
عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
4.376.0212.484.167.338.58

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
3834384430

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

القهوة والليبيون.. تاريخ من »المتعة«
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تراجع

فضاء

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خالل 
تعامالت الثالثاء، واستقرت عند مستوى 

1810 دوالرات لألوقية، تزامنا مع صعود 
الدوالر وترقب األسواق لصدور بيانات سوق 

العمل األميركي والتي تؤثر بقوة على تحركات 
األسواق. وسجلت العقود الفورية للمعدن 

األصفر نحو 1810 دوالر لألوقية، فيما اسجلت 
العقود ااَلجلة 1811 دوالر لألوقية. وارتفع 
مؤشر الدوالر األميركي بالتزامن مع ضعف 

العائد على السندات األمريكية، وهو ما يدفع 
أسعار الذهب إلى االنخفاض

مليار4.62
دينار

قيمة السلف االجتماعية في ليبيا 
بنهاية مارس الماضي
)مصرف ليبيا المركزي(

ذهب

كل شيء

بوينغ
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املصالحة تواجه تحديات مزدوجة.. وجدل حول ظهور نجل القذافي

الملك
ربما في محاولة إلطفاء حرائق أشعلها 

البعض، خصص عاهل المغرب محمد 
السادس جزءًا كبيرًا من خطابه األخير 
منذ أيام، لتوجيه رسائل 

إلى قادة الجزائر 
وشعبها، خالصتها 

أن المشاكل لن 
تأتي الجزائر أبدًا من 

المغرب، و»أن المغرب 
والجزائر توأمان 

متكامالن«.
هكذا أعلنها ملك 
المغرب صراحة، 

مؤكدًا أن الوضع 
الحالي للعالقات 

المغربية – الجزائرية 
»ليس في مصلحة 

الشعبين«.
وهذه ليست المرة 

األولى التي يتطرق فيها 
ملك المغرب لتطبيع 

العالقات مع جارته. فقد 
دعا في العام 2008 إلى 
فتح الحدود مع الجزائر.. 
فهل تحدث النقلة النوعية 

المنتظرة في عالقات البلدين 
الشقيقين هذه المرة؟

تأجلت رحلة»بوينغ« التجريبية غير 
المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، 
بسبب مشكلة في نظام الدفع، بعد 

محاولة أولى منيت بالفشل العام 2019. 
كان من المتوقع أن تنطلق المركبة 

التي تحمل اسم »ستارالينر« إلى الفضاء 
من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، 

الثالثاء، على متن صاروخ »أطلس 5« من 
صنع الكونسورسيوم »يونايتد لونش 

آالينس«، وفق »فرانس برس«. لكن قبل 
ساعتين من اإلقالع، أعلنت »بوينغ« إلغاء 
الرحلة عبر حسابها في »تويتر«. وجاء في 
تغريدة نشرتها »بوينغ سبايس«، »نؤّكد 

إلغاء إطالق مهمة ستارالينر أوربيتال 
فاليت تيست- 2«.

تشكيل مزيد اللجان والقاعدة الدستورية تائهة بين »النواب« و»الدولة« و»الملتقى«

الوضع الوبائي يتفاقم.. 59 ألــف إصـابة بفيروس كورونا في يوليـو

الطريق الساحلي »يفتح« ملف املرتزقة واملسلحني األجـانب

»ضباب الخالفات« يحجب مصير امليزانية وقانون االنتخاب
عن  المنبثقة  اللجان  تعدد  ساهم 
الليبي،  السياسي  ــوار  ــح ال ملتقى 
دستورية  قاعدة  بحسم  والمتعلقة 
إلجراء االنتخابات المرتقبة 24 ديسمبر 
بالتزامن  المشهد،  إرباك  في  المقبل، 
االنفراد  النواب  مجلس  محاولة  مع 
دون  لالنتخابات  قانون  إصدار  بمهمة 
الذي  للدولة،  األعلى  المجلس  إشراك 
على  تعكف  خاصة  لجنة  تشكيل  أعلن 

دراسة المشروع ذاته.
سمة  إلى  المتكرر  التأجيل  وتحول 
غالبة على نشاط البرلمان، خصوصا ما 
يتعلق بإقرار الميزانية، في حين فاجأت 
النواب  الدبيبة  الحميد  عبد  حكومة 
إلى  المعدلة  الميزانية  مشروع  برفع 
ما  خفضها؛  من  بدال  دينار  مليار   111

أثار استغراب الكثيرين.
حسم  ــة  مــســأل تــعــثــر  ــب  ــان ــج وب
البرلمان،  الميزانية، طال الجدل داخل 
الرئاسية  االنتخابات  قانون  مشروع 
الذي ينص على انتخاب رئيس للدولة 
باإلضافة  الشعب،  من  مباشر  بشكل 
الــدوائــر  تــوزيــع  ــادة  إعـ مقترح  ــى  إل
االنتخابية في البالد وزيادة عددها من 

13 إلى 32 دائرة.
البرلمان  مسارعة  هو  هنا  والالفت 
إلى مناقشة قانون االنتخابات من دون 
األعلى  المجلس  شريكه  مع  التنسيق 
للدولة، قبل توصل لجان ملتقى الحوار 
القاعدة  يحسم  توافق  إلى  السياسي 
النقاش  فتح  قبل  وأيضا  الدستورية، 
حول شروط الترشح العشرة التي يراها 
المجتمع  من  مكونات  تقصي  البعض 
الدولي  القانون  تخالف  وأخرى  الليبي، 
يكون  أال  ــرط  ش منها  واإلنــســانــي، 
المترشح مصابًا  بمرض بدني، ما يبعد 
الخاصة عن حقوقهم  ذوي االحتياجات 
الجنسية  شــرط  وكذلك  السياسية، 

ألحد الوالدين.
بشهادة  فشل  الحوار  ملتقى  وألن 
البعثة األممية في إقرار قاعدة دستورية 
هذا  في  الموضوع  طرح  فإن  مؤقتة، 

من  فئة  تخدم  أبعاد  عدة  له  التوقيت 
بأن  علما  للرئاسة،  الترشح  راغبي 
الدستوري هو من يحدد مهام  المسار 
السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية 
والرئاسية وصالحياتها وقواعد وأسس 
شكل الدولة ونظام الحكم، فيما اليزال 

االستفتاء على الدستور محل خالف.
للشأن  متابعون  اعتبر  المقابل  في 
المحالة  المسألة  هذه  مناقشة  الليبي، 
إلى البرلمان من قبل اللجنة القانونية، 
بعدما أنهت مسودتها في روما، تقدما 
في  السيما  الدستوري،  المسار  في 
حيال  نبرته  صالح  عقيلة  تغيير  أعقاب 
مزدوجي  لترشح  الرافضة  ـــ»الءات«  ال
للمحكمة  والمطلوبين  الجنسية 
المسؤولين  استقالة  وشرط  الجنائية، 

من مناصبهم.
مجلس  تفرد  من  مرارا  شكا  وبعدما 
من  االنتخابات  قانون  بصناعة  النواب 
األعلى  المجلس  رئيس  أعلن  ــه  دون
للدولة خالد المشري، الذي ُأعيد انتخابه 
لوالية رابعة أنه بحث هذا األسبوع في 

طرابلس مع أعضاء لجنة إعداد مقترحات 
من  المشكلة  االنتخابية،  القوانين 
المجلس، وضع قواعد إصدار مقترحات 

القوانين الخاصة باالنتخابات.
المشري توقع أن تنجز اللجنة مقترح 
أيام  العشرة  خالل  االنتخابات  قوانين 
المقبلة، ليتم التواصل مع كل الجهات 

على  لعرضها  تمهيدا  العالقة؛  ذات 
إلى  إحالتها  ثم  ومن  الدولة،  مجلس 
بعد  القوانين  إلصدار  النواب  مجلس 

التوافق عليها.
وخالل لقائه وزير الخارجية اإليطالي 
أكد  بالعاصمة  مــايــو،  دي  لويغي 
»القاعدة  تكون  أن  ضــرورة  المشري 
االنتخابات  إلجراء  الالزمة  الدستورية« 
عند  إال  بها  األخــذ  يتم  وال  منطقية 
تعذر االستفتاء على الدستور، متمسكا 
بإجراء االستفتاء على مشروع الدستور.

المتكرر  الفشل  استمر  وقت  وفي 
البعثة  قــررت  الرئيسيين،  للفاعلين 
إلى  التوصل  موضوع  إحالة  األممية 
مرة  الدستورية  القاعدة  حول  توافق 
فيه،  للبت  الحوار  ملتقى  إلــى  أخــرى 
لجنة  أعضاء  إن  صراحة  البعثة  وقالت 
أقروا في مناقشات االجتماع  التوافقات 
»جميع  بأن  واألخير  الرابع  االفتراضي 
إمكانات التوصل إلى حل وسط بشأن 

مقترح واحد قد استنفدت«.
المساعد،  العام  األمين  وخاطب 

للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  منسق 
لجنة  أعضاء  زنينيغا  ريزدون  ليبيا  في 
الملتقى  بدأ  »لقد  قائال:  التوافقات 
القانونية  اللجنة  قدمته  واحد  بمقترح 
تدارس  ثم  مايو،  في  عنه  المنبثقة 
اللجنة  أعــضــاء  قــدمــه  ــر  آخ مقترحًا 
االستشارية المنبثقة عنه في جنيف في 
يونيو، إال أنه انتهى به المطاف بثالثة 
أربعة مقترحات  واآلن هناك  مقترحات، 

من لجنة التوافقات«.
ولم يحدد بعد موعد دقيق الجتماع 
الحوار، لكن زنينيغا أكد تكليف  ملتقى 
دستورية  قاعدة  ــداد  إلع لجان  ثــالث 
المشتركة  اللجنة  وهي  لالنتخابات، 
األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  بين 
واللجنة  القانونية،  واللجنة  للدولة، 
الملتقى  عن  المنبثقتين  االستشارية 
دون التوصل إلى نتائج حاسمة، وكانت 

لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة.
الخارجية  وزير  مع  اجتماعه  وخالل 
االيطالي أكد رئيس المجلس الرئاسي 
مسألة  حسم  ضــرورة  المنفي،  محمد 

وضرورة  لالنتخابات،  القانوني  اإلطار 
إلى  والدولة  النواب  مجلسي  توصل 
توافق حول أحد المقترحات المطروحة 

إلجراء االنتخابات في موعدها.
من  األول  مهلة  ــاوز  ــج ت ــم  ورغـ
حددتها  الــتــي  ــاري  ــج ال أغــســطــس 
الستالم  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
الهيئة  أن  إال  والقوانين،  القاعدة 
إجراء  على  أمل  إشارات  تقدم  مازالت 
 24 موعده  في  االنتخابي  االستحقاق 
تسجيل  في  شرعت  حيث  ديسمبر، 
أو  المسجلين  وغير  الجدد  الناخبين 
غاية  إلى  إقاماتهم  مقر  غيروا  الذين 
أعلنت  كما  الجاري،  أغسطس  من   17
بالخارج  الليبيين  تسجيل  عملية  بدء 
18 من الشهر ذاته ولمدة شهر. في 

فتح  يشكل  أن  الليبيون  ويأمل 
دفع  في  أمل  جرعة  الساحلي  الطريق 
المسار  في  تقدم  تحقيق  نحو  الجميع 
خيار  إلى  للوصول  تجنبا  االنتخابي؛ 
والعودة  مــوازيــة،  حكومة  تشكيل 
السياسية،  العملية  تلغيم  مربع  إلى 
قلقهم  الخطوة  هذه  تزيل  أن  دون 
وجود  بشأن  يجري  ما  غموض  من 
في  األجنبية  ــوات  ــق وال المرتزقة 
مقاتلي  بقاء  أن  إلى  بالنظر  البالد، 
على  خــطــرا  يعد  ــرت  س فــي  هـــؤالء 
دفع  ما  الطريق؛  هذه  عبر  الحركة 
إلى  ــيــة  ودول داخلية  أطـــراف  ــدة  ع
مطلب  تحقيق  ــل  أج مــن  الضغط 

الليبية. األراضي  مغادرتهم 
تابعون  حقوقيون  خبراء  ــب  وذه
مغادرة  اعتبار  إلــى  المتحدة  لألمم 
مسبق  شرط  هو  األجانب،  المسلحين 
ألن  سلمية؛  انتخابات  إلجــراء  حيوي 
عملية  تقدم  يعيق  وجودهم،  استمرار 

السالم، وفق رأيهم.
البالد،  في  العام  الوضع  ويبقى 
ومسار العملية السياسية على غموضه 
كلما  االحتماالت  توقع كل  مع  الحالي، 
تفصل  التي  الزمنية  المساحة  ضاقت 
استحقاقهم  مــوعــد  عــن  الليبيين 

24 ديسمبر. االنتخابي في 
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يأمل الليبيون أن ميثل فتح الطريق 
الساحلي دافعاً لتقدم املسار االنتخابي 

وجتنب خيار احلكومة املوازية

حكومة الدبيبة أثارت استغراب 
الكثيرين عندما رفعت حجم 

الميزانية بدالً من خفضها

طرابلس، طبرق،  القاهرة: الوسط

النقريش.. شهيد املالريا واإلهمال

التطورات  حول  حديث،  أممي  مسح  رسم 
العامين  خالل  واالجتماعية  االقتصادية 
إيجابية عن تأثير السالم  المقبلين، صورة 
والبطالة  النمو  مستويات  على  ليبيا  في 

وفرص إعادة اإلعمار في العام 2021.
اللجنة  أعــدتــه  ــذي  ال المسح  وتــوقــع 
آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
المحلي  الناتج  نمو  يرتفع  أن  »اإلسكوا«، 
اإلجمالي في ليبيا بنسبة 92 % فيما يتراجع 
 % 11.3 إلى  والبطالة   % 11 إلى  التضخم 

خالل 2021.
العام  ــدر  ص أمــمــي،  تقرير  أن  يذكر 
الصراع  كلفة  ارتفاع  من  حذر  الماضي، 
الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سالم 

في السنوات المقبلة.
أوضح  »اإلسكوا«  أصدرته  الذي  التقرير 
ليبيا،  في  للصراع  اإلجمالية  التكلفة  أن 
دينار  مليار  و411.6  تريليون  إلى  ستصل 

»1046 مليار دوالر«.
نتيجة  االقتصاد  انكماش  إلــى  ــار  وأش
تراجع  إذ  ليبيا؛  فــي  الــصــراع  الستمرار 
إنه  وقال  االستهالك،  وتقلص  االستثمار 
النقد  صندوق  توقعات  بين  بالمقارنة 
أن  يتضح  الليبي،  االقتصاد  وأداء  الدولي 

الناتج  في  الصراع  ألحقها  التي  الخسارة 
المحلي اإلجمالي تقدر بمبلغ 292.2 مليار 
دينار في الفترة من 2011 إلى 2015 »أي 
الصرف  بسعر  دوالر  مليار   216 يعادل  ما 

الرسمي للدينار«.
االقتصادية  الخسائر  ــادة  زيـ ــع  وأرجـ
هي:  رئيسية  عوامل  ثالثة  إلى  ليبيا  في 
وخسارة  الرأسمالية،  األصــول  »تدمير 
اإلنتاجية، وتراجع أسعار النفط في األسواق 
هذه  معظم  أن  إلــى  العالمية«،مشيرا 
الخسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه الصراع. 

التجارة  عطل  ليبيا  في  الصراع  أن  وأوضح 
انخفاضًا  ليسجل  االقتصاد،  وشل  الخارجية 
مفاجئًا وكبيرًا في صادرات بعض المنتجات 
بالنفط.  المتعلقة  سيما  ال  الرئيسية، 
ولفت إلى أن االنخفاض غير المسبوق في 
الطلب  تكثيف  إلى  أدى  العام  االستثمار 
المستوردة، مؤكدا  المنتجات  على  المحلي 
في  أخــرى  قطاعات  عدة  دمر  الصراع  أن 
النفطي  الليبي، وال سيما القطاع  االقتصاد 

وقطاعات البناء والزراعة والتصنيع.
تفاصيل ص 8

طرابلس- الوسط

بحث رفع الحظر األوروبي 
عن املطارات الليبية

بحث وكيل وزارة الخارجية بحكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة عمر محمد 
كتي، األربعاء، آليات رفع الحظر عن 
الطيران المدني الليبي المفروض 
من االتحاد األوروبي، وذلك خالل 
اجتماع بمصلحة الطيران المدني 

في العاصمة طرابلس.
وحسب الصفحة الرسمية 

لوزارة الخارجية، بموقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، ناقش 

االجتماع »اإلجراءات التي يمكن 
اتخاذها حتى تتمكن المطارات 

الليبية من استقبال شركات 
الطيران العالمية، وتشمل توفر 

البيئة األمنية واللوجستية في 
المطارات، والتي تساعد على عودة 
الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران 

المدني الليبي«.
شارك في االجتماع وكيل وزارة 
المواصالت لشؤون النقل الجوي 

خالد سويسي، ومدير مصلحة 
الطيران المدني ومدير إدارة 

التعاون بوزارة الخارجية والتعاون 
الدولي، ومسؤولون وخبراء في 

الطيران المدني.

اإلسكوا: سيناريو نفطي يرفع النمو بنسبة 92 % في ليبيا

كليمنتي يشكو اإلجهاد 
قبل بدء تصفيات

كأس العالم

بينيلوبي كروز تشارك بينيلوبي كروز تشارك 
في املسابقة الرسمية في املسابقة الرسمية 

ملهرجان »البندقية«ملهرجان »البندقية«

في مدينة مصراتة الساحلية غربي البالد، 
لكرة  ليبيا  منتخب  العب  جثمان  دُفــن 
ودفنت  النقريش،  أيمن  المصغرة،  القدم 
الذين  زمالئه  من  كامل  جيل  أحالم  معه 
غابوا عن وداعه؛ بسبب استكمال عالجهم 
أصاب  الذي   ، المالريا  بالخارج من مرض 
تمثيل  أثناء  الفريق،  بعثة  أفــراد  بعض 
ليدفع  نيجيريا،  في  أفريقيا  ببطولة  ليبيا 
الطبي.  لإلهمال  ثمنًا  حياته  النقريش 
زمالئه  مع  النفس  يمني  كان  النقريش 
بالده  لمنتخب  جديدة  إنجازات  بتحقيق 
المصغرة  القدم  لكرة  العالم  كأس  في 
بأوكرانيا، بعد أن قاد »فرسان المتوسط« 
اقتناص  خلفية  على  المونديال،  إلــى 
وصيف القارة السمراء، بعد خسارة الكأس 
الشقيقة  منتخب  أمام  بصعوبة  األفريقية 
مصر، لكن األحالم تبدلت، وفقد النقريش 

حياته، بينما يواصل باقي أفراد البعثة رحلة 
العالج ما بين إيطاليا ومصر وتركيا.

المحزن أن مستشفيات إيطاليا تأخرت 
الحاالت، فظل أعضاء  الرد على قبول  في 
شديدة  حالة  ومنهم  عالقين،  البعثة 

تركيا  أو  مصر  ترشيح  ليتم  الخطورة، 
البعثة،  أفــراد  باقي  حياة  إلنقاذ  كبديل 
مكثفة؛  اتصاالت  بعد  الرد  يأتي  أن  قبل 
المنتخب  العبي  من  بعض  توجه  حيث 
العاصمة  ــى  إل بالمالريا  المصابين 

العاصمة  إلى  نقل  بينما  روما،  اإليطالية 
المصرية القاهرة ثالثة إداريين فقط.

الوطنية  ــدة  ــوح ال حكومة  رئــيــس 
نعى  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
»شهيد  باعتباره  قرارًا  وأصدر  النقريش، 
كثب«  عــن  »متابعته  وأكـــد  ــب«  واجـ
وزيــر  مــن  المشكلة  اللجنة  تحقيقات 
واقعة  في  الجويفي  عبدالشفيع  الرياضة 
وفاة النقريش، حسب تدوينة على حسابه 

بموقع »تويتر«.
اإلدارية،  الرقابة  هيئة  رئيس  وأصدر 
بفتح  عاجلة  تعليمات  الشنطي،  سليمان 
تحقيق مع المسؤولين عن سفر المنتخب 

الليبي إلى نيجيريا.
دقيقة،  تحقيقات  إجراء  طلب  الشنطي 
سفر  قبل  اإلجـــراءات  صحة  حول  خاصًة 
أفراد  أصيب  حيث  نيجيريا؛  إلى  المنتخب 
البعثة هناك بمرض المالريا، نتيجة عدم 

تطعيمهم قبل السفر.

طرابلس ـ مصراتة ـ الوسط



في  نار  إطالق  إثر  بجروحه  متأثرا  توك«،  »تيك  أحد مشاهير  باراخاس،  أنتوني  توفي 
إحدى دور السينما في كاليفورنيا خلف ضحية أخرى، بحسب الشرطة المحلية، وكان 
يحضران  صديقاته،  إحدى  وهي  جودريتش  رايلي  مع  عاما(   19( باراخاس  أنتوني 
األسبوع الماضي عرض فيلم »ذي فوريفر بورج« في قاعة سينما في مدينة كورونا 
وفق  النار،  رجل  فتح  عندما  أنجلوس،  لوس  عن  كيلومترا   75 حوالي  تبعد  التي 

»فرانس برس«.
الديستوبيا تكون فيه كل  الفيلم في مستقبل أشبه بقصص  أحداث  وتدور 
السنة، وعثر عاملون في صالة  القتل، مباحة يوما واحدا في  الجرائم بما فيها 
السينما عند نهاية العرض على الصديقين، وهما من المتفرجين القالئل الذين 
كانوا يحضرون العرض السينمائي في تلك الليلة، وتوفيت رايلي جودريتش 
على الفور فيما نقل أنتوني باراخاس إلى المستشفى بسبب تعرضه إلصابة 

خطرة. وقالت شرطة كورونا إنه توفي متأثرا بجروحه.
»إتس  باسم  اإلنترنت  على  المعروف  باراخاس،  أنتوني  لدى  وكان 
أنتوني مايكل«، ما يقرب من مليون متابع على »تيك توك«، حيث كان 
ينشر مقاطع فيديو قصيرة توثق حياته اليومية، وقبضت الشرطة على 
المشتبه به جوزيف خيمينيز )20 عاما(، لكنها قالت إنها ترجح فرضية 
»الهجوم غير المبرر«، وقالت قوات األمن إنه »تم العثور على سالح 

ناري وأدلة أخرى تربطه بمسرح الجريمة« في منزل المشتبه به.

كشفت »غوغل« عن النموذج الجديد من 

هاتفها الذكي »بيكسل« المزود بشريحة 

تقوم على الذكاء الصناعي مصنوعة على 

نسق معالجات مراكز البيانات، ومن المزمع 

طرح »بيكسل 6« في السوق في فترة الحقة 

من هذه السنة، وهو يعمل بتقنية الجيل 

الخامس )5 جي( وفيه رقاقة »تنسور«. ولم 

أو سعره.يكشف بعد عن الموعد المحدد لتسويقه 

نائب  أوسترلو  ريــك  وقــال 
ديفايسز«  »غوغل  رئيس 
ــاز إعــامــي  ــج ــال إي خـ
في  الشركة  مقر  فــي 

»إنه  فالي  سيليكون 
ــام نــظــام  ــ بــشــكــل ع

على  يتمحور  محمول 
الذكاء  على  قائمة  شريحة 

»نحن  ــرا  ــق م ــي«،  ــاع ــن ــص ال

لنمو  الطريق  ونمهد  جــد،  متحمسون 

المشروع«، و»بيكسل 6« مجهز بمجموعة 

على  للتصوير  االستشعارية  اللواقط  من 

شاشته  وتمتد  للهاتف  الخلفية  الناحية 

على 16,2 سنتيمترا وهو متوفر أيضا 

أكبر بقليل.بنموذج »برو« المتخصص بحجم 

تواصـل 02

أعلنت »أمازون« نيتها البدء في عرض مسلسل »سيد الخواتم« القائم على رواية »جي. آر. آر. تولكين« التي 
منافسة »غايم  أمل  أجمع، على  العالم  أنحاء  2022 في  الثاني من سبتمبر  السينما، في  إلى  نقلت  أن  سبق 
العمل  التليفزيونية لهذا  الحقوق  2017 على  العام  التي استحوذت في  أوف ثرونز«، وأوضحت »أمازون« - 
الماضي  انتهى اإلثنين  الموسم األول  التقديرات - أن »تصوير  250 مليون دوالر بحسب  الضارب مقابل 

في نيوزيلندا«، وفق »فرانس برس«.
المعروفة  الشخصيات  فيه بعض من  الوسطى ويشارك  األرض  الجديد في  العمل  أحداث هذا  وتدور 
التطورات  من  السنوات  آالف  قبل  نسبي  سلم  فترة  »في  تحدث  مسبوقة  غير  بمغامرات  وينطلق 
آر. تولكين«، وفق »أمازون ستوديوز«، وستعرض  آر.  لـ »جي.  الخواتم  الهوبيت وسيد  المذكورة في 
حلقات الموسم األول أسبوعا بعد أسبوع، بحسب المجموعة التي نشرت صورة أولى للمسلسل على 

مواقع التواصل االجتماعي.
في  السينما  إلى  نقلت  التي  تولكين  رواية  حول  القائم  مشروعها  خالل  من  »أمــازون«  وتأمل 
ثالثة أفالم في مطلع األلفية أن تتقدم في الحرب الضروس التي تدور رحاها بين منصتها للبث 
العمالقة  المجموعة  وكانت  الخصوص،  وجه  على  و»ديزني«  و»نتفليكس«  »برايم«  التدفقي 
»مترو- الشهير  الهوليوودي  االستوديو  مايو  أواخر  في  اشترت  قد  بيزوس  جيف  أسسها  التي 
غولدوين-ماير« مقابل 8,45 مليارات دوالر؛ ما سمح لها بإثراء محفظتها بأعمال شهيرة، مثل 

جيمس بوند و»روكي« و»ذي سايلنس أوف ذي المز«.

»أمازون« تبدأ عرض »سيد الخواتم«»أمازون« تبدأ عرض »سيد الخواتم«

وفاة نجم على »تيك توك« إثر إطالق ناروفاة نجم على »تيك توك« إثر إطالق نار

أثار فيلم جديد غضب شابة أميركية كانت 

في قلب جريمة مدوية برئت منها، وقالت 

العمل يستغل قضيتها،  إن  أماندا نوكس 

ويروي »ستيلووتر« الذي خرج إلى الصاالت 

أميركي  رجل  قصة  الجمعة،  األميركية، 

)يؤدي دوره مات دايمون( يسافر إلى فرنسا 

ليساعد ابنته )أبيغيل بريسلن( المسجونة 

تهمة  وهي  صديقتها،  بقتل  اتهامها  إثر 

توم  المخرج  يخفي  وال  ارتكابها،  تنفي 

قصة  من  فيلمه  استوحى  أنه  ماكارثي 

وضعه مختلف.أماندا نوكس، لكنه يؤكد أن السيناريو الذي 

في  سنوات  أربع  نوكس  أماندا  أمضت 

في  شريكتها  مقتل  بعد  إيطالي  سجن 

الشقة، البريطانية ميريديث كيرشير، سنة 

2017. وقد وجهت أصابع االتهام إليها وإلى 

حبيبها السابق رافاييليه سوليتشيتو. لكنها 

برئت في نهاية المطاف، وكتبت الشابة )34 

عاما( على مواقع التواصل االجتماعي »ماذا 

عن حياتي؟ ماذا عن قصتي؟ لماذا يستخدم 

مسؤولة  لست  أحداث  إلى  لإلشارة  عنها؟«.اسمي 

ألن  المسألة،  هــذه  »أثير  وأضــافــت: 

آخرين ال يزالون يستغلون اسمي ووجهي 

وقصتي من دون موافقتي. وآخر مثل على 

ذلك، فيلم ستيلووتر«، منتقدة في معرض 

عن  تتكلم  التي  اإلعــام  وسائل  حديثها 
»مسلسل أماندا نوكس«.

اتهام صناع 
»ستيلووتر« باالستغالل

CINEMA
CINEMA

على  مباشرة  المنتجات  بيع  التجارية  للعالمات  تتيح  أداة  األربعاء،  »تويتر«،  أطلقت 
الشبكة، وهو أسلوب اعتمدته قبلها شبكات اجتماعية أخرى يندرج في إطار استراتيجية 
التنويع، وتسعى المنصة األميركية إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الدخل وخطر بث 
بلغ عدد  فيما  أنساقا جديدة واشتراكات مدفوعة،  لذا فهي تختبر  اإلعالنات؛  الكثير من 
المستخدمين اليوميين الذين يمكن أن يشكلوا مصدر دخل للشبكة، أي الذين يتلقون 

206 ماليين في نهاية يونيو. اإلعالنات عبرها، 
إضافة  من  المعلنون  سيتمكن  »تويتر«،  أطلقته  الذي  التجريبي  اإلصدار  وبحسب 
استعراض  لهم  يتيح  ما  الشخصي،  ملفهم  إلى  متجر(  )وحدة  مودول«  »شوب  سمي  ما 
وقالت  لشرائها،  وحتى  خصائصها  لمعرفة  التطبيق  من  للخروج  الحاجة  دون  من  السلع 
المحادثات  بيان: »نؤمن بقوة  فرانسيسكو في  لها في سان  تتخذ مقرا  التي  المجموعة 
التي يسهلها )تويتر( بشأن المنتجات«، وستكون األداة متاحة في بادئ األمر لعدد قليل 

باللغة اإلنجليزية وعلى أجهزة »آبل«. المتحدة،  الواليات  التجارية في  العالمات  من 
كبير  أخرى حضور  اجتماعية  لـ»فيسبوك« وشبكات  بات  بعدما  وتأتي خطوة »تويتر« 
»كوفيد19-«،  جائحة  خالل  اإللكترونية  التجارة  طفرة  بفعل  أكثر  تعزز  المجال  هذا  في 
التي  المالبس  على  مباشرة  النقر  أحيانا  يمكن  المثال،  سبيل  على  »إنستغرام«  على 
لشرائها  المؤثرين  صور  في  تظهر  التي  القطع  أو  التجارية  العالمات  عارضات  ترتديها 
في  باالستهالك  مرتبطة  خيارات  دمج  في  فكرت  »تويتر«  وكانت  التطبيق،  عبر  مباشرة 
المنتجات  مسؤول  بحسب  أخرى،  ميزات  على  ركزت  لكنها  سنوات،  خمس  قبل  خدمتها 
نكرس  وبتنا  عدنا  »لقد  األربعاء:  أمس  بيان،  في  فالك  وقال  فالك،  بروس  الشبكة  في 

التسوق على تويتر«. إمكانات  أكبر الختبار  طاقة 

شعر الحكمة
نحنا نزيلنا ما انبيعوه *** وال انتاجروا بالرفاقه

ونحنا رفيقنا وين نلقوه*** متضايق انفكو اخناقه
ونحنا جارنا ما انهينوه*** وال نا علي حد الصاقه

تويتر« تجرب خدمة 
التسوق مباشرة

كلمة1000

●   السباحة  األسترالية إيما ماكيون الفائزة في اولمبياد طوكيو  أول سباحة تفوز بسبع ميداليات في دورة أولمبية.

»غوغل« تكشف عن نموذج 
جديد من هواتف »بيكسل«

نجم »يوتيوب« ينضم إلى »لوكاس فيلم«
نجح صانع محتوى عبر »يوتيوب«، اشتهر بنشر مقاطع فيديو تستند على أفالم 
أو مسلسالت شهيرة، يستخدم فيها تقنية مؤثرات خاصة رقمية تسمى »ديب 
لتضمه  فيلم«،  »لوكاس  مسؤولي  نظر  لفت  في  العميق(،  )التزييف  فايك« 
وتعود  »شاموك«،  باسم  هذا  »يوتيوب«  نجم  ويعرف  صفوفها،  إلى  الشركة 
وجوه  وضع  له  تتيح  حديثة  تقنية  يستخدم  كونه  إلى  الشبكة  على  شهرته 

المشاهير افتراضيا على أجسام ممثلين آخرين.
على  باتينسون  روبرت  وجه  إلصاقه  فايك«  »ديب  خبير  ما حققه  أبرز  ومن 
جسم كريستيان بيل في فيلم »باتمان«، أو وجه ميل غيبسون شابا على جسم 
توم هاردي في »ماد ماكس: فيوري رود«، لكن يبدو أن ما دفع »لوكاس فيلم« 
المملوكة لـ»ديزني« إلى توظيفه، عمله على مشهد، في الموسم الثاني، من 

مسلسل »ذي ماندالوريان«.
هذا المسلسل التليفزيوني المنبثق من عالم »حرب النجوم«، وتدور أحداثه 
بعد خمس سنوات من زمن قصة فيلم »ريتورن أوف ذي جيداي« الذي عرض 

في  هاميل  مارك  للممثل  المفاجئ  بالظهور  ينتهي   ،1983 العام 
وأعد  ووكر،  سكاي  لوك  دور  مجددا  ليتولى  شابا  فيها  يبدو  إطاللة 

مستخدمي  من  كثر  اعتبر  كهاو،  المشهد  هذا  من  نسخة  »شاموك« 
عرضته  الذي  المسلسل  في  األصلي  المشهد  من  أفضل  أنها  اإلنترنت 

»ديزني بالس«.
أن  برس(  )فرانس  وكالة  تلقته  بيان  في  الشركة  باسم  ناطق  وأوضح 

شركة المؤثرات الخاصة »إنداستريال اليت آند ماجيك« التابعة لـ»لوكاس 
الفنان  بالفعل  ووظفت  الموهوبين،  الفنانين  عن  دائم  »بحث  في  فيلم« 

الذي يطلق على نفسه شاموك على اإلنترنت«. وأضاف أن »إنداستريال اليت 
والذكاء  اآللي  التعلم  تقنيتي  في  األخيرة  السنوات  مدى  استثمرت  ماجيك  آند 
الصناعي كوسيلة إلنتاج تأثيرات خاصة مقنعة«، معتبرا أن »من المدهش رؤية 
التكنولوجيا«. وأعلن »شاموك« نفسه الخبر لمتابعيه  الزخم يتراكم مع تقدم 

التسعين ألفا على شبكات التواصل االجتماعي.

 »#مكيف_برج_اململكة« يتصدر منصة تويتر
السعودي  الترند  »#مكيف_برج_المملكة«  هاشتاغ  تصدر 
على تويتر، بعد اقتراح أحد المغردين بوضع »مكيّف« على 
العاصمة  سكان  على  للتبريد  الرياض؛  في  المملكة  برج 
التواصل االجتماعي،  في فصل الصيف، وتداول رواد مواقع 
كثيرة  حلواًل  المغردين  واقترح  واسع،  نطاق  على  الهاشتاغ 

للتغلب على درجات الحرارة العالية، بعضها ساخر.
بارد  رذاذ  كله  في ممشى  يكون  أقترح  »أنا  مغرد:  وقال 
ما  البرودة  عشان  مغطى  ويكون  ضباب،  شكل  على  وبخار 

تروح ويكون شبيه لشارع الفن في أبها باألشجار«.
عملية  طريق  عن  الرياض  على  »يقطرون  آخر:  وأضاف 
سماء  في  وتجميعها  الجنوب  من  الممطرة  السحب  تجميع 
هذي  الحرارة  وقت  الرياض  على  للتمطير  ورميها  الرياض 
ترويض  إلى  تحتاج  فقط  مكلفة  وغير  طريقة  وأوفر  أسهل 
السحب لالنتقال من منطقة إلى منطقة الرياض وتمطيرها 

عن طريق الصواريخ«.

أعلن موقع »يوتيوب«، األحد، أنه علق قناة »سكاي نيوز أستراليا« 
عن  مضللة  معلومات  نشرها  بسبب  أسبوع  لمدة  منصته  من 
تحليل  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي  »كوفيد19-«،  كورونا  فيروس 
مقاطع فيديو حملتها القناة التلفزيونية التي يملكها قطب اإلعالم 
روبرت مردوخ، وقال الموقع في بيان: »لدينا سياسات واضحة تجاه 
انتشار  منع  بهدف  بكوفيد19-..  المتعلقة  المضللة  المعلومات 

معلومات كاذبة عن فيروس كورونا قد تضر العالم«.
مع امتالكها 1,86 مليون مشترك على »يوتيوب«، يتابع القناة 
التي تملكها شركة تابعة لمجموعة »نيوز كورب« التي يملكها 
مردوخ، محافظون خارج أستراليا، وتنتشر منشوراتها التي يشكك 
بعضها في وجود الجائحة وفعالية اللقاحات، على نطاق واسع على 
وسائل التواصل االجتماعي في كل أنحاء العالم، وقبل ثالثة أيام، 
نشرت القناة مقطع فيديو انتقد فيه إعالمي معروف برفضه القيود 

الصحية، قرار السلطات تمديد التدابير في سدني.
وأكدت قناة »سكاي نيوز« حظرها مؤقتا على »يوتيوب« وقال 
النقاشات حول مجموعة واسعة  القناة »تدعم  ناطق باسمها إن 

أمر حيوي ألي ديمقراطية«،  النظر وهو  المواضيع ووجهات  من 
توقعات  لتلبية  الجد  محمل  على  التزامنا  نأخذ  »نحن  وأضاف: 
هيئة التحرير والمجتمع«، ولدى »يوتيوب« ثالث عقوبات، األولى 
تعليق القناة لمدة أسبوع، والثانية لمدة أسبوعين في حال تكرار 
المخالفة في غضون 90 يوما، والثالثة الحظر الدائم من المنصة. 
وحظر »يوتيوب« قناة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في 

أوائل العام 2021.

تعليق قناة »سكاي نيوز أستراليا« على »يوتيوب«

التسيو  لمنطقة  اإللكتروني  الموقع  تعرض 
لهجوم  روما  إليها  تنتمي  التي  اإليطالية 
استخدامه،  من  التمكن  دون  حال  معلوماتي 
لقاح  لتلقي  موعد  حجز  يخص  فيما  سيما  ال 
كورونا »كوفيد19-«، وفق ما كشفت سلطات 
المنطقة عبر حسابها على »تويتر«، وجاء في 
التغريدة أن »هجوما شنه قراصنة معلوماتية 
يطاولنا راهنا.. وكل خدمات التصدي والتحقق 
الخدمات«،  انقطاع  امتداد  لتفادي  جارية 
واعتذرت السلطات من المستخدمين عن هذه 
الخاصة  »العمليات  أن  إلى  مشيرة  الحادثة، 

بالتلقيح قد تشهد تأخرا«.
األحد،  صباح  الموقع،  على  االطاع  وتعذر 

واألمر  برس«.  »فرانس  وكالة  مكتب  بحسب 
لحجز  المخصص  القسم  إلى  بالنسبة  سيان 
 %  66 للتطعيم  وخضع  التلقيح،  مواعيد 
حيث  المنطقة  في  البالغين  السكان  من 
فيروس  من  المتحورة  »دلتا«  سالة  تنتشر 
كورونا على نطاق واسع متسببة بـ 80 % من 
ما  وفق  بـ»كوفيد19-«،  الجديدة  اإلصابات 
اإلقليمي عن  المسؤول  داماتو  أليسيو  أعلن 
الصعيد  وعلى  يومين،  قبل  الصحة  شؤون 
الذين  السكان  من   %  60 تلقى  الوطني، 
مليون   32 من  )أكثر  عشرة  الثانية  تخطوا 
 68,5 توفير  وتم  اللقاح  جرعتي  شخص( 
إليطاليين،  المجموع  في  لقاح  جرعة  مليون 
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< الميليشيات في ليبيا < كوبيش

باحث بمعهد سويسري: االنتقال السياسي في ليبيا يعيش »انتكاسة«
ما  سويسري،  معهد  في  الليبي  بالشأن  مختص  باحث  وصف 
إذ  بـ»االنتكاسة«،  تعثر  من  السياسي  االنتقال  عملية  تعيشه 
في  انتقالية  حكومة  تنصيب  بعد  ُأثيرت  التي  اآلمال  أن  اعتبر 
مارس الماضي تالشت، والجدول الزمني إلجراء االنتخابات في 
موعدها على حافة الهاوية، وفي حين توقف توحيد المؤسسات، 
ال يزال المقاتلون األجانب موجودين في البالد بعد توقيع اتفاق 

وقف إطالق النار في نوفمبر.
وقال الباحث المشارك في شبكة المبادرة العالمية لمكافحة 
في  حرشاوي،  جليل  جنيف  ومقرها  للحدود،  العابرة  الجريمة 
تشكيل  بداية  مع  إنه  األربعاء،  الفرنسية،  اإلذاعة  مع  مقابلة 
قصة  بداية  أنها  الجميع  اعتقد  الماضي  مارس  في  الحكومة 
الداخلية  الطريقة ستكلل بتوحيد بين وزارات  إيجابية، وبهذه 

والعدل والمالية والدفاع.
هناك  بل  تقدم،  يوجد  ال  أنه  ليس  األمــر  أن  إلى  وأشــار 
انتكاسة، إذ أن وزارة المالية، على سبيل المثال، تتصرف بشكل 
مستقل في الشرق، في حين ال يوجد حتى اآلن توحيد مصرفي.

الديناميكية  على  الضوء  حرشاوي  سلط  السياق  هذا  وفي 
لم  الذي  كوبيش،  يان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  عن  الغائبة 
وزارة  توحيد  تعثر  إلى  مشيرًا  أسالفه،  مع  مقارنة  الكثير  يفعل 
الدفاع، حيث ال تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالجيش وأيضًا 
ويليامز  ستيفاني  بأن  علمًا  المركزي،  المصرف  توحيد  مأزق 
عملت كثيرًا من أجل هذا الموضوع األخير، لكن لم يتم فعل أي 

شيء في األشهر األخيرة في هذا االتجاه.

أراضيها،  من  األجانب  المقاتلين  انسحاب  عدم  وبخصوص 
برلين  مؤتمر  في  وآخرها  المتكررة،  الدعوات  رغم  اآلن  حتى 
تحاول  لم  إذ  جادة،  محاوالت  وجود  عدم  عن  تحدث  الثاني، 
لم  مرتزق  ألف   20 نحو  تظهر  وفقًا إلحصاءات  األجنبية  الدول 

واعتبر  مختلفة.  جنسيات  إلى  مطلقًا  الرقم  هذا  تقسيم  يتم 
البدء في  الممكن  أن تجعل من  الخطوة من شأنها  مثل هذه 
الواليات  وحتى  األجنبية  األطراف  على  حقيقي  ضغط  ممارسة 
المتحدة األميركية ترفض ذلك. لكن الباحث في الشأن الليبي 

ال يعتقد بأن مشكلة المقاتلين األجانب أكبر المسائل في ليبيا 
المطروحة اليوم، رغم أن السيادة الليبية تنتهك بشكل يومي، 
وهذا أمر مزعج للغاية. ومع ذلك ليبيا لديها مشاكل أكثر إلحاحًا 

من هذه المشكلة التي لم يتم حلها.

وحول تشكيك الكثيرين في االلتزام بموعد إجراء االنتخابات 
حرشاوي  لفت  ديسمبر،   24 في  المقررة  والبرلمانية  الرئاسية 
يوجد  ال  ألنه  القانوني  المستوى  على  سواء  عراقيل  عدة  إلى 
أساس دستوري. كما أن هناك مشكلة أخرى أيضًا، وهي حقيقة 
غالبًا ما يفترض نظريًا أن تكون االنتخابات حرة وعادلة، وهو 

ما يخالفه الواقع.
واعتبر أنه في مقابل عدم تحمس رئيس الحكومة الموقتة 
القائد  يسير  آخر  جانب  فمن  لالنتخابات،  الدبيبة  الحميد  عبد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في االتجاه المعاكس 

تمامًا، أي أنه يريد االنتخابات بأي ثمن.
كما انتقد جليل حرشاوي الداعين لترشح ضباط الجيش مع 
االحتفاظ بمناصبهم ودون أن ينفصلوا عن دورهم العسكري، 
فيما  للناخبين.  كتهديد  مناصبهم  الستخدام  محاولة  يراه  ما 
بحلول  موقتة  حكومة  بتشكيل  الشرق  من  تهديدات  الحت 

ديسمبر ألن طرابلس تبدو غير متحمسة لالقتراع.
وبشأن ظهور سيف اإلسالم، االبن األصغر لمعمر القذافي، 
لالنتخابات  للترشح  وتخطيطه  الصمت  من  سنوات  أربع  بعد 
المبادرة  شبكة  في  المشارك  الباحث  قال  المقبلة،  الرئاسية 
العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود إن المحكمة الجنائية 
مشكلته  بل  الرئيسية،  اإلسالم  سيف  مشكلة  »ليست  الدولية 
الرئيسية هي أواًل وقبل كل شيء أنه معزول تمامًا، وبعيد عن 
 .»2011 العام  قبل  عاشه  واقعًا  يتذكر  كل شيء  وقبل  الواقع، 
القذافي، لكن  أنه حامل لواء  مضيفًا: »اليوم يقدم نفسه على 
الليبيين، خاصة أولئك الذين يحنون إلى حقبة 1969–2011، 

يظنون أن هذه كذبة«.

