديدة  إصابة   845 اكتشاف 
المدينة. وأشارت اللجنة في بيان، إلى إجراء 1582 
مسحة على حاالت مشتبهة باإلصابة بمركز العزل 
وتأتي  األورام.  لعالج  القومي  بالمعهد  الصحي 
الزيادة الملحوظة في عدد اإلصابات في وقت أكد 
فيه عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة 
األمراض طارق جبريل، دخول ليبيا الموجة الثالثة 
الوباء، وعزى االرتفاع في الحاالت إلى انتشار  من 

الساللة الهندية )متحور دلتا( في دول الجوار.

التطعيم مستمر
حكومة  باسم  الناطق  قال  التطعيم،  صعيد  على 
الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة: »استلمنا 
حتى اللحظة 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا المستجد، وقمنا بتطعيم 450 ألف 
مواطن«. وكشف الناطق عن قرب وصول 500 ألف 
جرعة جديدة من لقاح »سبوتنيك اليت« الجديد، 
بين  تتراوح  حرارة  درجة  في  تخزينه  يمكن  الذي 
اثنين وثماني درجات مئوية، وليس كما هو الحال 
أمام  عائقًا  كان  الذي  في«  »سبوتنيك  لقاح  مع 
بعض مراكز التطعيم، حسب كلمته، األربعاء، في 
»كورونا«،  ضد  التطعيم  حملة  بخصوص  مؤتمر 

بحضور وزير الصحة علي الزناتي.
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أن  وأوضح 
سينفذ حملة خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا 
بمصراتة  الخميس،  وسيبدأ  اإلصابات،  عدد  في 
والزاوية، ثم زليتن والخمس وزوارة يومي السبت 
إلى  المواطنين  حمودة  ودعا  المقبلين.  واألحد 
الحرص على التسجيل في المنظومة اإللكترونية 

الخاصة بالتطعيم.

حصيلة قياسية لـ »كورونا«.. والحكومة تغلق املقاهي وتمنع املآتم واألفراح

طرابلس- الوسط

اإلصابات تتجاوز 2600 حالة يومياً.. والدبيبة يلزم الوزارات والهيئات بتدابير احترازية.. والزناتي يوضح توزيع الحاالت بمراكز ومستشفيات العزل غرباً وشرقاً

ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، لمجابهة 
المواطنين  توعية  على  والتأكيد  كورونا،  جائحة 

بمخاطرها.
الموقتة  الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  وبادر 
إجراءات  باتخاذ  قرار  بإصدار  الدبيبة  عبدالحميد 

احترازية لمجابهة فيروس »كورونا«.
المقاهي  »تُغلق   ،179 رقم  القرار  وحسب 
أسبوعين،  لمدة  االجتماعية  المناسبات  وصاالت 
وسائل  واستخدام  واألفراح  المآتم  إقامة  وتمنع 

النقل الجماعي«.
العامة  األسواق  »تقييد  على  القرار  ونص 
والشعبية والمحالت التجارية غير المنصوص عليها 
بوضع  بااللتزام  القرار  هذا  من  السابقة  بالمادة 
الالزمة  االحترازية  والتدابير  الوقائية  الضوابط 

الرتداء الكماماات والتباعد الجسدي«.

عقوبات على المخالفين
والدفاع  الداخلية  وزارتا  »تتولى  أن  الدبيبة  وقرر 
ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار 

مع  والبلديات«،  المعنية  الوزارات  مع  بالتنسيق 
توقيع عقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار 

وفق مادتين في قانوني الطوارئ والعقوبات.
إلزام الوزارات والهيئات بتدابير احترازية

الوزارات  كل  بإلزام  قرارًا  الحكومة  وأصدرت 
والشركات  والمصالح  والمؤسسات  والهيئات 
االحترازية  التدابير  جميع  باتخاذ  والخاصة  العامة 
على  كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  والوقائية 
أن يتم العمل بتلك التدابير لمدة أسبوعين قابلة 
للتمديد. تضمنت التدابير الواردة في قرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم 178 ما يلي: حضور الموظفين 

تحديد  العمل،  سير  يضمن  وبما   %  25 بنسبة 
ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا 
والزوار  الموظفين  وإلزام  ظهرًا،  الواحدة  وحتى 

بارتداء الكمامة خالل ساعات الدوام الرسمي.

إجراءات إضافية
اعتماد  اإلثنين،  الصحة،  وزارة  وأعلنت 
في  الدولة  جهود  لدعم  إضافية  إجراءات 
في  ارتفاعًا  تشهد  التي  المناطق  مع  التعامل 
المستجد،  »كورونا«  بفيروس  اإلصابات  عدد 
فيها،  اللقاح  متلقي  عدد  من  الرفع  تتضمن 
الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  في  والتشديد 

االجتماعي. والتباعد 
جاء ذلك، خالل اجتماع لوزير الصحة الدكتور 
وأساتذة  الوبائيات  خبراء  مع  الزناتي  علي 
بالجامعات،  الطب  كليات  في  المجتمع  طب 
الوطني  بالمركز  العلمية  اللجنة  وأعضاء 
الوضع  مستجدات  حول  األمراض،  لمكافحة 
حسب  بالجائحة،  يتعلق  فيما  المحلي،  الوبائي 

التواصل  موقع  في  صفحتها  على  الوزارة  بيان 
»فيسبوك«. االجتماعي 

توزيع الحاالت بمراكز العزل
طفيفة«  »زيادة  هناك  إن  الصحة،  وزير  وقال 
المستجد«  »كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  في 
يمكن عالجها منزليا. وأوضح الزناتي، في مؤتمر 
العزل  ومستشفيات  مراكز  أن  األربعاء،  صحفي، 
في  حالة   14 إال  بها  توجد  ال  الشرقية  بالمنطقة 
العناية المركزة وحالة وفاة فقط حسب آخر إحصاء، 

الثالثاء.
في  الحاالت  هذه  توزيع  تفاصيل  الوزير  وأورد 
الشرقية،  بالمنطقة  والمستشفيات  العزل  مراكز 
منها: درنة حالتان عزل بالمنزل، وال توجد حاالت 
بقسم العناية، ثم طبرق، حيث ال توجد غير حالة 
بالمنزل،  عزل  حاالت  وأربع  العناية  بقسم  واحدة 

وثالث حاالت بالعناية المركزة.
العناية،  في  حالتان  المرج:  أيضًا  وشملت 
وأجدابيا:  العناية،  بقسم  واحدة  حالة  والبريقة: 

● اجتماع الحكومة األخير الذي ناقش إجراءات مواجهة كورونا 8 يوليو 2021

● وزير الصحة علي الزناتي يتفقد مركز العزل في معيتيقة● وزير الصحة علي الزناتي يتفقد مركز العزل في معيتيقة

حمودة: تسلمنا 800 ألف جرعة 
لقاح.. وطعّمنا 450 ألف مواطن

العيد الكبير.. شكل تاني في ليبيا: »من العايدين الفايزين«

االستعداد  في  الليبيين  وتقاليد  عادات  تختلف  ال 
الناس  يسميه  كما  أو  المبارك  األضحى  لعيد 
»بالعيد الكبير« في معظم المدن الليبية، باعتبار 
والتقاليد  فالعادات  الصغير،  العيد  هو  الفطر  عيد 
األجيال  يتوارثه  ثقافيًا  موروثًا  تعتبر  ليبيا  في 
بعض  هناك  أن  البعض  يرى  بينما  عام،  كل  في 
العادات بدأت في التالشي واالندثار بسبب التطور 

التكنولوجي.
الحاجة مناجي محمد، تقول: يبدأ عيد األضحى 
بالتجهيزات قبل العيد خالل األيام العشرة األولى 
من ذي الحجة، من خالل التجول في األسواق مثل 
أسواق المواشي لشراء األضحية؛ حيث يحبذ الكثير 
من الناس شراء أضحية الخروف الكبير ذي القرون 

الكبيرة وهو ما يفضله األطفال والكبار.
يتم  الخروف  شراء  »بعد  مناجي:  تضيف 
األسرة واألطفال  له اسم من قبل  ويُختار  تزيينه 
الخروف ضيفًا مرحبًا به داخل األسرة  ويعتبر هذا 
موعد  حتى  والعلف  الماء  له  ويقدمون  فيكرمونه 

الذبح في أول أيام العيد«.
وتوضح أن البعض كان في السابق يربي خروف 
العيد وال يشتريه من السوق، وكان الخروف يحظى 
وحتى  والدته  منذ  التربية  فترة  طيلة  باالهتمام 

موعد ذبحه.
في صباح أول أيام العيد يذهب الرجال واألطفال 
ألداء صالة العيد التي تقام في المساجد والساحات 
الناس  يتبادل  الصالة  من  االنتهاء  وبعد  العامة 
»من  منها  عبارات  بعدة  العيد  بمناسبة  التهاني 
العايدين الفايزين«، »العقبة لداير« وغيرهما من 
العبارات التي تدل على التسامح والمحبة والتآخي 

بين الناس.
وليد،  بني  مدينة  مواطني  أحد  البراني،  وليد 
الليبيون  بها  يتميز  ووجبات  عادات  هناك  يقول: 
خالل عيد األضحى في مقدمتها أكلة »العصبان« 
التي تجهز من كرش وأمعاء األضحية والتي تعرف 
في بعض الدول العربية »بالمنبار« والتي تتكون 
يتم  والمفروم  والخضروات  ومعدنوس  أرز  من 
غسلها  بعد  والكرش  األمعاء  في  وحشوه  خلطه 
الشعبية  الليبية  األكالت  أشهر  من  وتعتبر  جيدًا 

وهي  »القالية«  إلى  إضافة  الكثير،  يحبذها  التي 
يتم طهوه مع خضروات  األضحية  عبارة عن كبد 
على  شويه  أو  والفلفل  والطماطم  البصل  مثل 

الفحم الذي يعتبر من أساسيات عيد األضحى.
الجبل  في  يفرن  مدينة  من  العجيل  عادل 
اللحم  يُقطع  ال  إن  عادتهم  من  يقول:  الغربي، 
ويترك معلقًا حتى ثاني يوم، بعد ذلك يتم تقطيع 
اللحم وتوزيع جزء منه والتصدق به على األسر ذات 

الدخل المحدود والمحتاجين.
يبدأ  المبارك  األضحى  عيد  اقتراب  ومع  أيضًا 
أجل  من  المواشي  أسواق  في  بالتجول  الليبيون 
شراء أضاحيهم من األسواق الشعبية والخيام التي 
داخل  محددة  أيام  في  الشوارع  بعض  في  تقام 

المدن والمناطق.
بني  مدينة  من  زبيدة  محمد  المواطن  يقول 
وليد، إنه في كل عام مع اقتراب موعد عيد األضحى 
ترتفع أسعار األضاحي بشكل ملحوظ بمدينة بني 
وليد وتسجل أرقامًا مرتفعة لم تصلها قبيل العيد.
المحلي تجاوز  الخروف  إن سعر   ، زبيدة  ويذكر 
في  الماضي  العام  بأسعار  مقارنة  دينار،   2000

بدائل  كانت  التي  المستوردة  األضاحي  غياب 
عدة  في  المواطنون  ويخشى  المحلية.  لألضاحي 
ارتفاع سعر األضاحي مع  ليبية من استمرار  مدن 
اقتراب موعد العيد، في ظل نقص األضاحي خالل 
هذا العام بحسب رأي بعض المربين الذين أكدوا 
أن هناك عدة أسباب أدت إلى غالء األضاحي منها 

تكلفة التربية واألعالف.
بني  بمدينة  المواشي  تاجر  يقول  جهته،  من 
األضاحي  أسعار  ارتفاع  »إن  البطي  المين  وليد 
األعالف  أسعار  ارتفاع  منها  أسباب  إلى عدة  يرجع 
التي تجاوز سعرها 2000، إضافة إلى ارتفاع سعر 
العمال وتكلفة نقل هذه األضاحي من مدينة إلى 

أخرى«.
إلى  المواشي  بنقل  يقوم  إنه  البطي،  يضيف 
تكون  النقل  فعند  طرابلس،  منها  مدن  عدة 
التكلفة مرتفعة، ما يضطر المربي الى رفع األسعار 

من أجل تغطية النفقات والمصاريف.
تجار  أحد  الزايدي  عبداهلل  المربي  ويتفق 
مؤكدًا  البطي،  مع  ترهونة  بمدينة  المواشي 
األعالف  سعر  وارتفاع  للتكلفة  يعود  االرتفاع  أن 
استمرار  مع  جدًا  صعبًا  استيرادها  أصبح  التي 
المواطنين  إقبال  أن  مبينًا  كورونا،  جائحة  تفشي 
باألعوام  قورن  ما  إذا  ضعيفًا  يزال  ال  الشراء  على 

الماضية.
أن  الزاوية،  مدينة  من  فرحات  كمال  ويوضح 
األضاحي سنة، ومن المفترض أن يراعي المربون 
على  المواطنين  لمساعدة  الديني  الجانب  هذا 
المواطنين  استغالل  وعدم  السنة  هذه  إحياء 
بضرورة  مطالبًا  المباركة،  األيام  هذه  في 
واألمنية  المسؤولة  للجهات  الرسمي  التدخل 
المربين  ومحاسبة  األسعار  ولضبط  لمراقبة 

السنة  هذه  إلحياء  الناس  حاجة  يستغلون  الذين 
الحميدة. الحاج موسى السريتي من مدينة مزدة، 
 450 يتجاوز  ال  ضمانيًا  مرتبًا  يتقاضى  إنه  يقول 
نفسه  المرتب  تتقاضى  األسر  معظم  وإن  دينارًا 
نحبذ  »لهذا  أضاحي، مضيفًا:  علينا شراء  يصعب 
األضاحي المستوردة بسبب سعرها المناسب إلى 
األسعار  بمراقبة  األمنية  الجهات  وأطالب  ما،  حد 

التي أصبحت جنونية«.
وجمعيات  منظمات  عدة  أطلقت  جهتها،  من 
المدن  بعض  في  الزكاة  وصندوق  خيرية  أهلية 
حملة لتوفير األضاحي لألسر ذات الدخل المحدود 

ليتم توزيعها قبل موعد عيد األضحى المبارك.
التسييري  المجلس  شكل  طبرق،  مدينة  وفي 
الخيرية  الجمعيات  من  لعدد  ممثلين  تضم  لجنة 
ومكتب صندوق الزكاة في البلدية من أجل العمل 
الدخل خالل  على توفير األضاحي لألسر محدودة 

عيد األضحى المبارك.
صالح  طبرق  ببلدية  اإلعالم  إدارة  مدير  وقال 
الواقع  الزكاة  مكتب  خصصت  البلدية  إن  فؤاد، 
وسائل  ومخاطبة  التبرعات  لجمع  المدينة  وسط 
التبرعات،  جمع  ببداية  المختلفة  المحلية  اإلعالم 
الدخل  ذات  لألسر  األضاحي  توفير  أجل  من 
المجلس  عضو  اللجنة  رئيس  وعقد  المحدود. 
اجتماعًا  إمداوي،  منصور  طبرق  لبلدية  التسييري 
صندوق  ومكتب  الخيرية  الجمعيات  من  عدد  مع 
األضاحي  توفير  كيفية  لبحث  البلدية،  في  الزكاة 

قبل حلول عيد األضحى المبارك.
لجمع  حملة  أطلقت  وليد،  بني  مدينة  وفي 
محدودى  للعائالت  العيد  أضاحي  لشراء  التبرعات 
دينار  وادي  منظمة  بإشراف  المحدود  الدخل 
الثومي  سامي  المنظمة  رئيس  وقال  الخيرية. 
»نسعى من خالل هذه الحملة إلى إدخال الفرحة 
ومساعدتهم  والفقراء  واأليتام  األرامل  أسر  على 
نقص  ظل  في  المصاريف  ارتفاع  مجابهة  على 

السيولة النقدية وتأخر صرف المرتبات«.
والتجارة،  االقتصاد  وزير  طالب  جهته،  من 
محمد علي الحويج، محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير بمنح الموافقات الالزمة للشركات 
المتخصصة في استيراد المواشي بتوريد أضاحي 
المتبعة،  االٕجراءات  حسب   ،2021 للعام  العيد 

والتي تضمن وصولها في الوقت المحدد.

طرابلس ـ الوسط ـ الصغير 

● ارتفاع جنوني في أسعار خراف العيد في ليبيا

● أكالت ليبية شهيرة في عيد األضحى

البطي والزايدي: زيادة
تكلفة األعالف أحد أسباب 

ارتفاع سعر الماشية

زبيدة: سعر الخروف تجاوز 2000 دينار.. والبراني: »العصبان« أشهر أكالت عيد األضحى الشعبية عند الليبيين
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أميركا تطوي صفحة »الحروب بال نهاية«
مع تفاقم التحدي الصيني والروسي

حكايات 3 جنود عائدين من »الساحل« وأفغانستان

       حرب باردة جديدة: توسيع القوات البحرية.. بناء قاذفات صواريخ
        بعيدة  املدى.. غواصات هجومية أقوى.. حتديث أسلحتها النووية

قنابل أمراض نفسية في فرنسا: البعض يسيل لعابهم على شواء األجساد
رفاييل موجة  أفغانستان وعانى  كاد كريستوف يلقى حتفه في 
أكياس  مشاهدته  بعد  الساحل  منطقة  في  الدامي  العنف  من 
في  تجاربه  عن  التحدث  يريد  عمر  يعد  ولم  بالعشرات،  الجثث 

ساحة القتال. فترسخ األلم على مر السنوات.
يعاني عمر )35 عامًا( وهو جندي سابق في البحرية الفرنسية، 
اضطراب ما بعد الصدمة منذ عقد. وخالله، انفصل عن شريكته 
ودخل المستشفى بشكل متكرر وحصل على عالجات قوية. يقول 
»كل  مراهقًا:  فرنسا  إلى  ووصل  المكسيك  في  وُلد  الذي  عمر 

ذلك يكفي ألن تطلق النار على نفسك«.
وتخللت عملية إعادة تأهيله الطويلة دورات رياضية مخصصة 
للجرحى. لكن »يحصل انهيار نفسي كبير عندما يتوقف ذلك«. 
وال يزال هذا العنصر السابق في القوات الخاصة متكتمًا بشأن 
مضنية  فترة  يستحضر  لكنه  ألمه.  وراء  كانت  التي  األسباب 
في غيانا في العام 2012، حيث انخرط في سلسلة من أعمال 
»العنف الحي«. لكنه ال يقول شيئًا عن الفترة التي أمضاها في 

أفغانستان.
العميل السابق في مديرية  )44 عامًا(  إلى يوسف  وبالنسبة 
االستخبارات العسكرية، تسببت الصدمة الناتجة عن الكثير من 
العمليات الدقيقة والحساسة في ظهور »العنف والخوف« لديه. 
يفور غضبك...  أحدهم بشكل سيئ معك،  تكلم  »إذا  ويوضح: 
تنمو فيك قوة شريرة، وتتخلى عنك أسرتك، والناس ال يفهمون 
تمامًا«. ويروي يوسف وهو ابن جندي حركي: »ذات يوم، بعد 
أرسلتني  قويًا.  نصفيًا  صداعًا  أعاني  كنت  مهمة،  من  عودتي 
صغيرة  شرايين  كانت  العسكري.  المستشفى  إلى  ممرضة 
اإلجهاد.  بسبب  يحصل  ذلك  بأن  وأخبروني  تتمزق،  عيني  في 
أنه  أعتبر  فكنت  لماذا.  أفهم  لم  نفسي،  طبيب  إلى  أرسلوني 
مخصص للمجانين«.بلغ عدد الجنود الفرنسيين الذين يعانون 
أي   ،2800 نحو  و2019،   2010 العامين  بين  نفسية  إصابات 
البر  سالح  صفوف  في  جسديًا.  المصابين  عدد  مرات  خمس 
وحده، يعاني 70 % من بين ألف جريح في إجازة مرضية طويلة 

األمد، متالزمة اضطراب ما بعد الصدمة.
بالنسبة إلى عمر ويوسف اللذين قدما شهادة نادرة لوكالة 
وإعادة  الطبية  للرعاية  الطويل  المسار  إن  برس«  »فرانس 
لم  النفسي،  الطبيب  والجلسات مع  الرياضة  التأهيل من خالل 

يؤثرا كثيرًا.
تختبر  المرئية،  غير  الجروح  لهذه  أفضل  بلسمة  عن  وبحثًا 
كندا  في  بنجاح  طبق  جديدًا  أسلوبًا  حاليًا  الفرنسية  الجيوش 
مواكبة  تقديم  هو  المبدأ  المتحدة:  والواليات  وإسرائيل 
»نفسية–اجتماعية« للمصابين من أجل إعادة تعليمهم، خطوة 
بخطوة، إدارة حياتهم اليومية ووضع خطط للمستقبل. ويقول 
حلقة  هناك  »كانت  المشروع:  مدير  كيفيلي  باتريس  الجنرال 

مفقودة« بعد الخروج من المستشفى.
في جنوب فرنسا، يستقبل مبنى »ميزون آتوس« )دار آثوس(، 
قرابة 15 جنديًا سابقًا تضرروا بشدة بسبب رؤيتهم الموت عن 
قرب. على جدار في غرفة الجلوس، جدول األسبوع: النشاطات 
الرياضية والوجبات المشتركة والرسم والحرف اليدوية وورشة 
جنديًا  كان  الذي  كوليني  دو  لوك  يقول  مهني.  توجيه  إعادة 
تولون  في  آتوس«  »ميزون  ويدير  البحرية  القوات  في  سابقًا 
وهناك  البعض«.  بعضهم  روع  من  الجرحى  »يخفف  )جنوب( 

نموذج مماثل في محيط بوردو )جنوب غرب(.
رياضي  مدرب  فقط  موحدة،  أزياء  أو  بيضاء  مراييل  ال  هنا، 
المصابين،  لمتابعة  سابقة  عسكرية  نفسية  وطبيبة  وممرضة 

وجميعهم متطوعون لهذه المبادرة.
الفرنسية من »كلوبهاوس«، وهي دور  الجيوش  استلهمت 
أجل  من  المتحدة  الواليات  في   1948 العام  ُأنشئت  طبية  غير 
نفسية  مشكالت  يعانون  الذين  لألشخاص  نشاطات  توفير 
)اكتئاب، فصام...( بهدف كسر عزلتهم وجعلهم يتأقلمون مع 
المستشار  ديرويل  كزافييه  الطبيب  ويوضح  اليومية.  الحياة 
الصحي لرئيس أركان القوات البرية: »إن ذلك يستجيب لحاجة 
العمل  غير  أخرى  ألمور  نطمح  نحن  النفسيون.  أطباؤنا  أكدها 
العالجي للجرحى« الذين يجب أن »يتعلموا التعامل مع الحياة 

اليومية فيما يميلون إلى االنغالق على أنفسهم«.
لدى وصولهم، يوقع الجنود »خريطة طريق« تجمع »مشروع 
الحياة« و»استئناف النشاط«. وهم يملكون الحرية في المجيء 

عندما يرغبون، ليوم واحد أو أكثر.
برفاق  محاطون  »نحن  يقول:  عمر.  تعافى  المكان،  هذا  في 
خاضوا التجربة نفسها، نحن نفهم بعضنا البعض. لقد اجتزت 
وصوله،  منذ  عشتها«.  التي  التجربة  من  المؤلمة  المرحلة 
الرياضة وفقد وزنًا وعادت  انكب الجندي السابق على ممارسة 
االبتسامة إلى وجهه. وهو يستعد حاليًا لطي الصفحة العسكرية 

إلى األبد مع انخراطه في دورة تخصصية في التكييف.
ويعرب يوسف عن »توقه إلى الشفاء«. وهو يفكر في التحول 
في  العمل  أستطع  »لم  ويضيف:  الخضراء«  »المساحات  إلى 

مكتب واستخدام الكمبيوتر«.
تقف وراء هذا األلم المتجذر الذي يسبب نوبات قلق وغضبًا 
مواجهة  ونفسية،  جسدية  واضطرابات  واكتئابًا  وأرقًا  ويقظة 
طاحنة مع الموت، تنتج خلاًل في الدماغ وتسبب تلفًا يمنع قشرته 
ولوزته من التواصل، كما يوضح الكولونيل أنطوان بروليه قائد 

وحدة إعانة الجرحى.
برس«،  »فرانس  لوكالة  الخاصة  القوات  من  جندي  ويروي 
شرط عدم كشف اسمه، »ذات صباح، ذهبت في مهمة لمكافحة 
اإلرهاب وكنت جائعًا. شممت رائحة لحم مشوي ما جعل لعابي 
يسيل: هنا، أدركت أن تلك الرائحة ناتجة عن جثة تحترق. كنت 
الذكرى  تلك  معي  حملت  لسنوات،  الدماغ.  في  قصورًا  أعاني 

الحسية« الصادمة.
في معظم األحيان، تستغرق معالجة االنهيار النفسي أسابيع 
من  سلسلة  »بعد  بروليه:  الكولونيل  ويؤكد  أشهرًا.  حتى  أو 
المعالجات، تتباعد شباك مضرب التنس وتتفكك بمرور الوقت 
وتنتهي بالتحطم«. وهذا ما حصل مع كريستوف )35 عامًا(، وهو 
عنصر سابق في فوج المشاة البحرية الثالث. في العام 2009، 
ُأصيبت عربته المدرعة بانفجار قنبلة محلية الصنع في تاغاب في 

أفغانستان. قتل ثالثة من رفاقه. أما هو فقد خرج منها محروقا 
من الرقبة حتى الفخذين.

لكن األلم غير المرئي كان مدفونًا. وقد ظهر اضطراب ما بعد 
الذين  الجنود  أحد  انتحار  أربع سنوات عقب  الصدمة لديه بعد 
شاركوا إلى جانبه في القتال في أفغانستان... مشاجرة في ملهى 
ليلي وأخرى أثناء مباراة كرة قدم، ثم نوبات غضب وصراخ على 
أحباؤك.  يفهمك  أال  الصعب  »من  قائاًل:  ويشرح  األسرة.  أفراد 

ونتيجة لذلك، نعزل أنفسنا«.
برنار  رافاييل  الكولونيل  لتجربة  مماثلة  كريستوف  وتجربة 
المؤلمة  األحداث  العديد  بعد  مالي سالمًا،  يخرج من  لم  الذي 
المتتالية خالل مسيرته المهنية التي شملت عمليات من لبنان 

إلى يوغوسالفيا السابقة وساحل العاج.
تابع  معسكر  على  هجومًا  مسلحون  شن   ،2015 العام  في 
لألمم المتحدة في كيدال، حيث كان مقره. متمركزًا على السطح 
وجاهزًا إلطالق النار، ُأصيب بـ»أجزاء من دماغ جهادي انتحاري 
العدو  لدى  القتل  في  الكبيرة  الرغبة  هذه  سيارة«.  يقود  كان 
أن  »اعتقدت  ويقول  تحطمه.  لم  لكنها  بالصدمة  له  تسببت 
األمر سيكون على ما يرام. كنت قلقًا من أن يتم إقصائي عن 

المشاركة في العمليات الميدانية«.
يرى  مراقبة،  برج  أعلى  من  عامين،  بعد  مالي  إلى  بالعودة 
الكولونيل المشهد مجددًا أمام عينيه. ويقول »أصبحت شاحبا، 

وارتفعت حرارة جسدي فجريت للتقيؤ في الحمام«... وجهت آخر 
مهمة له في هذا البلد الضربة القاضية. في نهاية العام 2019، 
رأى برنار أكياس جثث لعشرات الجنود الماليين على مدرج قاعدة 
غاو، ثم جثث 13 جنديًا فرنسيًا قتلوا في حادث تصادم مروحيات.

أعد  لم  ونفسي.  وشمي  بصري  عاصف:  تحطم  »إنه  يقول 
على  انغلقت  الكوابيس.  بي  تتربص  كانت  النوم.  أستطيع 

نفسي، في نوع من التخدير العاطفي«.
لكن  قديم،  مرض  الحرب  عن  الناجم  العصبي  االضطراب 
معالجته احتاجت إلى وقت طويل لتبدأ. مع الحرب العالمية األولة 
)1914-1918(، واجهت الجيوش الحديثة للمرة االولى مشكلة 
»الخسائر النفسية«: جنود سالمون جسديًا لكنهم غير قادرين 

على القتال، ما ترك العلماء في حيرة.
في  جُبنا.  طويلة  لفترة  الغريبة«  »اإلصابات  هذه  واعتبرت 
العام 1943، صفع الجنرال األميركي جورج باتون جنديين من 
في  »اإلرهاق  بسبب  المستشفى  وأدخال  واضحة،  إصابة  دون 
النفسيين  األطباء  انتباه  االضطرابات  هذه  وجذبت  القتال«. 
الصينية  الهندية  الحرب  من  عائدين  جنودًا  يعالجون  الذين 
والجزائر وفيتنام. لكن لم تؤخذ هذه الظاهرة في االعتبار في 
الجيوش الغربية حتى نهاية القرن العشرين وتوالي الصراعات 
القدامى  المحاربين  وزارة شؤون  وبحسب  والوحشية.  الطويلة 
األميركية، يعاني ما يصل إلى 20 % من الجنود المنتشرين في 

العراق وأفغانستان من متالزمة اضطراب ما بعد الصدمة.
في الجيوش الفرنسية، تم االعتراف رسميًا، باإلصابة النفسية 
بعد  فعلية.  تحول  نقطة  أفغانستان شكلت  لكن   .1992 العام 
فترة طويلة من عمليات حفظ السالم، أعادت القوات اكتشاف 
عنف القتال والصدمات المرتبطة به. في نهاية العقد األول من 
القرن الحادي والعشرين، بدأ الجيش الفرنسي تطوير المراقبة 
النفسية من بدء المهمة في الصراع األفغاني إلى العودة منها.

النفسية  اإلصابات  لكشف  بذلت  جهودًا  أن  رغم  لكن 
ومعالجتها، ما زال يتعين على ضحايا اضطراب ما بعد الصدمة 
التغلب على عقبة إدارية للحصول على حقوقهم: التأمين معقد 
غير واضح، وبدالت تعويض غير منصفة... وجبل من الصعوبات.
القوات  في  سابق  جندي  أيضًا  وهو  جيروم،  ويقول 
صدمة  فإن  الحقوق،  بهذه  االعتراف  يتم  ال  الخاصة»عندما 
غارقين  »جرحى  واصفًا  األخرى«،  الصدمات  إلى  تضاف  جديدة 
في المعامالت اإلدارية، عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم« عند 

رحيلهم من الجيش.
الراسخة  المحرمات  من  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  زال  وما 
في مجتمع يقدر »الرجال األقوياء« والذين يشعر المصابون فيه 
بأذى نفساني بأنهم مستبعدون، لدرجة إظهار االستياء بشكل 
متكرر تجاه المؤسسة. فقط 5 إلى %10 منهم بقوا في القوات 
المسلحة. ويقول فريد، وهو قائد مروحية عسكرية سابق »أنت 
تستثمر بشكل مكثف في حياتك المهنية ثم فجأة، ال يبقى لك 
أي شئ«. وهي مهنة »يرافقها الكثير من المآسي«. وفاة أربعة 
البيرينيه )جنوب غرب فرنسا(  رفاق في حادث تحطم في جبال 
هي من بين هذه المآسي. لم يحلق الخمسيني منذ العام 2016.
ويوضح: »هدفي اليوم هو إعادة بناء نفسي، من أجل عائلتي، 
التي كانت على وشك االنهيار«. ويختم لوك دي كوليني: »في 9 

من كل 10 حاالت، تتشتت العائالت«.

في  سوروبي  تورا  قاعدة  في  فرنسيون  جنود   •
أفغانستان في يوليو 2021. )أرشيفية: أ ف ب(

يجري  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  كان  إن 
بسرعة خاطفة باغتت الكثيرين، فالواقع أن واشنطن 
بال  »الحروب  سئمت  أنها  سنوات  أربع  قبل  قررت 
المنافسة  مجال  إلى  اهتمامها  محولة  نهاية«، 
ضد  فالحملة  وروسيا.  الصين  مثل  كبرى  دول  مع 
مجموعات خارجة عن نطاق أي دولة مثل »القاعدة« 
المؤسسة  إمكانات  كل  استهلكت  »داعش«  وتنظيم 
الدوالرات  تريليونات  والتهمت  األميركية  األمنية 
الرئيس  وصل   .2001 سبتمبر   11 اعتداءات  منذ 
2017 على  السابق دونالد ترامب إلى السلطة العام 
الحرب في هذا  أفغانستان، واصفًا  بالخروج من  وعد 

البلد بأنها مجرد »فوضى« و»إهدار«.
فالحرب في أفغانستان كما في العراق تحولت إلى 
انتشار عسكري ال يمكن توقع نهاية له، وعنف متواصل 
تقرير  وفق  بالعدو،  حاسمة  هزيمة  إلحاق  عن  وعجز 
كان   ،2000 العام  وبحلول  برس«.  »فرانس  لوكالة 
ترامب تغلب على اآلراء المعارضة ومهد لسحب القوات 
من البلدين، تاركًا في كل منهما 2500 عسكري فقط 
إلى  السلطة  انتقال  انتهاء واليته في يناير. ومع  عند 
أن  الخميس،  فأعلن  نفسه  المسار  واصل  بايدن،  جو 
القوات األميركية ستستكمل انسحابها من أفغانستان 

بحلول 31 أغسطس.
أميركا«  خاضتها  حرب  أطول  ننهي  »إننا  وقال: 
تبقى  أن  تحتمل  ال  المتحدة  »الواليات  أن  مضيفًا 
كما  للعالم  لالستجابة  وُضعت  بسياسات  مكبلة 
 11 اعتداءات  وشكلت  عامًا«.  عشرين  قبل  كان 
األميركية  األمنية  للمؤسسة  صدمة   2001 سبتمبر 
على  بـ»الحرب  عرفت  ما  إطالق  على  اإلدارة  وأرغمت 
الصعيد.  هذا  على  جهودها  كل  مركزة  اإلرهاب« 
تابعة  قوة  رأس  على  المتحدة  الواليات  واجتاحت 
»طالبان«  نظام  لطرد  أفغانستان  األطلسي  للحلف 

آنذاك  وزعيمه  »القاعدة«  تنظيم  يؤوي  كان  الذي 
أسامة بن الدن.

جورج  األسبق  الرئيس  اجتاح  نفسه،  السياق  وفي 
بوش العراق أيضًا إلطاحة الرئيس صدام حسين، سعيًا 
إلعادة خلط األوراق في الشرق األوسط وإبعاد أي خطر 
العسكريتان  الحملتان  وحققت  المتحدة.  الواليات  عن 
نجاحًا سريعًا، إذ تفكك تنظيم »القاعدة« في أفغانستان 
في  عليه  وقبض  حسين  صدام  سقط  كما  قادته،  وفر 
العراق. لكن الواليات المتحدة أبقت قواتها على األرض 
في البلدين على أمل إعادة بناء الدولة فيهما، وال سيما 
أن انسحابها كان يثير مخاوف من عودة الوضع إلى ما 
من  اعتبارًا  لكن  سبتمبر.   11 اعتداءات  قبل  عليه  كان 
العام 2013، راجع القادة األمنيون األميركيون سياستهم 
حين باشر الرئيس الصيني الجديد، شي جينبينغ، عملية 
مكثفة لتعزيز القوات العسكرية الصينية. وفي مسعى 
التفوق  حتى  بل  األميركية،  العسكرية  للقوة  للتصدي 

إقامة  الصين  بدأت  عليها، 
جزر  في  عسكرية  قواعد 

في  عليها  متنازع  صغيرة 
الجنوبي،  الصين  بحر 

والمعلومات لقمع مجتمعيهما وتوسيع نفوذهما«.
وعمال ًبهذا الخط الجديد الذي يذكر بحقبة الحرب 
قوته  توسيع  اتجاه  في  الـ»بنتاغون«  دفع  الباردة، 
البحرية وبناء قاذفات صواريخ بعيدة المدى وغواصات 

هجومية أقوى، وتحديث أسلحته النووية.
والروسي  الصيني  للتحدي  التصدي  تحتم  كما 
فضائية  قيادة  استحداث  مع  جديدة،  مجاالت  في 
في  الجديدة  األولويات  وترسخت  إلكترونية.  وقيادة 
إصدار  عند  مارس  في  بايدن  وأكدها  ترامب،  عهد 
سياسته لألمن القومي. وجاء فيها أن »توزيع القوة 
الصين  جديدة.  تهديدات  مولدًا  يتبدل،  العالم  عبر 
سريع«.  بشكل  تصميما  ازدادت  خاصة  بصورة 

احلرب ضد اإلرهاب استهلكت إمكانات املؤسسة األمنية األميركية والتهمت تريليونات الدوالراتاحلرب ضد اإلرهاب استهلكت إمكانات املؤسسة األمنية األميركية والتهمت تريليونات الدوالرات
قواعد  إلقامة  وخططت  جيبوتي  في  قاعدة  أقامت  كما 
أخرى في آسيا والشرق األوسط. وفي هذه األثناء، اجتاح 
القرم  جزيرة  شبه  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
األوكرانية العام 2014 ودعم حركة انفصالية تقاتل قوات 
كييف في شرق البالد. وبعد عامين، شنت موسكو حملة 

شديدة للتدخل في االنتخابات الرئاسية األميركية.
وخالل الفترة ذاتها، باشر الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون خطة طموحة لتطوير صواريخ قادرة على حمل 
وأكد  المتحدة.  الواليات  تهديد  يمكنها  نووية  رؤوس 
القومي  لألمن  استراتيجيته  في  المنعطف  هذا  ترامب 
تتحديان  وروسيا  »الصين  أن  فيها  وجاء   .2017 العام 

محاولتين  األميركية،  والمصالح  والنفوذ  القوة 
إضعاف األمن واالزدهار األميركيين«.

