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انتعاش

فضاء

بعد أربع جلسات متتالية من االنخفاض، 
انتعشت أسعار النفط نسبيًا، األربعاء، 
وذلك بدعم من تقرير أميركي أوضح 
انخفاضًا في مخزونات الخام المحلية.

وارتفع مؤشر غرب تكساس بنسبة 0.3 
% بعد أن خسر نحو 4 % على مدى أربعة 
أيام من الخسائر التي كانت األطول منذ 

مارس.
وأفاد معهد البترول األميركي بأن 

المخزونات تراجعت 1.16 مليون برميل 
األسبوع الماضي، بما في ذلك السحب 

من مركز التخزين الرئيسي بوالية 
أوكالهوما.

نفط

كل شيء

زحل

الهارب
بعد فراره من أفغانستان، لم يجد الرئيس 

السابق أشرف غني سوى العاصمة اإلماراتية، 
أبو ظبي، ليستقر فيها. غني الذي اعترف 

بعد هروبه، األحد، بأن »طالبان« 
انتصرت، تحول إلى رمز 
النهيار الدولة، ليترك 

شعبه رهينة لحكم الحركة 
المتطرفة. البعض 
يرى أن غني رجل 
مفارقات بامتياز، 

فرغم عالقاته 
الجيدة مع واشنطن، 

جرى استبعاده من 
المفاوضات التي 

أجرتها أميركا 
مع »طالبان« 

في الدوحة، كما 
أجبرته على إطالق 

خمسة آالف من 
عناصر »طالبان«. 
أيضًا»طالبان« رفضت 
كل مبادراته، ووصفته 

بـ»الدمية« في يد واشنطن، 
فهل سيبدأ غني رحلة 

النضال ضد »طالبان« من 
أبوظبي، كما بدأت »طالبان« 

رحلة العودة من الدوحة؟!

مكنت معالجة البيانات التي أرسلها 
المسبار »كاسيني«، علماء الفلك من 
معرفة معلومات عن البنية الداخلية 

 Nature« لكوكب زحل. وقالت مجلة
Astronomy«، إن العلماء استنتجوا أن 

لكوكب زحل نواة غير واضحة الحدود، 
وتشغل نحو 60 % من حجمه، وهي أثقل 

من األرض بنحو 17 مرة، وهذا أكبر بكثير 
مما كان يعتقد سابقًا. واستخدم العالمان 

كريستوفر مانكوفيتش وجيم فولر من 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، 

البيانات الزلزالية مع تحليل اضطرابات 
الجاذبية في الحلقات المحيطة بالكوكب.

السياسة تلقي بظلها على المسار العسكري واستمرار إشكالية االختصاصات

حرب بيانات تفجرها رسائل »5+5« املسربة
حرب بيانات بين األطراف في ليبيا شهدها 
اللجنة  هذا األسبوع، ولم تسلم منها حتى 
كانت  التي   )5+5( المشتركة  العسكرية 
عن  وتبعيتها  تركيبتها  بطبيعة  بعيدة 
في  تتوقف  ال  التي  السياسية  التجاذبات 
البالد، رغم أنها أوكلت إليها مهام محددة، 
إطالق  وقف  ومراقبة  تثبيت  رأسها  على 
النار، ومتابعة ملف وجود المرتزقة والقوات 

األجنبية في البالد.
يأتي ذلك بعد أن طالبت اللجنة بوجوب 
مغادرة المسلحين األجانب األراضي الليبية، 
هذا  لتنفيذ  يوما   90 موعد  لهم  وحــددت 
صــادرة  رسائل  نشر  ــار  أث وقــد  المطلب، 
منصات  إلــى  تسريبها  جــرى  اللجنة،  عن 
التواصل االجتماعي منتصف األسبوع، ردود 
وسياسية،  عسكرية  أطراف  من  حادة  فعل 
بسبب تضمنها مخاطبة المجلس الرئاسي 
والحكومة الموقتة بضرورة تجميد االتفاقات 
العسكرية ومذكرات التفاهم مع أي دولة أيا 
كانت، وخصت بالذكر كال من تركيا وروسيا، 