حرشاوي: الديناميكية غائبة عن المبعوث األممي.. وكوبيش لم يفعل الكثير مقارنة مع إسالفه

الجزائر–الوسط: عبدالرحمن أميني

بعد توحيد اجلغرافيا وربط الشرق بالغرب بفتح الطريق الساحلي

تحديات الداخل والخارج تحديات الداخل والخارج 
تواجه »الخطوة التالية«تواجه »الخطوة التالية«

نحو إتمام املصالحةنحو إتمام املصالحة

تنسيق مصري - جزائري.. وتحفظ أفريقي.. وجدل حول ظهور نجل القذافي
توحيد  على  مهمة  رمزية  داللة  لها  خطوة  في 
أعقاب  في  والغرب  الشرق  بين  الليبية  الجغرافيا 
إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي 
المصالحة  توسيع  ملف  قفز  وســرت،  مصراتة 
الوطنية ليشمل نقاط ظل أخرى عالقة إلى أجندة 
مصر  من  تجاوبًا  وجد  الذي  الرئاسي،  المجلس 
ينتظر  األخير  لكن  األفريقي،  واالتحاد  والجزائر 
أجوبة حول الخطوة الالحقة، وفي مقدمها كيفية 
العقبة  وهي  البالد  من  األجنبية  القوات  خروج 

الرئيسية في طريق الصلح.
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  إعالن  ومنذ 
في  للمصالحة  وطنية  هيئة  تشكيل  المنفي، 
خططها  أن  مراقبون  يــرى  الماضي،  أبريل 
ببطء  الليبيين  بين  الثقة  روح  لتكريس  تسير 
بين  واألسرى  المعتقلين  تبادل  فعملية  شديد، 
أسابيع ومساءلة  النزاع توقفت منذ عدة  طرفي 
منتهكي حقوق اإلنسان خصوصًا عمليات القتل 
التعذيب  أو  القسري،  االختفاء  أو  التعسفية، 
عن  الفوري  ــراج  اإلف ذلك  من  واألهــم  غائبة، 
السياسي،  النزاع  خلفية  على  المعتقلين  جميع 
المصالحة  مشروع  في  البداية  نقطة  باعتباره 
الساحلي  للطريق  فتح  من  تحقق  وما  الوطنية. 
الخالفات  لم يأتِ إال بعد نحو عشرة أشهر من 
القرار  وهو  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  توقيع  منذ 
وخارجها،  ليبيا  في  كبيرًا  ترحيبًا  لقي  الــذي 
بنود  من  تبقى  ما  لتنفيذ  جادة  خطوة  وُاعتبر 
إخراج  رأسها  وعلى  النار،  إطــالق  وقف  اتفاق 
من  واألجانب  األفارقة  والمقاتلين  المرتزقة 

. ليبيا
مشروع  تجسيد  في  االنسداد  هذا  ولتجاوز 
والكونغو  الجزائر  أبــدت  الوطنية،  المصالحة 
استعدادها  وتونس  ومصر  األفريقي  واالتحاد 
الوطنية  المصالحة  مجال  في  تجربتها  لمشاركة 
للمصالحة  الوطنية  الهيئة  وتحاول  ليبيا.  مع 
العودة إلى التقاليد المحلية الليبية مع االستنجاد 
بخبرات دول مرت بتجارب مشابهة ومريرة يمكن 
لها أن تضطلع بدور استشاري سواء حالة جنوب 
النموذج  أو  العنصري،  الفصل  فترة  بعد  أفريقيا 
االختالف  كون  أجزائه  من  بعض  في  اللبناني 
في طبيعة النظام الطائفي، أو الحالة التونسية، 
عدم  مرحلة  من  للخروج  الجزائرية  المصالحة  أو 
االستقرار، السيما أن في رصيدها تجربتي عملية 
فترة  عانته خالل  الذي  الداخلي  عالج االضطراب 
الماضي،  القرن  تسعينات  السوداء«  »العشرية 
العام  استقاللها  بعد  تاريخها  من  فترة  وفي 

1962 وهو وضع مشابه لما تعيشه ليبيا حاليًا.

عبد  المصري  الرئيس  من  استقباله  وعقب 
أعلن  الماضي،  األحد  بالقاهرة،  السيسي  الفتاح 
توحيد  لعمامرة،  الجزائري رمطان  الخارجية  وزير 
جوار  دول  جميع  جهود  مع  جهودهما  البلدين 
ليبيا لمناسبة االجتماع الوزاري المزمع عقده في 
الجزائر قريبًا، حيث تم االتفاق على اتخاذ إجراءات 

منسقة لدعم عملية المصالحة في ليبيا.
وسبق ذلك أن طلب المنفي، ورئيس الحكومة 
عبد  الجزائري  الرئيس  من  الدبيبة،  الحميد  عبد 
المجيد تبون، خالل زيارتهما البالد، المشاركة في 
المصالحة الوطنية ألن الجزائر حسبهم لم تتدخل 

في الشأن الليبي خالل السنوات العشر الماضية.
إجراء  الليبية طلبت  »القبائل  أن  تبون  وذكر 
ورئيس  الجزائر،  في  الليبيين  بين  المصالحة 
الحكومة الليبية جدد الطلب نفسه، ونحن نفتخر 
بذلك«. وجاء إبداء الجزائر استعدادها التام إلنجاح 
مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا بالتعاون مع 
بين  هاتفية  مكالمة  آخر  في  األفريقي،  االتحاد 
ليبيا،  في  األممي  والمبعوث  لعمامرة،  رمطان 
بالترويج  الجزائر مهتمة  أن  ليؤكد  يان كوبيش، 

لتجربتها في تهدئة األوضاع المتأزمة.
على  المرة  هذه  لعمامرة  يصر  عودته  ومنذ 
إشراك االتحاد األفريقي في عملية المصالحة الليبية 
وعرقلة  دوره،  لتهميش  واشنطن  سعت  أن  بعد 

تعيين مبعوث أممي أفريقي كما طالب االتحاد.

رفيعة  األفريقية  اللجنة  فإن  ذلك  مع  لكن 
رئيس  يرأسها  التي  بليبيا،  المعنية  المستوى 
المتحمس  نغيسو  ساسو  دينيس  الكونغو 
ليبيا،  في  الوئام  مؤتمرات  في  أفريقي  لدور 
إجراء  بصعوبة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أبلغ 
للمرتزقة  مــدروس  انسحاب  دون  االنتخابات 
األجانب، ويعكس ذلك ما ورد في بيان مشترك 
صادر عن المنفي وساسو نغيسو بأن االنتخابات 
بذلك  للقيام  لكن  موعدها،  في  مبدئيًا  ستجرى 
المسبقة.  الشروط  عديد  تأمين  يتعين  يزال  ال 
دول  من  دعــوات  مع  نغيسو  موقف  ويتماهى 
الخمس  الساحل  دول  ومجموعة  أفريقيا  غرب 
التواصل  بضرورة  وليبيا  المتحدة  األمم  إلى 
القوات  ــراج  إخ خطة  تفاصيل  لمعرفة  معها 
عددهم  المقدر  ليبيا،  من  والمرتزقة  األجنبية 

30 ألفًا. بنحو 
الطريق  فتح  عقب  مباشرة  نشر  تقرير  ففي 

المستقلون  اإلنسان  حقوق  خبراء  قال  الساحلي 
في األمم المتحدة، إن استمرار تجنيد »المرتزقة« 
في ليبيا يعيق التقدم في عملية السالم، ويشكل 
عقبة أمام االنتخابات المقبلة، داعين إلى رحيلهم 
رئيس  أن  المعلوم  ومن  انتظاره.  طال  الــذي 
مسؤولي  مرة  من  أكثر  التقى  الليبية  الحكومة 
عراقيل  أية  بتذليل  وتعهد  األفريقي،  االتحاد 
بين  التباين  بخالف هذا  اللجنة،  تواجه عمل  قد 
المصالحة  لتجسيد  األفريقية  اللجنة  تصورات 
فإن التحديات المعقدة في كيفية مشاركة أنصار 
النظام السابق في االنتخابات المقبلة مع أن هذه 
الالفت  حضورهم  خالل  من  تجاوزها  تم  العقدة 
في ملتقى الحوار السياسي كأعضاء يمثلون هذا 
العملية  في  وجودهم  يحظى  ال  بينما  الفصيل. 
مجلس  رئيس  رأي  مثل  بالقبول  االنتخابية 
بالبرلمان يوم  النواب عقيلة صالح، خالل جلسة 
محكوم  لشخص  يحق  »ال  قــال:  حين  اإلثنين، 

الترشح  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  عليه 
لرئاسة الدولة الليبية«، في إشارة إلى رغبة سيف 
المقبلة،  للرئاسيات  الترشح  القذافي  اإلســالم 
بدعم روسي وقبلي وبالتالي العودة إلى السلطة 
واالنتخابات  الوطنية  المصالحة  بوابة  خالل  من 
الرئاسية والبرلمانية المرتقبة نهاية 2021، بعد 
عبر  المقابل  في  والده.  إطاحة  من  سنوات   10
األخضر«  الحزام  لقبائل  االجتماعي  »المجلس 
صراحة عن موقفه من ظهور سيف اإلسالم في 
مقابلة صحفية قبل أيام أثارت الكثير من الجدل، 

مبديًا دعمه لترشحه.
إقصاء  الغربي واإلقليمي عدم  الموقف  ويحبذ 
يثبت  السياسية ما دام لم  العملية  أي طرف في 
عنه صراحة ارتكاب جرائم بحق المدنيين، وشرط 
االقتصادية،  ومصالحهم  بنفوذهم  احتفاظهم 
كبير،  أميركي  مسؤول  قال  صحفية  مقابلة  ففي 
السياسي  المستقبل  عن  سئل  حين  أيام،  قبل 
لقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إن ذلك 
تنسق  واشنطن  وإن  الليبي،  الشعبي  »يحدده 
مع شركائها  العربي  البلد  هذا  في  األزمة  بشأن 

مثل تركيا وروسيا«.
ويرى المراقبون أن توسيع مشروع المصالحة 
الوطنية يتطلب معالجة فورية لعدة ملفات أخرى 
عالقة منذ سنوات على رأسها ضمان عدم اإلفالت 
من العقاب، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين، 

إلى جانب جبر الضرر، وتقديم التعويضات وعودة 
العدالة االنتقالية  النازحين والمهجرين، وتفعيل 
ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم التي حدثت ضد 
المسلحة  الجماعات  يد  على  ليبيا  في  اإلنسانية 
مقابر  في  وقع  مثلما  ليبية  واالغتياالت في مدن 

ترهونة الجماعية.
واإلدماج«  »العفو  بالعمل على  وينصح خبراء 
والفظائع  الجرائم  بجميع  االعــتــراف  مقابل 
2011 وما بعدها،  المرتكبة قبل انتفاضة العام 
المسار  واالنتقام  اإلقصاء  نبرة  ــت  الزال لكن 
خطابات  من  الكثير  تتبعه  ــذي  ال المعاكس 
ذرائع  تحت  المجتمع  في  والفاعلين  السياسيين 

وقانونية. أيديولوجية 
كما أن االتفاقات السياسية المبرمة سابقًا لم 
التي  المسلحة  والميليشيات  األمن  مسألة  تحل 
فرضت منطقها ولم تتوصل مختلف األطراف إلى 
األمل  يبقي  ما  وهو  سالحهم  لنزع  جادة  طرق 
في  التصويت  من  الناس  تمكين  في  ضئياًل 

انتخاب حكومة شرعية بعد االنتخابات المقررة.
المصالحة  اجتماعات  من  ليبيا  تخُل  ولم 
بعد  النزاع  فتيل  نزع  من  مكنت  التي  سابقًا 
الرئيسي  الضعف  مكمن  أن  إال   ،2011 العام 
المحلية  والمصالحة  الوساطة  اتفاقات  في 
التأكد  آليات  إلى  افتقارها  في  تتمثل  الليبية 

االتفاقات. ببنود هذه  الوفاء  من 
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 وزير الخارجية الجزائري يتمسك 
بإشراك االتحاد األفريقي

في الملف الليبي

 مراقبون: توقف تبادل املعتقلني 
واألسرى منذ عدة أسابيع.. ومساءلة 
منتهكي حقوق اإلنسان التزال غائبة

القاهر - الوسط
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النهر  تطال  التي  المتكررة  االعتداءات  باتت 
حيث  ليبيا،  في  المائي  األمن  تهدد  الصناعي، 
على  للحصول  النهر،  على  السكان  غالبية  تعتمد 
الصيف  هذا  اللييبن  معاناة  تزداد  فيما  المياه، 
قياسية،  مستويات  إلى  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع 

بالتزاتمن مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء.
وبعد تدمير مكونات خط األنابيب عند المحطة 
شمال  كلم   75 بعد  على  الواقعة   »353« رقم 
إرهابي،  تخريبي  عمل  نتيجة  الشويرف،  منطقة 
الصناعي،  النهر  وتشغيل  إدارة  جهاز  طالب 
بتحمل  والتنفيذية  التشريعية  الدولة  مؤسسات 
مسؤولياتها أمام الشعب الليبي في توفير الحماية 
األراضي  بامتداد  المنتشرة  ومرافقه  للمشروع 
الليبية، وكذلك توفير الدعم المادي للجهاز، محذرًا 
من توقف اإلمداد المائي في حال عدم االستجابة 

الالزمة وتوفير الحماية والدعم المادي للجهاز.
إلى  عاجاًل  نداًء  األحد،،  بيان،  في  الجهاز  ووجه 
مؤسسات الدولة طالب فيه بضرورة »توفير الدعم 
المادي للجهاز باإلفراج عن مستحقاته التي يكفلها 
الفنية  التحديات  مجابهة  من  لتمكينه  القانون 
األمن  وتحقيق  المياه  تدفق  استمرار  على  حفاظًا 
توقف  حد  إلى  األمور  لتفاقم  منعًا  للدولة  المائي 

اإلمداد المائي من المشروع نهائيًا«.
لمنظومة  الشرقي  المسار  تعرض  وأكد 
الجنوب  أقصى  في  الجفارة«  سهل   - »الحساونة 
الغربي لتفجير؛ ما تسبب في تدمير مكونات خط 
على  الواقعة   »353« رقم  المحطة  عند  األنابيب 
بعد 75 كلم تقريبًا شمال منطقة الشويرف، واصفًا 
الحادث بأنه »تفجير ناتج عن عمل تخريبي إرهابي 

متعمد«.
المتزامنة  »االعتداءات  أن  الجهاز  بيان  وأضاف 
وأعمال التتخريب شبه اليومية على حقول اآلبار... 
تشتت جهود الجهاز وتربك عمله وتستنزف موارده 
المحدودة، األمر الذي يهدد بقطع اإلمداد المائي 
طرابلس  العاصمة  إلى  الحساونة  آبار  حقل  من 

وكامل منطقة سهل الجفارة والجبل الغربي، عالوة 
على زيادة التأخير في استكمال أعمال اإلصالحات 

الطارئة«.
أيضًا لفت الجهاز إلى أن »حدوث تسريب كبير 
بالمياه بالقرب من مدينة أوجلة على خط أنابيب 
عن  ناتج  أخيرًا  بنغازي(   - )تازربو  الصناعي  النهر 
أسباب فنية، ما أدى إلى توقف قرابة نصف مليون 
متر مكعب في اليوم من اإلمداد المائي من حقلي 
إلى  ومنها  أجدابيا  مدينة  باتجاه  وتازربو  السرير 

بنغازي شرقًا وإلى سرت غربًا«.
وأكد أنه يسعى إلى إجراء اإلصالحات الطارئة، 
من  المحدودة  إمكاناته  جميع  استنفار  مع  وذلك 
مهندسين  من  جاهدة  وبمحاوالت  ومواد  آليات 
الستئناف  بالنهار  الليل  يصلون  ليبيين  وفنيين 
ضخ المياه في أسرع وقت ممكن، محذرًا من توقف 
االستجابة  توافر  عدم  ظل  »في  المائي  اإلمداد 

الالزمة من مؤسسات الدولة لدعم وحماية النهر 
الصناعي كمشروع أمن قومي«.

ألغام متفجرة
كان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، 
على  »خارجين  قيام  الماضي،  الخميس  أعلن 
بالمسار   »353« رقم  المحطة  بتفجير  القانون« 

الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة.
وقال، عبر صفحته على »فيسبوك«، إن االنفجار 
الشرقي  المسار  على   353 رقم  »بالمحطة  وقع 
بسبب  جفارة؛  سهل   - الحساونة  لمنظومة 
ألغام  بزراعة  القانون  على  الخارجين  بعض  قيام 

متفجرة«.
عبر  مصراتة،  بلدية  قالت  جهتها  من 
النقل  خط  إن  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
المغذي  الصناعي  النهر  لمياه  الرئيسي 

في  تمثلت  تخريبة  ألعمال  »تعرض  للمدينة 
بالقرب  الرئيسية  النقل  محطات  إحدى  تفجير 

الشويرف«. منطقة  من 

145 بئرًا خارج الخدمة
جهاز  أعلن  الماضي،  يوليو   13 وفي 
سهل   - الحساونة  »منظومة  الصناعي  النهر 

الغربي  بالحقل   »241« البئر  خروج  الجفارة«، 
مجهولين  اعتداء  بعد  »نهائيًا«  الخدمة  من 
الكهربائية  وأجهزتها  معداتها  وتخريب  عليها، 
ورفع  بها.  التحكم  غرفة  داخل  الكوابل  وقطع 
 174 إلى  عليها  المعتدى  اآلبار  االعتداء حصيلة 
 29 إعادة  من  الصيانة  فرق  تمكنت  فيما  بئرًا، 
من  الباقي  العدد  خرج  فيما  الخدمة،  إلى  منها 

والتدمير  التخريب  حجم  بسبب  نهائيًا  الخدمة 
مكوناتها. له  تعرضت  الذي 

حملة موسعة
وعلى صعيد حمالت إزالة التعديات على أنابيب 
القانون  إنفاذ  النهر، انطلقت، األحد، دوريات فرع 
من  وأعضاء  الزراعية  الشرطة  وجهاز  طرابلس 
لضبط  موسعة  حملة  في  الصناعي  النهر  جهاز 
على  القانونية  غير  التجاوزات  ومنع  االعتداءات 
الشرعية  غير  الوصالت  وإزالة  المياه  نقل  أنابيب 
الواقعة على الخط الناقل ترهونة بوزيان والهيرة 

وصواًل إلى مدينة بني وليد.
على  الليبية،  الداخلية  وزارة  بيان  وبحسب 
إقفال  تم   « »فيسبوك«،  على  الرسمية  الصفحة 
التوصيالت  طريق  عن  مخالفًا  مياه  مجمع   32
التي كانت  المخالفين،  العشوائية من قبل بعض 
قانونية،  غير  بطرق  والزراعة  الري  في  تستخدم 
األمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة 

طرابلس وبعض المدن والمناطق األخرى«.
وأعلن الموقع الرسمي للوزارة اتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيال هذه المخالفات.

الفكرة واإلنشاء
وظهرت فكرة إنشاء مشروع يحمل المياه الجوفية 
في ليبيا خالل العام 1953، عندما اكتشفت شركات 
تنقيب ليبية مخزونًا هائاًل من المياه الجوفية يمكن 
نقلها إلى المناطق الساحلية بدياًل للمياه المحالة، 
لتتبلور فكرة المشروع بعد ثالثة عقود. وفي أكتوبر 
سيبني  أنه  القذافي،  معمر  العقيد  أعلن   ،1984
المياه  نقل  عبر  عطش،  من  ليبيا  إلنقاذ  مشروعًا 
 28 وفي  األرض،  تحت  ضخمة  أنابيب  عبر  العذبة 

أغسطس 1984، دشن القذافي المشروع.
أربعة  نحو  الليبي  الصناعي  النهر  طول  ويبلغ 
آالف كيلومتر، فيما بلغت ميزانيته 35 مليار دوالر.

للمياه  الرئيسي  المصدر  الصناعي  النهر  ويعد 
والمناطق  المدن  سكان  لغالبية  بالنسبة  النقية 
الجوفية  المياه  لنقل  مشروع  أضخم  وهو  الليبية، 

في العالم كله.

طرابلس - الوسط

● إحدى مضخات النهر الصناعي في ليبيا )أرشيفية(

● السيارات تعبر الطريق الساحلي بعد إعادة افتتاحه الجمعة الماضي

● القذافي أثناء افتتاحه إلحدى مراحل مشروع النهر

اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا املائي

فتح الطريق الساحلي »يفتح« ملف املرتزقة واملسلحني األجانب

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

كوبيش يطالب بسحب المجموعات األولى للمقاتلين.. والمنقوش والتميمي يبحثان آلية حل الجماعات المسلحة

بعد تفجير المحطة »353« شمال الشويرف

● لحظات افتتاح الطريق الساحلي 30 يوليو 2021 

● لحظات إعادة افتتاح الطريق الساحلي

 ،»5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  إعالن  أحيا 
ليبيا  شرق  بين  الرابط  الساحلي  الطريق  فتح 
في  الليبيين  آمال  الجمعة،  من  ابتداًء  وغربها، 
والمقاتلين  المرتزقة  خروج  خطوة  إنجاز  إمكانية 
التي  المحورية  النقطة  وهي  البالد،  من  األجانب 
في  ممثلة  عنها،  الحديث  المتحدة  األمم  بدأت 

بعثتها للدعم في ليبيا.
للجنة  عشرة  الحادية  الجولة  أعمال  ختام  وبعد 
يوليو   30 وحتى   28 من  بمدينة سرت،  العسكرية 
لشهر  تعثر  الذي  الطريق  فتح  إعالن  جاء  الماضي، 
كامل، بعد أن ربطت اللجنة نهاية يونيو الماضي، 
صيانته  أعمال  من  واالنتهاء  الطريق  فتح  بين 

وتأمينه.
الماضي،  الجمعة  الحادية عشرة من صباح  وفي 
لجنة  أصبحت  الساحلي،  الطريق  فتح  إعالن  ومع 
هي   )5+5( لجنة  إلى  التابعة  األمنية  الترتيبات 
سالمة  لضمان  األمنية  اإلجراءات  بكل  المنوطة 
بوابة  حاليًا من  الممتدة  الطريق  المارة على  وأمن 
فيما  سرت،  غرب  الثالثين  بوابة  إلى  أبوقرين 
اللجنة  ودعت  المرور،  من  عسكرية  أرتال  أية  تمنع 
ضرورة  إلى  الرسمية  والجهات  الهيئات  بيان  في 
األمنية  الترتيبات  لجنة  عبر  المسبق معها  التنسيق 
الرسمية  والوفود  الشخصيات  حركة  يخص  فيما 

المستعملة للطريق.

ردود الفعل
الطريق  فتح  استكمال  الرئاسي، وصف  المجلس 
انتظرها  التي  التاريخية  بـ»اللحظة  الساحلي، 
فتح  إن  بيانه،  في  معتبرًا  الصبر«،  بفارغ  الليبيون 
المهام  تقع ضمن  الساحلي، خطوة مهمة  الطريق 
تخفيف  في  وتسهم  المجلس  بها  تعهد  التي 
تطلعاته  »بتحقيق  تعجل  وكذلك  الليبيين،  معاناة 
وباألخص  الدولة،  مؤسسات  وتوحيد  التغيير  في 

المؤسسة العسكرية«.
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  ورحب 
الطريق  فتح  باستكمال  الدبيبة،  عبدالحميد 
البناء  في  جديدة  »خطوة  واعتبره  الساحلي، 

والتوحيد«.

حفتر يرحب ويشترط
العامة  القيادة  لقوات  العام  القائد  رحب  أيضًا 
العسكرية  اللجنة  بإعالن  حفتر،  خليفة  المشير 
واصفًا  الساحلي،  الطريق  فتح   »5+5« المشتركة 
بثتها  كلمة  في  حفتر  وقال  بـ»اإلنجاز«.  الخطوة 
إن  »فيسبوك«،  موقع  على  العامة  القيادة  صفحة 
بلوغ »السالم العادل الشامل لن يتحقق ما لم تغادر 
الليبية،  األراضي  والمرتزقة  األجنبية  القوات  جميع 

مغادرة غير مشروطة عاجاًل وليس آجاًل«.
المجتمع  طالب  العامة،  للقيادة  العام  القائد 
بتحمل  ليبيا،  في  السالم  لمسار  الداعم  الدولي 
الحدود  أقصى  إلى  جهوده  و»مضاعفة  المسؤولية 
هذا  على  إن  وقال  الشعبي«،  المطلب  هذا  لتحقيق 
المجتمع أن »يعي جيدًا أننا نعني ما نكرره مرارًا بأنه 
ال سالم مع المحتل، وال سالم مع المرتزقة، وال سالم 

إال والسالح بيد الدولة«.

تفاؤل أميركي
أجواء التفاؤل أيضًا، خيمت على تصريحات السفير 
األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند، مؤكدًا أن فتح 
الطريق الساحلي »سيساعد على إعادة توحيد البالد 
تجاريًا واجتماعيًا، ويمهد الطريق لمزيد التقدم في 
المهام العاجلة المتمثلة في اعتماد ميزانية الدولة 
النتخابات  والقانوني  الدستوري  األساس  وتحديد 

ديسمبر«، لكنه لم يشر إلى الخطوة التالية.
أن  »نأمل  الخارجية:  وزارة  قالت  تركيا،  وفي 
تسهم هذه الخطوة، التي من شأنها تسهيل الحياة 
الدائم  االستقرار  إرساء  في  الليبي،  للشعب  اليومية 

والسالم واالزدهار في البالد«.
التطور  لهذا  تكون  أن  التركية  الخارجية  وتمنت 
األمنية  المؤسسات  توحيد  على  إيجابية  انعكاسات 
الشرعية  اإلدارة  مظلة  تحت  البالد  في  والجيش 
سامح  المصري،  الخارجية  وزير  واعتبر  المدنية. 

طيب«  »مؤشر  الساحلي  الطريق  فتح  أن  شكري، 
على »حوار ومصالحة ليبية – ليبية، تعزز من فرص 
نجاح االستحقاق االنتخابي، وتضع ليبيا على الطريق 
الصحيح الستعادة استقرارها والقضاء على التهديد 

اإلرهابي«.
أما البعثة األممية للدعم في ليبيا، فبدأت مبكرًا 
في النظر للخطوة التالية؛ إذ قال المبعوث األممي، 
تتمثل  التالية  الرئيسية  »الخطوة  إن  كوبيش،  يان 
والشروع  النار  إطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ  عملية  في 
األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  جميع  سحب  في 
البدء  عبر  تأخير  دون  ليبيا  من  األجنبية  والقوات 
بسحب المجموعات األولى من المرتزقة والمقاتلين 

األجانب من كال الجانبين«.

مكالمة كوبيش
مع  مكالمة  وخالل  الساحلي،  الطريق  فتح  وقبل 
إلى  المشتركة  العسكرية  اللجنة  دعت  كوبيش، 
المعنية  الدولية  األطراف  مع  اجتماع  عقد  تيسير 
لمناقشة خطة لسحب المرتزقة والمقاتلين األجانب 

والقوات األجنبية من ليبيا دون تأخير.
وقف  مراقبي  نشر  بسرعة  اللجنة  طالبت  كما 
آلية  لدعم  المتحدة  لألمم  التابعين  النار  إطالق 

فيما  ليبيا،  تقودها  التي  النار  إطالق  وقف  مراقبة 
أكد كوبيش التزام األمم المتحدة واستمرار دعمها 

لعمل اللجنة العسكرية ولما تطلبه.
وفي السياق ذاته، يمكن فهم دعوة خبراء باألمم 
ليبيا،  من  المرتزقة  جميع  مغادرة  إلى  المتحدة 
انتخابات  إلجراء  أساسي  شرط  رحيلهم  إن  قائلين 
في أجواء سلمية نهاية العام الجاري. إذ قالت رئيسة 
المرتزقة،  باستخدام  المعني  المتحدة  األمم  فريق 
اتفاق وقف  إنه بعد تسعة أشهر من  آباراك،  جيلينا 
األجنبية  القوات  انسحاب  إلى  الداعي  النار  إطالق 
والمرتزقة من ليبيا، يواصل المرتزقة والمتعاقدون 
البالد،  في  العمل  الخاصون  واألمنيون  العسكريون 

مضيفة أن استمرار تجنيدهم ووجودهم يعيق تقدم 
عملية السالم ويعيق االنتخابات المقبلة.

باستخدام  المعني  المتحدة  األمم  فريق  رئيسة 
اتخاذ خطوات  إلى  الدولي  المجتمع  دعت  المرتزقة 
»إذا  وقالت:  العملية،  هذه  في  للمساعدة  ملموسة 
كما   2021 ديسمبر  في  ستجرى  االنتخابات  كانت 
هو مقرر لها، فيجب أن يكون الليبيون قادرين على 
هذه  ووجود  آمنة،  بيئة  في  العملية  بهذه  القيام 

الجهات يمثل عقبة أمامها«.
ما  المبكر، تساءل محللون حول  الزخم  ومع هذا 
أكبر  فتح  بداية  هو  الساحلي  الطريق  فتح  كان  إذا 
لخروج المرتزقة والمقاتلين األجانب، أم أن األمر ال 

يزال ينتظر الالعبين اإلقليميين والدوليين في ليبيا، 
للوصول لحل يرضي جميع األطراف، خصوصًا روسيا 

وتركيا؟.

المنقوش والتميمي
والتعاون  الخارجية  وزيرة  بحثت  جهتها  من 
مع  المنقوش،  نجالء  الوحدة،  بحكومة  الدولي 
مدير مكتب قائد قوات القيادة العامة، عضو اللجنة 
العسكرية المشتركة »5+5« اللواء خيري التميمي، 
»سبل وآلية إخراج كافة المرتزقة والقوات األجنبية 

من أرض الوطن، وحل الجماعات المسلحة«.
على  صفحتها  عبر  العامة،  القيادة  وأعلنت 
»فيسبوك«، أن لقاء المنقوش والتميمي الذي عقد 
بمقرها في منطقة الرجمة جرى خالله الحديث عن 
فتح  أعلنت  التي   ،»5+5« العسكرية  اللجنة  عمل 

الطريق الساحلي بين شرق وغرب البالد.
العامة  القيادة  مقر  إلى  المنقوش  زيارة  جاءت 
ضمن مرافقتها لوزير الخارجية اإليطالي لويغي دي 
مايو، الذي التقى المشير خليفة حفتر مساء اإلثنين 
بالملف  المتعلقة  المستجدات  معه  وبحث  الماضي 

الليبي على المستوى الدولي.
اإليطالي  الخارجية  وزير  المنقوش،  واستقبلت 

الوزراء  رئاسة  بمقر  صباحًا  مايو،  دي  لويغي 
بالعاصمة طرابلس في مستهل زيارته إلى ليبيا.

بيان الفتح
كانت اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« أعلنت 
في بيان، الجمعة، فتح الطريق الساحلي الرابط بين 
شرق البالد وغربها، ابتداًء من الجمعة 30 يوليو في 

الساعة الحادية عشرة صباحًا.
الحادية  الجولة  أعمال  ختام  في  البيان  وصدر 
عشرة للجنة بمدينة سرت خالل الفترة من 28 إلى 
30 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن اإلعالن جاء تتويجًا 
العمل  خطط  وضع  عبر  الطريق  فتح  في  لجهودها 
لصيانته وإزالة األلغام ومخلفات الحرب منه وتجهيز 
اللجان  وأعضاء  األفراد  إقامة  وأماكن  البوابات 

المختلفة وغيرها من األعمال.
يخضع  الساحلي  الطريق  أن  أوضحت  اللجنة 
لسيطرة لجنة الترتيبات األمنية التابعة لها، مؤكدة 
األمنية  اإلجراءات  بكل  ستضطلع  اللجنة  هذه  أن 
وأمن  سالمة  لضمان  تامة«  و»حيادية  بـ»حرفية« 
المارة. وذكرت بما قررته سابقًا بمنع حركة األرتال 
حاليًا  الممتدة  الساحلي،  الطريق  على  العسكرية 
الثالثين غرب سرت،  إلى بوابة  أبوقرين  من بوابة 
ضرورة  إلى  الرسمية  والجهات  الهيئات  ودعت 
األمنية  الترتيبات  لجنة  عبر  المسبق معها  التنسيق 
الرسمية  والوفود  الشخصيات  حركة  يخص  فيما 

المستعملة للطريق.
األمم  لبعثة  المميز«  »الدور  اللجنة  وثمنت 
ليبيا  ربوع  في  السالم  لـ»إرساء  ليبيا  في  المتحدة 
بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص«، وكذلك كل 
األعمال التي قامت بها لجان إخالء خطوط التماس، 

والترتيبات األمنية، ونزع األلغام ومخلفات الحرب.
لجهاز  المتميزة«  »المجهودات  اللجنة  وحيت 
الساحلي،  الطريق  صيانة  في  سرت  إعمار  إعادة 
وكذلك تجهيز البوابات، وأشادت بما »أبداه أهالي 
ألعمال  ودعم  وتعاون  مجهودات  من  سرت  مدينة 

اللجنة في كل المراحل«.
العسكرية  اللجنة  أعلنت  الماضي  والخميس 
المشتركة »5+5«، في بيان مقتضب، انتهاء أعمال 

صيانة الطريق الساحلي.
بين  الماضي،  يونيو  نهاية  ربطت  اللجنة  كانت 
فتح الطريق الساحلي، واالنتهاء من أعمال صيانته 
إصالحات  إلى  الطريق  احتياج  مؤكدة  وتأمينه، 

عاجلة.
حكومة  رئيس  شارك  الماضي،  يونيو   20 وفي 
في  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
لكن  الطريق،  فتح  إلعادة  الرملية  السواتر  إزاحة 
أحمد  اللواء  العامة  القيادة  قوات  باسم  الناطق 
وقال  الخطوة،  هذه  رفضه  ليعلن  خرج  المسماري، 
العسكرية  اللجنة  أعضاء  بين  قبواًل  تلقَ  لم  إنها 
ليتم  »االستعراض«،  منها  الغرض  وأن  المشتركة، 

إجهاض الفتح حينذاك.

خط بحري جزائري مع طرابلس
الجزائرية،  النقل  وزارة  أعلنت  قريب،  وفي سياق 
التحضير لفتح خط بحري مع طرابلس قريبًا  األحد، 
الجزائرية  الجوية  الشركة  نشاط  عودة  وأيضًا 
النقل  وزير  جمع  لقاء  بعد  اإلعالن  وجاء  ليبيا.  إلى 
ليبيا  لدى  الجزائر  وسفير  بكاي،  عيسى  الجزائري 
كمال عبدالقادر حجازي. وحسب وزارة النقل في بيان 
لها تطرق اللقاء إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط 
العملياتية  والكيفيات  ليبيا  إلى  الجزائرية  الجوية 

واإلدارية والتنظيمية إلنجاح ذلك.
تجسيدًا  يأتي  ذلك  أن  النقل  وزارة  وأوضحت 
لتوجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بعد 
الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي محمد 

المنفي إلى الجزائر األسبوع المنصرم.
تبون  عبدالمجيد  الرئيس  مع  بحث  المنفي  كان 
وعدد من المسؤولين الجزائريين إعادة فتح المعابر 
الحدودية بين البلدين، واستئناف عبور المسافرين، 
والرحالت الجوية بين البلدين، كما بحث معهم ملف 

أمن الجنوب الليبي.
وعلقت السلطات الجزائرية، رحالت الطيران إلى 
اعتقالها  بعد  وذلك   ،2016 يناير   29 في  طرابلس 
لدى  ليبيا  إلى  السفر  حاولوا  الذين  المغاربة  مئات 

وصولهم إلى مطار الجزائر العاصمة.

جهاز التشغيل 
يطالب مؤسسات 

الدولة بتوفير 
الحماية والدعم

حملة أمنية 
موسعة لضبط 

االعتداءات على 
أنابيب نقل المياه

»الرئاسي«: لحظة تاريخية 
والدبيبة: خطوة في البناء 

والتوحيد

حفتر: إنجاز.. وال سالم مع 
المحتل أو المرتزقة.. ونورالند: 

سيساعد على إعادة توحيد البالد
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الدبيبة: وصول مليون و260 ألف جرعة لقاح.. وسنفرضه على كل ليبي

حصيلة قياسية إلصابات »كورونا« في يوليو.. والتطعيم إجباري

وزير  اتفاق  على  »بناء  جاءت  الشحنة  هذه  أن 
المصرية  ونظيرته  الزناتي،  علي  د.  الصحة، 
د.هالة زايد بشأن توريد األوكسجين من مصر 

بشكل عاجل«.
الوضع  تفاقم  الغربية  المنطقة  وتعاني 

الوبائي وتزايد استهالك األوكسجين.

انخفاض اإلصابات
اإلثنين،  الصحة،  وزير  أعلن  جهته،  من 
بفيروس  الجديدة  اإلصابات  نسبة  انخفاض 
»كورونا« من 68 % إلى 24 %، نتيجة للتدابير 
الحكومة،  اتخدتها  التي  والخطوات  الصحية 
من فرض حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية 

الالزمة.
وعقب وصول شحنة كبيرة من لقاح فيروس 
»كورونا« المستجد من نوع »سينوفارم« ، دعا 
الزناتي خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس 
»المواطنين  الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة 
ألخذ  الصحية  للمراكز  التوجه  إلى  والمقيمين 
هذا  من  للحماية  الوحيد  السبيل  ألنه  اللقاح 

الفيروس«.
وأوضح أن الوزارة فتحت 432 مركزًا لتقديم 
في  »كورونا«  فيروس  ضد  واللقاح  التطعيم 
جميع مناطق ليييا، والقيام بحمالت توعوية في 

عديد المدن يؤكد أهمية أخذ التطعيم.
على صعيد التطعيم ضد كورونا، أكد رئيس 
شحنة  وصول  الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة 
ضخمة من لقاح فيروس »كورونا« المستجد من 

نوع سينوفارم، تقدر بمليون و260 ألف جرعة.
معيتيقة،  بمطار  تصريح  في  الدبيبة،  وقال 
إلى  أخرى تصل  إن شحنة  الشحنة،  فور وصول 

800 ألف جرعة ستصل إلى ليبيا، الثالثاء.
الجمعة،  الصحة،  وزير  مع  لقاء  وخالل 
أكد  البالد،  في  الوبائي  الوضع  الستعراض 
مليون  توفير  في  نجحت  حكومته  أن  الدبيبة 

و331 ألف جرعة لقاح ضد فيروس »كورونا«.
إلى  والمقيمين  الليبيين  الدبيبة  ودعا 
لحماية  »فرصة  ألنها  اللقاح  على  الحصول 
أرواح  في  تحصد  الجائحة  أن  خاصة  الناس«، 
نحتمل  نعد  لم  »ونحن  الشباب،  حتى  الناس 
فقد األرواح«، مشددًا على أن الحكومة قد تتخذ 
إجراءات قوية لفرض الحصول على اللقاح، قائاًل: 
إال  الليبيين، ال سفر  كل  على  اللقاح  »سنفرض 
في  مريض  أي  مع  التعامل  يتم  لن  كذلك  به، 

المستشفيات إال إذا أخذ اللقاح«.
الشباب  الوحدة،  حكومة  رئيس  وطالب 
ثبت  ما  بعد  اللقاح،  بأخذ  والرياضيين  والكبار 
90 % من الحاصلين على اللقاح، استطاعوا  أن 
الثالثة من فيروس »كورونا«،  مواجهة الموجة 
مضيفا أنه سيتم فرض الحصول على اللقاح مع 

وصول المليوني جرعة من اللقاح.
األطفال  تطعيمات  كل  أن  أكد  الدبيبة 
أن  كما  التطعيم،  مراكز  في  وموجودة  متوفرة 
واألورام  والكلى  السرطان  مرضى  أدوية  جميع 

وأمراض الدم والسكري متوفرة.

تخطى عدد اإلصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء 
الحصيلة  وبلغت  إصابة،  مليون  الربع  حاجز 
في  الفيروس  ظهور  منذ  لإلصابات  اإلجمالية 

البالد 260 ألفًا و951 حالة.
ليبلغ مستوى  اليومي  وقفز معدل اإلصابات 
غير مسبوق، السبت الماضي؛ حيث تم تسجيل 
4322 إصابة، قبل أن يعاود الهبوط في األيام 
التالية، لكن األعداد ظلت فوق مستوى األلفي 
حالة يوميًا، فيما قفزت الوفيات في هذا اليوم 

إلى 39 حالة وفاة.

السبت: 4322 إصابة و39 وفاة
وفي تطور غير مسبوق، أعلن المركز الوطني 
في  قياسي  رقم  تسجيل  األمراض  لمكافحة 
بـ4322  واحد  يوم  خالل  »كورونا«  إصابات 
إصابة السبت، فيما سجلت 1206 حاالت شفاء، 

و39 وفاة.
مختبراته  إن  األحد،  بيان  في  المركز  وقال 
أظهرت  السبت،  عينة   15388 استقبلت 
فيما  عينة،   11066 سلبية  المعملية  التحاليل 
3339 جديدة  4322 عينة منها  تأكدت إصابة 

و983 مخالطة، بنسبة حاالت موجبة 28 %.

األحد: 2892 إصابة و31 وفاة
المركز  مختبرات  استقبلت  اليوم  هذا  في 
عينة،   9893 األمراض  لمكافحة  الوطني 
عينة   7001 سلبية  المعملية  التحاليل  أظهرت 
منها  عينة   2892 إصابة  تأكدت  فيما  منها، 
حاالت  بنسبة  مخالطة،  و670  جديدة   2222
حالة   960 تسجيل  تم  فيما   ،%  29.2 موجبة 

شفاء، و31 وفاة.

اإلثنين: 2139 إصابة و30 حالة وفاة
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وسجل 
جديدة  إصابة   2139 اإلثنين،  يوم  في 
شفاء،  حالة   1073 إلى  إضافة  بالفيروس، 
بيانه  في  المركز  وقال  حالة.   30 توفيت  بينما 
بموقع  صفحته  على  المنشور   ،»472« رقم 
عينة   11036 اإلثنين،  تسلم،  إنه  »فيسبوك«، 
سلبية  تبين  »كورونا«،  فيروس  عن  للكشف 
8897 عينة، وإيجابية 2139 عينة بنسبة 19.3 

% من إجمالي العينات المفحوصة.

الثالثاء: 2485 إصابة و26 حالة وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  بيان  وحسب 
إصابة   2485 الثالثاء،  يوم  سجل  األمراض، 
إضافة  المستجد،  »كورونا«  بفيروس  جديدة 

إلى 1422 حالة شفاء، و26 حالة وفاة.
وقال المركز في بيانه رقم »473«، المنشور 
على صفحته بموقع »فيسبوك«، إنه تسلم 10 
آالف و143 عينة للكشف عن فيروس »كورونا«؛ 
حيث تبين سلبية 7658 عينة، وإيجابية 2485 

طرابلس - الوسط

● فحص عينات فيروس كورونا داخل المختبر المرجعي بالمركز الوطني

● سيف اإلسالم خالل حواره مع »ذا نيويورك تايمز«

األوكسجين  وحدة  إلى  الغاز  من  كمية  وصول 
الصحة،  وزارة  وأعلنت  بالمستشفى.  الطبي 
إمدادات  من  شحنة  ثاني  وصول  اإلثنين، 
لتر  ألف  بـ100  تقدر  التي  السائل،  األوكسجين 
لحل  مصر،  من  قادمة  الغربية  المنطقة  إلى 
مشكلة نقص األوكسجين بمراكز العزل، خاصة 

في المنطقة الغربية.
»الشحنة  أن  بيان  في  الوزارة  أوضحت 
نقص  تعاني  التي  المناطق  إلى  ستتوجه 
األوكسجين«، الفتة إلى أنه من المقرر »دخول 
ورفع  يومي،  بشكل  سيتوالى  الشحنات  مزيد 
معدلها خالل األيام المقبلة«. ولفت البيان إلى 

العينات  إجمالي  من   %24.5 بنسبة  عينة 
المفحوصة.

إلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  وارتفعت 
إلى  البالد  في  ظهوره  منذ  »كورونا«  فيروس 
و677  ألفًا   61 بينها  حالة،  و951  ألفًا   260
وفاة،  و3635  شفاء،  و639  ألفًا  و195  نشطة، 
ألفًا   712 الوباء  ضد  المطعمين  عدد  بلغ  فيما 

و213 شخصًا.

59 ألف إصابة في شهر
إجمالي  إن  رسمية،  بيانات  وأظهرت 
خالل  »كورونا«  بفيروس  التراكمية  اإلصابات 
يوليو الماضي بلغ 59 ألفًا و531 إصابة جديدة 
بالوباء، في حصيلة قياسية لم تشهدها البالد 

خالل شهور.
وارتفعت أعداد الحاالت الموجبة منذ ظهور 
الوباء في مارس العام 2020 حتى نهاية يوليو 
الماضي إلى 253 ألفًا و436 حالة، مقابل 193 
الماضي. يونيو  نهاية  في  حاالت  و905  ألفًا 

لمكافحة  الوطني  المركز  إحصاءات  حسب 
األمراض.

وقفزت الحاالت الناشطة بواقع 45 ألفًا و618 
المركز  سجل  حيث  الماضي؛  الشهر  في  حالة 
الوطني لمكافحة األمراض 57 ألفًا و704 حاالت 
يوليو،  نهاية  حتى  الوباء  ظهور  منذ  نشطة 
وذلك مقابل 12 ألفًا و86 حالة في الفترة نفسها 
إلى 30 يونيو الماضي، فيما بلغت أعداد حاالت 

الشفاء في يوليو الماضي 13 ألفًا و563 حالة.
الشهر  بالفيروس  شخصًا   350 نحو  وتُوفي 
 3548 تسجيل  اإلحصاءات  بينت  إذ  الماضي؛ 
الماضي  يوليو   31 إلى  الوباء  ظهور  منذ  وفاة 

ويوم  الماضي.  يونيو  حتى  وفاة   3198 مقابل 
إن  الزناتي،  علي  الصحة  وزير  قال  األربعاء، 
»مقلق  األيام  هذه  البالد  في  الوبائي  الوضع 
اإلصابة«  حاالت  في  »تزايد  بسبب  ما«  نوعا 
الغربية،  المنطقة  في  كورونا »خاصة  بفيروس 

وبدأ القلق قليال في المنطقة الجنوبية«.
المصابين بالفيروس  أعداد  الزناتي إن  وقال 
تزايدت خالل اليومين الماضيين »في طرابلس 
وفي زوارة وفي الزاوية، وشهدت زيادة خفيفة في 
منطقتي مصراتة وزليتن«، مشيرًا إلى أن هناك 
الشاطئ  براك  منطقتي  في  القلق  من  »نوعًا 
وسبها، لكن القلق في سبها أقل منه في براك 

في  الطبية  العناصر  بجهود  مشيدًا  الشاطئ«، 
مختلف مناطق ليبيا التي تواصل العمل لمكافحة 

الوباء.