على  »مصممان  البلدين  أن  وأكدت 
جعل االقتصادات أقل حرية ونزاهة، 

العسكرية،  قواتهما  وتطوير 
األخبار  على  والسيطرة 

وتابعت أن »كاًل من بكين وموسكو استثمرت بقوة 
ومنعنا  األميركية  للقوة  التصدي  هدفها  جهود  في 
العالم«.  عبر  حلفائنا  وعن  مصالحنا  عن  الدفاع  من 
الجديدتين  االرتكاز  وتايوان نقطتي  أوكرانيا  وباتت 
وتلقى  والعراق.  سورية  ومنطقة  أفغانستان  بدل 
لروسيا  للتصدي  تطورًا  أكثر  أميركية  أسلحة  كتاهما 

التوالي. على  والصين 
عمله  يتركز  جديدًا  مكتبًا  الـ»بنتاغون«  وأنشأ 
على الصين، كما ترسل واشنطن بانتظام سفنًا إلى 
في  الجنوبي،  الصين  وبحر  بتايوان  المحيطة  المياه 
على  السيطرة  بشأن  الصين  لتأكيدات  ضمني  تحدٍ 

البحرية. المناطق  هذه 
توطيد  إلى  بايدن  فعمد  لروسيا،  بالنسبة  أما 
سفن  وشاركت  األطلسيين.  الحلفاء  مع  العالقات 
في  الماضيين  األسبوعين  خالل  أميركية  حربية 
القوات  تقوم  حيث  األسود،  البحر  في  تدريبات 

عسكرية. بمناورات  الروسية 
اإلرهاب  مكافحة  أن  على  الـ»بنتاغون«  ويشدد 
أنها  غير  أفغانستان.  من  باالنسحاب  تنتهي  ال 
الجوية  الضربات  على  يعتمد  مختلفًا  منحى  تتخذ 
أطراف  وعلى  بعيدة  قواعد  من  والصاروخية 
تنظيم  يزال  ال  حيث  أفغانستان،  في  تتحرك  حليفة 
نشر  نعيد  »إننا  بايدن:  وقال  ينشط.  »القاعدة« 
اإلرهاب  مكافحة  في  وضعيتنا  ونكيف  مواردنا 

اآلن«. تكمن  حيث  للتهديدات،  للتصدي 

• القوات األمريكية و "جنود األطلسي" يغادرون قاعدة 
باغرام في أفغانستان )أ.ف.ب( 2 يوليو 2021

 70 % من بين ألف جريح في إجازة مرضية طويلة ويعانون متالزمة اضطراب ما بعد الصدمة
مواجهة مع الموت تنتج خلالً في الدماغ وتسبب تلفاً يمنع قشرته ولوزته من التواصل
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       القائم باألعمال البريطاني: في قلب لبنان »شئ عفن«.. 
       ودبلوماسي فرنسي: ال نعطي المساعدات بـ »شيك على بياض«

لباقة  لبنان  في  األجانب  السفراء  لدى  تعد  لم 
وإحباطهم  امتعاضهم  مدى  عن  للتعبير  دبلوماسية 
من طبقة سياسية ال تتوقف عن طلب الدعم، فيما ال 
تقوم بأي خطوة في اتجاه إصالحات ضرورية لحلحلة 

أزمة متجذرة والحصول على الدعم الدولي.
السفارة  حساب  على  نشرها  وداع  رسالة  في 
لم  »فيسبوك«،  التواصل  موقع  على  البريطانية 
يكتب  أن  في  لنغدن  مارتن  باألعمال  القائم  يتردّد 
شئ  لبنان  قلب  في  ولكن  الجاف:  أسلوبي  »أعذروا 
عفن«. وفي لقاء منقول مباشرة عبر محطات التلفزة، 
تأنيب  في  حرجًا  غريو  آن  الفرنسية  السفيرة  تجد  لم 
المجتمع  طالب  الذي  دياب  حسان  الحكومة  رئيس 
حكومة  تشكيل  عن  بمعزل  الدعم  بتقديم  الدولي 
جديدة، قائلة إن االنهيار »نتيجة أفعالكم جميعًا منذ 

سنوات في الطبقة السياسية. هذه هي الحقيقة«.
أثناء حديثها،  البّث  الرسمي  التلفزيون  ورغم قطع 
مواقع  على  واسع  بشكل  مداخلتها  فيديو  انتشر 
انهيار  في  لبنان  ويغرق  االجتماعي.  التواصل 
اقتصادي رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثالث 

أشدّ أزمات في العالم منذ العام 1850.
ولم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل 
حكومة منذ 11 شهرا يشترط المجتمع الدولي قيامها 
حسب  للبالد،  ماليًا  دعمًا  ليقدّم  جذرية  بإصالحات 

تقرير لوكالة »فرانس برس«.
بالتعطيل،  االتهامات  السياسية  األطراف  وتتبادل 

فيما تتعمّق معاناة اللبنانيين يومًا بعد يوم: تدهور 
أسعار  في  مسبوق  غير  ارتفاعًا  ينعكس  لليرة  جنوني 
المواد الغذائية والخدمات والوقود، أزمة أدوية وساعات 
تقنين في الكهرباء تصل الى 22 ساعة، بينما انتفخت 

فاتورة المولدات الخاصة على وقع شح الوقود.
بيروت »من  في  فرنسي  دبلوماسي  ويقول مصدر 
الواضح أن هناك إحباطًا كبيرًا من الطبقة السياسية 
ألنها غير قادرة على إعطاء األولوية للمصلحة العامة 

على حساب مصلحتها الشخصية«.
لبنان.  لمساعدة  دولي  استعداد  »ثمة  ويضيف 
بذلك  القيام  على  قادرين  حتى  لسنا  لألسف  لكن 
أمام  أنفسنا  نجد  أو  أمامنا،  محاورين  نجد  ال  ألننا 
القدرة  أو  اإلمكانات  إطالقًا  لديهم  ليست  محاورين 

العمل«. على 
يتحرّك  السياسي،  األفق  انسداد  مواجهة  في 
السياسية.  الطبقة  على  للضغط  الدولي  المجتمع 
اجتماع  خالل  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء  وأعلن 
مسؤولين  قادة  على  عقوبات  لفرض  توجّها  اإلثنين 
وزير  وقال  الحالي.  الشهر  نهاية  قبل  التعطيل  عن 
ذلك  لودريان »سيشكل  إيف  الفرنسي جان  الخارجية 
باتجاه  لتدفع  اللبنانية  السلطات  على  ضغط  أداة 
منبهًا  أساسية«،  إصالحات  وتنفيذ  حكومة  تشكيل 

الى أن لبنان »في طور تدمير ذاته«.
مؤتمر  تنظيم  المتحدة  األمم  مع  فرنسا  وتعتزم 
منذ  الثالث  هو  الحالي،  الشهر  خالل  إنساني  دعم 

أغسطس.  الرابع من  في  المروّع  بيروت  مرفأ  انفجار 
اآلن  حتى  المقدّمة  المساعدات  قيمة  تجاوزت  وقد 

للبنان 140 مليون يورو.
ويوضح مسؤول رفيع في األمم المتحدة في بيروت 
الضوء  تسليط  سيتيح  المؤتمر  أن  برس«  لـ»فرانس 
مجددًا على »التداعيات اإلنسانية الناجمة عن الشلل 

السياسي«.
»المساعدة  أن  إلى  ذاته  الوقت  في  ينبّه  لكنّه 
و»ال  دائمًا«  حاًل  تشكل  أن  يمكنها  ال  اإلنسانية 
الدولة  دور  مكان  األحوال،  من  حال  بأي  تحّل،  أن 

ومسؤولياتها«.
وبحسب المصدر الدبلوماسي الفرنسي »كل ما في 
اللبنانية  الدولة  الى  المساعدات  نعطي  ال  أننا  األمر 

بشيك على بياض«.
أي  توجد  »ال  بيروت  في  عربي  دبلوماسي  ويقول 

خطة« عمل لدى صانعي القرار الذين ما زالوا يراهنون 
من  ويخدمهم  سيتحرك  الدولي  »المجتمع  أّن  على 

دون أن يقدّموا هم أي تنازالت أو تغيير«.
الكالم  زمن  منذ  يكرّر  الدولي  »المجتمع  ويضيف 

ذاته: ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم«.
الشهر  مطلع  ألقاها  كلمة  في  اعتبر  دياب  لكن 
الحالي أمام عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، أن 
»ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة أصبح يشكل 
التي  »الضغوط  منتقدًا  اللبنانيين«،  حياة  على  خطرًا 

تُمارس والحصار المطبق على لبنان«.
سفيرة  لسان  على  النبرة  وعالي  سريعًا  الرد  وجاء 
يخيف  »ما  غريو  وقالت  اللقاء.  حضرت  التي  فرنسا 
فعاًل، هو أن هذا اإلفقار الوحشي اليوم لما كان يعد 
هو  االنهيار...  هذا  المنطقة،  في  به  يحتذى  مثااًل 
سنوات  منذ  والتقاعس  اإلدارة  لسوء  متعمدة  نتيجة 

وليس نتيجة حصار خارجي«.
وفي  مؤخرًا.  جهودهما  وواشنطن  باريس  وكثفت 
األميركية  والسفيرة  غريو  زارت  مألوفة،  غير  خطوة 
دوروثي شيا األسبوع الماضي السعودية. وشددتا في 
لبنان  قادة  يتخذها  ملموسة  »إجراءات  أن  على  بيان 
ستكون  والفساد  اإلدارة  سوء  من  عقود  لمعالجة 
والواليات  فرنسا  من  إضافي  دعم  إلطالق  حاسمة 

المتحدة والشركاء اإلقليميين والدوليين«. 
سكان  سائر  كما  الدبلوماسيون،  ويعاني 
أكثر  منذ  المتواصل  االنهيار  تداعيات  من  لبنان، 

تاكيشي  الياباني  السفير  وغرّد  ونصف.  عام  من 
الجمعة »الكهرباء مقطوعة عن مقرّ إقامتي  أوكوبو 
كافة  مع  »أفكاري  مضيفًا  الباكر«،  الصباح  منذ 
انخفاض  من  تعاني  التي  والعيادات«  المستشفيات 

ساعات التغذية الى الحدود الدنيا.
تشاستيناي  شانتال  كندا  لسفيرة  تغريدة  وأثارت 
أمام  طابور  في  الناس«  جميع  »كما  تنتظر  بينما 
التواصل  مواقع  على  واسعًا  تعاطفًا  وقود،  محطة 
االجتماعي. وأوحى ذلك لمنصة إعالمية عبر االنترنت 
كيفية  عن  النواب  من  عدد  على  طرحته  بسؤال 
أغلبهم  فأجاب  بالوقود،  سياراتهم  خزانات  تعبئة 
الى  إشارة  في  المحطة،  على  ينتظرون  »الشباب«  أن 

سائقيهم ومرافقيهم.
الذكرى  اقتراب  مع  للتفاقم  مرشحة  األزمة  وتبدو 
أودى  الذي  بيروت  مرفأ  النفجار  األولى  السنوية 
200 شخص وتسبّب بدمار أحياء من  بحياة أكثر من 
نتيجة حول  أي  الى  بعد  القضاء  ولم يصل  العاصمة. 
المؤشرات  أن  علما  حدوثه،  مسؤولية  يتحمّل  من 
انفجار  في  كبيرا  دورًا  لعب  اإلهمال  أن  على  واضحة 

مواد خطرة مخزنة عشوائيًا.
وقبل مغادرته بيروت في مطلع يوليو، اعتبر رئيس 
بعثة السفارة البريطانية لنغدن أّن »فشل سَوق أيّ 
الكارثي  االنفجار  مسؤولية  وتحميله  للمحاسبة  كان 
للمرفأ.. هو أكثر األمثلة الدراماتيكيّة للدناءة وعدم 

المسؤولية التي تميز الكثير من الحياة اللبنانيّة«.

اتهامات صريحة لـ»الطبقة السياسية«

»األزمة اللبنانية« »األزمة اللبنانية« 
تفقد السفراء األجانب تفقد السفراء األجانب 
لباقتهم الدبلوماسيةلباقتهم الدبلوماسية

معاناة اللبنانيني تتفاقم: تدهور حاد 
لليرة.. ارتفاع جنوني للمواد الغذائية 

والوقود... أزمة أدوية.. تخفيض 
أحمال الكهرباء 22 ساعة

األردن: »الفتنة« خلف القضبان في غياب الشاهد الرئيسي»كوفيدار« تكافح »كورونا« في بيوت التونسيني
في  منزل  إلى  هشام  الطبيب  يتوجه 
إلجراء  تونس  بالعاصمة  شعبي  حي 
مريضين  لزوجين  بالمجان  فحوصات 
مبادرة  ضمن  بـ»كوفيد–19«، 
منزلية  طبية  بخدمة  تقوم  لجمعية 

لتفادي االكتظاظ في المستشفيات.
الطبيب  عامًا(   28( نائلة  تستقبل 
بعدما  بومهل  منطقة  في  بيتها  في 
تعافت من الفيروس إثر مرورها بقسم 
بأرقام  أطباء  أمدها  حيث  الطوارئ، 
»كوفيدار«،  جمعية  مع  للتواصل 

حسب وكالة »فرانس برس«.
)االسم  »كوفيدار«  جمعية  ُأطلقت 
في  ودار(  كوفيد  كلمتين،  من  مؤلف 
ديسمبر 2020 بالتعاون مع منظمات 
مجموعة  عليها  وتشرف  أخرى  خيرية 
قطاع  في  وعاملون  األطباء  من 

الصحة.
هشام  العام،  الطبيب  ويقول 
الوادي، الذي اتصلت به الجمعية من 
لوكالة  بالمجان  فحوصات  إجراء  أجل 
في  نكون  »عندما  برس«:  »فرانس 
محاطين  ونكون  أفضل  ننام  البيت 
الظروف  وبأفضل  عالية  وبنفسية 
الطبيب  ويعتبر  للتعافي.  الممكنة« 
»فرصة  تمثل  المبادرة  أن  عامًا(   60(
أيضًا  وهي  المحتاجين«  للمرضى 
بالنسبة له »مساعدة لزمالئنا األطباء 
في المستشفيات... يجب أن نتعاون«.

تلقي  في  المرضى  من  عدد  يتأخر 
المال،  امتالكهم  عدم  بسبب  العالج 
ألقسام  يتوجهون  آخرون  بينما 
عن  صحية  متابعة  لضمان  الطوارئ 
بالمرضى  »كوفيدار«  تتكفل  قرب. 
األعراض  لظهور  األولى  المراحل  في 
الحالة  إذا كانت  البداية ما  لتقيم من 
المستشفى  إلى  االنتقال  تستوجب 
متابعة  تضمن  أن  أجل  من  وكذلك 
بأقصى  التعافي  تخول  يومية  طبية 
سرعة ممكنة من دون مغادرة البيت.

فعالة  وسيلة  المبادرة  هذه  تمثل 
التونسية  المستشفيات  أن  خصوصًا 
أعداد  ارتفاع  بسبب  اكتظاظًا  تشهد 
غير  بشكل  الوباء  وانتشار  المرضى 
»أنا  نائلة:  البالد. وتقول  مسبوق في 
سعيدة ألن زوجي عولج في البيت أمام 
عيني وتمكنت من االعتناء به وتابعته 
لحظة بلحظة«. تكشف »كوفيدار« أن 
140 طبيبا ًوممرضًا يقومون بزيارات 
الذي  المال  بعض  مقابل  في  طبية 
هبات،  شكل  على  شركات  تقدمه 

على  طب  طالب   28 نحو  يعمل  كما 
رقم  على  المرضى  اتصاالت  استقبال 

أخضر طيلة األسبوع.
بـ2100  الجمعية  تكفلت 
»تعافوا   %  98 منهم  مريض، 
إلى  االنتقال  دون  من  تام  بشكل 
تؤكد  ما  حسب  المستشفى«، 
يتابع  كما  الدزيري،  سعاد  المنسقة 
خروجهم  بعد  مرضى  الجمعية  فريق 
الدزيري  وتبين  المستشفى.  من 
أطباء  طرحها  المبادرة  فكرة  أن 

الصحي  القطاع  في  ومسؤولون 
في  الوباء  من  األولى  الموجة  إثر 
كل  أن  »ألننا الحظنا   2020 سبتمبر 
الخاصة  والمصحات  المستشفيات 

مكتظة«.
في  العمل  في  الجمعية  انطلقت 
للعاصمة  المتاخمة  والية بن عروس 
من  وهي  )شرق(  والمنستير  تونس، 
من  آنذاك  تضررًا  المناطق  أكثر 
الجمعية  وسعت  فشيئًا  وشيئًا  الوباء، 
أخرى.  واليات  ست  إلى  نشاطها 
اليوم  »أصبحنا  الدزيري:  وتقول 

البالد«. كل  في  مطلوبين 
 500 نحو  حاليًا  تونس  وأحصت 
البالد  في  وفاة  و16380  إصابة  ألف 
مئة  من  أكثر  وسجلت  الوباء،  بسبب 
وفاة يوميًا في المدة األخيرة. التحقت 
الطالبة في الطب سارة السويسي )26 
وتقوم  يناير،  في  بـ»كوفيدار«  عامًا( 
كمعدل  اتصااًل   25 نحو  عن  باإلجابة 
ساعات  ألربع  عملها  خالل  وسط 
يوميًا. وتقول: »غالبية األشخاص هم 
التكفل  ويطلبون  مرضى  أقارب  من 
بهم«، بينما يتصل آخرون لطلب آالت 

أكسجين أو لالستفسار حول دواء.
بعملها  السعيدة  الطالبة  وتتابع 
خصوصًا  قلق«،  »هناك  كمتطوعة 
وسائل«  تملك  ال  »الدولة  أن 
»كوفيدار«  جمعت  الوباء.  لمواجهة 
يورو(  آالف   106 )نحو  دينار  ألف   350
ولكنها ال تزال في حاجة إلى 200 ألف 
مواصلة  من  لتتمكن  إضافية  دينار 
يوليو  شهري  خالل  بالمرضى  التكفل 
وأغسطس، ولتغطية كل الطلبات من 

كامل البالد، حسب الدزيري.
ما  تعمل  »كوفيدار  وتؤكد: 
أن  أيضًا  الدولة  على  لكن  بوسعها 
من  فعله  تستطيع  ما  بأقصى  تقوم 
من  والحد  بكثافة  التطعيم  أجل 

الموجة«. هذه 

محاكمة عسكرية سريعةمبادرة لتفادي االكتظاظ باملستشفيات

• الطبيب التونسي هشام الوادي يسير في شارع في منطقة بومهل 
جنوب شرق العاصمة التونسية في السابع من يوليو 2021. )أ ف ب(

طبيب: املبادرة فرصة 
للمرضى املحتاجني ومساعدة 

لزمالئنا باملستشفيات

اجلمعية قدمت خدمة عالجية 
لـ 2100 مريض.. 98 % 

منهم تعافوا بشكل تام

أمن  محكمة  قضت  أن  بعد  »الفتنة«،  قضية  على  الستار  األردن  أسدل 
رئيس  اهلل  عوض  باسم  بسجن  الماضي،  اإلثنين  البالد،  في  الدولة 
العائلة  أفراد  أحد  زيد  بن  حسن  والشريف  السابق،  الملكي  الديوان 
15 عامًا بتهمة السعي إلحداث الفوضى والفتنة  البارزين،  الحاكمة غير 
يونيو  نهاية  انطلقت  علنية  غير  محاكمة  بعد  وذلك  الدولة،  داخل 
توقيف  بعد  البالد  في  واسعًا  جداًل  »الفتنة«  قضية  وأثــارت  الماضي. 
حمزة  األمير  السابق  العهد  ولي  ووضع  زيد،  بن  وحسن  اهلل  عوض 
األردني  العاهل  عنه  يصفح  أن  قبل  الجبرية،  اإلقامة  رهن  الحسين  بن 
عن  قانونيون  خبراء  وتساءل  طالل.  بن  الحسن  األمير  عمه  بوساطة 
خارج  القضية،  محور  وهو  حمزة،  األمير  دام  ما  المحاكمة  قانونية  مدى 
أرادت  عادلة.  المحاكمة  إجراءات  إن  السلطات  وقالت  االتهام.  قفص 
إن  وقالت  محكمة عسكرية،  من خالل  محاكمة سرية سريعة  السلطات 
المحكمة  وأدى رفض  للخطر.  القومي  األمن  العلنية ستعرض  الجلسات 
وتيرة  تسريع  إلى  األمير حمزة  بينهم  استدعاء شهود من  الدفاع  طلب 
المحاكمة. ومن الممكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. وكان األمير 
حمزة أخو الملك عبد اهلل قد تفادى التعرض للعقاب بعد أن تعهد بالوالء 

للملك، ونزع بذلك فتيل األزمة التي أدت إلى احتجازه في قصره.
وقد عينت أسرة عوض اهلل الذي يحمل الجنسية األميركية المدعي االتحادي 
األميركي السابق مايكل سوليفان لتمثيلها، وقالت إن عوض اهلل تعرض 

للتعذيب ويخشى على حياته.
محاكمة  من  حرم  اهلل  عوض  إن  الحكم،  صدور  بعد  سوليفان،  وقال 
ألي  كامل  غياب  »هناك  كان  أنه  وأضــاف  سرية.  إجــراءات  عبر  عادلة 

شفافية في إجراءات التقاضي. 
تم  اإلنترنت  عبر  رسائل  إلى  النيابة  أدلة  من  كبير  جانب  يستند 
رصدها، وتسربت اآلن إلى وسائل التواصل االجتماعي. وتقول »رويترز« 
إنها لم تستطع التحقق من صحة الرسائل من مصدر مستقل. وتكشف 
شهدت  عندما  مارس،  في  حمزة  واألمير  حسن  بين  محادثات  الرسائل 
المتنامية.  االقتصادية  المصاعب  على  االحتجاجات  من  موجة  البالد 

حمزة  األمير  نصح  فلسطيني،  أصل  من  األردني  اهلل،  عوض  إن  ويقال 
لتعزيز طموحاته.  ينشرها  أن  األمير  أراد  بتغريدات حساسة  يتعلق  فيما 
التفكير  عن  اإلنجليزية  باللغة  تحدث  حمزة  األمير  أن  الرسائل  وتكشف 
إليه  أحتاج  »ما  المحادثات  إحدى  في  األمير  ويقول  التالية.  خطوته  في 
اآلن هو نصيحة، فهذه القرارات تحتاج ردودًا مدروسة جيدًا«. ونصحه 
عوض اهلل بعدم نشر تغريدة كان يقول فيها إن األردن على شفا »ثورة 
الفقراء« ألن ذلك قد يثير الشبهات. ويقال إن عوض اهلل أبلغ حسن في 
14 مارس أن األمور تحدث أسرع من المتوقع وإن وقت األمير حمزة قد 
األمير  استغالل  على  دامغة  أدلة  التسجيالت  إن  السلطات  وتقول  حان. 

حمزة للغضب الشعبي ضد الدولة.
بين  التهييج  زيــادة  إلى  األمير  دفعا  المتهمين  إن  أيضًا  وتقول 
الساخطين من أفراد العشائر القوية التي تدعم النظام الملكي. ويصف 

أنصار األمير حمزة التسريبات بأنها تشويه لشخصيه.
ويقول مسؤولون إن أدلة النيابة تظهر أن األمير حمزة كان يريد من 
ولي  سلمان  بن  محمد  باألمير  الوطيدة  عالقته  يستغل  أن  اهلل  عوض 
عهد السعودية طلبًا لدعمه لسعي األمير حمزة كي يصبح ملكًا. وقالت 
سياساته  تعارض  محافظة  مؤسسة  تحدى  الذي  اهلل،  عوض  إن  النيابة 
بالضغط  وعد  كبار،  أميركيين  بمسؤولين  الوثيقة  وعالقته  الليبرالية 

لصالح األمير حمزة في العواصم الغربية والسعودية.
المواقع  من  عــدد  إلــى  سربت  االتهام  قائمة  من  نسخة  وتشير 
اإلخبارية المؤيدة للحكومة إلى أن األمير حمزة سأل عوض اهلل في وقت 
المسؤولون  سيهب  فهل  األردن  في  شيء  لي  حدث  »إذا  األوقات  من 

لمساعدتي؟«. السعوديون 
ويقول المسؤولون إنهم أوقفوا ما كان يمكن أن يتطور إلى مؤامرة 
مدفوعة من الخارج. ويضيفون أن عوض اهلل حاول دفع حمزة إلضعاف 
التي كشفها  األوسط  الشرق  السالم في  لخطة  عبد اهلل  الملك  مقاومة 
إن  يقولون  المسؤولين  لكن  ترامب.  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 

حمزة لم يبدِ اهتمامًا بذلك، وركز فقط على طموحاته الرتقاء العرش.



اقتصاد

كالم في األرقام

رياال يمنيا 
مقابل دوالر واحد..

 أعلى سعر صرف للعملة في عدن

قالوا
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قال وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فاخر مفتاح 
بوفرنه، إن الوزارة تركز ضمن خطة عملها المتعلقة بمدينة بنغازي 
على عدة أولويات، منها تنفيذ وصيانة واستكمال عدد من المشاريع 

مثل جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، ومطار بنينا، والوحدات 
السكنية وغيرها من المرافق العامة.

وزار بوفرنه بنغازي رفقة وزير المالية خالد المبروك عبداهلل، اإلثنين 
الماضي لالطالع على احتياجات المدينة خالل الفترة المقبلة، حيث 

التقى الوزيران رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران 
بوجواري، الذي استعرض أمامهما احتياجات البلدية في مختلف 

المجاالت الخدمية المتمثلة في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، 
وتصريف مياه األمطار، والطرق والجسور، وصيانة وإعادة تأهيل جميع 
المرافق التعليمية والصحية والخدمية، إضافة إلى توفير المخصصات 

الالزمة ألعمال النظافة العامة.

استكمال مشاريع البنية التحتية في بنغازي

يجب على المسؤولين 
اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم 
وإجراء إصالحات بنيوية 
لالقتصاد

وزير شؤون التجارة 
الخارجية الفرنسي
 فرانك ريستر

1007

األفراد  تزويد  في  حيوي  بدور  العالم  حول  الحكومات  تضطلع 
مكافحة  في  للمساعدة  الالزمة  الحيوية  باإلمدادات  والشركات 
الجهود،  هذه  فعالية  ولدعم  االقتصادية.  وتداعياتها  الجائحة 
من  مالئم  لمستوى  اإلنفاق  هذا  يخضع  أن  بمكان  األهمية  من 

والمساءلة. الشفافية 
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، دعا صندوق النقد الدولي إلى ضمان 
تؤدي  حتى  بالجائحة،  المرتبط  اإلنفاق  في  والمساءلة  الشفافية 
األموال المنصرفة والتدابير المتخذة إلى مساعدة أكثر المواطنين 
احتياجًا إليها، تأسيًا بالحكمة القائلة »انفق ما يلزم، واحرص على 

توثيق المصروفات«.
زيادة  خالل  من  الحوكمة  تحسين  على  الصندوق  ويشدد 
الشفافية، وقد سعى إلى إرساء تدابير محددة للحوكمة في البلدان 
التدابير  هذه  وتشمل  األزمة.  أثناء  يقدمه  الذي  للتمويل  المتلقية 
تعهدات بنشر عقود المشتريات المرتبطة بالجائحة وأسماء المالك 
المستفيدين للشركات التي ترسو عليها هذه العقود، باإلضافة إلى 

تقارير اإلنفاق على متطلبات جائحة »كوفيد–19« ونتائج تدقيقها.
الطارئة  اإلنفاق  وتدابير  األجل.  طويلة  مهمة  الفساد  ومعالجة 
األكثر  التحديات  معالجة  في  الكثير  تحقق  ولن  ليست حاًل سحريًا، 
المتعلقة  أمدًا  األطول  الضعف  مواطن  معالجة  وستستمر  عمقًا. 
متعددة  اإلقراض  اتفاقات  على  التركيز  مع  والفساد،  بالحوكمة 
السنوات، وعمليات الفحص السنوية للتحقق من سالمة األوضاع في 

البلدان األعضاء، وتنمية القدرات فيها.
تحدد  ما  عادة  الطارئ،  لإلنفاق  التدقيق  عمليات  يخص  وفيما 
البلدان موعدًا نهائيًا إلتمام هذه العمليات الالحقة يتراوح بين 3 
و12 شهرًا بعد نهاية السنة المالية. وبالتالي، فمن السابق ألوانه 
إجراء تقييم للتنفيذ، فمعظم عمليات التدقيق ال تزال في طور اإلعداد 

استنادًا إلى األنظمة القائمة.
وفيما يخص إعداد التقارير عن اإلنفاق المرتبط بالجائحة، بدأت 
البلدان، أو ستبدأ قريبًا، في إصدار تقارير علنية عن تنفيذ  معظم 
للضمانات  تقييمات  إجراء  سريعة  بوتيرة  حاليًا  ويتم  اإلنفاق.  هذا 
الوقائية، مع مالحظة التسارع الكبير الذي طرأ على وتيرة إجرائها 

منذ بداية الجائحة.
معالجة تحديات أعمق

وإلى جانب هذه التدابير التي تركز على المساءلة والشفافية في 
االستجابة لألزمة، هناك تقدم جاٍر في اإلصالحات األوسع نطاقًا 
المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد، في سياق اتفاقات تمويلية 
مع  السنوات  متعددة 

الصندوق.
هذه  وتغطي 
عدة  اإلصالحات 
حوكمة  منها  مجاالت، 
في  العامة  المالية 
إكوادور،  مثل  بلدان 
واألردن،  وغامبيا، 
ورواندا،  وليبيريا، 
وأطر  والسنغال؛ 
مكافحة الفساد وغسل 
وكينيا،  الكونغو،  وجمهورية  وأرمينيا،  أنغوال،  في  األموال 

وتونس؛ واإلشراف على القطاع المالي وحوكمة البنك المركزي في 
ليبيريا وأوكرانيا، إلى جانب بلدان أخرى. 

بخالف التمويل من الصندوق
مطلبين  لألزمة  االستجابة  في  والمساءلة  الشفافية  تمثل 
مهمين لكل البلدان، بغض النظر عن مستويات دخلها، وال شك 
أنها تدابير متعارف عليها في كثير من البلدان غير تلك المتلقية 

للتمويل من الصندوق.
المثال،  المبذولة في هذا الصدد. فعلى سبيل  وتتباين الجهود 
بوابات  في  اإلنفاق  عن  شاملة  معلومات  البلدان  بعض  تنشر 
إلكترونية مخصصة للشفافية، مثل البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا 
تجري  الجنوبية،  كوريا  مثل  أخرى،  بلدان  وهناك  وبيرو.  وفرنسا 
عمليات تدقيق خارجية متكررة للتحقق من سالمة اإلنفاق المرتبط 
للمشتريات  واضحة  إرشادات  فيضع  اآلخر  البعض  أما  بالجائحة. 
الطارئة، مثل إسبانيا، و/أو يرصد تضارب المصالح عن طريق تحليل 
بيانات المالك المستفيدين واإلفصاحات المالية لكبار المسؤولين 

العموميين، كما هو الحال في رومانيا.
ومن خالل الفحص المنتظم لسالمة اقتصادات البلدان األعضاء 
الرابعة، وكذلك الحوار المنتظم بشأن  في إطار مشاورات المادة 
الشفافية  قضايا  مناقشة  الصندوق  خبراء  يواصل  السياسات، 
الخصوص،  وجه  على  بالجائحة  المرتبط  اإلنفاق  في  والمساءلة 
والواليات  المتحدة*،  والمملكة  بولندا*،  في  الحال  هو  مثلما 
والسياسة  العامة  المالية  تدابير  في  أعم،  وبشكل  المتحدة*، 

النقدية والقطاع المالي.
البناء على التقدم

وسيكون من الضروري مواصلة االنخراط مع البلدان األعضاء بشأن 
الحوكمة ومكافحة الفساد لدعم فعالية تنفيذ اإلصالحات التي تضطلع 
بها في فترة الجائحة وما بعدها. ومن العناصر األساسية في هذا الصدد 
تنفيذ إطار 2018 الذي وضعه الصندوق– والذي ال يزال يعتبره من 
األولويات ويمتد نطاقه من مكافحة الفساد إلى معالجة حوكمة المالية 
العامة، واإلشراف على القطاع المالي، وحوكمة البنوك المركزية، وتنظيم 
السوق، وسيادة القانون، وأطر مكافحة غسل األموال. ونظراً ألن القدرات 
الضرورية لتنفيذ تدابير الحوكمة تتباين تبعاً للبلد المعني ونوع التدبير 
المطلوب، فسيواصل خبراء الصندوق أيضاً تقديم مساعدات لتنمية 
القدرات المطلوبة لمعالجة هذه القضايا بما يتالءم مع احتياجات كل بلد 
عضو، من خالل قنوات مثل المساعدة الفنية والتدريب وتنظيم الندوات 

عبر المنصات اإللكترونية.
للتقدم  استعراضًا   2022 العام  منتصف  في  الصندوق  وسيجري 
في تنفيذ إطار 2018، بغية تقييم الطرق المالئمة لمواصلة دعم 

البلدان األعضاء في جهودها لتعزيز الحوكمة.
تبني  على  أكثر حسمًا  بصورة  الحوكمة  تعزيز  وستعتمد جهود 
الدولي،  العليا، والتعاون  السياسية  القيادات  اإلصالحات من جانب 
إلى  الخاص،  والقطاع  المدني  المجتمع  مع  مشترك  بجهد  والقيام 
استمرار  أيضًا  التقدم  وسيتطلب  األخرى.  المعنية  األطراف  جانب 
باألمر  التقدم  هذا  وليس  ممتدة.  فترة  طوال  اإلصالحات  تنفيذ 
الهين، ولكنه مع ذلك قابل للتحقيق – وهو ضروري للمساهمة في 

تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر شمواًل للجميع.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5211دوالر أميركي
5.3318يورو

6.2563الجنيه االسترليني
1.2054الريال السعودي
1.2309درهم إماراتي

0.6985االيوان الصيني

2021  /7/14 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

يجب اإلشراف على القطاع المالي 
وحوكمة البنوك المركزية ومكافحة 
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انقسام املصرف تسبب في تراكم الديون 
وعرقل الحصول على النقد األجنبي

المراجعة  تقرير  صدر  انتظار،  طول  بعد 
ليبيا  مصرف  فرعي  لحسابات  الدولية 
خالل  والبيضاء  طرابلس  في  المركزي 
 2014 سبتمبر  شهري  بين  ما  الفترة 
انقسام  أن  أكد  ــذي  وال  ،2020 ويونيو 
إمكانية  تعقيد  فــي  تسبب  المصرف 
عن  وتحدث  األجنبي،  النقد  على  الحصول 
وهو  ميزانية موحدة،  وجود  سلبيات عدم 
الديون على  تراكم  الذي تسبب في  األمر 

مصرفي طرابلس والبيضاء.
األمم  بعثة  أعلنته  الذي  التقرير  وشدد 
الخميس  ليبيا،  فــي  للدعم  المتحدة 
لديها  ليس  ليبيا  أن  على  الــمــاضــي، 
الماضية  »التراكمات  وأن  أجنبي،  دين 
خالل  من  األجنبية  العمالت  الحتياطات 
حد  إلــى  حمايتها  تمت  النفط  مبيعات 
الوحدة  حكومة  رئيس  ــارك  وش كبير«. 
في  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
لقاء تسليم التقرير برفقة أعضاء المجلس 
لألمم  العام  األمين  ومبعوث  الرئاسي 
األجواء  أن  معتبرا  كوبيش،  يان  المتحدة 
»تدعو إلى التفاؤل«. ونشرت البعثة أجزاء 
كل  إلى  كوبيش  أحاله  الذي  التقرير  من 
فرعي  ورئيسي  الرئاسي  المجلس  من 
الصديق  المحافظ  المركزي،  ليبيا  مصرف 
الكبير، ونائبه علي الحبري. وقالت البعثة، 
لعملية  اختتاما  تأتي  اإلحــالــة  هــذه  إن 
استغرقت ثالث سنوات جاءت بمبادرة من 
فائز  السابق،  الرئاسي  المجلس  رئيس 
المتحدة  األمم  دعم  طلب  الذي  السراج، 

إلجراء هذه المراجعة.

أربع نتائج النقسام
 المصرف المركزي

الرئيسية  النتيجة  أن  البعثة  وأوضحت 
توحيد  أن  إلى  خلصت  المراجعة  لعملية 
فحسب  به  موصى  أمرا  يعد  لم  المصرف 
المصرف  انقسام  وأن  مطلوبا،  بات  بل 
على  الحصول  إمكانية  تعقيد  »في  تسبب 
النقدي  اإلصــالح  وعرقلة  األجنبي،  النقد 
المصارف  لنزاهة  تقويضه  عــن  فضال 

لألصول يحتفظ بها مصرف ليبيا المركزي 
الحاالت  في  لالستخدام  طرابلس  في 
»الحد  أن  إلى  الفتا  الطارئة،  أو  الخاصة 
من اإلنفاق والحصول على العملة األجنبية 
حماية  في  األول  المقام  في  أسهما  قد 

االحتياطات الوطنية«، وفق التقرير.
انخفاض الدينار

العملة  البعثة زيادة إجمالي كمية  وأكدت 
التي  الفترة  في  كبير  بشكل  المتداولة 
يغطيها التقرير »بسبب لجوء فرعي مصرف 
الليبي«  الدينار  طباعة  إلى  المركزي  ليبيا 
الذي انخفضت قيمته مقابل الدوالر بأكثر 
الماضي،  يناير   3 من  بــدءا   300% من 
بسبب تعرضه لضغط جراء عمليات إغالق 
الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيالت 
ذلك  واقــتــران  المكشوف  على  السحب 

بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع.
تزال  ما  »ليبيا  أن  إلى  التقرير  وتوصل 
مبيعات  على  تقريبا  كليا  اعتمادا  تعتمد 
النفط كمصدر أساسي إليراداتها، موضحا 
بلغ  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل  أنه 
المحروقات  مبيعات  من  الدخل  متوسط 
84 % من إجمالي اإليرادات العامة، بينما 
الضرائب  من  المحصلة  اإليــرادات  بقيت 
رسوم  فرض  أن  كما  محدودة،  والجمارك 
على العمالت األجنبية بنسبة 183 % منذ 
موقتا  مصدرا  كان   2018 سبتمبر  شهر 
إلى  اإلجــراء  هذا  تعليق  وتم  لإليرادات، 
نظرا   ،2021 يناير  في  مسمى  غير  أجل 

لتخفيض قيمة العملة.
أظهرت  فقد  بالنفقات،  يتعلق  فيما  أما 
نتائج التقرير أن عائدات ليبيا من العمالت 

حصري  شبه  بشكل  تأتي  التي  األجنبية، 
بشكل  »تستخدم  النفط  مبيعات  من 
التجارية  التمويالت  لتسهيل  رئيسي 
والخاص.  العام  القطاعين  لمؤسسات 
صرف  في  اإليــرادات  هذه  استخدمت  كما 
منحة  مثل  معينة  برامج  عبر  التمويالت 
أرباب األسر«. ونوهت بعثة األمم المتحدة 
المراجعة  تقرير  أن  إلى  ليبيا  في  للدعم 
المالية لحسابات فرعي المصرف المركزي 
عملية  إصالح  »فرص  على  الضوء  يسلط 
إصدار االعتمادات المصرفية وتحسينها«.

انتهاء عملية المراجعة
مراجعة  عملية  انتهاء  البعثة  وأكــدت 
ليبيا  مصرف  لفرعي  المالية  الحسابات 
كال  يزود  الذي  التقرير  بتسليم  المركزي 
الــالزم  واإلرشـــاد  بالمعلومات  الفرعين 
للشروع في عملية توحيد هذه المؤسسة. 
التوصيات  من  سلسلة  التقرير  يقدم  كما 
المركزي  ليبيا  مصرف  نزاهة  الستعادة 
ذلك  في  بما  شفافيته،  مستوى  وتعزيز 
اعتماد  الحصر،  ال  المثال  سبيل  وعلى 
المالية،  التقارير  إلعــداد  دولية  معايير 
الليبي،  الدينار  قيمة  تخفيض  أثر  وتقييم 
وإرســاء  فعالة  إدارة  تأسيس  جانب  إلى 

ضوابط رقابية داخلية.
الحكومة  إن  الدبيبة،  ــال  ق ــدوره،  بـ
الستكمال  المركزي  المصرف  مع  ستعمل 
معتبرا  المالية،  المؤسسات  توحيد  عملية 

أن األجواء »تدعو إلى التفاؤل«.
حكومتنا  مهمة  كانت  »لقد  وأضــاف: 
ومنذ أول يوم العتمادها العمل العمل لم 
قوي  اقتصادي  وإيجاد  الوطن،  هذا  شمل 
تؤرقه  أن  دون  واإلعمار  التنمية  أساسه 

الديون المتراكمة«.
»ستكون  الخطوة  هذه  أن  اعتبر  كما 
في  لرؤيتها  الحكومة  ألداء  كبيرا  داعما 
فعالية  تعزيز  االقتصاد  عجلة  تحريك 
والقطاع  المصرف  ودور  النقدية  السياسة 
تنمية مكانية ومستدامة،  المصرفي خلق 
وسنعمل على االستفادة من نتائج التقرير 
فيما يخص الحكومة ودورها، كما سنعمل 
المركزي  المصرف  مع  رئيسي  كشريط 

الستكمال عملية التوحيد«.

    تقرير املراجعة الدولية حلسابات »املركزي«:

التقرير: انخفاض قيمة الدينار بأكثر من 300 % 
الدبيبة: هذه الخطوة داعم كبير في تحريك عجلة االقتصاد

• المصرف المركزي في البيضاء• مصرف ليبيا المركزي في طرابلس

»أسهم  كما  عليها«.  والرقابة  التجارية 
هذا االنقسام، مقرونا بعدم وجود ميزانية 
من  كل  على  الديون  تراكم  في  موحدة، 
السابقة  الحكومات  لتمويل  المصرفين 
ليبيا  »أن  البعثة  والحظت  المتعاقبة«. 
والتراكمات  أجنبي  ديــن  لديها  ليس 
الماضية الحتياطات العمالت األجنبية من 
خالل مبيعات النفط قد تمت حمايتها إلى 
النقد  »احتياطات  أن  مؤكدة  كبير«،  حد 
األجنبي في ليبيا لم تنخفض منذ ديسمبر 
هذا  وأرجعت   .»8% بنسبة  سوى   2014
مليار   15 سحب  إلى  »أساسا  االنخفاض 
العام  في  المجنبة  الحافظة  من  دينار 
الناجمة عن  الخسائر  للتخفيف من   2016

انخفاض إنتاج النفط«.
حافظة  هــي  المجنبة«  و»الحافظة 

طرابلس–الوسط

»فاو«: وباء كورونا قد يفاقم الجوع في العالم لفترة طويلة
الوسط–وكاالت

الذين  األشخاص  عدد  في  كبيرة  زيادة  في  وباء »كوفيد–19«  أسهم 
على  الطويل  األجل  على  آثار  له  وستكون   ،2020 في  الجوع  عانوا 

والزراعة  األغذية  منظمة  حذرت  حسبما  العالم،  في  الغذائي  األمن 
األكبر  عام(،  % خالل   +18 ( العالم  في  الجوع  تفاقم  وظاهرة  )فاو(. 

أي وقت مضى  أكثر من  تقوض  قد  عاما،   15 يقل عن  ال  ما  منذ 
 ،2030 بحلول  العالم  في  الجوع  على  بالقضاء  المتحدة  األمم  هدف 

الماضي. اإلثنين  الصادر  البيان،  في  جاء  كما 
بالتعاون  المنشور  التقرير  هذا  في  والزراعة  األغذية  منظمة  وذكرت 

األغذية  وبرنامج  واليونيسف  الزراعة  لتنمية  الدولي  الصندوق  مع 
 720 بين  ما  واجه   2020 »في  العالمية  الصحة  ومنظمة  العالمي 

 118 بنحو  يزيد  ما  وهو  العالم،  في  الجوع  شخص  مليون  و811 
النطاق  متوسط  االعتبار  في  أخذنا  إذا   2019 عن  شخص  مليون 

برس«. فرانس  »وكالة  نقلت  وفقما  مليونا(«،   768(
دومينيك  جنيف،  في  المتحدة  األمم  في  »فاو«  مكتب  مدير  وقال 

األرقام  أن  »نرى  برس«:  فرانس  »وكالة  مع  مقابلة  في  بورجون، 
كبير«. بشكل  ارتفعت 

غذاء  على  يحصلون  ال  الذين  األشخاص  عدد  بلغ  أوسع،  نطاق  وعلى 
في  صعوبة  يواجهون  قد  »الذين  وبالتالي  العام  مدى  على  كافٍ 

أو   2020 في  مليار   2.37 العام  من  معينة  أوقات  في  الغذاء  تأمين 
الزيادة  يجعل  وهذا   .»2019 العام  من  أكثر  شخص  مليون   320

الماضية«،  الخمس  السنوات  خالل  سجلت  التي  لتلك  »مساوية 
يكن  لم  طويل،  بوقت  الوباء  قبل  إنه  التقرير،  وقال  التقرير.  حسب 

سوء  أشكال  وجميع  الجوع  على  للقضاء  الصحيح  المسار  على  العالم 
الوباء  جعل  واليوم،  »لكن   .2030 العام  بحلول  العالم  في  التغذية 

صعوبة«. أكثر  المهمة 
 660 يقارب  »ما  أن  التقرير،  هذا  في  الواردة  للتوقعات  وفقا  واألسوأ 
إلى  جزئيا  ذلك  ويعود   ،2030 في  الجوع  يعانون  قد  شخص  مليون 

العالمي–أو  الغذائي  األمن  على  كوفيد  لوباء  المدى  طويلة  اآلثار 
الجائحة«. فيه  تكن  لم  سيناريو  في  مليونا   30 بـ أكثر 

شادي الخوري، نائب رئيس وحدة النزاهة المالية بصندوق النقد الدولي.
جيرو هوندا، نائب رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق

يوهان ماثيسن، نائب رئيس قسم في إدارة االستراتيجيات بالصندوق
إيتيان ييهويه، خبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي
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بالمعهد بداية من  الدراسة  للتأهيل والتدريب تعليق  النفط  إدارة معهد  قررت لجنة 
حاالت  وازدياد  البالد  في  الوبائي  الوضع  لتفاقم  نظرا  آخر،  إشعار  حين  إلى  السبت 

اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار المعهد إلى أن هذا اإلجراء يأتي تماشيا مع تعميم المؤسسة الوطنية للنفط 
األخير بشأن رفع درجة التدابير االحترازية وااللتزام بها، وحفاظا على سالمة المتدربين 

وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
وفي تلك األثناء، قررت حكومة الوحدة الوطنية غلق موقت لمدة أسبوع بداية من 
مع  كبير،  بشكل  الوباء  فيها  تفشى  التي  تونس  مع  والجوية  البرية  للمنافذ  السبت 

وصول حاالت اإلصابة إلى آالف الحاالت يوميا، وعشرات الوفيات.
ودخلت ليبيا الموجة الثالثة من وباء كورونا بداية من األسبوع الماضي، فقد ارتفع 

منحنى اإلصابات منذ الجمعة الذي شهد تسجيل البالد 1710 إصابات.

تعليق الدراسة
السعر بالدوالرنوع الخامبمعهد النفط

76.40برنت

74.98غرب تكساس

73.54دبي

74.33سلة أوبك

74.34أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/14/ 2021

تحديث قانون املحاجر إلتاحة 
االستثمار في املوارد املعدنية

دعا وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف 
الشلوي، المؤسسة الوطنية للتعدين إلى فتح آفاق االستثمار في 

مجال التعدين.
واجتمع المدير العام للمؤسسة أحمد أبوعراج مع مدير إدارة 
الموارد المعدنية بالوزارة، لمناقشة في إعداد مشروع تحديث 

قانون المحاجر 1971، بما يتماشى مع الدخول في مجال 
االستثمار بالموارد المعدنية.

كما تقرر تشكيل لجنتين تعمالن تحت إشراف وكيل الوزارة، 
تختص األولى باإلعداد لعقد مؤتمر ومعرض مصاحب للثروات 

المعدنية في ليبيا، وذلك بمدينة طرابلس. وتختص اللجنة 
الثانية بالتحضير إلعداد ورشة عمل تشارك فيها عدة جهات 

بالدولة الليبية معنية باالستثمار في الثروات المعدنية، وذلك 
خالل الفترة القريبة المقبلة بمدينة دار السالم طبرق.

وخلص االجتماع إلى وضع آليات لضبط العمل وضمان انسيابه 
وسيره بالشكل الصحيح، إضافة إلى االتفاق على كيفية إعداد 

التقارير الدورية األسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية، وفقا 
لنماذج أعدت بالخصوص.

»الصحة« تبحث نقل إدارة مستشفيات ليبية إلى شركات مصرية
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الصحة  وزير  ناقش 
علي الزناني مع السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت 
سليم، نقل إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية 

متخصصة.
وفي اجتماع عقد اإلثنين الماضي بحث الطرفان ملفات 
عدة، منها تفعيل مذكرات واتفاقات التفاهم الصحي بين 
الجانبين، واستقدام العناصر الطبية والطبية المساعدة، 
وتدريب  األولية،  الصحية  الرعاية  مجال  في  والتعاون 
التفتيش والتصنيع  الوطنية، خاصة في مجال  العناصر 

الدوائي والصيدلة، وفق بيان للوزارة.
كما تم التطرق إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات 
وتشغيل  إدارة  في  متخصصة  مصرية  شركات  إلى 
المستشفيات، ووضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول 

المرضى لألراضي المصرية لغرض العالج.
الصحة شهادة شكر  وزير  قدم  االجتماع،  نهاية  وفي 
وتقدير إلى وزارة الصحة المصرية ممثلة في الوزيرة، د. 
هالة زايد؛ »امتنانا على المجهودات المبذولة من الجانب 

المصري لدعم الجانب الليبي«.

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

السنة السادسة
العدد 295 - 296 5 ذو احلجة 1442 هــ
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ثورة في عالم املال.. 15 % رسوما ضريبية 
على الشركات الكبرى بداية 2023

قرار مجموعة العشرين ينال موافقة أكثر من 130 دولة

الوسط–وكاالت

»الحكومة« تبحث تفعيل 
املصارف املتخصصة

بحث فريق العمل االقتصادي المشكل بموجب قرار من رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة، 
وسبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعة المرحلة الراهنة، كما 

أوصى بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة لإلسكان.
وناقش اجتماع الفريق خالل األسبوع الجاري، كتاب رئيس 

مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة االستثمار الوطني رقم 
)21/68/747( المؤرخ في 8 يوليو الجاري بشأن إخطار الشركة 
األهلية لإلسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها 

للتخفيف والمحافظة على الشبكة الكهربائية من االنهيار.
كما تناول أثر القرارات المتعلقة بنقل تبعية المقر الرئيسي 

لسوق األوراق المالية إلى مدينة بنغازي، وكذلك القرار رقم )177( 
لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي. 

واستعرض كذلك المقترح المقدم من قبل مصرف االدخار 
واالستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية 

بمشروع اإلسكان الوطني.
وانتهى االجتماع إلى جملة من التوصيات، أبرزها: »توصية 

بضرورة تعديل األنظمة األساسية بما يتالءم مع الوضع الحالي 
والصيرفة اإلسالمية وتمويل المشروعات التنموية« والتأكيد 

على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 
)177( لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع 

المحلي، ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارات المالية 
والتخطيط والداخلية.

وأوصى المجتمعون بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة 
لإلسكان، مع حث مصرف االدخار واالستثمار العقاري على 

استكمال الوحدات السكنية في المدن األخرى وضرورة مشاركة 
وزارات التخطيط والشؤون االجتماعية والحكم المحلي في عملية 
وضع ضوابط اإلسكان مع مصرف االدخار واالستثمار العقاري بما 

يراعي االلتزام بالمسؤولية االجتماعية.
وبشأن التحول الرقمي، شددت مجموعة العمل االقتصادية 
على ضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي بإشراف وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية رئيس فريق العمل االقتصادي، وعضوية 

وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق االستثمار الداخلي، وفق 
المكتب اإلعالمي لوزارة الدولة للشؤون االقتصادية.

صيانة محطات من حقل 
الوفاء إلى مجمع مليتة

قالت شركة مليتة للنفط والغاز، إنه من المقرر البدء في 
الممتد من حقل  الخط  المحطات والمواقع على  صيانة بعض 

الوفاء إلى مجمع مليتة حتى المحطة »6« خالل وقت قريب.
المقرر  للمواقع  الجمعة،  الشركة بجولة،  وقام مسؤولون في 

صياناتها قريبا، إضافة إلى استراحة درج لتفقد مدى عمل 
المستهدف أن  التي من  الصيانة  أعمال  المحطات وتقييم 

تبدأ في القريب العاجل، إضافة إلى التنسيق إلزاحة الرمال 
المتحركة.

كما جرت دراسة إمكانية وضع حواجز تحد من زحف الرمال 
الوفاء  المسبق مع مدير حقل  بالتنسيق  المحطات  داخل 

السني. المهندس صالح 
وشارك في الجولة مراقب األمن الصناعي بالحقول، وفريق 

من قسم الصيانة وقسم األمن الصناعي ودوريات خط النفط، 
وفريق العمل من حقل الوفاء ومجمع مليتة، وبدأت الجولة من 

.6 1 إلى  حقل الوفاء مرورًا بالمحطات من 
التدريبية  المرحلة  اختتام  الشركة  أكدت  السبت،  ويوم 
الخاصة بمستخدمي األمن  األولى بعنوان اإلدارة األمنية 

اتباع  الحقل، مع  الفيل، وذلك بحضور مدير  الصناعى بحقل 
لجائحة »كورونا«. االحترازية  اإلجراءات 

• جانب من اجتماع فريق العمل االقتصادي احلكومي.

الضرائب  عالم  ثورة كبرى في  أنه  يبدو  فيما 
مجموعة  دول  مــال  وزراء  وافــق  واألعــمــال، 
النظام  إلصـــالح  مــشــروع  على  العشرين 
المتعددة  الشركات  على  المفروض  الضريبي 
الضريبية،  للمالذات  حد  لوضع  الجنسيات 

يبدأ تنفيذه في العام 2023.
البندقية  مدينة  فــي  ــوزراء  ــ ال واجتمع 
هذا  واتخذوا  الماضي،  السبت  اإليطالية، 
القرار الذي تسبب في سلسلة من ردود الفعل 
المؤيدة، من وزيرة الخزانة األميركية جانيت 
سريعا  التحرك  »إلى  العالم  دعت  التي  يلين 
للبت« بهذا اإلصالح، إلى المفوض األوروبي 
الذي  جنتيلوني  باولو  االقتصادية  للشؤون 

تحدث عن »انتصار للمساواة الضريبية«.
»ثــوري«  اإلصــالح  هذا  أن  كثيرون  واعتبر 
كونه يفرض ضرائب على الشركات المتعددة 
الجنسيات، وقد سبق أن وافقت عليه 132 دولة، 
ومن شأنه أن يؤثر طويال على النظام الضريبي 

العالمي، حسب »وكالة فرانس برس«.
االنضمام  إلى  المترددة  الدول  الوزراء  ودعا 
النداء  لهذا  بالفعل  استجابت  وقد  االتفاق  إلى 
الصغيرة  غرونادين  آند  فينسنت  سانت  دولة 

في الكاريبي التي وقعت اإلعالن.
لومير  برونو  الفرنسي  االقتصاد  وزير  وقال 
مرحبا  اآلن  بعد  الــوراء«  إلى  ممكنة  عودة  »ال 
بهذه »الثورة الضريبية«. وقال نظيره األلماني 
أوالف شولتز: »لن تفلت الشركات الكبيرة بعد 
الضريبية.. لقد ناضلت في  اآلن من واجباتها 

سبيل ذلك لفترة طويلة«.
وينص اإلصالح على ضريبة عالمية ال تقل 
عن 15 % على الشركات للقضاء على المالذات 
حيث  الشركات  على  ضريبة  وفرض  الضريبية 
األخيرة  اللمسات  وستوضع  إيراداتها.  تحقق 
عليه بحلول أكتوبر المقبل، على أن يدخل حيز 

التنفيذ اعتبارا من 2023.
ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين، 
بينها فرنسا والواليات المتحدة وألمانيا حمالت 
بالمئة،   15 على  نسبتها  تزيد  ضريبة  لفرض 
قبل  االتجاه  في هذا  تتحرك  أن  يتوقع  ال  لكن 
العالم  في  دولة   19 ألغنى  المقبل  االجتماع 
كثيرا من  لكن  أكتوبر.  في  األوروبي  ولالتحاد 
أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية 
الذين  االقتصادي،  الميدان  في  والتعاون 

توصلوا إلى اتفاق مبدئي في األول من يوليو ال 
يزالون معارضين لالتفاق، مثل أيرلندا والمجر.

وقال وزير االقتصاد اإليطالي دانييله فرانكو 
أمام الصحفيين، إن الضوء األخضر خالل اجتماع 
الــدول  كل  على  ضغطا  »سيشكل  البندقية 
»يوفر  أن  شأنه  ومن  ــالح«  اإلص إلى  لتنضم 
إطار  باالجماع في  اتفاق  إلى  للتوصل  الظروف 

االتحاد األوروبي«.
تبلغ  ضريبة   2003 منذ  أيرلندا  وتفرض 
بالدول  مقارنة  جدا  ضئيلة  تعتبر   ،%  12.5
األوروبية األخرى ما سمح لها باستقبال المقار 
التكنولوجيا  مجموعات  من  للعديد  األوروبية 

العمالقة مثل آبل وغوغل.
ضمان  اإلصالح،  لهذا  األول  الركن  ويبقى 
لحقوق فرض ضرائب  الدول  بين  عادل  توزيع 

على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. فعلى 
بتروليوم«  »بريتش  مجموعة  المثال  سبيل 

النفطية موجودة في 85 دولة.
وقال مدير مركز السياسة واإلدارة الضريبية 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في 
باسكال  اإلصــالح،  هذا  ومهندس  االقتصادي 
طريقة  بالعمق  »سيغير  االتفاق:  إن  سانتامان 
لقد  العالمية.  الشركات  على  الضرائب  فرض 
مع  التعسفية  الضريبية  المنافسة  زمن  ولى 
أكثر عدال  توزيع  ومع   ،%  15 تقل عن  ضرائب 
ألرباح كبرى الشركات وال سيما الرقمية منها«.

العالمية،  للضريبة  األدنى  الحد  وسيشمل 
الركن الثاني لهذا اإلصالح، أقل من عشرة آالف 
مليون   750 على  إيراداتها  تزيد  كبيرة  شركة 
يورو سنويا. وقالت منظمة التنمية والتعاون في 

الميدان االقتصادي إن الحد األدنى بنسبة 15 
150 مليار  % قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 

دوالر سنويا.
لمجموعة  اجتماع  خالل  أول  اتفاق  وكــان 
لهذه  دفعا  أعطى  يونيو  مطلع  في  السبع 
دونالد  رئاسة  خالل  تعطلت  التي  المفاوضات 

ترامب وأحياها خلفه جو بايدن.
البريطاني ريشي سوناك  المال  ورحب وزير 
الذي ترأس بالده مجموعة العشرين باالتفاق، 
في  الضريبة  ستدفع  »الشركات  أن  مؤكدا 

المكان المناسب«.
العشرين  مجموعة  مــال  وزراء  وعــقــد 
اجتماعهم »حضوريا« للمرة األولى منذ لقائهم 
في الرياض في فبراير 2020 في بداية انتشار 
الشرطة  فرضت  حين  وفي  كورونا.  فيروس 
فيه  يعقد  الذي  أرسيناله  حي  في  أمنيا  طوقا 
االجتماع، تجمع مئات المتظاهرين المناهضين 
ظهر  بعد  البندقية،  في  العشرين  لمجموعة 
السبت الماضي ما تسبب بمواجهات محدودة 

مع الشرطة.
مــبــادرة  العشرين  مجموعة  ودعــمــت 
المساعدات  لزيادة  الدولي  النقد  صندوق 
جديد  إصــدار  بشكل  العالم  دول  ألضعف 
مليار   650 بقيمة  الخاصة  السحب  لحقوق 
بحلول  سريعا  تطبيقه  بدء  وطلبت  دوالر 

أغسطس. نهاية 
ورحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي 
كريستالينا غورغييفا بـ»دعم« مجموعة العشرين 
الدول  إلى »مساعدة  الهادفة  الصندوق  لجهود 

التي تواجه عبء دين ال يطاق«.

االتفاق يشمل نحو 10 آالف شركة تزيد إيراداتها على 750 مليون يورو سنويا

•  باسكال سانتامان •  كريستالينا غورغييفا • برونو لومير

•  صورة ملسؤولني ووزراء يف مجموعة السبع، 
يف لندن، 5 يونيو 2021 ) أ ف ب(

طرابلس–الوسط
إن  ليبيا،  في  للسكان  المتحدة  األمم  قال صندوق 
المساواة  عدم  أوجه  عن  أبان  »كوفيد–19«  وباء 
الصحية.  الرعاية  أنظمة  في  الصارخة  والضعف 
في  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  ممثل  وأكد 
يوم  بمناسبة  له  بيان  في  طوسون،  آسر  ليبيا 
التزام  يوليو،  لـــ11  المصادف  العالمي  السكان 
المؤسسة الدولية بتوفير خدمات الصحة اإلنجابية 
المستمرة للنساء والفتيات في البالد بمن في ذلك 
األكثر  الفئات  من  وغيرهم  والالجئون  المهاجرون 
أن  من  الرغم  على  أنه  طوسون  وأضــاف  ضعفا. 
في  عُقد  الذي  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر 
القاهرة في العام 1994 قد غير الطريقة التي تعالج 
المستدامة،  والتنمية  السكان  قضايا  البلدان  بها 
األفــراد  وتطلعات  وحقوق  احتياجات  وضع  حيث 
المؤتمر  أهداف  فإن  المستدامة،  التنمية  قلب  في 
والتنمية ظلت بعيدة عن ماليين  الدولي للسكان 
أنحاء  جميع  في  والفتيان  والرجال  والفتيات  النساء 

العالم بما في ذلك ليبيا.

نظام صحي مستدام
االستقرار  وعدم  المسلح  النزاع  تأثير  إلى  وأشار 

في ليبيا الذي طال أمده ووباء »كورونا« بشكل غير 
مما  ليبيا،  في  والفتيات  النساء  حياة  على  متناسب 
أدى إلى زيادة الضغط على الهياكل الخدمية. في 
وانعدام  المتخصصة  الخدمات  نقص  يؤدي  وقت 
الثقة فيها إلى تفاقم الوضع. كما كشف عن اعتماد 
الصندوق مع شركائه أساليب مبتكرة من الوحدات 
النظم  قدرات  بناء  جانب  إلى  المتنقلة،  الصحية 
المسئول  وشدد  مذهلة.  نتائج  قدّم  ما  الصحية 
األممي على الحاجة إلى العمل الطويل والجاد من 

أجل نظام صحي مستدام ذاتيا في ليبيا.
أكثر  إلى  خدماتها  الدولية  المؤسسة  وقدمت 
من سبعة آالف شخص من خالل فرق طبية متنقلة 
إلى  قدم  كما  وغات.  وسبها  طرابلس  في  منتشرة 
السكان استشارات مباشرة، وجلسات إرشاد وتوعية 
بشأن قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية إلى 5 آالف 
االستشاري  الفريق  رئيس  وكان  أخرى.  وفتاة  امرأة 
بمكتب وزير الدولة للشؤون االقتصادية، علي الصلح، 
نظم يوم 4 يوليو الجاري اجتماعا مع ممثلي صندوق 
األمم المتحدة للسكان، تناول مساندة ودعم وزارة 
ودعم  والطفولة،  األمومة  ورعاية  الليبية  الصحة 
الشباب  ومساعدة  وتمكين  المرأة  حماية  وتمكين 

ودعمهم بالشراكة مع وزارة الشباب.

ليبيا تفتقد إلى املساواة في الرعاية الصحية
صندوق األمم املتحدة للسكان:

الوكالة الدولية للطاقة: سوق النفط تستعد لنقص اإلمدادات
الوسط–وكاالت

يونيو  النفط خالل  على  الطلب  تزايد 
التلقيح  وتــيــرة  أسهمت  ــت  وق فــي 
المرتفعة في تحقيق نشاط اقتصادي 
»أوبــك+«  دول  ضخ  مع  لكن  قــوي، 
أن  يتوقع  المطلوبة  الكمية  من  أقل 
أن تتوصل  إلى  تكون األسعار متقلبة 
حسب  اإلنتاج،  رفع  بشأن  اتفاق  إلى 

»الوكالة الدولية للطاقة«.
تقريرها  فــي  الــوكــالــة،  ــرت  وذكـ
الصادر خالل األسبوع  األخير  الشهري 
الجاري، أن أسعار النفط »تفاعلت بقوة 
مع أزمة أوبك+ األسبوع الماضي، مع 
عميقة  إمدادات  أزمة  حصول  احتمال 

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق«.
»أوبــك+«،  دول  اجتماع  وانتهى 
التوصل  دون  الجاري،  يوليو  مطلع 
اإلنتاج  قيود  تخفيف  بشأن  اتفاق  إلى 
تدريجيا، والتي كانت قد فرضت لوقف 
األزمة  بداية  في  النفط  أسعار  انهيار 

الوبائية مع تدهور الطلب.
انتعاشا  النفط  على  الطلب  وسجل 
قــدرت  ــن، فقد  ــراه ال الــوقــت  ــالل  خ

 3.2 بنحو  ارتفع  أنه  الدولية  الوكالة 
الشهر  الــيــوم  فــي  برميل  ماليين 
التراجع  ثلث  من  أكثر  أي  الماضي، 

اإلجمالي على الطلب العام الماضي.
الطلب  يرتفع  أن  الوكالة  وتتوقع 
على النفط 3,3 ماليين برميل إضافي 
اعتبارا  الثالثة  األشــهــر  فــي  يوميا 
ضعفي  من  أكثر  ــذا  وه يوليو،  من 
خالل  المسجلة  الموسمية  الــزيــادة 

ما  وهــو   ،2019 من  نفسها  الفترة 
القيود  تخفيف  نتيجة  الوكالة  اعتبرته 
وتسارع  الجائحة  لمكافحة  المفروضة 

وتيرة التلقيح.
ترفع  أن  الــمــتــوقــع  ــن  م وكـــان 
تدريجيا،  اإلنتاج  »أوبك+«  مجموعة 
عند  اإلنتاج  إبقاء  تعني  األزمة  أن  إال 
التوصل  حين  إلى  الحالية  مستوياته 

إلى اتفاق.

• منشآت نفطية في حقل مسلة وماجد.
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ديمومة!!

دَيْمومة: مصدر دامَ
دامَ يَدوم، دَوْمًا ودَوامًا ودَيْمومًة،

دَيْمومَُة العَمَِل: دَوامُهُ وَاسْتِمْرارُهُ.
ويقال دوام الحال من المحال: أي الشيَء يثبت على ما هو عليه.

وام: أي باستمرار وبدون انقطاع إلى األبد. ونقول على الدَّ
كل تلك المعانى حاضرة عند ذكر لفظ الديمومة، ولكن ما يعنينا هنا هو ما يتعلق بعلم النفس الذى 

أشار له الدكتور مصطفى حجازى فى كتابه سيكولوجية اإلنسان المقهور إذ يتناول ما يسميه:
»ديمومة كراهية السلطة« ويقول إنها أبرز ظاهرة فى مجتمع تخلص لتوه من نظام دكتاتورى.!

ويقول إن كراهية السلطة هذه تستمر بعض الوقت حتى لو كانت السلطة الجديدة عاقلة وحكيمة 
وعادلة.

باالمتعاض  المشهد  يعج  حيث  اليوم..  واقعنا  في  أمامى  ماثال  أراه  أكاد  حجازى  الدكتور  ذكره  ما 
وكراهية السلطات جميعها، بحيث يبدأ النقد الالذع والكراهية ألي سلطة من اليوم األول لتنصيبها.

والناس في هذا على حق.. ألن ضغط الواقع الفوضوي بفقد األمن، وما فعله عتاة المجرمين أيضا 
الخطف  أعمال  لتواصل  وكان  مخرج..  عن  وتبحث  الواقع  تكره  الناس  جعل  وإرهاب  وكوارث  قتل  من 
والقتل من جماعات إجرامية وتشكيالت مسلحة غير منضبطة األثر الكبير فى حالة الندم الذي عليه 

النادمون وسببا مهما فى كراهية أي سلطة قائمة.
كانت البداية تدريجية، بكراهية السلطات الجديدة أوال ثم تطورت إلى كراهية حدث فبراير برمته 
الذي أوجد هذا الحال، والمؤسف أن هناك من لم يكتف بكراهية السلطة القائمة فقط، بل ذهبوا إلى 
حل وهمي يتمثل فى دعم من يظنونه دكتاتورا مخلصا؛ وقد تم التسويق والتسويغ له على أنه الحل وال 
حل سواه.. تحت حجة »أن الديمقراطية ال تناسبنا« وأننا نستطيع التآلف مع مرحلة دكتاتورية مؤقتة مع 

»دكتاتو« قريب الشبه لسابقه، ذلك الذي تعاملنا معه وصبرنا عليه أكثر من 4 عقود!!
أقدر وأتفهم أن القدرة على تجاوز الماضي مسألة عسيرة على نفوس كثيرة ظلمت وذاقت ممارسات 
القهر والكبت لزمن طويل، وان مسألة قبول اآلخر والتسامح تحتاج إلى جهد من الطرف الذي شارك فى 
الظلم »االعتذار وجبر الضرر ورد المظالم«، وجهد من المظلوم فى العفو والتسامح »الكاظمين الغيظ 

والعافين عن الناس«.
ويبقى أن نتفهم تلك الرغبة فى معاقبة السلطة التي تفعل فعلها لمدة قد تترافق مع أي سلطة 
قادمة حتى لو كانت ممارساتها بها عدل وإنصاف وواجب عليها التعامل مع نلك الحالة بشيء من الحلم 

والحكمة حتى يتجاوز الناس ذلك الشعور.
الرغبة  السلطة( تلك  )تداول  إلى مسألة  السلطة ربما مرده  مع األخذ فى االعتبار أن دافع كراهية 
التعبيرعن  الناس  المجتمعية والحلم الدائم الذى سيبقى مطلبا إنسانيا أساسيا حتى وإن لم يحسن 
ذلك.. نعم قد يكون الدافع لكراهية السلطة هو الحاجة إلى التغيير والتطوير، تلك الرغبة الكامنة في 
الشعور  بإيقاف  الكفيلة  التاريخ وهي  إنسانى عبر  التى ساهمت فى كل تقدم ورقي  السوية  النفوس 

السلبي تجاه أي سلطة.
هذا الحلم هو الذي لم يستوعبه البعض من أهل المصالح وأصحاب الرؤية اأحادية أو »الفاشيون 

الجدد« جهويا ودينيا.
المجلس  من  القائمة  السلطات  تجاه  الكراهية  ديمومة  استمرت  المطلب  ذلك  لتجاهل  ونظرا 
االنتقالى وحكومته إلى المؤتمر الوطني وحكومته إلى البرلمان وحكومته والوفاق وحكومته والحكومة 
الخدمات األساسية واهتمام  الناس وتحقيق حاجاتهم من  أيضا، والسبب هو تجاهل مطالب  الحالية 
المغامرين بالتشبث بالمناصب واستمرار صراع السلطة حتى صار مشهدنا السياسى على ما هو عليه 

من الفوضى واالرتباك.
ولذا فديمومة كراهية السلطة أمر يجب أن يستمر التعبير عنه بكل األشكال السلمية حتى يتحقق 

القدر المرضي من رغبة الناس في من يحكمهم وكيف يحكمهم.