شحنات أوكسجين من مصر
إمحمد  الشهيد  مستشفى  واستقبل 
التعليمي في أجدابيا، شحنة  المركزي  المقريف 
أعلن  ما  وفق  مصر،  من  القادمة  األوكسجين 
على  الجمعة،  للمستشفى،  اإلعالمي  المكتب 

صفحته بموقع »فيسبوك«.
واألربعاء، أعلن المكتب اإلعالمي للمستشفى 
االنتهاء من تركيب خزان أوكسجين، إضافة إلى 

الزناتي: انخفاض نسبة 
اإلصابات من 68% إلى %24 

و59 ألف مصاب في شهر

● عامالن بالمركز الوطني إلنجاز عينات الكشف عن فيروس كورونا

الصحة: وصول 100 ألف
لتر أوكسجين سائل قادمة

من مصر لسد النقص

المستشارين  من  بفريق  عالقته  من  التأكد 
عنه. ينوبون 

بدأ  القذافي  نجل  أن  الجريدة  وأضافت 
دبلوماسيين  مع  االتصاالت  من  سلسلة 
عودته  عقب  اعتماده  إلثبات  وغيرهم  غربيين 
زال  ما  أنه  رغم  العامة،  الحياة  في  الظهور  إلى 
الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  للمثول  مطلوبًا 

عن تهم بارتكاب »جرائم حرب«.
قالوا  مساعديه  أن  تايمز«  »ذا  وأوضحت 
عامًا  بيانًا  يلقي  سوف  سنوات  غياب  بعد  إنه 
الرئاسية  لالنتخابات  للترشح  ويخطط  قريبًا، 
يعلن  »لن  إنه  قالوا  المساعدين  لكن  المقبلة. 
االنتخاب؛  قانون  على  التصديق  قبل  ترشحه 
لمنعه  بند  إضافة  إلى  يسعون  قد  خصومه  ألن 

الترشح«. من 

سيف  بتفكير  دراية  على  أشخاص  ويقول 
الذي  الدور  من  استيائه  رغم  إنه  اإلسالم، 
والكارثة  والده،  نظام  إسقاط  في  الغرب  لعبه 
الصفحة،  طي  يريد  أنه  إال  بأسرته  أحيقت  التي 
وفق  ترشحه،  دعمت  روسيا  أن  موضحين 

اإلنجليزية. الجريدة 
المشكوك  من  أنه  اللندنية  الجريدة  وترى 
سيف  عودة  المتحدة  الواليات  تجد  أن  فيه 
أنتوني  خارجتيها  وزير  ألن  مقبولة،  اإلسالم 
الـ»ناتو«  لتدخل  المتحمسين  كان من  بلينكن، 
2011، كما أن البعض يؤكد أن  في ليبيا العام 

سيف القذافي شديد القرب من الكرملين.
القذافي،  سيف  من  قريبة  مصادر،  وأوضحت 
لالنتخابات  الترشح  على  بقدرته  يعتقد  أنه 
الجنائية  المحكمة  مذكرة  عن  النظر  بغض 

أن  الممكن  من  وأنه  عليه،  بالقبض  الدولية 
الذي  األكبر  التحدي  وأن  القضية،  »ركن«  يتم 
ومن  المحليين،  خصومه  من  يأتي  يواجهه 
قانون  تعديل  يحاولون  سياسيون  ضمنهم 
الرئيس  باختيار  للبرلمان  ليسمحوا  االنتخابات 
من  الذي  المباشر  الشعبي  لالختيار  تفاديًا 
اإلسالم،  سيف  تنصيب  إلى  يؤدي  أن  الممكن 
أو قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر رئيسًا.
عمر  الليبي  المواطن  كتب  جهته،  من 
بـ»فيسبوك«:  صفحته  على  أبوشريدة  المهدي 
تايمز  نيويورك  أجرته  الذي  اللقاء  »تابعت 
محايدًا  يكن  لم  والصحفي  اإلسالم،  سيف  مع 
الخاصة،  وآراه  سمومه  لبث  المقابلة  واستغل 

وهي معادية«.
أن  اإلسالم  سيف  على  »ينبغي  وأضاف: 

فالثقة  مباشرة،  شعبه  لمخاطبة  نفسه  يجهز 
نظره  وجهة  ينقل  أن  في  الغربي  اإلعالم  في 
حقيقيًا  مشروعًا  اإلسالم  سيف  ويبقي  الحقيقية، 

إلنقاذ ليبيا وإنجاز مصالحة وطنية«.
أيضًا كتب الناشط سليمان البرعصي: »سيف 
اإلسالم بالمقارنة بالموجودين أقل واحد سبب 
طبيعيه   2011 في  فعله  وردة  لليبيا،  مشاكل 
اللي  العشر سنين  تغير خالل  الفيصل هل  جدًا. 

فاتت ويقدر يتبنى خطاب جديد أم ال؟«.
الجبهة  لمكتب  المساعد  األمين  وقال 
مقابلة  إن  بركة،  عثمان  القاهرة،  فرع  الشعبية 
»نيويورك  مع  القذافي  اإلسالم  سيف  الدكتور 
عديد  على  اإلجابة  منها  الهدف  كان  تايمز« 
األسئلة، منها أن سيف موجود وحي في الداخل 

الليبي، وأنه ينوي العودة للعمل السياسي.

أن  الروسية،  »سبوتنيك«  لوكالة  وأضاف 
في  يحدث  ما  مع  بالتزامن  المقابلة  توقيت 
ليبيا،  في  اإلخوان  جماعة  تخوفات  أثار  تونس 
حُرفت  المصطلحات  بعض  هناك  أن  وأوضح 

خالل الحوار.
ولفت عضو لجنة الحوار السياسي، محمد أبو 
القذافي  اإلسالم  سيف  الدكتور  أن  إلى  عجيلة، 
اراد  انه  إلى  الفتًا  ليبيا،  في  جيدة  وبصحة  حر 
التيارات  بعض  تبثها  التي  الشائعات  تكذيب 
السياسية بانه تحت االقامة الجبرية أو انه مات.
وأشار إلى إن المقابلة كان من بين اهدافها 
االنتخابات  في  المشاركة  على  الليبيين  تحفيز 

المقبل. المقررة في ديسمبر 
عبر  يصل  »من  أن  الورفلي  فاطمة  واعتبرت 
أممية  بمراقبة  ستكون  التى  االقتراع  صناديق 
كان  أيًا  الشعب  اختيار  ونحترم  نقبله  أن  ..البد 
تنطبق  ليبي  مواطن  اإلسالم  وسيف  االختيار، 

عليه شروط االنتخاب ومن حقه الترشح«.
هناك  أن  البوم،  فحيل  رضا  اإلعالمي  واعتبر 
وتساءل:  وأهدافًا،  المقابلة  وراء  خفية  أيادي 
استمر  الذي  المقابلة  لهذه  التنسيق  تم  كيف 
الخارجي  اإلعالم  إدارة  لدى  وهل  لعامين، 
بطرابلس علم بزيارة الصحفي المعروف روبرت 
الصحفي  للعمل  ترخيصًا  له  أعطت  وهل  وورث، 
فندق  في  موجودًا  كان  أنه  خاصة  ليبيا  في 

بطرابلس في مايو ٢٠٢١؟
الناشط فرج فركاش: »الحوار أظهر أن  وقال 
أن  يحاول  وأنه  سياسيًا  ناضج  غير  اليزال  سيف 
يستخدم الكالم المزدوج والمواربة، كما أنه لم 
الليبيون  يعيشها  التي  والمعاناة  الواقع  يالمس 
حاليًا، كما أنه مازال يحلم بالعودة إلى الماضي 

وإرجاع عقارب الساعة للوراء«.
أثبت  اإلسالم  سيف  »كالم  فركاش:  وأضاف 
مصالحة،  مشروع  لديه  وليس  متسامح  غير  أنه 
اسمه  مشروعًا  الواقع  في  هناك  أن  يبدو  وال 
بعض  يسميه  أن  يحب  كما  ليبيا(  )مانديال 

لترشحه«. المحمسين  األتباع 
شراده،  بن  سعد  الدولة،  مجلس  عضو  أما 
الحوار  قذرة، فنص  ألعاب سياسية  فقال: »هذه 
المنشور أظهر سيف وكأنه لم يستفد من العشر 
يتحدث  مازال  أنه  لسانه  على  ويحكي  سنوات، 
الثالثة،  العالمية  والنظرية  األخضر  الكتاب  عن 
بمعنى أن الكاتب فتح ملفًا معينًا لتشويه صورة 

شخص لتحسين صورة شخص آخر«.
افحيمة،  صالح  النواب  مجلس  عضو  واعتبر 
أن سيف لم يغادر الساحة السياسية وهو حديث 
هذا  نشر  وحتى   ٢٠١١ منذ  السياسي  الشارع 
وليس  مجتزأ،  أنه حديث  »أعتقد  وقال:  الحوار،، 
عقلية  نعرف  ألننا  سيف؛  لسان  على  جاء  كما 
قيام  قبل  حتى  مصلحًا  كان  أنه  ونعرف  الرجل 

١٧فبراير«.
وأضاف: »كان لديه مشروع إصالحي، مشروع 
داخل  الفساد  من  موقف  لديه  وكان  الغد،  ليبيا 
في  والنوعية  العامة  الشعبية  اللجان  أمانات 
ذلك الوقت، وبالتالي هناك اندهاش في الشارع 
لسان  على  المقال  هذا  في  جاء  ما  حول  الليبي 

سيف اإلسالم«.

طرابلس ـ الوسط: الحسين بن كريم، 
جيهان الجازوي، رمضان كرنفوده

الترحيب  بين  الليبيين  أفعال  ردود  تباينت 
الشديد، بعد تصريحات سيف اإلسالم  والرفض 
للعودة  ترتيبه  فيها  أكد  الذي  القذافي، 
في  يحدث  ما  واصفًا  السياسية،  الساحة  إلى 
إلى  ليصل  الفشل«  حدود  »تخطى  بأنه  ليبيا 

»المهزلة«.
الذي  وورث،  روبرت  الصحفي  الكاتب  وقال 
حاور سيف القذافي بجريدة »ذا نيويورك تايمز« 
في  الحوار  أجرى  إنه  الماضي،  مايو  األميركية، 
يحددها  لم  منطقة  في  الماضي،  رمضان  شهر 
داخل مجمع  يعيش سيف  الزنتان، »حيث  ببلدة 
طابقين  من  فيال  في  بالبوابات،  محاط  سكني 

تبدو عليها مظاهر الترف«.
بشأن  متحفظًا  بدا  سيف  أن  وورث  والحظ 
لكنه  للرئاسة؛  ترشحه  احتمالية  عن  الحديث 
أن  بإمكانها  يقودها  التي  الحركة  بأن  يعتقد 
المفقودة«، وعندما سأله  للبالد »وحدتها  تعيد 
أجاب  الديمقراطية،  مزيد  إلى  ليبيا  حاجة  حول 
من  مزيدًا  »إن  قائاًل:  بالنفي  القذافي  سيف 

الديمقراطية يوحي بأن لدينا بعضًا منها«.
األميركي  الرئيس  إدارة  أن  سيف  ورأى 
األسبق باراك أوباما، وليس معمر القذافي، هي 
من »تتحمل مسؤولية الدمار الذي حل بليبيا«.
نظام  بشيطنة  العربية  اإلعالم  وسائل  واتهم 
إقامة  المستحيل  من  جعلت  درجة  إلى  القذافي 

حوار مع المتمردين.
على  العزم  عقدوا  »المتمردون  وأضاف: 
تدمير الدولة«، محذرًا من أن »أي مجتمع قبلي 
حدث  »ما  وتابع:  دولة«،  دون  يضيع  ليبيا  مثل 
في ليبيا لم يكن ثورة. يمكنك أن تسميها حربًا 
أهلية أو )أيام شؤم(«، وقال إنه تلقى اتصاالت 
على  يعتبرونه  كانوا  أجانب  زعماء  من  هاتفية 
بينهم  ومن  أبيه،  وبين  بينهم  وسيطًا  األرجح 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
»قد   2011 أحداث  أن  اإلسالم  سيف  ويرى 
تعتمل  كانت  داخلية  توترات  التقاء  عن  انبثقت 
منذ وقت طويل مع أطراف خارجية انتهازية، من 

الفرنسي نيكوال ساركوزي«. الرئيس  بينهم 
في  وجيزة  لفترة  القتال  في  شارك  إنه  وقال 
طرابلس  محاصرة  تمت  عندما  العزيزية«  »باب 

في أغسطس 2011.
دعم روسي

وفي يونيو الماضي أعلن سيف القذافي نيته 
الترشح  عزمه  مؤكدًا  العامة،  للحياة  العودة 
 24 في  عقدها  المزمع  الرئاسية  لالنتخابات 
جريدة  نشرته  حديث  حسب  المقبل،  ديسمبر 
نسبت  الماضي  يونيو   11 اللندنية،  تايمز«  »ذا 
من  إلى  أخرى  وأجزاء  سيف،  إلى  منه  جزءًا 

بـ»مساعديه«. وصفتهم 
مراسل  مع  الهاتف  عبر  تحدث  اإلسالم  سيف 
وأنه  هويته،  أكد  حيث  تونس،  في  الجريدة 
بصحة جيدة. والمكالمة الهاتفية ُأجريت بقصد 

سيف القذافي: سيف القذافي: 
سأعود إلى الحياة سأعود إلى الحياة 

السياسية.. وما السياسية.. وما 
يحدث في ليبيا يحدث في ليبيا 

»مهزلة«»مهزلة«
ردود أفعال متباينة بعد حوار نجل 

القذافي مع »ذا نيويورك تايمز«

مؤيدون: لديه مشروع إصالحي 
ويحق له الترشح للرئاسة
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●  ملك المغرب محمد السادس

●  الحدود المغربية - الجزائرية

 محلل جزائري: لم تعد لغة 
الدبلوماسية تنطلي علينا

المرزوقي: أمنيتي ككل المغاربيين 
أال تبقى صيحة في واٍد

على نحو غير متوقع، وفي خطاب »عيد العرش«، 
الذي يصادف الذكرى الـ22 لتربعه على عرش البالد، 
عبد  الجزائري  الرئيس  السادس  محمد  الملك  دعا 
المجيد تبون إلى العمل معًا على »تطوير العالقات 
مع  للعالقات  الحالي  الوضع  أن  مؤكدًا  األخوية«، 
الجزائر »ليس في مصلحة شعبي البلدين، كما أنه 
على  مشددًا  الدول«،  عديد  طرف  من  مقبول  غير 
أنه »من منطلق حرص المغرب على توطيد األمن 
واالستقرار، خاصة في جوارها المغاربي، فإنها تجدد 
للعمل معًا، دون شروط،  للجزائر،  الصادقة  الدعوة 
الثقة والحوار  ثنائية، أساسها  بناء عالقات  من أجل 

وحسن الجوار«.
ملك  أن  اإلسبانية،  »إلباييس«،  جريدة  والحظت 
المغرب مد يده للجزائر وتجنب الحديث عن األزمة 
مع إسبانيا في خطابه السنوي لمناسبة عيد العرش. 
وأشارت إلى أن الملك الذي تلقى تهنئة من فيليب 
العرش،  عيد  مناسبة  في  إسبانيا  ملك  السادس 
خصص جزءًا أطول من المعتاد من خطابه للسياسة 
الخارجية، لكنه لم يذكر في أي وقت األزمة الثنائية 

مع إسبانيا.
بنظرة  المغربية  المبادرة  إلى  متابعون  وينظر 
الشؤون  في  الخبير  يقول  إذ  بالحذر،  تفاؤل مشوب 
الجيوسياسية، الشرقاوي الروداني، إن خطاب الملك 
المغربية  العالقات  تعيشها  دقيقة  مرحلة  في  »جاء 
التوترات  منسوب  فيها  ارتفع  التي  –الجزائرية، 
اإلعالمية و الدبلوماسية، حاماًل إشارات منبهة إلى 
ضرورة الوعي بالواقع الجماعي والمصير المشترك«، 

محور  تمثل  الغربية  الصحراء  كانت  ولسنوات، 
األزمة الكبرى بين الجارتين المغرب والجزائر، التي 
وصلت إلى ذروتها في السنوات األخيرة، خاصة مع 
ترامب،  دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  اعتراف 

بتبعية الصحراء الغربية إلى المغرب.
وتصاعدت األزمة، بعد تصريحات حديثة للرئيس 
»لوبوان«  لمجلة  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 

الفرنسية، التي نظر إليها البعض باعتبارها تزيد من 
قيام  أنه حذر من  المغرب، خاصة  األزمة مع  تعقيد 
المملكة بـ»االعتداء« على جارتها، في وقت يرى فيه 
محللون مغربيون أنها محاولة من عبد المجيد تبون 

لتشتيت االنتباه عما يحدث داخل البالد.
نظرة إلى الوراء

ألف   252 مساحة  على  الغربية  الصحراء  وتمتد 

مؤكدًا أن »الكرة اآلن في ملعب الجزائر«.
توزيع  بعد  البلدين  بين  التوتر  تصاعد  وأخيرًا، 
دول  على  وثيقة  نيويورك  في  مغربي  دبلوماسي 
الماك«،  »حركة  يعرف  ما  تدعم  االنحياز  عدم 
المصنفة إرهابية في الجزائر، كما استدعت الجزائر 
في أعقاب ذلك سفيرها للتشاور بعدما قالت إنها لم 

تتلقَ توضيحًا رسميًا من الرباط.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي الجزائري، 
خطوة  المغرب  ملك  تصريحات  إن  زواق،  العربي 
فإنها  البلدين  بين  للخالفات  بالنظر  لكن  حكيمة، 
لن  للتهدئة،  خطوة  أنها  على  إليها  النظر  يمكن 

تعقبها في نظرنا نقلة نوعية مثل فتح الحدود.
للصدام  يصل  لن  ذلك  رغم  الخالف  أن  وأضاف 
أكثر،  ليس  إعالمي  أيديولوجي  سياسي  خالف  ألنه 
الدعوة  هذه  مع  الجزائر  تجاوب  أن  إلى  مشيرًا 
الملكية سيكون في أضيق الحدود، لكنها لن تقابل 
في  حل  هناك  ليس  أنه  إلى  زواق  وأشار  بالرفض. 
الغربية،  الصحراء  مشكلة  إلى  بالنظر  واضح  األفق 
التطرف،  منتهى  في  الطرفين  موقفي  أن  إلى  الفتًا 
المدى  في  واردة  غير  الحل  إمكانية  يجعل  مما 

المنظور.

كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي للقارة. وهي 
منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، إذ يبلغ تعداد 
األمم  إلحصاءات  وفقًا  نسمة  ألف   567 سكانها 

المتحدة والبنك الدولي.
وتقول المغرب التي تسيطر على %80 من أراضي 
اإلقليم إن الصحراء الغربية جزء ال يتجزأ من أراضيها 
على  ذاتي  حكم  على  اإلقليم  حصول  في  يمانع  وال 
أن يظل تحت السيادة المغربية، فيما تصر »الجبهة 
الذهب«  ووداي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
المعروفة باسم »بوليساريو« على دعم من الجزائر 
ينص  كما  المصير،  لتقرير  استفتاء  على  المجاورة 

اتفاق وقف إطالق النار الموقع العام 1991.
الحميد  عبد  الجزائري  السياسي  المحلل  وينتقد 
لغة  تعد  »لم  قائاًل:  المغربية،  الدعوة  عثماني 
خيبات  بعد  الجزائريين،  على  تنطلي  الدبلوماسية 
اليوم  ملزمون  إنهم  بل  متواصلة،  وطعنات  كثيرة 
من  والحذر  الحيطة  بأخذ  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
اختفى  الشر  أنياب  عن  كشر  كلما  متربص،  نظام 

وراء ابتسامة مصطنعة«.
واقع  مع  المناور  كالمه  يستوي  »هل  وتساءل: 
الجديد في سياق  الخطاب  إذا وضعنا  الحال، خاصة 

حيث  نيويورك،  في  لسفيره  الدبلوماسي  التحرك 
انخراطه  الجزائر، عبر  المخزن بتحدي  كشف مجاهرة 
لما  صريح  ودعم  معادية  حملة  في  علنية  بصفة 

يتوهمه بأنه »حق تقرير المصير للشعب القبائلي«.
مع  عالقاتها  المغرب  تطبيع  الكاتب  ينتقد  كما 
إسرائيل، متسائاًل: »هل ينسجم ذلك مع ارتمائها في 
األشقاء،  على  لالستقواء  الصهيوني  الكيان  أحضان 
لالستخبارات  مرتع  إلى  المغاربي  اإلقليم  وتحويل 
ظل  في  الملك  كالم  يصدق  و»هل  اإلسرائيلية«.. 
آالف  ستة  على  للتجسس  بيغاسوس  فضيحة  تفجر 
شركة  طورته  برنامج  باستخدام  جزائرية،  شخصية 
)إن إس أو( اإلسرائيلية، وهو ما أثبتته أخيرًا السلطات 
قدمتها  لمعلومات  الفنية  التحليالت  وفق  الفرنسية، 

17 مؤسسة إعالمية دولية؟«.
أما المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي األسبق، 
صفحة  لفتح  السادس  محمد  الملك  نداء  وصف  فقد 
المغربية   - الجزائرية  العالقات  تاريخ  في  جديدة 

باألمر اإليجابي جدًا.
وقال المرزوقي، في تدوينة على صفحته في موقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »أظن أن نداء ملك 

المغرب جاء في اإلبان لتجاوز آخر أزمة«.
ككل  »أمنيتي  األسبق:  تونس  رئيس  وأضاف 
المغاربيين أن ال تبقى صيحة في وادٍ، ليخرج االتحاد 
بانتظار  النقاهة  لغرفة  اإلنعاش  غرفة  من  المغاربي 

عودته للمشي على قدميه«.
رسالة  الدعوة  هذه  في  يرى  معسكر  بين  وما 
بروتوكولية، وبين من تلقاها كدعوة حوار مشروط، 
في  األصعب  النقطة  الغربية  الصحراء  عقدة  تبقى 
حلها  يعني  التي  البلدين،  بين  العالقات  سؤال 
الوصول إلى تطبيع تاريخي للعالقات بين الشقيقتين.

دعوة محمد السادس لتطوير العالقات مع الجزائر

المغرب - وكاالت

»رسالة معتادة« مغاربية.. أم »مبادرة حوار مشروط«؟

ووهان  مدينة  من  )كوفيد19-(  اختفاء  على  عام  من  أكثر  مر 
الصينية التي ظهر فيها الوباء ألول مرة في نهاية العام 2019، وها 
هي تشهد بدورها تفشيًا محدودًا للفيروس وستقوم بفحص جميع 

سكانها.
في  اإلثنين،  بـ)كوفيد19-(  جديدة  إصابة  حاالت  ثالث  تأكيد  تم 
المدينة التي تعد 11 مليون نسمة وتشهد تفشيًا جديدًا للمتحورة 
الحاالت  وتعود  البالد.  شرق  في  الماضي  الشهر  ظهرت  التي  )دلتا( 
2020. وتمثل عودة ظهور  السابقة المسجلة في المدينة إلى مايو 
لحجر  خضعت  التي  العالم  في  األولى  للمدينة،  قاسية  ضربة  الوباء 
صحي اعتبارًا من 23 يناير 2020 مدة 76 يومًا. كما أنها األكثر تضررًا 
بفيروس »كورونا« الذي تسبب بوفاة 3869 شخصًا من أصل 4636 

توفوا في الصين وفًقا لحصيلة رسمية.
المدينة،  في  تدريجي  بشكل  طبيعتها  إلى  الحياة  عادت  أن  بعد 
أمانًا«  العالم  مدن  »أكثر  في  يعيشون  باتوا  بأنهم  سكانها  شعر 
الوباء الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ماليين شخص  مقارنة بآثار 
في العالم. أعلن لي تاو المسؤول في البلدية خالل مؤتمر صحفي، 
أن المدينة الواقعة على حدود نهر يانغتسي »بدأت بسرعة بإطالق 

فحوص معممة لكشف اإلصابة يخضع لها جميع السكان«.
ينحدرون من مقاطعات  أن سبعة عمال  اإلثنين،  السلطات  اعلنت 
أربعة منهم ال تظهر عليهم  بالفيروس. لكن  ثبتت إصابتهم  أخرى 
أعراض المرض. وشعر السكان بالذعر لفكرة العودة إلى العزل الذي 
للتبضع،  السوبر ماركت  إلى محالت  الماضي وتهافتوا  العام  عاشوه 

وفًقا لصور الرفوف الفارغة فيها.
أماًل  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  المحلية  السلطات  وقالت 
واالمتناع  السلع  بتأمين  تعهدت  المتاجر  إن  الخواطر  بتهدئة  منها 
أحد  قال  برس«،  »فرانس  لوكالة  على سؤال  وردًا  األسعار.  رفع  عن 

السكان واسمه ماو إنه يشعر بالثقة أمام احتمال تفشي الوباء، معتبرًا 
الرجل  قال  الخصوص.  هذا  في  كبيرة«  »خبرة  اكتسبت  المدينة  أن 
البالغ من العمر 27 عامًا »ال أتوقع بتاتًا أن توضع المدينة في الحجر 

الصحي«.
منذ   ،2020 العام  ربيع  في  الوباء  على  التي قضت  الصين  تواجه 
 400 أكثر من  مع  الماضي.  العام  منذ  للفيروس  أكبر ظهور  أسابيع 
الحاالت  في  الزيادة  هذه  تبقى  يوليو،  منتصف  منذ  جديدة  إصابة 

محدودة مقارنة باألرقام المسجلة في بلدان أخرى.
لكن هذه البؤرة مهمة من حيث رقعتها الجغرافية: أكثر من اثنتي 
عشرة مقاطعة متأثرة حتى اآلن إضافة إلى العاصمة بكين التي دعت 
الطارئة.  الحاالت  في  إال  المدينة  مغادرة  عدم  إلى  األحد،  سكانها 
وأمام خطر عودة ظهور الوباء، لجأ النظام الشيوعي مجددًا العتماد 
العزل   :2020 العام  مطلع  طبقت  كالتي  متشددة  إجراءات  سلسلة 

والحد من التنقل وتعميم فحوص كشف اإلصابة.
)غير مستوردة  محلية  حالة جديدة   61 عن  البالد  أعلنت  الثالثاء، 
موظفين  إصابة  بعد  )دلتا(  المتحورة  تتفشى  حين  في  مباشرة(، 

مسؤولين عن تنظيف الطائرات في مطار نانجينغ، شرق البالد.
تسعة  من  بأكثر  عددهم  يقدر  التي  المدينة  هذه  سكان  وخضع 
حملة  اآلن  وتجري  اإلصابة  كشف  لفحوص  مرتين  نسمة  ماليين 
مدينة  أمرت  السابقة،  العاصمة  هذه  من  بالقرب  ثالثة.  فحوص 
40 حالة جديدة  بالبقاء في منازلهم بعد اكتشاف  يانغتشو سكانها 
يوم اإلثنين وحده. يُسمح لفرد واحد فقط من كل أسرة بالخروج مرة 

واحدة يوميًا لتأمين حاجاتها.
وزعت الصين أكثر من 1.65 مليار جرعة لقاح منذ العام الماضي. 
واقرت السلطات بأن العديد من المصابين هم ممن تم تطعيمهم، 
المتوفرة  الوحيدة  الصينية  اللقاحات  فعالية  بشأن  مخاوف  أثار  ما 
التطعيم  أنهوا عملية  الذين  البالد. ولم يكشف عدد األشخاص  في 

بالكامل.

ووهان ــ وكاالت

●  صينيون يتسوقون داخل سوبر ماركت في ووهان الصينية في 2 أغسطس 2021. )أ ف ب(

»النهضة« فشلت في حشد 
قاعدتها وتشكيل قوة موازية 

في مواجهة الرئيس

»فاسدون« و»منافقون« 
و»كذابون«.. أوصاف تطارد 
النهضة في الشارع التونسي

ينفخ  الحارقة  الشمس  أشعة  تحت 
سيجارته  بهدوء  الشويش  راضي 
المقهى  زبائن  من  عددٍ  مع  جالسًا 
في وسط العاصمة تونس. لكن ما إن 
يعبر عن تأييده لحركة النهضة حتى 

تنفجر عاصفة من الجدل السياسي.
يصب  اإلسالمية  الحركة  فعلى 
العديد من التونسيين غضبهم. تعلو 
الخمسة  ويتحد  الجالسين  أصوات 
الذي  الستيني  المقهى  صاحب  ضد 

يتهمونه بأنه »ال يفقه ما يقول«.
يثير  ما  كل  المشهد  هذا  يلخص 
حفيظة أبناء هذا البلد الصغير الواقع 
وضع  أن  منذ  إفريقيا  شمال  في 
الرئيس قيس سعيد كل السلطات في 
يده. فبعد أشهر من الصراع المفتوح 
في  الدولة  رئيس  علق  النهضة،  مع 
شهر  لمدة  البرلمان  عمل  يوليو   25

وأعفى رئيس الحكومة من منصبه.
شاركت  التي  النهضة  واتهمت 
منذ  الحكومية  االئتالفات  جميع  في 
ثورة 2011 وتحظى بأكبر تمثيل في 
»انقالب«.  بتنفيذ  الرئيس  البرلمان، 
لكن بعد عشر سنوات من مشاركتها 
عداًء  الحركة  تواجه  الحكم،  في 

متزايدًا من قبل التونسيين.
و»منافقون«  »فاسدون« 
وصفت  العبارات  بهذه  و»كذابون«.. 
التقتهم  الذين  السكان  غالبية 
القديمة  البلدة  في  برس«  »فرانس 
الحزب  هذا  العاصمة  بتونس 
يعتبرونه  الذي  المحافظ  اإلسالمي 
البالد  ويالت  عن  الرئيسي  المسؤول 
سياسية  ثالثية  أزمة  مواجهة  في 

واجتماعية وصحية.
كل هذا ينم عن سخط يشعر معه 
الشويش بالحزن. ويقول إنه مع تولي 
الرئيس كل السلطات »عدنا إلى أيام 
الديكتاتورية. )النهضة( حزب معترف 
 2014 انتخابات(  )في  ثانيا  حل  به 
وهو   .»2019 في  النتائج  وتصدر 
»يجب  خالف  وجود  حال  في  أنه  يرى 
فهي  االقتراع،  صناديق  إلى  اللجوء 

التي تقرر«.
في مواجهة خطر التصعيد، يعترف 
الرجل بأنه يشعر »بالخوف على البلد: 

ال أريده أن يغرق في الفوضى«.
الدولي  المجتمع  يعبر  حين  وفي 
أيضًا عن قلقه من رؤية مهد الربيع 
الديموقراطية  عن  يتراجع  العربي 
ويخشى أن يتجه نحو االستبداد وحتى 
في  تونس  في  الهدوء  يسود  العنف، 

الوقت الحالي.
من  مئات  بضع  جمع  وبعد 
األسبوع  البرلمان  أمام  المؤيدين 
ورقة  اآلن  النهضة  تلعب  الماضي، 
»حوار  إلى  تدعو  فالحركة  التهدئة؛ 
انتخابات  تنظيم  وتقترح  وطني« 
تشريعية ورئاسية جديدة للخروج من 

األزمة.
كما  براغماتيا  موقفا  هذا  يمثل 
يصفه المحلل السياسي سليم خراط 
تظهر  يوليو   25 تظاهرة  إّن  قائاًل 
قاعدتها«  حشد  في  النهضة  »فشل 
و»فشلها في تشكيل قوة موازية في 

مواجهة الرئيس«.
ويتابع قائاًل: »كانت النهضة دائمًا 
ألن  تنازالت  لتقديم  استعداد  على 
ويطارده  ببقائه،  مهووس  الحزب 
كما  عليه  جديد  حظر  فرض  احتمال 
)الرئيس  دكتاتورية  ظل  في  حصل 

الراحل زين العابدين( بن علي«.
السلطة،  في  سنوات  عشر  خالل 
الحصول  في  الحركة مطلًقا  تنجح  لم 
الذي  األمر  المطلقة؛  األغلبية  على 

اضطرها إلى عقد تحالفات غير عادية 
ليبرالية في برلمان يعاني  أحزاب  مع 
من التشرذم. وهذا يربك العديد من 
ناخبيها. فبين 2011 و2019، خسرت 

الحركة أكثر من مليون صوت.
في شوارع المدينة، يعبر إسماعيل 
االنتخابات  خالل  إحباطه.  عن  مازيغ 
تونس  في  األولى  الديموقراطية 
النسيج  عامل  أعطى   ،2011 عام 
أبدت  التي  للحركة  صوته  السابق 
اإلسالمية  العربية  بالهوية  تمسكها 
والتنمية  باألمن  التونسيين  ووعدت 

والعدالة.
العاطل  األربعيني  الرجل  ويقول 
عن العمل منذ عشر سنوات بحسرة: 
من  والكثير  الكثير  قطعوا  »لقد 
الحقيقة  في  كانت  ولكنها  الوعود، 
أكاذيب .. عملوا من أجل مصالحهم 
من  أكثر  شيء  ال  فقط،  الشخصية 

ذلك«.
موحّدة  النهضة  كانت  أن  وبعد 
الغنوشي،  راشد  زعيمها  حول 
داخلي  انقسام  من  الحركة  تعاني 
استقالة  مع  الحاضر  الوقت  في 
أعضائها  وتبادل  كوادرها  من  عدد 

المأل. االنتقادات على 
مطلع  في  الحركة  صورة  وساءت 
قادتها  أحد  أصدر  عندما  يوليو 
ذروة  في  الهاروني،  الكريم  عبد 
إنذارًا  »كوفيد19-«،  وباء  تفشي 
ضحايا  تعويض  لتسريع  للحكومة 
كثير  اعتبره  الدكتاتورية؛ وهو طلب 
في  محله  غير  في  التونسيين  من 

ظل األزمات التي تشهدها البالد.
كما تعرضت الحركة لضربة أخرى 
فتح  عن  باإلعالن  الماضي  األسبوع 
بناء  يستهدفها  بالفساد  تحقيق 
أجنبي  تمويل  بتلقي  شبهات  على 

.2019 عام  االنتخابية  لحملتها 
الذي  حميدة  بن  توفيق  ويُقسم 
أنه  الثورة  منذ  للنهضة  مواليًا  ظل 
ويقول  اليوم.  بعد  لها  يصوت  لن 
 47 العمر  من  البالغ  المالبس  تاجر 
بينما  رؤوسهم  أحنوا  »لقد  عامًا، 
في  مكان  كل  في  منتشر  الفساد 

تونس«.

تونسيون يحملون »النهضة« مسؤولية األزمات

بعد سنة ونصف السنة من اختفائه

شبح »كورونا« يعود إلى ووهان

تونس  ــ وكاالت

●  رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. )أ ف ب(

عاد حل المشكالت العالقة منذ 
عقود بين المغرب والجزائر إلى 
واجهة المشهد المغاربي، في 
أعقاب دعوة التقارب التي طرحها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس هذا األسبوع، 
التي أثارت عديد التساؤالت بين المراقبين 
للشأن المغاربي، خصوصًا أن العالقات بين 
البلدين تحكمها أزمة الصحراء الغربية، أحد 
أطول الصراعات السياسية واإلنسانية في 
العالم، ما يثير تساؤالت حول ما إذ كانت تلك 
الكلمات »رسالة بروتوكولية« أم مبادرة تعيد 
إثارة »الحوار المشروط« بين الجارين .

●  الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

ماذا بعد قرارات الرئيس؟
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مجزرة دون محاسبة.. والسياسة تعرقل التحقيق
وجه  غير  الذي  بيروت  مرفأ  انفجار  على  عام  مر 
المدينة وحصد أكثر من 200 قتيل وآالف المصابين 
والمصدومين، من دون أن تُكشف أسبابه أو يحاسب 
المسؤولون عنه، خصوصًا بسبب عراقيل سياسية 

تعيق التحقيق.
في الرابع من أغسطس 2020، اندلع حريق في 
مرفأ بيروت تاله عند الساعة السادسة وبضع دقائق 
)15.00 ت غ( انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة 
قبرص، وألحق دماراً ضخمًا في المرفأ ومعظم األحياء 
إلى  السلطات  وعزته  اللبنانية.  للعاصمة  الشرقية 
2750 طنًا من مادة نيترات األمونيوم مخزنة منذ 

العام 2014 في المعبر رقم 12 في المرفأ.
شهد  بلد  وفي  برس«،  »فرانس  وكالة  وحسب 
خالل السنوات العشرين الماضية اغتياالت وتفجيرات 
لم يكشف النقاب عن أي منها، إال نادرًا، ولم يحاسب 
رأسهم  اللبنانيون، وعلى  يزال  أي من منفذيها، ال 
أهالي 214 قتياًل وأكثر من ستة آالف جريح، ينتظرون 
أجوبة عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة 
من نيترات األمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع 
سنوات في المرفأ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ 
أكبر  أحد  وقوع  إلى  أدت  التي  الشرارة  هي  وما 

االنفجارات غير النووية في العالم؟
من  األكبر  الجزء  أن  قضائية  مصادر  وتؤكد 
التحقيق انتهى. لكن الحصانات واألذونات السياسية 
تقف اليوم عائقًا أمام استدعاء نواب ووزراء سابقين 
ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر 
تخزين كميات هائلة من نيترات األمونيوم في المرفأ، 

ولم يحركوا ساكنًا إلخراجها منه، الى التحقيق.
منظمة  قالت  اإلثنين،  عنها  صدر  تقرير  في 
العفو الدولية إن »السلطات اللبنانية أمضت السنة 
عن  الضحايا  بحث  بوقاحة  تعرقل  وهي  المنصرمة 
الكارثي«.  االنفجار  أعقاب  في  والعدالة  الحقيقة 
وقالت نائبة مديرة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف 
في التقرير: »نظراً لحجم المأساة، من المذهل أن 
نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب 

إليه لحماية نفسها من التحقيق«.
»فرانس  لوكالة  مطلع  قضائي  مصدر  وقال 
برس«، إن المحقق العدلي في القضية طارق بيطار 
»أنهى أكثر من 75 % من التحقيق السري بامتياز.. 
وباتت صورة ما حصل شبه جاهزة أمامه«، مشيراً إلى 
أنه يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام 

الحالي.
نقابة  وكيل  لحود،  يوسف  المحامي  ويوضح 
المحامين وأكثر من ألف ضحية في الملف، لـ»فرانس 
برس« أن »القضاء اللبناني حسم المسؤوليات من 

ناحية الجهة التي أتت بنيترات األمونيوم إلى بيروت، 
وأسباب تفريغها وكيفية تخزينها وصواًل لقرار عدم 

إتالفها أو إعادة تصديرها إلى حين وقوع االنفجار«.
استجواب  الذي حضر جلسات  المحامي  ويضيف 
عدة في القضية، »لكن أسئلة أساسية لم تتم اإلجابة 
عنها حتى اآلن، أبرزها كيف اندلع االنفجار؟ وهل من 
قطب مخفية في ما يتعلق بالمسؤولين عن إحضارها 

الى لبنان؟«.
ووصلت شحنة نيترات األمونيوم إلى مرفأ بيروت 
في نوفمبر العام 2013 على متن الباخرة »روسوس« 

التي كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق.
وتضاربت التقارير حول أسباب توقفها في بيروت، 
لكن القضاء اللبناني أصدر قراراً بالحجز عليها بعد 
لبنانية  شركة  بها  تقدمت  ضدها  قضائية  شكوى 
في  الباخرة.  على  لها  بمستحقات  متعلقة  ألسباب 
2014، أفرغت الحمولة وأودعت في العنبر رقم 12، 

قبل أن تغرق السفينة المهترئة في 2018.
إلى  متجهة  األمونيوم  نيترات  شحنة  وكانت 
مصنع المتفجرات »فابريكا دي إكسبلوسفوس دي 
موزمبيق«، وفق ما قال المصنع ذاته لوكالة »فرانس 
بعد  بالحمولة  يطالب  لم  األخير  هذا  لكن  برس«. 
توقفها في لبنان، ما يثير أسئلة حول صحة وجهتها 

األخيرة.
ويقول لحود إن التحقيق كشف أسماء عدة بينها 
الشركة التي تملك السفينة »تيتو شيبينغ« والشركة 
و»البنك  ليمتيد«  »سافارو  الوسيطة  أي  الشاحنة 
الوطني« في موزمبيق الذي موّل الشحنة... لكن ما 
لم يحسمه بعد هو ما إذا كانت هناك جهات أخرى 
)سياسية مثال( تقف خلف شحنة نيترات األمونيوم، 
مشيراً إلى أن مسؤولة في شركة »سافارو ليمتيد« 
عن  الكشف  رفضت  لندن،  ومقرها  الوسيطة، 

المستفيدين االقتصاديين الحقيقيين للشركة.
عن  أفادت  إعالمية  تقارير  في  التحقيق  وينظر 
دور لعبه ثالثة رجال أعمال سوريين يحملون أيضًا 
نيترات  شحنة  شراء  صفقة  في  الروسية،  الجنسية 
المرفق  على  الضوء  االنفجار  وسلط  األمونيوم. 

مؤسسات  عن  مصغرة  صورة  يعتبر  الذي  الحيوي 
الدولة اللبنانية لجهة استشراء الفساد والمحسوبيات 

والرشاوى ونفوذ قوى سياسية فيه.
ويقول لحود: »التحقيق أثبت أيضًا حتى اآلن أنه 
جرى تخزين نيترات األمونيوم إلى جانب مواد قابلة 
لالنفجار«. لكنه يشير إلى »نقطة ضعف في التحقيق 
تكمن في عدم توصله بعد إلى تحديد كيفية حصول 
االنفجار«. ويتساءل: »هل الحريق الذي سبق االنفجار 
سبب  هو  فما  كذلك،  كان  وإن  بوقوعه؟  تسبب 
اندالع الحريق؟«. ويشير الى عدم االستبعاد النهائي 

الحتمال حصول »عمل تخريبي« أو »استهداف«.
وذكرت مصادر أمنية أن الحريق قد يكون نتج عن 
رواية يشكك  العنبر، وهي  باب  في  تلحيم  عمليات 
بها كثر. ويتجه المحقق العدلي إلى تنفيذ محاكاة 
في موقع االنفجار تمكنه من تحديد أسباب اندالع 
قضائية  استنابات  العدلي  المحقق  وأرسل  الحريق. 
الى أكثر من عشر دول، طلب من بعضها التعاون 
ومن  األمونيوم،  نيترات  شحنة  حول  التحقيق  في 
أخرى، بينها فرنسا والواليات المتحدة والهند وتركيا 
اصطناعية  أقمار  بصور  تزويده  وايطاليا،  وإسبانيا 
أي  يتجاوب  »لم  القضائي:  المصدر  وقال  للمرفأ. 

اللبناني، فيما أبلغت فرنسا  منها مع طلب القضاء 
وحدها أنه لم يكن لديها قمر اصطناعي فوق لبنان 
يوم وقوع االنفجار«. ويوضح لحود »إن عدم تزويدنا 
بصور األقمار االصطناعية يصعب على التحقيق أيضًا 
تحديد ما اذا كان يجري تهريب نيترات أمونيوم من 

العنبر خالل السنوات الماضية«.
األمونيوم  نيترات  كمية  أن  عدة  تقارير  وذكرت 
أن  إلى  مشيرة  طنًا،   2750 من  أقل  انفجرت  التي 
كميات منها أخرجت من العنبر )سرقت على األرجح( 

خالل السنوات الماضية. وخالل سبع سنوات، تبلغت 
أمنية ومسؤولون سابقون وحاليون بوجود  أجهزة 
كميات هائلة من نيترات األمونيوم في مرفأ بيروت، 
ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  بينهم 
حكومة تصريف األعمال حسان دياب ووزراء حاليون 
والجيش  الدولة  أمن  أجهزة  عن  فضاًل  وسابقون 

والمديرية العامة لألمن العام.
وذكر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده قبل أشهر 
أن  برس«،  »فرانس  عليه  واطلعت  االنفجار  من 
اشتعال تلك المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمر. وأبلغ 

الحقًا السلطات بخطورتها.
إثر  الملف  على تسلمه  أشهر  نحو خمسة  وبعد 
أعلن  سياسية،  ضغوط  بسبب  سابق  قاض  تنحي 
القاضي بيطار الشهر الحالي عزمه استجواب دياب 
كمدعى عليه، ووجه كتابًا لى البرلمان طلب فيه رفع 
الحصانة النيابية عن ثالثة وزراء سابقين هم النواب 
علي حسن خليل )المال( وغازي زعيتر )األشغال( ونهاد 

المشنوق )الداخلية(، »تمهيداً لالدعاء عليهم«.
كما طلب اإلذن بمالحقة كل من مدير عام األمن 
العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني 
صليبا، وادعى على مسؤولين عسكريين سابقين، 

بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
والتهم التي يمكن أن يالحقوا بها هي »جناية 
القصد االحتمالي لجريمة القتل«، إضافة »إلى جنحة 
اإلهمال والتقصير«، ألنهم كانوا على دراية بوجود 
نيترات األمونيوم »ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد 

خطر االنفجار«، وفق ما أعلن بيطار في حينه.
أن  برس«  لـ»فرانس  القضائي  المصدر  وأوضح 
االستدعاءات تتعلق »بأشخاص تبيّن عبر وثائق أو 
شهود أنهم كانوا على علم بوجود كميات نيترات 

األمونيوم وبمخاطرها«.
ورفض وزير الداخلية محمد فهمي إعطاء اإلذن 
البرلمان  طلب  بينما  إبراهيم،  عباس  بمالحقة 
تزويده بأدلة ومستندات إضافية قبل اتخاذه القرار 
بشأن رفع الحصانة عن النواب والوزراء. لكن بيطار 
رفض االنصياع للطلب. ويقول لحود »إنهم ببساطة 
يحاولون التملص من العدالة«، مشدداً على وجوب 
»محاسبة كل شخص كان قادراً على أن يخرج تلك 

المواد أو يمنع إدخالها ولم يفعل«.
وانتقدت جهات دولية عدة تأخر صدور نتائج عن 
التحقيق المحلي. ودعت أكثر من 50 منظمة، بينها 
منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، األمم 
المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في االنفجار. 

وكان لبنان رفض إجراء تحقيق دولي.
ويشكك كثر في إمكانية التوصل إلى حقيقة ما 
حصل أو حتى محاسبة أي مسؤول سياسي أو أمني 
بارز. وتتعرض الطبقة السياسية في لبنان النتقادات 
فسادها  بسبب  شعبية،  نقمة  محط  وهي  واسعة 
العامة.  المصلحة  على  الخاصة  مصالحها  وتغليب 
كما تعاني البالد منذ نحو عامين من أزمة اقتصادية 
ومالية غير مسبوقة فاقمها االنفجار، وجعلت شريحة 

واسعة من اللبنانيين تعيش في الفقر.
وتحدثت باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش 
آية مجذوب عن عيوب عدة في التحقيق الحالي بينها 
و»فشل  السافر«  السياسي  والتدخل  »الحصانات 
القضاء في تزويد الرأي العام بمعلومات حول مسار 
واحدة  في  »التحقيق  كون  عن  فضاًل  التحقيق«، 
من أكبر الجرائم في تاريخ لبنان محصوراً بشخص 

المحقق العدلي وحده«.
من منزلها الواقع شمال بيروت، تقول كارلن حتي 
وابن  وشقيقها  زوجها  فقدت  التي  عامًا(   26( كرم 
استدعاء  المحقق  حاول  »كلما  االنفجار،  في  عمها 
أحدهم أو التحقيق معه، يحتمي بالحصانات والمافيا 
التي تحميه.. إنها مغارة علي بابا وليست بدولة«. 
وتسأل »إن لم يكن لك عالقة، لم ال ترى القاضي 

لتبرهن ذلك؟«.
وتضيف عاجزة عن حبس دموعها: »لم يعد لدينا 
ما نخسره.. مستعدون أن نأتي بالحقيقة بأيدينا، أن 
نجلبهم من منازلهم ونحاسبهم بالقوة.. نحاسب كل 

من جعلنا ندفنهم أشالء«.