صالح الحاراتي

الستفتاء  سياسية،  أداة  الدستور  مشروع  استعمال 
البحث  وقف  أو  لتعطيلها  االنتخابات،  على  الليبيين 
المادة  وأبرزها  مــواده،  في  الفكري  والنقاش  فيه 
لسيطرة  تعميقًا  ثامنة  إلى  تطوّرت  التي  السادسة، 

الديني الشرعي على الدستوري ـ القانوني.
واقع  وإنما  التعالي  منشأه  ليس  القانون  إن 
القوى  بتعادل  يكون  القانون  واعــتــدال  الــصــراع. 
المقال  تعمّد  الفريقين  بين  وللتمييز  المتصارعة. 
النظرة  بين  صياغة  كمشروع  الدستور  في  الفصل 
القانون  على  الحق  بأسبقية  تقول  التي  الحقوقية 
فهم  إلــى  بمثالية  الفكرية  النخبة  تتوجه  عندما 
القانونية  والنظرة  لتحسينه،  كمحاولة  القبيح  العالم 
القوة  إرادة  عن  تعبيرًا  الحق  على  القانون  بأوّلية 
االجتماعية المسيطرة، في فرض ما تراه حقًا وصوابًا 

الخاصة. مما يحقق مصالحها 
القانونيين  استخدام  عن  اليتورعون  اإلسالميون 
عبر  مصالحهم  لتمرير  الحق  لفكرة  المرجئين 
في  قائمًا  نظامًا  القانون  يعدّون  ألنهم  الدستور. 
من  مجموعة  من  يتكون  وأنه  معينين،  وزمان  مكان 
هرمي  شكل  على  بينها  فيما  تتدرج  التي  القواعد 
األدنى  القاعدة  فيه  وتستمد  قمته،  الدستور  يحتل 
غير  الفردية؛  فالحقوق  األعلى.  القاعدة  من  قوتها 
القاعدة  هو  منظورهم  في  الحق  ألن  بها  مُعترف 
فردية،  وجهة  من  إليها  ينظر  عندما  ذاتها  القانونية 
القانونية على  للقاعدة  الحق هو تطبيق  آخر  وبمعنى 
التزامًا  تقرر  قانونية  قاعدة  كل  إن  إذ  معين،  شخص 

معينًا إال أنها ال تقرر حقًا فرديًا، وإنما تقرر واجبًا.
فإنه  قانونية  بقاعدة  ما  شخص  يتمسك  وعندما 
اآلخر  الشخص  ينفذ  أن  إلى  ذلك  وراء  من  يرمي 
على  ويترتب  القاعدة.  هــذه  تفرضه  الــذي  واجبه 
معينة  شروطًا  تحدد  قانونية  قاعدة  كل  أن  ذلك 
وعندما  معين.  قانوني  ــر  أث وبين  بينها  تربط 
في  إرادته  عن  يعبر  فإنه  مصلحة  ما  لشخص  يكون 
يكون  ثم  ومن  القانونية،  القاعدة  بهذه  التمسك 
تحت  القاعدة  هذه  يكرس  الذي  القانوني  النظام 

تصرفه ضد الملتزم أو المشرّع.
الدستور  صياغة  هيئة  في  القانونيون  أقر  لقد 
وهو  سياسية  وثيقة  الدستور  أن  مسألة  الليبي 
تبني  إلى  وذهبوا  القانون.  دولة  مقومات  من  مقوّم 
السلطة  عن  مستقلة  دستورية  محكمة  تنظيم  خيار 
في  تشمل  التي  الدستورية  الرقابة  تتولى  القضائية. 
ومبررهم  والسياسي.  القضائي  الطابعين  مضمونها 
في  يقع  الدستورية  النصوص  بعض  أن  ذلك  في 
وتتضمن  والقانون،  السياسة  بين  الملتبسة  الحدود 
الشؤون  في  العموم  تخص  موضوعية  توجهات 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية 
الدستور  صياغة  هيئة  في  القانونيين  أن  إال 
انعكس  الذي  المجتمعي  في  الديني  تدخل  أهملوا 
الصياغة  هيئة  في  السياسي  اإلسالم  تيار  ضغط  في 
الصيغة  في  الــدولــة  إسالمية  على  التأكيد  على 
مصدر  اإلسالمية  الشريعة  وبأن  المزمعة  الدستورية 

قوانينها.
على  والقانوني  الحقوقي  النقاش  تمحور  لقد 

صيرها  الذي  التعديل  عن  وغفل  السادسة  المادة 
تفسير  عنده  التوّقف  ماينبغي  الثامنة.  الــمــادة 
الــمــادة  على  طـــرأت  الــتــي  ــة  اإلضــاف القانونيين 
المشرع  ألزمت  التي  الدستور  صياغة  في  السادسة 
اإلسالمية،  الشريعة  ثوابت  من  بالقطعي  )البرلمان( 
يُلجأ  متحوّاًل  الفقهية  واالجتهادات  الثابث  وجعلته 
تتوالها  التي  الطارئة  الظرفية  المعطيات  حسب  إليه 

مؤسسات موازية كاإلفتاء.
الحقوقيون  به  يعترض  الذي  المُفرط  التأويل 
والسلطة  الدولة  وضعت  السادسة  المادة  أن  يرى 
المفتي،  باألحرى  أو  اإلفتاء  مؤسسة  تصرف  تحت 
ووسائله  قدراته  كل  سيجند  اإلسالموي  التيار  وأن 
أي  النهائية،  غايتها  إلى  القضية  بهذه  للوصول 
المادة  هذه  لتصبح  كدستور  المشروع  هذا  إقــرار 
وال  الدستور  مواد  في  التعديل  يطالها  ال  سرمدية 

برمته. تغييرالدستور 
إلى  يذهبون  الليبيين  الحقوقيين  ماجعل  وهذا 
يسعى  التي  المركزية  القضية  أن  مفادها  نتيجة 
القانونيين  في  المتخفي  السياسي  اإلسالم  تيار  إليها 
على  »نعم«  بـ  رغبتهم  حسب  الليبين  استفتاء  من 
تمرير  هي  االنتخابات  في  الشروع  قبل  الدستور  كل 
دين  »اإلسالم  الدستور  في مشروع  السادسة  المادة 
بينما  التشريع«  مصدر  اإلسالمية  والشريعة  الدولة، 
النص  بأن  التأويل  هذا  غلواء  من  القانونيون  يخفف 
مقصده  مصدرًا،  واعتبارها  الشريعة  دسترة  على 
تبنيها بموجب تشريع اي قانون يصدر عن البرلمان، 
صفوة  مــن  افــتــراضــًا،  منتخبة  مدنية  هيئة  وهــو 
فهمها،  في  معتدلة  فكرها  في  وسطية  المجتمع 
تعرف من أين تستقي مصادر الحكم الشرعي، بحكم 
المختلفة  حكمها  بمصادر  اإلسالمية  الشريعة  أن 
واالجتهادات  المقارنة  التجارب  كافة  تستوعب 

اإلنسانية، ما لم تخالف أصاًل من أصولها.
أية  باستشارة  ذلك  في  ملزمة  تكون  أن  ودون 
استشارتها  حالة  في  برأيها  االلتزام  أو  أخرى،  جهة 
 172 المادة  في  عليه  منصوص  هو  ما  ذلك  في  بما 
البحوث  مجلس  بمُسمى  الدستور  مــشــروع  مــن 
لعبت  التي  المفتي  مؤسسة  اختصر  الذي  الشرعية 
العشرية  طوال  الفتًا  سياسيا  دورًا  تلعبُ  ومازالت 

الثورية في مجرّد مجلس استشاري آراؤه غير الزمة.
ــالن  اإلع ديباجة  على  يستندون  الحقوقيون 
ديسمبر   10 في  الصادر  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
القانون  يتولى  أن  ضرورة  إلى  تطرقت  .فقد   1948

حماية حقوق اإلنسان.
البند  في  صريح  وبشكل  أيضًا  اإلعــالن  أكد  كما 
في  الفرد  »خضوع  على   )29( الــمــادة  من  الثاني 
يقررها  التي  القيود  لتلك  وحرياته  حقوقه  ممارسة 
القانون فقط، لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياته 
العام  للنظام  العادلة  المقتضيات  واحترامها ولتحقيق 

والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع ديمقراطي.
اإلسالم  لتيار  الميالين  القانونيين  نظر  وجهة 
الشريعة  اعتبار  على  النص  بأهمية  تدفع  السياسي 
أمام  الطريق  يقفل  تحوّطًا  كونه  التقنين.  مصدر 
ــدواٍع  ل والــذي  المتطرف  أو  العشوائي  التطبيق 

عادة  شرعية  باألحرى  أو  قانونية  ليست  أيديولوجية 
ليطرح  المسألة  لهذه  الدولة  تنظيم  عدم  يستغل  ما 
تطبيق  عن  بــالــردة  الــدولــة  ويتهم  البديل  فكره 

اإلسالمية. الشريعة 
قول  يُبطل  السادسة  للمادة  الثامن  التعديل 
الشريعة  تطبيق  ــأن  ب للحقوقيين  المعارضين 
طريق  عــن  سيكون  التشريع  مــصــدر  باعتبارها 
البرلمان  يمثلها  التي  الدستورية  الدولة  مؤسسة 
البرلمان من  رقابتها. ألن ما يصدره  المدني و تحت 
القضاء  لرقابة  يخضع  دستوريته  حيث  من  تشريعات 
رأى  فإذا  بالثامنة،  وتعديلها  السادسة  المادة  بحكم 
أحد أن البرلمان قد خرج في فهمه في القانون الذي 
له  كان  فهمها،  أساء  أو  الشريعة  مبادئ  عن  أصدره 
أعلى  في  القضاء  وسيتولى  دستوريته  بعدم  الطعن 

درجاته هذه المراجعة ليبثت أو ينفي دعوته.
مقسومة  تبدو  التي  الليبية  اإلفــتــاء  مؤسسة 
البرلمان  كمؤسسات  وغرب  شرق  بين  الظاهر  في 
حكومة  تسمية  قبل  والحكومة،  واألمــن  والجيش 
في  متفقة  حقيقتها  فــي  هــي  الوطنية،  الــوحــدة 
على  سابقة  رقابة  هناك  تكون  أن  »وجوب  اشتراط 
بعد  إال  قانون  أي  يصدر  ال  بحيث  منها،  القوانين 

مراجعته شرعيا من قبل المختصين فيها«.
الدينية،  بالشعبوية  المنتهكة  مجتمعاتنا  في  كما 
الديمقراطية  دولها  تتوخى  التي  المجتمعات  فإن 
بشعارات  المتخفية  الشعبوية  األصوات  فيها  تتعالى 
صريح  بشكل  الوطنية  الدساتير  بوضع  الهوية 
الدستور  يصبح  أن  أي  للتشريع،  مصدر  كأعلى 
عليه،  ومُــقــدمــًا  الــدولــي  الــقــانــون  ــوق  ف الوطني 
التي  الشعبية  بالمبادرات  يتعلق  فيما  وتحديدًا 
المآذن  بناء  منع  فمثاًل  الدولي.  القانون  مع  تتناقض 
دول  في  ـ  اإلسالمية  الشعبوية  به  تتحجج  ما  وهو  ـ 
التي  الدينية  الحرية  مع  يتوافق  أن  يمكن  ال  أوروبية 
هذه  وبخصوص  دولية.  اتفاقيات  عدة  عليها  نصت 

المسألة ال توجد أحكام قضائية.
إحدى  تعارضت  حــال  في  فقط  منها  الموجود 
في  أو  مُلزم،  دولي  قانون  مع  الشعبية  المبادرات 
والمضمون،  الشكل  بوحدة  االلــتــزام  عــدم  حالة 
باطلة  واعتبارها  المبادرة  تلك  رفض  حينها  فيمكن 
يعيق  ما  اآلن.  ما حدث حتى  نادرًا  البداية. وهذا  من 
السارية  القوانين  الدعوات عدم وجود مادة في  هذه 
المحاكم  أن  كما  القانونين،  بين  التعارض  تنظم 
والمشكلة  الدولي.  للقانون  األولوية  تمنح  الفيدرالية 
ال  حيث  الدستوري  القضاء  إلى  االفتقار  األساسية 
شأنها  من  دستورية  محكمة  الــدول  بعض  تمتلك 

مراقبة مدى توافق القوانين الجديدة مع الدستور.
األولى  المسودة  في  الثامنة  المادة  أن  الواقع   *
انظر  الــســادســة.  ــمــادة  ال ــى  إل تحولت  التي  هــي 
ظل  في  الليبي  الدستور  »مشروع  السنوسي  صالح 
http://alwasat.ly/news/ السادسة«.  المادة 

opinions/299850?author=1
والدين«،  الجهوية  بين  الدستور  »مشروع  وانظر 
http://alwasat.ly/news/ الكاتب.  لنفس 

opinions/324039?author=1

لقد أقر القانونيون 
في هيئة صياغة 

الدستور الليبي 
مسألة أن الدستور 

وثيقة سياسية وهو 
مقّوم من مقومات 

دولة القانون.

العادل املستبد

في  الناكر  ذاك  أفلح  وإن  فيه، حتي  الشخصية  غيبوبته  حالة  يعيش  أن  الواقع  ينكر  الذي  المرء  علي 
تغييب وعي الناس بتزيفه للحقيقة، من هنا تأتي إشكالية التأريخ، فالتاريخ ليس قضية مستقلة عنا 
نحن األحياء بسبب ارتباطه بالحاضر وامتداده في المستقبل بسبب أثر تراكمه الزمني في القادم من 
أيامنا. فالتاريخ يعيد نفسه ليس اعتباطا، ولكنه يعود، أو يعيد نفسه، في شكل »عودة للمكبوت« في 

ذاكرة أو وجدان أي من شعوب األرض.
نقدًا  لتفكيكها  تعي محنتها ستسعى  التي  فاألمم  التاريخ«.  المحنة »مكر  أطلق على هذه  هيجل 
لغدها  بنائها  الماضي ضمن مسيرة  أخطاء  لذات  اجتنابها  عبر  والعِبر  الدروس  وتحلياًل الستخالص 

بهمة حية.
االستبداد كظاهرة حكم وسلطان كان متعايشًا مع تاريخ البشر كونه مزروعا طبيعيا في فطرة البشر 
أحالمه،  من  والسخرية  وحقوقه،  ذاته  من  ظلمًا  اآلخر  وتجريد  والسيطرة،  والتحكم  لألنانية  الميّالة 
للمفردة  او  ديكتاتوريا،  الالتينية  للمفردة  مرادفًا  اليوم  يظل  العهد،  حديث  كمصطلح  فاالستبداد 
نظام  في  الفرد  حكم  تعزز  باللغتين  المفردتين  كون  الطغيان،  أو  الطاغوتية  الكالسيكية  العربية 

شمولي يحتكر الحياة والتوجهات فيها.
ففي المرجعية العربية االستبداد تعني »الحزم وعدم التردد في اتخاذ القرارات وتنفيذها«، كما هو 
في الجملة الشهيرة »إنما العاجز من ال يستبد«، واالستبداد بال عدل هو الطغيان، كما جاء في وصف 

القرآن الكريم لفرعون باآلية الكريمة »إذهب إلى فرعون إنه طغي«.
وقبل ظهور اإلسالم، ظهر في نجد »المستبد« حجر بن الحارث الذي رمى سيطرته وزعامته بالمنطقة، 
وانتقم من بني أسد الذين ثاروا علي طغيانه وسلطانه، فاعتبرهم عبيدا في حالة عصيان مفتوح، فشن 
عليهم حربًا شرسة، وقتل أسراهم ضربًا بالعصا، ومن هنا جاء التعبير العربي المتداول »عبيد العصا«. 
»حق الليلة األولى«، الذي اشتهر في تاريخ اإلقطاع بفرنسا قبل الثورة؛ الذي كان يمنح اإلقطاعي حق 
الدخول بمن تتزوج من عذارى أرضه قبل زفها لعريسها، كان موجوداً في بالد العرب قبل اإلسالم، فقد 
كان الطاغية غمليق، ملك طسم وجديس قد رسخ لنفسه حق الليلة األولى ألي عذراء تتزوج من أهل 

جديس، كما يبيّن جمال البنا في مقدمة كتاب كيف تفقد الشعوب المناعة ضد االستبداد؟.
شاعر العرب المتنبي في إحدى سقطاته كشاعر، جاء في لحظة رهيبة، رغمًا عن اعتناقه اإلسالم، 

ليشيرإلى لالستبداد بشكل صادم في أحد أبياته، حين يقول:
فما في سطوة األرباب عيب

وما في ذلة العبدان عار
حينما سيطر  كانت  األولى  االستبداد،  من  مزدوجة  حقبة  األخرى،  عاشت، هي  االغريقية  الحضارة 
االرستقراط علي المدينة، ومناحي أنماط الحياة فيها، وفق نهجهم ورؤاهم حتى قرابة العام 400 قبل 
الميالد، إذ انقلب حينها »االستبداد« للحيلولة دون استمرار الدستور ولديمومة الرؤى االرستقراطية 

في المدينة االغريقية. فلالستبداد دواع توجده وتبرز القابلية له.
القابلية لالستبداد ال تأتي من فراغ إذا ما اعتبرناه حالة ثقافة، عوضًا عن أنها ظاهرة نفسية عامة 
تمد أطنابها في المجتمع فيكون مستعدًا للخنوع بناء على معطيات داخلية، وأخرى خارجية، تناولهما 
بالخوف،  الدائم  كالشعور  التحديد،  وجه  علي  المعاصر  عالمنا  في  وتفصياًل  شرحًا  االختصاص  أهل 
واإلحساس بالتبعية للمتغلب، والصبر على الظلم، ولزهد غير حقيقي في الدنيا، أو كما يشاع »زهد 

الخائف المكره«. وهناك عامل الفردية واألنانية، أو كما نقول بعاميتنا الجميلة »اخطى راسي، وقص«.
وهناك عنصر العيش بحتمية االستبداد، واالستسالم لألمر الواقع. فاالستبداد في جوهره أزمة قيم، 
وسياسيًا ما هو إال أزمة شعب فقد قيمه وإنسانيته فحول نفسه لقطيع يبحث عن مستبد ليحكمه كما 

يقول إبراهيم الديب في دراسته التحليل القيمي لالستبداد.
العادل المستبد، كوجه من وجوه الحكم الرشيد في الفكر العربي، والتي يروج لها بعض من أنصار 
التيار الديني لمراهنة الطغيان، وللصبر علي ظلمه من جهة، وللتنكر للحرية والديمقراطية من جهة 

أخرى، كونهما صنعية غربية و »رجس من عمل الشيطان«.
رغم أن واقع الحال في مرجعيتنا الفكرية يشير إلى أن العادل المستبد نتاج تفاعل العرب مع ثقافة 
الفرس، التي وصلت للعرب عبر األدبيات السياسية المترجمة حول أردشير »الموحد«، الذي استطاع أن 
يلم شمل أمة فارس تحت سلطانه وبلواء الدين في تحالفات صكها مع رجال معابد عصره. فأردشير 

استمد شرعيته من الدين الذي عين نفسه حاميًا له.
كما أن كسرى* في ثقافة الفرس عُد »العادل المستبد« دنيويًا، ألنه جاء برد أمالك األغنياء التي 
سلبها منهم أردشير، وأعاد لهم اعتبارهم وقربهم لبالطه. هذا موجز بسيط ألصل »المستبد العادل« 
في ثقافتنا وكيفية انسيابه كمفهوم في الثقافة العربية عبر ما يعرف باآلداب السلطانية التي كانت 
منتشرة في عهد األمويين وازدهرت عند العباسيين، مع المحافظة على الداللة في المعاني للمفردة 
»مستبد« بين األمس واليوم كما أشرنا أعاله، ألن هناك خطابًا محافظًا يظل ينادي بالمستبد العادل 
ترسيخًا للظلم واالرتهان له بعدم مطالبته باإلصالح قبل الخروج عليه، في محاولة لتأبيد الطغيان في 

ثقافتنا التي باتت مأزومة.
أو  قيامه،  دون  للحيلولة  أمان  صمام  يعد  بشرية  غريزة  بكونه  أو  االستبدادي،  بالفكر  العلم  إن 
المعهود  نهجه  وإليقاف  عمومًا،  اإلنسان  كرامة  للنيل من  التاريخ  عبر  الدؤوب  للحيلولة دون سعيه 
بكسر الدساتير واختراقها بسبب أسلوب االستبداد بشيطنة الصوت اآلخر، وتأليه الحاكم الطاغي على 
اإلنسان والتراب والوقت كما يبيّن مالك بن نبي في مشكالت الحضارة والقابلية لالستعمار، فالقضية 
عند بن نبي منوطة بتخلصنا من ثقافة الرعية -«األهالي«- التي يستغلها االستبداد في أنفسنا من 

استعداد مستمر لخدمته، بحيث نشعر أو ال نشعر.
فما دامت سلطته الخفية في تسخير هكذا ثقافة واهنة فال رجاء من الخالص من المستبد، أو التحرر 
في  المستبد  فإخراج  توجيهها،  له  ليتسنى  االجتماعية  الطاقات  بتشتيت  األبواب  يدك  مستعمر  من 
داخلنا، حتى وإن كان عاداًل، وفق التيار التقليدي، سيحقق انفراجًا لبزوغ عقل ناضج وروح واعدة، وحتمًا 
سيفسح مجااًل لترسخ مفهوم »مواطنة« تتجاوز صفة »مواطن« في اوراق رسمية الزالت متداولة منذ 

عقود استقاللياتنا بالمنطقة.
بعينه.  لشخص  اسما  وليست  إلخ.  والخليفة...  والملك  الفرعون  مثل  الحاكم،  منصب  كسرى   *

)المحرر(.
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).. ولكن اإلنسان لم يخلق للهزيمة(
همنجواي

 1961 يوليو  من  الثاني  في  عاما.  ستين  منذ 
السباق  فــي  النهاية  نقطة  ــى  إل ــرجــل  ال ــل  وص
الكاتب  يحتمل  لم  واألعـــوام.  ــام  األي من  الطويل 
الناس  شغل  ــذي  ال همنجواي  إرنست  األمريكي 
وتعلقوا  الحياة  في  وتجربته  وقصصه  برواياته 
بالصيد  وغامر  الحروب  من  الكثير  وغطى  بأسلوبه 
معاناته  يحتمل  يعد  لم  والكاريبي.  إفريقيا  في 
مضى  الــذي  يونيو  بداية  في  دخوله  مع  النفسية 
الشهير  ماري  سانت  بمستشفى  النفسي  الطب  قسم 
من  النار  نفسه  على  أطلق  المتحدة.  الواليات  في 
نهاية  حياته  حكاية  لتنتهي  وانتحر  األثيرة  بندقيته 
وأكمل  العالم  عبر  الكثيرون  بها  فجع  مأساوية 
كان  وإن  الستين  تجاوزت  التي  أعوامه  بواسطتها 

من خالل صوره يبدو أكبر من ذلك كثيرا.
البيضاوي  مكتبه  من  كندي  جون  الرئيس  نعاه 
اليوم  وظل  والمجالت  الصحف  أهم  الخبر  ونشرت 
عنه  الكتابة  في  يتوقف  لم  مجاال  لالنتحار  التالي 
األساس  وفي  واإلنسانية.  األدبية  مآثره  واستعادة 
همنجواي  يحتمل  لــم  الشهير  المستشفى  فــي 
وظل  بها  يمر  التي  النفسية  ألزمته  الشديد  العالج 
في  األيــام  تلك  األطباء  شرع  فيما  الفراش  طريح 
كما  تعطى  كانت  التي  الكهربائية  بالصدمة  عالجه 
سيرته  مؤلف  هوتشنر  إليه  المقرب  صديقه  يقول 
حين  على  وحشي  بشكل  همنجواي(  )بابا  المعروفة 
وهو  أسنانه  بين  توضع  الخشب  من  قطعة  كانت 

يتلوى من شدة األلم .
عن  يختلف  الصاعق  الكهربائي  التيار  ــان  ك

عالجات اليوم ويرسل إلى الدماغ دون مخدر.
في  وكان  وممتعة  شائقة  كانت  المذكورة  السيرة 
النيهوم  الصادق  العربية  إلى  ترجمها  من  مقدمة 
أواخر  اليومية  أعدادها  في  الحقيقة  صحيفة  عبر 
نادرة  بصور  وأرفقها   1967 وبدايات   1966 عام 
بينها  من  كان  مختلفة  مناسبات  في  لهمنجواي 
إحدى  يقرأ  عاريا  فراشه  على  مستلق  وهو  له  واحدة 
عدة  في  وصــدرت  بيروت  في  ترجمت  ثم  الصحف. 

الحقة. طبعات 
الحقيقة  صفحات  فــي  ظلت  النيهوم  ترجمة 
ترجماته  بقية  مثل  كتاب  في  تصدر  ولم  اآلن  حتى 
رئيس  موت  بينها  من  الكتب  من  للعديد  المهمة 
ستالين  الروسي  الزعيم  ابنة  ستيفالنا  ومذكرات 
 ...... كونج  الفيت  مع  وقلبي  جيفارا  ويوميات 

وغيرها.

وكانت  والعرض.  بالطول  حياته  همنجواي  عاش 
للكثيرين  وإلهام  إعجاب  مصدر  الكتابة  في  تجربته 
وحاولوا  قلدوه  الذين  العالم  في  الشباب  من  خاصة 
من  ممكن  عدد  بأقل  خطاه  أثر  واقتفوا  محاكاته 

الكلمات كما كان يردد.
العالمية  الحرب  بعد  واسعا  مدى  تأثيره  بلغ  وقد 
ذلك  ولوحظ  العربية  منطقتنا  إلى  ووصل  الثانية 
ألعماله  البعلبكي  منير  ترجمات  خالل  من  التأثير 
عبر  كبير  باهتمام  العربية  األجيال  قرأتها  التي 
لقد  حتى  بيروت  في  واآلداب  دارالعلم  منشورات 
والكتاب  ــاء  األدبـ مــن  الشباب  مــن  الكثير  ــان  ك
عنه  ويتحدثون  قلب  ظهر  عن  نصوصه  يحفظون 
معه  يعيشون  الذين  أصدقائهم  أحد  وكأنه  بإعجاب 
أمريكا  في  كان  أنه  رغم  معيشته  تقليد  ويحاولون 
بشغف  رواياته  قــرأوا  لقد  األميال.  آالف  بعد  على 
المعروف  األمريكي  الممثل  كوبر  جاري  وشاهدوا 
للسالح  وداعــا  فيلم  في  هنري  المالزم  دور  يلعب 

ودور بطولة أخرى في لمن تقرع األجراس.
زمن  عــن  لهمنجواي  الشهيرتان  الــروايــتــان 
وفترة   )1918_1914( األولــى  العالمية  الحرب 
بأن  تردد  وقد   .)1936( إسبانيا  في  األهلية  الحرب 
الحرب  أيام  الفترة  تلك  ليبيا  إلى  وصل  همنجواي 
الحرب  أحــداث  حول  الصحف  بعض  وراســل  األولــى 

اإليطالية. الليبية 
بالكثير  وأمدتها  له  مهمة  تجربة  الحروب  كانت 
بالكراهية  حيالها  شعر  لكنه  المشاهدات  مــن 
بقليل  قبلها  أو   1948 منذ   . الــدوام  على  والتقزز 
رائعته  وأنجز  هناك  مواطن  أي  مثل  كوبا  في  عاش 
ونال  بعد  فيما  فيلما  أضحت  التي  والبحر  الشيخ 
التي  1954. وهي  عام  اآلداب  في  نوبل  جائزة  عنها 
الضخم  القرش  سمك  مع  عجوز  بحار  قصة  تناولت 
به  وانتهى  المجهول  مع  وصــراعــه  المحيط  في 
اإلنسان  أن  إلى  الرواية  في  الرائع  التصوير  ذلك 
على  اليهزم  ولكنه  يدمر  قد  للهزيمة.  يخلق  لم 

اإلطالق!!
الجار  ناصبت  التي  الجزيرة  عاصمة  هافانا  في 
بعد   1959 عــام  منذ  المزمن  العداء  اإلمبريالي 
ظل  بباتيستا  واإلطاحة  إليها  ورفاقه  كاسترو  دخول 
خطاه  وقع  وأماكن  ومشربه  هناك  همنجواي  بيت 
عنه  تتوه  ال  ومزارا  الناظرين  يسر  اآلن  إلى  متحفا 

والمقيمة. الزائرة  األقدام 
المطاف  نهاية  وبلغ  حياته  أنهى  همنجواي  لعل 
ألنه  سالحه  فوهة  من  األخيرة  الطلقات  بواسطة 
حافة  إلى  نفسها  اللحظة  في  وصل  األمر  واقع  في 

يعد  لم  بأنه  قوي  شعور  غذاه  الذي  القاهر  اليأس 
يعيش  أو  قبل  من  يفعل  كان  كما  الكتابة  يستطع 

والالزمة إلبداعه من جديد. الساخنة  التجارب 
ورفض  الحروب  في  بمهمات  كثيرا  حلق  رجل 
أمريكا  في  الشائعة  التقليدية  الكتابة  أسلوب 
لم  فــريــدة  بطريقة  فيها  ــدد  وج ــور  وط وأوروبـــا 
واجه  الذي  الكاتب  الرجل  هذا  اآلخــرون.  يحسنها 
سقوط  إثر  منه  ونجا  سابقة  مرات  في  كثيرا  الموت 
األدغال  في  المفترسة  الحيوانات  صيد  أو  طائرة 
أيامه  نهايات  في  شعر  ومأسيها..  الحروب  عبر  أو 

والرهاب. األوهام  الكثير من  واعتراه  بالخوف 
الفيدرالي  التحقيق  مكتب  ــأن  ب ــس  أح لقد 
بالشيوعية  ويتهمونه  يتعقبونه  ورجاله  األميركي 
تهمة  وتلك  بكاسترو.  وعالقته  كوبا  في  كان  منذ 
دالس  ــام  أي من  الزمن  ذلــك  أمريكا  في  خطيرة 
بأي  ملتزما  أو  شيوعيا  همنجواي  يكن  لم  وغيره. 

مذهب سياسي طوال حياته.
الحياة.  في  ونضاله  ووجــوده  اإلنسان  مع  كان 
بتفاصيلها  يهتم  أو  كثيرا  تعنه  فلم  السياسة  أما 
الخوف  بــه  وبلغ  المتشابكة  اللعينة  وخيوطها 
ــام  األي ــحــرارة هــذه  ال والــرعــب حــدا اليــطــاق مثل 
في  ممرضته  أن  أحس  عندما  الكهرباء  وانقطاع 
اليومية  التقارير  حقه  في  ترسل  سوزان  المستشفى 

التحقيقات: المخيف مسؤول مكتب  إدغار هوفر  إلى 
لقد  المتأخرة.  الضرائب  بسبب  يالحقونني  )إنهم 
يريدون  لكنهم  صحيحة  بطريقة  أعيش  أن  حاولت 
بإمكانهم  إليهم.  حياتي  أعيد  لهذا  فقط.  طريقتهم 
وفيها  حياتي  هنا  الجحيم.  إلى  وليذهبوا  حياتي  أخذ 
يتعاملون  كلهم  صرافي  طبيبي.  محامي.  رصاصة. 

مع هوفر.
أني  األرجح  وعلى  المصرفي  حسابي  أفرغوا  لقد 
المستشفى!(. هكذا تكلم  فاتورة  أتمكن من دفع  لم 
األخيرة.  اللحظات  في  هوتشنر  لصديقه  همنجواي 
ومتابعات  ــاوس  ــوس وال الــرهــاب  يحتمل  يعد  لــم 

الفجة. والمالحقات  والمضايقات  بعيد  من  المباحث 
بعد  ــرة  ــي األخ اللحظة  ــي  ف ــوت  ــم وال األديـــب 
والكتابة  والصيد  الحروب  من  عاما  وستين  واحد 
والقطط  واألصــدقــاء  النبيذ  وبراميل  والعاشقات 
العواصم  في  والبهجة  البحار  تعبر  التي  والمراكب 
بطلقات  األمور  انتهت  شئ.  وكل  والمقاهي  والقرى 
القوى  خفافيش  وظلت  عاما.  ستين  منذ  بندقيته 
أكثر  وتغسل  ومتانة  قــوة  ــزداد  وت تعيش  الخفية 
األدباء..  وراء  وتلهث  العالم  مناطق  كل  في  بياضا 

وغير األدباء من البشر!!

كان التيار الكهربائي 
الصاعق يختلف 

عن عالجات اليوم 
ويرسل إلى الدماغ 

دون مخدر.
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املؤسسون الجدد وعملية األخذ واألخذ

فهذا  تداوله،  من  عقود  بعد  غالبًا  التداول،  من  يُسحب  ثم  السوق  في  ما  لمرض  دواء  يُطرح  حين 
البعيد، لألشخاص المتعاطين له،  يعني أن ثمة مادة كيميائية داخلة في تركيبه تسبب، على المدى 
خصوصًا الذين يتوجب عليهم تناوله طول العمر، تأثيرات ضارة تتمثل، أحيانًا، في إصابتهم بأمراض 

عضال.
اإليجابي على  المفعول  الدواء ذي  أخرى عدة تمثل قوام هذا  بين مواد  أن مادة كيميائية من  أي 

المتعاطين له، تبرر اعتبار العقار كله مصدر ضرر بالغ.
على  طرحه  المزمع  الليبي  الدستور  لمشروع  المتحمسين  لمجادلة  مدخًل  هذا  يكون  أن  أردت 
االستفتاء. ومجادلتي هذه تتوجه، على نحو خاص، إلى أولئك القانونيين المنافحين على هذا المشروع 

باذلين كل الجهد في إبراز محاسنه وميزاته وفضائله.
ففي  بوحمرة.  الهادي  الدكتور  الدستور هذا،  الدفاع عن مشروع  في خندق  المتصدين  أكثر  ولعل 
التي  المشروع،  هذا  محاسن  يعدد  المسلحين«  بين  والتفاوض  الدستوري  »المسار  األخير  مقاله 

نلخصها في ما يلي:
* الهيئة منتخبة وليست معينة.

أنها  يعني  ما  الشعب،  من  منتخبة  أنها  رغم  إليه،  تتوصل  الذي  الدستور  على  االستفتاء  * ضرورة 
مخولة من قبله.

* التوازن الجغرافي: تساوي المقاعد في الهيئة التأسيسية بين المناطق الثلث.
* إقرار المشروع بالثلثين زائدًا واحدًا في كل منطقة، وليس على المستوى الوطني العام.

* ضمانات استبعاد المغالبة الحزبية أو المناطقية وتجاوز تأثير من يملك قوة األمر الواقع. ما يعني 
»أن الخارطة الدستورية بُنيت على ركيزتين أساسيتين هما التوازن الجغرافي واإلرادة الشعبية«.

ويحذر الدكتور بوحمرة، في تفصيلت واضحة ومهمة، من مغبة »كل محاولة لعرقلة االستفتاء«.
هذه النقاط كلها ذات وزن ثقيل في ميزان محاسن، أو حسنات، هذا المشروع. وأنا ال اعتراض لي 

عليها.
لكن ما يلفت نظري، ويثير استغرابي، أن الدكتور بوحمرة، رجل القانون، ال يشير من قريب أو بعيد، 
اإلعلنات  في  الوارد  المعاصر  بالمعنى  اإلنسان  حقوق  مسألة  إلى  مقاالته،  من  عليه  اطلعت  ما  في 
والمواثيق الدولية ذات العلقة الموقعة عليها ليبيا، والتي تلغيها، عمليًا، المادة السادسة من مشروع 
الدستور، وهي تلك المادة المتعلقة بمصدر التشريع، التي تنص على أن »الشريعة اإلسلمية مصدر 

التشريع«. وعندما أقول »حقوق اإلنسان« فهذا يشمل حقوق األفراد والجماعات.
فالدستور الذي يسمح بحرية ممارسة العقيدة للجماعات الدينية القائمة وال يسمح بحرية المعتقد 
عن  يكون  ما  أبعد  الحالية،  بصيغته  الدستور،  مشروع  العصر.  وخارج  حقوقي  غير  دستور  هو  لألفراد 

الدولة المدنية الديموقراطية المبتغاة.
المادة  مثل  التشريعية  المادة  هذه  تكون  المقال،  هذا  به  استهللت  الذي  المثال  إلى  بالعودة 
الذي يوجب سحبه من  الدواء، األمر  الكيميائية في دواء معين يكتشف إضرارها بصحة متعاطي هذا 
التداول. لذا ينبغي إعادة النظر في مشروع الدستور هذا وإلغاء هذه المادة وإحلل مادة محلها تتوافق 
مع ما توصلت إليه اإلنسانية من منجزات حقوقية، ألنها ستمثل كارثة على الشعب الليبي، ليس على 

المدى البعيد فحسب؛ بل منذ اليوم التالي إلقراره.
أريد أن أختم مقالي هذا بطرفة لها علقة بالسياق:

لقاء، نشر في مجلة  ألمانية كانت في مهمة صحافية بطرابلس  1999 أجرت معي مستعربة  سنة 
تناولها  الممنوع  المواضيع  عن  الصحافية  هذه  سألتني  محلية«.  لقصتي »صناعة  ترجمة  مع  ألمانية 
في المطبوعات الليبية. لم أرغب في أن ُاظهر النظام الليبي وكأنه استثناء في هذا المجال. فقلت لها 
أن النظام الليبي ينتمي إلى ما يعرف بالعالم الثالث، ومعروف أنه في معظم هذه األنظمة الممنوعات 

ثلثة: الدين، السياسة، الجنس.
فعلقت ضاحكة:

وماذا تركوا لكم؟!. البستنة gardening؟!.
أنا ال أستغرب أن تظهر علينا مؤسسة دينية ليبية مستقبل، في ما لو، ال قدر اهلل، أقر هذا المشروع، 
بفتوى تعتمد فيها على هذه المادة، فتحرم على المختصين في الزراعة الحديث عن التلقيح في النبات 
وتمنع تضمين هذا الجانب في المناهج المدرسية باعتبار لفظة »التلقيح« تحيل إلى المضاجعة، حماية 

لألجيال الناشئة من االنحراف األخلقي الذي يمكن أن تثيره هذه اللفظة.

المقتضب، سواء أكان  الكلم  قرأت مقالة ظريفة عن كاتب يتحدث عن قدرة والده على 
حديثا، أم كتابة. يقول أنه لم يستلم منه طوال حياته سوى رسالة واحدة، ردا على رسالة 
بعثها له مبرزا حاجته إلى مبلغ 25 دوالرا، فرد عليه كاآلتي: »ابني العزيز، والدتك تطلب 
منك أن تقتصد في مصروفك. بقرتنا ولدت هذه المرة عجلة، فقلت حصتنا من الحليب. 