365 يومًا على انفجار مرفأ بيروت:

●  انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت. 

القاهرة - الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 باحث  أميركي: هجوم »بحر عمان« 
قد يعيد حساب الخيارات العسكرية 

األميركية والبريطانية ضد إيران

 محللون: إيران على العتبة النووية .. 
والمواجهة في البحر تندرج في إطار 

التوتر بشأن هذا الملف

 الحصانات واألذونات السياسية 
تعوق استدعاء نواب ووزراء سابقين 

ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية

 كيفية حصول االنفجار هي نقطة 
ضعف في التحقيق وعشرات المنظمات 

تطالب ببعثة تحقيق دولية

إيران وإسرائيل.. الخليج على صفيح ساخن
مع انتقال المواجهة إلى البحر

أو  مباشر  بشكل  وإيران  إسرائيل  تتواجه  سنوات،  منذ 
غير مباشر في لبنان وسوريا وقطاع غزة، لكن في األشهر 
عمليات  سلسلة  مع  البحر  إلى  المواجهة  انتقلت  األخيرة 
الجانبين  بين  التصعيد  تفاقم  ومؤخرا  وهجمات،  تخريب 
الخميس  استهدف  هجوم  عن  بالمسؤولية  اتهامها  بعد 
الماضي ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر 
عُمان، أسفر عن سقوط قتيلين، وسط مخاوف من اندالع 

الخليج. حرب بحرية في منطقة 
ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي قالت واشنطن إنه نُّفذ 
المتخصصة  غلوبال«  »درياد  شركة  لكن  مسيرة،  بطائرة 
جديدة  انتقامية  »أعمال  عن  تحدثت  البحري  األمن  في 
أي  القوتين«،  بين  الخفاء  في  تجري  التي  الحرب  في 
وفق  السفينة  كانت  الحادث،  وقوع  عند  وإسرائيل.  إيران 
الشركة المشغلة، »في شمال المحيط الهندي مبحرة من 
العربية  اإلمارات  في  الفجيرة  إلى  تنزانيا  في  السالم  دار 

المتحدة من دون أي شحنة على متنها«.
الذي  بالهجوم  لها  صلة  أي  نفت  اإليرانية  السلطات 
أي  على  سترد  إنها  وقالت   ، النفط  ناقلة  استهدف 
وأميركية  اسرائيلية  تهديدات  بعد  حقها،  في  »مغامرة« 
الواليات  وتعهّدت  الهجوم.  على  بالرد  وبريطانية 

إيران، المتحدة بـ»رد جماعي« مع حلفائها على 
وزير  قال  إذ  حازما،  الرد  جاء  األميركي،  الجانب  على 
اتصال  على  »نحن  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية 

ورومانيا  وإسرائيل  المتحدة  المملكة  مع  وتنسيق  وثيق 
سلسلة  »رأينا  وقال  جماعيًا«.  الرد  وسيكون  أخرى.  ودول 
فيها  بما  عدّة،  أشهر  مدى  على  إيران  بها  قامت  أفعال 
الفعل  هذا  أن  من  متأكدًا  لست  لذا  الشحن،  حركة  ضد 
أو  بطريقة  ما،  بشيء  ينذر  أو  جديد  أمر  هو  بالتحديد 
»لكنّ  وأضاف  الجديدة«.  الحكومة  إلى  بالنسبة  بأخرى، 
من  هائل  بقدر  التصرف  تواصل  إيران  أن  هو  يقوله  ما 

الالمسؤولية«.
أن  من  واثقة  بالده  أن  بلينكن  أعلن  بعدما  ذلك  جاء 
على  ساعات  بعد  مواقفه  وجاءت  الهجوم.  شنت  إيران 
خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  تحذير 
اإليرانية  اإٍلسالمية  »الجمهورية  أن  من  بيان  في  زاده 

القومية«.  ومصالحها  أمنها  عن  الدفاع  في  تتردد  لن 
مغامرة  أي  على  وحاسم  فوري  بشكل  »سترد  أنها  وأكد 

محتملة«.
نقلت  إليران،  واإلسرائيلي  األميركي  االتهام  ومع 
صحيفة »نيويورك تايمز« عن مصدر استخباري إسرائيلي، 
قرروا  اإليرانيين  أن  على  يؤشر  العملية  توقيت  إن  قوله 
تغيير السياسات الخاصة بالرد على العمليات اإلسرائيلية، 
على  البحرية  الساحة  في  اإليراني  الرد  كان  أن  بعد  وأنه 
إيران  بدأت  نفسها،  الساحة  في  إسرائيل  نفذتها  عمليات 

البحر على عمليات نفذتها إسرائيل في سوريا. ترد عبر 
تحقيقا  تايمز«  »نيويورك  نشرت  الماضي  مارس  وفي 
والتي  اإلسرائيلية،   – اإليرانية  البحرية  الحرب  خفايا  حول 

أطلقها  التي  التحذيرات  باب  من  يأتي  عنها  الحديث  كان 
التي  للعملية  التحقيق  وتطرق  إسرائيليون،  مراقبون 
وقتها،  »شهركرد«،  اإليرانية  الحاويات  سفينة  استهدفت 
 80 مسافة  على  المتوسط،  للبحر  الدولية  المياه  في 
منذ  أنه  إلى  وأشارت  اإلسرائيلية.  السواحل  من  كيلومترا 
الخاصة  البحرية   »13 »السرب  قوة  هاجمت   2019 عام 

إيرانية على األقل. 10 سفن تجارية  اإلسرائيلية 
إسرائيلي  وآخر  أميركي  مسؤول  عن  التحقيق  ونقل 
كانت  المستهدفة  اإليرانية  السفن  غالبية  أن  سابق، 
وأن  أسلحة،  فقط  سفينتان  حملت  بينما  النفط،  تحمل 
مهاجمة هذه السفن شرقي المتوسط وفي البحر األحمر، 

بالمنطقة. اإليراني  النفوذ  لتقليص  محاولة  جاءت ضمن 
تندرج  البحر  في  المواجهة  أن هذه  يرون  لكن محللين 
وقت  في  اإليراني  النووي  الملف  بشأن  التوتر  إطار  في 
جديد  اتفاق  إلى  للتوصل  الضغوط  زيادة  طهران  تحاول 
منعها  إلى  تسعىإسرائيل  فيما  مصلحتها  في  أكثر  يصب 

عن ذلك.
عمليات  خلف  بالوقوف  إسرائيل  اتهام  إليران  وسبق 
من  عددا  طالت  واغتياالت  النووية  لمنشآتها  تخريب 
علمائها. وذكرت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية إن إيران 
النووية، متسائلة: »هل  العتبة  بالفعل على حافة  أصبحت 

الوضع؟«. التعايش مع هذا  إسرائيل  تستطيع 
على  نشرته  إخباري  تحليل  في  الصحيفة،  وأضافت 
إيران  عن  الساسة  يتحدث  »عندما  اإللكتروني:  موقعها 
المهم  من  بالتحديد؟  بذلك  يقصدون  فماذا  نووية، 
موقف  يكون  أن  أيضا  ويجب  المصطلح،  فهم  للغاية 

قبل  وذلك  المتحدة،  الواليات  لموقف  مشابها  إسرائيل 
النووية«. المباحثات  استئناف 

األخير  الهجوم  يغير  ربما  نفسه،  الوقت  في 
وفق  الخليج،  منطقة  في  العسكرية  السيناريوهات 
واشنطن  معهد  في  بيكر  زميل  هو  هندرسون  سايمون 
إذ  المعهد،  في  الطاقة  وسياسة  الخليج  برنامج  ومدير 
يقول »ربما يكون األمر األكثر إثارة للقلق هو أن الهجوم 
األميركية  العسكرية  الخيارات  إعادة حساب  إلى  يؤدي  قد 
طائرة  تمكنت  »إذا  ويضيف  إيران«،  ضد  والبريطانية 
فقد  نفط،  ناقلة  ضرب  من  مشابه  سالح  أو  طيار  بدون 

تتمكن أيضًا من ضرب حاملة طائرات«.
الطائرات  حاملة  عبرت  فقط،  واحد  أسبوع  وقبل 
إليزابيث«  كوين  إس  إم  »إتش  الجديدة،  البريطانية 
المياه  في  الراية  لترفع  شرقًا  متوجهًة  نفسها  المياه 
القريبة من الصين. فيما ال تزال حاملة الطائرات »يو إس 
إس رونالد ريغان« ومجموعتها الضاربة في المنطقة، على 
طالبان  حركة  تقدم  مع  تعاملها  على  التركيز  من  الرغم 
في  نفسها  إخفاء  خيار  الناقلة  تتخذ  وقد  أفغانستان؛  في 

فعالية. أقل  يجعلها  لكن ذلك  المفتوح،  المحيط 
للشأن  متابعون  يتساءل  المتالحقة،  التطورات  ووسط 
الخليجي إذ ما كان التصعيد األخير هو صفحة جديدة في 
أنه تصعيد  الصراع بين بين أميركا وإيران بالمنطقة، أم 
الجديدة  السياسية  اإلدارات  بين  النوايا  باختبار  يرتبط 
يخرج  ال  لعبة  وقواعد  بسقف  ومحكوم  البلدين،  كال  في 

األطراف. عنها 

طهران - الوسط



اقتصاد

كالم في األرقام

مليارات دوالر
صافي إيرادات مجموعة »على بابا« 

الصينية في 3 أشهر
 )أبريل ـ يونيو 2021(

قالوا
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العمالت  صــرف  أسعار  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
األربعاء،  أمس  الرسمية،  السوق  في  الدينار  أمام  األجنبية 

4.50 دينار. إذ بلغ متوسط سعر صرف الدوالر 
والجنيه  دينار،   5.34 اليورو  وسجَّل متوسط سعر صرف 
دينار،   0.53 التركية  والليرة  دينار،   6.27 اإلسترليني 
من  المعلنة  األسعار  حسب  دينار،   0.69 الصيني  واليوان 

المركزي. المصرف 
صرف  سعر  متوسط  بلغ  العربية،  العمالت  يخص  وفيما 
 1.22 اإلماراتي  والدرهم  دينار،   1.20 السعودي  الريال 

1.61 دينار. التونسي  دينار، والدينار 

السوق الرسمية: الدوالر 4.5 دينار

»لن يتم القضاء على الجوع 
بحلول العام 2030، إذا لم 
تتخذ إجراءات شجاعة، 
وبشكل خاص لمعالجة عدم 
المساواة في الحصول على 
الغذاء«.

وزير الخارجية والتعاون 
الدولي اإليطالي لويغي دي مايو
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بايدن«  »مذهب  بين  المشتركة  القواسم  أن  هنا  المفارقات  عجيب  من 
وسياسات ترامب أكثر من تلك المشتركة بينه ومذهب إدارة باراك أوباما التي 
خدم فيها الرئيس الحالي في وقت سابق. الواقع أن العقيدة الشعبوية الجديدة 
التي نشأت في عهد ترامب بدأت تتبلور وتأخذ شكلها الكامل اآلن في عهد 
بايدن، بما يشير إلى انفصال حاد عن العقيدة النيوليبرالية التي انتهجها كل 

الرؤساء من ِبـيل كلينتون إلى أوباما.
خاض ترامب االنتخابات كزعيم شعبوي ــ متعاطف مع العمال من الطبقة 
ـ لكنه حكم كشخص  الكادحة من ذوي البشرة البيضاء الذين تخلفوا عن الركبـ 
متنفذ من أصحاب الثراء، فخفض ضرائب الشركات وزاد من ضـعـف قوة العمل 
مقابل رأس المال. مع ذلك، احتوت أجندته على بعض العناصر الشعبوية حقًا، 
وخاصة عند مقارنتها بالنهج الذي يحابي بشكل جذري الشركات الكبرى والذي 

الحقه الجمهوريون لعقود من الزمن.
في حين كانت كل من إدارة كلينتون، وإدارة جورج دبليو بوش، وإدارة أوباما، 
السياسة  األساسي من مسائل  فإن موقفها  الخاصة،  مختلفة على طريقتها 
االقتصادية األساسية كان متماثاًل. على سبيل المثال، كانت جميعها تدافع عن 
اتفاقيات تحرير التجارة وكانت تفضل الدوالر القوي، معتبرة ذلك وسيلة لخفض 
أسعار الواردات ودعم قوة الطبقات العاملة الشرائية في مواجهة اتساع فجوة 

التفاوت في الدخل والثروة.
االحتياطي  بنك  استقاللية  تحترم  السابقة  اإلدارات  من  كل  كانت  كما 
الفيدرالي األميركي وتدعم التزامه بتثبيت استقرار األسعار. وكل منها الحقت 
وزيادات  الضريبية  )التخفيضات  التحفيز  إلى  لجأت  معتدلة  مالية  سياسة 
كانت  وأخيرًا،  االقتصادي.  لالنكماش  كاستجابة  األعم  األغلب  في  اإلنفاق( 
إدارات كلينتون، وبوش، وأوباما تشعر باالرتياح نسبيًا مع شركات التكنولوجيا 
الضخمة، والشركات الكبرى، ومؤسسات وول ستريت. وأشرفت كل منها على 
تحرير قطاعات السلع والخدمات من الضوابط التنظيمية، مما خلق الظروف 
المناسبة لتركيز قوة احتكار الـقِـلة اليوم في قطاعات الشركات، والتكنولوجيا، 

والتمويل.
إلى جانب تحرير التجارة والتقدم التكنولوجي، عززت هذه السياسات أرباح 
الشركات وخفضت حصة العمل في الدخل اإلجمالي، مما أدى إلى تفاقم التفاوت. 
استفاد المستهلكون األميركيون من حقيقة مفادها أن الشركات الغنية بالربح 

يمكن أن تـمرر بعض المكاسب التي جنتها من إلغاء الضوابط التنظيمية 
)من خالل األسعار األقل والتضخم المنخفض(، لكن ذلك كان كل شيء.

مذاهب  كانت 
كلينتون، وبوش، وأوباما 
نيوليبرالية  االقتصادية 
يعكس  بما  األساس،  في 
باقتصاد  ضمنيًا  إيمانًا 
الفوائد  تقاطر  على  يقوم 
األمور  لكن  األسفل.  إلى 
اتجاه  في  تتحرك  بدأت 
الشعبوية  إلى  ميال  أكثر 
مع  والقومية  الجديدة 
هذه  تبلورت  ثم  ترامب، 

التغيرات في عهد بايدن.
بينما كان ترامب أكثر جوراً وتشددًا في نزوعه إلى سياسات الحماية، 
يالحق بايدن سياسات تجارية قومية مماثلة منغلقة على الذات. فقد أبقى 

على التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين ودول أخرى، 
وقدم سياسات مشتريات أكثر صرامة تتبع شعار »اشتر األميركي«، فضال عن 
سياسات صناعية إلعادة دعم قطاعات التصنيع الرئيسية. وعلى ذات القدر من 
األهمية، استمر االنفصال الصيني- األميركي والسباق من أجل فرض الهيمنة 

على التجارة، والتكنولوجيا، والبيانات، والمعلومات، وصناعات المستقبل.
على نحو مماثل، على الرغم من أن بايدن لم يتبع ترامب رسميًا في المطالبة 
بدوالر أضعف وترهيب االحتياطي الفيدرالي لحمله على تمويل عجز الميزانية 
الضخم الذي خلقته سياساته، فإن إدارته استنت أيضًا تدابير تتطلب تعاونًا أوثق 
مع االحتياطي الفيدرالي. الواقع أن الواليات المتحدة انتقلت إلى حالة مفروضة 
بحكم األمر الواقع، إن لم يكن بحكم القانون، من تسييل الديون الدائمة ــ 
وهي السياسة التي بدأت في عهد ترامب ورئيس االحتياطي الفيدرالي جيروم 

باول.
عالوة على ذلك، نظرًا للعجز المزدوج الضخم في أميركا، تخلت إدارة بايدن 
عن مالحقة سياسة الدوالر القوي. ورغم أنها ال تفضل الدوالر األضعف بشكل 
علني كما فعل ترامب، فمن المؤكد أنها لن تمانع في تحول العملة على النحو 
الذي قد يستعيد قدرة الواليات المتحدة التنافسية ويقلل من العجز التجاري 

المتصاعد.
للتعويض عن فجوة التفاوت في الدخل والثروة، يفضل بايدن التحويالت 
العمل،  عن  والعاطلين  العمال  على  الضرائب  وخفض  الضخمة  المباشرة 
هي  هذه  أخرى،  مرة  الركب.  عن  تخلفوا  والذين  جزئي،  بدوام  والعاملين 
كورونا،  فيروس  قانون مساعدات  مع  ترامب،  عهد  في  بدأت  التي  السياسة 
واإلغاثة، واألمن االقتصادي بقيمة 2 تريليون دوالر، فضال عن مشروع قانون 
التحفيز بقيمة 900 مليار دوالر الذي جرى إقراره في ديسمبر2020. وفي عهد 
بايدن، أقرت الواليات المتحدة حزمة تحفيز أخرى بقيمة 1.9 تريليون دوالر 
وتدرس اآلن برنامجًا لإلنفاق اإلضافي على البنية األساسية، بتعريفها العريض، 

بقيمة 4 تريليونات دوالر.
بينما يدفع بايدن في اتجاه ضرائب أكثر تصاعدية مقارنة بما قدمه ترامب، 
فإن قدرة إدارته على زيادة الضرائب مقيدة. وعلى هذا، فكما كانت الحال في 
عهد ترامب، سيأتي تمويل العجز المالي الضخم مرة أخرى بديون سيضطر 
االحتياطي الفيدرالي في األغلب األعم إلى تحويلها إلى نقود بمرور الوقت. كما 
سيعمل بايدن على توجيه ردة الفعل العامة المعاكسة ضد الشركات الكبرى 
وشركات التكنولوجيا الضخمة التي بدأت في عهد ترامب. وقد بدأت إدارته 
تتخذ بالفعل خطوات للحد من قوة الشركات من خالل إنفاذ قوانين مكافحة 
االحتكار، والتغييرات التنظيمية، والتشريع في نهاية المطاف. في كل من هذه 
الحاالت، يتمثل الهدف في إعادة تخصيص جزء من الدخل الوطني من رأس 

المال واألرباح إلى العمالة واألجور.
بهذا، خرج بايدن من البوابة بأجندة اقتصادية شعبوية جديدة أقرب إلى 
أجندة ترامب وليس أجندة أوباما. لكن هذا التحول المذهبي ليس مفاجئًا. 
فكلما أصبح التفاوت بين الناس مفرطًا، يصبح الساسة ــ من اليمين واليسار 
ــ أكثر شعبوية. البديل هو السماح للتفاوت الجامح بين الناس بالتحول إلى 
مصدر للصراع االجتماعي، أو في حاالت شديدة التطرف، إلى حرب أهلية أو 

ثورة.
من  األميركية  االقتصادية  السياسة  بندول  يتحول  أن  المحتم  من  كان 
النيوليبرالية إلى الشعبوية الجديدة. لكن هذا التحول، على الرغم من كونه 
ضروريًا، سيجلب مخاطر مرتبطة به. فالديون العامة والخاصة الضخمة تعني 
أن االحتياطي الفيدرالي سيظل واقعًا في فخ الديون. عالوة على ذلك، سيكون 
االقتصاد عُـرضة لصدمات العرض السلبية نتيجة لتراجع العولمة، واالنفصال 
بين الواليات المتحدة والصين، والشيخوخة المجتمعية، والقيود المفروضة 
على الهجرة، وكبح جماح قطاع الشركات، والهجمات السيبرانية، وتغير المناخ، 

وجائحة مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد- 19(.
قد تساعد السياسات المالية والنقدية المتساهلة في زيادة حصة العمالة في 
الدخل في الوقت الراهن. لكن بمرور الوقت، قد تؤدي ذات العوامل إلى ارتفاع 
معدالت التضخم أو حتى الركود التضخمي )إذا نشأت صدمات العرض السلبية 
الحادة(. وإذا أدت السياسات الرامية إلى تضييق فجوة التفاوت إلى زيادات غير 
مستدامة في الديون الخاصة والعامة، فقد يصبح المسرح ممهداً لذلك النوع 
من أزمات الديون التضخمية الركودية التي حذرت منها في وقت سابق من 

هذا الصيف.

األبيض بالبيت  االقتصاديين  المستشارين  مجلس  في  سابق  اقتصادي  خبير   *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.504دوالر أميركي
5.3472يورو

6.2723الجنيه االسترليني
1.201الريال السعودي
1.2263درهم إماراتي

0.6969االيوان الصيني
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سيناريوهان لسعر النفط يحققان قفزة في النمو وانخفاض البطالة في ليبيابان
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اإلسكوا: السالم المتوقع سيكون له تأثير غير عادي

●  قطاع النفط والغاز قاطرة التنمية في ليبيا
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االقتصادية  التطورات  حول  أممي  مسح  رسم 
إيجابية  صورة  المقبلين،  العامين  خالل  واالجتماعية 
عن تأثير السالم في ليبيا على مستويات النمو والبطالة 

وفرص إعادة اإلعمار في العام 2021.
اإلجمالي  المحلي  النمو  يصل  أن  المسح  وتوقع 
خالل   %  11 إلى  التضخم  يتراجع  فيما   %  92 بنسبة 
2021، بعدما كان النمو العام الماضي متراجعًا بنسبة 

.% 68
التطورات  بملخص »مسح  الواردة  األرقام  وأظهرت 
الذي  العربية«،  المنطقة  في  واالجتماعية  االقتصادية 
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  تصدره 
أن  الماضي،  األحد  سنويًا،  »اإلسكوا«  آسيا  لغربي 
تأثير  له  سيكون  ليبيا  في  السيما  المتوقع،  السالم 
والبلدان  الحروب  مزقتها  التي  البلدان  على  عادي  غير 

المجاورة.
ووضع التقرير آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة العربية 
خط  سيناريو  التاليين،  السيناريوهين  أساس  على 
النفط 53 دوالرًا،  برميل  فيه سعر  يبلغ  الذي  األساس 
وسيناريو آخر بديل حيث يتوقع أن يبلغ متوسط سعر 

النفط 65 دوالرًا.

استقرار النمو المحلي اإلجمالي
توقعت  السيناريوهين،  كال  وفي  ليبيا  بخصوص 
 %  92 عند  اإلجمالي  المحلي  النمو  يستقر  أن  اللجنة 
والتضخم عند 11 % في 2021، بعدما كان النمو العام 

الماضي متراجعًا بنسبة 68 %.
وحدد المسح 4.8 % نسبة نمو في العام 2021 في 
المتأثرة  البلدان  اقتصادات  تشهده  قد  آخر  سيناريو 
السيناريو  في   2021 العام  في   %  5.8 وبنسبة  بالنزاع 
عملية  إلى  رئيسي  بشكل  األداء  هذا  ويعزى  البديل. 
فبراير  في  ليبيا  في  انطلقت  التي  المحتملة  السالم 
2021 ، والتي يمكن أن تؤدي إلى استقرار البلد وفق 

تسجل  أن  المتوقع  من  المثال،  سبيل  وعلى  التقرير، 
2021، وسيكون  العام  92 % في  ليبيا نموًا بأكثر من 

هذا األداء المذهل مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط.
أن  توقع  مالي  عجز  إلى  المسح  أشار  المقابل،  في 
يقارب 76 % في ليبيا، غير أنها ستستفيد من استئناف 
حيث  النار؛  إطالق  وقف  اتفاق  إبرام  بعد  النفط  إنتاج 
يرتقب أن تزيد من إنفاقها على البنية التحتية وإعادة 

اإلعمار.
وتوقع المسح أن تنخفض البطالة بشكل طفيف في 
للنشاط  التدريجية  العودة  إلى  نتيجة  ككّل  المنطقة 
سببتها  إجبارية«  »بطالة  مرحلة  بعد  االقتصادي 
إلى 11.3   2020 العام  تقريبًا في   % 12 الجائحة، من 

% في 2021.
عدم  أو  الصراعات  تعاني  التي  البلدان  مع  ومقارنة 
االستقرار ستستمر في تسجيل معدالت بطالة مرتفعة، 
لكن في حالة ليبيا من المرجح أن تتراجع إلى 11 % في 

2021 مقارنة بـ17 % خالل العام الماضي.

تعافي قطاعات حيوية
إعداد  فريق  على  المشرف  قال  اإلطار،  هذا  وفي 
التقرير من »اإلسكوا«، محمد الهادي بشير، إن التعافي 
سيطال عددًا من القطاعات الحيوية مثل قطاع النفط؛ 
ما سيحسن النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 
المرهونة  القطاعات  في  سريعًا  يكون  لن  أنه  إال 

)كوفيد19-(،  جائحة  من  التلقيح  في حمالت  بالتقدّم 
والتي لن تنتهي قبل العام 2022، مثل قطاعي الطيران 

والسياحة.
العربية  البلدان  على  خاص  بشكل  هذا  وسيؤثر 
عن  ناتجًا  االنتعاش  سيكون  حيث  الدخل؛  المتوسطة 
التي  االقتصادية  لألنشطة  والجزئي  التدريجي  الرجوع 

تعطلت على نحو كبير في العام 2020.
ليبيا بحسب  الفقر في  بيانات حول  وفيما لم تتوفر 
المسح، ستبقى نسبة الفقر مرتفعة بشكل ملحوظ في 
العديد من البلدان العربية خالل العام 2021، ال سيما 
في البلدان المتأثرة بالصراعات؛ إذ سيطال فقر الدخل 
واليمن،  في سورية  تقريبًا  السكان  من   % و83   %  88
على التوالي. وفي البلدان العربية األقل نموًا، ستفوق 
المتوسطة  العربية  البلدان  أما في   ،% 40 الفقر  نسبة 

الدخل، فمن المتوقع أن تنخفض قلياًل إلى 19 %.

تحذير أممي
يذكر أن تقريرًا لألمم المتحدة، حذر من ارتفاع كلفة 
الصراع الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سالم في 
السنوات المقبلة، مقدرًا تلك الكلفة بنحو 628.2 مليار 
دينار »ما يعادل 465 مليار دوالر بسعر الصرف الرسمي 

للدينار«، وذلك في الفترة من 2021 إلى 2025.
التقرير الذي أصدرته اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
اإلجمالية  التكلفة  أن  أوضح  »اإلسكوا«،  آسيا  لغربي 

مليار  و411.6  تريليون  إلى  ستصل  ليبيا،  في  للصراع 
دينار »1046 مليار دوالر«.

نتيجة  االقتصاد  انكماش  إلى  التقرير  وأشار 
الستمرار الصراع في ليبيا؛ إذ تراجع االستثمار وتقلص 
صندوق  توقعات  بين  بالمقارنة  إنه  وقال  االستهالك، 
النقد الدولي وأداء االقتصاد الليبي، يتضح أن الخسارة 
تقدر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الصراع  ألحقها  التي 
إلى   2011 من  الفترة  في  دينار  مليار   292.2 بمبلغ 
الصرف  بسعر  دوالر  مليار   216 يعادل  ما  »أي   2015

الرسمي للدينار«.
إلى  ليبيا  في  االقتصادية  الخسائر  زيادة  وأرجع 
ثالثة عوامل رئيسية هي: »تدمير األصول الرأسمالية، 
األسواق  في  النفط  أسعار  وتراجع  اإلنتاجية،  وخسارة 
العالمية«، لكنه أشار إلى أن تقديرات »اإلسكوا« تشير 
إلى أن معظم هذه الخسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه 

الصراع.

تضرر التشييد
ليبيا  في  الصراع  أن  »اإلسكوا«  تقرير  وأوضح 
ليسجل  االقتصاد،  وشل  الخارجية  التجارة  عطل 
المنتجات  بعض  صادرات  في  وكبيرًا  مفاجئًا  انخفاضًا 

بالنفط. المتعلقة  سيما  ال  الرئيسية، 
الواردات،  على  أشد  بصورة  الصراع  أثر  وظهر 
وانخفاض  والبناء،  التشييد  قطاعي  تقلص  بسبب 
السواء،  على  والمواطنين  المغتربين  العمال  نفقات 

التقرير. وفق 
إلى  العائدين  األجانب  العمال  تدفق  أن  أضاف 
بلدانهم األصلية، وانخفاض دخل المواطنين الليبيين، 
كانا سببين رئيسيين في انخفاض االستهالك النهائي.
االستثمار  في  المسبوق  غير  االنخفاض  أن  وأوضح 
المنتجات  على  المحلي  الطلب  تكثيف  إلى  أدى  العام 
المستوردة، مشيرًا إلى أن الصراع دمر عدة قطاعات 
النفطي  القطاع  سيما  وال  الليبي،  االقتصاد  في  أخرى 

والتصنيع.  والزراعة  البناء  وقطاعات 

1.41 تريليون دينار
 تكلفة استمرار الصراع الليبي

حتى 2025

معدالت البطالة في ليبيا ستتراجع 
إلى 11 % في 2021 مقارنة 

بـ17 % العام الماضي

1385 طن ذهب احتياطي البنوك املركزية في 16 دولة عربية
السعودية في الصدارة تليها لبنان ثم الجزائر

أظهر تقرير حديث نشره مجلس الذهب العالمي أن احتياطي الذهب المملوك 
من البنوك المركزية في 98 دولة تجاوز مستوى 35 ألف طن، وأشار إلى أن مجموع 
احتياطي البنوك المركزية في 16 دولة عربية بلغ 1385.2 طن، وهو ما يمثل نحو 

3.89 %من إجمالي االحتياطي العالمي.
ولفت التقرير إلى أن السعودية تتصدر الدول العربية في احتياطي الذهب؛ حيث 
تمتلك 323.1 طن، تليها في المرتبة الثانية لبنان؛ إذ أن احتياطي مصرف لبنان يقدر 

بنحو 287 طنًا، ثم الجزائر التي تمتلك 173.6 طن.
وفيما يتعلق بالتصنيف العالمي، أظهر التقرير أن الواليات المتحدة تتصدر القائمة 

باحتياطيات تبلغ 8133.5 طن، ثم ألمانيا 3359.1 طن، تليها فرنسا 2436.3 طن.
فيما احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميًا؛ حيث تمتلك احتياطيات من المعدن 
احتياطي مصرفها  في  الصين  روسيا  وتسبق  2292.2 طن،  بنحو  تقدر  النفيس 
المركزي من الذهب؛ حيث تمتلك األخيرة 1948.3 طن، وتحتل المرتبة السادسة 

عالميًا.
في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في تعامالت أمس األربعاء؛ حيث ينتظر 

المستثمرون إشارات من بيانات الوظائف األميركية بشأن انتعاش سوق العمل، والتي 
قد تؤثر على خطط بنك االحتياطي الفيدرالي المتدنية.

وسجل سعر العقود اآلجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر المقبل نحو 1816.60 
دوالر لألوقية، بنمو 0.14 % أو 2.50 دوالر. وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.21 

% بما يعادل 3.72 دوالر ليصل إلى 1814.16 دوالر لألوقية.
وفي تلك األثناء، انخفض المؤشر األميركي للدوالر الذي يقيس أداء الورقة الخضراء 

أمام سلة من 6 عمالت رئيسية بنسبة 0.12 % عند 91.980 نقطة.
الثالثاء إن سوق  الفيدرالي ميشيل بومان،  وقالت محافظ بنك االحتياطي 

آثار الوباء، وهناك المزيد مما يتعين  العمل ستستغرق وقتًا للتعافي من 
القيام به حتى يعود االقتصاد األميركي إلى مساره الصحيح.

وأظهرت بيانات زيادة الطلبات الجديدة على السلع األميركية 
الصنع أكثر من المتوقع في يونيو، بينما كان اإلنفاق التجاري على 
المعدات قويًا، ما يشير إلى القوة المستمرة في التصنيع حتى مع 

تحول اإلنفاق بعيدًا عن السلع إلى الخدمات.
وتشير البيانات إلى تباطؤ التوظيف في الواليات المتحدة 
إعانات  التي أنهت  الواليات  في يوليو مع ضعف خاص بين 

البطالة الفيدرالية والمناطق التي ينتشر فيها متغير )دلتا(.
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بلغ عدد العاطلين عن العمل في دول االتحاد األوروبي نحو ثالثة ماليين شاب، ممن تقل 
أعمارهم عن 25 عامًا، منهم 2.431 مليون في منطقة اليورو، وفًقا لتقرير المكتب األوروبي 

لإلحصاء »يوروستات«.
ويؤكد التقرير أن نسبة البطالة بين النساء وصلت 7.5 % من مجموع العاطلين في شهر 
يونيو الماضي مقارنة بـ 7.7 % خالل الشهر الذي سبقه؛ حيث أعلن المكتب األوروبي لإلحصاء، 
أن معدالت البطالة في الدول التي تستخدم العملة األوروبية الموحدة )اليورو( وصلت إلى 
%7.7 خالل شهر يونيو الماضي، ما يُعتبر انخفاضًا ملحوًظا عن المعدالت المسجلة على 

أساس شهري وسنوي.
وأفاد المكتب في أحدث تقاريره، أن معدالت البطالة في منطقة اليورو كانت تصل إلى 8% 
خالل شهر يونيو 2020 وكذلك شهر مايو 2021، أما في عموم دول االتحاد الـ27، فسجل 
متوسط معدالت البطالة انخفاضًا هو اآلخر، فقد وصل إلى 7.1 % في شهر يونيو الماضي 
مقارنة بـ 7.3 % في الشهر نفسه من العام 2020. ويشير التقرير إلى أن 14.916 مليون 
أوروبي كانوا عاطلين عن العمل في شهر يونيو 2021، منهم 12.517 مليون في دول منطقة 
اليورو، ويؤكد التقرير أن نسبة البطالة بين النساء وصلت 7.5 % من مجموع العاطلين في 

شهر يونيو الماضي مقارنة بـ 7.7 % خالل الشهر الذي سبقه.  

ثالثة ماليني شاب عاطل في أوروبا
السعر بالدوالرنوع الخام

70.70برنت

68.66غرب تكساس

72.90دبي

73.89سلة أوبك

70.50أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/4/ 2021

البنك الدولي: 70% من سكان 
اليمن يواجهون خطر املجاعة

نبه البنك الدولي أن نحو 70 % من سكان اليمن البالغ عددهم 
30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يُعد بالفعل من 

بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام األمن الغذائي.
موقعه  على  البنك  نشره  تقرير  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
6 سنوات  من  أكثر  منذ  اليمن  في  الدائر  الصراع  إن  اإللكتروني، 
المساعدات  إلى  بحاجة  شخص  مليون   24.1 عن  يقل  ال  ما  خّلف 

اإلنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ماليين نازح داخليا.
حيث  اليمني؛  االقتصاد  دمر  الصراع  أن  الدولي  التقرير  وأّكد 
ما   ،2015 منذ  النصف  بمقدار  المحلي  الناتج  إجمالي  انخفض 

وضع أكثر من %80 من إجمالي السكان تحت خط الفقر.
اليمن  خسائر  الماضي  يونيو  مطلع  في  الدولي  البنك  وقدر 
على مستوى البنية التحتية جراء الحرب المشتعلة بنحو 8 مليارات 
ونصف المليار دوالر. وقال تقرير حديث صادر عن البنك إن حجم 
األضرار في 16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب، تتفاوت ما 
إغاثة  أميركي. وحذرت منظمات  مليار دوالر  و8.5  مليار   6.9 بين 
دولية ووكاالت تابعة لألمم المتحدة من أن االقتصاد اليمني يقف 

على شفا االنهيار.
يوم   ، عدن  في  اليمني  المركزي  البنك  محافظ  نائب  وأعلن 
بالحجم  المحلية  العملة  تداول  وتعميم  تكثيف  تنفيذ خطة  األحد 
والمحافظات.  المركزي  البنك  فروع  جميع  في  وصرفها  الكبير 
اليمني بالحجم الصغير  الريال  أكبر قدر من  البنك لجذب  ويسعى 

إلى خزائنه لخفض المعروض منه بالسوق ألدنى مستوى ممكن.
المتداول  النقد  مستوى  إبقاء  المركزي  البنك  وتستهدف خطة 
تضخمية  ــار  آث أي  من  للحد  السوق،  حاجة  مع  كميا  متوافقا 

وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة المحلية.
اإلعالن  يعتزم  البنك  إن  المركزي  البنك  محافظ  نائب  وقال 
قريبا عن سندات وصكوك بمبلغ 400 مليار ريال إلى جانب حوافز 
ضمن  وذلك  المصرفي  النظام  في  النقدية  الدورة  إلعادة  أخرى 
مؤخرا  البنك  إدارة  مجلس  أقرها  التي  النقدية  السياسة  أدوات 
في اطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في المعروض 

النقدي.
البنك المركزي ضمن  وأضاف: »هناك خطوات هامة سيتخذها 
الصرف عموما  المصرفية وسوق  المنظومة  حزمة اإلصالحات في 

والتي سينعكس أثرها اإليجابي قريبا على قيمة عملتنا«. 

»ريبسول« ترغب في استئناف نشاطها االستكشافي في ليبيا
ليبيا،  في  اإلسبانية  »ريبسول«  شركة  فرع  مدير  أعرب   
نشاطها  استئناف  في  الشركة  رغبة  عن  سيمنا  سيموني 
األمنية  األوضاع  استقرار  بعد  »خاصة  ليبيا  في  االستكشافي 

في البالد«.
رئيس  عقده  الذي  االجتماع  خالل  سيموني  وأوضح 
أن  الثالثاء،  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
وجادة  مكثفة  دراسات  الراهن  الوقت  في  تجري  »ريبسول« 
للتحول في عملياتها بحقل »الشرارة« في المستقبل لتوليد 

الطاقة الشمسية.
النفط بطرابلس،  الذي عقد بمقر مؤسسة  حضر االجتماع 
واإلنتاج  لالستكشاف  المؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  من  كل 

أبوالقاسم شنقير، ونائب مدير عام شركة »ريبسول« المهدي 
الصيانة  ألعمال  الملِحة  »الحاجة  بحث  جرى  حيث  صمامة، 
الدورية للمعدات السطحية بحقل الشرارة«. وفي هذا اإلطار، 
زيادة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  استهداف  اهلل  صنع  أكد 

معدالت اإلنتاج.
عمليات  إجراء  أهمية  »ريبسول«  مدير  أوضح  بدوره، 
الصيانة للبنى التحتية في حقل الشرارة حتى تتمكن الشركة 
السنوات  خالل  اإلنتاج  بعجلة  والدفع  أهدافها،  تحقيق  من 
القادمة. وتطرق االجتماع أيضا إلى اإلجراءات االحترازية التي 
العاملين  ووقاية  »كورونا«  جائحة  لمجابهة  الشركة  تتخذها 

منها.

إلى  المقدم  الميزانية  إجمالي مشروع  بلغ 
 111 حوالي  الثالثاء،  أمس  النواب،  مجلس 
دينار  مليار   17 بنحو  يزيد  بما  دينار  مليار 

السابق. المشروع  عن 
الرواتب  بند  في  األكبر  الزيادة  وجــاءت 
جرى  حيث  ديــنــار،  مليار   9.24 بحوالي 
مشروع  في  دينار  مليار   43.91 تخصيص 
مليار  بـــ34.67  مقارنة  الجديد،  الميزانية 

المُعدّ سابًقا. دينار في 
والتشغيلية،  التيسيرية  النفقات  بند  وفي 
مليار   12.6 مقابل  دينار  مليار   18.75 بلغ 
دينار، فيما بقي البند الثالث الخاص ببرامج 
واألمر  دينار،  مليار   20 عند  ثابتًا  التنمية 
نفسه بالنسبة لنفقات الدعم التي ظلت في 

22.6 مليار دينار. المشروعين عند 
الخاص  الــخــامــس  البند  ارتــفــع  بينما 
جرى  إذ  دينار،  ملياري  بقيمة  بالطوارئ، 
الجديد  المشروع  في  مليارات   6 تخصيص 

4 مليارات في المشروع السابق. مقابل 
النواب  مجلس  عضو  قــال  جانبه،  مــن 
فقط  األول  البند  إن  سعيد،  أحمد  أبوبكر 
من    %  39.5 نسبة  يمثل  بالرواتب  الخاص 

المقترحة. الميزانية  إجمالي 
صفحته  عبر  منشور  في  سعيد،  وأضــاف 
مخصصات  زيــادة  أن  »فيسبوك«،  على 

و150  مليارات   6 البالغة  الثاني  الباب 
لوزارة  مخصصات  تتضمن  دينار،  مليون 
الدفاع؛ لتغطية التزامات عن سنوات سابقة 
هذا  أن  إلى  الفتًا  دينار،  مليارات   5 بقيمة 
الميزانية  إجمالي  من   16.9% يمثل  الباب 

المقترحة.

مجلس  أعضاء  أن  البرلماني  النائب  وأكد 
النواب، من بينهم لجنة التخطيط والمالية، 
رسميًا  تسليمه  بعد  بالمقترح  علموا 
من  »االنتهاء  جرى  أنه  السيما  للمجلس، 
والتوافق  السابق  القانون  مشروع  مراجعة 

المالحظات«. أغلب  الحكومة وتسوية  مع 

جديد  مقترح  »تقديم  أن  على  شدد  لكنه 
إلى  إحالته  الالئحة،  وفق  يتطلب،  للميزانية 
ومراجعته  لدراسته  والمالية  التخطيط  لجنة 
من جديد قبل عرضه على المجلس للنقاش 
بشأن  تــردد  ما  نفى  لذلك  والتصويت«، 

الجديد. الميزانية  مشروع  اعتماد 

●  أطفال في مخيم ضروان للنازحين قرب العاصمة اليمنية صنعاء

● مصرف ليبي المركزي

●  جانب من جلسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، الثالثاء 3 أغسطس2021 )الوسط(
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القاهرة ـ الوسط
ارتفعت الودائع لدى الجهاز المصرفي في ليبيا بنسبة 2 %، 
إذ  الجاري،  العام  من  األول  الربع  في  دينار  مليار   2.1 وبقيمة 
سجلت تلك الودائع 104.29 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، 

مقابل 102.19 مليون دينار في نهاية 2020.
كما زادت التسهيالت االئتمانية الممنوحة لمختلف األنشطة 
االقتصادية بنسبة %3.6 وبواقع 623 مليون دينار خالل الربع 

األول نفسه لتصل إلى 17 مليارًا و 619 مليون دينار.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أن 
هذه الزيادة تحققت في السلف االجتماعية التي صعدت بنسبة 
33 % وبواقع مليار و26 مليون دينار، لتصل إلى 4 مليارات و62 
مليون دينار في نهاية مارس الماضي، مقابل 3 مليارات و29 

مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
في حين لم تشهد القروض العقارية أي تطور في الربع األول؛ 
 ،2020 العام  نهاية  في  سجلته  الذي  مستواها  عند  بقيت  إذ 

البالغ مليارين اثنين و29 مليون دينار.
فقد  والخدمية  اإلنتاجية  لألنشطة  الموجهة  القروض  أما 
انخفضت إلى 11.52 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقابل 

11.93 مليار دينار بنهاية 2020.
أما بالنسبة للودائع، فقد توزعت إلى ودائع األفراد، بقيمة 34 
مليارًا و497 مليون دينار، وودائع الشركات والمؤسسات بنحو 
28 مليارًا و295 مليون دينار، باإلضافة إلى ودائع القطاع العام 
حكومية  ودائع  وأخيرًا  دينار،  مليون  و121  مليارًا   28 بحوالي 

بقيمة 13 مليارًا و381 مليون دينار.
القطاع  ودائــع  إجمالي  زيــادة  المصرف،  بيانات  وأظهرت 
 3.6 62 مليارًا و793 مليون دينار، بارتفاع نسبته  الخاص إلى 
% خالل الربع األول، وبقيمة 2.22 مليار دينار، كما زادت ودائع 
الحكومة بنسبة 10.6 % إلى 13.38 مليار دينار مقابل 12.09 

مليار.
في حين تراجعت ودائع القطاع العام إلى 28.12 مليار دينار 
 ،2020 العام  نهاية  في  مليار   29.52 مقابل  األول،  الربع  في 
الفترة  خالل   %  11.3 بنسبة  األفــراد  ودائــع  انخفضت  كذلك 

نفسها لتسجل 34.49 مليون دينار مقابل 38.9 مليار دينار.

104 مليارات دينار إجمالي ودائع 
املصارف الليبية في الربع األول

111 مليار دينار إجمالي املشروع الجديد للميزانية الليبية
نسبة الرواتب تصل إلى %40

بنغازي ـ الوسط

القاهرة ـ الوسط

●  كريستالينا جورجييفا

زاد صندوق النقد الدولي من قدرته على اإلقراض بقيمة 650 
مليار دوالر، وهو ما سوف يسمح بزيادة المساعدات للدول األكثر 
ضعًفا، ومن المقرر أن تحصل البلدان الناشئة والنامية على حوالي 

275 مليار دوالر.
جورجييفا  كريستالينا  للصندوق  العامة  المديرة  وووصفت 
أكبر  إنه  وقالت  بالقرار»التاريخي«،  الصندوق  حكام  مجلس  قرار 
مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، ومتنفسًا 

لالقتصاد العالمي في هذه األزمة غير المسبوقة«.
مخصصات  من  »ستستفيد  األعضاء  الدول  جميع  أن  وأكدت 
لالحتياطات  العالمية  الحاجة  وستلبي  الخاصة،  السحب  حقوق 
االقتصاد  واستقرار  قــدرات  وتعزز  الثقة  وستحفز  األجل  طويلة 

العالمي«.
وأضافت في بيان أن هذه الزيادة »ستساعد بشكل خاص الدول 
األعضاء األكثر ضعًفا في سعيها للتغلب على آثار األزمة« الصحية، 
الصادرة حديًثا ستخصص  الخاصة  السحب  أن حقوق  إلى  مشيرة 
للدول األعضاء بما يتناسب مع حصتها في الصندوق، من المقرر 

أن تحصل البلدان الناشئة 
والنامية على حوالي 275 

مليار دوالر.
وأوضـــحـــت الــمــديــرة 
أيضًا  »سنواصل  العامة 
مع  النشطة  المناقشات 
لتحديد  األعضاء  ــدول  ال
للتطبيق  القابلة  الخيارات 
السحب  حقوق  لتحويل 
من  الطوعية  الخاصة 
البلدان الغنية إلى البلدان 
األكثر عوزًا واألكثر ضعًفا 
التعافي  على  لمساعدتها 
نمو  وتحقيق  الوباء  من 

متكيف ومستدام«.
ــدول  ــ وســتــتــمــكــن ال

الخاصة  السحب  حقوق  تحويل  من  المثال،  سبيل  على  الغنية، 
تمويل  أجل  من  لها  المخصصة  تلك  باستخدام  بها  المتعلقة 
النقد الدولي،  الصندوق االئتماني للحد من الفقر ولنمو صندوق 
الدخل،  منخفضة  البلدان  إلى  القروض  عروض  من  سيزيد  مما 

بحسب الصندوق.
المبادرة،  هذه  باعتماد  الحكومية  غير  أوكسفام  منظمة  رحبت 
»ستوفر  بيان:  في  دار،  نادية  بواشنطن  المنظمة  رئيسة  وقالت 
تواجه  التي  النامية  للدول  الجديدة  الخاصة  السحب  حقوق 
من  ذلك  يزيد  أن  دون  بالفعل  تحتاجها  التي  السيولة  صعوبات 

أعباء ديونها«.
الغنية  الــدول  تقوم  أال  المعقول  غير  »من  أنه  إلى  وأشــارت 
الخاصة  السحب  حقوق  من  حصة  تخصيص  بإعادة  ما  بطريقة 
الخاصة بهاعلى األقل 100 مليار دوالر كما قررت مجموعة السبع« 

في قمة منتصف يونيو.
وأكدت أنه من الضروري أن تعمل الحكومات »بشفافية كاملة 
وبالتعاون مع المجتمع المدني« كي يتم استخدام حقوق السحب 

الخاصة بشكل مالئم.
ليست   1969 العام  في  ُأطلقت  التي  الخاصة  السحب  وحقوق 
عملة وليس لها وجود مادي، وتستند قيمتها إلى سلة من خمس 
اإلسترليني،  والجنيه  واليورو  الدوالر  هي  رئيسية  دولية  عمالت 
الصندوق  اعتمده  الذي  الصيني  اليوان  أو  والرينمينبي  والين، 

مؤخرا.
يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة بمجرد إصدارها كعملة 
تحويلها  أو  المحلية  العملة  قيمة  استقرار  على  تعمل  احتياطية 
بالنسبة  الفائدة  وتكمن  االستثمارات،  لتمويل  أقوى  عمالت  إلى 
الحاجة  دون  الصعبة  العمالت  على  الحصول  في  الفقيرة  للبلدان 

إلى دفع أسعار فائدة كبيرة. 