والدك جيفري هانت«. وأرفق مع الرسالة 10 دوالرات.
جاءه  لحما.  عودته  عند  لها  يبتاع  أن  زوجته  منه  ميكانيكي سيارات، طلبت  والده هذا 
زبون، ليصلح له عربته الواقفة من بعد نهر قادم من الشمال، نحو الجنوب بجوار مدخل 
طارت  المدينة،  نحو  بها  وانطلق  العربة  أصلح  غربها.  نحو  يلتف  ثم  الشرقي  المدينة 
العجلة، فسقطت العربة في النهر، وجرفها التيار ولم يخرج منها. ذهب الناس بمن فيهم 
زوجته وابنته إلى مسار النهر من جهة غرب المدينة، وسحبوا العربة، بعد جهد شاق. لم 
البيت. عند  إلى  وابنتها حزينتين  الزوجة  المقود. عادت  تكن جثة »جيفرى هانت » خلف 
مدخل الباب وجدتا حذاءه المبتل وطمي النهر أمام الباب، انطلقتا فرحتين، وجدتاه يغط 

في نوم عميق وبجواره قصاصة ورق لزوجته مكتوب فيها: »ميرتل، نسيت اللحم!«.
تذكرت الراحل العزيز كاتب األغاني الموهوب خليفة فرج، ذات يوم علم أوالده أن أزمة 
غرفة  زجاج  إليه، شاهدوه من  جاءوا  المركزة،  العناية  في  أمسكوه بسببها  فاجأته،  قلبية 
بخير.  »أنا  فيها:  مكتوب  ورق  قصاصة  مع  سيارته  بمفاتيح  الممرضة  جاءتهم  اإلنعاش. 

عجلة السيارة مثقوبة، هي التي تحتاج إلى )قوميستا(! فأصلحوها!«.
بها  الذهاب  كثير  ومن  »النسر«  نوعها  متهالكة  الفاخري سيارة  خليفة  للمرحوم  كان 
لم  فتحي  ألن  الورشة،  في  يوم  ذات  تركناها  العوج،  فتحي  المرحوم  صديقه  ورشة  إلى 

يكن موجودا، أعطى مفاتيحها ألحد صبيان فتحي.
وأمر  حاجة  لقضاء  وذهب  أصلحها،  قد  فتحي  كان  المغرب.  قبيل  الورشة  إلى  عدنا 

الصبي أن يعطي مفاتيحها إلى خليفة إن حضر في غيابه.
»أنت  خليفة:  سأل  استلمها.  الذي  غير  صبي  نحونا  قدم  حتى  الورشة  دخلنا  إن  ما 
صاحب )اللنسر(؟« أجابه خليفة في الحال: »قصدك الكنسر؟« وانفجر ضاحكا: »باهلل تقول 

مصابه بكنسر، يومك وثانيك في الورشة!« ومن يومها التصق بها االسم.
كل  أطــارت  الخلف  من  هائلة  بصدمة  فوجئنا  العشاء،  صلة  موعد  قبيل  ليلة  ذات 
)حاج(  يا  معقوله  »)تو(  غاضبا:  صدمنا  الذي  الرجل  ونزل  نزلنا،  السيارة.  بذيل  المعلقات 
في  خليفة  خلفية–أجابه  إضاءة  يقصد   – )فريتشات(؟«  بدون  الليل  في  سيارتك  تقود 
الحال: »وأنت يا أفندي تصدم أي شيء ليس به )فريتشات (؟ الحائط من دون فريتشات، 
شجرة »النم« هناك ما فيهاش فريتشات. )لماذا لم تصدمها؟(« وانفجرتُ ضاحكا، واحتار 

الرجل ما بين كمد ضحكته واعتذاره!.
محلت  بين  انتقل  كنت  وفيما  القديمة،  بمصر  زويلة  باب  من  قريبة  عطفة  عند 
متخصصة في صناعة البراويز، أخذتني إليه ضحكات حقيقية لشلة منزوية داخل المحل، 
كان الفرح ومتعة لقاء رجال اجتازوا مرحلة عقدة الحسرة على شبابهم، التي تمكنوا من 
عتيقة،  لوحات  أتأمل  ظللت  وفيما  دخلت  يكدرهم،  قد  ما  كل  من  بالسخرية  تعويضها 
وأطر بل لوحات، مقتربا من عمق المحل، مسترقا السمع، في محاولة لسمع »نكتة« قبل 
تفجر ضحكاتهم. وما إن اقتربت منهم، حتى أصبحت ضحكاتهم الرنانة مجرد ابتسامات 

وإن ظل أحدهم يحاول إنهاءها.
كانت حياة ضحكاتهم ما زلت في ملمح بعضهم. ولما أشرت إلى صورة فوتوغرافية، 
قميصه  وعنق  البياض،  كلية  بلحية  لعجوز  عتيق  إطار  يحتويها  األلــوان  باهتة  قديمة 
ملفوف بـ )فرفله( كانت سوداء وكذلك بدلته ذات الثلث قطع. وكان مهيبا حاد النظرات. 
فسألته: »لمن هذه الصورة؟ وهل هي للبيع؟« فرد سريعا: »نعم إنها للبيع، فهي لجد أي 
أحد يدفع ثمنها!« وانفجرت معهم ضاحكا، وتوالت التعقيبات المضحكة استطرد أحدهم: 
»اصلوا، وال مؤاخذه من جيل )الغلبا(، اللي يتصوروا في أقسام الشرطة بس!«، ولحق به 
والتعليقات،  الضحك  واستمر  وطاروا!«  الغلة،  لموا  أحفاده  وبخيل،  جبار  كان  »أكيد  آخر: 
سوى  لنا  يبق  »لم  بجدية:  لي  وقال  جنب  على  األنتيكات،  محل  صاحب  أخذني  أن  إلى 
كبير،  وما لهمش  استغنوا  ناس كثير  األيام،  ابني، هذه  يا  ربنا،  نعمه من  الضحك، ودي 

فاشتروا ليهم كبير.. على األقل صورة حد كبير. ويجعلوه جدو أو عمو.
بيتهم،  انتكات  منو  اشترينا  أعرف هو مين؟ بس حد  أنا ال  يكون مين!؟  ومين يهموا 
من  لناس  كثرت  صورا  أن  إلى  وانتبهت  يعرف؟«.  )حدش(  ما  لمين؟  دي،  الصورة  منها 
فهل  صــوُروا؟  ولماذا  صورهم؟  جــاءوا؟  أين  ومن  هم؟  من  يعرف  أحد  ال  ولكن  بلدنا، 

ستباع صورهم، يوما ما، كأنتيكات؟
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سيروية،  رواية  أو  رواية  عن  كتابة،  على  عثرت  أوراقي،  ضمن 
يعد  ما  قرأت،  عما  كقارئ  وكتبت  بشغف،  حينها  في  قرأتها 
عابرًا  مر  السيروية،  الرواية  الكتاب/  لكن  عابرًا.  انطباعًا 
مسألة  يثير  الرواية  الكتاب/  أن  حين  في  كمؤلفه.  حاله  في 
سياسية،  كمسألة  وكذا  إنسانية،  كمسألة  وجذرية،  عميقة 
المسألة  ضمن  اعتبر  من  العربي«،  »اليهودي  اإلنسان  تخص 
اعتبار  أي  ودون  وبالجملة،  هكذا  الغرب،  يراها  كما  اليهودية، 

تخصه. كما  المسألة  يرى  أن  حر،  كإنسان  له 
كرواية،  سرده  ضمن  يثيرها،  التي  المسألة  كما  الكتاب 
شخصية  الــكــاتــب  أن  وحــتــى  مــســتــوى،  كــل  على  إشــكــالــي 
ما  أوسلو«،  »اتفاق  مقبرة  في  دفن،  ما  ضمن  دفن  التباسية، 
تفاوضية...  قانونية  مسألة  إلى  الفلسطينية،  المسألة  حولت 
القضية  هذه  من  بالتملص،  سأسارع  ذلك  وعلى  جرا.  وهلم 
وأنشر  أوسلو،  في  رأسي  أدفن  أيضًا  أنا  والمعقدة،  الشائكة 
إضافة،  أيــة  دون  ــواًل،  ح عشرين  منذ  كتبت  التي  األوراق، 
تنابلة  عند  يعد  ما  الزمان،  سالف  في  جرى،  لما  وثيقة  وكأنها 
طيب،  كعربي  سأضيف،  أني  غير  الجميل.  الزمن  السلطان، 
ضعفه  ليخفي  الصعب،  على  يتكئ  ما  عادة،  المرء  أن  اعترافًا 
جدوى  ال  أن  الكتابة  جدوى  ال  األحوال:  أحسن  وفي  وتكاسله، 

لكتابة. ا
طيب عربي  اعترافات  الكتاب: 

شرارة( )يوسف  كانيوك  يورام  المؤلف: 
حسين عدنان  ترجمة: 

دمشق  – كنعان  دار  الناشر: 

. متوسطة   272 الصفحات:  عدد 
هذا  غلف  يظهرعلى  الذي  االسم،  ليس  اسمي  إن  الكاتب: 
تنتابني  مستعار،  اسم  تحت  باريس،  فى  أعيش  فأنا  الكتاب. 
بلد  هي  التي  بلداني،  إلى  وربما  بلدي،  إلى  الشوق  مشاعر 
ألستر  أوروبا،  خريف  أوراق  مع  النسب،  شجرتا  خلفتني  واحد. 
ضريبة  أدفــع  أن  ــاول  أح يلي،  فيما  كنت  ربما  عُــريــي.  بها 
يريدون  الذين  ألولئك  بها،  أدين  وضريبة  لنفسي،  بها  أدين 
ضريبة  عن  أتحدث  إنني  يبدو.  كما  معي،  حساباتهم  تصفية 
أن  الصعب،  من  ألنني  نظرًا  الندم،  ضريبة  عن  وليس  األسى، 
إن  تافهة،  ضحية  فأنا  فيه.  أنا  ما  على  ولدت  قد  لكوني  ُأالم 
ومرآتي  وحيدًا،  غرفتي  في  أعيش  أنني  بيد  عرضية،  تكن  لم 

موضوعية. لمبادئ  انعكاسًا  ليست 
سيرة  اعترافًا،  يكون  أن  يلي،  بما  المفروض،  من  كــان 
لو  أنني  لي  تأكد  قراءته،  وإعادة  قراءته  وبعد  جزئية.  ذاتية 
أعدت  لقد  أحبهم.  ألناس  أذى  مصدر  سيكون  فإنه  نشرته، 
سبيل  على  )هافا،  واألماكن:  األسماء  وغيرت  اعترافي،  كتابة 
التواريخ  بدلت  كما  كولونيا(،  بطلة  هي  تكن  لم  المثال، 
من  معقدة  شبكة  غيرت،  أنني  حتى  بل  ال  والسيرالشخصية، 
الحقيقة،  معها  تبدو  بطريقة  الحقيقة،  أحجب  لكي  العلقات، 
نفسه،  الوقت  في  )ولكن  دقيقة:  عنها  التعبير  أريــد  التي 
الكتابة،  إعادة  خضم  وفي  وهمية(.  تكون  أن  نفسه،  وبالقدر 
قصة.  كتبت  قد  فإنني  األفضل،  نحو  أم  األسوأ  نحو  كان  سواء 
أكتبه،  أن  أريد  العالم،  فى  شيء  آخر  هي  القصة،  كانت  لقد 

قصة. جاءت  النتيجة  لكن  بأسناني،  وأصر  أبكي  أن  أردت  فقد 

حدث  لما  وفقًا  ليس  علي،  الحكم  سيتم  ذلــك،  على  بناء 
أيضًا،  حــدث  ما  بها،  أصــف  التي  للطريقة  وفقًا  بل  فقط، 
الرسالة  إن  للشفقة.  يدعو  ما  ثمة  الحالتين،  من  أي  وفي 
جانبي  نتاج  وببساطة،  أيضًا،  هي  القصة،  لهذه  السياسية، 
مرغوبة،  تكون  ال  قد  وهي  أقدمها،  أن  حاولت  التي  للحقيقة، 
اآلن  هم  أحببتهم،  ممن  كثيرًا  إن  ظاهريًا.  ضرورية  ولكنها 
أمي  ناحية  من  جدي  فرانز،  عادة  من  كان  األموات:  عداد  في 
لتكون  اهلل،  من  قريبًا  تكون،  أن  عليك  إن  يقول،  أن  هافا، 
فقد  اهلل،  من  الخوف  هو  يهمني،  ما  آخر  إن  صغيرًا،  أيوبًا 

. الفظاظة  بالغ  ومفسروه،  مترجموه  جعلني، 
برغم  أحدهم،  وقرر  المطاف،  نهاية  في  علي،  قبضوا  إذا 
بلغت  لقد  أضحك،  فسوف  معي،  حساباته  يصفي  أن  شيء،  كل 
إنني  أيضا.  نهايتها  إلى  مخاوفي،  وواصلت  نهايتها،  دموعي 
ألنني  بل  علي،  يقبض  أن  أخاف،  ألنني  ليس  متخفيًا،  أزال  ال 
عنقي،  يكن  لم  فلو  حياتي،  لغز  عن  اإلجابة  أحــاول،  زلت  ال 
مسببًا  ذلك،  يكن  لم  ولو  المشنقة،  حبل  في  أدخله  الذي  هو 
الكتاب  هذا  يكون  أن  الممكن،  من  لكان  األذى،  من  لكثير 
من  سكني  حي  في  ــداء،  ع أســرع  حــول  نكتة،  مثل  مسليًا، 

الساقين. المبتوري 
الكتاب،  هذا  بها  أكتب  أن  يمكنني،  التي  الوحيدة،  اللغة  إن 
إلى  نفسي  أترجم  عندما  لغتين،  ذو  الغضب  لكن  العبرية،  هي 
يكون  أن  قبل  المرآة،  على  النار،  أطلق  أن  علي  فينبغي  نفسي، 

علي. النار  تطلق  أن  بإمكانها، 
 يوسف شرارة

إلى  تشابهات تصل  على  أعثر  مازلت  بيلت*،  أدريان  كتاب  أطالع  وأنا 
درجة التطابق؛ في بعض الوقائع وما يحيط بها، بين فترة التأسيس 
المقارنة  أن  ورغم  اآلن،  يحدث  ما  وبين  عاما  سبعين  قبل  للدولة 
بها  مر  التي  الكبيرة  المتغيرات  بعد  أخرى  جوانب  من  وجيهة  غير 
أو  بنيوية،  طبائع  ثمة  أن  إال  والعالم،  اإلقليمي  ومحيطه  المجتمع 
الرماد،  تحت  فترة  خمدت  وإن  حتى  صامدة  ظلت  جوهرية  نــوازع 
المركزي،  الريعي  االقتصاد  وضغط  السياسي  العسف  ثقل  تحت  أو 
وكثيرا ما عبر هذا المكبوت عن نفسه، آنذاك، في جلسات المؤتمرات 
من  الدائمة  والشكوى  العام  الشعبي  المؤتمر  أو  األساسية،  الشعبية 
تهميش األطراف، أو في تلوين السلطات التنفيذية بمبدأ المحاصصة 
المسرحية،  المهرجانات  في  حتى  المكبوت  هذا  وظهر  بل  الجهوية، 
ودوريات كرة القدم، وتشكيلة المنتخب الوطني، أو حتى في سهراتنا 

المعربدة من باب المزاح الذي ال يخلو من نفحة جدية.
نفسها  الصفة  وهي  بالشرقاوي،  أكنى  طرابلس  في  دائما  كنت 
وفي  بيننا،  المقيم  المصري  العامل  على  الشرق  في  نطلقها  كنا  التي 
أكنى  قريتي  إلى  أذهب  وحين  اللفو،  أو  بالبدوي  أكنى  كنت  درنة 
مرة  كتبت  الصغيرة  الهوية  في  التحوالت  هذه  ونتيجة  بالحضري، 

مقالة بعنوان )أنا خارج المكان(.
صالح  الصديقين،  مقالتي  وعلى  السابقة،  المقالة  على  عطفا 
الجهوي  الخطاب  تسلل  حول  جدلهما  في  الككلي،  وعمر  السنوسي 
فإن  الحقوق،  يخص  فيما  وانعكاساته  الدستور  صياغة  هيأة  داخل 
الليبية،  الدولة  تأسيس  بداية  منذ  محتدما  كان  الجهوي  االستقطاب 
أدريان  المفوض  ليبيا، وجاء  المتحدة باستقلل  بعد صدور قرار األمم 
شروطه  وفق  األممي  القرار  متطلبات  لتنفيذ  فريقه  صحبة  بيلت 

الثلثة »الوحدة، واالستقلل، وحق تقرير المصير للشعب«.
بحنكة،  معه  وتعامل  الحاد  الجهوي  االستقطاب  هذا  قابل  أنه  غير 
انطلقت  أجسام  لت  شُكِّ مستحيلة  شبه  كانت  التي  المهمة  وإلنجاز 
 20 الستين،  لجنة  إلى  وصلت  أن  إلى  الجهوي،  التوازن  من  كلها 
اإلسعاد  أبو  الديار  مفتي  برئاسة  اللجنة  كانت  إقليم.  كل  من  عضوا 
العالم، وكان الملك المسمى ينحدر من خلفية دينية، ورغم ذلك كان 
أوحد  للشريعة كمصدر  ذكر  فيه  يرد  لم  علمانية،  ذا مسحة  الدستور 
ورغم  آنذاك،  والمذهبية  الدينية  األقليات  حقوق  ومراعيا  للتشريع، 
عدم وجود هذه األقليات اآلن بعد أن رُبطت الجنسية الليبية بالهوية 
حرية  إلى  تفسيره  يذهب  العقيدة«  »حرية  مفهوم  أن  إال  الدينية، 

اآلراء واألفكار كسند أساسي لحرية التعبير.
والفارق بين ما حصل في تلك الفترة وما ذهبت إليه هيأة صياغة 
ذلك  في  أنفسهم  الدين  ممثلي  أن  فبراير،  انتفاضة  بعد  الدستور 
شخصي  ضمير  ألنه  دسترته  أو  الدين  تسييس  ضد  كانوا  الوقت 
سياسي  ديني  تنظيم  ضمن  يكنوا  ولم  الفرد،  يخص  روحاني  وشأن 
مدني  دستور  لصياغة  متوجها  كان  والجميع  السلطة،  إلى  يسعى 

يؤسس لدولة مدنية دستورية.
توافق  المركزية،  من  والخوف  الدولة  انقسام  من  الخوف  بين  وما 
الجميع على دستور وحدوي ذي نظام إدراي فيدرالي، وضع السياسات 
السيادية في يد الحكومة االتحادية وصلحيات إدارة الواليات في يد 

الحكومات اإلقليمية.
من  المفوض  أعادها  والتي  آنــذاك  ذروتها  في  الجهوية  كانت 
واقتصادية  وجغرافية  تاريخية  اسباب  إلى  الكتاب  في  تحاليله  خلل 
والنخب  المفوض  واستطاع  تجاوزها،  يمكن  وال  راسخة  واجتماعية 
وبمصطلحات  سياسي  بشكل  النزوع  هذا  يديروا  أن  انذاك  الليبية 
زائف  بقاموس  الواقع  اآلن على هذا  التحايل  يتم  وليس كما  واضحة، 

يتحاشي استخدام هذه اللغة الواضحة، وكأنها مفردات إباحية.
بعد 11 عاما من اعتماد الدستور، ونيل البلد الستقللها، واعتراف 
التفكير  في  بوشر  النفطية،  الثروة  انبثاق  ومع  بها،  الدولي  المجتمع 
المفوض  يصفه  الذي  الشأن  وهو  البلد،  لتوحيد  الدستور  تعديل  في 
بالتحول الراديكالي، حيث يحلل المؤلف؛ الذي تابع الشأن لسنوات ما 
بعد االستقلل، هذا التحول بقوله: »قد تظهر األحداث أن التحول من 

نظام إلى آخر كان سريعا، بل راديكاليا جدا.
أكثر  التطور  لكان  صرامة،  أقل  الدستور  مراجعة  بنود  كانت  لو 

تدريجا.
الموحدة  الدولة  نحو  التوجه  أن  في  شك  هناك  ليس  ذلك،  ومع 
قصة  هذه  لكن  زخما.  يكتسب  أن  بد  ال  وكان  البداية  منذ  قويا  كان 

أخرى، تدعو إلى دراسة منفصلة«.
سبق أن ذكرت أن العامل األساسي في توحيد الدولة، أو باألحرى، 
شركات  لديها  التي  الــدول  ضغط  كان  الفيدرالي،  نظامها  إيقاف 

من  واجهته  مما  الشركات  شكوى  ونتيجة  ليبيا،  في  عاملة  نفطية 
حكومات  مع  االتحادية  الحكومة  تداخل صلحيات  بسبب  بيروقراطية 
انتهاز  إلى  إضافة  النفطية،  الحقول  خارطة  فيها  المنتشرة  الواليات 
لتمرير  تصديرها  وبداية  الجديدة  بالثروة  الشعبي  الفرح  فرصة 
ذكرت  وكما  ذلك،  قبل  صعبا  سيكون  كان  الذي  الدستوري  التعديل 
حضن  في  نما  الــذي  الدولة  توحيد  ان  سابقة،  مقاالت  في  أيضا 
في مهب  ليبيا  المنطقة، وضع  في  المتأجج  العربية  القومية  وسواس 
الناصرية  القومية  للظاهرة  متاخمة  على  وهي  خصوصا  االنقلب، 

األبرز قبل أن تنتكس في حرب الـ 67 .
يذكر بيلت في الصفحة 1578 من كتابه، أنه سمع أحيانا »أصدقاء 
من  الليبية  الوحدة  بها  جاءت  التي  الطريقة  أن  على  يصرون  عرب 
خلل عملية األخذ والعطاء، من خلل االحترام المتبادل والتسامح مع 
مصالح وخصائص بعضها البعض على الرغم من االختلفات الكبيرة 
طريق  وعن  الثلثة،  األقاليم  بين  التطور  ودرجة  واألرقام  الحجم  في 
أفضل  إلى  المشتركة  والثقافة  واللغة  للدين  القيّمة  األصول  تحويل 
ميزة ممكنة، قد تكون بمثابة نموذج صغير للوحدة العربية بالمعنى 

األوسع للكلمة.«.
من  الكثير  تثير  جذابة  الفرضية  هذه  »إن  قائل:  بيلت  ويستطرد 
للسماح  المستقبل  إلى  بعيدًا  تذهب  فإنها  ولألسف،  العميقة؛  األسئلة 
األحداث  فإن  ناحية،  من  الحالي.  السياق  في  مريح  بشكل  بفحصها 
الدراماتيكية التي وقعت في الشرق األدنى في يونيو 1967 وتداعياتها 
للعالم  والخارجية  الداخلية  العلقات  على  األمد  والطويلة  الفورية 

العربي، تجعل من الصعب التنبؤ بالتطورات في المرحلة الحالية.«.
الحدث  ــإن  ف سيحصل،  بما  التنبؤ  يستطع  لــم  بيلت  وألن 
الدراماتيكي المتمثل في النكسة، شكل فيما بعد عامل مهما لسقوط 
القومية  تكية  في  الجماهير  وجد  حشد  الذي  االنقلب  ونجاح  العرش 
التي يضوع فيها بخور الشعارات الصادحة. بعد النكسة بعامين، رحل 
الملك المؤسس دون عودة، والذي يعتبره بيلت أحد العوامل الثلثة 

التي جعلت مهمة األمم المتحدة في ليبيا أكثر سهولة:
توجيهه  على  للحصول  دائما  سعى  قائد  الليبي  الشعب  لدى  كان 

وقبول ذلك التوجيه لسنوات.
كمحفز  أيضا  ولكن  فحسب،  والروحية  الجوهرية  لقيمته  ليس 
من  األجنبي  الحكم  سنوات  اقتراب  ومع  واالستقلل.  للوحدة  نشط 

نهايتها المصيرية، احتشد الناس حوله بأعداد متزايدة.
الدولة ال جدال فيها. مارس  كانت أهليته بشغل أعلى منصب في 

وتغلب  عاما،   15 من  ألكثر  الملكية  صلحياته  األول  إدريس  الملك 
في  الدولة  سفينة  يبقي  كان  ما  ودائما  مريح،  بشكل  العواصف  على 
وضع متوازن، ويعدل مسارها باستمرار وفقا للرياح المتغيرة لألوضاع 
سريعة التطور... ويعتقد المؤلف أن أعظم إنجازات الملك إدريس أنه 
أعطى لشعبه صورة لألمة وإحساسا متزايدا باالندماج قويا بما يكفي 

لخلق رابطة دائمة.«.
المجتمع  هذا  إدارة  سوء  من  األخيرة  العقود  خلل  حدث  ما  لكن 
عادت  أن  االنقلب،  بعد  ل  عُطِّ دستور،  طبق  البداية  في  توحد  الذي 
من جديد المخاوف السابقة، وبدأ االستقطاب الجهوي من جديد، ألن 
4 عقودا، دون دستور وبشكل غير شرعي،  الذي حكم  النظام السابق 
مكانية  تنمية  أو  الوطني،  االنصهار  من  نوع  أي  تحقيق  يستطع  لم 
وتنويع لمصادر الدخل من شأنها أن تعززه، بل قوض الشعور باألمة 
ما  قارية،  أو  إسلمية  او  عربية  أمة  من  صغيرا  جزءا  ليبيا  جعل  حين 
من  مجاورة  دول  مع  اندماجية  وحدات  إعلن  محاوالت  إلى  به  أدى 
الكيان  هوية  في  التفريط  إلى  الوحدة  فرط  وأفضى  واحــد،  طرف 
وجغرافية  قومية  سياقات  في  ليبيا  وأدمجت  أساسه،  من  الموحد 
لدرجة اختفت من الخارطة، واختفى اسمها من القاموس الجماهيري، 
الموسيلينية  الفاشية  حكم  بعد  ظهرت  التي  نفسها  الظروف  وعادت 
حكمة  تعد  لم  الثانية.لكن  القذافية  الفاشية  حكم  نهاية  مع  األولى 
جاءت  التي  والعطاء«  األخذ  »عملية  اتقنوا  الذين  األوائل  المؤسسين 
األجسام  كل  في  جدد  مؤسسون  لألسف،  وجــاء،  الليبية،  بالوحدة 
األخذ  )عملية  سوى  يتقنون  ال  الثاني  التأسيس  مشهد  تصدرت  التي 

واألخذ(.
المزعج،  الواقع  هذا  يدار  أن  سوى  حل  ال  النفق،  هذا  من  للخروج 
روح  من  تستفيد  دستورية  قاعدة  وتصاغ  ومرونة،  وحنكة  بحكمة 
في  يفرط  أن  دون  المخاوف  يُطمئن  المعدل،  االستقلل  دستور 
ديمقراطي  نظام  إرساء  إلى  المجتمع  وينقل  الكيان،  ووحدة  الحقوق 
هذا  ومنطقيا،  وبالطبع،  العصر.  من  جزءا  تكون  أن  إلى  تتطلع  لدولة 
على  يسيطرون  ممن،  المعتم  النفق  هذا  في  أدخلونا  من  يفعله  لن 
ملتقى الحوار في جنيف، ويشترون السلطة بالمال الفاسد، ويحمونها 

بالسلح الخارج عن القانون.
تأليف:  للستعمار(  ممنهج  تفكيك  حالة  ـ  ليبيا  )استقلل  *كتاب 
المغيربي.  المتحدة. ترجمة: محمد زاهي  أدريان بيلت، مفوض األمم 
كلم  مع:  بالتعاون  المتقدمة  للدراسات  ليبيا  مجمع  منشورات: 

للبحوث واإلعلم.
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السخرية من العنف بالرقص

حاضرة بلوحاتها 
البديعة التي 

أوصلتني روعتها 
حد الدهشة

اإلمام  حكم  من  هي  العبارة«  تضيق  الرؤيا  تتسع  »عندما 
هذه  في  فالتدبر  للغاية،  بليغ  قول  وهي  النفري،  المتصوف 
أناملهم،  يرفعون  »هرمنا«  جماعة  تجعل  الخمس  الكلمات 
بدرجات  ليتحسسوا  شعوريًّا  ال  واإلبهام،  السبابة  خصوصًا 
أو  األذن،  حلمة  خصوصًا  وجوههم،  من  ــزاء  أج متفاوتة 
عدا  فيما  التفكير  عن  العقل  إلهاء  محاولة  في  األنف،  تجويف 
طورها  قديمة  خدعة  الواقع،  في  هو  السلوك  ذلك  ومضى! 
تتسع  عندما  يحدث  ذلك  النفس.  مالمة  من  ليهرب  المرء 

الرواء. الرؤيا وأيضًا 
مرة،  من  أكثر  وإبهامي  سبابتي  أبعدت  اليوم  هذا  صباح 
بهما  وتذهب  تخدعني،  الجبارة  النفس  ولكن  أنفي،  على  من 
نحو أذني! وسبب ذلك أنني ظللت أتأمل لوحات الفنانة الشابة 
مدينتي،  من  فهي  أعرفها،  أنني  يفترض  التي  سالم،  شفاء 
لم  أنني  عائلية. حيرتي سببها كيف  بأقاربها عالقات  وتربطني 
والحديث  القديم  بالتاريخ  الملون  الفريد،  إبداعها  قبل  من  أرَ 
سبيل  على  »الكاسكا«،  رقصة  لوحة  الجميل،  وبتراثنا  أيضًا، 
ما  نحو  بالمشاهد  وتذهب  الرمز،  بجماليات  وُظفت  المثال، 
كيف  ونتساءل:  بالدنا.  في  اآلن،  تحدث  عنف،  أعمال  من  يدور 

ولماذا أصبحت رقصاتنا الجميلة ترمز إلى العنف؟!
الفضاء،  هذا  في  بحثت  عندما  ألم  إلى  دهشتي  وتحولت 
بالك  فما  بالمعرفة،  المهتمين  عدم  متناول  في  أصبح  الذي 
بنقاد المعرفة! لم أجد سوى أسطر قليلة ُكتبت عنها، وزاد من 
أصدقاء  شاهدت  أنني  ألمي 
ــاد جــيــدون  ــق ــم ن ــه أعـــرف أن
التشكيلي،  بالفن  ومهتمون 
معارض  فــي  حاضرين  كــانــوا 
الشابة  الفنانة  وكانت  فنية، 
بلوحاتها  حاضرة  سالم،  شفاء 
روعتها  أوصلتني  التي  البديعة 
أجد  ولم  وبحثت  الدهشة.  حد 
»أما  يقول:  واحــد  سطر  سوى 
سالم،  شفاء  الشابة  الفنانة 
الخاصة  الليبو  بجائزة  األول  الترتيب  على  وتحصلت  سبق  فقد 

بالبورتريه في العام 2016«. كان سطر واحد، وكفى!
من  اقتبسته  ما  سوى  إليكم  تقديمها  في  أقوله  ما  أجد  لم 
نشأت   ،1996 العام  وُلدت  ليبية،  تشكيلية  »فنانة  صفحتها: 
في  المعمارية  الهندسة  تدرس  ليبيا،  بنغازي-  في  واستقرت 
بالفن  اهتمامًا  وأبدت   ،2016 سنة  فنها  بدأت  بنغازي،  جامعة 
وتجارب  الذاتية  تجربتها  عن  بها  تعبر  كوسيلة  التشكيلي 
للناس  يمكن  بطريقة  العصر  هذا  في  يعيشون  الذين  اآلخرين 
تستخدم  الحاضر.  عن  للتعبير  التاريخ  وتوظيف  بها،  االرتباط 
دائمًا  ولكن  عملها،  في  أساسي  بشكل  الزيتية  األلوان  شفاء 
األكريليكية  اللوحات  بعض  ولديها  مختلفة،  وسائط  تجرِّب  ما 
تصميم  في  أعمال  أيضًا  ولديها  الجدارية،  األعمال  وبعض 
المنطقة  في  حولها  يحدث  ما  شفاء  تستحضر  الغرافيك. 
وتجربة الليبيين كمصدر إلهام فني، وأيضًا المحتوى التاريخي 

المنسي لليبيا، وذلك إضافة إلى تجاربها الذاتية.
أطلقته  مشروع  بعد  بنغازي،  في  مرة  ألول  أعمالها  عُرضت 
جماعيًّا  عرضًا  أقامت  كما   ،  »Tanarout Artspace« بعنوان 
»بيت  مع   ، العالم  أنحاء  جميع  من  فنانين  مع  تونس  في 
»أيام  عنوان  تحت  الثقافة  وزارة  نظمتها  للفنون«  إسكندر 
بمعرض  المشاركة  إلى  باإلضافة  المعاصر«،  للفن  قرطاج 
للفنون«،  إسكندر  »بيت  مع  المقام  النحتية  لألعمال  »طين« 

والمستضاف في براح للثقافة والفنون بمدينة بنغازي.
وأقول  المبدعة،  الفنانة  أيتها  والنجاح  األلق  من  فمزيد 
يأخذك  أن  أتطلع  الذي  الكثير،  لديك  أنه  انتبهت  إنني  لكِ 
قائلة:  لوحاتك،  إلى  ستشير  أصابعه  أرى  عالمي،  نجاح  إلى 
آمنًا  سيعود  أمثالك،  فيه  يبدع  فبلد  ليبيا«،  من  فنانة  »هذه 
أن  ينبغي  ومثلما  كان  مثلما  موحدًا  واحدًا  مسالمًا،  خالًقا، 
رؤية معد  اللوحات من  ان تسمية  التنوية  يكون. وختاما وجب 

الموضوع وليس من الفنانة.
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يرى الشاعر والكاتب رامز النويصري أن الشعر كائن حي، 
على  قدرته  خالل  من  أدواته  ويطور  ويستمر  يحيا  وهو 
االستفادة من تجاربه، التي تجعل منه في كل مرحلة كائنًا 
ال  المعادلة  هذه  وخارج  واالستمرار،  المواجهة  على  قادرًا 

يمكنني أن أعترف بأي تجربة شعرية.
وتأسيسًا؛ فإن التحوالت التي شهدتها منطقتنا »محليًا 
إنما تحوالت جذرية في  اعتيادية،  تحواًل  لم تكن  وعربيًا« 
إعادة  على  وأجبرتنا  المفاهيم،  كثير  قلب  على  قدرتها 
تحبسنا  التي ظلت  واألفكار  الثوابت  من  الكثير  في  النظر 

داخلها، وفي ذات االتجاه كشفت هشاشة القاعدة التي 
ملونات.  دون  المشهد  وحقيقة  عليها،  نعتمد  كنا 

نراها  الهزة،  االرتباكة  »هذه  بالقول:  ويضيف 
العربية،  القصيدة  في  واضح  بشكل  تجلت 

وبشكل خاص قصيدة النثر، كونها الجنس 
اللحظة؛  التقاط  على  القادر  األدبي 

واالشتغال  اآلني،  المعاش،  اليومي، 
بالتالي  خالله،  من  الذات  على 

انعكاس  صورة  القصيدة  تكون 
الواقع على الشاعر«.

سؤال الهوية
الليبية  الشعرية  التجربة  عند  وبتوقفه 

التي  األسئلة  أهم  أن  إلى  النويصري  يشير 
سؤال:  هو  ليبيا،  في  الشعري  النص  في  تجلت 

حقيقة الثورة ومعناها؟
نعيشها  التي  واألحداث  الوقائع  فرضته  السؤال  هذا 
إلى  يتحول  الشاعر  جعلت  والتي  ليبيا،  في  يومي  بشكل 

مفكر باحث في جدوى التحول.
السؤال المهم الثاني، سؤال الهوية، وهو سؤال قديم 
بدأه الراحل الكاتب الكبير خليفة التليسي، وأعاد صياغته 
»المشواشي«،  قصيدته  في  العجيلي  عبدالسالم  الشاعر 
الشاعر  كتب  الغد«  »ليبيا  األلفيني  االنفتاح  مشروع  ومع 
خالد درويش نصه »أنا الليبي متصل النشيد«، حتى وصلنا 
نصوص  وهي  الوشيش،  آية  للشاعرة  »وعد«  نص  إلى 

تبحث في جغرافيا المكان، وتناقش لماذا؟
في مقابل ذلك، ونتيجة األحداث التي عرفتها ليبيا، من 
خالل النزاعات المسلحة وتشظي النسيج االجتماعي، انكفأ 
ويتأمل،  يرصد،  المشهد،  يراقب  ركنه  في  وعاش  الشاعر 
في اتجاهين؛ اتجاه يعيد فيه اكتشاف ذاته، واتجاه يحاول 
للمشهد  المتابع  إن  األحداث.  فيه  ويتلمس  يسجل  أن 
لمنصات  الفضل  وهنا  خاصة،  الشعري  الليبي،  الثقافي 
التي  األسماء  من  الكثير  سيجد  االجتماعي،  التواصل 
فكانت  الماضي،  العقد  الحراك خالل  تجربتها هذه  رافقت 
نصوصها نصوص المرحلة، وهي األقرب لها وقادرة على 
رصد لحظاتها وتمظهراتها. األمر الذي انعكس على شكل 
على  االشتغال  إلى  أكثر  االهتمام  فتوجه  الشعري،  النص 
المنشورات،  الشعرية  الومضة  فغزت  الشعرية،  الصورة 
نص  عن  الشاعر  في  يبحث  عربي،  هايكو  هناك  وصار 
مستوى  على  واضحًا.  أثرًا  ويحدث  بسرعة  يمرق  كالطلقة 
اللغة صارت مفردات كالحرب، والصواريخ والقذائف والموت 
حاضرة وبقوة، لتتحول من خانة المهابة إلى خانة االعتياد، 
كذلك الثورة »كمفردة موحية« تغيرت محموالتها الداللية 

وتبدلت بما يوافق المرحلة.
حروب وخيبات

رشاد  السيد  الدكتور  يشخص  العربي،  المستوى  على 
أسئلة  »األهرام«  تحرير  مدير  ونائب  والناقد  الشاعر  بري 
العربي  المشهد  لواقع  وصفه  من  وتحدياتها  القصيدة 
الذي اجتاحته طوال سنوات العقد ونيف الماضية متاهات 
السياسية  والخيبات  واالنكسارات  والمذابح  الحروب 
واالقتصادية واالجتماعية، وليس انتهاء بجائحة »كورونا« 
إلى  مشيرًا  المعروفة،  عالمنا  ثوابت  معظم  زلزلت  التي 
تشكل  التي  المتناثرة  الضوء  بقع  بعض  هناك  كانت  أنه 
في  تكرارها،  على  فشلت،  والنهوض  لالنعتاق  محاولة 
من  وألنه  متكاماًل،  نهضويًا  عربيًا  مشروعًا  تصبح  أن 
المؤكد أن األحداث الكبرى تؤدي حتمًا إلى رؤى وصياغات 
وتطورات تعيد هيكلة أو تعدل أو ربما تغير جزئيًا أو كليًا 
أو  األقوى  دوائرها  حسب  كل  البشرية،  المجتمعات  حياة 
األضعف داخل فسيفساء المجتمع اإلنساني كله وفي القلب 
والعاصف  الوافر  النصيب  صاحب  العربي  مجتمعنا  منه 

وفي  المبدعون  كان  »إذا  ويضيف:  التغيرات.  هذه  من 
المنوط بهم األخذ  القائد  القطاع  الشعراء هم  مقدمتهم 
بيد مجتمعاتهم، وسرعة المبادرة بشأن هذا التطور، دورًا، 
ورسالة، ومسؤولية، وإذا كان كل تطور سيفرض - بشكل 
أهمية  األكثر  السؤال  فإن  وقواعده،  ضوابطه  بآخر-  أو 

حًا  لحا إ الشعراء و اآلن هو: هل نجح  واحد  آن  في 
مجتمعاتهم  أسئلة  طرح  في  العرب 
الخاصة  وأفكارهم  وقضاياهم 
إبداعية  رؤية  يشكل  بما 
ما  مع  تتفاعل 

وتنغمس  حدث 
صياغته  وتعيد  فيه 

جديدة  برؤية  تداعياته  وإنتاج 
أن تساعد هذه   - بل يجب   - يمكن 
العربي  مجتمعها  الجديدة  الرؤية 
أو  الخاصة  مكوناته  في  سواء 
يحدد  لكي  الواحد،  الجمعي  مكونه 
بموضوعية  الحقيقية  احتياجاته 
وواقعية  ونجاعة  وشفافية  وتجرد 
ووطنية فيكتب له النجاح.. سواء في 
التعاطي مع التحديات التي تفرضها 
يمثل  وبعضها  الكبرى  األحداث 
خطرًا وجوديًا يهدد حتى وجود األمة 
وكيفما  كانت،  مهما  ذاتها،  العربية 

تنوعت وتعددت.. فهل وضع الشعراء 
العربي بمختلف  العرب استشرافًا كاشفًا لمالمح المشروع 
حيث  الكبرى،  األحداث  هذه  بعد  ما  مرحلة  في  تجلياته 
الواقع الجديد بتطوراته وتنظيماته ومتطلباته ومتغيراته، 
للراهن  اإلجرائي  المستويين  على  احتياجاته  ثم  ومن 

واالستراتيجي للمقبل«.
عين طائر

ويؤكد دكتور السيد من ذلك أن المشهد الشعري العربي 
المهمة  بهذه  القيام  عن  جدًا  وعاجزًا  كثيرًا،  بعيدًا  مازال 
الكبرى. واليزال ينظر إلى هذه المشاهد بعين طائر يحلق 
من أعلى وينظر من بعيد، أو يقف على باب الغابة »غابة 
مع  األحوال،  أحسن  في  المتشابكة«  المتالحقة  األحداث 
كل االحترام لبعض المحاوالت والتجارب هنا وهناك، التي 
أو  الرؤية  هذه  تشكيل  تستطيع  ال  منفردة،  أصواتًا  تظل 
بأمة  والنجاة  لقيادة  المرجوة  بالصورة  القضايا  تلك  طرح 

تقف عزالء على حافة الهاوية.
الشعر  على  فنيًا  الكبرى  األحداث  هذه  تأثير  ويرى 
العربي إبداعًا وطرحًا وإنتاجًا، واضحًا بحكم طبيعتها، لكن 
كنهه  سبر  أو  توصيفه  أو  رصده  يكتمل  لم  التأثير  هذا 
أكاديميًا،  أم  نقديًا  أكان  سواء  اآلن  حتى  ورؤيويًا  فنيًا 
بالطبع  لكن  بعد.  يكتمل  لم  ذاته  التأثير  هذا  ألن  ربما 
»أنا«  تماهي  في  التأثير  هذا  مالمح  بعض  رصد  يمكن 
في  وأزمنتهم  وأماكنهم  وذواتهم  المرحلة  هذه  شعراء 
وسط  وتتشابك  المسارات  فيها  تتقاطع  عنكبوتية  شبكة 
بعضها  والمتضاربة  والمتراكبة  المتداخلة  الشعر  عوالم 

القصيدة  التزال  الشكل، حيث  أسئلة  بطرح  ولنبدأ  بعضًا، 
ونقدًا-  -إبداعًا  تطرح  النثر  قصيدة  قبلها  ومن  الرقمية 
الحديثة وهي أسئلة  القصيدة  أسئلة الشكل المضمر في 
الخصائص  استجابة  ومستوى  الثقافات،  جدل  إلى  تقود 
الكبرى  األحداث  بعد  ما  قصيدة  أن  والحقيقة  األسلوبية، 

ال  إليها..  أشرت  التضاد وال التي  تنطلق من 
عالقة  هي  وال  للنفي، التناقض  تراكمية 

تفاعلية  عالقة  الشعر وإنما  داخل 
إذن  إنها  من ذاته.  نوع 

ناجم  عن الشكل 

هندسة وراثية إبداعية.
شاعر مستلب

أما عن أسئلة المضمون 
في  واألوضح  األهم  وهي 
فيمكن  الشعري  المشهد 
القول: إن القصيدة العربية 
معظمها  في  الراهنة 
الواحدي  العالم  قصيدة 
تلك  بتأثير  ربما  المنغلق 
خاصة  الكبرى،  األحداث 
الذكاء  ثورة  تزامنها مع  مع 
الصناعي وسعيه المتسارع نحو السيطرة على مقدرات هذا 
والالزمانية  الالمكانية  السمات  هذه  من  أيضًا  الكوكب، 
مع  القصيدة  تتعامل  بسابقتها، حيث  مرتبطة  وهي سمة 
عالمها الواحدي حقيقيًا كان أم افتراضيًا أسطوريًا أم حتى 
معمليًا. إلى آخره على أنه »كتلة إبداعية« بذاتها بالزمانية 
نصوصها،  على  السرد  يطغى  قصيدة  والمكانية..وهي 
لديها  وقت  وال  واإليضاحات،  االستطرادات  وتتجنب 
للهوامش أو الشروح، وهي قصيدة الداخل اإلنساني بكل 
تهاويمه وعبثيته وحكمته وصوفيته وأسطوريته، بامتياز، 
ومن ثم تنحو إلى حشد التفاصيل على شكل سبائك شعرية 
دون اهتمام كبير بالشكل أو الجماليات اللغوية أو الفنية 
أو األطر والمحددات، بقدر االهتمام بتفكيك هذه السبائك 
إلى ذراتها األولى، ومن ثم منحها قدرة ما على االختراق، 
وأخاديد  وتشققات  مسام  عن  البحث  منفردة  عليها  لكن 
تنتشر بها أو تتسرب إليها على صعيد التلقي، ومن خالل 
الشاعر  ذات  تمتزج  المسام  تلك  وعبر  التشققات،  هذه 
 - األحالم   - الكون   - الطبيعة   - العالم   - باآلخر»اآلخرين 
دائري  إلى مشهد  أقرب  القصيدة  يجعل  مما  القضايا...«، 
متداخلة  متتابعة  لقطات  تشبه  هي  نهاية،  وال  بداية  بال 
كل  أمام  مستلبًا  يبدو  لشاعر  متشابكة  متوازية  متقاطعة 
شيء.. بداية من انكساراته المجتمعية والكونية والتقنية، 

وحتى تشققاته الذاتية.
إدهاش بصري

القصيدة  كون  في  السيد  يوضح  اللغة،  صعيد  وعلى 

تبحث عن بالغتها الخاصة ولغتها الجديدة، وهي لغة لم 
تتضح مالمحها حتى اآلن، وإن كانت في معظمها تبحث عن 
اإلدهاش البصري، مستفيدة من تقنيات السرد السينمائي، 
الرقمية،  الغرافيك  فنون  التشكيلي وحتى  الفن  ومعطيات 
وهو أمر بديهي في ظل تداخل الوسائط واألجناس الفنية 
داخل جوهر هذه القصيدة، وهي قصيدة تفاعلية بامتياز، 
واكتشاف شعرية  ثورة شعرية خامسة،  إحداث  إلى  تسعى 
هذه  على  فقط  يبقى  لكن  مشروع،  سعي  وهو  مغايرة 
تعيشها  التي  الفارقة  اللحظة  هذه  تقتنص  أن  القصيدة 
والمستويات:  األصعدة  جميع  على  اآلن  العربية  أمتنا 
هذه  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
اللحظة، فضاًل عن كونها لحظية مصيرية فارقة في مسيرة 
أمتنا، فهي لحظة شعرية بكل المقاييس، ألنها لحظة 
ذاته،  اآلن  أمل جماعي في  وأيضًا  توتر جماعي، 
التوتر نتاجًا لمعارك توزيع األدوار  وإذا كان 
والضجيج  المواقع،  على  والصراعات 
االقتصادي،  والتوحش  السياسي 
والتراجع  االجتماعي،  والخلل 
العلمي والثقافي والحضاري 
اإلعالمي  والتضليل 
فإن  وخطاياه،  بأخطائه 
األمل يبقى رهنًا باإلبداع، وفي 
قلبه الشعر، ليحرض أمته العربية 
إننا  المتحركة.  مقاعدها  تغادر  لكي 
من  الجارحة  الشعرية  اللحظة  هذه  في 
يبحث عن  إبداعًا شعريًا ال  نريد  أمتنا  عمر 
جائزته الفورية، لكن يستمد قيمته من قدرته 
قصيدة  نريد  اإليجابي،  والتغيير  التأثير  على 
مجتمعها  قضايا  مع  الجمالية  قيمها  تتجاور  عربية 
ذاته  اكتشاف  إلى  أمتها  إنسان  وتدعو  المصيرية، 
ذلك،  على  تساعده  بل  جديد،  من  والحضارية  الثقافية 
نريد قصيدة شعرية ال تبحث عن صفقات وال تتصارع على 
أو هناك،  بالكلمات هنا  التراشق  إلى  أو تنزلق  مهرجانات، 
بل قصيدة تنشغل باإلبداع، وتنحاز إلى قيم الحق والعدل 
والخير والجمال، وتسعى إلى ترسيخ أصالة الطرح ووطنية 
الرؤية، وإرادة التغيير اإليجابي، وحركية المشاركة الفاعلة 

على األقل لتحسين شروط الحياة في مجتمعنا العربي.
نيران مستعرة

ومن زاوية أخرى يعلق الدكتور حسن األشلم، أستاذ األدب 
بالقول إن السؤال واسع، ومركب،  والنقد بجامعة مصراتة، 
ومعقد أيضًا، فضبابية المشهد السياسي التي تلف المنطقة 
ألقت بظاللها على المشهد الثقافي برمته، وعلى المشهد 
الشعري بشكل أخص، الذي أستطيع القول شبه جازم بأنه 
قد تاه في دخان النيران المستعرة، هذا الحكم المعمم قد 
شابة  أصوات  وجود  مع  خاصة  الشيء،  بعض  قاسيًا  يكون 
تناضل وتحاول أن تفرض أسئلتها الخاصة في ظل المنظومة 
بنفسها عن  النأي  محاولة  بعضها،  على  المنفتحة  الكونية 
اشتراطات الواقع الجديد الذي حاد عن األسئلة الكبرى التي 
كان يطرحها الشعر العربي في مفتتح حركة الحداثة حول 
سؤال النهضة، ومن ثم بروز موجة مقاومة االستعمار، التي 
تلتها مرحلة مقاومة االنكسار، كان الشعر العربي في هذه 
المراحل محماًل باأليديولوجيا على اختالف توجهاتها، فخلق 
قضاياه، وطرح أسئلته الجدلية، وقدم رموزه على مر المراحل. 
ويضيف متسائاًل: »ماذا عن اليوم مقارنة باألمس؟ أعتقد أن 
ال األسئلة وال القضايا هي ذاتها، لقد تراجعت األيديولوجيات 
الحالية  المرحلة  وجاءت  الشعرية،  الرموز  ورحلت  المحركة، 
عاصفة ملتهبة، سريعة متقلبة، أفقدت الشعر ما تبقى من 
توازنه، وأبرزت أجناسًا وفنونًا أخرى في الموسيقى، والشعر 
المذكرات،  وأدب  الذاتية  السيرة  خاصة  والسرد،  الشعبي 
وسيطرت الثقافة الرقمية، ومتطلبات المرحلة قدمت النص 
مرحلة  في  وكأنه  الشعر  تراجع  غيره..  على  الثري  الرقمي 
اغتراب وجودي، حقيقي، أسئلته لم تعد سياسية أو اجتماعية 
الفردانية صوفية  التأملية  إلى   - غالبًا  مباشرة، بل مالت - 
كانت أم ذاتية. كم اإلنتاج الشعري مقارنة بغيره في تراجع 
كبير، جمهوره أيضًا، أستطيع الجزم بأن الشعر قد صار نخبويًا 

بامتياز، في صالونات مغلقة منعزلة عن الواقع«.
الشعر  البرزخية على  الحالة  للخروج من هذه  أنه  ويرى 
الواقع  التجربة في مراحلها، أن يؤمن بأن  أن يعيد تقييم 
العامة  القضايا  وأن  أسئلة وقضايا جديدة،  بدأ يفرض  قد 
القطرية  سيطرة  مع  خاصة  لها،  مستمع  ال  اليوم  الكبرى 
الحضارية  التهمت بشراستها  التي  العولمة  المتداخلة مع 

األسئلة القومية التي سادت لقرن من الزمان.

أسئلة القصيدة في أرض الزالزل

كتاب ونقاد:  املشهد الشعري
 تاه في دخان النيران املستعرة

فهم طبيعة التحوالت الكبرى، كما تصوغه كتب التاريخ وعلوم االجتماع واالقتصاد والسياسة، يقدمه 
كمقاربة  وناقدًا  ومحلاًل  متشابكًا  واألسئلة،  بالدالالت  محماًل  والفلسفي،  اإلنساني  جانبه  في  األدب  لنا 
للفهم عبر المكان والزمان والشخوص واألحداث المتخيلة قصة ورواية ونثرًا. وفيما لو أخذنا الشعر 

نموذجًا متسائلين: هل كون النص الشعري على المستويين العربي والمحلي، أسئلته وقضاياه 
وأفكاره الخاصة بموجة المنعطفات التي شهدتها المنطقة منذ عقد ونيف.. ما أهم سمات هذه األسئلة 

إن وجدت؟ وهل أفرزت القصيدة كذلك أصواتها الشعرية المعبرة عنها، وهل صاحب إيقاعها تطور على 
اللغة واألسلوب؟ مستويي 

»الوسط« طرحت هذه األسئلة على عدد من الكتاب والنقاد وكانت اإلجابة على النحو التالي.

القصيدة العربية
 الراهنة في معظمها

قصيدة العالم 
الواحدي المنغلق

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

 

ليبيا تودع عبدالحميد الجليدي.. أحد 
رواد الصحافة وصاحب »حرف الجليدي«

توفي الصحفي والرسام الليبي، عبدالحميد الجليدي، 
اإلثنين، عن عمر ناهز 84 عاما، وفقما أفادت مصادر مقربة 
من أسرته. يعد الجليدي إحدى القامات البارزة في الصحافة 
الليبية، إذ عرف كخبير في مجال الطباعة واإلخراج والكتابة 

الصحفية وإجادة الرسم وفنون التصميم. وكرمته الهيئة 
العامة للثقافة كأحد رواد الصحافة الليبية في فبراير 2020. 

ولد عبدالحميد الجليدي في الزنتان العام 1937، وتخرج 
في مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية بمي مجال فن 

الطباعة. بدأ الراحل مسيرته المهنية مطبعة )ماجي( ثم 
التحق بالمطبعة الحكومية بين العامين 1954 و1961، 
وتم إيفاده في دورتين تدريبيتين في مجال »التصفيف« 

و»التصوير الزيكوغرافي« بالقاهرة. حصل على براءة اختراع 
»حرف الجليدي« سنة 1971م، وهو محاولة إلثراء مشاريع 

تيسير الكتابة العربية في مجال الطباعة، أسوة بزمالئه في 
الوطن العربي. ومارس الكتابة الصحفية في العديد من 

الصحف والمجالت المحلية.
في  نوعها  من  مجلة  أول  إلصدار  التخطيط  في  شارك 
وإخراج  تحرير  برئاسة  كلف  ثم  )الطفل(،  مجلة  وهي  ليبيا، 
كما  الحديثة(.  )ليبيا  مجلة  في  عمل  ثم  )اإلذاعة(،  مجلة 
سنة  للصحافة  العامة  المؤسسة  إنشاء  بعد  له  أسندت 
و)كل  العربية(،  )الوحدة  مجلتي  تحرير  رئاسة  1972م 
الفنون(، حتى تاريخ توقفها سنة 1975 فعين مديرا إلدارة 
تقاعده  حتى  للصحافة  العامة  بالمؤسسة  الفنية  الشؤون 
االختياري سنة 1989. أسهم بدور كبير مع الراحلة خديجة 
حواء  وكلفته  لألطفال  )األمل(  مجلة  تأسيس  في  الجهمي 
القمودي عند توليها رئاسة تحرير المجلة بعد ثورة فبراير 
عبدالحميد  الراحل  الصحفي  برع  للمجلة.  فنيا  مستشارا 
الذي  الفني  بمعرضه  اشتهر  الكاريكاتير.  فن  في  الجليدي 
أقامه سنة 1958 بنادي الشباب بطرابلس، تنديدا واحتجاجا 
على التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر. شارك في 
من  بمجموعة  الفوتوغرافي  التصوير  معارض  من  العديد 
الصور الصحفية الخاصة أهمها صور الثورة األريترية، وصور 
عبور القوات المصرية قناة السويس في حرب السادس من 
أكتوبر 1973. وأصدر الجليدي مجموعة موسوعات مرسومة 

حول الطيور والحيوانات المحلية، ومواضيع تراثية أخرى.

أمسية لدعم العالقات الليبية - التونسية 
الثقافية في مركز وهبي البوري

•جانب من األمسية

مساء  زارت،  وتونس،  ليبيا  بين  الفني   - الثقافي  التبادل  إطار  في 
عدد  وبرفقتها  دمق،  سماح  التونسي  البرلمان  عضوة  األربعاء، 
من أعضاء البرلمان، مركز وهبي البوري الثقافي التابع إلى مكتب 

الثقافة ببنغازي.
وقال مدير المكتب اإلعالمي لمكتب ثقافة بنغازي حمد بوجازية 
تونس  بين  العالقات  لتوطيد  جاءت  الزيارة  إن  »الوسط«،  إلى 

وليبيا، وكذلك بحث سبل التعاون الثقافي الفني بين الجانبين.
وأضاف أنه تمت مناقشة العديد من القضايا وتبادل اآلراء بين 
أعضاء البرلمان المرافق للسيدة سماح، عضو لجنة حقوق اإلنسان 

بالبرلمان، ترأس إحدى الجمعيات الخيرية بتونس.
وأشار بوجازية إلى أنه كان في استقبال الوفد التونسي، عضو 
والتنمية  الثقافة  ديوان  ورئيس  العقوري  يوسغ  الليبي  البرلمان 
الختام  الثقافة محمد بوغرارة. وفي  الفاخري ومدير  رافع  المعرفية 
أقيمت أمسية شعرية وفنية، باإلضافة إلى االحتفاء بالوفد التونسي.

بنغازي - مريم العجيلي

درع دار الكتب املصرية لوزيرة الثقافة الليبية
على هامش مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، زارت وزيرة الثقافة والتنمية 
الدار  درع  وتسلمت  القاهرة،  في  المصرية  والوثائق  الكتب  دار  عثمان،  توغي  مبروكة  المعرفية 
تكريما لها. واستقبلت الوزيرة الدكتورة نيفين محمد موسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
الليبية في  الثقافة  وزارة  بالدار، حسب صفحة  المسؤولين  والوثائق، وعدد من كبار  الكتب  لدار 
»فيسبوك«. وألقى الدكتور أشرف قادوش رئيس اإلدارة المركزية الضوء على دار الكتب التاريخية، 
والتي يزيد عمرها على مائة عام وما شهدته من تطور. بعد ذلك قامت الوزيرة يرافقها رئيس دار 
الكتب والوثائق القومية بجولة شملت المكتبة، ومتحف دار الكتب المصرية الذي يضم مجموعة 
المهمة،  األثرية  القيمة  ذات  والعمالت  ووثائق  مخطوطات  من  الكتب  دار  مقتنيات  أندر  من 

واستمعت خاللها إلى شرح تفصيلي لمحتويات المتحف.

• د. حسن 
األشلم

• د. السيد 
رشاد



فن 13www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 296-295  

15 يوليو 2021 م اخلميس
5 ذو احلجة 1442 هــ

»أحالم  من  حلمًا  عيوش  نبيل  المغربي  المخرج  حقق 
مرة  ألول  صوتك«  »عّلي  فيلمه  باختيار  الطفولة« 
السينمائي  »كان  لمهرجان  الرسمية  المسابقة  ضمن 
الدولي«، وهو عمل يغوص في عوالم شباب مهووس 

هوب. بالهيب 
ويشبه المخرج الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، 
بفرحة  العالمي  الحدث  في  للمشاركة  شعوره  مازحًا 
كما  طوياًل«،  اشتهيتها  حلوى  على  أخيرًا  »الحصول 
وفق  البيضاء،  بالدار  األنيق  مكتبه  في  متحدثًا  يقول 

»فرانس برس«.
في سن 52 عامًا، أصبح عيوش ثاني مخرج سينمائي 
السينمائي  للمهرجان  أعماله  أحد  اختيار  يتم  مغربي 
الكبير الذي يختتم دورته الرابعة والسبعين، السبت، في 
مواطنه  فيلم  استضاف  المهرجان  وكان  فرنسا.  جنوب 

عبدالعزيز رمضاني »إيقاعات وأرواح« العام 1962.
ويتناول »عّلي صوتك« قصة مجموعة من المراهقين 
كثيرة  أشياء  »لديهم  هوب،  الهيب  بثقافة  المهووسين 
التعبير«، كما  أدوات  يودون قولها من دون أن يمتلكوا 
»سعادة«  عن  نفسه  الوقت  في  معربًا  عيوش  يوضح 
بجانب  كان  في  لوجوده  »الحياء«  من  بنوع  ممزوجة 

قامات سينمائية كبيرة.
الهامشي  مومن  سيدي  حي  في  الفيلم  أحداث  تدور 
خرج  عندما   2003 العام  اشتُهر  الذي  البيضاء،  بالدار 
في  دامية  هجمات  نفذوا  الذين  االنتحاريين  معظم  منه 

العاصمة االقتصادية وقتها خلفت 33 قتياًل.
سبق للمخرج أن صور في هذا الحي مشاهد من فيلمه 
أطفال مشردين. كما  1999 عن قصة  زاوا« سنة  »علي 
عاد ليصور فيه مشاهد من فيلم »يا خيل اهلل« )2012( 
بينبين حول تطرف  للكاتب ماحي  رواية  المستوحى من 

االنتحاريين االثني عشر الذين نفذوا هجمات 2003.
الحي  هذا  في  عيوش  نبيل  أسس   2014 العام  وفي 
لتعلم  ورشًا  يقدم  الذي  »النجوم«  الثقافي  المركز 
من  طوياًل  عانى  حي  في  للشباب،  والرقص  الموسيقى 
جل  رواده  بين  من  واستقطب  ثقافية.  مرافق  أي  غياب 

ممثلي فيلم »عّلي صوتك«.

لم أصور البؤس
في  الرسمية  للمسابقة  صوتك«  »عّلي  اختيار  حظي 
األفعال  لردود  المغرب، خالفًا  بإشادة واسعة في  »كان« 
»الزين  األخير  قبل  ما  فيلمه  عرض  أثارها  التي  النارية 
دورة  خالل  المخرجين«  »أسبوع  فقرة  في  فيك«  اللي 

2015 لمهرجان »كان«. ومُنع الفيلم الذي يصور أوساط 
من  مراكش،  المغربية  السياحة  عاصمة  في  الدعارة 
عيوش  رسمي  بيان  واتهم  المملكة،  قاعات  في  العرض 

بـ»المس بالقيم األخالقية والمرأة المغربية«.
المخرج  تلقى  إذ  الحد؛  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم 
المواقع  على  واسعة  انتقادات  لحملة  وتعرض  تهديدات 
لكن جراحها  بعد،  تماما  أطوها  لم  االجتماعية. »صفحة 
يقول  كما  عزيمتي«،  من  في شيء  تنقص  ولم  اندملت 

عيوش اليوم.
شركة  أيضًا  يدير  الذي  المخرج،  منتقدو  ويتهم 
البلد  صورة  إلى  باإلساءة  التلفزيونية،  لإلنتاجات 
يطلبه  ما  لتصوير  السعي  أو  اآلخرين  بؤس  واستغالل 

الجمهور الغربي.
»من  مؤكدًا  االنتقادات،  هذه  على  يرد  عيوش  لكن 
لم  أفالمي،  يشاهد  ال  اآلخرين  بؤس  أستغل  إنني  يقول 
بؤس  ذرة  ولو  رؤيتي  تتضمن  وال  البؤس  أبدًا  أصور 

واحدة«.
خارج  تسافر  أن  ألفالمي  أريد  أنني  »صحيح  ويضيف: 
المغربي«،  المشاهد  هو  األول  جمهوري  لكن  المغرب، 
هذا المشاهد الذي اكتشف عيوش ألول مرة العام 1999 
إطار مهرجان  أيضًا في  والذي عُرض  بفيلمه »مكتوب« 

»برلين السينمائي« لذلك العام.

من ضواحي باريس إلى سيدي مومن
حميمية  أكثر  صوتك«  »عّلي  فيلم  يبدو  المقابل  في 
بالنسبة للمخرج ويشبه رجع صدى لطفولته التي قضاها 

في منطقة سارسيل ضواحي باريس.
الشباب  التي احتفظ منها بذكرى »دار  المرحلة  وهي 
رؤية  تعلمت  فيه  لي،  بالنسبة  معبد  بمثابة  كانت  التي 
مركز  بتأسيس  تكرارها  عيوش  أراد  تجربة  العالم«. 

»النجوم الثقافي« في حي سيدي مومن بالدار البيضاء.
في هذا المركز تحديدًا اختمرت فكرة الفيلم في ذهنه 
ويقول:  رواده.  لشباب من  فنية  يتابع عروضًا  بينما كان 
»أمر مدهش رؤية أولئك الشباب وهم يرقصون أو يتلون 
يودون  ما  بأسره  العالم  يسمع  أن  أردت  فنية..  نصوصًا 

قوله«.
عيوش  غيّر  الرائعة«  الشبيبة  هذه  »إظهار  أجل  من 
طريقة عمله مواصاًل لمدة عامين التصوير والمونتاج مع 
»إعادة كتابة السيناريو باستمرار«، إذ يظل الفيلم عماًل 

متخياًل رغم أنه متجذر في الواقع.
بإطالق  أخرى  فكرة  أيضًا  المغامرة  هذه  أثمرت 
»نيو  هوب  الهيب  موسيقى  في  متخصصة  إنتاج  شركة 
الفني  الماضي. ويلعب مديرها  العام  أواخر  ديستريكت« 
أنس بسبوس، وهو مغني راب سابق، هو اآلخر دورًا في 

فيلم »عّلي صوتك«.

ًاملغربي نبيل عيوش: حصلت أخيرًا 
على الحلوى التي اشتهيتها طويال

كريم عبدالعزيز: أناقش املشاكل الزوجية بطريقة كوميدية

بعد عرض »علي صوتك« في »كان«

في »البعض ال يذهب للمأذون مرتني«

احتفااًل بالدورة االفتتاحية لـ»ملتقى المهرجانات«، أطلق 
سوق مهرجان »كان« ومنصة »سيناندو« ومهرجان »الجونة 

السينمائي« حدثًا مشتركًا للمجتمع السينمائي في الدورة الـ74 
لمهرجان »كان السينمائي«. صممت تلك المبادرة الجديدة 

المطلقة بواسطة سوق مهرجان »كان« و»سيناندو« للم شمل 
المهرجانات واألسواق السينمائية، إضافة إلى الموزعين ووكالء 

بيع األفالم ومؤسسات السينما، وذلك بهدف تعزيز التواصل 
بينهم. احتضن مهرجان »الجونة« الفاعلية بشكل مشترك في 
شاطئ النخيل، لدعم صناعة السينما العالمية واالحتفال بمرور 

خمسة أعوام على انطالق مهرجان »الجونة« وعرضه لتجارب 
سينمائية جديدة من العالم العربي، إضافة إلى جلبه ألفضل أفالم 

السينما العالمية لتُعرض في مصر.
بعد عام من التأزم الشديد لمواعيد المهرجانات السينمائية 
والتحديات االستثنائية التي تواجهها الصناعة بسبب الوباء 
العالمي، فإن هذا الحدث يُعد احتفااًل تحتاج إليه السينما 

بشكل مُلح وفرصة مثالية للجمع بين صناع األفالم 
الدوليين والمهنيين في الصناعة من جميع أنحاء 

العالم لدعم المهرجانات والترويج لها.
صرح المدير التنفيذي لسوق مهرجان »كان« 

جيروم بايار، قائاًل: »إدراكا منا للدور الرئيسي 
الذي تلعبه المهرجانات واألسواق السينمائية 
في الترويج لألفالم وتداولها في جميع أنحاء 

العالم، قررنا أن نأخذ التزامنا خطوة لألمام من 
خالل خلق مساحة فعلية بداخل قصر المهرجان 

تُدعى »ملتقى المهرجانات« والتي صُممت 
لتكون مساحة خاصة بكل ما يتعلق بالمهرجانات 

السينمائية«. وأضاف: »احتفااًل بإطالق هذه 
المساحة الجديدة، يسعدنا التعاون في حفل 

مشترك مع مهرجان الجونة السينمائي للترحيب 
بجميع المهرجانات واألسواق من جميع أنحاء العالم 

ومشاركة فرحة لقائنا مرة أخرى هذا العام«. وعّقب 
مدير مهرجان »الجونة السينمائي« انتشال التميمي: 

»نحن سعداء بمشاركتنا في استضافة هذا الحدث لدعم 
)ملتقى المهرجانات(؛ إذ يمثل المنصة المثالية لجمع كل 
المهرجانات معًا والتوحد من خالل حبنا المشترك للسينما. 

المهرجانات السينمائية هي القلب النابض لصناعتنا، فهي 
تمكننا من تجربة تنوع غني من األفكار واآلراء واستكشاف ثقافات 
جديدة واالحتفال باإلبداع. لقد علمتنا السنة الماضية التي شهدت 

الكثير من األزمات، أننا أقوى وأكثر وعيًا من أي وقت مضى بقوة 
تجربة السينما في خلق تواصل بيننا وإلهامنا بشكل مستمر«.

القاهرة ـ محمد علوش

● نبيل عيوش

● بوستر فيلم »العارف«

حصد فيلم »بالك ويدو« من 
»مارفل« إيرادات قدرها 80 مليون 

دوالر، في أمريكا الشمالية، بين 
الجمعة واألحد، وهو رقم قياسي منذ 

بدء الجائحة.
وفي هذا العمل المشتق من 

أفالم »ذي أفنجرز«، تؤدي سكارليت 
جوهانسون دور ناتاشا رومانوف 

القاتلة الروسية، التي أصبحت بطلة 
خارقة. وحصد الفيلم 60 مليون 

دوالر عبر منصة »ديزني +« و78 
مليون دوالر على المستوى الدولي، 

ليصل إجمالي اإليرادات إلى 218 
مليون دوالر، حتى قبل بدء عرض 

الفيلم في الصين.
وهذه أول مرة تعلن »ديزني« عن 
إيراداتها المتأتية من البث التدفقي، 

خالل عطلة نهاية األسبوع، بحسب 
مجلة »هوليوود ريبورتر«، وفق 

»فرانس برس«.
واستحوذت أعمال من إنتاج 

استوديوهات »يونيفرسال« على 
المراكز الثالثة التالية: »إف 9: 

دي فاست ساغا« في المرتبة 
الثانية لكن بفارق كبير عن الفيلم 

المتصدر، مع 10,9 ماليين دوالر، أي 
أقل من نصف إيراداته خالل عطلة 

نهاية األسبوع السابقة.
واحتل المرتبة الثالثة فيلم »ذي 
بوس بايبي: فاميلي بيزنس« مع 

8,7 ماليين دوالر. ويروي فيلم 
الرسوم المتحركة، وهو تتمة لفيلم 
»بايبي بوس« الذي ُطرح قبل أربع 
سنوات، قصة طفل »زعيم« يفرض 

شخصيته على جميع من حوله. وأعار 
نجوم أصواتهم لشخصيات العمل 

بينهم أليك بالدوين وإيفا لونغوريا 
وليزا كودرو وجيمي كيمل وجيف 

غولدبلوم.
وجاء في المركز الرابع فيلم »ذي 

فوريفر بورج«، خامس وآخر أجزاء 
سلسلة »بورج«، محقًقا 6,7 ماليين 
دوالر. وتدور أحداث هذا الفيلم من 

نوع الديستوبيا في مستقبل يُسمح 
فيه بكل الجرائم بما فيها القتل في 

يوم واحد سنويًا.
وتاله في المركز الخامس 

فيلم »إيه كوايت باليس 2« 
الستوديوهات »باراماونت«، مع 

ثالثة ماليين دوالر، ما يرفع إجمالي 
عائداته في أميركا الشمالية إلى 

حوالي 150 مليون دوالر.
وألول مرة منذ بدء جائحة 

كوفيد19-، يتخطى مجموع إيرادات 
شباك التذاكر في الصاالت األميركية 
الشمالية 100 مليون دوالر، مسجاًل 

116,8 مليون، أي بزيادة نسبتها 
20 % عن األسبوع الفائت.

وفي ما يلي باقي األعمال في 
ترتيب أول عشرة أفالم على شباك 

التذاكر في أميركا الشمالية:
6 - »كرويال« مع 2,2 مليون 

دوالر.
7 - »ذي هيتمان أند وايفز بادي 

غارد« مع 1,6 مليون دوالر.
8- »بيتر رابيت 2: ذي راناواي« مع 

1,3 مليون دوالر.
9- »إن ذي هايتس« مع 630 ألف 

دوالر.
10- »زوال« مع 620 ألف دوالر.

بـ 80 مليون 
دوالر.. إيرادات 
قياسية لفيلم 

»بالك ويدو«

بدأ موسم عيد األضحى مبكرًا، والذي يعد أقوى المواسم 
السينمائية في مصر منذ تأزم وضع السينما بعد جائحة 

»كورونا«، وذلك بعد أن قرر نجوم الصف األول طرح أعمالهم 
والتي كانت قد تأجلت منذ عام تقريبًا، وكذلك يشهد الموسم 

دمج موسمين معا وهما الموسم الصيفي وعيد األضحى.
الموسم الذي بدأ مبكرًا، من خالل طرح فيلم »مش أنا« 

للفنان تامر حسني، يوم 23 يونيو الماضي، ويدور حول إصابة 
حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على بعض أجزاء جسده، مما 

يوقعه في العديد من المواقف الصعبة، وبعده تم طرح فيلم 
»البعض ال يذهب للمأذون مرتين« للفنان كريم عبدالعزيز، 
يوم 7 يوليو. يطرح الفيلم عدة تساؤالت حول تجربة الزواج 

والصراعات التي يمر بها الزوجان، وذلك من خالل قصة المذيع 
خالد، ومشاكله الدائمة مع زوجته خبيرة العالقات الزوجية ثريا.