صندوق النقد يزيد قدرته على 
اإلقراض بقيمة 650 مليار دوالر

أكثر من نصف اللبنانيين تحت 
خط الفقر وأسعار المواد األساسية 

زادت بأكثر من 700 %

الدعم  مؤتمر  في  المشاركة  ــدول  ال تعهّدت 
مليون   370 نحو  بتقديم  األربعاء،  أمس  الدولي، 
أزماته  أسوأ  في  الغارق  للبنان،  كمساعدات  دوالر 
االقتصادية، وكانت األمم المتحدة قد حددت حاجة 
لبنان العاجلة إلى 350 مليون دوالر، كمساعدات في 
وتنقية  والتعليم  والصحة  الغذائية  المواد  مجاالت 
المياه، في وقت تتراجع فيه قدرة المرافق العامة على 

توفير الخدمات األساسية.
المؤتمر،  في  شاركت  دولــة   40 ممثلو  ودعــا 
اإلنترنت،  المتحدة عبر  الذي نظمته فرنسا واألمم 
البالد من  إلى تشكيل حكومة تنكب على »إنقاذ« 
مأزقها الراهن، ووضع حدّ النهيار اقتصادي صنّفه 
البنك الدولي من بين األسوأ في العالم منذ العام 

1850، وفق تقرير لوكالة »فرانس برس«.
أزمة  في   2019 عــام  صيف  منذ  لبنان  ويغرق 
التصدي  تدابير  فاقمتها  مسبوقة،  غير  اقتصادية 
نصف  من  أكثر  وبات  المرفأ.  وانفجار  لكوفيد19- 
اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة أكثر من 90 
% من قيمتها أمام الدوالر، فيما ارتفعت أسعار مواد 

أساسية بأكثر من 700%.
تشكيل  عــام،  منذ  الدولي،  المجتمع  ويشترط 
إصالحات  على  وتقبل  اختصاصيين  تضم  حكومة 
جذرية مقابل تقديم دعم مالي يحتاجه لبنان بقيمة 
تتخطى 11 مليار دوالر. ويكتفي في االنتظار بتقديم 
السلطات  تكرار  رغم  عاجلة،  إنسانية  مساعدات 
مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان 
بتشكيل حكومة، وجمع مؤتمران سابقان مساعدات 

بقيمة 280 مليون يورو.
وشدد الرئيس األميركي جو بايدن خالل المؤتمر 
على أنّه »لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم 
يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب إنما الضروري 
القاضي بإصالح االقتصاد ومكافحة الفساد«، مضيفا 

»هذا أساسي، يجب البدء اآلن«.
الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  وندد 
بما  الفيديو،  تقنية  عبر  كلمة  في  االجتماع،  ترأس 

الطبقة  أداء  في  مبررة«  غير  بـ»اختالالت  وصفه 
السياسية.

واتهم ماكرون الذي زار بيروت مرتين منذ االنفجار 
في  »استمرت  بأنها  »مجتمعة«  السياسية  الطبقة 
تعميق )األزمة( من خالل إعطاء األولوية لمصالحها 

الشخصية وأنصارها قبل مصالح الشعب اللبناني«.

»ال شيك على بياض«
وتعهّدت باريس بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 
نحو 100 مئة مليون يورو في األشهر الـ12 المقبلة، 
بعد 85 مليون يورو قدّمتها عام 2020، لالستجابة 
المباشرة للسكان. كما سترسل نصف  الحاجات  الى 
مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 

في األسابيع المقبلة.
دوالر  مليون   100 نحو  تقديم  بايدن عن  وأعلن 
مليون   560 إلى  تضاف  اإلنسانية،  المساعدات  من 

دوالر قدمتها بالده خالل السنتين الماضيتين.
وأعلن وزير الخارجية األلماني هايكو ماس بدوره 
عن التزامات تصل إلى 40 مليون يورو، بما في ذلك 
قدمتها  يورو  مليون   24 بعد  السوريين،  لالجئين 
بالده العام الماضي. وتعهّد االتحاد األوروبي بتقديم 

5,5 مليون يورو من أجل التصدي لوباء كوفيد19-.
عبر  السكان  الى  مباشرة  المساعدات  وتذهب 
المتحدة،  األمم  برعاية  المدني  المجتمع  منظمات 
من دون المرور بقنوات أو مؤسسات رسمية، لضمان 
دون  وللحؤول  مستحقيها  الى  المساعدات  وصول 

التي  السياسية،  الطبقة  أداء  تالحق  فساد،  شبهات 
يحمل اللبنانيون عليها فشلها في إدارة أزمات البالد 
النقد  لصندوق  العامة  المديرة  وأعلنت  المتالحقة. 
الدولي كريستالينا جورجييفا خالل المؤتمر أن لبنان 
مخصّصات  من  دوالر  مليون   860 من  سيستفيد 
حقوق السحب الخاصة التي ستُمنح للدول األعضاء، 

داعية إلى استخدامها »بطريقة مسؤولة وحكيمة«.
اليوم هو  أّن »مؤتمر  على  التأكيد  ماكرون  وكرر 
مؤتمر إنساني لدعم الشعب وهو غير مشروط، لكن 
لن نعطي شيكا على بياض للنظام السياسي اللبناني 

ألنه منذ بداية األزمة وقبلها حتى كان معتال«.

عقوبات
كل  لبنان(  )ساسة  فوتوا  »لقد  ماكرون  وقــال 
»يستحق  مضيفًا  التزام«  أي  يحترموا  ولم  الفرص 
لبنان أال يستمر بالعيش معتمدا إلى ما ال نهاية على 
التضامن الدولي«، وأضاف »على القادة اللبنانيين أال 

يشكوا ولو لثانية واحدة بتصميمنا«.
وأكد ماكرون أن »المسؤولين اللبنانيين مدينون 
»تعاونت  مضيفا  والشفافية«،  بالحقيقة  لشعبهم 
المتاحة  المعلومات  كل  لتوفير  أخرى  ودول  فرنسا 
يزال  ال  فني«  تعاون  ألي  مستعدون  ونحن  لدينا 
الشعب  التحقيق »الذي يترقب كل  ضروريا في إطار 

اللبناني« نتائجه.
وصادق وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،الجمعة، 
عقوبات  فرض  »إمكانية  يتيح  قانوني  إطار  على 
التعرّض  المسؤولة عن  والكيانات  األشخاص  على 
لبنان«.  في  القانون  لسيادة  أو  للديموقراطية 
ويتعين أن تحظى قائمة من ستشملهم العقوبات 

بموافقة أعضاء االتحاد الـ27 باإلجماع.
على  عــام  ــرور  م مــع  المؤتمر  عقد  ويتزامن 
من  ــع  ــراب ال فــي  ــروّع  ــم ال بــيــروت  مــرفــأ  انفجار 
كميات  تخزين  عن  نتج  الــذي   ،2020 أغسطس 
ــراءات  إج دون  من  األمونيوم  نيترات  مــادة  من 
األقل  على  شخصًا   214 بمقتل  وتسبّب  وقائية، 
االنفجار  وخلف  آخرين.   6500 من  أكثر  وإصابة 
أحياء  من  وعدد  ومحيطه  المرفأ  في  هائلة  أضرارًا 

العاصمة.

باريس ـ وكاالت

املجتمع الدولي يتعهد بـ370 مليون دوالرمساعدات عاجلة للبنان
أسوأ انهيار اقتصادي عاملي منذ 1850
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مقدمة في العملية االنتخابية
الهادي بوحمرة

املربع الرمادي
رافد علي

اقتصادنا.. اقتصادها.. 
استعمارنا.. استعمارها

تلك األيام كانت الجامعة الليبية عنوانا للعطاء الفكري والثقافي، والتواصل مع المجتمع، وظلت جزءا منه 
ومن قضاياه الملحة على الدوام. وكان أساتذتها ينهضون برسالتهم العلمية والتربوية عبر المدرجات 
وهذا  له.  قادة  وإعداد  المستقبل  بصنع  تحلم  الجامعة  كانت  طالبهم.  ومع  محاضراتهم  في  والقاعات 
أمر حيوي ومهم تضطلع به جامعات العالم عبر أجواء حرية البحث العلمي والنقاش واحترام كل اآلراء 

واالجتهادات. الجامعة دورها أن تخرج للوطن أجياال تمتلئ باألدمغة الواعية وليست الجامدة.
الدكتور هاشم حيدر أستاذ من لبنان في العلوم االقتصادية. جاء إلى بنغازي وظل في كلية االقتصاد 
)االستعمار  بظاهرة  اهتم  فيما  العلمي  وعطائه  ومحاضراته  بدراساته  واشتهر  بالجامعة  والتجارة 
االقتصادية( وكتب عنها وترجم لها وحاضرحولها الكثير بنظرة علمية تختلف عن سابقاتها. ولعله كان 
من أوائل الذين عنوا بهذا الموضوع وأعطوه ما يستحقه من بحث وكشف علميين على مستوى المنطقة 
االقتصاد  على  وشؤونه  حياته  في  يعتمد  عالم  في  والتحليل  الدراسة  يستأهل  موضوع خطير  العربية. 

وتفاصيله. االقتصاد صاحب العالقة الوطيدة بالسياسة واتخاذ القرارات والينفصل عنها على اإلطالق.
في ليلة من ليالي رمضان 1967، بعد يونيو )النكسة( بأشهر وكان العرب ال يزالون في عز الدوخة 
منها ولم يستفيقوا.. ألقى د. حيدر محاضرة جديدة من نوعها وفي طرحها في الكلية ضمن موسمها 
الثقافي عنوانها:)اقتصاديات إسرائيل والدول العربية( كشف فيها المستور وسخر من الواقع االقتصادي 
دون  وحدها  األرقام  في  يرسف  تقليديا  يزل  ولم  والتطور  المعاصرة  إلى  غالبه  في  يفتقر  الذي  العربي 
تخطيط ونظرة مستقبلية للفرد واألسرة والدولة واألمة، مقارنة بإسرائيل العدوة التي لم يعرفها العرب 

جيدا حتى خبطتهم في عز الظهيرة.
إلى  االقتصادية  العدو  مخاطر  إلى  والتنبيه  والمكاشفة  والواقعية  بالعلمية  اتسمت  محاضرة  كانت 
وربما  ينظرون  كانوا  العرب  للمنطقة.  ونظرته  للمستقبل  ورؤيته  والعدوانية  السياسية  أخطاره  جانب 
مايزالون إلى عدوهم من الناحية العسكرية والحربية فقط دون النظر إلى خططه وأطماعه التوسعية 
االقتصادية والثروات التي ستواصل امتدادها إلى أقصى مكان في العالم بفضل التخطيط والسياسات 

وإستراتيجية العمل الذي ينظر إلى البعيد.
أثارت المحاضرة عليه الغبار من )األخوة القوميين(. نالت منه السهام وزعلت السفارة المصرية في 
والعمالة  بالخيانة  األمور  يتهم كالعادة في مثل هذه  أن  المصري وقارب على  الثقافي  والمركز  بنغازي 
العظيمة واستطاعتها هزيمة إسرائيل ومن وراءها.  المشككين في قدرات األمة  إلسرائيل. واعتبر من 

ووصل العتاب والزعل إلى إدارة الجامعة عقب المحاضرة.
ماذا حدث بعد ذلك؟

وقفت الجامعة معه ولم تخذله. كان مديرها وعميد كلية التجارة والكثير من األساتذة والمهتمين 
بحرية  الحوار  في  وشاركوا  الشتائية  الرمضانية  الليلة  في  بكاملها  المحاضرة  تابعوا  العلمي  بالنشاط 
وتقييم  عدونا  ثم  أنفسنا  لمعرفة  الصحيح  الطريق  في  خطوة  المحاضرة  أن  على  وأكــدوا  واحترام 
الحقيقة ونشأ حولها  المحاضرة فى عدة حلقات بصحيفة  أيضا. نشرت  االقتصادية  بما فيها  سياساتنا 
كان  الزاهرة  العلمية  مواسمها  في  الجامعة  في  والثقافي  الفكري  النشاط  ذلك  النقاش.  من  الكثير 
يستشرف المستقبل ويضع األصابع على الجراح واليهرب من الواقع، بل يعالج سلبياته ويتفاءل بغد آخر 
أكثر صحوا وجماال. وكان البعض كالعادة اليروق لهم ذلك. صوت الحماس والخطابات والتخوين يعلو 
فوق صوت العلم والنقاش والبحث. فكيف سننتصر على أنفسنا أوال ثم على عدونا الذي ينمو ويتطور 
على  األفق  في  والمعلق  المطروح  السؤال  هذا  كان  دقيقة؟  كل  األعماق  في  ويتوغل  ويعيش  ويتمدد 
الدوام إلى يومنا هذا!. ترجم د. هاشم حيدر عام 1968 كتابا مهما هو )االستعمار اإليطالي في ليبيا.. 
طرقه ومشاكله( لجان ديبوا وهو من أكفأ علماء الجغرافيا الفرنسيين فيما يتصل بشمال أفريقيا. زار ليبيا 
عامي 1933 و1934 وشاهد معالم ومراحل االستيطان اإليطالي فيها. وتتبعها خطوة خطوة في أغلب 
المناطق وخرج بخالصته القيمة عنها في هذا الكتاب الذي اهتمت به كلية االقتصاد والتجارة وأصدرته 
تاريخي كأي  تراث  )االستعمار هو  بقوله:  للكتاب  ترجمته  د. هاشم  العام. مهد  ضمن منشوراتها ذلك 
تراث تاريخي آخر فيه األبيض إلى جانب األسود يجب االعتكاف عليه ودراسته دراسة علمية صرفة قصد 
االنتفاع من التجارب واألعمال التي قام بها ويجب أال نعتبر االستعمار فقط - مثل الكثيرين - وصمة عار 
يجب طمسها ومحوها مع سالبها وموجبها(! رأي جريء لم ينقطع عن القول به ودراسته وتحليله بمنطق 

وعلمية رغم حقول األلغام!
.. وماذا حدث أيضا؟

بعد سبتمبر 1969 مباشرة. اتجهت الجامعة إلى دروب أخرى لم يفلح معها االستبشار بأي خير. كانت 
قيد  الكلية  عميد  عريبي  مصباح  األستاذ  وُضع  األول  الشهر  في  الملتوية:  الدروب  تلك  خطوات  أولى 
اإلقامة الجبرية وُطلب منه عدم مغادرة بيته. وكذا مدير الجامعة األستاذ عبد المولى دغمان حتى سجنه 

الحقا. فيما تم إنهاء عقد د. هاشم حيدر نهاية العام الجامعي وغادر إلى بيروت.
االستعمار االستيطاني المحلي.. ال يقل هوال عن مثيله القادم من وراء البحار!.. فكيف سننتصر فقط 

في معاركنا المقبلة؟!

سالم الكبتي

ــعــرض لها  ــي ت ــت ــت الــصــفــعــة ال ــان ك
مايو  بشهر  ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
من  البالد  بجنوب  جولة  أثناء  الماضي 
ومن  العمل  عن  عاطل  فرنسي  شاب  قبل 
الصفراء،  السترات  لحركة  المتحمسين 
ضمن  لماكرون  السلبية  شديد  مؤشرا 
الشارع  نبض  لجس  الرئاسية  جولته 
المحلية  االنتخابات  خوضه  قبل  الفرنسي 
شك  وال  وهذا  مؤخرًا.  حزبه  خسرها  التي 
الذي يستعد  ماكرون  علي  األمور  يُصّعب 
القادم.  العام  الرئاسة  انتخابات  لخوض 
قد  كان  الحادثة  تلك  في  ماكرون  صفع 
السياسية  الطبقة  قبل  من  باإلدانة  ُقوبل 
»حادث  بأنها  ماكرون  عنها  وعبر  بالبالد، 
على  خطر  والــكــره  العنف  وأن  منعزل، 
الحكومة  باسم  الناطق  الديمقراطية«. 
اعتبار  أصر في تصريحه حينها على رفض 
الشعب  لغضب  رمزية  »حالة  الصفعة 

الفرنسي من إدارة ماكرون وسياسته«.
صفعة  مــن  انطلق  الــعــربــي  ربيعنا 
األيام  هذه  ونقف  البوعزيزي،  وجه  على 
أن  بعد  البقعة،  بذات  تبعاتها،  آخر  على 
موسي،  عبير  التونسية  النائبة  صُفعت 
ولتتوالى  الحر،  الدستوري  الحزب  رئيسة 
ووصـــواًل  الجمهورية  بتلك  ــداث  ــ األح
رئيس  ــاد  ــع وإب للبرلمان  تجميد  ــى  إل
حالة  وارتفاع  المشيشي،  هشام  ــوزراء  ال
نفسه  على  المنقسم  الشارع  في  الغليان 
الجمهورية  رئيس  لــقــرارات  مؤيد  بين 
أنصار  في  متمثال  للقرار  معارض  وفريق 
السلطة  على  المسيطر  النهضة  حــزب 
تطورات  أن  شك  ال  بالبالد.  التشريعية 
على  بظاللها  ستلقي  تونس  في  األحداث 
في  األخرى  هي  المتعثرة  بليبيا،  يدور  ما 
والتي  والفساد،  الفوضى  بكل  ربيعها 
استحقاق  نحو  تدنو  وهي  العالم  يترقبها 

األهمية  من  انتخابية  عملية  أي  بداية  قبل 
أن  يمكن  الــتــي  المخاطر  ــة  دراسـ بمكان 
ظل  فــي  خاصة  عنها،  تنتج  أو  تصاحبها، 
مجتمعي،  صراع  حالة  في  تعيش  مجتمعات 
العملية  فشل  أن  إذ  وعسكري.  وسياسي، 
من  خطرًا  أشــد  ــدول  ال هــذه  في  االنتخابية 
إلى  يــؤدي  قد  ألنه  ذلك  غيرها،  في  فشلها 
ويدفع  ومقوماتها،  الدولة  وحدة  تمس  نتائج 
السياسيين  الفرقاء  بين  والتفاوض  بالحوار 
من  قبلها  ــت  ــان ك مــســائــل  نــحــو  بــعــدهــا 

المسلمات.
المخاطر،  هذه  من  الحد  سبل  أهم  ومن 
جامعة،  دستورية  وثيقة  على  االنتخابات  بناء 
من  ــام،  ع استفتاء  عبر  الشعب،  مصدرها 
الدولة،  لبنيان  واقيًا  سياجًا  تكون  أن  شأنها 
أقل خطرًا.  ارتكاز النتخابات  وأن تشكل نقطة 
مبادئ  تضع  التي  الوثيقة  هذه  وجود  فدون 
السلطات،  بناء  وأســس  والمجتمع،  الدولة 
أثر  يكون  قد  والحريات،  الحقوق  وتنظيم 
عدم  بسبب  االنتخابية؛  العملية  إفــســاد 
الرضا  أو عدم  أو شفافيتها،  االقتناع بعدالتها، 
بنتائجها، مدمرًا. ومن هنا يمكن التأكيد على 
أهمية إكمال المسار الدستوري في ليبيا؛ قبل 
كانت  سواء  انتخابية؛  عملية  أي  في  الولوج 

برلمانية، أو رئاسية.
الحماية،  من  النوعية  هذه  ضمان  وبعد 
النظر للعملية االنتخابية على  يجب أن يتلوها 
انتخابية،  منظومة  مجرد  كونها  يتجاوز  نحو 
وصــنــدوق  ومترشحين،  انتخابي،  وســجــل 
االستقرار،  إلى  تدفع  قد  أنها  فكما  انتخابات، 
الشأن  انتظام  ونحو  المجتمعي،  والسلم 
المقابل-  في   - لالنتخابات  يمكن  السياسي، 
الحياة  تــزيــد  وأن  ــقــســام،  االن تــكــرس  أن 
تشظيا،  االجتماعي  والواقع  تأزما،  السياسية 
بشكل  البالد  أوضــاع  تــردى  إلى  تنتهي  وأن 
المجال  أن تفتح  أكبر. وكما يمكن لالنتخابات 
وتخطي  االجتماعية،  الحواجز  تجاوز  نحو 
يمكن  السياسية،  النزاعات  أسباب  من  كثير 
تلك  من  وتعمق  الحواجز  هذه  من  ترفع  أن 
نتائجها  من  يكون  أن  يمكن  وكما  األسباب. 
نطاقه،  وتضييق  منه،  الحد  أو  الصراع،  تجاوز 
الصراع  تحول  إلى  تنتهي  أن  أيضا-  يمكنها- 
فبدل  مجتمعي،  صراع  إلى  سياسي  صراع  من 
والمصالحة  المجتمع  مكونات  بين  التقريب 
هدفًا  األخيرة  هذه  من  تجعل  قد  الوطنية، 

حلحلة  نحو  خطوة  باعتباره  انتخابي 
سنوات  منذ  البالد  تكابده  الذي  المأزق 

شاقة ومريرة.
فوضانا  الزالــت  واألخــرى  الصفعة  بين 
ديني؛  وآخر  سياسي  خطاب  بين  مؤبدة 
بالعلم  أوصاله  مقطوعة  الجمهور  ألن 
ألجل  واقــعــه  أشكلة  ــه  أدواتـ مــن  ــذي  ال
فالجمهور  معضلته.  حقائق  على  الوقوف 
الخطابين  بــيــن  بــانــحــشــاره  مــشــغــول 
الخسائر  تبسيط  ــي  ف المشتركين 
التناقضات  ــم  رغ المشاكل  وتسطيح 
الجلية بينهما، فعلى األرض تبقى العالقة 
المحدود  الحيز  هــي  الضيقة  النفعية 
مواطن  أمام  يتفاقم  فراغ  ضمن  والمتاح 
بمرجعياتها  الخطابات  به  تتالعب  بسيط 
دينية  منابر  من  المعروفة  التقليدية 
المواطن  يمتلك  وال  ساسة.  ومنصات 
حيال كل هذا إال الالمباالة مرة أو الرفض 
ينفجر  حتى  المرات  أغلب  في  المكبوت 
عنيف  وبشكل  واحدة  دفعة  المكبوت  كل 

يوازي حجم المظالم والقهر فيها.
من  أنه  في  شك  ال  السلمي  االحتجاج 
باعتباره  بشر،  ألي  األساسية  الحقوق 
أو  عليه،  المحتج  الشيء  على  فعل  ردة 
يصنف  أصيل  كحق  فاالحتجاج  ــده.  ض
»سلطة  بأنه  بالغرب  القانون  فقه  في 
خصوصًا  القرار«،  صانعة  للسلطة  موازية 
المصانة  للحقوق  ظالمًا  القرار  كان  إذا 
من  متعسفًا  قـــرارًا  كــان  أو  دســتــوريــًا، 
الوحيدة  الشرعية  صاحبة  الدولة  قبل 
وألن  القانوني.  اإلكـــراه  ممارسة  فــي 
الربيع،  بدول  وخصوصًا  الحالي،  واقعنا 
المكبوت،  فيها  يتراكم  فوضى  ــع  واق
صورة  في  إال  تأتي  لن  احتجاجاتنا  فإن 
القيم  لمنطقيات  مخالفة  فــوضــويــة، 

األخالقية، أو روح القانون.

بعيد المنال.
فقانون االنتخابات إما أن يُبنى على معايير 
شفافة،  واضحة  بطريقة  ويصاغ  منصفة، 
بعدالة  الجميع  إقناع  خاللها-  من  يمكن- 
رضا  تكوين  في  يسهم  مما  برمتها،  العملية 
سياسية  لمشروعية  أساسًا  يكون  مجتمعي، 
تحتاجها  مشروعية  وهي  المنتخبة،  لألجسام 
مؤسساتها،  وديمومة  الستقرارها،  البالد؛ 
بين  تمييز  أو  عشوائية،  على  تقوم  أن  وأما 
المدن، أو التكتالت السكانية، وبدون معيارية 
قد  الذي  بالظلم،  شعورًا  يولد  مما  واضحة، 
مدنا،  أو  مناطق،  أو  جماعات،  بدوره-  يدفع- 
إلى نبذ العملية االنتخابية، ورفض مخرجاتها، 
التي  السياسية  الحياة  إطار  خارج  والتموضع 

ترسمها.
أهم  مــن  ــإن  ف كــذلــك؛  ــر  األم ــان  ك ومتى 
تحديد  هو  االنتخابات  قانون  بناء  مقدمات 
المقاعد  وتــوزيــع  ــر  ــدوائ ال ترسيم  معايير 
التركيب،  واضحة  معادلةٍ  وفق  وذلك  عليها؛ 
بانتظام  إنفاذها  ضمان  مع  متين،  بناٍء  وذات 
تمييز.  دون  كافة؛  البالد  أنحاء  على  واضطراد 
تقديم  أو  أخــرى،  على  جماعة  تفضيل  إن  إذ 
أو  سياسية  لمواءمات  مناطق  على  مناطق 
إخفاق  أسباب  أهــم  من  سيكون  عسكرية، 
التمييز  هذا  مثل  فثبوت  االنتخابية.  العملية 
بشأنه؛  شبهات  ــود  وج حتى  أو  السياسي، 
التوضيحية  المذكرة  تستطيع  ال  نحو  على 
لوصف  ــة  ــداي وب تستبعدها؛  أن  للقانون 
والشفافية  العدالة  بانعدام  االنتخابية  العملية 
االقتراع.  عملية  تبدأ  أن  قبل  من  والنزاهة 
التهدئة  في  تسهم  انتخابات  هناك  أن  فكما 
عمليات  هــنــاك  والسياسية؛  المجتمعية 
انتخابية تُعطي نتائج عكسية؛ وتدفع البعض 
ورفض  للصندوق،  االحتكام  رفض  اتجاه  إلى 
ومعاداة  ينتجها،  التي  للسلطات  الخضوع 
على  يقع  فإنه  هنا؛  ومن  الدولة.  مؤسسات 
االنتخابية  العملية  بتصميم  يقومون  من 
الميول  شبهات  وتجنب  الشفافية،  الــتــزام 
التي  المعايير  وبيان  والجهوية،  السياسية 
المقاعد؛  وتوزيع  الدوائر  ترسيم  عليها  بنوا 
الرد  معها  يمكن  توضيحية،  من خالل مذكرة 
التالعب والتمييز، وتأكيد عدالة  اتهامات  على 

قانون االنتخابات وشفافيته.
الالزمة  التدابير  اتخاذ  يتطلب  ما  وهــو 
التجاذبات  عن  االنتخابات  بقانون  للنأي 

المعنوية  الصفعات  حيثما  ليبيا  في 
يربك  للشارع  حراكًا  أن  أعتقد  تتوالى، 
صعبًا،  يبدو  يجري  ما  كل  وسط  المشهد 
ما لم نقل مستحياًل. فالجمهور »الغفور«، 
في  خــلــيــل  ــد  ــم أح خــلــيــل  رأي  حــســب 
والديني،  السياسي  الجمهور  سيسيولوجيا 
وغير  مشتتة،  وفئات  جماعات  عن  عبارة 
الجماعات  طابع  عليها  ويغلب  متشكلة، 
سوى  السطح  إلى  تُخرج  ال  التي  الكامنة 
ذاتها  مع  التاريخية  مشكالتها  عناوين 
تعوزه  سياسي  حال  ضمن  واقعها  ومع 
عدم  ربما  وأولها  االنفراجات،  من  العديد 
للناس  ستكون  ألنها  الساسة،  تدوير 
المعنويات  مستوى  على  »خير«  فاتحة 

على األقل.
في  ووضعنا  بحالنا  الوعي  فجوة  إن 
لم  أننا  طالما  استدراكها  يجب  أزمتنا 
والجمود  السقوط  تجارب  كل  من  نستفد 
هذه  في  وكنخب  كشعب  شاهدناها  التي 
منطقة  في  تقع  والتي  المترامية،  البالد 
مستقرة،  غير  منطقة  بأنها  دائما  توصف 
أي  األمر،  صاحب  عند  النفسيات  يعزز  مما 
على  حديد  من  بيد  القبض  بضرورة  أمر، 
من  الرائجة  مفاهيمنا  ضمن  األمــر،  كل 
األفضلية  واجتماعية،  أسرية  تراتبيات 

للجماعة ال للفرد، وقدسيات وطغيان.
السياسة  أسوار  تخترق  التي  الصفعات 
الفوضى  تعزز  أو  هيجان  لحالة  لتتحول 
ستستمر  السياسية  القالقل  من  وتزيد 
المربع  ــذات  ب نقبع  ألننا  حتمًا،  لدينا 
الرمادي منذ زمن طويل، ونحيا فيه بروح 
المغالبة وتوابعها مرات كثيرة، أو بالتقية 
ونتدبره،  حالنا  نتبصر  أن  دون  بنفاقها 
بصيص  نحو  موجهة  ليست  وأنظارنا 
االنحطاط  عصر  من  مخرجنا  أو  النور، 

الذي نجر أصفاده لقرون.

على  المهيمنة  الكتل  ومصالح  السياسية 
ذلك  إدراك  سبل  ومن  التشريعية،  السلطة 
الدوائر  ترسيم  جدول  تصميم  أمر  يوكل  أن 
في  تفوض  فنية  لجنة  إلى  المقاعد  وتوزيع 
بقانون  ويرفق  ملزمًا،  قرارها  ويكون  ذلك 
المفوضية  ــى  إل منها  ويــحــال  االنتخابات، 

إلنفاذه.
العملية  تقوم  أن  يجب  أخــرى؛  ناحية  من 
في  الشروع  قبل  تضبط  واضحة  أهداف  على 
االنتخابي.  النظام  وتحديد  الدوائر  ترسيم 
هو  االنتخابات  من  الهدف  يكون  فعندما 
ومحاولة  القائمة،  االجتماعية  الفواصل  تجاوز 
أكثر  تداخل  نحو  والدفع  الحروب  آثار  تخطي 
النظام  يكون  الــبــالد،  مناطق  سكان  بين 
من  انتخابي  نظام  عن  مختلفًا  االنتخابي 
له  الفقهية  ــراءات  ــق ال ــالل  خ مــن  ــواضــح  ال
وتجارب إنفاذه أنه- غالبا- ما ينتج عنه اإلبقاء 
ما  على  واالجتماعي  السياسي  الوضع  على 
تشجيع  هو  الهدف  يكون  وعندما  عليه.  هو 
استقرارها،  أسس  وترسيخ  األحــزاب،  وجــود 
المواطنين  ودفع  السياسية،  التكتالت  وبناء 
لإلدالء بأصواتهم على أساس برامج األحزاب، 
يجب  القبلية،  الزعامات  ــام  أم ــق  األف وســد 
تكريس  إلى  يدفع  انتخابي  نظام  تبني  تجنب 
الناخبين  ويدفع  والقبلي،  المجتمعي  الواقع 
التقليدية،  مناطقهم  فــي  االنــحــصــار  ــى  إل
ويشجع  القبلية،  القيادات  وراء  واالصطفاف 
والقبلية،  المحلية  الــزعــامــات  ظهور  على 
في  والتحكم  قواعد شعبية،  بناء  من  ويمّكنها 
هو  الهدف  يكون  وعندما  السياسية.  الحياة 
القوية  ــزاب  األح في  الحزبي  النشاط  تركيز 
ظهور  من  والحد  شعبية،  قاعدة  لها  التي 
لها،  معتبرة  قواعد  ال  التي  الصغيرة  األحزاب 
وال تقوم على برامج شاملة، فإن المشرع يجب 
يسمح  الذي  االنتخابي  النظام  عن  يبتعد  أن 
هدف  على  ويقوم  لــألحــزاب،  واســع  بتمثيل 
القوائم  طريق  عن  الصغيرة  األحــزاب  تمكن 
يكون  وعندما  البواقي.  أكبر  ونظام  النسبية 
مستقرة  حكومة  إيجاد  نحو  الدفع  هو  الهدف 
القانون  واضعي  فإن  الكفاءات،  على  قائمة 
يمكن  انتخابي  نظام  إلى  يتجهوا  أن  يجب 
األحزاب القوية من تأليف السلطة التشريعية، 
أحــزاب  رهينة  تكون  ألن  الحاجة  وتجنيبها 
عند  أو  الحكومة،  تكوين  عند  سواء  صغيرة 

سن القوانين.

ال يمتلك املواطن 
حيال كل هذا إال 
الالمباالة مرة أو 

الرفض املكبوت في 
أغلب املرات حتي 

ينفجر كل املكبوت 
دفعة واحدة 

وبشكل عنيف يوازي 
حجم املظالم والقهر 

فيها

يجب تجنب تبني 
نظام انتخابي يدفع 

إلى تكريس الواقع 
املجتمعي والقبلي، 

ويدفع الناخبني 
إلى االنحصار 

في مناطقهم 
التقليدية، 

واالصطفاف وراء 
القيادات القبلية، 

ويشجع على ظهور 
الزعامات املحلية 

والقبلية، ويمّكنها 
من بناء قواعد 

شعبية، والتحكم في 
الحياة السياسية

)بن جميعة في أمان الله(

الناشط الليبي، توفيق علي بن جميعة، من مواليد مدينة بنغازي 13 أكتوبر 1953م.
من الشخصيات المدنية واالجتماعية البارزة بمدينة بنغازي، ناشط في مجال العمل الخيري، وصنف من 
الليبي كأكبر المتبرعين بالدم في ليبيا، حيث بلغ عدد مرات تبرعه للمرضى  قبل جمعية الهالل االٔحمر 

132 مرة.
واهتم كذلك بفئة ذوي االحتياجات الخاصة وأسهم في تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم من خالل 
جهوده التطوعية، وحاول قبل اندالع الثورة في العام 2011 م. تأسيس جمعية أهلية تعنى بالتبرع بالنخاع 
الشوكي، ولكنه صدم بعرقلة أجراءات اعتماد الجمعية، وفي العام 2010 مع بدايات انطالق مشروع ما يعرف 
بـ»ليبيا الغد« أعلن بن جميعة أضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على االٔوضاع المعيشية السيئة التي 
يعانيها المواطنون، بعد رؤيته لسيدة ليبية في مدينة بنغازي تقوم بجمع فضالت القمامة لالٔكل منها، 
ُٔعلنت في مشروع »ليبيا الغد« وأن من غير  منتقدًا من خالل االٔضراب االدعاءات االٔصالحية الزائفة التي ا
المعقول أن يطلق هذا المشروع أصالحات والمواطنين يعانون الجوع بسبب الفقر وهم يعيشون فوق بحيرة 
من البترول التي يستفيد منها المسؤولون فقط، ووجد في إعالنه عن االٔضراب وسيلة لالحتجاج على حالة 

الفقر والجوع التي تعيشها آالف العائالت الليبية.
بعد اندالع أحداث الثورة، جدد الناشط الراحل توفيق بن جميعة نشاطه الخيري، واهتم بالعمل الخيري 
تقديم جميع سبل  كذلك  ليبيا،  وخارج  داخل  النازحين  مخيمات  ودعم  تنظيم  في  أسهم  حيث  والسياسي، 

الدعم اللوجيستي الٔنجاح الثورة الليبية التي كان من أبرز الداعمين لها حتى وفاته.
الراحل  تفاعل  بدايتها  في  فبراير  ثورة  مسيرة  له  تعرضت  الذي  والوطني  السياسي  االنحراف  وبعد 
رافضًا  وأهدافها  الثورة  وليبيا عامة، مدافعًا عن  بنغازي خاصة،  المدني داخل مدينة  التيار  بن جميعة مع 

الميليشيات المسلحة التي تتخذ من السالح أداة لقمع المواطنين بدعم من تيار االٔسالم السياسي.
ومبكرًا وفي أواخر العام 2013م. بدأت رحلة عالج الراحل توفيق بن جميعة مع مرض السرطان وغادر 
في العام 2014م. من ليبيا إلى جمهورية ألمانيا االتحادية بالعاصمة برلين ومانهايم ونجح، بفضل اهلل، 
في التغلب على المرض في الجولة االٔولى بمنطقة البروستاتا بعد خضوعه للعالج الكيماوي المرير واستمر 
لمعشوقته  عودته  حتى  متواصلة  أعوام  لثالثة  المكثفة  والمراجعة  التأهيلي  للعالج  الخضوع  في  بعدها 
في  يستقر  كان  حيث  برلين،  العاصمة  في  جديد  من  الرحلة  ليستأنف  2018م.  العام  صيف  في  بنغازي 
أقامة شبه دائمة رفقة ابنه الناشط محمد توفيق بن جميعة وعاد المرض من جديد ليعلن الراحل معركة 
أخرى انتهت بتغلب المرض عليه ووفاته يوم االٔربعاء 28 يوليو 2021. م، بمستشفى الشارتيه بالعاصمة 

االٔلمانية برلين.
الراحل توفيق بن جميعة وفي رحلة تحدٍ للمرض كان قبلة لكل أبناء ليبيا المحتاجين للمساعدة والعون، 
وكان بيته مفتوحًا للجميع ويقوم هو شخصيًا بإعداد الطعام واالٔكل لكل ضيوفه ويقدم لهم المشورة في 
أي مسائل لم يجدوا لها حلواًل، كذلك فهو منارة تنويرية تنير العقول وتذهب بالمستمعين والمتحاورين 
والقتل  بالقمع  يتبنونها  الذين  المتطرفة وتحارب كل  االٔفكار  ترفضها  التي  والعقالنية،  الحداثة  نحو  معه 
داخل ليبيا، خصوصًا إبان سيطرة التنظيمات االٔرهابية على مدينته بنغازي، حيث وقف شجاعًا ضدها وحمل 
مسؤولية تغول هذا التطرف واالٔرهاب المسلح لالٔسالم السياسي الذي اعتبره الراحل الغطاء السياسي له، 
حتى وجد في عدد من شباب الوطن الذين يعيشون بالواليات االٔلمانية الحماس، وانطلق بينهم بميادين 
بمؤسساتها  والعصرية  الحديثة  الدولة  ليبيا  وبناء  لالستقرار  داعمة  وقفات  في  برلين  العاصمة  وساحات 
وللهيئات  )البرلمان(  االٔلماني  للبوندستاغ  خطابات  ووجه  والشرطة،  الجيش  رأسها  وعلى  القوية، 
الجيش  دفاع  وشرعية  ليبيا  في  واالٔزمة  الحدث  حقيقة  فيها  موضحًا  الحقوقية،  والمنظمات  الدبلوماسية 
الليبي عن وحدة ليبيا وسالمة أراضيها للقضاء على الجماعات االٔرهابية وأعادة االستقرار لليبيا وحماية 

شعبها، مشيرًا إلى تحرير قوات الجيش الليبي لمدن بنغازي ودرنة من هذه الجماعات.
أنه  بنغازي وعرفته حينها  الثورة بمدينة  انتهاء  المدني بعد  العمل  الراحل بن جميعة في فترة  عرفت 
بمدينة  المناضل  المدني  بالتيار  القيادية  الشخصيات  ومن  العام«  الوطني  »المؤتمر  النتخابات  مرشح 
المدينة مع ظهور جماعة  انتشر في  الذي  التطرف واالٔرهاب  بنغازي، صاحب مواقف واضحة وشجاعة ضد 
»أنصار الشريعة« وكان رافضًا للوصاية الدينية على المواطنين من قبل هذه الجماعة وغيرها من الجماعات 
االٔخرى التي مارست االٔرهاب المسلح على المواطنين وعلى التيار المدني بالمدينة، التيار الذي كان يتجه 
أصابتي  وعند  وحديثة،  نموذجية  دولة  ليبيا  نحو  فبراير  ثورة  بوصلة  ولتثبيت  الثورة  مسار  تصحيح  نحو 
بمدينة بنغازي في فبراير العام 2014م، جراء محاولة اغتيال ازداد جسر التواصل بيننا واتصل بي من ألمانيا 
لي، حتى وصولي  ويؤكد دعمه  الصحي،  ليطمئن على وضعي  االٔردنية، عمان،  بالعاصمة  تواجدي  أثناء 
الٔسابيع  بشقته  الراحل  استقبلني  بباريس  عالج  رحلة  بعد  2017م،  مايو  في  برلين،  االٔلمانية،  للعاصمة 
حتى استقراري بألمانيا وأصبح منزله بيتي الثاني وأتردد عليه في الشهر عديد المرات، وكنت أجد دائمًا 
الضيوف بمنزله من مختلف المدن الليبية متواجدين معه في شقته وكان دائمًا الحوار وطنيًا بامتياز يدور 

حول الوطن الكبير ليبيا والصغير بنغازي.
حوار عقالني متجرد وشجاع وناقد لالٔوضاع السياسية والمجتمعية ويضع دائمًا الحلول لها، حتى وضع 
الراحل لبنة لتجمع شبابي جمع أبناء الجالية الليبية الداعمة لالستقرار في ليبيا وللجيش الليبي، لقناعة الفقيد 
بأن الحل في ليبيا أواًل بتجميع السالح وحل الميليشيات ومن ثم بناء مؤسسات دولة قوية وأنهاء الفساد، 

والفصل بين السلطات السياسية والدينية.
رحل العم توفيق وغادر الدنيا بسالمة، منشغاًل على بالده ليبيا ومدينته بنغازي، حتى في أخر لقاء لي معه 
بمستشفى الشارتيه يوم االٔحد 25 يوليو 2021م، حاولت الحديث واالسترسال معه وكان قليل الكالم وال 
رغبة له في االٔكل، فقط يطلب شرب الماء واالستماع، وابتعدت عن أجهاده في الحديث وسألته عن حالته 
الصحية، وحاولت تطمينه وبث االٔمل بداخله ليصمد أكثر ولكن المرض هو الذي كان يسيطر عليه، وخالل 
الحديث نطق وقال: »عشر سنوات يا عبد اهلل مادرنا فيهن شي ما زال مش معقولة« رددت عليه سريعًا: 
»عشر سنوات يا عم توفيق هن أرث لما سبقهم من سنوات« رد: »كان بمقدور السياسيين المعالجة ولكن 
الفشل كان شعارهم«، واستمر الحديث في ذات السياق حتى تغير مجراه بعد أن تحدث الذي كان يرافقني 
حديثًا معنويًا انتهى بتوديع الراحل والسالم عليه، وعندما خرجنا من الغرفة سمعنا صوته وكأنه ينادي عدنا 
أليه، فقال: »قلت في أمان اهلل« كررها »في أمان اهلل« وقلنا له »في أمان اهلل.. مع السالمة« حتى أبلغني 
ابنه الرفيق محمد بن جميعة بخبر الوفاة في صباح يوم االٔربعاء الموافق 28 يوليو 2021. م، وتوافدت فور 
وفاته للمستشفى أعداد من أبناء الجالية ببرلين وفي مكان تجهيز الجثمان حتى مغادرته ظهر يوم الثالثاء، 
واالٔخرون أصبحوا يتوافدون بشقته لتقديم واجب العزاء لنا والبنه الرفيق محمد توفيق بن جميعة، كذلك 

توافد العشرات على المأتم بمنزل أسرته بمدينة بنغازي لتقديم العزاء والمواساة.
عمي توفيق.. يا العزيز على القلب والروح.. يا صاحب اليد البيضاء والقلب الكبير، رحلت عن الدنيا ولن 
ترحل عن قلوبنا وحتمًا ستبقى خالدًا في ذاكرة بنغازي وليبيا، مناضاًل ووطنيًا، مخلصًا ووفيًا، ولن تتوقف 
المسيرة حتى نلقاك ذات يوم في دار الخلد، وستكون ليبيا دولة عصرية وحديثة وسوف يسود بين أبنائها 

المنطقية والعقالنية والحداثة، وسنبقى يا والدنا رافضين لحكم الديكتاتورية وحكم العمامة.
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الدستور،  مشروع  عن  الصامد  الدفاع  من  بوحمرة  الهادي  الدكتور  يتعب  لم 
عليه  المعترضين  وجه  في  الليبيين،  قبل  من  عليه  لالستفتاء  سيطرح  الذي 

ومنتقديه، وما تعبنا نحن من االعتراض على هذا المشروع.
المنشور  التأويل«*  في  والغلو  السبيل  سد  بين  الدستور  »مشروع  مقاله  وفي 
الدكتور  يطنب  حلقتين*،  على  الوسط«  لـ»بوابة  اإللكتروني  الموقع  على 
جبهات  على  عنه  مدافعًا  فضائله،  ــراز  وإب المشروع  هذا  مديح  في  بوحمرة 
العوكلي  سالم  مثل  الزمالء  وبعض  أنا  عليها  أقف  التي  الجبهة  باستثناء  عديدة، 
بحرية  المتعلق  الحقوقي  الجانب  في  المتمثلة  السنوسي،  صالح  والدكتور 
إلغاًء  المشروع  هذا  من  السادسة  المادة  تلغيه  الذي  باألفراد،  الخاص  االعتقاد 

كاماًل.
هذا  مناقشة  من  بوحمرة  الدكتور  يقترب  لم  جميعًا  مقاالته  مدى  فعلى 
أسود«  »ثقبًا  كان  لو  كما  يعامله  وظل  الفردي،  االعتقاد  حرية  جانب  الجانب، 
حقوق  مبادئ  يبتلع  مرئيًا  أسود«  »ثقبًا  السادسة  المادة  نعتبر  ونحن  مرئي.  غير 

وقضيضها. بقضها  اإلنسان 
هي  ــود  األس الثقب  هــذا  من  بوحمرة  الدكتور  وصلها  مسافة  ــرب  أق إن 
المعاهدات  تكون  أن  على  عشرة  الثالثة  مادته  في  نص  قد  »المشروع  أن 
أدري  ولست  القانون«.  من  أعلى  مرتبة  في  عليها  المصادق  الدولية  واالتفاقات 
الدستور(  عن  وليس  القانون،  عن  تتحدث  )التي  المادة  لهذه  العملي  األثر  ما 
»فوق  اعتبارها  حيث  من  التحصين  وقطعية  الداللة  قطعية  السادسة  المادة  إزاء 

دستورية« وال يجوز المساس بها من أي نوع!.
السابعة  مادته  »في  ينص  الدستور  مشروع  أن  بوحمرة  الدكتور  يذكر  كما 
مادته  وفي  بالقوة،  األفكار  وفــرض  التكفير  حظر   ]...[ على   ]...[ والثالثين 
على  والتنفيذية  التشريعية  السياسات  بناء  وجوب  على  والستين  السادسة 

اإلنسان«. حماية حقوق 
ثمانينات  أواسط  السجن  في  لنا  جرت  واقعة  وأورد  قوسين  أفتح  أن  هنا  أريد 
نعاني  وأصبحنا  لنا  تمنح  كانت  التي  الطعام  كمية  نقصت  حين  الماضي،  القرن 
إدارة  من  والطلب  التشكي  إلى  بنا  الوضع  هذا  أدى  الجوع.  من  واضحة  درجة 
سجن  )وهو  السجن  آمر  جاء  مرة  ذات  بالطعام.  بتزويدنا  ألسرنا  السماح  السجن 
كانت  بالطعام.  أسرنا  إلينا  تأتي  أن  من  لديه  مانع  ال  أنه  وأخبرنا  عسكري( 
بأن  رد  بإبالغ أسرنا بذلك.  السجن  إدارة  أن تقوم  الزيارات ممنوعة. فطلبنا منه 
البساطة:  بكامل  رد  إذن؟!.  بذلك  أسرنا  نعلم  كيف  له  قلنا  مهمته.  ليست  هذه 

مشكلتكم! هذه 
في  لها  أثر  ال  أسرنا  من  طعام  إمدادات  تلقينا  على  هنا  السجن  آمر  فموافقة 

الواقع، ألن نهج اإلدارة في التعامل معنا يحوْل دون تحققها عمليًا.
دون  وجودها  يحوْل  التي  السادسة  المادة  على  كاماًل  انطباقًا  ينطبق  وهذا 
وجهة  ومن  األخرى.  المواد  بعض  تضمنتها  التي  الحقوق  ببعض  المواطن  تمتع 
مع  يتنافى  دستور  هو  االعتقاد  حرية  على  ينص صراحة  ال  دستور  أي  فإن  نظرنا 

جوهر حقوق اإلنسان.

http://alwasat.ly/news/opinions/326454?author=1 *
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يمل  ال  بالجنون  يصاب  من  أن  يعني  ليبي،  قول  إنه  كرعيه!«  على  كيدا  يجي  ينَكلب  »اللي 
المشي حتى تتعب قدماه، وهو مثل مازال متداواًل حتى اآلن، ومعناه أن مغبة الجنون، حِملها 
مرضى  أقول  أن  الكياسة،  من  ولعله  المجانين،  من  عددًا  أذكر  أنا  وبالفعل  القدمين،  على 

نفسيين، ألنني، على نحو ما، أعد من ضمنهم! .
سوف أتناول عددًا من مبدعين عالميين اعترفوا بأنه ال حل لديهم عندما تتملكهم مشكلة، 
المبكر، سادة  الفكر  رجال  أن  أؤكد  بالمشي. وحينما  إال  للكتابة عنها  أو عندما ال تختمر فكرة 
المنطق والفالسفة، كانوا مشائين، وال يمكن بحال من األحوال أن نصفهم بالجنون! وهكذا 
يعني  للمكاليب،  ُأضم  وال  المريب،  الليبي  المثل  هذا  عن  يبعدني  كرعيا«  على  »كيدي  يكون 

المجانين!
على  كيدهم  جاء  الذين  أولئك  عن  جمياًل  مقااًل  للعربية  كتب  توفيق  فادي  اسمه  كاتب 
 )1975 )مواليد  لبناني  وباحث  كاتب  توفيق  وفادي  التاريخ.  وخلدهم  العالم  فأبهروا  أرجلهم 
الفنية  المحافل  مختلف  في  والتجهيزية  األدائية  أعماله  شاركت  الوسائط  متعدد  وفنان 
العام  منذ  يقيم  حيث  وباريس،  بألمانيا  مرورًا  فيينا،  إلى  طوكيو  من  والمهرجانات  كالمتاحف 
الكتابة  مستوى  على  الثالث  إصداره  هو  كساريان«  لكيفورك  المكتملة  غير  »األعمال   .2015

بعد »بالد اهلل الضيقة« )2005( و»القاتل الجديد« )2008(.
المشي  بين  معناه:  ما  يقول  فكرتي،  ويخدم  مفيدًا  يكون  بحيث  أختصره  سوف  ما  يقول 
أدبيًا  المنشط لإلبداع  إذ يبدو أن حركة المشي هي المحرك  الذهني، عالقة وثيقة،  والنشاط 
كان أم فنيًا ويصعب كثيرًا تفسير تلك العالقة، فليس هناك قاعدة يعمم على أساسها التفسير، 
من  عدد  يؤكده  ما  وهذا  اإلبداعي،  للتفكير  جيد  محرك  المشي  أن  أرى  شخصيًا  كنت  وإن 

المبدعين في المجاالت كافة.
عن  »اعترافات«  الشهير  كتابه  في  الكثير  روسو  جاك  جان  الكبير  الفرنسي  المفكر  يقول 
الفكري، فيقول: »في المشي شيء ينعش نشاطي ويسمو بأفكاري.  إنتاجه  أهمية المشي في 
وأنا ال أكاد أفكِر عندما أكون ساكنًا، البد لجسمي من أن يكون في حركة حتى يتحرك عقلي«. 