وأخيرًا تم طرح فيلم »العارف« للفنان أحمد عز، األربعاء، 
وتدور أحداثه حول تورط يونس الذي يلجأ لسرقة أحد البنوك 

عن طريق اإلنترنت، مع إحدى العصابات الخطيرة بما يهدد 
حياته وأسرته، وكذلك يتواصل عرض فيلم »أحمد نوتردام« 

للفنان رامز جالل خالل موسم العيد، وكذلك فيلم »ديدو« 
للفنان كريم فهمي.

المتوقع عرض فيلم »اإلنس والنمس« بطولة محمد  ومن 
هنيدي ومنة شلبي، في األسبوع األول من شهر أغسطس 
إلى فيلم »موسى« من  المنافسة، باإلضافة  ليدخل ضمن 

بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، وهو فيلم خيال 
علمي يدور حول يحيى الذي يجد نفسه وحيدًا دون صديق، 

فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم »موسى«، ليصبح 
صديقًا له، ولكن األمور تتطور وتنقلب ضد الجميع. كما كان 

14« بطولة خالد النبوي وغادة  من المقرر طرح فيلم »قمر 
عادل وأحمد الفيشاوي، لكن تم تأجيله وخرج من المنافسة في 

األخيرة. اللحظات 

بعد عام من الجائحة..
صراع نجوم الصف 

األول في موسم عيد 
األضحى السينمائي

»الجونة السينمائي« 
يدعم »ملتقى 

املهرجانات« في »كان«

عبدالعزيز  كريم  المصري  للفنان  طرح 
يذهب  ال  »البعض  فيلم  أيام  منذ 
شباك  به  ليتصدر  مرتين«  للمأذون 
من  وينافس  األول،  اليوم  من  التذاكر 
وتخطت  األضحى،  عيد  بموسم  خالله 
أسبوع  في  جنيه،  مليون   12 إيراداته 
من  عبدالعزيز  ويعتبر  األول.  عرضه 
أصحاب أعلى اإليرادات في تاريخ السينما 

المصرية.
صحفية  تصريحات  في  كريم  وأشار 
له  األول  التعاون  هو  الفيلم  هذا  أن  إلى 
مع  والثاني  الجندي،  أحمد  المخرج  مع 
الثاني عشر  والتعاون  وتار،  أيمن  المؤلف 
معه  قدم  الذي  عبداهلل،  وائل  المنتج  مع 

أهم األفالم في مشواره الفني.
مشكالت  يناقش  »الفيلم  وأضاف: 
غير  كوميدية  بطريقة  الزوجية  الحياة 
عاد  إذا  تساؤل  عن  ليجيب  هزلية، 
باإلنسان الزمن، هل سيختار نفس شريك 
وتتميز  حاليًا،  معه  يعيش  الذي  حياته 
فكرة،  تحمل  بأنها  الفيلم  كوميديا 
موضحًا:  اجتماعية«،  مشكلة  وتناقش 
السابق  فيلمي  عن  تمامًا  يختلف  »الفيلم 
أيضًا  كتبه  والذي  السري(  الرجال  )نادي 
في  فقط  معه  يتشابه  قد  وتار،  أيمن 
كوميديا  كليهما  أن  أبرزها  أشياء،  بضعة 
اجتماعيًا  خطًا  يحمل  وكليهما  اجتماعية، 
قريبة  بسيطة  بطريقة  ومكتوبًا  دراميًا، 
يتشابهان  ال  بالتأكيد  لكنهما  للجمهور، 
ال  »البعض  فيلم  أن  وأكد  التفاصيل.  في 
أعلى  جرعة  به  مرتين«  للمأذون  يذهب 

الكوميديا«. من 
مع  بالعمل  »استمتعت  كريم:  وتابع 
ليست  الشربيني  دينا  الفيلم،  فريق  كل 
بيننا  بل  وموهوبة؛  شاطرة  ممثلة  فقط 

رغم  الشاشة  على  تظهر  كبيرة  كيمياء 
ولكني  بيننا،  تعاون  أول  العمل  هذا  أن 
سعدت جدًا بالعمل معها، وبالطبع تكرار 
ماجد  واألساتذة  األصدقاء  مع  العمل 
الكواليس  جعل  فؤاد  وبيومي  الكدواني 
أن  كما  واالستمتاع،  باأللفة  مليئة 
وموهوب  محترف  الجندي  أحمد  المخرج 
خروج  في  العوامل  كل  تضافرت  وقد 

بأفضل صورة«. الفيلم 
ببساطة  يدور  الفيلم  أن  وأوضح 

برقمنة  الدولة  قيام  فرضية  حول 
وأوراق  عمالت  من  شيء  كل 

قسائم  ذلك  في  بما  حكومية، 
وقع  إذا  يحدث  ماذا  الزواج، 
اختفاء  في  تسبب  خطأ 
وحصول  القسائم،  تلك 
مصر  في  المتزوجين  كل 
الختيار  ثانية  فرصة  على 
وفي  حياتهم،  شريك 
يدور  الفكرة  تلك  ضوء 
أبرز  مستعرضًا  الفيلم 
التي  الزوجية  المشكالت 
المصريون،  لها  يتعرض 
ال  اجتماعي  وهو موضوع 

يموت.
ويجسد كريم عبدالعزيز 

»خالد  شخصية  الفيلم  في 
مشهور  مذيع  مختار«، 

ومتزوج  االنفرادات،  عن  يبحث 
أخصائية  الببالوي«  »ثريا  من 

الفيلم  ويدور  الزوجية،  العالقات 
مشكالت  حول  الكوميديا  من  إطار  في 

أن  بعد  الزوجية،  والعالقات  الطالق 
تسبب خطأ غير مقصود في حذف قاعدة 

المتزوجين في مصر. بيانات كل 

● مشهد من فيلم »عّلي صوتك«

● كريم عبدالعزيز

● انتشال التميمي وأمير رمسيس
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أسابيع املرور
من عنق الزجاجة

الحدث

زين العابدين بركان

تفصلنا  أصبحت  قليلة  وجوالت  أسابيع  أربعة 
عن ختام منافسات الموسم الكروي الماراثوني، 
ستكون حاسمة وصعبة على صعيد المنافسة 
على نيل إحدى بطاقتي التأهل لمربع التتويج 
الذهبي، وعلى مستوى هبوط آخر فريقين في 
مالعب  سيغادران  مجموعة  كل  ترتيب  أسفل 

دوري األضواء.
جوالت قليلة الخطأ فيها مكلف وثمنه باهظ، 
الكل سيكون خاللها حريصًا ودقيقًا في تعامله 
الفرق  بين  األخيرة  الجوالت  مواجهات  مع 
في  للبقاء  الساعية  واألخرى  للتأهل،  الطامحة 
دوري األضواء، وأخرى تتطلع لتحسين الترتيب.

سيكون أمام حكام الكرة مسؤولية جسيمة 
من أجل الحفاظ على استمرار الجوالت األخيرة 
األخيرة  أسابيعها  في  فالمسابقة  تعثر،  بال 
تحدٍ  وأمام  المحك،  على  أصبحت  الحاسمة 
وامتحان صعب، خاصة بعد أن خرج رئيس اتحاد 
الكرة عبد الحكيم الشلماني عن صمته، وأكد 
حاول  مهما  وتكتمل  ستنتهي  المسابقة  أن 
البعض عرقلتها لمصالح شخصية، فالمسابقة 

تسير وسط أجواء محفوفة بالصعاب.
الرادعة  والعقوبات  القرارات  رغم  هذا  يأتي 
والمالعب،  والالعبين  الفرق  التي سلطت على 
التي تراجعت لجنة االستئناف عن البعض منها، 
خالل  والحذر  الحيطة  بأخذ  يطالبها  ما  وهو 
االستعجال في  الحساسة، وعدم  المرحلة  هذه 
عنها،  التراجع  ثم  العقوبات،  وتسليط  فرض 
في  يسهم  وقد  تهتز،  صورتها  جعل  ما  وهو 
تفاقم الموقف ويزيد من حدة االحتقان والتوتر 
الذي نحن في غنى عنه، حرصًا على المرور من 
عنق األسابيع والجوالت األخيرة الصعبة لنتفرغ 

بعدها للمرحلة األهم واألصعب.
الذهبي  التتويج  مربع  هي  األهم  المرحلة 
والذي سيحدد  المقص،  الذي سيقام بطريقة 
جميعًا  سنسعد  وحينها  الموسم،  بطل  هوية 
حافاًل  كان  الذي  المتاعب  موسم  بانتهاء 
عانت  أن  بعد  والعقبات،  والمطبات  بالصعاب 
وإلغاء  وتوقفًا  انتظام  عدم  الليبية  الكرة 
بصورة  األخيرة  الكروية  المواسم  واكتمال 
أعوام  العشرة  خالل  أنه  خاصة  طبيعية، 
األخيرة لم يكتمل الدوري الليبي إال في ثالثة 
مواسم فقط، وهو ما أضاع وأهدر العديد من 
وإلى حين  األخير،  الجيل  أمام  الضياع  سنوات 
األمان  شاطئ  إلى  ووصوله  الموسم  انتهاء 
بخير،  وأنتم  عام  كل  للجميع  نقول  بسالم 
لكل  سعيد  وحظ  البطل،  للفريق  ومبروك 
التي فازت هي األخرى بمساهمتها في  الفرق 
ما حمله من صعاب  رغم كل  الموسم،  إنجاح 

وضغوطات وتحديات.

عاد إلى أرض الوطن نجم كرة القدم الليبية 
عالجية  رحلة  بعد  العيساوي،  فوزي  الكبير 
أجرى  الشهر،  قرابة  استمرت  باإلسكندرية، 
واطمأن  خاللها فحوصات وكشوفات طبية، 
الوعكة  بعد  وسالمته،  صحته  على  فيها 
واألزمة الصحية التي مر بها، التي استوجبت 
النجم  وحظي  بمصر،  العالج  لتلقي  سفره 
بزيارة  بمصر  تواجده  فترة  خالل  الخلوق 
الرياضية  الشخصيات  وتكريم من عدد من 
المصرية ونجومها، كما تم تكريمه من قبل 
محمد  السكندري«،  »االتحاد  نادي  رئيس 

المصرية،  الكرة  نجمي  ومن  مصيلحي، 
االتحاد  لفريق  الحالي  الفني  المدير 
السكندري حسام حسن، وتوأمه مدير الكرة 

بالنادي إبراهيم حسن.
من جانبه، أعرب نجم الكرة الليبية فوزي 
العيساوي عن شكره وامتنانه وتقديره لكل 
العالجية،  رحلته  في  وسانده  معه  وقف  من 
والسالمة،  والعافية  الصحة  للجميع  متمنيًا 
في  األجيال  كل  نجم  العيساوي  فوزي  ويعد 
وألمع  أبرز  أحد  كونه  الليبية،  القدم  كرة 
الليبية  القدم  كرة  أنجبتهم  الذين  النجوم 
القالئل  من  فهو  اإلطالق،  على  والعربية 
ومسيرة  رحلة  عبر  الكثير  قدموا  الذين 

طويلة ناصعة تجاوزت العشرين عامًا.

التوأمان يكرمان العيساوي بعد االطمئنان على صحته
زعيم  لشبونة«  »سبورتينغ  نادي  وضع 
الليبي  المحترف  البرتغالية  األندية 
المعتصم  براغا«  »سبورتينغ  بصفوف 
األعمال  جدول  على  المصراتي  باهلل 
فترة  خالل  اهتماماته  دائرة  ضمن 
حيث  الحالية،  الصيفية  االنتقاالت 
وضعته كبديل أول في حال رحيل الالعب 
إدارة  طالب  الذي  بالينيا،  جواو  البرتغالي 
مهمته  أداء  بعد  بالرحيل  »سبورتينغ« 
»يورو  بطولة  في  بالده  منتخب  مع 
2020«، بحسب ما كشفته جريدة 
على  وأظهرته  الشهيرة  »أبوال« 
غالفها الرئيسي، بحسب ما نقلته 
الليبيين  المحترفين  أخبار  صفحة 
عبر »فيسبوك«، وشارك بالينيا في 
مباراتي منتخب بالده أمام بلجيكا 
باب  له  فتح  الذي  األمر  وفرنسا، 
»سبورتينغ«  ناديه  ووداع  االنتقال 
األوروبية،  األندية  عديد  قبل  من 
العب  سيكون  رحيله  حال  وفي 
المعتصم  الليبي  الدولي  الوسط 
أول  عامًا(   25( المصراتي  باهلل 
بالينيا،  رحيل  تحقق  وإذا  له،  البدالء 
المصراتي  إلى  االنتقال  يكون  فقد 
بمثابة رد فعل من »سبورتينغ لشبونة« 
يضع  الذي  »بنفيكا«  نادي  منافسه  على 
يسعى  حيث  اهتماماته؛  ضم  المصراتي 

لضمه هو اآلخر.

25

● العيساوي وسط التوأم حسام وإبراهيم حسن

بنغازي - زين العابدين بركان

● المصراتي

العمامي  عبدالرحمن  األخضر  فريق  نجم  يقدم 
مع  له  كروى  موسم  أول  في  استثنائيا  أداء 
المخضرم  أظهر  حيث  األخضر،  الجديد  فريقه 
جاهزية  والثالثين  السادس  عامه  في  العمامي 
هداف  ليكون  أهله،  رائعا  بدنيا  واستعدادا 
وانتصاراته  أفراحه  وصانع  بامتياز  األول  فريقه 
أكبر  يعد  أنه  رغم  وتجربته  خبرته  بفضل 
من  العديد  على  تفوق  بل  سنا  الالعبين 

الشباب. الالعبين 
سبعة  وإحراز  تسجيل  في  العمامى  نجح 
الموسم  هذا  الممتاز  الدوري  في  أهداف 
في  آخرها  كان  األخضر  نادي  بغاللة 
بنغازي  األهلي  السابق  فريقه  شباك 
ثالث  ليكون  رائعة  بطريقة 
الموسم  هدافي 
وتنوعت  الحالى، 
العمامي  أهداف 
بين  األخضر  مع 
كرات  من  أهداف 
بصورة  نفذها  ثابتة 
من  وأخرى  بارعة 
قوية  تسديدات 
مسافات  من 
ثابتة وعن  بعيدة 

طريق ركالت جزاء.
أن  بالذكر  جدير 
الوطني  المنتخب  مثل  وأن  له  سبق  العمامي 
معه  وتوج  الدولية  المناسبات  من  العديد  في 
»شان  المحليين  لالعبين  أفريقيا  ببطولة 
2014« بجنوب أفريقيا، وكانت له عدة محطات 
أبرزها  المحلية،  األندية  من  العديد  مع  ناجحة 

واألهلي طرابلس. بنغازي  األهلي 

العمامي يكسر حاجز
الـ36 عاما بثالث الهدافين

انفرد نجم وسط ميدان فريق الهالل وقائده 
فيصل البدري بصدارة الئحة الهدافين على 
الدوري  مباريات  ضمن  المجموعتين  صعيد 
أهداف،  عشرة  برصيد  القدم،  لكرة  الليبي 
جزاء  ركالت  من  جاءت  أهداف  أربعة  منها 
السادس  األسبوع  إياب  مباريات  ختام  عقب 
السابع  األسبوع  مباريات  انطالق  وقبل 
أهدافه  البدري  واستهل  اإلياب  لمرحلة 
ليكون  خليج سرت،  في شباك  الموسم  هذا 
على  متقدما  أهداف  عشرة  رصيده  إجمالي 
الهالل  زميله في  المباشر  منافسه ومالحقه 

أنس المصراتي بفارق هدف.
البدري  فيصل  الهالل  نجم  عالقة  بدأت 
ولعب  تدرج  حيث  الصغر،  منذ  القدم  بكرة 
أن  إلى  والعمرية  السنية  الفئات  بمختلف 
الذى   2009 العام  األول  الفريق  إلى  وصل 
القليلة  المواسم  في  صفوفه  ضمن  تألق 
وصانعي  نجومه  أبرز  أحد  وصار  الماضية، 
ألعابه وهدافيه وأحد صناع أفراحه حتى أصبح 
اليوم قائدا له مساهما بخبرته وتجربته في 
كما  الموسم،  هذا  الناجحة  مسيرته  تعزيز 
أحرز البدري أول أهدافه مع فريقه الهالل فى 
فريق  في شباك   2009 العام  له  أول ظهور 
فريق  حسمها  التي  المباراة  خالل  األولمبي 

الهالل لصالحه بهدفين لهدف.
بدأت عالقة البدري مع المنتخب الوطني 
في العام 2012 عن طريق المدرب الوطنى 
في  معه  شارك  حيث  أربيش،  عبدالحفيظ 
أول  وأحرز  بالسعودية،  العرب  كأس  بطولة 
المغرب  منتخب  شباك  في  الدولية  أهدافه 
التي أسفرت عن تعادل  البطولة  في نهائي 
المنتخب  لكن  لهدف،  بهدف  المنتخبين 

اللقب لصالحه  المغربي حسم 
كما  الترجيح،  ركالت  بفضل 
الوطني  المنتخب  مع  ساهم 
أفريقيا  ببطولة  التتويج  في 
»شان  المحليين  لالعبين 
2014« بجنوب أفريقيا تحت 
اإلسباني  المدرب  قيادة 
وأحرز  كليمنتى،  خافيير 

في  البطولة  في  أهدافه  أول 
شباك غانا خالل المباراة التي 
المنتخبين  تعادل  عن  أسفرت 
أحرز  كما  لهدف،  بهدف 
للمنتخب  الثاني  الفوز  هدف 
ساوتومى  منتخب  شباك  في 

ضمن   2016 العام  وبرينسيب 
تصفيات بطولة أفريقيا وأسفرت 

المنتخب الوطني بهدفين  عن فوز 
لهدف، وهو صاحب آخر هدف رسمي 

آخر مباراة دولية  الوطني في  للفريق 
رسمية، خاضها قبل فرض الحظر أمام 

منتخب توغو بطرابلس ضمن تصفيات 
 ،2013 العام  العالم  وكأس  أفريقيا  بطولة 

وأسفرت عن فوز المنتخب بهدفين لصفر.
للظهور مجددا  البدرى  النجم فيصل  عاد 
غياب  بعد  الوطني  المنتخب  ضمن تشكيلة 
معه  وشارك  زوران،  المونتيغرى  بقيادة 
المدرب  يعود  أن  قبل  أفريقيا  تصفيات  في 
من  اختياره  ليعيد  كليمنتي،  اإلسباني 
جديد لالستفادة من خبرته وتجربته بحكم 
مع  شارك  حيث  وإمكاناته،  لقدراته  معرفته 
أمام  العرب  كأس  تصفيات  في  المنتخب 

منتخب السودان بقطر.

واالعتراف  الوفاء  تنم عن  بادرة  في 
الجهود  بكل  واالعتزاز  بالجميل 
المدينة  فريق  نجم  بذلها  التي 
الخضار  عبداهلل  السابق  وهدافه 
الطويلة  الكروية  مسيرته  عبر 
النادي  أسرة  احتفلت  الناصعة، 
وقدامى  إدارة  مجلس  من  العريق 
وجماهير  ومشجعين  رياضيين 
الذي  الخلوق  الفريق  نجم  بتكريم 
فترة،  منذ  صحية  أزمة  من  يعاني 
النجم  الحواتة  جماهير  وأهدت 
الذي  النادي  وشعار  غاللة  المتميز 
مواسم  ألوانه  عن  دافع  لطالما 
عبداهلل  النجم  ساهم  حيث  طويلة، 
المدينة  فريقه  تتويج  في  الخضار 
القدم  لكرة  الليبي  الدوري  ببطولة 
الموسم  تاريخه  في  الثانية  للمرة 
في  فوزه  عقب   83  -  82 الرياضي 
األهلي  فريق  على  النهائية  المباراة 

لهدف. بهدفين  طرابلس 
الحدادية  عبدالمنعم  أحرز 
عبداهلل  أحرز  بينما  األول،  الهدف 
وهو  الثاني،  الفوز  هدف  الخضار 
في  األغلى  والهدف  البطولة  هدف 
مشواره الكروي، كما شارك الخضار 
مشاركته  في  المدينة  فريقه  مع 
1984 أمام المغرب  األفريقية العام 
مطلع  واختير  المغربي،  الفاسي 
المنتخب  صفوف  ضمن  الثمانينات 
في  معه  وشارك  للشباب،  الليبي 
الدولية  الودية  الصداقة  بطولة 
للشباب  فلسطين  وكأس  بقطر 
صفوف  ضمن  اختير  كما  بالمغرب، 
العديد  في  األول  الوطني  المنتخب 

المناسبات. من 

المدينة يحتفي بهدافه التاريخي عبدالله الخضار

حركة تنقالت املدربني.. أزمة تبحث عن حل
»األهلي بنغازي« يحافظ على المدرسة الصربية ويسلم المهمة لـميودراغ وسردان خلفاً ألرسوف الراحل لظروف خاصة

وتغيرات  الموسيقية  الكراسي  لعبة  تتواصل 
الممتاز  الليبي  الدوري  أندية  بين  المدربين 
إدارة  مجلس  رئيس  سلم  حيث  القدم،  لكرة 
الصربي  السعيطي  خالد  بنغازي«  »األهلي  نادي 
القدم  فريق كرة  تدريب  ميودراغ يشيتش مهام 
اإلشراف  مهمة  لتولي  عقدًا  وقعا  أن  بعد  األول، 
على تدريب الفريق خلفًا لمواطنه ديغان أرسوف 
الذي فسخ عقده مع إدارة النادي لظروف خاصة، 
برفقة  رسميًا  مهامه  الجديد  المدرب  وباشر 
بنغازي،  مدينة  وصوله  فور  سردان،  مساعده 
كـ»التحدي«  ليبية  أندية  ميودراغ  ودرب  وسبق 
كـ»االتفاق«  عربية  وأندية  و»االتحاد«، 
وآخر  الكويتي،  و»العربي«  و»الصفاقسي« 
العام  في  المصري  »اإلسماعيلي«  مع  محطاته 
مسيرته  في  دربها  التي  األندية  وأشهر   ،2019

كان ناديه العريق »بارتيزان بيلغراد« الصربي.

ميودراغ يخلف أرسوف
وتعد تجربة ميودراغ مع »األهلي بنغازي« هي 
سبق  حيث  الليبية،  القدم  كرة  بمالعب  الرابعة 
أن أشرف على تدريب فرق »االتحاد« و»التحدي« 
المحطة  بنغازي«  »األهلي  ليكون  و»النصر« 
ميودراغ  يعد  كما  ليبيا،  في  له  الرابعة  التدريبية 
رابع مدرب يقود »األهلي بنغازي« هذا الموسم، 
الوطني  المدرب  ثم  ديغان  مواطنه  بعد كل من 
قاد  الذي  بوجلبان  أنيس  والتونسي  جعودة  عمر 
الجبل«،  »شباب  أمام  واحدة  مباراة  في  الفريق 
بهدفين  لصالحه  األحمر  الفريق  حسمها  التي 
الدوري  مسابقة  من  الـ18  األسبوع  في  لهدف 
التي يحتل فيها »األهلي« قمة المجموعة األولى 

برصيد 47 نقطة.
تقديم  على  أرسوف،  ديغان  الصربي  وحرص 
استقالته من  تقديم  ناديه، عقب  لجماهير  كلمة 
المفاجئة،  رحيله  أسباب  أرسوف  وفند  منصبه، 
أفراد  أحد  مرض  ظروف  بسبب  جاءت  بأنها 
وفاق  مباراة  عقب  الرحيل  وطلب  وسبق  عائلته، 
لكن  »الكونفدرالية«،  في  الجزائري  سطيف 
لم  اآلن،  »األمر  قائاًل:  به،  تمسك  النادي  رئيس 
يعد يحتمل التأخير وال بد من العودة إلى بلدي«، 
الثمانية  األشهر  طوال  بالعمل  »سعدت  وأضاف: 
الالعبين  بمجموعة  أكثر  وسعيد  الماضية، 
وسأتابعهم  المباريات،  أداء  مع  تطوروا  الذين 
فأنا واثق من  الدوري،  وهم يتوجون قريبًا بلقب 
أزمات  أي  من  النادي  إدارة  أرسوف  وبرأ  ذلك«، 
قائاًل: »ليس لي مشاكل مع اإلدارة، أو مع المدير 
الرياضي، األمور كلها كانت والتزال على ما يرام، 

وسأتابع األهلي بنغازي دائمًا بقلبي«.

الدالي يودع »المحلة«
األول  القدم  كرة  لفريق  الفني  المدير  وأعلن 
عبر  استقالته،  الدالي  حسين  »المحلة«  بنادي 

مؤكدًا  »فيسبوك«،  على  الشخصية  صفحته 
الوطني  المدرب  وكان  النادي،  مع  عقده  فسخ 
نسخة  منذ  »المحلة«  فريق  قاد  الدالي  حسين 
حاليًا  ويتواجد  الدوري،  في  الماضي  الموسم 
في  السابع  المركز  متأخر  ترتيب  في  الفريق 
21 نقطة، وقد تعرض  المجموعة الثانية برصيد 
في آخر المباريات خالل فترة اإلياب لخسارة أمام 

»االتحاد« و»أبوسليم«.

الدهماني يقود »الزعيم«
وكانت إدارة نادي األهلي طرابلس »الزعيم«، 
عماد  تعيين  أعلنت  أبوعون،  ساسي  برئاسة 

للمصري  خلفًا  للفريق  فنيًا،  مديرًا  الدهماني 
لتقرر  أيام  منذ  استقال  الذي  يوسف،  طلعت 
له على ما  الشكر  اإلدارة قبول استقالته وتوجيه 
أحد  الدهماني  ويعد  األخيرة،  الفترة  قدمه خالل 
والذي  السابقين،  »األهلي طرابلس«  أبرز العبي 
الماضي،  الفريق في شهر أكتوبر  سبق له قيادة 
التونسي جالل  الفني  المدير  باإلضافة لعمله مع 
في  فشله  بعد  الفريق  عن  رحل  الذي  القادري 
الكونفدرالية  بكأس  المجموعات  لدور  الوصول 
تدريبية  تجربة  الدهماني  وخاض  األفريقية، 
لقيادة  عودته  قبل  »الخمس«  نادي  في  قصيرة 
العب  وينتظر  جديد،  من  طرابلس«  »األهلي 

الفريق،  مع  صعبة  مهمة  السابق  »األهلي« 
خاصة بعد خسارة الفريق صدارته خالل األسابيع 
المركز  طرابلس«  »األهلي  يحتل  حيث  األخيرة، 
النتائج،  تتحسن  أن  قبل  »االتحاد«  خلف  الثاني 
حيث  فقط،  نقاط  بثالث  المتصدر  عن  ويتخلف 
نقطة،   43 برصيد  القمة  في  »االتحاد«  يأتي 
نقطة،   40 برصيد  طرابلس«  »األهلي  وخلفه 
وبينهما مواجهة مهمة غدًا الجمعة في األسبوع 
منافسات  ضمن  الدوري،  مسابقة  من  الـ19 

الثانية. المجموعة 

رحيل يوسف
تزامن مع رحيل طلعت يوسف، تقديم المدرب 
فريق  تدريب  من  استقالته  بطاو  حمدي  الوطني 
وكان  األسباب،  ذكر  دون  »الخمس«  نادي 
الثاني  األسبوع  في  وقتها  فاز  »الخمس«  فريق 

تستمر  ولم  »رفيق«،  فريق  على  اإلياب  دور  من 
شهد  الذي  »الخمس«  مع  طوياًل  بطاو  تجربة 
تدريب  بطاو  تقلد  حيث  عدة،  مدربين  تغيير 
وحقق  الدهماني،  عماد  للمدرب  خلفًا  »الخمس« 
دون  يرحل  أن  قبل  الفريق  مع  إيجابية  نتائج 
أسباب واضحة أيضًا، ليتوالى تغيير المدربين في 
هذا  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة 

الموسم.

حركة تنقالت مثيرة
ويحفل دوري هذا الموسم بأكبر حركة تنقالت 
ثالثة  وهناك  المدربين،  بين  للمقاعد  وتبادل 
مختلفين  فريقين  تدريب  تولوا  وطنيين  مدربين 
مرحلة  مباريات  تكتمل  أن  وقبل  الموسم،  خالل 
عمر  الوطني  المدرب  الثالثي  وهم  الذهاب، 
المريمي الذي بدأ مشواره هذا الموسم مع فريق 
»المدينة« ثم غير وجهته لينتقل إلى تدريب فريق 
»أبوسليم« والمدرب الوطني صبري قشوط الذي 
غادره  ثم  »الوحدة«  فريق  مع  مشواره  استهل 
ليقود فريق »الشط«، بينما سجل المدرب الوطني 
جالل الدامجة عودة لفريقه »الوحدة« بعد تجربته 
نادي  إدارة  وتعاقدت  »السويحلي«،  فريق  مع 
صبري  الوطني  المدرب  مع  بطرابلس  »الشط« 
قشوط، خلفًا للمدرب جمال بنور، الذي قاد الفريق 
في مباراتين فقط وتمت إقالته، ويعد قشوط هو 
الليبي  ثالث مدرب خالل ست جوالت من الدوري 
انطالق  عند  »الشط«  فريق  قاد  حيث  الممتاز، 
ثم  إسماعيل،  محمد  المدرب  الرياضي  الموسم 
»المدينة«  نادي  إدارة  قدمت  كما  بنور،  جمال 
تسلم  الذي  أربيش،  عبدالحفيظ  الجديد  مدربها 
مهمة تدريب الفريق األول، خلفًا للمدرب الوطني 
أحمد السنقاز الذي استقال من مهامه أخيرًا، ويعد 
أربيش، مدرب »الصقور« السابق، المدرب الثالث 
عمر  بعد  الموسم  هذا  خالل  »المدينة«  لفريق 

المريمي وأحمد السنقاز.

● ميودراغ يتابع أول تدريبات األهلي بنغازي

● أسرة نادي المدينة تحتفي بالخضار

● العمامي

● سردان يخوض مع العبيه تدريبات اللياقة البدنية

»األهلي طرابلس« يحافظ على الدهماني 
ويمنحه الثقة قبل قمة الغد أمام »االتحاد«

في منافسات المجموعة الثانية بعد رحيل يوسف

الدالي يودع »المحلة« بعد سوء النتائج 
وأربيش يواصل العمل مع »المدينة« 

رغم االبتعاد عن المنافسة هذا الموسم

الوسط – زين العابدين بركان

البدري والمصراتي يحافظان
لـ »الهالل« على صدارة الهدافين

أكد مستشار وزارة الرياضة، المبروك المصراتي، أن الوزارة بصدد إعادة تنظيم 
األندية بشكل فعال لمعرفة النادي الذي لديه نشاط فعلي وواقعي، وأوضح في 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« أن ما يواجه الوزارة حاليًا عدم وجود قاعدة 
بيانات حقيقة لألندية، وعدم معرفة الرقم الفعلي لألندية الليبية، وأشار إلى أن 

الوزارة اآلن بصدد إعداد منظومة فعلية لألندية ستحقق بها نقلة رياضية 
وتعيد تنظيم األندية الليبية بهدف وضع شرائح لجميع األندية بحيث 

يتم على أساسها تحديد المستويات لما يفيد الجميع مستقباًل.

أكد المدير الفني باالتحاد الليبي لكرة القدم محمد الشارف، في تصريح خاص ◆
إلى جريدة »الوسط«، أن االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، سيقيم في الفترة 
المقبلة ثالث دورات تدريبية تستهدف مدربي الدوري الممتاز ومدربي البراعم 

واألشبال، ودورة أخرى لمدربي وحراس المرمى والفئات الصغرى، وقال الشارف: 
»تمت إحالة أسماء المدربين العاملين فقط والمتحصلين على رخص تدريب 

معتمدة من االتحادين الليبي واألفريقي، وبناء على النموذج المرسل من قبل 
االتحاد الدولي، فإن كل دورة تستهدف مشاركة 20 مدربًا فقط«.

◆

● المصراتي



اإلعالميين  وشيخ  ليبيا  في  الرياضيين  الصحفيين  عميد  احتفل 
الرياضيين والموثق وأرشيف كرة القدم الليبية األول، األستاذ 

57 عامًا على بداية عمله في الصحافة  فيصل فخري، بمرور 
بجريدة  رياضية  مقالة  أول  ونشره   1964 العام  الرياضية 
من  نسخة  ونشر  الخاصة  بطريقته  احتفل  حيث  »برقة«، 

أول مقال صحفي نشره في مطبوعة رياضية مقروءة.
موقع  على  الشخصية  صفحته  عبر  فخري  وكتب 
الموافق  السبت  »يوم  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل 
حياتي  في  ومهمة  خاصة  مكانة  له   ،2021/7/10
احتفالي  فهو  الرياضية،  الصحفية  ومسيرتي  الخاصة 
رياضية  مقالة  أول  نشر  على  عامًا   57 بمرور  المستحق 

حياة  »قصة  بعنوان  الرياضية  الصحافة  مجال  في  كتبتها 
بيليه« تكرم بنشرها الصحفي الكبير األستاذ الفاضل أحمد 

الصادرة  الحكومية  الجديدة  برقة  الرويعي في جريدة  محمد 
في مدينة بنغازي«.

عالم  في  ميالدي  شهادة  بمثابة  النشر  هذا  »كان  وأضاف: 
مكاسبي  أول  بمثابة  أيضًا  كان  كما  الليبية،  الرياضية  الصحافة 

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

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

طرق  مفترق  الليبية  القدم  كرة  تدخل 
بعد  جديدة،  قانونية  إشكالية  في  قريبًا، 
الرياضية  المحكمة  إلى  شكوى  تقديم 
بعد  وذلك  بسويسرا،  »كاس«  الدولية 
المترشحين  أحد  شاكة  إبراهيم  تقدم 
وزميله  لكرة  الليبي  االتحاد  لرئاسة 
الطشاني  أنور  األخيرة  االنتخابات  في 
أصاًل  الدخول  من  استبعاده  تم  الذي 
يعرف  ما  اآلن  وأصبح  لالنتخابات، 
ضد  الطشاني«،   - شاكة  بـ»تحالف 
الحكيم  عبد  لالتحاد،  الحالي  الرئيس 
والشكوى  التنفيذي،  ومكتبه  الشلماني 
االتحاد  انتخابات  صحة  عدم  بخصوص 

القدم. لكرة  الليبي 
جديدًا،  منحى  الشكوى  أخذت  وقد 
والوثائق  الحجج  المحكمة  طلب  بعد 
اتحاد  أن  لكل طرف، خاصة  والمستندات 
له  سبق  تونسيًا  محاميًا  كلف  الكرة 
وجود  ظل  في  الكرة  اتحاد  مع  التعامل 
محاٍم آخر لـ»تحالف شاكة - الطشاني«،

الليبي  االتحاد  رئيس  تصريح  وبعد 
الشلماني،  عبدالحكيم  القدم،  لكرة 
الذي انتقد هذا التحالف، وهذه الشكوى، 
قانوني  بعد  له  أصبح  الموضوع  أن  يبدو 
تطورًا  األمور  تأخذ  وقد  جديد،  وتطور 

القادمين. األسبوعين  كبيرًا خالل 
يترقب الوسط الرياضي هذا الموضوع 
الصراع  االهتمام في ظل هذا  بشيء من 
كرة  على  جديد  أنه  يبدو  الذي  القانوني 
القدم الليبية، خاصة أن الطرفين أصبحت 
الحرب بينهما علنية، وفي ظل تشبث كل 
هناك  يعد  لم  القانوني،  بموقفه  طرف 
دفع  طرف  كل  أن  خاصة  للخالف،  حدود 
مما  كبيرة  مبالغ  ودفعت  محاميه،  أتعاب 
يعني أن الوسط الرياضي سيشهد فصواًل 
ويترقب  القانوني،  الصراع  لهذا  قوية 
التي  الدولية  الرياضية  المحكمة  حكم 
االتحادات  وتطبقها  نافذة  أحكامها  تعد 
الدولي  االتحاد  ومنها  الدولية،  الرياضية 
سينتصر  فهل  »فيفا«..  القدم  لكرة 
يقول  الذي  الطشاني«،   - شاكة  »تحالف 
قوية  مستندات  لديهم  إن  أصحابه 
باالنتخابات  وتالعب  تزوير  وجود  تؤكد 
قانونيًا  سيكون  الكرة  اتحاد  موقف  أم 
ترقب  حالة  المحكمة..  وتنصفه  وصحيحًا 
وانتظار يشهدها الوسط الرياضي حاليًا.

● تتويج يد األهلي طرابلس بالكأس بعد درع الدوري

قطار الدوري يدخل مرحلة الحسم في القمة والقاع
الخميس.. 8 مواجهات نارية في المجموعتين تنطلق بلقاء »رفيق« مع »المدينة« ثم »الخمس« و»االتحاد المصراتي«

 »46« رقم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  تدخل 
مرحلة جديدة من الحسم، مع األسبوع الـ19، الذي انطلق أمس 
المباريات  مواعيد  المسابقات  لجنة  كشفت  أن  بعد  األربعاء، 
التعاون  استضاف  »أجدابيا«  ملعب  فعلى  مباريات،  ثالث  بإقامة 
فريق »التحدي« مع المراقب الهادي اسويطي، وبملعب درنة حل 
»النصر« ضيفًا على »دارنس« مع المراقب آدم شحات، وبملعب 
المراقب  حضور  في  »األولمبي«  مع  »الوحدة«  تبارى  طرابلس 

أحمد أبوشعالة.