وقال أيضًا: »من دون المشي ما كنت ألستطيع الكتابة..«.
معلمهم  كان  فلقد  بالمشائين،  )أرسطو(  تالميذ  تسمى  بسببها  التي  هي  المشي  وحركة 
فيما  رواق،  في  المشي،  يمارسون  أيضًا  والرواقيون  بينهم،  يمشي  وهو  محاضراته  يلقى 

يتجادلون في قضاياهم الفلسفية.
كتب  كبير،  مشَّاء  زرادشــت«  تكلم  »هكذا  صاحب  نيتشه،  فريدريك  األلماني  الفيلسوف 
أؤلف  األثناء  وفي  يوميًا.  ساعات  لثماني  »بالمشي  نهاره  يبدأ  إنه  فيها،  قال  رسالة  لشقيقته 
بعد  و»ما  زرادشت«  تكلم  »هكذا  كتبه:  أعظم  كتب  ماشيًا،  قضاهما  عقدين  وخالل  أفكاري«. 

الخير والشر« و»إنسان أكثر إنسانية« وسواها.
ولماذا نبتعد كثيرًا، وأنا ممن يشهدون أن الكاتب المبدع محمد األصفر يكتب وهو يمشي، 
فلقد لمحته منطلقًا كسهم فوق جسر جليانه، فأشرت للفاخري، أن نأخذه معنا، فأجابني: »دعه 
إنه يكتب!« ولما قابلت األصفر، فيما بعد، وأخبرته بما قاله الفاخري، قال لي: »صح!« أنا فعاًل 

أرتب أفكاري وأكتبها وأنا أمشي، ثم أبيضها، بمجرد أن أصل أول مقهى!«.
من  بنعلين  »العابر  بأنه  رامبو  به  واصفًا  فرلين،  بول  الفرنسي  الشاعر  كتبه  ما  ولنستعر 
بالفعل،  أكثر  شيء  األصفر  ولكن  أكثر«،  شيء  وال  مشَّاء.  »أنا  نفسه:  عن  قال  ورامبو  ريح«. 
تأسيس  في  كثيرًا  أعانه  سمعه،  ضعف  ألن  صمته،  ضجيج  إلى  انتبهت  عماًل،  له  قرأت  فكلما 
قطارات  محطة  أمام  ميدانًا  يصف  مقاالته،  من  واحد  في  أذكر  يمشي.  وهو  وأفكاره،  حواراته 
إن  وما   ، بالزا«  »مونتر  في ساحة  لبيتهوفن  برونزي  تمثال  منتصفه  في  منتصب  ألمانيا،  في 
الميدان، وهو بال شك  مر بجواره، حتى قال في نفسه: »سعيد بتهوفن ألنه ال يسمع ضجيج 
منسجم مع موسيقاه« وهذا توصيف حال ال يعرفه إال من به صم! وقراؤه بالتأكيد انتبهوا إلى 
مقالته »بيتهوفن الذي ال يغادرني!« وهي التي ُأعدها من أفضل كتاباته، فهي تأسست على 
التي  الصمت  حالة  في  الداخلية،  وأفكاره  حواراته  عن  يخبرنا  ما  أبرز  من  هو  داخلي«  »ديلوج 
يعيشها، وهو الكاتب المشاء، الذي تأسست إبداعاته من حواراته الداخلية بعيدًا عن الضجيج، 

وهو يمشي.
أنا أقول لكم ذلك ألن وسيلتي في تنفيذ مقاالتي، هي المشيء فغالبًا ما تتأسس فكرة في 
عقلي، أو قراءة ما يثيرني، وقد أعجز عن أن اكتب عنها، ولكن ساعتين مشي كفيلتان بميالد 
المقال. صحيح لم يعد المشي بتلك السهولة التي تسعدني قبل إصابة قدمي، ولكن إصراري 
وسوف  أقدامكم  على  الكيد  فاجعلوا  شفائي.  في  كثيرًا  ساعد  ما  الواقع  في  هو  المشي،  على 
تنتبهون إلى أن العقل سينشط معكم وتتغلبون على أمور كثيرة منها القلق اللعين، فامشوا 

ترعاكم السالمة.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
بَرَزَ الَثعَلبُ يَومًا

في شِعاِر الواعِظينا
َفمَشى في اأَلرِض يَهذي

وَيَسُبُّ الماكِرينا
وَيَقوُل الحَمدُ لِل

هِ ِإَلهِ العاَلمينا
يا عِبادَ اهلَلِ توبوا

َفهوَ َكهفُ التائِبينا
وَاِزهَدوا في الَطيِر ِإنَّ الـ
ـعَيشَ عَيشُ الزاهِدينا

وَاطُلبوا الديكَ يُؤَذِّن
لِصَالةِ الصُبِح فينا
َفَأتى الديكَ رَسوٌل
مِن ِإماِم الناسِكينا

عَرَضَ اأَلمرَ عََليهِ
وَهوَ يَرجو َأن يَلينا
َفَأجابَ الديكُ عُذرًا
يا َأضَلَّ المُهتَدينا
بَلِِّغ الَثعَلبَ عَنّي

عَن جدودي الصالِحينا
عَن َذوي التيجانِ مِمَّن

دَخََل البَطنَ الَلعينا
َأنَّهُم قالوا وَخَيرُ ال

َقوِل َقوُل العاِرفينا
مُخطٌِئ مَن َظنَّ يَومًا

َأنَّ لِلَثعَلِب دينا
أحمد شوقي

جلسنا  مرة،  وذات  عبث،  في  الوقت،  من  الكثير  عشنا 
فاسدون.  جميعا  نحن  صديقي  فقال  عبث.  بهكذا  نعبث 
طابور  في  لساعات،  أنتصب  أعيش،  لكي  مثال،  خذني 
كقطيع  بها  القذافي  جعلنا  التي  االستهالكية،  الجمعيات 
نصيبي  على  أحصل  فلن  القطيع،  من  أكن  لم  إن  الغنم. 
الجمعيات.  هذه  في  إال  يتوفر  يكن  لم  ما  الطعام،  من 
المحلية،  السجائر  توزع  الحصص،  ضمن  من  الجمعيات 
حصتي،  أخذت  كنت  غيرها.  صنف  وال  »رياضي«  المسمى 
مرتفع  بسعر  بيعها،  لغرض  آخذها  ــن،  أدخ ال  أنــي  رغــم 
من  صنفا  بالمكسب،  أشتري  ثم  من  الجمعية.  سعر  عن 
إفسادي،  تم  هكذا  الجمعيات.  تلكم  في  يتوفر  ال  الطعام، 
سمى  كما  األرض«،  على  »المفسدين  مــن  فأضحيت 
والفاسدين،  المرتشين  فيه،  أودع  الذي  السجن  القذافي، 

عليهم. ممن غضب 
سبتمبر  النقالب  اإلنشائي،  البيان  أن  المرّة،  الحقيقة 
بالقوة  السلطة  على  االستيالء  أن  ادعى  ليبيا،  في  1969م 
النتائج  والفاسدين.  الفساد  محاربة  مدعاة  المسلحة، 
لم  ما  الفساد،  عمم  أن  االنقالب،  حققها  التي  الرئيسة، 
الدولة  تأسيس  لحظة  منذ  الملكي،  العهد  عن  غائبا،  يكن 
خطبة،  وثيقة  يطالع  أن  المهتم،  للقاريء  ويمكن  الليبية، 
برلمان  ألول  جلسة  أول  في  عامر«،  بن  »مصطفي  النائب 
لبشير  المختار«  ليبي، وذلك في كتاب: »وثائق جمعية عمر 

المغيربي.
ألغيت  وخزائنها،  الدولة  تأميم  تم  سبتمبر،  انقالب  عقب 
العقيد  االنقالب  قائد  الوحيد:  المالك  ليكون  الملكية، 
من  هم  الفاسدون،  كان  حال،  هكذا  في  القذافي.  معمر 
المحصلة  القائد.  إذن  دون  المؤممة،  الخزينة  على  اعتدى 

لمالكها  يحق  خاصة،  ملكية  باتت  فالبالد  الفساد،  شرعنة 
الخاصة،  المزرعة  البالد  شاء،  وكيفما  يشاء  من  يمنح  أن 
»ليبيا  أن  إلى  أشير  أن  قبل  حقيقة.  الحلوب  البقرة  أمست 
الملكية!،  ليبيا  على  أطلقه  الذي  النعت  الحلوب«،  البقرة 
كتبه  مقال  في  هيكل،  حسنين  محمد  المصري  الصحفي 

حول زيارته إلى ليبيا، غبّ االنقالب.
في  ساهم  الفساد،  محاربة  ادعاء  أن  المُرّة،  الحقيقة 
طريقة  أفضل  أن  نهج:  أخذوا  فالفاسدون  الفساد.  انتشار 
قصيدة  تطبيق  مكاسبهم،  على  للمحافظة  يسلكونها، 
من  ــى  األول السنوات  في  درســوهــا  التي  شوقي،  أحمد 
هذا  ومن  أظافرهم.  نعومة  منذ  أي  االبتدائية،  المرحلة 
للمُرتشى،  ال  الراشي  لحصن  ــة،  اإلدان مدافع  توجيه  تم 
حصنه  المرتشى  حين  في  حصون،  لديه  الراشي  حيث 
ومنها:  دواليك  هكذا  للرشوة.  محتاج  إنــه  أحــد،  واحــد 
صاحب  صديقي:  له  وصل  ما  التخريج،  كما  الفساد،  تعميم 
للفاسدين  بالحسد،  الشعور  نشر  وعليه  الرياضي،  سجائر 
المالي  الفساد  مسألة  وجعل  الصغار،  الفاسدين  من  الكبار 

المفسدة، وليس في غيرها فسادا.
إليها  يحج  ما  الفساد،  أرض  إلى  بلداننا  تحولت  لقد 
حتى  واق  الواق  أرض  من  األرض،  أصقاع  من  الفاسدون 
الفساد،  محاربة  فرس  رُكــب  أخــرى،  جهة  ومن  منهاتن. 
جنسية  ال  من  حتى  الجنسيات،  كل  من  الفاسدين،  كل  من 
الهجرة  محاربة  كما  الفساد،  محاربة  في:  يتاجر  الكل  له. 
يكون  أن  القانون،  يسود  أن  هدفهم:  فالكل  شرعية،  الال 
من  الفاسدين،  هؤالء  رأس  وعلى  المطلق.  الحكم  الدستور 
المتحدة.  األمم  وكبيرهم  الدولية  المؤسسات  الفساد،  ضد 

حالهم. لسان  المتنافسون....  فليتنافس  وفي هذا 

دستورية  حملة  من  اآلن،  تونس،  في  يحدث  ما  بمانسبة 
وتلوث  شوائب  من  اعتراه  مما  الديمقراطي  المسار  لتنظيف 
بمقالة  ويتعلق  مقاالت،  عدة  في  سابقا  ذكرته  ما  سأكرر  وفساد، 
المتمثلة  الثالثة  الفاشية  من  فيها  أحذر   2011 العام  نشرتها 
ــوان  اإلخ وجماعة  السياسي،  اإلســـالم  مخططات  فــي  آنـــذاك 
الليبية خاصة، وأتذكر، وقتها، أن بعض األصدقاء من  المسلمين 
المثقفين والكتاب احتجوا على أسلوبي اإلقصائي لمكون سياسي 
يخلو  ال  كالمهم  وكان  الجميع.  تستوعب  الديمقراطية  أن  بحجة 
سياسيا،  لست  كوني  في  تلخص  حينها  ردي  لكن  وجاهة،  من 
ثقافي  منطلقه  واعتراضي  الثقافة،  على  نفسي  أحسب  ولكني 
أو  جماعة  أي  وأن  الدين،  تسييس  فكرة  مبدئيا  يرفض  وفكري 
ألني  هذا،  أعيد  فاشية.  مشروع  هو  ديني  منشؤه  سياسي  حزب 
هيمنة  بسبب  دولتها  بناء  في  تتعثر  وليبيا  تكراره ضروي  أن  أرى 
االستغوال  هذا  حيال  الصمت  وبسبب  مفاصلها،  على  التيار  هذا 
من  واسعة  شريحة  ومن  المدنية،  القوى  قِبل  من  اإلخواني 
احتجاج  تونس من  ما كان يحدث في  والُكتاب، بعكس  المثقفين 
فيها حركة  التي تحكمت  الفارطة،  السنوات  وثقافي، طوال  مدني 

النهضة في مفاصل الدولة التونسية.
يظهروا  لم  ولو  حتى  أنهم  ــوان،  األخ جماعة  تكتيك  طبيعة 
مباشرة في المناصب العليا، إال أن لهم طريقتهم في التحكم في 
التي تحرك  أنها فعال هي  يرون  للعيان،  أدنى، غير ظاهرة  تروس 
هو  الذي  السري  الجهازُ  التمكيني  البرنامجَ  هذا  ويخدم  الدولة، 
امتداد لما سماه المؤسس حسن البنا )النظام الخاص( الذي يقوم 
تكتيك  وهو  والتهديد،  وباالبتزاز  وبالتصفيات  السرية  بالمهمات 
ظهر بوضوح داخل المؤتمر الوطني في ليبيا منذ بدايته رغم أن 
الجسم،  هذا  داخل  أقلية  يشكل  كان  السياسي  اإلسالم  سمي  ما 
حروب  من  العائدين  من  أشخاص  خمسة  تمكين  إلى  وصــوال 
أفغانستان والعراق الجهادية من المنتسبين لتنظيم القاعدة من 
القومي  األمن  لجنة  ورئاسة  سيادية،  وزارات  وكالء  مناصب  أربعة 
بالتفصيل وسير  أن ذكرت أسماءهم  الوطني، وسبق  المؤتمر  في 
مفاصل  في  ليتحكموا  مقالة،  من  أكثر  في  اإلرهابية  حياتهم 
حكومة الكيب التي وضعت األساس لكل الخراب والفساد والعنف 

الذي حدث بعد ذلك.
كان جماعة األخوان وحلفاؤهم من جماعات اإلسالم السياسي، 

في تلك الفترة، يعملون بمثابرة فوق األرض، مؤازرين بدعم قوي 
يواجههم  ولم  وإقليمية،  دولية  قوى  ومن  الدولي  التنظيم  من 
ورئيسه،  مؤسِِّسه  عبر  الوطنية  القوى  تحالف  سوى  البداية  في 
الراحل د. محمود جبريل؛ الذي استطاع بحنكته السياسية، وخبرته 
يشكل  أن  ليبيا،  تحتاجه  ما  لتفاصيل  وفهمه  المدني،  العمل  في 
في  ساحقة  بأغلبية  يهزمهم  وأن  شهور،  أربعة  في  التكتل  هذا 
عدم  يُظهر  شعبي  استفتاء  بمثابة  كانت  تشريعية  انتخابات  أول 
الليبي.  المجتمع  غالبية  السياسي بكل وجوهه من  قبول اإلسالم 
ويرجع ذلك كما قال جبريل في أحد حواراته: تحالف القوة الوطنية 

مشروع دون تنظيم، واإلسالم السياسي تنظيم دون مشروع.
عبر  جبريل  محمود  د.  إزعاج  من  التخلص  استطاعوا  سريعا، 
وصلوا  ممن  الكثيرين  ذمم  شــراء  مثل  يجيدونها،  عدة  آليات 
ابتززازهم  أو  المؤتمر،  داخل  الوطنية  القوى  تحالف  قوائم  عبر 
ذلك  من  واألهــم  لهم،  التابعة  اإلعــدام  فرق  عبر  تهديدهم  أو 
تشريعهم في جلسة ملتبسة أحاط بها 200 تابوت، لقانون العزل 
وغيره  جبريل  محمود  د.  مقاس  على  كان مفصال  الذي  السياسي 
وحكوماته،  الوطني  بالمؤتمر  ذلك  بعد  لينفردوا  الكفاءات.  من 
ليبيا  الخاص المسلح، قوة درع  ويؤسس جهازهم السري ذراعهم 
الحدود  حرس  إلى  إضافة  ليبي،  دينار  مليار   2 عليها  صرف  التي 
لهم  ألشخاص  جميعا  وإدارتها  قيادتها  وأوكلت  األمنية،  واللجنة 

تاريخ إرهابي.
فرغوا الساحة من أي قوة سياسية أو مدنية تواجههم، فحصل 
أن وجدوا أنفسهم في مواجهة القوات المسلحة التي بدأت تعيد 
الرئيسية،  نفوذهم  مناطق  عن  بعيدا  الشرق  في  نفسها  ترميم 
حاضنة  قلب  وفي  طبرق  في  ورئيسه  النواب  مجلس  وبرعاية 
وتحول  المدن،  في  األحياء  وشباب  القبائل  شكلتها  اجتماعية 
لألسف الصراع إلى صراع عنيف هم حركوه من البداية، واستغلوا 
األولى:  مشروعهم.  تخدم  أكذوبيتن  ترويج  في  المواجهة  هذه 
أن  والثانية:  المدنية،  الدولة  عن  دفاعا  الجيش  يواجهون  أنهم 

الحرب في ليبيا حرب جهوية.
المدني  التيار  على  المحسوبة  النخب  بعض  وقعت  ولألسف 
لحقيقة  التحريف  هذه  حبائل  في  والكتاب  المثقفين  وبعض 
بينما  الجيش،  على  مباشرا  هجوما  شنوا  منهم  وكثير  المواجهة، 
ذكر  أي  ألحظ  ولم  السياسي،  اإلسالم  حيال  شائعا  الصمت  كان 

من  األقل  على  ـ  الكتابات  من  كثير  في  األخوان  لجماعة  مباشر 
قبل من مازالوا أحياء من أعضاء اتحاد الكتاب الليبيين حتى العام 

2011 ـ إال ما ندر جدأ.
التي  السياسية  القوى  غياب  العسكرية هو  المواجهة  ما فرض 
هذا  واستخدام  جانب،  من  المشروع  هذا  تواجه  أن  بإمكانها 
الظاهر  في  أوحى  ما  وأما  األرض،  على  المسلحة  ألذرعه  التنظيم 
بأنها حرب جهوية، كون نواة الجيش التي بدأت بالقوات الخاصة 
ما كان لها أن تتشكل أو تعيد هيكلة نفسها إال في هذه المنطقة 
إضافة  األخواني،  والمال  والنفوذ  الميليشيات  تمركز  عن  بعيدا 
النفوذ األخواني في مصر على الحدود الشرقية، وصعوده  إلندثار 
في تونس على الحدود الغربية ما شكل عمقا استراتيجيا لإلسالم 
كل  من  واألهم  الليبي،  الغرب  في  اإلرهابية  وجماعاته  السياسي 

ذلك تحكمهم في البنك المركزي الذي سخروه لخدمة أجندتهم.
القوى  تحالفات  في  انقسام  المحلي  الصراع  هذا  عن  وترتب 
تحالف  وكان  له،  نبذها  أو  اإلخون  لتنظيم  دعمها  وفق  اإلقليمية 
مصر والسعودية واإلمارات ضد تركيا وقطر، بينما القوى الدولية 
كمستعمرة  استقاللها  قبيل  ليبيا  على  تصارعت  أن  سبق  التي 
فخضعت  وروسيا،  وبريطانيا  وإيطاليا  فرنسا  سابقة،  إيطالية 
غير  والهجرة  والغاز  النفط  أهمها  أخــرى،  لعوامل  تجاذباتها 

الشرعية.
على  معهم  مدنية  مواجهة  اي  غابت  هــذا،  كل  خضم  في 
سابقة  تجربة  لها  ليبيا  ألن  ربما  تونس،  في  حدث  كما  األرض 
اإلسالم  يجربوا  ولم  عسكري  انقالب  عبر  جاء  حكم  مع  مؤلمة 
في  ميليشياتهم  مع  العسكري  الصدام  وأصبح  بعد،  السياسي 
واجهة الصراع، ورغم كل ما عاناه الجيش؛ الذي هو تركة مرحلة 
انتقادات،  له من  تعرض  وما  وفتتته، من مشاكل  سابقة همشته 
وبتنظيم  وخارجية  داخلية  داعمة  بقوى  كاستعانته  وجيه،  بعضها 
العسكرية  المواجهة  فرضته  ما  هذا  أن  إال  كحليف،  مشبوه  ديني 
المئات  اغتيال  عبر  بقوة  المدعوم  السياسي  اإلسالم  بدأها  التي 
وعبر  الوطنية،  النخب  ومن  األمن  رجال  ومن  العسكريين  من 
حرب فجر ليبيا، وعبر التحالفات العسكرية مع قوى إقليمية داعمة 
ألجندة اإلخوان في جل منطقة الربيع العربي. بل إنهم استطاعوا 
أن يؤسسوا قاعدة قانونية لهذه الدولة في مشروع الدستور الذي 
عبر  الصياغة  هياة  في  تمثيلهم  قلة  رغم  صياغته  على  سيطروا 

تكتيكاتهم السالفة الذكر.
األرض،  فوق  مباشرة  يتواجهان  طرفين  عن  أتحدث  هنا  وأنا 
وضد  مختلفة  خياراتها  المشهد  عن  غائبة  أخرى  أطرافا  ثمة  ألن 
إذا  ما  في  يكمن  المنظومتين،  بين  الفارق  لكن  المنظومتين، 
سلمنا بأن وجود جيش أو نواة جيش، ضروري ألي دولة، ويشكل 
عن  ابتعاده  وضمان  ودسترته  توحيده  ويمكن  لبنائها  أساسا 
السياسة عبر القانون كما في تونس، فالطرف اآلخر متطفل على 
الدولة، بل هو ضد مفهوم الدولة القطرية من األساس، ما بالك 

بالدولة المدنية.
اختيار  من  البد  وكــان  األرض،  على  المواجهة  هكذا  كانت 
األولويات في االنحياز، ألن هذا التيار اإلرهابي المستغول والمسلح 
والمدعوم من قبل قوى كبرى لن توقفه البيانات وال المقاالت وال 
المحاكم الدستورية وال قصائد الشعر، وما يحدث اآلن في تونس 
الدستور  المادة 80 من  على  فلوال سهوهم  المنطلق،  يؤكد هذا 
التونسية  بالدولة  لذهبوا  صياغته  على  سيطروا  الذي  التونسي 
ذات الديمقراطية الناشئة إلى هاوية القاع لها، ولوال وقوف معظم 
الشعب والنخب المدنية والمثقفة مع إجراءات الرئيس الدستورية 
لما تراجعوا خطوة للوراء ألن خيارات العنف دائما حاضرة لديهم، 
وهم  األرص،  من  وليس  السماء  من  شرعيتهم  يستقون  فهم 
والدولة  والديمقراطية  والمستقبل  الحياة  على  فطريون  منقلبون 
ومن  وعقيدتهم،  قاموسهم  مع  جميعها  تتناقض  التي  المدنية 
هذه  باالنقالب،  لهم  مواجهة  أي  يصفون  النفسي  اإلسقاط  باب 
وفي  وخطاباتهم  بياناتهم  في  بإسفاف  تتكرر  التي  المفردة 

القنوات المروجة لهم.
قطاعات  وتحالف  الليبية،  واألمنية  العسكرية  المؤسسة  توحيد 
إلنقاذ  الوحيد  السبيل  المدمر، هي  التيار  هذا  معهم ضد  الشعب 
وصياغة  مؤسساتها  بناء  في  تشرع  كي  السرطان،  هذا  من  ليبيا 
مصالحة  مشروع  في  والبدء  والعصر،  الناس  يحترم  مدني  دستور 
وميليشياتهم  األخوان  يخرج  أحد حين  يعرقلها  لن  وطنية شاملة 

من المشهد الليبي نهائيا.
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مسندا  العبيدي،  العجيلي  الفنان  يجلس 
لفن  رؤيته  عن  يحدثني  وهو  للحائط،  ظهره 
معرضه  هامش  على  ذلك  كان  الكاريكاتير، 
أقالم  رؤوس  دونت  ساخرة«،  »رسومات  األخير 
»في  إياه  وممازحا  مغادرا  لمصافحته  وتجهزت 
مبتسما  وعقب  ساخرة«  أخرى  ومضات  انتظار 
وكأنه  إليه »هههه... ساخرة جدا«،  ألتفت  وأنا 
بهذا  المضي  على  إصراره  يؤكد  اإلضافة  بهذه 

والمرارة. بالنقد  المشبع  الكاريكاتيري  النفس 
عن  ــال  ــم األع ــذه  ه ومــضــات  تنفصل  وال 
يــصــافــح شمس  ــو  الــحــيــاتــيــة وهـ طــقــوســه 
موثقا  الريشة  ــالء  وزم األصــدقــاء  مع  الصباح 
قهوة  بمذاق  مستعينا  بـ»السيلفي«  إياها 
المتشكلة  نماذجه  يالحق  وهو  »اإلسبريسو« 
منسكبة  تفيض  حتى  الوقفات  هذه  وقع  على 
المربع األبيض، ممهورة بمزيج  بنضوجها على 
القراءة والمحاورة والتجوال والصخب والسكون 

البن. ورائحة 
بكل  الــعــجــيــلــي  يــتــقــوى 
في  ــاه  رؤي على  مفتشا  ذلــك 
كما  تكتمل،  لم  التي  اللوحة 
خيال  فــي  الحلم  القصيدة 
بشكل  ينحت  ــذا  ل الــشــاعــر، 
يعايشه  ما  تفاصيل  يومي 
عابرا  وأحـــداث،  وقــائــع  مــن 
توقف  بال  ألخــرى  لوحة  من 
فيض  التفاصيل،  من  وبمزيد 
المتشابكة  االنحناءات  من 
كلي  بمعنى  الــمــتــرابــطــة 
ووضــع  التشخيص،  يقتفي 
أو االستفهام  التعجب  عالمات 
االستجالء،  يستفز  أثــر  حــول 
دون  الــلــوحــة  يــتــرك  لكنه 
في  الــوضــوح  معلقا  تعليق 
بينه  الـــوســـط  ــة  ــمــســاف ال

في  عميقا  نحوه  يدفعها  هو  أو  المتلقي  وبين 
ماهيتها  في  يبحث  الحق  داخلي  لحوار  مخيلته 

وداللتها.
نموذجه  عن  البحث  في  أيضا  الفنان  يجهد 
الفكرة  بين  متنقال  الــخــاص  الكاريكاتيري 
الدمج  ــى  إل ــك  ذل فــي  ينحو  ــو  وه والــشــكــل، 
من  ــر  واف برصيد  متسلحا  بينهما  الكامل 
المتشبع  الليبي  واقعه  في  والتمعن  المقارنات 
اختمر في ذهنه من  ما  الى  إضافة  بالمفارقات، 
والتي  والدولية  المحلية  المعارض  في  تجاربه 

ذائقته  منحت 
العثور  فــرصــة 
تراكيبه  عــلــى 

الخاصة.
القديم  بين 
نلحظ  والــجــديــد، 
مسيرة  فــي  تــحــوال 
على  الفنية  العجيلي 
الترميز  أو  اإلشــارة  مستوى 
التجريب في فلسفة  أولي بعد رحلة  إبحار  وهو 
بتقنية  يخل  إفصاح  دون  الحدث  على  اإلطاللة 
المناورة، لكن ال يزال على العبيدي من وجهة 
الخطوط،  لتشفير  أكثر  صعود  التماس  نظري 
الذي يمنحها  للسقف  الفكرة  إيحائية  رفع  بغية 
الذي ستتجلى مالمحه  المناسب  الفني  وضعها 

حال اكتمال شروطه.
البركان  فوهة  من  مسافة  على  الفنان  يقف 
عقد،  منذ  خمودا  له  يعرف  لم  الــذي  الليبي 
ومتتبعا  المتطايرة  »الالفا«  شظايا  مالحقا 
واليابس،  األخضر  تكنس  وهي  الحمم  السنة 
رافعة  أهم  على  التفجر  هذا  كنه  فهم  محاوال 
باهتمام  تحظى  التي  السياسة  وهو  لتفسيره 
في  باحثا  وكذا  الساخرة،  توصيفاته  في  الفت 
داعبت  التي  الريشة  بواسطة  مساراتها  أوجه 
والتــزال  الثمانينيات،  منتصف  منذ  أصابعه 
هذا  مالمح  لرسم  رتوشها  في  معه  ماضية 

المربكة. وتداعياته  الفوران 

العجيلي.. الكاريكاتير وفيض التفاصيل بمذاق »اإلسبريسو«

شيء  عن  معلنة  الماء،  سطح  على  الهواء  فقاعات  تطفو 
حتى  التخمين  زمــن  يطول  ولــن  األعــمــاق،  في  يختبئ 
لكنه  كانت،  كيفما  تمظهراته  عن  كاشفا  الخافي  يتمثل 
واستفهاماتها  األسئلة  من  ساللم  إلــى  الحقا  يفضي 
»عالقة  ــة  رواي مقاربات  من  جــزء  هــذا  ولــمــاذا«،  »كيف 
األصفر،  عائشة  للكاتبة  البيان  دار  عن  الصادرة  حرجة« 
لمعاينة  رجعي  أثــر  في  الــذاكــرة  لوضع  محاولة  وهــي 
الراوي  بصوت  عام  بعدين،  على  إنساني  وجــودي  شرخ 

وخاص ينهض موزعا في أبطاله.
لسنوات  الزمن  جسد  على  الممدة  المقاربة  تتجلى 
ذاكرتين  بين   2011 منعطف  منذ  سرت  مدينة  في  عشر 
أصيلة  ــى  األول »جبر«،  المحورية  الشخصية  جسد  في 
الذرة  عالم  موسى  سميرة  للدكتورة  والثانية  التكوين 
ولكي  المفترض،  الخالص  عالم  من  اآلتية  المصرية، 
غرائبية  دفعة  من  بد  ال  كان  »الماكس«،  هذا  يحدث 
تفرض  حد  أي  إلى  هنا  والسؤال  النقلة،  أرضية  تفرش 
إذ  ذلك  في  الخيارات  ربما  تندر  ؟  منطقيتها  القفزة  هذه 
فجأة،  البحيرة  صمت  تهز  أشرنا  كما  ما  فقاعة  من  بد  ال 

سعيد  يتفاجأ  كحشرة،  كافكا  يصحو  وكما 
الذهبي«  »الكلب  روايــة  ليبيتشوفي  أو 
الكلب  ليصبح  األبيض  وبره  تساقط  وقد 
حوار  في  عاجزة  الفنتازيا  تبدو  وال  الرجل، 
من  يخلصه  أن  الشيخ  توسل  ــذي  ال جبر 
ال  التي  الذاكرة  هذه  »سأستبدل  العذاب 

تحمل سوى الخوف والبؤس« ص13 .
المرحلي  التفجر  من  الركام  هذا  يخلق 
بغية  األسئلة،  من  فيضا  التحول  لحدث 
المبني  لجبر  الداخلي  الحوار  طبيعة  فهم 
سنوات:  سبع  بعد  رئيس  استفهام  على 

ص15  والتآمر«  والوشاية  القتل  مدينتي  في  »لماذا 
وأخيه  غزالة  زوجته  كوامن  في  متناسلة  نسخة  وهــو 
الدفق  هذا  كل  يمضي  لمياء،  وأخته  فضل  وجاره  صالح 
سميرة  وذاكرة  جبر  جسد  بين  مركب  صراع  مظلة  تحت 
عن  آخر  سؤاال  إحاللها  يفرض  والتي  فيه،  القارة  موسى 
تعاين  كمنصة  ما  زاويــة  من  تبدو  إذ  ؟  وجودها  مغزى 
فوضى  مــآالت  وتساءل  بسهولة  وتنتقد  بل  وتكاشف 
ما  أشبه  بقعة  في  نفسي  أجد  العزيز  ــدي  »وال تعقل  ال 
ما  وكل  متناقضة  بقعة  األرض،  غير  كوكب  على  تكون 
وقد  ص199،  والتراب«  والمشاعر  اإلنسان  ممزق،  فيها 

هذه  نسيج  نسف  إلى  ينزع  الــذي  التشوه  سقف  يرتفع 
أنها  معها  تعي  ال  غيبوبة  إلى  التناقض  وإحالة  العالقة 
مرهون  ذلك  أن  إال  وجودها،  شرط  ينتفي  وبذا  ميتة، 
أن  غير  العالقة،  استمرار  سر  وهــو  ترفضه،  باعتراف 
يتسع  سيرتها  وساللم  الذرة  عالمة  ذاكرة  تفاعل  مجال 
ذاتها،  الرواية  يوازي  نصا  ربما  ليصبح  السرد  فضاء  في 
روايــة  عن  نتحدث  هل  التسلسل،  بنية  أحيانا  يربك 

مزدوجة؟
األسئلة  صراع  معادلة  على  الرواية  في  السرد  يتمدد 
إلهاما  تمثل  التي  اإلجابة  أن  إال  جبر،  لغز  عن  الناتج 
وهو  للخالص،  رؤيتها  عن  أيضا  تعبيرا  كانت  للشخوص 

بعيدا  ارتحلت  التي  ولمياء  فضل  بين  االلتقاء  شــرارة 
خلف  وتختفي  الضائعة  ذاتها  عن  بحثا  مدينتها  عن 
االختياري  منفاها  مبررة  ــراب«،  »س باسم  »الكيبورد« 
ترميم  الصعب  من  الــجــدران،  فقط  لحق  الدمار  »ليت 
غزالة  لدى  معلقة  بقيت  اإلجابة  أن  إال  النفوس«،  هتك 
االرتــدادات  كامل  مجاميع  لتتكفل  بزوجها،  المصدومة 
يختفي  وكــذا  إجاباتها،  من  جزء  ربما  بصوغ  النفسية 
التهمه  بعقل  ويظهر  المجهول،  قبضة  في  أسيرا  صالح 
أنتجت  إجابة  على  للحصول  محاوالته  أن  إال  التطرف، 
مدن  ألجل  نموت؟  من  »ألجل  ليصرخ  الفارقة  اللحظة 

األسمنت ؟ قررت مغادرة الجميع« ص217.

المرحلة  االستفهام  عالمات  ذات  وهــي 
حــاول  ــذي  الـ خــيــال فضل  ــي  ف ــمــحــورة  وال
المواقف  مرارة  مواجها  عال  بصوت  التفكير 
»هل  جبر  جسد  في  سميرة  يخاطب  وهــو 
وهل  خالله،  من  شيء  تحقيق  تستطيعين 
أنها  أعلم  طموحك،  يكمل  أن  جبر  يستطيع 

عالقة حرجة ..حرجة جدا« ص177.
لمرادفات  مساربه  فــي  الــنــص  يحيلنا 
وكذا  التشوه  أو  االلتباس  تكشف  أخــرى، 
عباءة  تحت  المختبئة  الساخرة  مفارقاته 
»بوشنوارة«  بانتهازية  المسروقة  الوطنية 
تاجر  من  تحول  الذي  الرواية  شخوص  أحد 
»الــرقــم  عــن  يتحدث  مــرشــح  ــى  إل حشيش 
القضائية،  الهيئات  الشرعية،  الوطني، 
ذلك  يكافئ  ص126،  ــاب«  اإلرهـ مكافحة 
ــي حــلــم الــدكــتــورة  ــذي جـــال ف الــتــصــور الـ
ارتباط  لخلق  الغابة  انتخابات  عن  سميرة 
وصولية  بين  والحقيقة،  الزيف  بين  ضمني 
تغيير،  هناك  يكون  أن  ومعنى  بوشنوارة 
الــذي  ذا  ــن  »م لها  جبر  ســؤال  ــاء  ج لذلك 
إنه  ؟  سيعترض  ــن  وم ــد؟  األسـ سيحاسب 

يفطر ويتغدى ويتعشى عليهم ؟«.
النص  يبني  أيضا  حــرجــة«  »عــالقــة  فــي 
مفارقات  معادلة  على  السردية  تمظهراته 
الجنسين  بين  والعقلي  الــروحــي  الحلول 
السردي  اإليقاع  أن  غير  واألنــثــى«،  »الذكر 
لوجهها  كشف  عبر  األنثى  لذاكرة  ينتصر 
أو  شكلها  اســتــعــادة  تــحــاول  ــي  وه الــمــزق 
ذلك  تتجاوز  وهــي  ثم  الضائعة،  صورتها 
ــزال  زل ــدادات  ــ ارت فهم  فــي  شريكا  لتصبح 
الرواية  أبعاد  أحد  ذلك  أن  أقول  هنا   ،2011

ال مرتكزها الرئيس.
أو  الــحــلــول  لعبة  مــن  جـــزءا  تصبح  ــثــى  األن هــويــة 
الفرار  أراد  الــذي  البطل  تلبست  اآلالم،  من  الخالص 
سيرته  بين  الصراع  وحل  في  ليقع  ذاكرته  جحيم  من 
إلى  الرواية  وتتحول  كيانه  احتلت  التي  المرأة  وعوالم 
والحاضر،  الماضي  بين  المتبادلة  الذواكر  من  متوالية 
السائدة  للنمطية  مغايرة  بصيغة  مأزوم،  واقع  في  تحفر 
ألرواح،  متعددة  حكايا  هي  أنثوي«،  »نص  التعريف  في 
منابت  من  يبدأ  للذاكرة  أنثويا  تأصيال  سنجد  أننا  رغم 
الطيرة  المرأة  أسطورة  ثم  الجدة،  حكايا  عند  الطفولة 

التي تقتل األوالد، انتهاء ببواقي الذوات الممزقة.
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وكأنني  أشعر  تقول:أرسم  اللبة  أحمد  سعاد  التشكيلية  الفنانة 
وتعابير  مواضيع،  انتقاء  في  الفنانة  هذه  ذكية  الحبيب.  ألتقي 
واختيار كلماتها؛ تجيب مثال عن  إجاباتها،  وأيضا في  لوحاتها، 
http://alwasat.ly/news/art--- العماري  لينا  الناقدة  سؤال 

أرسم  )عندما  فتقول:  باللوحة،  عالقتها  culture/28399عـــن 
أشعر وكأنني ألتقي الحبيب، وأقع فيما أعتقد بين حالتي »الوعي 
الخارجي:  العالم  عن  قالت،  مثلما  كلية،  تبتعد  وعــي«.  والال 
يكون  قد  الحبيب  هذا  وحدي،  بي  عالم خاص  تأسيس  وأحاول 
زوجا، أو أخا أو وطنا أو فكرة. لكن الفنان علي العباني يجعل من 
لوحاتها نصا رومانسيا جميال، فيقول: »مائيات سعاد نثر طبيعة 
العيون  تثمل  حيث  كمريدين،  الروحية  المصافحة  حق  تمنحنا 
رقصا على أكف الورد وبلال بقطر نداه، حيث نخلد لهداه أحالما 

مائية بشفافية اللون وشداه«.
المهتمين  الليبيين،  نحن  ينتابنا،  فضول  ثمة  وبالتأكيد 
بالفن التشكيلي فيما تجسده الفنانة المبدعة سعاد أحمد اللبة، 
والفن  بالجمال  المهتمين  أغلب  على  تستحوذ  رومانسية  من 

التشكيلي الذي تبدع في إبرازه.
الفنانة سعاد اللبة من مواليد طرابلس 1980 تحصلت على 
ماجستير في الفنون التشكيلية، قسم الرسم والتصوير، وتدرس 
درجة  لنيل  إيطاليا  في  حاليا 
أكثر  في  شاركت  الدكتوراه. 
الرسم،  في  معرضا   22 من 
الفوتوغرافي  التصوير  وأيضا 

وفن »فوتوشوب«.
الخيال  خصوبة  وتتضح 
بلمسة  أعمالها،  في  األنثوي 
عن  بعيدة  ليبية،  تــراثــيــة 
تقول  مثلما  ولهذا  الغموض، 
ما  كل  عنوانه  لها  مقال  في 
في  يتجسد  قــد  الــكــون  فــي 
الفن  »أدرس  إبــداعــي:  عمل 
وأتنفسه بشغف في كل مكان 
من حولي، ما أجمله من عالم 
أجسد  الــذي  العالم  ســاحــر، 
ينسجها  وأبطاال  أشكاال  فيه 
وطقوسي  انسجامي  حــالــة 
ــوان،  األل تحب  الــخــاصــة...«. 
بيني  تواصل  لغة  أنها  وترى 
ترتديه  وفيما  اآلخرين،  وبين 

أيضا بل تعبر عن حالتها به من خالل ما تشتريه أو ما ترديه.
اإلبداع  أن  مبرزا  الفقهي  عبدالسالم  الناقد  عنها  كتبه  مما 
من  المتولدة  األحاسيس  استنطاق  من خالل  يتمحور  فنها  في 
المكان، بتفاصيله وألوانه فترتبط بحكايات زمنية قد تتباعد إال 
تجسم المادة التوثيقية للحياة، مبينا مثال، مثلما قال: تبدأ من 
صورة الطفلة المبتسمة وتنتهي عند الجدارية الضوئية لبائعة 
الخبز، وتمضي مع سلسلة عديدة من الوجوه واألماكن واألزياء 
بمخزونه  يترجم  ضوئي  كسائح  والعربي،  المحلي  بتنوعها 
الفنان  بين  الساحر  اإلحساس  روح  انعكاسات  الهائل  النفسي 

والعدسة.
ومن خالل اهتمام الشاعرة الناقدة األستاذة حواء القمودي، 
مالمحها  أن  انتبهت  مجتمعنا  في  المرأة  حالة  وكذلك  بالفن 
عن  فسألتها  وغائمة،  مشوشة  اللمة  سعاد  الفنانة  لوحات  في 
الثقافي  الموروث  إلى  رجعتها  إجابة ذكية  سبب ذلك، فوصلتنا 
العشرين  القرن  بداية  منذ  رسمها  سوى  يقبل  ال  الذي  الليبي 
التقليدي، وجدية مظهرها بحليها، وهو ما وصفته  إال بلباسها 
ما  وذلك  الفنان،  مع  مباشر  موديل  من خالل  وليس  بالواقعية 
التجريدي  باألسلوب  يرسمونها  الليبيين  الفنانين  معظم  جعل 

والتعبيري.
سعاد  موقع  الفنانة  عن  فكتب  كريوي  طه  الفني  الناقد  أما 
اللبة تحت عنوان: فنانة ليبية.. تشرق في طرابلس وتزهر في 
إيطاليا، وأورد أهم ما قاله الفنانون عنها، فاألستاذ علي العباني 
المصافحة  حق  تمنحنا  طبيعة،  نثر  سعاد  مائيات  »في  قال: 
الورد  أكف  على  رقصا  العيون  تثمل  حيث  كمريدين،  الروحية 
وبلال بقطر نداه، حيث نخلد لهداه أحالما مائية بشفافية اللون 
الفنانة  التليسي يقول: »تحملنا مائيات  والفنان مرعي  وشذاه« 
التقنية  هذه  وأسرار  خبايا  عن  البحث  متعة  لمشاركتها  سعاد، 
الال  إمكاناتها  على  والسيطرة  لترويضها  الدؤوب  ومحاوالتها 
محدودة، رحلة ال ينقصها االستمتاع بما أنجزته«. أورد أيضا ما 
باللوحات  كبير  »إعجابي  كاالبريا(:  )إينيو  اإليطالي  الفنان  قاله 
والطاقة  محدودة  الال  بالروحانية  وإحساسها  الكبيرة  وجرأتها 

المفعمة مثل البركان«.
والحقيقة أن ما كتب عن الفنانة سعاد اللبة، وعن أعمالها هو 
أكثر بكثير مما مخصص له في برنامجنا اإلعالمي، وهو مثلما 
وهو  التشكيليين،  ليبيا  فناني  به  نقدم  ما  أن  قبل  من  نوهنا 
مجرد نبذة مختصرة للغاية، تهدف بالدرجة األولى إلى تقديم 
الفنانين الليبيين إلى المهتمين بهذا الموضوع، في داخل ليبيا 
لوحاتها  أطلقت على  ما  منها  نعرف  أن  وأخيرا جميل  وخارجها. 