قمة »االتحاد« و»األهلي طرابلس«
صبراتة  ملعب  فعلى  مباريات،  ثماني  الخميس  اليوم  ويقام 
وبملعب  الراعي،  عادل  والمراقب  »المدينة«  يلتقي  »رفيق« 
وبملعب  المصراتي«،  و»االتحاد  »الخمس«  لقاء  يقام  مصراتة 
مع  »المحلة«  تجمع  األولى  المباراة  مباراتان،  تقام  طرابلس 
»أبوسليم«  لقاء  ويعقبها  صالح،  وحيد  والمراقب  »السويحلي« 
»الصداقة«  عياد، وبملعب شحات  والمراقب سعيد  مع »الشط« 
بنغازي«  و»األهلي  الزالوي،  محمد  والمراقب  »األنوار«  يلتقي 
سليمان،  عاشور  والمراقب  أجدابيا«  »نجوم  على  ضيفًا  يحل 
محمد  والمراقب  »األخضر«  يستضيف  »الهالل«  بنينا  وبملعب 
عبداهلل، و»شباب الجبل« يحل ضيفًا على »خليج سرت« والمراقب 
نصرالدين قرين، بينما تجرى غدًا الجمعة قمة جديدة في الكرة 
الليبية، وتجمع متصدري المجموعة الثانية، »االتحاد« برصيد 43 
نقطة، ووصيفه »األهلي طرابلس« برصيد 40 نقطة، وهي القمة 

التي ستفض الشراكة بينهما بنسبة كبيرة.

ختام األسبوع الـ18
عشرة  الثامنة  الجولة  مباريات  ختام  الماضي  اإلثنين  وشهد 
من المسابقة بإقامة ثالث مباريات في مالعب البيضاء وبنغازي 
الليبي المراحل األخيرة، وكل األندية  الدوري  وطرابلس، ليدخل 
هناك  أن  رغم  إيجابية،  نتائج  لتحقيق  تسعى  المجموعتين  في 
الدور  بلوغ  تحاول  أندية  فهناك  األندية،  مساعي  في  اختالفًا 
تحاول  وأندية  الممتاز  الدوري  في  البقاء  تحاول  وأندية  الرباعي 

تفادي الهبوط قبل الجوالت األربع األخيرة.

»األهلي بنغازي« في الصدارة
الجولة  مباريات  وترتيب  نتائج  »الوسط«  جريدة  وترصد 
الثامنة عشرة، ففي المجموعة األولى فاز »األهلي بنغازي« على 
األولى  المجموعة  صدارة  في  موقعه  عزز  حيث  الجبل«،  »شباب 
برصيد 47 نقطة، بعد خسارته في الجولة السابقة من »أخضر« 
 45 إلى  النقاط  من  رصيده  »األخضر«  فريق  عزز  كما  البيضاء، 
نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر »األهلي 
بين  المراكز  تبادل  ويظل  بينهما  قائمًا  الصراع  ليظل  بنغازي«، 
في  متساويان  أنهم  رغم  والرابع،  الثالث  بين  و»النصر  »الهالل 
كل شيء ولكن تعادل »الهالل« أمام »الصداقة« أربك حساباته، 
نقطة  بـ42  الثالث  المركز  في  حاليًا  فالهالل  »النصر«،  وكذلك 

و»النصر« في المركز الرابع بـ42 نقطة.

االتحاد المصراتي
أما المجموعة الثانية فخسر »االتحاد« أمام »أبوسليم«، ليدفع 
»األهلي طرابلس« لمنافسته على القمة أكثر، خصوصًا بعد فوز 

الفارق  أصبح  الفارق، حيث  ليقلص  »الوحدة«،  فريق  على  األخير 
»األهلي  بين  العاصمة  دربي  ومباراة  فقط،  نقاط  ثالث  بينهما 
بشكل  الثانية  المجموعة  بطل  ستحدد  و»االتحاد«  طرابلس« 
بالخسارة  المصراتي«  »االتحاد  مني  نفسه  الوقت  في  كبير، 
الثالثة، وكان في مرحلة الذهاب من الفرق الجيدة، التي حققت 
مرحلة  في  يحقق  فلم  »األولمبي«،  فريق  بعكس  قوية،  نتائج 
الذهاب نتائج جيدة، لكن في مرحلة اإلياب حقق العالمة الكاملة 
المركز  في  نقطة   29 حاليًا  رصيده  وأصبح  مباريات،  ست  في 

الثالث بالمجموعة الثانية.

نتائج المجموعتين
جاءت نتائج المجموعة األولى لتشهد فوز التحدي على نجوم 
أجدابيا 2 - 1، وتعادل األنوار مع دارنس 1 - 1، وفوز النصر على 
التعاون 3 - 1، وتعادل الهالل مع الصداقة 1 - 1، وخسارة شباب 
الجبل من األهلي بنغازي1 - 2، وفوز األخضر على خليج سرت 2 - 
صفر.. بينما جاءت نتائج المجموعة الثانية لتشهد فوز األولمبي 
على االتحاد المصراتي 3 - 1، وأبوسليم على االتحاد1 - صفر، 
واألهلي طرابلس على الوحدة 2 - صفر، بينما تعادل المدينة مع 
الخمس صفر – صفر، وفاز السويحلي على رفيق 2 - 1، والمحلة 

على الشط 1 - صفر.

الترتيب العام
األخضر   - نقطة   47 بنغازي  األهلي  األولى:  المجموعة  في 
 21 التحدي   -  25 سرت  خليج   -  42 النصر   -  42 الهالل   -  45
- دارنس 17 - شباب الجبل 16 - الصداقة 14 - التعاون 10 - 
نجوم أجدابيا 10 - األنوار 9.. أما المجموعة الثانية: االتحاد 43 
نقطة - األهلي طرابلس 40 - األولمبي 29 - االتحاد المصراتي 
27 - السويحلي 25 - أبوسليم 24 - المحلة 21 - الخمس 20 - 

المدينة 19 - الوحدة 15 - الشط 14 - رفيق 14.

أهداف األسبوع
 16 األولى  المجموعة  في  هدفًا،   27 تسجيل  األسبوع  شهد 
هدفًا والمجموعة الثانية 11 هدفًا، ليصل مجموعة األهداف حتى 
األسبوع السابع إياب 447 هدفًا، وبات هداف الدوري الليبي حتى 
أهداف  برصيد10  البدري  فيصل  الهالل  العب  الـ18  األسبوع 
نفس  شهد  كما  أهداف،   9 أيضًا  الهالل  من  المصراتي  وأنس 
الليبي  الدوري  في  هدف  وأجمل  عالمي  هدف  تسجيل  األسبوع 
لوكو  أرسين  األخضر  لفريق  البنيني  المحترف  من  الموسم  هذا 
في مرمى فريق خليج سرت الذي سجل هدفًا بتسديدة قوية قبل 
خط الوسط عندما شاهد حارس مرمى خليج سرت متقدمًا، وقد 
المباشرة  المواجهات  لكن  كل شيء  في  والنصر  الهالل  تساويا 
الترتيب  في  وبالتالي   )0  -  1( و   )1  -  1( الهالل  لصالح  بينهما 

الموقت بعد 18 جولة الهالل ثالث والنصر رابع.

األخضر ينافس
»األخضر« في مرحلة اإلياب حصد نتائج مبارياته أمام »شباب 
الجبل« و»نجوم أجدابيا« و»التحدي« و»األهلي بنغازي« و»خليج 
في  نقطة   45 النقاط  من  رصيده  وأصبح  و»األخضر«  سرت«، 
خالل  مني  فقد  المصراتي  االتحاد  فريق  أما  الثاني،  المركز 
في  الثالث  المركز  يفقد  جعلته  خسائر  بثالث  األخيرة  الجوالت 
الموسم  12 هذا  رقم  بالخسارة  الشط  الثانية، ومني  المجموعة 
و4 فوز وتعادلين، وهو حاليًا في المركز قبل األخير في المجموعة 

الثانية برصيد 14 نقطة. ● سلتو في هجوم األهلي طرابلس أمام الوحدة

طرابلس - الصديق قواس

حمل العبو فريق النصر األول لكرة القدم خالل مباراته أمام فريق 
نجم  غاللة  لهدف  أهداف  بثالثة  نتيجتها  حسم  والتي  التعاون 
الفريق مفتاح طقطق التي تحمل الرقم 10 والتقطوا بها صورة 
اإلصابة  بعد  المعنوية  روحه  لرفع  معه  وتضامنا  دعما  تذكارية 
الصعبة التي لحقت به في مباراة فريقه قبل نحو أسبوعين أمام 
حيث  لصفر  بهدف  األخير  فوز  عن  اسفرت  والتي  الهالل  فريق 
مما  الصليبى  بالرباط  إصابته  عن  الطبية  الفحوصات  كشفت 
لعدة  المالعب  عن  وابتعاده  جراحية  لعملية  خضوعه  يستوجب 
أشهر ما يعنى انتهاء موسمه الكروى الحالى على أمل أن يتعافى 

ويلتحق بالكتيبة النصراوية خالل الموسم الكروي الجديد.
فترة  خالل  عاد  قد  طقطق  مفتاح  النصر  فريق  نجم  وكان 
االنتدابات الشتوية ومرحلة االياب لتدعيم وتعزيز صفوف فريقه 
النصر قادما من تجربة احترافية بمالعب كرة القدم المصرية مع 
طقطق  مفتاح  كان  كما  البورسعيدي،  والمصري  المقاصة  مصر 
المالعب  في  االحترافية  مسيرته  خالل  الرئيسية  الركائز  أحد 
عملهما  أثناء  جالل  إيهاب  الفني  المدير  وأكد  وسبق  المصرية، 

الممتاز  الدوري  في  المنافسة  أن  المقاصة  مصر  نادي  في  معا 
الدولي  الجناح  على  كبير  بشكل  ستعتمد  القدم  لكرة  المصري 
الفنية  وامكانياته  بقدراته  معرفته  لسابق  مفتاح طقطق  الليبي 
الكبيرة لذا كان القرار باصطحابه معه من المصري البورسعيدي 
الذي  المستجد  »كورونا«  فيروس  أن  إال  المقاصة  نادي  إلى 
أصابه تسبب في تأخره عن التفاعل واالندماج مع المقاصة بعد 
أن اصيب طقطق وسط 14 العبًا ومدربًا وإداريًا بفريق المصري 
في  جالل  إيهاب  مع  باالنتقال  الجديدة  وجهته  يختار  أن  قبل 

المقاصة ويتم استبعاده مع أولى مباريات الدوري أمام األهلي.
وجاء غياب طقطق »24 عاما« لعدم الجاهزية الفنية والبدنية 
كبيرا  إيمانا  أظهر  الذي  جالل  إيهاب  مدربه  نظر  وجهة  من 
بقدرات وإمكانات طقطق حيث سبق إليهاب جالل تدريب فريق 
األهلي طرابلس قبل العودة إلى العمل في مصر من جديد، لكن 
غياب  بعد  وعودتها  مؤخرا  الليبي  الدوري  مسابقة  انتظام  أمام 
لسنوات قرر مفتاح طقطق وعدد من المحترفين الليبيين العودة 

إلى بالدهم لينضم طقطق إلى الكتيبة النصراوية.

الجهود  بكل  واإلعتزاز  والتقدير  الوفاء  تنم عن  بادرة  في 
التى تبذل من أجل دعم وتعزيز مسيرة كرة السلة الليبية 
قامت أسرة نادي خالد بن الوليد ببنغازي بتكريم حكم كرة 
السلة الدولى السابق حميد الحمري رئيس لجنة المسابقات 
الفرعية ببنغازي كما تم تكريم جميع اللجان العاملة التي 
اسهمت بفعالية فى انجاح مسابقات كرة السلة لمختلف 
الفئات السنية والعمرية والتى أسفرت نتائجها النهائية عن 
فوز األهلى بنغازي ببطولة تحت 14 عاما وفريق خالد بن 
الوليد ببطولة تحت 16عاما وتتويج فريق النصر ببطولتي 

تحت  ليبيا  ببطولة  لتتويجه  باإلضافة  عاما  18و20  تحت 
كرة  حكام  أبرز  أحد  الحمري  محمد  حميد  ويعد  18عاما. 
ميادينها محليا ودوليا  تألقوا في  الذين  السابقين  السلة 
وساهم في إدارة عدد كبير من المباريات المحلية والدولية 
وهو يشغل حاليا منصب رئيس لجنة المسابقات الفرعية 
في  والدولي  األفريقي  االتحاد  في  ليبيا  ومندوب  ببنغازي 
الرياضية  المكتبة  ازدادت  أخرى،  ناحية  )3×3(. من  لعبة 
الليبية بكتاب جديد للمؤلف علي جرناز، تحت عنوان مسيرة 
كرة السله الليبية )1938-2017(، والكتاب في 480 صفحة 

ومزدان بالصور ويوثق مسيرة كرة السلة الليبية في 80 
عاما، ويقول المؤلف علي جرناز فى مقدمة كتابه: »حاولت 
أن أجمع في هذا الكتاب أكبر قدر ممكن من المعلومات 
عن تاريخ كرة السلة الليبية، في 80 عاما وزودته بالصور 
التي تغنى في بعض األحيان عن التعليق، وفي الكتاب كل 
ما يهم تاريخ لعبة كرة السلة الليبية، بداياتها، وبطوالتها، 
ونتائجها، ومشاركاتها الدولية على مستوى المنتخب األول 
ومنتخبات الشباب والجامعات والمدارس ومنتخبات الشرطة 

ومنتخبات الجيش«.

ً
عميد الصحفيين الرياضيين يوثق أول مقال بعد مرور 57 عاما
المكاسب  خطوات  ولتبدأ  والعامة،  الخاصة  حياتي  في  المعنوية 
واالجتماعي،  اإلنساني  المجال  هذا  في  لي  تتحقق  بدأت  التي 
والحظ  تعالى  اهلل  أسعد  التي  المهنة  وماهية  مفهوم  أدركت 
من  نخبة  وسط  الرياضي،  الصحفي  لقب  بنيل  أتشرف  بأن 
جملة  أمامي  اتضحت  كما  ليبيا  في  الهادفة  الكلمة  عمالقة 
السامية  وأهدافها  للرياضة  الحقة  والمفاهيم  المعايير  من 

ومعاني العالقات االجتماعية«. 
مكاسبي  »تعاظمت  قائاًل:  كلمته  فخري  وأختتم 
معرفتي  وعقب  الرياضة،  ولمجال  للصحافة  بانتمائي 
تجمع  التي  الصحيحة  الهادفة  المنافسة  بمعاني 
ومسابقات  منافسات  في  واألفراد  والفرق  األندية 
والمحبة.  الصداقة  أواصر  وتوطيد  التطور  غايتها 
أخوية  بعالقات  ارتبطت  اإلنساني  المفهوم  هذا  بعد 
االتصال  دام  تغيير، حيث  يشوبها  لم  صادقة وصداقات 
المعنوية  المكاسب  وتوالت  وسائله،  بمختلف  والتواصل 
واإلعالميين  والمدربين  الرياضيين  من  نخبة  وبين  بيني 
الرياضة  هذه  تفرق  ال  التي  الرياضة  ومحبي  والمشجعين 
غايتها  التي  السامية  األولمبية  المبادئ  عليها  قامت  التي 
إلى  اإلنسان  ونظرة  سلوك  وهدفها  الحقيقية  بماهيته  اإلنسان 

الحياة الطامحة إلى األفضل قواًل وعماًل«.

الوسط - زين العابدين بركان

»خالد بن الوليد« يكرم حكم السلة الدولي السابق »الحمري«

● العبو النصر يوجهون رسالة دعم لطقطق

العبو النصر يدعمون طقطق بعد إصابته

للمرة  اليد  لكرة  ليبيا  بكأس  طرابلس  األهلي  فريق  توج 
)29/21( في  بنتيجة  الهالل  فريق  فوزه على  بعد  الثالثة، 
لأللعاب  مصراتة  بقاعة  أقيمت  التي  النهائية  المباراة 
الرياضية، وسبق وتوج فريق »األهلي طرابلس« لكرة اليد 
بكأس بطولة الدوري الليبي، بعد فوزه في النهائي، على 
الترتيبية  المباراة  )33/18(، وفي  بنتيجة  فريق »الهالل«، 
التي أقيمت قبل المباراة النهائية، فاز فريق »الجزيرة« على 

»اتحاد الشرطة« بنتيجة )38/27(.
على  العاشرة  البطولة  طرابلس«  »األهلي  حقق  بذلك 
توج  وقد  الذهبية،  والنجمة  تاريخه  في  الدوري  صعيد 
التنفيذي،  المكتب  وأعضاء  االتحاد  رئيس  بحضور  الفريق 
ورئيس النادي ساسي أبوعون، كما تم توزيع القالئد على 
أصحاب المراكز الثالثة األولى، أيضا تم تكريم الجهات التي 
أسهمت في إنجاح البطولة بشهادات تقدير ودروع، فضال 
عن تكريم عدد من الجهات اإلعالمية وعدد من اإلعالميين 
الذين تابعوا البطولة. نال العب فريق »الجزيرة«، المعتصم 
كرشمان، كأس أفضل العب ناشئ بالبطولة، مقدمة من 
تكريم  تم  كما  بمصراتة«،  اليد  كرة  »قدامى  جمعية 
كريشمان،  وسمير  مخلوف  سمير  التونسيين  الحكمين 
إحصاءات  وجاءت  البطولة،  مباريات  قادا عددا من  اللذين 
البطولة، حسب اللجنة اإلعالمية لكرة اليد.. عدد المباريات 

مجموعة،  لكل  مباراة   38 بواقع  مباراة،   76 لعبت  التي 
عدد األهداف قبل المباريات النهائية 3670 هدفا، أهداف 
الثانية  المجموعة  أهداف  هدفا،   956 األولى  المجموعة 

1714هدفا.
منافساته  جرت  الذي  الموسم،  هذا  الدوري  في  شارك 
بنظام التجمع في صالة مصراتة، وصالة نادي السويحلي، 

18 ناديا، تم تقسيمها إلى مجموعتين، المجموعة األولى:

الهالل - اتحاد الشرطة - االتحاد - بنغازي الجديدة - 
األهلي بنغازي - الصباح قاريونس - األنوار - نجوم المرج، 
أما المجموعة الثانية: األهلي طرابلس - الجزيرة - المروج - 
النصر- النجمة - األخضر- الكفاح الجيل - الصاعد المشعل. 
والقالدة  الدوري  بطل  طرابلس:  األهلي  الفرق..  ترتيب 
الجزيرة:  فضية،  قالدة  الثاني  المركز  الهالل:  الذهبية، 
المركز الثالث قالدة برونزية، اتحاد الشرطة: المركز الرابع.

»يد األهلي طرابلس« بطل الدوري والكأس
طرابلس - صالح بلعيدطرابلس - الصديق قواس

علمت جريدة »الوسط« من مصادر مطلعة، أن تطورات جديدة 
الرياضية  المحكمة  إلى  المقدمة  الشكوى  قضية  ستشهدها 
عدة  ومعه  شاكة،  إبراهيم  بها  تقدم  التي  »كاس«،  الدولية 
أندية وشخصيات معروفة في الوسط الرياضي الليبي، وتطالب 
لكرة  الليبي  االتحاد  انتخابات  وشرعية  صحة  بعدم  الشكوى 
المعلومات  تشير  حيث  الماضي،  مارس  في  جرت  التي  القدم 
الجديدة، إلى أن القضية ستشهد تطورًا مثيرًا، بعد العشرين 
من يوليو الجاري. وتم دفع قيمة 47 ألف دوالر للمحامي الخاص 
التاريخ تقديم المستندات والحجج  بالقضية، وسيتم بعد هذا 
القانونية لكل طرف، المشتكي والمشتكى عليه، من قبل محامي 
كل طرف، حيث كلف اتحاد الكرة محاميًا خاصًا به، باإلضافة إلى 

محامي إبراهيم شاكة، ومعه الرئيس السابق 
تم  الذي  الطشاني،  أنور  الليبي  لالتحاد 
استبعاده من االنتخابات، وتقدم بالشكوى 

مع إبراهيم شاكة.
يذكر أن إبراهيم شاكة فقد االنتخابات 
بفارق صوتين عن منافسه عبدالحكيم 
الشلماني الذي فاز باالنتخابات األخيرة، 

لرئاسة  المرشح  وأعلن  وسبق 
لكرة  الليبي  االتحاد 

االنتخابات  في  القدم 
إبراهيم  األخيرة، 

شاكة، انطالق حراك قوي إلصالح كرة القدم الليبية والوقوف 
حصل  الذي  والتهديد  الفوضى  أن  مؤكدًا  المفسدين،  ضد 
للرياضة.  إساءة  األخيرة  الكرة  اتحاد  انتخابات  في  للمرشحين 
في  »الوسط«،  جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في  شاكة،  وقال 
إبريل الماضي، »إن منعه من حضور االنتخابات لن يمر مرور 
لغرض  العابد  حدهم  المرأة  عضوية  مرشحة  ومنع  الكرام، 
إبعادها عن السفر لطبرق من أجل مرشحة أخرى تدور فى فلك 
اتحاد الكرة، هو إساءة معيبة وعيب فى حق امرأة متخصصة فى 

المجال الرياضي«.
وأضاف: »كلفت محاميًا دوليًا، وتم إعداد ملف قوي به 11 
مخالفة موثوقة، ومنها دخول الشرطة القاعة، وجلب الشلماني 
كتيبة للحماية وإرغام بعض رؤساء األندية على تصوير ورقة 
االنتخابات بالهاتف النقال، وكذلك االعتداء بالضرب على بعض 
مندوبي األندية المؤيدين لي، وعلى الجميع أن ينتظر مفاجآت 
قوية«. واختتم شاكة تصريحاته إلى جريدة 
باطلة،  االنتخابات  »إن  قائاًل:  »الوسط« 
وأتوقع قيام الفيفا بنسفها وتكليف لجنة 
القدم  كرة  اتحاد  رئيس  ونجح  موقتة«، 
الليبي عبدالحكيم الشلماني في الحفاظ 
على مقعده رئيسا التحاد اللعبة الشعبية 
األولى في ليبيا، لدورة جديدة مدتها أربعة 
أعوام، بعد أن حصد 62 صوتا خالل 
أقيمت  التي  االنتخابات 
السالم  باب  فندق  في 

بمدينة طبرق.

تحالف شاكة والطشاني ينذر بتطورات مثيرة بعد 20 يوليو

● الطشاني● شاكة

●  فخري
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ماذا يقصد بها؟

من المخول بإقرارها؟

متى يحسم أمرها؟

لماذا االختالف بشأنها؟

أين تكمن نقاط االختالف؟

كيف يمكن االحتكام إلى بديل لها؟

امليزانية
++HH55

 كل شيء كل شيء  

البسيوني املبروك 
يصادف هذا اليوم 1997/7/15 رحيل الزعيم، المبروك البسيوني، الذي سجن 
مع كبار الضباط وساسة العهد الملكي، وعلى الرغم من أن تقارير المحاسبين 
الحسابات  الذين كلفتهم حكومة سبتمبر بفحص  المصريين،  القانونيين 
العسكرية للجيش الليبي، أكدت أنها من أدق وأنقى حسابات ليبيا، إال أنه حكم 
بالسجن ثالث سنوات، بسبب قوة حجته وتحجيم قضاء غير عادل. خرج بعد 
قضاء فترة حكمه، وعاش مكرمًا تحف به سمعته الحسنة. كان واسع االطالع، 
مولعًا بكرة القدم، سريع البديهة، مؤدبًا وخلوقًا. وُلد ببنغازي سنة 1926، 
وتعلم بكتاتيبها، وبمدارسها الليلية، وطور إمكاناته، فتعلم اللغة اإلنجليزية 
وأتقن اإليطالية. تخصص في المحاسبة، وعمل بوزارة المالية. سنة 1955 
تعين في الحكومة االتحادية، ثم تعين رئيسًا للحسابات العسكرية في الجيش 
الليبي برتبة رئيس )نقيب( ثم صدر مرسوم ملكي بترقيته إلى رتبة زعيم. 
»األهلي«  ناديي  مع  قدم،  كرة  الرياضة كالعب  في شبابه  مارس  قد  كان 
و»النجمة«، وأيضًا فريق »االتحاد« بطرابلس. صباح يوم 1997/7/15 انتقل 

إلى رحمة اهلل، ثم وسدته جنازة مهيبة، ثرى مقبرة الهواري.
توفي يوم 7/8/ 2003 ووُسِد ثرى بنغازي، في اليوم نفسه.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

أسود  الدم  كل  الليل،  »في  بعنــوان:  فرنسية،  رواية  األخيرة،  الفترة  في  قرأتُ، 
من  فرنسي،  لكاتب   ،2018 العام  صدرت   ،At night, all blood is black  -
الرواية   .1966 العام  مواليد  من  ديوب،  ديفيد  اسمه  فرنسية،  وأم  سنغالي  أب 
فازت  كما  ترجمة،  أحسن  بجائزة  وفازت  اإلنجليزية،  اللغة  إلى  مؤخرًا  ترجمت 
رواية  وهي  مرموقة.  أخرى  جوائز  وعدة  العام،  لهذا  العالمية  البوكر  بجائزة 
صغيرة الحجم - Novella - عدد صفحاتها 145، من الَقطع الصغير. وقرأتُها في 
جلستين. الرواية متميزة بحق على مستوى الشكل والمضمون، ومحزنة وممتعة 
في آن معًا. وتدور أحداثها حول ما عرف باسم »الفرقة السنغالية«، التي حاربت 
مع الجيش الفرنسي ضد األلمان، في الحرب العالمية األولى. الفرقة، في األصل، 
مكونة من أفارقة ينتمون إلى عدة دول في غرب أفريقيا، لكنها اشتهرت باسم 
الفرقة السنغالية. الكاتب ديفيد ديوب أستاذ أكاديمي، تخصص في تاريخ األدب 

في القرن التاسع عشر، ويدرس بإحدى الجامعات الفرنسية.
المجندين  موضوع  أن  بريطانية  صحف  عدة  مع  عديدة  مقابالت  في  وذكر 
األفارقة المنسيين، الذين عملوا في الجيش الفرنسي، شغله لفترة طويلة، وسمع 
بالبحث  شغل  الرواية،  كتابة  قبل  وأنه  الحكايات.  من  الكثير  السنغال  في  عنه 
العالمية األولى  الرسائل المرسلة من جنود حاربوا في الحرب  وباالطالع ودراسة 
الرسائل  بين  وليس  البشرة،  لون  بيض  فرنسيون،  جنود  وكلهم  أهاليهم.  إلى 
يهتم  لم  الفرنسي  األرشيف  أن  بمعنى  الحرب.  في  األفارقة  وجود  على  يدل  ما 
في  األمر،  يعود  وقد  الفرنسيين.  الجنود  رسائل  مع  فعل  كما  رسائلهم  بأرشفة 
األفارقة،  الجنود  أولئك  وأرسلها  كتبها  أصاًل  رسائل  وجود  لعدم  الشخصي،  رأيي 
السياق،  هذا  في  المفيد،  ومن  معًا.  األمران  وربما  بينهم.  األمية  النتشار  نظرًا 

اإلشارة إلى أن بطل الرواية شاب ريفي أمي، وال يجيد التحدث باللغة الفرنسية.
الشخصية،  المالحظات  بعض  أسجل  أن  أود 

ألفت  أن  رواية ديوب، بغرض  أثارتها في ذهني 
إليها اهتمام المهتمين من القراء.

من  األدبية  الترجمة  حركة  أن  المالحظ   -  1
نشطت  قد  اإلنجليزية  اللغة  إلى  األخرى  اللغات 
الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  بريطانيا،  في 
بشكل ملحوظ، نتيجة الزدياد االهتمام بالنشاط 
باللغة  المكتوب  األدب  دائــرة  خــارج  اإلبداعي 
في  مؤخرًا  الملحوظ  النشاط  هذا  اإلنجليزية. 
باللغة  القراء  أمام  فرصة  أتاح  الترجمة،  مجال 
األخرى،  األمم  آداب  على  ليطلعوا  اإلنجليزية 
إليه. بعض  أحدث تغيرًا نوعيًا في نظرتهم  مما 
في  آرائهم  على  اطلعت  الذين  والنقاد،  الكتاب 

الخصوص، أعترفوا بذلك صراحة.
والخيال  التاريخ.  مادة  واألحداث  الوقائع   -  2
يخفيه  أو  الوثائق،  توفره  ال  وما  اإلبــداع.  مادة 
الكتاب  من  بالمبدعين  يدفع  عمدًا،  المؤرخون 
دون  من  الهوة،  وسد  وكشفه،  عنه،  البحث  إلى 
وبجمال.  لألحداث،  المنطقي  بالسياق  اإلخالل 
الغطاء  كشف  إلى  المستعمرة  الدول  كتاب  لجوء 

عما أخفاه مؤرخو الدول االستعمارية، لدوافع معروفة، يأتي ضمن هذا السياق.
كتب  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  الفقيه،  أبراهيم  أحمد  المرحوم  الروائي 
الذين  الليبيين  المجندين  أثر  الروح« مقتفيًا  المعنونة »خرائط  الطويلة  روايته 
جندهم االستعمار اإليطالي قسرًا، وأرسل بهم إلى ساحة حرب بعيدة، في إثيوبيا. 
التجأ  ومثله،  اإليطاليون.  المؤرخون  وتجاهلهم  اإليطالية  الوثائق  وأخفتهم 
الذين،  المجاهدين  الليبيين من  أثر األسرى  اقتفاء  إلى  الروائي صالح السنوسي 
»الهروب  األخيرة  روايته  في  إيطاليا،  في  وسجنوا  نقلوا  مباشرة،  االحتالل  عقب 
نفس  على  وتسير  النهج،  نفس  تتبع  ديوب  ديفيد  رواية  كورسيكا«.  جزيرة  من 

الطريق، وتكشف ما أغلقت دونه األبواب، في األراشيف الغربية.
واأليديولوجيات.  التوجهات  كل  من  مؤرخون  ويوثقه  يكتبه  التاريخ   -  3
دولهم.  ومصالح  ومصالحهم  رؤاهم  وفق  تفسيره  حق  أنفسهم  يمنحون  لذلك، 
وحين  أحيانًا.  الوقائع  نفس  حول  وتتناقض  التفسيرات،  تختلف  السبب،  ولذلك 
يتصدى روائي لخوض مغامرة نفض غبار عن حادثة تاريخية، فنيًا وجماليًا، يسير 
عن  مميزة  مصداقية  شهادته  تكتسب  لذلك،  للمؤرخين.  معاكس  طريق  في 
الروائي:  اهتمام  يستقطب  عمدًا،  يخفونه  أو  المؤرخون  يتجاهله  ما  شهاداتهم. 

الهدف هو كشف الغطاء المضروب حول الحقائق المخفية.
4 - حين يتم إخفاء الحقائق، تتداخل الوقائع التاريخية بالخيال عادة. وهذا ال 
الماضي،  في  المؤرخون،  المبدعين.  على  حكرًا  ليس  الخيال  إن  القول  من  يمنع 
لتمرير  الحقيقة،  باسم  الوقائع  وبين  بينه  ويخلطون  الخيال.  إلى  يلجؤون  كانوا 

أكاذيبهم.
5 - أتمنى أن تجد رواية ديفيد ديوب طريقها إلى الترجمة باللغة العربية في 

أقرب وقت ممكن، كي يتمكن قراء العربية من االطالع عليها.

التاريخ بني املؤرخني 
واملبدعني

الكاكاو لخسارة الوزن
كثير منا يقع في حيرة ما بين رغبته في 

خسارة الوزن، وعدم رغبته في التنازل 
عن كثير من عاداته الغذائية اليومية، 

مثل احتساء القهوة. ويقترح الدكتور 
بافل إيسنبايف، أخصائي تخفيض الوزن 

في مستشفى »بورمينتال«، مشروبًا 
بدياًل عن البن، يساعد على الشعور 

باالنتعاش مثل القهوة. ويقول: »يمكن 
إنعاش الجسم بمشروب الكاكاو، الذي 
يحتوي على مادة تيوبرومين المحفزة، 

مثل الكافيين، بيد أن تأثيرها أخف. 
ألنها ال تؤثر في الجهاز العصبي 

المركزي وال تثير القلق وتحسن التركيز.

منافس جديد 
ـ»تيك توك« ل

ستطلق »يوتيوب« نسقها الجديد 
»يوتيوب شورتس«، في أكثر من 100 بلد، 

وبه تنافس »غوغل« منصة »تيك توك«. 
وأطلقت هذه الخاصية التي ُأعلن عنها 

العام الماضي، بنسخة تجريبية قبل أشهر. 
ويتسنّى لمستخدمي المنصة في العالم 

أجمع مشاهدة هذه الفيديوهات القصيرة 
التي قد تصل مدّتها إلى 60 ثانية كحدّ 
أقصى. غيّر أن أداة إعداد هذه األشرطة 
ونشرها لم تطرح بعد في البلدان كّلها. 
وبعد الهند العام الماضي ثمّ الواليات 
المتحدة في مارس، بات يتسنّى ألكثر 

من 20 بلدًا )منها بريطانيا وكندا وأميركا 
الالتينية( استخدام هذه الخاصية في يونيو، 

على أن تطرح في بلدان أوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا كافة.

في مشهد صادم، يمضي أحد اللصوص في تفكيك 
جسر وادي الكوف في الجبل األخضر، في وضح النهار، 

غير مكتر بالمارة، بينما ال أحد يهتم لألمر، وكأنه مشهد 
عادي. رواد مواقع التواصل االجتماعي تبادلوا صورًا 

توثق المشهد »الحزين«، وهو األمر الذي أثار حفيظة 
المهتمين بالتاريخ وباإلرث اإلنساني والحضاري في ليبيا 

بشكل عام. وغرب مدينة البيضاء بنحو 19 كلم يقع 
الجسر التاريخي، الذي يربط بين مدينتي البيضاء والمرج. 

يعتبر أكبر جسر كابلي خرساني في البالد ويبلغ ارتفاع 
عموديه 160 مترًا تقريبًا فوق سطح الوادي ومعلمًا من 

معالم الجبل األخضر.
هو أيضًا ثاني أعلى جسر في أفريقيا بعد جسر 

بلوكرانس في جنوب أفريقيا. وصمم الجسر المهندس 
والمعماري اإليطالي ريكاردو موراندي. يبلغ الطول 

اإلجمالي للجسر المعلق الخالي من الدعائم نحو 447 
مترًا، فيما يبلغ طوله الرئيسي 282 مترًا، وهو باتجاهين 
وعرضه 2 × 97 مترًا، وعند االنتهاء منه حوى هذا الجسر 

أطول كابل شد خرساني في العالم.

إنهم يسرقون الجسر!إنهم يسرقون الجسر!

تنتظر  كورونا،  بفيروس  إصابتها  بعد 
»تعليمات  سيدو،  ليا  الفرنسية،  الممثلة 
كانت  إذا  ما  لمعرفة  طبيبها«  من 
ستتمكن من الذهاب إلى مدينة كان 
لتقديم أربعة أفالم خالل المهرجان 

الدولي. السينمائي 
أفادت بذلك ملحقة صحفية في 
مجلة  نشرتها  لمعلومات  تأكيد 

»فراييتي«، وفق »فرانس برس«.
أن  الصحفية  الملحقة  وأوضحت 
وهي  الفرنسية،  النجمة 
ــر الــنــجــوم  ــث مـــن أك
الـــمـــنـــتـــظـــريـــن 
في  ــام  ــعـ الـ ــذا  ــ ه
تلقت  المهرجان، 
ــا الــلــقــاح  ــًق ــاب س
لكورونا  المضاد 
لديها  ولــيــســت 
لكن  أعــراض  أي 
فحص  نتيجة 
 19 ــد-  ــي ــوف ك
أجرته  الـــذي 
ــام  ــل أيـ ــب ق
أتــــــــــــت 

إيجابية.

»كورونا« 
يحاصر ليا سيدو

حركة الترجمة األدبية 
من اللغات األخرى إلى 

اإلنجليزية نشطت 
في بريطانيا، خالل 

السنوات القليلة 
املاضية، نتيجة 

الزدياد االهتمام 
بالنشاط اإلبداعي 

خارج دائرة األدب 
اإلنجليزي.

أقوالهمأقوالهم

»مهتمون بتحريك المسار 
السياسي في ليبيا عبر بوابة 

مجلس األمن«.

وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج 

عثمان الجرندي

»انسحاب القوات األجنبية 
الطريقة الوحيدة لضمان 
استمرار وقف إطالق النار

 في ليبيا«.

الممثل األعلى لألمن 
والسياسة الخارجية باالتحاد 

األوروبي
 جوزيف بوريل

»الحضور اإليطالي المكّثف 
في المشهد الليبي ضروري خالل 

مرحلة من التهدئة الحالية«.

عضوة مجلس النواب 
اإليطالي

 الورا بولدريني

»الجزائر لن تدخر جهدًا لتسوية 
األزمة الليبية والحفاظ

 على سيادتها«.

وزير الشؤون الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة
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