من أسماء.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

سعاد اللبة ترسم 
أحاسيس األنثى

بالتأكيد ثمة 
فضول ينتابنا 
نحن الليبيني 

املهتمني بالفن 
التشكيلي فيما 
تجسده الفنانة 
املبدعة سعاد 

أحمد اللبة

عوالم األصفر.. النموذج والحلم وصراع األسئلة
قراءة في رواية »عالقة حرجة«

املخضرمون يزيحون الشباب

صالح قادربوه: ربط التأصيل بالذاكرة يقدم 
لنا على الطاولة مادة مغرية للتشريح

ترشيحات البوكر

● كازوو إيشيغورو

● العجيلي العبيدي

● عائشة األصفر

الوسط: عبدالسالم الفقهي

طرابلس: الوسط

المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزيرة  شاركت 
اللقاء  في  السبت،  عثمان،  توغي  مبروكة 
الوطنية  الوحدة  لرئيس حكومة  المشترك 
طرابلس،  في  الدبيبة،  عبدالحميد  الليبية 
مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
االجتماعية  الشؤون  وزراء  اللقاء  وحضر 
إدارة  ومدير  الــمــرأة  وشــؤون  والشباب 
الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، لمناقشة 
وعمل  دور  تخص  التي  الملفات  من  عدد 
المرحلة  في  المدني  المجتمع  منظمات 

الحالية.
خالل  كلمتها  في  الثقافة  وزيرة  وعبرت 
اللقاء، عن أهمية مثل هذه اللقاءات من جهة 
الوقت وما تمر به بالدنا ولجهة المشاركين، 

حسب صفحة الوزارة في »فيسبوك«.

الثقافة  وزارة  أن  إلى  الوزيرة  ولفتت 
على  ومُنتسبيها  المعرفية  والتنمية 
استعداد تام للحوار والتنسيق مع مؤسسات 
المجال  يدعم  ــذي  ال المدني،  المجتمع 
الثقافي ويعزز ثقافة المواطنة والحفاظ على 

المسار الديمقراطي.
وقالت: »إننا نعمل على أن تتضافر جهود 
منظمات  مع  بالتواصل  والوزارة  المثقفين 

المجتمع المدني لخدمة ليبيا وشعبها«.
وخالل اللقاء، استعرض ممثلو منظمات 
المجتمع المدني مالحظاتهم واقتراحاتهم 
كما  المنظمات،  لعمل  المقترحة  لالئحة 
التي  والمشاكل  الصعوبات  نوقشت 
أجاب عنها رئيس حكومة  والتي  تواجهها، 

الوحدة الوطنية والوزراء.

الفقيه،  حسن  بدار  اإلثنين،  الثقافية،  للدراسات  الليبي  المركز  نظم 
رئيس  قادربوه  صالح  الشاعر  ألقاها  الثقافية  الذاكرة  عن  محاضرة 
تعبر  الثقافة  ومستويات  أشكال  جميع  أن  ورقته  في  مبينا  المركز، 

وتشارك في ثالثة جوانب أساسية، وهي القيم واالفتراضات والرموز.
وأشار إلى أن التوجه إلى مناقشة مفهوم التأصيل والتجذير في الحقل 
أسئلة ديناميكية،  المفهوم من  لتفكيك ما خلف  الثقافي، هو محاولة 

رغبة  في  االجتماعي  بالشكل  تتعلق 
مضيفا  للعقل،  وملحة  علمية  بنيوية 
لنا  يقدم  بالذاكرة  التأصيل  ربط  أن 
للتشريح؛  مغرية  مــادة  الطاولة  على 
بــدرس  حينئذ،  األمـــر،  يتعلق  حيث 
اآلليات ومدى مالءمتها أللعاب المنهج 

والمعرفة والعلم.
واقعيا  نواجه  أننا  قادربوه  ويــرى 
هل  منها  األسئلة،  مــن  بمجموعة 
الذاكرة الجمعية في التفكير االجتماعي 
أنــواع  وأي  للتأصيل،  قابلة  الثقافي 
جماعة،  أكثر  مــحــاوالت  أو  التأصيل 
وفي مستوى الهوية، أين تقع ثقافتنا، 
ذاكرة  شكل  تأطير  على  العمل  عند 
مجموعتنا البشرية، وهل العمل سيكون 
مقربة  مالمح  نرسم  وكيف  انتقائيا، 

للحالة الثقافية التي توحدنا.
حسين  الباحث  توقف  األسئلة،  هــذه  من  جــزء  على  إجابة  وفــي 
لكي  الممارسة،  حيز  وأدخلها  الذاكرة  تعريف  أهمية  عند  المزداوي 
بد  ال  نظره  وجهة  من  وداللته  علمية،  جدوى  التعريف  لهذا  يصبح 
شواهد  الــمــزداوي  وقــدم  واصطالحي.  أفقي  شقين  في  تسير  أن 
عند  وتوقف  الذاكرة،  تعني  ماذا  رئيس  سؤال  على  تنهض  تاريخية 
الذاكرة  لمعنى  واالنتباه  االلتفات  ضرورة  على  كداللة  بعينها  أحداث 
التاريخ  وسيرة  وكيان  وجدان  تمثل  ولكونها  الثقافي،  مفهومها  في 

االجتماعي والديني والسياسي كذلك وتأصيل لمنابت هذا البلد.

يحيلنا النص في مساربه لمرادفات أخرى 
تكشف االلتباس أو التشوه وكذا مفارقاته 

الساخرة المختبئة تحت عباءة الوطنية

القاهرة - الوسط

● مبروكة توغي عثمان

أعلنت قائمة المرشحين لنيل جائزة بوكر األدبية البريطانية، وتضم ستة 
روائيين سبق لهم الفوز بهذه المكافآت العريقة.

 66( إيشيغورو  كازوو  ياباني،  أصل  من  البريطاني  المؤلف  وحصل 
سنة  أطلقت  التي  األدبية  الجائزة  لهذه  ترشيحاته  خامس  على  عاما( 
أن  شرط  عليها،  التنافس  جنسية  أي  من  للمؤلفين  ويمكن   ،1969

يكتبوا باللغة اإلنجليزية.
داي«  ذي  أوف  ريماينز  »ذي  روايته  عن   1989 العام  بالجائزة  وفاز 
روايته  أيضا سنة 1986 عن  المكافأة  لنيل هذه  لكنه رشح  النهار(،  )بقايا 
وسنة  العائم(،  العالم  من  )فنان  وورلد«  فلوتيغ  ذي  فروم  أرتيست  »أن 
عن   2005 والعام  يتامى(  كنا  )عندما  أورفنز«  وير  وي  »ون  عن   2000

»نيفر لت مي غو« )ال تدعني أذهب أبدا(.
عن  المرة  هذه   ،2017 سنة  لآلداب  نوبل  جائزة  الحائز  الكاتب  ورشح 
من  بعيدة  بريئة  »رؤية  تقدم  التي  والشمس«  »كالرا  الثامنة،  روايته 
بالسلطة  والمجروحين  المهووسين  للبشر  الغريب  السلوك  عن  األنانية 
سبق  آخرين  روائيين  خمسة  القائمة  ضمت  كما  والخوف«.  والموقع 
»ذي  روايته  عن  غالغوت  دايمن  وهم  الجائزة،  لهذه  سابقا  رشحوا  أن 
سواليس«  كالد  تاون  »إيه  عن  لوسون  وماري  )الوعد(،  بروميس« 
)الحيرة(  »بيوايلدرمنت«  عن  باورز  وريتشارد  سواليس(،  اسمها  )مدينة 

وسونجيف ساهوتا عن »تشاينا روم«.
من  مكونة  تحكيم  لجنة  من  عمال  عشر  ثالثة  اختير  المحصلة،  في 
أو  المتحدة  المملكة  في  منشورة  رواية   158 بين  من  قضاة  خمسة 

أيرلندا في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2020 و30 سبتمبر 2021.
عن  يرشحان  وكاتبان  نساء  ست  الـ13،  األسماء  هذه  بين  ومن 
التي  السابق  العام  نسخة  مع  مقارنة  متدن  عدد  وهو  األولى،  روايتهما 

شهدت ترشيح ثمانية كتاب جدد.
ستيوارت  دوغالس  لالسكتلندي  الجائزة  منحت  الماضي،  العام  وفي 
الطبقة  من  عائلة  حول  تتمحور  التي  باين«  »شوغي  األولى  روايته  عن 
ثمانينات  في  والفقر  الكحول  على  اإلدمان  تكافح  غالسكو  في  العاملة 
 14 في  الستة  النهائيين  المرشحين  أسماء  وسيعلن  العشرين.  القرن 
ألف   50 مالية قدرها  نوفمبر، مع مكافأة   3 الفائز في  اختيار  قبل  سبتمبر، 

جنيه )69 ألف دوالر(.

قراءة في أعمال ورحلة الفنان 
الليبي العجيلي العبيدي مع 
الكاريكاتير ومعرضه األخير 

»رسومات ساخرة«

وزيرة الثقافة تشارك في لقاء مع ممثلي منظمات املجتمع املدنيوزيرة الثقافة تشارك في لقاء مع ممثلي منظمات املجتمع املدني

● صالح قادربوه
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●  دار عرض الرشيد بطرابلس●  عندما يقسو القدر

ليبيا تحتاج نخبة واعية إلدارة السينما
التجربة  عن  الحديث  عند  طرحها  يمكن  كثيرة  أسئلة 
منها  يخص  ما  األسئلة  هذه  وأهم  ليبيا،  في  السينمائية 
البدايات، وبالطبع ال ينبغي تجنب التطرق إلى تلك البدايات 
باعتبار أنها من الماضي البعيد نسبيًا عن الحاضر ولكن هذا 

الحاضر، هو أبدًا من ذلك الماضي.
من تحصيل الحاصل، القول بأن أحوال السينما في ليبيا 
اآلن في وضع رديء وال ينطبق هذا األمر على عقد واحد أخير 
المستوى  متفاوتة  سابقة  زمنية  عقود  على  ولكن  فحسب؛ 

يمكن التطرق إليها في عدة مناسبات.
السياسية  األنظمة  بطبيعة  دائما  مرتبطة  المسألة  إن 
حيث  وظروفه؛  المجتمع  تركيبة  ونوع  التخطيط،  وأساليب 
النسبي  االهتمام  في  الستينيات  مطلع  منذ  الدولة  شرعت 
بالسينما، ونعني بذلك محاولة إنتاج بعض األفالم الوثائقية 
وال سيما ذات الطابع السياحي والتي نفذتها شركات أجنبية 

بإشراف إداري محلي.
المدن  بعض  عن  أفالم  قدمت  السياق،  هذا  في 
ومشروعات  أنشطة  حول  وأفالم  الليبية،  السياحية 
النفط واألعياد  أفالمًا حول اكتشاف  الدولة، كما أن هناك 
مميزة  أو  طويلة  ليست  والقائمة  السياسية،  والمناسبات 

من حيث كمية اإلنتاج أو مستواه.
لقد تمثلت الحركة السينمائية في ما قام به قسم السينما 
التابع لوزارة اإلعالم وكذا النشاط التجاري الذي كان سائدًا 
انتشار  مع  الخاصة،  التوزيع  شركات  بواسطة  العرض  بدور 
وبريطانيا  وإيطاليا  وأميركا  ولبنان  مصر  من  طويلة  أفالم 
وغيرها، وتجاوبًا مع هذه الحركة السينمائية شرعت العناصر 
المحلية تحلم بإنتاج أفالم ليبية محلية، ولذلك قدمت بعض 
لم  أفالم  مشروعات  وهي  الخاصة  اإلنتاجية  المشروعات 

تكتمل بسبب صعوبة اإلنتاج السينمائي فنيًا وماليًا.
مثل كل البلدان العربية إذن كانت البداية بأفالم وثائقية 
أفالم  ذلك  بعد  جاءت  ثم  الوطنية،  بالمناسبات  عالقة  لها 
حول بعض المدن مثل طرابلس وصبراتة ولبدة وغدامس 
لعدد من شركات  ليبيا  استقبال  إلى  وغيرها، هذا باإلضافة 

البيئة  محيط  في  أفالمها  لتصوير  الساعية  العالمية  اإلنتاج 
لبداية  إرهاصات  مجرد  كانت  المقدمات  تلك  وكل  الليبية، 
السينما في ليبيا من خالل إنتاج بعض األفالم بإشراف قسم 
مرور  مع  تحول  الذي  القسم  وهو  مموال،  أو  منتجا  السينما 

الوقت إلى إدارة مختصة.
لقد كانت السينما تقريبا هي وسيلة الترفيه الوحيدة في 
مستوى  على  واضحا  بها  االهتمام  كان  لذلك  األوان،  ذلك 
القطاع الخاص، من حيث تحقيق المكاسب التجارية، وأيضا 
األفالم في  الدولة تعرض  الرسمية، عندما كانت  المكاسب 
بوزارة  السينما  قسم  خالل  من  مجانا  الشعبية  الساحات 
عكارة  وباب  سليم  أبو  مثل  مناطق  في  حدث  كما  اإلعالم، 

والمدينة القديمة وسوق الجمعة وغيرها.
أيضا استخدمت السينما باعتبارها وسيلة إعالمية، عندما 
»المجلة  إلى  باإلضافة  الدولة،  منجزات  عن  أفالما  عرضت 

السينمائية المصورة«، المعنية بتتبع أخبار الملك والحكومة 
والبرلمان وهي مجلة تتصدى ألهم األحداث المصورة، وقد 
هذه  أعداد  من  الكثير  ليبيا  في  المحلية  الطواقم  أنجزت 
المجلة، والتي نتمنى أن تكون اآلن صالحة للعرض كما هو 
حال باقي األرشيف اإليطالي المحلي المتعلق بليبيا. إن أهم 
نقطة في هذا المجال هي مسْالة التأسيس التي شمل الكثير 
1952، وخطوات هذا التأسيس  من المجاالت بعد استقالل 
الثقافية يفترض أن تضعها وتشرف عليها نخبة مثقفة واعية 
لها القدرة على التخطيط العملي باالستفادة في الغالب من 

تجارب خارجية.
المجموعة  تلك  بها  نقصد  فنحن  نخبة  نقول  عندما  أننا 
السينمائي  الشأن  إدارة  على  والقادرة  والمتفهمة  الواعية 
في  مبكرا  السينما  درست  أنها  يفترض  نخبة  وهي  بنجاح، 
مشروع  على  ولتعمل  االستقالل  بدايات  مع  لتعود  الخارج، 

لممارسة  الضروري  الوعي  توفر  مع  ليبية،  لسينما  تأسيس 
من  هو حديث  ما  بكل  المقترن  المشروع  هذا  مثل  وتنفيذ 
وتقنية وثقافة، وهو بذلك مشروع يختلف نسبيا عن األغنية 

والموسيقى والرسم واألدب بكل أصنافه.
النخبة، تأخرت السينما في ليبيا من  إلى  بسبب االفتقاد 
حيث انطالقة اإلنتاج، واألهم استمرارية هذا اإلنتاج، ويمكننا 
بطريقة  السينمائية  المشروعات  كل  تبدأ  لم  بأنه  القول 
جيدة، وانتظرنا سنوات طويلة حتى جاء أول فيلم روائي ليبي 
1973، من الناحية التاريخية ثم لم نكمل التجربة إال جزئيا.

متفاوتة،  ألسباب  عربية  دولة  من  أكثر  في  هذا  حدث 
وأظن أن غياب النخبة المثقفة الواعية كان السبب الرئيس 
تجسد  وأن  حتى  المقصودة،  البالد  في  السينما  تراجع  وراء 
الناتج في عدد قليل من األفالم، ذلك أن السينما قد ارتبطت 
يفيد  ال  معاصر  فن  وهي  وصناعيا،  ثقافيا  الغربية  بالحداثة 
اختيار  حيث  من  إال  بالمورث  عالقة  له  وليس  الترقيع  فيه 

الموضوعات ونوعية النصوص الدرامية.
إن السؤال حول بداية السينما الليبية يكشف عن الرغبة 
الفن  هذا  مع  للتعامل  الشروع  في  األفراد  لدى  الدفينة 
بعض  محاوالت  إلى  بذلك  نعود  ولعلنا  كانت،  طريقة  بأي 
وفشلهم  اإلنتاج  مغامرة  في  للدخول  ليبيا  في  المنتجين 
عن  النظر  بصرف  المحاوالت  بعض  في  ونجاحهم  أحيانا 

تدخل الدولة أو عدم تدخلها.
إن ما يميز السينما ويجعلها مختلفة أن اعتبارات اإلنتاج 
وتصنيفاته كثيرة، وال يمكن لألفراد أن يتعاملوا مع السينما 
ارتبطت  السبب  ولهذا  مالية،  لديهم ضمانات  كانت  إذا  إال 
توفر  عدم  حال  وفي  األحيان  أغلب  في  بالدولة  السينما 
والمغرب  والجزائر  والعراق وتونس  السوق، كما في سورية 
السبب  ولهذا  العام.  القطاع  مرحلة  في  ومصر  والكويت 
استمرار  ميزانيتها لضمان  مبالغ من  العربية  الدول  تصرف 
الصناعة  توفرت  إذا  إال  أنواعه،  بكل  السينمائي  اإلنتاج 
ما  هناك  تكون  أن  يمكن  وحينها  مصر،  في  كما  الكاملة، 

يُعرف بالدورة االقتصادية الكاملة للفيلم. 

املسألة مرتبطة دائما بطبيعة األنظمة السياسية وأساليب التخطيط ونوع وتركيبة املجتمع

صدر  وفاته،  على  سنوات  خمس  مــرور  رغم 
الذي  برينس،  األميركي  للفنان  جديدا  ألبوما 
القرن  األميركيين في  المغنيين  أبرز  أحد  شكل 
االنقسامات  إلى  العنصرية  ومن  العشرين. 
ــي..  ــالم اإلع بالتضليل  ــرورا  مـ السياسية 
في  الحالي  للوضع  مرآة  تبدو  عدة  موضوعات 
الذي  األلبوم  إليها  يتطرق  المتحدة  الواليات 
تسجيلها  من  برينس  انتهى  أغنية   12 يضم 
في  مجهولة  ألسباب  أبقيت  لكنها   ،2010 في 
قرب  بارك  بايزلي  في  لدارته  الشهير  القبو 

. ليس بو مينيا
الفانك،  وموسيقى  الشعر  بين  يمزج  بأسلوب 
يصف برينس بالده بأنها »أرض الحرية« وبالد 
»العبيد« في وقت واحد، وفق »فرانس برس«، 

اإلثنين.
57 عاما في  ولم يكن الفنان الذي توفي عن 
من  زائــدة  جرعة  تناول  بعد   2016 أبريل   21
الفنتانيل، يدرك أنه بعد أربع سنوات من رحيله 
أعقبت  التي  االحتجاجات  بسبب  مدينته،  ستهتز 
ناشطا،  ذلك  مع  كان  لكنه  فلويد.  جورج  مقتل 
السود في  إعالء شأن  أجل  ناضل من  لطالما  إذ 

وخارجه. الموسيقى  قطاع 
وفي هذا األلبوم الذي صدر في 30 يوليو من 
الواليات  في  الوضع  برينس  ينتقد  ورثته،  قبل 
موريس  يوضح  ما  على  مباشر،  بشكل  المتحدة 
بصفته  المغني  مع  طويال  تعاون  الــذي  هايز 

ومديرا موسيقيا. كيبورد  عازف 
األلبوم:  إنتاج  في  شارك  الذي  هايز  ويقول 
االجتماعي  التواصل  وسائل  مع  يحدث  »مــا 
تضافر  هناك  االجتماعي..  والــوعــي  والظلم 
جهود للتحدث حقا عن هذه القضايا«. ويضيف: 
حاولت  وقد  لأللبوم  الخام  الطابع  حقا  »أحببت 
في  أرغــب  ولــم  إنتاجي،  في  كذلك  أبقيه  أن 

التشويش على ما يحاول قوله«.
ويشبه هايز الفنان »السابق لعصره« بـ»رجل 
همااليا«.  جبال  في  ما  مكان  في  يجلس  حكيم 
ويقول: »كان يريد، على ما أظن، بلدا يدافع حقا 
والعدالة  الحرية  أي  عنه،  ينادي  إنه  يقول  عما 
مؤلم  بشكل  ندرك  »لكننا  متداركا:  للجميع«، 

أن األمر ليس كذلك«.
خصوصا  تتمثل  كانت  برينس  لدى  والحرية 

بالحق في التصرف بممتلكاته. وهو كان معروفا 
كتب  وقد  الموسيقي،  اإلنتاج  لشركات  بانتقاده 
ليصبح  اسمه  وغيّر  خــده  على  »عبد«  كلمة 
على  احتجاجا  التسعينات  في  نطقه  يصعب  رمزا 
إنتاجاته  لجم  ميوزيك«  »وورنر  شركة  محاولة 

الغزيرة.
هاتف  لديه  يكن  لم  الذي  الموسيقي  لكن 
محمول، تحدث أيضا عن الحرية في عالم يشهد 
األجهزة  تشبيهه  خالل  من  للتكنولوجيا،  غزوا 
بـ»األغالل«،  االنتشار  في  اآلخذة  اإللكترونية 

وفق موريس هايز.
وفيما يتطرق األلبوم إلى موضوعات حساسة، 
)سان  غايم  »رانينغ  أغنية  في  العنصرية  مثل 
أوف إيه ساليف ماستر(« أو النزاعات الدينية في 
»سايم بايج، ديفرنت بوك«، فإنه يتضمن أيضا 
سامر«  »هات  بينها  وراقصة  خفيفة  مقطوعات 

مايند«. و»ديرتي 
من  يُحصى  ال  عددا  بارك  بايزلي  قبو  ويضم 
رغم  آالف،  ثمانية  يتخطى  إنه  يقال  األغاني 
مكيفة  تخزين  منشأة  إلى  المحتوى  بعض  نقل 

بصورة أفضل في لوس أنجليس.
جنونيا،  األمر  »كان  الكيبورد:  عازف  ويقول 
السقف«.  إلى  األرض  من  الموسيقى،  هذه  كل 
في التسعينات، أخبره برينس بأنه أخذ استراحة 
للتو للمرة األولى. ويوضح: »لقد قال لي + لم 
أن  دون  من  المهنية  حياتي  في  أسبوع  يمر 

أكتب خالله أغنية أو أعزف على الغيتار«.
األعمال  من  الهائل  العدد  مصير  ويشكل 
برينس  رصيد  بها  يزخر  التي  الموسيقية 
بحرصه  عرف  لكونه  خصوصا  حساسا،  موضوعا 
على  والحفاظ  بإنتاجاته  التحكم  على  الكبير 

الغامضة. وشخصيته  صورته 
الخمسة  وأخوته  شقيقته  أعادت  اآلن،  حتى 
نسخ  إصدار  تركته،  يديرون  الذين  األشقاء  غير 
إلى  إضافة  البارزة،  برينس  ألبومات  من  معززة 

ألغنيات. تجريبية  نسخ 
نــوايــاه  حــيــال  واضــحــا  برينس  يكن  ــم  ول
اتخذ  لكنه  المنشورة،  غير  أعماله  بشأن 
في  وممتلكاته  أرشيفه  على  للحفاظ  خطوات 
استعدادا  ورثته  فيها  رأى  والتي  بارك،  بايزلي 
المغني  أظهر   ،2014 العام  في  لمشاركتها. 
ستون«  »رولينغ  سؤال  عن  جوابه  في  غموضا 
موته.  بعد  الفني  بإرثه  يحل  أن  في  يرغب  عما 

ألبوم جديد لبرينس
بعد 5 سنوات على وفاته

»جانجل كروز« يتصدر شباك التذاكر األميركية»جانجل كروز« يتصدر شباك التذاكر األميركية

بينيلوبي كروز تشارك في املسابقة 
الرسمية ملهرجان »البندقية«

باراليالس«،  »مادريس  أفالمه  أحدث  مع  ألمودوفار  بيدرو  اإلسباني  المخرج  يشارك 
والنيوزيلندية جين كامبيون مع »ذي باور أوف ذي دوغ« في المسابقة الرسمية للدورة 
سبتمبر  من  األول  بين  تقام  التي  السينمائي«  »البندقية  لمهرجان  والسبعين  الثامنة 

والحادي عشر منه، بحسب ما أعلن المنظمون، اإلثنين.
بالما.  دي  وروسي  كروز  بينيلوبي  بطولة  ألمودوفار من  فيلم  مع  المهرجان  ويُفتتح 
وكان المخرج اإلسباني البالغ 71 عاما قد نال العام 2019 جائزة األسد الذهبي عن مجمل 

مسيرته، وفق »فرانس برس«.
مع  »كان«  مهرجان  في  الذهبية  السعفة  جائزة  الحائزة  كامبيون  جين  تعود  كذلك 
»ذي بيانو« سنة 1993، إلى السينما ألول مرة منذ 2009 بفيلم روائي طويل من المقرر 
طرحه على »نتفليكس«. وهذا الفيلم بعنوان »ذي باور أوف ذي دوغ« مقتبس من كتاب 

لتوماس سافاج، مع بنديكت كومبرباتش وكيرستن دانست.
موند«  أوتر  »أن  الذهبي، هي  األسد  بجائزة  للفوز  فرنسية  أفالم  ثالثة  تطمح  كذلك 
)عالم آخر( لستيفان بريزيه مع فنسان الندون وساندرين كيبرالن، و»إيلوزيون بيردو« 

)أوهام ضائعة( لكزافييه جيانولي و»ليفنمان« )الحدث( ألودري ديوان.
كما يشارك في المنافسة خمسة أفالم إيطالية، وهو عدد غير مسبوق في المهرجان.

كذلك تضم قائمة األعمال المنافسة أفالما أخرى بينها »موناليزا أند ذي بالد مون« 
ذي  و»أون  جيلنهال،  ماغي  لألميركية  دوتر«  لوست  و»ذي  أميربور،  ليلي  آنا  لألميركية 

جوب: ذي ميسينغ 8« للفيليبيني إريك ماتي.
»كومبيتينثيا  فيلم  عبر  أيضًا  قوي  حضور  الالتينية  األميركية  للسينما  وسيكون 
بانديراس،  وأنطونيو  كروز  بينيلوبي  مع  دوبرات  غاستون  لألرجنتيني  أوفيثيال« 
و»سبنسر«  غينزبور،  وشارلوت  روث  تيم  مع  فرانكو  ميشال  للمكسيكي  و»صندواون« 

للتشيلي بابلو الرين و»ال كاخا« للفنزويلي لورينزو فيغاس.
ويترأس الكوري الجنوبي بونغ جون-هو مخرج فيلم »باراسايت«، لجنة التحكيم التي 

تضم بين أعضائها الممثلة الفرنسية فيرجيني إيفيرا والمخرجة الصينية كلويه جاو.

بفيلمين أحدهما أللمودوفار

انتظرنا سنوات طويلة
 حتى جاء أول فيلم

 روائي ليبي 1973

إنتاج شركة  الجديد »جانجل كروز« من  المغامرات  تصدر فيلم 
األيام  في  الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك  إيرادات  ديزني، 
األولى لعرضه، حاصدا 34,2 مليون دوالر، بحسب ما ذكرت شركة 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
هذا الفيلم الذي تتركز أحداثه في خمسينات القرن العشرين 
داخل مدينة ماله، هو من بطولة إميلي بالنت ودواين جونسون 
إلى جانب الممثل البريطاني جاك وايتهول، وفق »فرانس برس«. 
وأعقبه في المركز الثاني فيلم »ذي جرين نايت« الخيالي الذي 

تدور أحداثه في القرون الوسطى، إذ حصد 6,78 ماليين دوالر.
الماضي،  األسبوع  ترتيب  متصدر  »أولد«،  فيلم  ثالثا  وحل 
»يونيفرسال«  إنتاج  الفيلم من  ويدور  6,76 ماليين دوالر.  مع 
التقدم  أفرادها في  يبدأ  الشاطئ حيث  تحاصر على  عائلة  حول 
برنال وفيكي  السن بسرعة، وهو من بطولة جايل جارسيا  في 
أحدث  ويدو«،  »بالك  فيلم  الرابعة  المرتبة  في  وجاء  كريبس. 
سكارليت  بطولة  من  »مارفل«  لعالم  الخارقين  األبطال  أعمال 

جوهانسون، مع إيرادات بلغت 6,4 ماليين دوالر.
الجديد »ستيلووتر« من  الفيلم  الخامس  المركز  وتبعه في 
عامل  دور  في  ديمون  مات  وبطولة  فيتشرز«  »فوكوس  إنتاج 
سجنها  إثر  ابنته  لمساعدة  فرنسا  إلى  يسافر  أميركي  نفط 
 5,1 الفيلم  ونال  ترتكبها.  لم  إنها  تقول  قتل  جريمة  بسبب 

ماليين دوالر.
وفي ما يلي المراكز الخمسة المتبقية في التصنيف:

6 - »سبايس جام: ايه نيو ليغاسي« مع 4,3 ماليين دوالر.
7 - »سنايك أيز« مع 4 ماليين دوالر.

8 - »إف 9: ذي فاست ساجا« مع 2,7 مليون دوالر.
9 - »إسكايب روم: تورنامنت أوف تشامبينز« مع 2,2 مليون 

دوالر.
10 - »بوس بايبي: فاميلي بيزنس« مع 1,3 مليون دوالر.

رمضان سليم يكتب:

صدر الجمعة..
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أعلن العب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
رحلته  انتهاء  الكوت،  المهدي  المدافع  »األخضر«، 

مع الفريق، بعد نهاية هذا الموسم من الدوري 
الليبي الممتاز، وكانت إدارة نادي »األخضر«، 

تعاقدت مع »الكوت« في أبريل الماضي، قادمًا 
من الدوري التونسي، وقال الكوت إن موسمه مع 
»األخضر« كان ناجحًا جدًا، مشيرًا إلى أن الفريق 

قاتل إلى آخر لحظة، ونجح في التأهل بجدارة 
للرباعي.

والطاقم  الالعبين  لجميع  الشكر  الالعب  وقدم 
الفني واإلداري وجماهير »األخضر« لوقوفهم معه 

خالل فترة تواجده في مدينة البيضاء، ونجح الكوت 
صاحب الـ)22 عامًا( في التأقلم بشكل سريع مع 

»األخضر« وقدم معه أداًء متميزًا توجه بالوصول 
المجموعة  قمة  اعتالء  بعد  التتويج  لرباعي 

األولى، وسبق للكوت أن لعب محليًا مع »األهلي 
طرابلس«، كما خاض تجارب احترافية في تونس 

تطاوين«. و»اتحاد  المنستيري«  »االتحاد  رفقة 
يذكر أن »األخضر« أنهى دور المجموعات من 

األولى  المجموعة  الممتاز، متصدرًا  الليبي  الدوري 
54 نقطة، كأكثر فريق جمعًا للنقاط في  برصيد 

ليبيا، وخرج من نصف نهائي الدور الرباعي على يد 
»األهلي طرابلس« بعد الخسارة في ملعب شهداء 

الدولي بهدفين مقابل هدف. بنينا 
وساهم الكوت وقت احترافه في نادي »اتحاد 

تونس  في  الليبيين  المحترفين  كتلة  في  تطاوين« 
الجنسية  يحمل  وكليهما  الجورني،  حسين  بجانب 

الدرجة األولى  الليبية واختار االستقرار بدوري 
السابق  بهما مدربهما  أشاد  بعدما  التونسي، 
اتحاد تطاوين، شكري الخطوي، خصوصًا  في 
والكوت،  الجورني  الفنية لكل من  باإلمكانات 

بفريقه  األجانب  الالعبين  أنهما من خيرة  معتبرًا 
التونسي بوجه عام. وبالدوري 

الكوت ينهي تجربته 
مع »األخضر«

فيفي
املرمىاملرمى
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نهاية املوسم 
ختامها ديربي ثالث

الحدث

زين العابدين بركان

واألكثر  األفضل  للفريقين  مستحق  تأهل 
الموسم  لختام  وإقناعًا  واستعدادًا  جاهزية 
كل  وتخطى  اجتاز  أن  بعد  الحالي،  الكروي 
طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  فريقي  من 
التتويج  مربع  في  الرباعي  الدور  مباراتي 
مرتقبًا  موعدًا  معًا  ليضربا  بجدارة،  الذهبي 
نهائي  لخوض  وختامه  الموسم  نهائي  مع 
ثالث  القدم، في  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة 
يعد  والذي  الموسم،  هذا  يجمعهما  ديربي 
البطل،  هوية  سيحدد  كونه  واألهم  األبرز 

اثنين. القسمة على  فهو ال يقبل 
والحافل  الطويل  التاريخ  ورغم 
الفريقين  جمعت  التي  المثيرة  بالمواجهات 
انطالق  ومنذ  األجيال،  مر  على  الكبيرين 
لبطولة  رسميًا  األولى  الكروية  النسخة 
 –  63 الرياضي  الموسم  في  الليبي  الدوري 
64، إال أن عدد المواعيد التي التقى وتقابل 
تحديد  نهائي  في  الكبيران  الفريقان  فيها 
أصابع  يتعدى  وال  يتجاوز  ال  البطل  هوية 
التي  الرابعة  المرة  هي  فهذه  الواحدة،  اليد 
مباراة  في  الليبية  الكرة  قطبا  فيها  يلتقي 
تقابال  أن  بعد  البطل،  هوية  لتحديد  نهائية 
»االتحاد«  حسم  سابقة،  نهائيات  ثالثة  في 
الثمانينات،  منتصف  في  واحدًا  لقبًا  منها 
لـ»األهلي طرابلس«  اآلخران  اللقبان  وذهب 

التسعينات. مطلع  في 
إلى  للعودة  فريق  كل  ويطمح  يتطلع 
ففريق  غياب،  بعد  التتويج،  منصات 
الغائب  اللقب  الستعادة  يسعى  »االتحاد« 
عامًا،  عشر  أحد  قبل  له  تتويج  آخر  منذ  عنه 
في  عشر  السابع  اللقب  لمعانقة  ويطمح 
عن  يبحث  طرابلس«  و»األهلي  تاريخه، 
استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي، 

عشرة. الثالثة  ببطولته  والظفر 
الوقت  في  النهائي  هذا  إقامة  وتأتي 
حاالتهما  بأفضل  الفريقان  فيه  يمر  الذي 
نهائيًا  نترقب  يجعلنا  ما  والبدنية،  الفنية 
والندية  اإلثارة  ستكون  تمامًا،  مختلفًا 
موسم  لحصاد  ختامًا  وسيكون  به،  حاضرة 
وتأخر  تعثر  وشاق،  طويل  ماراثوني  كروي 
لكنه  صعبة،  دروب  عبر  ومر  خطواته  في 
أن  نتمنى  التي  األخيرة،  محطته  إلى  وصل 
بالفريقين  يليق  نهائيًا  الكروية  قمته  تشهد 
هذا  الناجحة  مسيرتهما  ويتوج  العريقين، 
لكنه  بالصعاب،  مليئًا  كان  الذي  الموسم، 
بدأت  التي  والحكاية  بالقصة  أشبه  كان 

سعيدة. بنهاية  وانتهت  بالمتاعب 

القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  الفني  المدير  أكد 
إلى  في تصريح خاص  الورفلي،  الشارف  محمد 
من  باستقالته  تقدم  أنه  »الوسط«،  جريدة 

منصبه في 31 يوليو الماضي.
باستقالتي،  »تقدمت  قائال:  الورفلي  وأضاف 
المحددة من قبل  الزمنية  المدة  انتهاء  بسبب 
ال  أني  كما  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
أرغب في تجديد فترة عملي داخل اتحاد الكرة، 
وأخذ  الحالي،  للجيل  الفرص  إعطاء  مبدأ  من 

فرصة حقيقة لتقديم مزيد من األفكار«.
وأوضح »قررت االكتفاء بالمدة التي قضيتها 

لالتحاد  الفني  المستشار  أن  رغم  فني،  كمدير 
الدولي )فيفا( طلب مني البقاء كمدير تعليمي«. 
يشار إلى أن الشارف قد أنجز العديد من المهام، 
من بينها تنظيم العديد من الدورات التدريبية 
ولكل  ليبيا،  مستوى  على  واألفريقية  المحلية 
الظروف  رغم  استثناء،  دون  الفرعية  االتحادات 

التي مرت بها البالد.
و  D( للرخصة  العمل  منهجية  توحيد  أيضًا 

C( والتي أصبحت الرخصة )D( واجب الحصول 
عليها قبل التقديم لرخصة )C(. وعن الرخصة 
)A( قال الورفلي: »لألسف االتحاد األفريقي لكرة 
القدم )كاف( لم يأذن لالتحاد الليبي للعمل بها، 
للدورة،  والعملي  النظري  المحتوى  تقديم  رغم 

وهذا أمر خارج عن إرادتي كمدير فني.

29الشارف يستقيل من منصب املدير الفني التحاد الكرة

● الشارف في دورة تدريبية

● طويلب

كشف عضو االتحاد الليبي السابق للطب الرياضي، عوض القويري، صدمته من تعامل 
المسؤولين في اتحاد الكرة المصغرة، وعدم معرفتهم بسبل الوقاية من الفيروسات 

واألمراض المتوطنة دوليًا، فضاًل عن المتبعة في عديد الدول األفريقية تحديدًا لما هو 
معروف عنها، وهو ما تحقق على أرض الواقع في نيجيريا مع منتخب ليبيا لكرة القدم 
المصغرة، ما أسفر عن إصابة الالعبين بمرض المالريا، ووفاة زميلهم الالعب أيمن 

عمر النقريش، وقال القويري: »مصدوم ومتأسف لوفاة أحد الرياضيين، وإصابة 
عدد آخر بالمالريا، وأن المسؤولين في المطار كان عليهم المطالبة بإبراز 

بطاقة التطعيم الدولية«.

قال رئيس االتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة، عبدالحكيم سويد، إن النائب ◆
العام قرر إيقاف رئيس االتحاد العام الليبي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب، 
وأوضح عبدالحكيم سويد، عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 

أن اإليقاف جاء لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق على خلفية وفاة أحد العبي المنتخب 
الوطني أيمن النقريش، وإصابة عدد من أعضاء البعثة بمرض المالريا، يشار 

إلى أن 21 شخصًا من أعضاء المنتخب الوطني واألطقم الفنية واإلدراية 
والحكام، قد ُأصيبوا بالمالريا بعد مشاركتهم في بطولة أفريقيا لكرة 

القدم المصغرة بنيجيريا، بدون أخذ لقاح وحبوب المالريا.

◆

طرابلس - محمد ترفاس

كليمنتي يشكو اإلجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
المدرب اإلسباني العجوز يضع خطة إعداد المنتخب الوطني وسط قلق من ضغط مباريات الدوري

كشف اإلسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني 
التدريبي  المعسكر  تحضيرات  عن  القدم  لكرة  األول  الليبي 
غمار  لخوض  االستعدادات  ضمن  المتوسط«،  لـ»فرسان 
من  بداية  منافستها  ستنطلق  التي  العالم،  كأس  تصفيات 
من  انزعاجه  العجوز  المدرب  يخفِ  ولم  المقبل،  سبتمبر  شهر 
اإلرهاق واإلجهاد الذي طال الالعبين خالل مرحلة االستعدادات 
الدوري  لمباريات  األخير  الضغط  بسبب  المونديال،  لتصفيات 

الذي كان موسمًا طوياًل وشاقًا.
لوسائل  بها  أدلى  صحفية  تصريحات  في  كليمنتي  وقال 
اإلعالم المحلية: »لدى حضوري ومتابعتي مباراة فريقي االتحاد 
الالعبين،  إرهاق  الحظت  الذهبي،  المربع  في  بنغازي  واألهلي 
السادس  في  سينتهي  الدوري  أن  خصوصًا  المباريات،  وضغط 
في  للمنتخب ستكون  مباراة  وأول  الجاري،  أغسطس  من شهر 
األول من شهر سبتمبر المقبل، أمام الغابون، ضمن تصفيات 

أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة في قطر 2022«.
وأضاف كليمنتي: »البد في المستقبل القريب أن يكون هناك 
تتعارض  أال  وأتمنى  والمنتخب،  الليبي  بالدوري  خاص  برنامج 

تجهيزات المنتخب مع مباريات الدوري«.
خلفًا  الوطني  المنتخب  تدريب  تولى  كليمنتي  أن  يذكر 
المخيبة  النتائج  بعد  فيليوفيتش،  زوران  المونتنيغري  للمدرب 
التي سجلها المنتخب الوطني تحت قيادته خالل تصفيات أمم 
تعاقده  أعلن  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  األخيرة، وكان  أفريقيا 
لقيادة  مجددًا  وعودته  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني  المدرب  مع 
مرحلة  انتهاء  مع  المقبلة،  المرحلة  خالل  الليبي  المنتخب 
المدرب المونتينغري زوران التي لم تدم طوياًل، وكانت مباراة 
السوداني  المنتخب  أمام  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب 
التي  العرب  كأس  لبطولة  التمهيدي  الدور  تصفيات  ضمن 
فقدها المنتخب الليبي بهدف لصفر في قطر أول اختبار للمدرب 

الجديد القديم كليمنتي.
غير أن التحدي األكبر واالختبار المهم أمام خافيير كليمنتي 
أن  ينتظر  التي  القدم،  لكرة  العالم  كأس  تصفيات  سيكون 
سيواجه  والتي  المقبل،  سبتمبر  شهر  خالل  منافساتها  تنطلق 
خاللها منتخبات مصر وأنغوال والغابون، وتعد هذه هي التجربة 
تعود  الذي  المتوسط«  »فرسان  مع  اإلسباني  للمدرب  الثانية 
إليه الخبرة اإلسبانية، بعد مضي ومرور قرابة الخمس سنوات، 
قاد  سنوات،  الثالث  قرابة  استغرقت  ناجحة  أولى  تجربة  بعد 
وهي  واجهات،  ثالث  على  الليبي  المنتخب  كليمنتي  خاللها 

نهائيات الـ»شان« وتصفيات بطولة أمم أفريقيا والمونديال.
تدريب  مهمة  كليمنتي  خافيير  اإلسباني  المدرب  وتسلم 
المنتخب الليبي األول لكرة القدم ألول مرة خالل شهر نوفمبر 
العام 2013، وهو أول مدرب يمثل المدرسة التدريبية اإلسبانية 
الوطني  الفريق  مع  مسيرته  واستهل  المنتخب،  قيادة  يتولى 
استعدادًا  الدولية،  الودية  المباريات  من  سلسلة  بخوضه 
لالعبين  أفريقيا  بطولة  نهائيات  في  الوطني  الفريق  لمشاركة 
المنتخب  خاض  حيث   ،»2014 أفريقيا  جنوب  »شان  المحليين 
من  كل  أمام  دولية  ودية  مباريات  أربع  قيادته  تحت  الليبي 
انتصار  أول  وحقق  وموزمبيق،  ومالي  وبنين  النيجر  منتخبات 
مع المنتخب الليبي في ثاني مباراة ودية له كانت أمام منتخب 

بنين بهدف لصفر. قاد بعدها كليمنتي المنتخب في نهائيات 
بطاًل  الليبي  المنتخب  وتوج  أفريقيا،  جنوب  بمالعب  الـ»شان« 
لها عقب فوزه على منتخب غانا بفضل ركالت الترجيح، ثم تولى 
مبكرًا  غادرها  التي  أفريقيا  أمم  تصفيات  في  المنتخب  قيادته 
أمام منتخب رواندا، عقب تعادله سلبيًا، وخسارته إيابًا بثالثية، 
لالعبين  أفريقيا  بطولة  تصفيات  في  المنتخب  ليقود  عاد  ثم 
منافساتها،  الليبي  المنتخب  غادر  التي   2015 العام  المحليين 
المغرب  منتخبي  خلف  تصفياتها،  في  وأخيرًا  ثالثًا  حل  أن  بعد 
أفريقيا  تصفيات  في  المتوسط«  »فرسان  قاد  كما  وتونس، 
المغرب  التي تصدرتها  ثالثًا في مجموعته  الثانية، وجاء  للمرة 
والرأس األخضر وحلت ساوتومي رابعًا، كما قاد المنتخب خالل 
تصفيات كأس العالم، وتأهل إلى دور المجموعات، عقب إقصائه 
منتخب رواندا من الدور التمهيدي، كما قاد الفريق ضمن دور 
المجموعات لتصفيات المونديال أمام منتخبات الرأس األخضر 
والكونغو الديمقرطية وتونس، وكانت مباراة منتخب الكونغو 
الديمقراطية التي خسرها »الفرسان« برباعية وجرت في الثامن 
2016 آخر مباراة للفريق الوطني تحت  من شهر أكتوبر العام 

قيادة المدرب اإلسباني خافيير كليمنتي.
عبدالحكيم  برئاسة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  وأقام 
كليمنتي  اإلسباني  المدرب  لتقديم  صحفيًا  مؤتمرًا  الشلماني، 
المنتخب  لقيادة  استعدادًا  بنغازي،  مدينة  إلى  وصوله  فور 
أن  الصحفي،  المؤتمر  خالل  الشلماني،  وأكد  جديدة،  لوالية 
بمالعب  وعمل  لليبيين  بالنسبة  معروفة  شخصية  كليمنتي 
عدة  استغرقت  الليبي  المنتخب  مع  ناجحة  تجربة  وله  أفريقيا، 
كما  الـ»شان«،  بلقب  الوطني  المنتخب  مع  توج  حيث  سنوات، 
الكرة  اتحاد  وأن  المونديال،  تصفيات  ضمن  المنتخب  قاد 
الظروف  ظل  في  خصوصًا  كليمنتي،  عودة  اختار 
وقال  الليبي،  باالتحاد  تحيط  التي  والديون 
الشلماني: »كليمنتي يعرفنا جيدًا، وسبق 
لم  فاالختيار  ولهذا  معنا،  تعامل  أن 
الزمن  سباق  يحاول  عشوائيًا،  يكن 

للتعرف أكثر على الالعبين«.
كليمنتي،  قال  جانبه  من 
الخاص  المؤتمر  خالل 
»سعيد  لإلعالم:  بتقديمه 
جديد،  من  لليبيا  بعودتي 
يحبونني  الليبيين  أن  أعرف 
والمعاملة كانت مميزة بها، 
العودة  على  وافقت  ولهذا 
تصفيات  تنتظر  الفور،  على 
كأس العالم ومواجهات قوية 
والغابون  مصر  منتخبات  أمام 
كل  في  كبيرة  وثقتي  وأنغوال، 
الالعبين من أجل بذل جهد كبير 
سهلة  مجموعة  توجد  ال  للترشح، 
في كأس العالم، ومجموعتنا بها ثالثة 
العبًا   50 من  أكثر  وأمامنا  قوية،  منتخبات 
مواهب  لديها  ليبيا  جيد،  بشكل  وسنقيمهم 
الممتاز،  الدوري  مباريات  من  عددًا  وتابعت  القدم،  بكرة 
إليجاد  الليبية  بالكرة  وصغيرة  كبيرة  كل  متابعة  وسأواصل 

أفضل تشكيلة للمنتخب الوطني«.

الوسط - زين العابدين بركان

● المنير مع المنتخب الليبي أمام السودان في تصفيات البطولة العربية

الورفلي  سند  الليبي  الدولي  المدافع  يعيش 
وجهته  لتحديد  فاصلة  مرحلة  عامًا(   29(
الرجاء  عن  الرحيل  قرر  أن  بعد  المقبلة، 
سلسلة  خلفية  على  المغربي،  البيضاوي 
ورفضه  تمرده  بسبب  كبرى،  أزمات 
ناديه  رفقة  والتدريبات  المباريات  خوض 
المغربي، إال بعد الحصول على مستحقاته 
الورفلي  عالقة  لتسوء  القديمة،  المالية 
في  بتورطه  بدءًا  فترة،  منذ  بفريقه 
رحلة  في  الهبطي  زكرياء  زميله  مع  شجار 
نامونغو  نادي  لمالقاة  تنزانيا  صوب  الفريق 
مع  بخالفه  ومرورًا  الكونفدرالية،  كأس  في 
االمتناع  ليقرر  بالتدريبات،  الالعبين  من  عدد 
نتج  ما  اإلصابة،  من  العودة  بعد  اللعب  عن 
طرف  من  والمستمر  المتواصل  استبعاده  عنه 
أقصاه  الذي  الشابي،  األسعد  التونسي  المدرب 
الجيش  أمام  مباراته  في  الفريق  قائمة  من 
المغربي،  الدوري  مواجهات  ضمن  الملكي، 
الرجاء  في  الخالفات  مشهد  الورفلي  وتصدر 
الهبطي  زكرياء  زميله  إلى  وانضم  البيضاوي، 
النادي؛ حيث  ليشكال مشهد سوء االنضباط في 
تلقى مجلس إدارة النادي البيضاوي، تقريرًا يفيد 
بخروج الثنائي عن النص بشكل كبير، بعد مباراة 
إعالن  بعد  الثنائي  بين  اشتباك  ووقع  نامونغو، 
من  لهما،  زمالء  ليتدخل  المواجهة؛  نهاية  الحكم 
المشاجرة،  مواصلة  وبين  بينهما  يحولوا  أن  أجل 
التابع  التأديبي  المجلس  على  الثنائي  وعرض 
للفريق، ليقول كلمته في الموضوع، مع االستماع 
في  بدوره  الشابي،  األسعد  المدرب  موقف  إلى 
الورفلي  ويشكل  الصدام،  أسباب  ومعرفة  الواقعة، 

أحد أعمدة المحترفين الليبيين في الخارج.

● الورفلي

بعد إثباتهما أن العمر مجرد رقم

العمامي والبدري ينهيان املوسم في صدارة الهدافني
الرحمن  عبد  المخضرم  الالعب  أنهى 
العمامي، قائد فريق »األخضر«، موسمه 
الكروي الحالي بأفضل خاتمة لمشواره 
هدفه  أحرز  حيث  الحافل،  الكروي 
الحادي عشر واألخير هذا الموسم، في 
»األهلي  منافسه  أمام  فريقه  مباراة 
بهدف  تأخره  قلب  الذي  طرابلس«، 
أن  بعد  لهدف،  بهدفين  فوز  إلى 
قص العمامي شريط االفتتاح، وأسهم 
بفضل خبرته وتجربته في قيادة فريقه 
التتويج  مربع  إلى  »األخضر«  الجديد 
غياب  بعد  تاريخه،  الذهبي ألول مرة في 
طويل عن الواجهة، لينفرد بصدارة هدافي 
هذا الموسم برصيد أحد عشر هدفًا، ليؤكد 
هذا الالعب ابن السابعة والثالثين أن العمر 

مجرد رقم.
ويعد فريق »األخضر« هو المحطة الكروية 
الرحمن  عبد  المخضرم  مسيرة  في  الثالثة 
العمامي الالعب األكبر سنًا هذا الموسم، بعد 
نجاحه مع كل من »األهلي بنغازي« و»األهلي 
ومساهمته  المنتخب  مع  وتألقه  طرابلس«، 
لالعبين  أفريقيا  ببطولة  التتويج  في  معه 

المحليين »شان جنوب أفريقيا 2014«.
وقدم نجم فريق »األخضر« عبدالرحمن 
موسم  أول  في  استثنائيًا  أداًء  العمامي 
أظهر  حيث  »األخضر«،  فريق  مع  له  كروي 
المخضرم العمامي جاهزية واستعدادًا بدنيًا 
رائعًا أهله ليكون هداف فريقه األول بامتياز 
خبرته  بفضل  وانتصاراته  أفراحه  وصانع 
سنًا،  الالعبين  أكبر  يعد  أنه  رغم  وتجربته، 
الشباب،  الالعبين  عديد  على  تفوق  بل 
ونجح العمامي في تسجيل وإحراز أهداف 

الموسم،  هذا  الممتاز  الدوري  في  متنوعة 
بغاللة نادي »األخضر«، كان أبرزها في شباك 
فريقه السابق »األهلي بنغازي« بطريقة رائعة، 
بين  »األخضر«  مع  العمامي  أهداف  وتنوعت 
بارعة  بصورة  نفذها  ثابتة  كرات  من  أهداف 
وأخرى من تسديدات قوية من مسافات بعيدة 

ثابتة، وعن طريق ركالت جزاء.
زميله  الموسم  طوال  العمامي  زاحم 
وقائد  وسط  نجم  البدري  فيصل  الدولي 
فريق »الهالل« على صدارة الئحة الهدافين 
مباريات  ضمن  المجموعتين،  صعيد  على 
الدوري الليبي لكرة القدم، فكان البدري هو 
لكن  الموسم،  هذا  التسجيل  في  بارعًا  اآلخر 
كما  الذهبي  المربع  إلى  يصل  لم  »الهالل« 
للبدري  وكان  »األخضر«،  مع  العمامي  فعل 
رصيد عشرة أهداف هذا الموسم، منها أربعة 

أهداف جاءت من ركالت جزاء. واستهل البدري 
أهدافه هذا الموسم في شباك »خليج سرت«، 
متقدمًا  أهداف  عشرة  رصيده  إجمالي  ليكون 
في  زميله  المباشر  ومالحقه  منافسه  على 

»الهالل« أنس المصراتي بفارق هدف.
البدري  »الهالل« فيصل  بدأت عالقة نجم 
ولعب  تدرج  حيث  الصغر،  منذ  القدم  بكرة 

بمختلف الفئات السنية والعمرية، إلى أن وصل 
إلى الفريق األول العام 2009 الذي تألق ضمن 
وصار  الماضية،  القليلة  المواسم  في  صفوفه 
وهدافيه،  ألعابه  وصانعي  نجومه  أبرز  أحد 
وأحد صناع أفراحه، حتى أصبح اليوم قائدًا له 
تعزيز مسيرته  في  وتجربته  بخبرته  مساهمًا 
أول  البدري  أحرز  كما  الموسم،  هذا  الناجحة 
أهدافه مع فريقه »الهالل« في أول ظهور له 
العام 2009 في شباك فريق »األولمبي« خالل 
المباراة التي حسمها فريق »الهالل« لصالحه 
مع  البدري  عالقة  بدأت  لهدف.  بهدفين 
المنتخب الوطني في العام 2012 عن طريق 
حيث  أربيش،  عبدالحفيظ  الوطني  المدرب 
شارك معه في بطولة كأس العرب بالسعودية، 
منتخب  شباك  في  الدولية  أهدافه  أول  وأحرز 
المغرب في نهائي البطولة التي أسفرت عن 
تعادل المنتخبين بهدف لهدف، لكن المنتخب 
ركالت  بفضل  لصالحه  اللقب  المغربي حسم 
الترجيح، كما أسهم مع المنتخب الوطني في 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  ببطولة  التتويج 
قيادة  تحت  أفريقيا  بجنوب   »2014 »شان 
المدرب اإلسباني خافيير كليمنتي، وأحرز أول 
أهدافه في البطولة في شباك غانا خالل المباراة 
بهدف  المنتخبين  تعادل  عن  أسفرت  التي 
الثاني للمنتخب  لهدف، كما أحرز هدف الفوز 
في شباك منتخب ساوتومي وبرينسيب العام 
2016 ضمن تصفيات بطولة أفريقيا، وأسفرت 
عن فوز المنتخب الوطني بهدفين لهدف، وهو 
صاحب آخر هدف رسمي للفريق الوطني في آخر 
مباراة دولية رسمية، خاضها قبل فرض الحظر 
أمام منتخب توغو بطرابلس ضمن تصفيات 

بطولة أفريقيا وكأس العالم العام 2013.

عبد الرحمن يحرز هدفه الـ11 في مرمى 
»األهلي طرابلس« بالمربع الذهبي 

وفيصل برصيد 10 أهداف مع »الهالل«

● مباراة نصف نهائي الدوري بين األهلي طرابلس واألخضر

● كليمنتي

العمامي

البدري
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● نجوم منتخب ليبيا في رحلة العالج

● النقريش

قمة مرتقبة على ملعب طرابلس الدولي لنيل لقب نسخة الدوري »46« بين القطبين الكبيرين.. الجمعة

»االتحاد« »االتحاد« VSVS »األهلي طرابلس« »األهلي طرابلس«
كرتنا.. بني النجاح 

واإلخفاق

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  اقتراب  مع 
للمباراة  وصوله  ومع  نهايته،  من  القدم 
إنها خطوة تحسب  نقول  أن  النهائية، البد 
التحاد الكرة مع اختالفنا معه في عدة قضايا 
الدوري،  لنهاية  الوصول  لكن  ومواضيع، 
األندية  ومشاكل  الصعبة  الظروف  كل  رغم 
والمالعب وانتقادات اإلعالم والوضع األمني 

المرتبك، نقطة تحسب لهذا االتحاد.
الدوري  اختتام  في  النجاج  هذا  أن  غير 
ملف  منها  الملفات،  بعض  في  فشل  يقابله 
الدوري  إن  حيث  األولى،  للدرجة  الهبوط 
وهو  فريقًا،   24 به  الحالي  الممتاز  الليبي 
ممتاز،  كروي  بتقديم مستوى  عدد اليسمح 
لكرة  الوطني  المنتخب  إبراز  على  واليساعد 
القدم، ولذلك يرى البعض أنه دون العودة 
لدوري من 14 أو 16 فريقًا مثل ما كان في 

السابق، لن تتطور كرة القدم الليبية.
للدرجة  الهبوط  إللغاء  الدعوة  أيضًا 
األولى، واإلبقاء على الفرق التي نزلت لهذه 
فيها  يتخبط  التي  الملفات  من  هو  الدرجة، 
صارمًا  يكون  أن  يجب  الذي  الكرة،  اتحاد 
من  أكثر  ومن  حيث  المواضيع،  هذه  في 
تعاني  ليبيا  في  القدم  كرة  الزالت  30 سنة 
هذه القصة، ففي بعض المواسم الرياضية 
لم  أخرى  مواسم  وفي  الهبوط،  تطبيق  تم 
هذا  الهبوط  تطبيق  وعدم  تطبيقه،  يتم 
الموسم مشكلة أخرى، وتزيد األمور تعقيدًا 

الليبي. للدوري 
كما أن اتحاد الكرة يجب أن يكون شفافًا 
منها،  الخوف  وعدم  المواضيع،  طرح  في 
باستمرار،  الصحفية  المؤتمرات  وعقد 
الدعم  غير  من  مالية  موارد  عن  والبحث 
الدخل  قلة  من  الشكوى  وعدم  الحكومي، 
صناعة  أصبحت  القدم  كرة  ألن  المالي؛ 
ويجب التعامل معها وفق هذا األساس، فهو 

منتج يجب أن يتم تسويقه.
الفنية  الطواقم  اختيار  عند  كذلك 
وفق  تتم  أن  يجب  الوطنية،  للمنتخبات 
أجنبية،  أو  محلية  طواقم  سواء  معايير 
العام  والرأي  وطرح ملف كل مدرب لإلعالم 
اإلعالم  مع  التعامل  يجب  كما  الرياضي، 
الحساسية  وعدم  المطروحة،  اآلراء  بقبول 
كثيرة  فمالحظات  إعالمي،  طرح  أي  من 
تكون  عندما  خاصة  الكرة،  اتحاد  أداء  على 
وعدم  رياضية،  بروح  تقبلها  يجب  إيجابية 
إن  حيث  واحدة،  في سلة  اآلراء  جميع  وضع 
والهجوم  الحسابات،  لتصفية  نقدًا  هناك 
لإلصالح  نقدًا  هناك  أن  كما  الشخصي، 

والتطوير.

القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  العبي  بعض  توجه 
مشاركتهم  أثناء  بالمالريا  المصابين  المصغرة 
اإليطالية  العاصمة  إلى  بنيجيريا  األفريقية  بالبطولة 
روما من أجل تلقي العالج، ونشر جهاز اإلسعاف الطائر 
الليبي، بيانًا رسميًا، وقال: »تابع بيان مكتب اإلعالم 
بصمت تام ما دار من تناقل أخبار المنتخب ووضعهم 
األعمال  الجهات ورجال  استغلته بعض  الذي  الصحي 
العبي  إن  التوضيح..  وجب  لذا  لشخوصهم  للدعاية 
المنتخب تم نقلهم عن طريق جهاز اإلسعاف الطائر 
كما  القاهرة  وليس  روما  إلى  منفصلتين  رحلتين  في 

يروج«.
وأوضح جهاز اإلسعاف: »كان سبب التأخر في تنفيذ 
هذه الرحالت في عدم حصول الالعبين على تصريح 
الليبية  السفارة  من  التدخل  وكان  بإيطاليا،  للعالج 
إلى  نقلوا  ومن  الرحلة،  في  وساهم  مثمرًا  بإيطاليا 
3 إداريين حسب الوارد إلينا وسنتواصل  القاهرة هم 

مع السفارة الليبية بالقاهرة«.
ليبيا  يأتي هذا بعد أن دفن جثمان العب منتخب 
مدينة  في  النقريش،  أيمن  المصغرة،  القدم  لكرة 
أحالم  دفنت  ومعه  البالد،  غربي  الساحلية  مصراتة 

جيل كامل من زمالئه الذين غابوا عن وداعه؛ بسبب 
مرض  من  البالد  خارج  العالج  برحلة  انشغالهم 
أثناء  الفريق،  بعثة  أفراد  جميع  أصاب  الذي  المالريا، 
ليدفع  بنيجيريا،  أفريقيا  بطولة  في  البالد  تمثيل 

كان  الطبي.  اإلهمال  نتيجة  غاليًا،  الثمن  النقريش 
إنجازات  بتحقيق  زمالئه  مع  النفس  يمني  النقريش 
القدم  لكرة  العالم  كأس  في  بالده  لمنتخب  جديدة 
المصغرة في أوكرانيا، بعد أن نجح في قيادة »فرسان 

المتوسط« للمونديال. من جانبه، أصدر رئيس هيئة 
عاجلة  تعليمات  الشنطي،  سليمان  اإلدارية،  الرقابة 
الخدمية  القطاعات  على  للرقابة  العامة  اإلدارة  إلى 
واألمنية بفتح تحقيق مع جميع المسؤولين عن سفر 
نيجيريا،  إلى  المصغرة  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب 
وطالب الشنطي بإجراء تحقيقات دقيقة، خاصًة حول 
في  للمشاركة  المنتخب  سفر  قبل  اإلجراءات  صحة 
البطولة األفريقية بدولة نيجيريا؛ حيث أصيبت البعثة 
قبل  التطعيم  عدم  نتيجة  المالريا،  بمرض  هناك 
أما  السمراء.  القارة  داخل  متبعة  إجراءات  في  السفر 
الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة بحكومة الوحدة 
الوطنية ربيع خليفة فقال: »إن وزارة الرياضة بحكومة 
الوحدة الوطنية قامت بتوفير كامل الدعم اللوجستي 
سواء معنويًا أوماديًا وذلك بتعليمات مباشرة من وزير 
البطولة  في  االشتراك  رسوم  دفع  حيث  من  الرياضة 
السفر  تذاكر  مصاريف  تغطية  وأيضًا  األفريقية 
الوزير  قام  كذلك  الوطني،  المنتخب  ببعثة  الخاصة 
وتحديدًا  بعد وصولها  الفريق  بعثة  على  باالطمئنان 
مكان اإلقامة من أجل توفير جميع سبل الراحة التامة 
للفريق حتي يقدم مستوى يليق بالدولة الليبية، لكن 
رسوم  أن  تبين  اإلقامة  مكان  عن  االستفسار  بعد 
شاملة  الوزارة  قبل  من  مسبقًا  المدفوعة  االشتراك 
أيضًا مصاريف اإلقامة الخاصة بالبعثة وأن السلطات 

السكن  بتوفير  قامت  من  هي  نيجيريا  في  المعنية 
لبعثة المنتخب الليبي«.

بحكومة  الرياضة  وزارة  باسم  الناطق  وأضاف 
بتقديم  قامت  الوزارة  »إن  الوطنية،  الوحدة 

كان  ولكن  الفريق،  لبعثة  الكامل  الدعم 
الفريق  بعثة  تتحصل  أن  المفترض  من 

من  الطبية  التحصينات  على  بالكامل 
نيجيريا  أن  وخصوصا  المالريا،  مرض 
من الدول المتواجد فيها هذا المرض؛ 
الصحية  الرعاية  مركز  لألسف  لكن 
األمراض  قسم  وتحديدًا  األولية 
بدوره  يقم  لم  والمتوطنة  السارية 
تواصل  رغم  الفريق،  بعثة  اتجاه 
أكدوا  والذين  معهم  البعثة  أعضاء 
لذا  للتطعيم،  الحاجة  عدم  لهم 

مكتب  على  كاملة  المسؤولية  نحمل 
الموجودة  بالمنافذ  الصحية  الرقابة 

أو  الجوية  سواء  المنافذ؛  مختلف  في 
البرية أو البحرية الذين لم يؤكدوا على 

طرابلس  مطار  مغادرته  قبل  الفريق  وضع 
وسيحاسب  تمر  لن  الحادثة  وهذه  الدولي، 
والتشريعات  القوانين  وفق  وذلك  مقصر  كل 

النافذة بالخصوص«.

النقريش يفجر ملف اإلهمال الطبي.. وزمالؤه في إيطاليا للعالج من املالريا
طرابلس - الصديق قواس

ملعب  صوب  الجمعة،  غدًا  األنظار،  تتجه 
المباراة  سيحتضن  الذي  الدولي،  طرابلس 
»االتحاد«  فريقي  بين  المرتقبة،  النهائية 
بطل  هوية  لتحديد  طرابلس«،  و»األهلي 
هذا  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
 ،46 الرقم  تحمل  التي  نسخته  في  الموسم، 
وجاء تأهل فريق »االتحاد«، بطل المجموعة 
األولى، عقب فوزه في مربع التتويج الذهبي 
لصفر،  بهدف  بنغازي«  »األهلي  فريق  على 
مهاجمه  أحرزه  مصراتة،  مدينة  بملعب 
المحترف التونسي غازي العيادي، بينما تأهل 
فريق »األهلي طرابلس« الزعيم، عقب فوزه 
منافسه  على  ببنغازي  بنينا  شهداء  بملعب 
أن  بعد  لهدف،  بهدفين  »األخضر«  فريق 
العمامي،  الرحمن  لعبد  بهدف  متأخرًا  كان 
لـ»األهلي  الفوز  ثنائية  أحرز  حين  في 
سلتو  أنيس  مهاجمه  من  كل  طرابلس« 

الترهوني. ومحمد 
الحوار الثالث

الليبية،  الكرة  قطبي  بين  الحوار  يتجدد 
»االتحاد« و»األهلي طرابلس« للمرة الثالثة 
دور  في  التقيا  أن  سبق  حيث  الموسم،  هذا 
وإيابًا،  ذهابًا  مناسبتين  في  المجموعتين 
الفريقين  بتعادل  األول  اللقاء  اكتمل  حيث 
»االتحاد«  حسم  بينما  أهداف،  دون  سلبيًا 
لهدف،  بهدفين  لصالحه  الثاني  اللقاء 
باللقب  للتتويج  »االتحاد«  فريق  ويتطلع 
آخر  منذ  له  واألول  تاريخه  في  عشر  السابع 
 –  2009 الرياضي  الموسم  في  له  تتويج 
عن  طرابلس«  »األهلي  يبحث  بينما   ،2010
الذي  اللقب  واستعادة  عشر،  الثالث  لقبه 
األخيرة،  النسخة  في  »النصر«  فريق  خطفه 
خالل  متتاليين  لموسمين  به  ظفر  أن  بعد 

موسمي 2013 – 2014 و 2015 – 2016.
تاريخ طويل

التاريخي  والتنافس  الصراع  ورغم 
الذي  الليبية،  الكرة  قطبي  بين  الطويل 
حتى  وقبل  الخمسينات،  مطلع  منذ  بدأ 
على  الرسمية  المحلية  البطوالت  انطالق 
الستينات،  مطلع  الليبي  الدوري  مستوى 
هوية  لتحديد  النهائية  المواجهات  أن  إال 
تتعدَ  لم  الفريقين،  بين  الدوري  بطل 
نهائي  سيكون  حيث  مواجهات،  الثالث 
تاريخ  في  الرابع  النهائي  هو  الموسم،  هذا 
الموسم  شهد  حيث  الفريقين،  مواجهات 
نهائية  مباراة  أول   86  –  85 الرياضي 
لصالحه  »االتحاد«  فريق  حسمها  بينهما، 
حسم  بينما  لهدف،  بهدفين  فوزه  عقب 
النهائيتين  المباراتين  طرابلس«  »األهلي 
بهدفين  لصالحه   93  –  92 موسمي  خالل 
خزام،  وعادل  الزروق  كمال  أحرزهما  لصفر، 
للموسم  الليبي  الدوري  بطولة  ونهائى 
أحرزه  لصفر  بهدف   94  –  93 الرياضي 

إدريس مكراز.

»األهلي  لقيادة  عودته  قبل  »الخمس« 
طرابلس« من جديد.

رحيل كوستا
إدارة  مجلس  أعلن  الماضي،  فبراير  وفي 
للفريق  الفني  الجهاز  إقالة  »االتحاد«،  نادي 
البرتغالي  المدرب  بقيادة  القدم  لكرة  األول 
دا كوستا، خاصة بعد النتائج السيئة للفريق 
في  »االتحاد«  وأكد  األخيرة،  الفترة  خالل 
اإلدارة  أن مجلس  بيان رسمي، 
استمرارية  أن  إلى  توصل 
لكرة  األول  الفريق  مدرب 
ال  الوضعية،  بهذه  القدم 
وطموح  لمستوى  ترتقي 
في  »االتحاد«  نادي 
ينافس  فريق  خلق 
البطوالت  على 
يقية  فر أل ا
وتابع  والمحلية، 
»وعليه،  البيان: 
التشاور،  وبعد 
المجلس  أصدر 
كامل  بإعفاء  قرارًا 
للفريق  الفني  الطاقم 
دا  البرتغالي  بقيادة 
وأيضًا  ومساعديه،  كوستا 
إعفاء الطاقم اإلداري للفريق«، 
تعيين  »االتحاد«  أعلن  كما 
كوستا،  لدا  خلفًا  الحمادي  أسامة 
إدارة  كلفت  كما  الفريق،  لقيادة 
غزالة  مفتاح  الوطني  المدرب  النادي 
ألسامة  خلفًا  الفريق  حراس  تدريب 

السنوسي.

10 أندية تحرز اللقب
أن  محلية  فرق  لعشر  سبق 
بطولة  بلقب  وتوجت  عانقت 
القدم،  لكرة  الليبي  الدوري 
األولى  نسخته  انطالق  منذ 

يعد  حيث   ،64  –  63 الرياضي  الموسم  في 
القياسي  الرقم  صاحب  »االتحاد«  فريق 
برصيد  باللقب  التتويج  مرات  عدد  في 
بطوالت  ست  منها  بطولة،  عشرة  ست 
طرابلس«  »األهلي  فريق  يليه  متتالية، 

»األهلي  ثم  لقبًا،  عشر  اثنتي  برصيد 
وثالث  بطوالت،  أربع  برصيد  بنغازي« 

»التحدي«  فريقي  من  لكل  بطوالت 
بطولتين  وبرصيد  و»المدينة«، 
و»المحلة«،  »النصر«  من  كل  يأتي 
وبرصيد بطولة واحدة كل من فرق 
»الظهرة« و»الشط« و»األولمبي. «

الموسم الجديد
الرباعي  الدوري  ختام  حتى 

سجل  بنينا  وشهداء  مصراتة  بملعبي 
الفرق  ظهور  شهد  والذي  هدفًا،   559

المجموعة  من  وصل  أن  بعد  األربعة، 
متصدر  »األخضر«  فريقا  األولى 

بنغازي«  و»األهلي  المجموعة، 
الثانية  المجموعة  أما  وصيفًا، 

و»األهلي  »االتحاد«  فتصدرها 
فقبل  وصيفًا،  طرابلس« 

قد  كان  الرباعي  الدوري 
في  هدفًا   555 سجل 
إجراء  بعد  المجموعتين 
264 مباراة، وسط ترقب 
مسابقة  لشكل  الجميع 
بعد  المقبل،  الموسم 
اتحاد  رئيس  أكد  أن 
الحكيم  عبد  القدم  كرة 
أن  قبل  من  الشلماني 

المقبل  الموسم  دوري 
من  ناديًا   20 من  سيكون 

تتنافس  واحدة،  مجموعة 
الموسم  ويصعد  اللقب،  على 

ويهبط  فريقان،  المقبل  بعد 
بعد  الموسم  ليتكون  فرق  أربعة 

المقبل من 18 ناديًا.

الوسط - زين العابدين بركان

● تدريبات فريق األهلي طرابلس

● تدريبات 
فريق األتحاد

الدهماني والحمادي
المرتقبة  النهائية  المواجهة  ستشهد 
صعيد  على  خاص  نوع  من  محليًا  حوارًا 
التدريب بين أبناء المدرسة الوطنية، فهناك 
عماد  طرابلس«  لـ»ألهلي  الفني  المدير 
أسامة  »االتحاد«  في  ونظيره  الدهماني، 
فريقه  مع  توج  أن  له  سبق  الذي  الحمادي 
»االتحاد« بلقب بطولة الدوري الليبي العبًا، 
سجله  في  األول  اللقب  لمعانقة  ويتطلع 

للدهماني  سبق  بينما  كمدرب، 
»األهلي  فريقه  مع  توج  أن 
ليبيا  كأس  ببطولة  طرابلس« 
العام 2006، ويبحث عن تحقيق 

مسيرته  في  األول  اإلنجاز 
التدريبية كمدرب.

إخفاق األجانب
الثنائي  جاء 
والحمادي  الدهماني 
»األهلي  تدريب  في 
و»االتحاد«  طرابلس« 
إخفاق  خلفية  على 
األجانب،  المدربين 
مجلس  أعلن  حيث 
»األهلي  نادي  إدارة 
برئاسة  طرابلس«، 
في  أبوعون،  ساسي 

الماضي،  يونيو   14
الدهماني  عماد  تعيين 
للفريق  فنيًّا،  مديرًا 
طلعت  للمصري  خلفًا 
استقال  الذي  يوسف، 
النتائج،  تواضع  بسبب 
قبول  اإلدارة  لتقرر 
الشكر  وتوجيه  استقالته 
خالل  قدمه  ما  على  له 

األخيرة،  الفترة 
الدهماني  ويعد 
العبي  أبرز  أحد 

سبق  والذي  السابقين،  طرابلس«  »األهلي 
الماضي،  أكتوبر  شهر  في  الفريق  قيادة  له 
التونسي  الفني  المدير  مع  لعمله  باإلضافة 
بعد  الفريق  عن  رحل  الذي  القادري  جالل 
المجموعات  لدور  الوصول  في  فشله 
خاض  كما  األفريقية،  الكونفدرالية  بكأس 
نادي  في  قصيرة  تدريبية  تجربة  الدهماني 

النهائي الرابع تاريخياً في المواجهات الفاصلة بينهما بلقب سابق لـ»العميد« موسم 85 - 86 ولقبين لـ»الزعيم« 92 - 93 و93 - 94
16 لقباً من الدوري المحلي
في رصيد »االتحاد« آخرها 

2009 - 2010.. و12 لقباً 
لـ»األهلي طرابلس« 

الدهماني والحمادي 
في معركة إلثبات ذات 

المدرب الوطني بعد 
سلسلة إخفاقات األجانب 
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ماذا قدمت لحل األزمة؟
من يحدد دورها؟

متى يتم تفعيل دورها؟

لماذا تراجع تأثيرها؟
أين قراراتها على أرض الواقع؟

كيف يتم التنسيق بينها وبين األمم المتحدة؟

دول جوار ليبيا
++HH55

فتحي عمر الكيخيا
في  نجم  رحــل   ،1958  -  8  -  7 المقبل،  السبت  يــوم  مثل  في 
فتحي  الدكتور  إنه  ليبيا،  سماء  في  مبكرًا  سطع  والقانون  السياسة 
كلية  في  ودرس   1901 سنة  بنغازي  في  وُلد  الذي  الكيخيا  عمر 
»السوربون«  جامعة  في  تخرج  ثم  باإلسكندرية،  مارك«  »سان 
بعد  إيطاليا.  من  القانون  في  الدكتوراه  شهادة  ونال  بباريس، 
أول  السنوسي  إدريس  األمير  اختاره   1949 سنة  برقة  استقالل 
الجربي،  أسعد  علي  هم:  وزراء  أربعة  من  تكونت  وزارة  رئيس 
شرع  مــازق.  وحسين  سعود،  بن  اهلل  وسعد  بودجاجة،  ومحمد 
الدكتور  الدولي  القانون  بحجة  مستعينًا  القوانين،  إعداد  في 
ولعل  قياسي،  وقت  في  المهمة،  وتمت  السنهوري،  عبدالرازق 
وبسبب  اآلن.  حتى  المفعول  ساري  زال  ما  القوانين  هذه  من  بعضًا 
أول   1954 سنة  الملك  فعينه  منصبه،  من  استقال  به  ألم  مرض 
األمم  لدى  لليبيا  مفوض  وزير  أول  ثم  إيطاليا،  لدى  ليبي  سفير 
وجاءت  األميركية.  المتحدة  الواليات  لدى  سفير  وأول  المتحدة، 
الرئيس  من  مندوب  يصاحبه  بجثمانه  أميركية  عسكرية  طائرة 

التنظيم. في  غاية  رسمية  جنازة  له  وُأقيمت  آيزنهاور،  األميركى 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

في األسبوع الماضي، عقب قيامي بكتابة ونشر مقالة في مطبوعة عربية، تعليقًا 
ومعاتبًا  الئمًا  ليبي،  صديق  هاتفيًا  بي  اتصل  تونس،  في  األوضاع  تطورات  حول 
األزمة  أن  رأيه،  وفي  ليبيًا.  ليس  وصفه-  حسب   - شأنٍ  في  خوضي  بلطف،على 
والمعلقين  الكتاب  كل  يجند  أن  تستدعي  البالد،  في  األوضــاع  وسوء  الليبية، 
إلى  حاجة  في  ألنها  الوقت،  طوال  وشعبهم  بالدهم  لقضية  أنفسهم  الليبيين 
أقالمهم، وأفكارهم، وانتقاداتهم. وهو أمر صحيح وال يختلف حوله وطنيان. ومن 
حق صديقي أن يعاتبني، ويلفت نظري إلى ما يعتقد أنه األولى باهتمامي ككاتب 
تعليق صحفي. لكن، من جانب آخر، ال أعتقد أن من حقه أو حق أي شخص آخر، أن 
يحدد لي شخصيًا، أو لغيري من المعلقين الصحفيين، مسارات ومسالك السير، وما 

يجب أن نعلق حوله من قضايا ومواضيع.
ما  باهتمام  يرصد  مراقب،  عن  يختلف  ال  رأيي،  في  الصحفي،  المعلق  ألن  ذلك 
الحياتية.  الشؤون  مختلف  في  أحداث  من  خارجها،  أو  بالده  في  سواء  حوله،  يدور 
وبالطبع، ليس كلها ما يثير انتباهه ومالحظته، ويستدعي تناولها بالتعليق، هذا 

أواًل. وثانيًا، أن
لما  ليبي،  صحفي  معلق  على  تجاهله  الممكن  من  ليس  تونس  في  حدث  ما 
تعنيه تونس من أهمية لليبيا، وتأثيرات ما يقع فيها من أحداث، وما يستجد فيها 
الذي  الهيّن  باألمر  2021، ليس  يوليو   25 أوضاع. وما حدث في تونس يوم  من 
يمكن تجاهله، ال لسبب سوى أنه واقع خارج الحدود الليبية. إذ لو كان كذلك لما 
دفع  ولما  عديدة،  وأفريقية  وآسيوية  وعربية  أوروبية  عواصم  وانشغال  قلق  أثار 
بأول،  أواًل  تطوراته  ومالحقة  لمتابعته،  العالم  بلدان  مختلف  من  ومعلقين  كتابًا 

والتعليق. وأن وقوعه خارج الحدود الليبية ال يعني أنه خارج االهتمامات الليبية.
التونسي  الرئيس  قال  كما  وتونس،  ليبيا  أن  وثالثًا، 
األسبق المرحوم الحبيب بورقيبة، شعب واحد في بلدين. 
وهناء تونس وسالمة شعبها ضروريان ألمن وسالمة ليبيا 

وشعبها.
والحقيقة التي ال مفر من مواجهتها هي أن عديدين، 
في ليبيا وخارجها، سواء أكانوا من أنصار الحكم العسكري 
العربي  الربيع  لثورات  المعادين  من  أو  خاصة،  المستبد 
عمومًا، يتمنون أن يشهدوا سقوط آخر القالع الديمقراطية 
العربي تحت سنابك خيل االستبداد.  العالم  المتبقية في 
وبالشعوب  بالزمن  العودة  إلى  ويسعون  يتمنون  وأنهم 
إلى الوراء، ويترقبون اليوم الذي يتمكنون فيه من إعادة 
نصب تماثيل أصنامهم التي كانوا يعبدونها، إلى القصور 
وليطفئوا  نهائيًا،  الستار  ليسدلوا  والميادين،  والشوارع 
أهم  على  واألقفال،  بالسالسل  األبواب  وليغلقوا  األنوار، 
قرن  النصف  خالل  العربية  الساحة  شهدته  سياسي  حدث 
األخير، متناسين ومتغافلين على حقيقة أن مشعل الثورة 
من  ليس   ،2010 العام  التونسي  الشعب  ناره  أوقد  الذي 
فتحت  التي  الحرية  أبواب  وأن  إطفاؤه،  بمكان  السهولة 
الممكن  من  ليس  وتضحياتها،  الشعوب  بعزيمة  عنوة 

إغالقها مجددًا.
 - يقودها  قد  مسار  نحو  تونس  في  األمور  تنعطف  أن  من  مخاوف  ثمة  نعم، 
تنفلت  أن  من  قلق  وهناك  واألهوال.  بالمخاطر  محفوف  طريق  في  اهلل-  سمح  ال 
األمور أمنيًا، بفعل فاعل، سواء من داخلها أو خارجها، أو االثنين معا، وتؤدي إلى 
إلحاق أضرار بالبالد وبالعباد. لكن، ومن خالل المتابعة، يمكن القول إن الرئيس 
قيس بن سعيّد، وبتأييد قرابة 85 % من الشعب التونسي، وفق استبيانات الرأي 
العام في تونس، على وعي ومعرفة بما يحاك ويدبر، وأنه بوعي سوف يسعى إلى 
القوى  كل  بمساعدة  يتمكن  أن  أمل  وعلى  االستبداد.  حفرة  في  السقوط  تجنب 
الديمقراطية في تونس، من تصحيح المسار بما يضمن إعادة األمور إلى نصابها، 
وبما يحقق طموح الشباب التونسي في العيش في وطن كريم، يضمن له الحرية 
ولقمة العيش الكريمة، بدل المخاطرة بركوب قوارب الموت والهجرة إلى الخارج، أو 

االنضمام إلى صفوف اإلرهاب األسود لقاء دوالرات مغموسة في الدم.
وال مهرب لنا من االعتراف أن االهتمام بما حدث في تونس، والتعليق حوله هو، 
في المركز منه، في صميم الشأن الليبي، والقضية الليبية. وليس محاولة للتدخل 
في شؤون بلد عربي شقيق. ونحن، أقصد كل أصدقاء الحرية، وأنصار الديمقراطية 
في  حقها  في  تونس  مع  واحدًا  نقف صفًا  أشكاله،  كل  في  لالستبداد  والمناوئين 
تصحيح مسار ثورتها، وفي اختيار ما تراه مناسبًا من سياسات، لتحقيق طموحات 
لتقويض  يسعون  من  أمام  األفواه،  مكممي  نقف  ولن  مستقبله.  ورسم  شعبها، 
بتونس وبشعبها ومستقبلها، ألن  األذى  وإلحاق  التونسية،  الديمقراطية  التجربة 

ذلك يعد مشاركة في إلحاق األذى بليبيا وشعبها ومستقبلها.
حفظ اهلل تونس وديمقراطيتها.

تونس وليبيا واملعلقون

 كل شيء كل شيء  

أطفال يستنشقون 
الطحالب

يتيح موقع في قلب وارسو، مخصص 
لألطفال، استنشاق هواء نقي بمساعدة 
الطحالب الصغرى، في إحدى العواصم 

األكثر تلوًثا في أوروبا.
ووضعت الطحالب في أنابيب من 

الزجاج معلقة حول المنشأة الخشبية، 
التي تضم ألعابًا وهي تسحب الملوثات 
وثاني أكسيد الكربون من األجواء، وفق 

»فرانس برس«.
ووقع الخيار على العاصمة البولندية 

الحتضان هذا المشروع األول ألنها تفتقر 
بصورة خاصة إلى الهواء النقي. فبحسب 

المعطيات التي نشرتها الوكالة األوروبية 
للبيئة الشهر الماضي، تحتل وارسو 

المرتبة 269 بين 323 مدينة من حيث 
نوعية الهواء.

ويُعدّ هذا التصنيف باالستناد إلى 
المعدّل الوسطي في السنتين األخريين 
للجزيئات الدقيقة )التي يقّل قطرها عن 

2.5 ميكرومتر( المضرّة بالصحة إلى 
حدّ بعيد.

هاجر أحمد.. 
محظوظة

الفنانة المصرية هاجر أحمد، 
شاركت جمهورها ومتابعيها 
عبر »إنستغرام«، بعضًا من 

صورها هي وزوجها أحمد 
الحداد خالل قضائهما 
شهر العسل، على أحد 

الشواطئ.
هاجر اختارت مجموعة 

من الصور ونشرتها عبر 
حسابها، ثم عادت 

لتحذفها بعد توقف 
عدد كبير من 
الجمهور عند 
صورة يحاول 
فيها زوجها 

تغطية منطقة 
الصدر، 

ونشرت هاجر 
بعدها صورًا 

مختلفة، 
ووضعت 

تعليًقا من 
كلمة واحدة 
»محظوظة«.

القهوة في ليبيا جزء من الثقافة العامة، وطقس 
يومي لكثير من الليبيين، وتناولها في مختلف 

المدن هو تقليد قديم قدم اكتشاف القهوة 
نفسها.

وحديثا، توجد للقهوة تسميات ترتبط 
بنوعها مثل »النص نص« و»الزيادة حليب«، 

كما »المكياطة«، وكلها أسماء أطلقها الليبيون 
على القهوة.

وتاريخيًا، كانت طرابلس محطة رئيسية 
في طريق التجارة من الجزيرة العربية، فشربها 

الليبيون قبل إنشاء المقاهي األولى.
وكانت تجلب القهوة المزروعة في شرق 

أفريقيا، واليمن إلى البندقية عبر موانئ 
طرابلس، أما العثمانيون فأنشأوا ثقافة المقهى 
ونشروها في جميع أنحاء اإلمبراطورية العثمانية 
ومن بينها طرابلس، التي شهدت افتتاح العديد 

من منازل القهوة بداية من عام 1551.

القهوة والليبيون.. تاريخ من »املتعة«

السجن
لحاملي »كوفيد«

في المكسيك، وزعت صورة »خوان إن« 
في أنحاء العاصمة، وزج به في السجن 
بتهمة أنه إيجابي المصل، ولم يُعلم 

شريكته السابقة بذلك. ويُعتبر تصرف 
كهذا في مكسيكو »خطرا لنقل العدوى« 
قد يؤدي إلى عقوبة سجن تتراوح مدتها 

بين ثالثة أيام وخمس سنوات.
وهو يعني كّل شخص يعلم بأنه مصاب 

بمرض خطر، وينقل العدوى إلى آخر 
أو أكثر من خالل »عالقات جنسية« أو 

»وسائل أخرى«.
وتقول خيرالدينا جونزاليس دي ال فيجا، 

رئيسة مجلس الوقاية من التمييز والقضاء 
عليه )كوبريد( في مكسيكو إن »أي شخص 

يعاني مشكلة صحية يتحول إلى مجرم 
محتمل، أكان يحمل فيروس إتش آي في 
أو فيروسا آخر«. وتفاقمت هذه اإلشكالية 
الحامية أصال عقب الذعر الذي أثاره وباء 

»كوفيد- 19«.

أقوالهمأقوالهم

لتنفيذ  الرئاسي  المجلس  »نشجع 
إليه،  الموكلة  االستحقاقات  كل 

وتوحيد  المصالحة  ملف  في  خاصة 
الدولة« مؤسسات 

اإليطالي الخارجية  وزير 
مايو دي  لويغي 

الليبية  الحلول  تدعم  »مصر 
إعادة  إلى  المؤدية  الليبية   -

على  والحفاظ  البالد  في  االستقرار 
ومقدراتها«. وسيادتها  وحدتها 

المصري الخارجية  وزير 
شكري سامح   

مؤشر  الساحلي  الطريق  »فتح   
تكون  أن  ونأمل  إيجابي، 

لمصالحة  بداية  االنتخابات 
الدولة سلطة  وبسط  وطنية، 

أراضيها«. جميع  على   

الجزائري الخارجية  وزير 
لعمامرة رمطان   

املعلق 
الصحفي، ال 
يختلف عن 

مراقب، يرصد 
باهتمام ما يدور 

حوله، سواء في 
بالده أو خارجها، 

من أحداث في 
مختلف الشؤون 

الحياتية

العسكرية  اللجنة  أنشطة  »ندعم 
جنيف  في   )5  +  5 ( المشتركة 
القوات  جميع  توحيد  بهدف 

الليبية«. المسلحة 

الروسي،  الخارجية  وزير  نائب 
بوغدانوف ميخائيل 
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