إلى جانب اإلسراع في تسمية وزير للدفاع.
الرئيس  وقعها  المقصودة  واالتفاقية 
ورئيس  إردوغـــان،  طيب  رجب  التركي، 
الــوفــاق  لحكومة  الــرئــاســي  المجلس 
نوفمبر   27 في  السراج،  فائز  السابقة، 
تفاهم  مذكرتي  على  ونصت   ،2019
والمناطق  األمني  التعاون  مجالي  في 
الروسي  االتفاق  يبقى  حين  في  البحرية، 
العسكرية  اللجنة  بيان  في  إليه  المشار 

التساؤالت. ويثير  غامضا،  المشتركة 
حتى  الرسائل  هــذه  انتشرت  أن  ومــا 
وحمل  تنهال،  الفعل  ردود  بيانات  بدأت 
تجاوزت  أنها  باعتبار  اللجنة،  على  بعضها 
في  وتدخلت  فنية،  كلجنة  اختصاصاتها 
من  األول  البيان  وكان  السياسي،  الشأن 
النأي  إلى  اللجنة  دعا  الذي  الدولة،  مجلس 
السياسي  الشأن  في  الحديث  عن  بنفسها 
أو االتفاقات الدولية، مؤكدا أن »االتفاقات 
حكومة  أبرمتها  التي  والحدودية  األمنية 
إرادة  عن  تعبيرا  كانت  الوطني  الوفاق 
الدولة الليبية، ومحصنة من المساس بها 
حين  إلى  السياسي،  الحوار  مخرجات  وفق 

وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة«.
العسكرية  اللجنة  تواجه  األولى،  وللمرة 

العسكريين  قــبــل  ــن  م انــتــقــاد  حملة 
العامة  األركان  رئيس  أبدى  فقد  أنفسهم، 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  التابع  للجيش 
الحداد،  محمد  ركن  أول  الفريق  الموقتة، 
وصفه  لما  و»رفضه«  »استغرابه«  األربعاء، 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  بـ»انحراف« 
والفني  المهني  مسارها  عــن   »5+5«
و»تدخلها في الشؤون السياسية« المنوطة 

بالسلطة التنفيذية القائمة.
وقال الحداد في بيان: »إن هذه التدخالت 
انعكاسات  لها  المهنية  وغير  المرفوضة 
سلبية على مهام المجلس الرئاسي باعتباره 
حكومة  مهام  وعلى  الوحيد،  األعلى  القائد 
الشأن  إدارة  بها  المناط  الوطنية  الوحدة 

العام وحدها دون غيرها«.
أصدرته  بيان  الــحــداد  بيان  وسبق 
فيه  رفضت  الوسطى،  العسكرية  المنطقة 
في  العسكرية  اللجنة  بتدخل  وصفته  ما 
الشأن السياسي، وفي االتفاقات العسكرية 
وفي  الــصــديــقــة،  الـــدول  مــع  الموقعة 

اختصاص رئيس الحكومة.
جدال  أحدثت  المنشورة  المخاطبات 
مقررها  أعلن  إذ  نفسها؛  اللجنة  ــل  داخ
اللواء مصطفى يحيى تحفظه على ما صدر 
عن  انحرف  اللجنة  »عمل  أن  بحجة  منها، 
الحيادية وانحرف من المسار الفني للمسار 

السياسي«، قائال إنه يعارض الخطابات التي 
االلتزام  لعدم  وذلك  اللجنة  رئيسا  وقعها 

بالطريقة المعتمدة وعدم إبالغه.
بشأن  الليبيين  عديد  أقلق  التطور  هذا 
كان  التي   )5+5( لجنة  ومصير  مسار 
أداؤها حتى قبل أيام محل إشادة، ويراهن 
األزمة  تفاعالت  معالجة  في  البعض  عليها 
النضباطية  العسكري،  بالشأن  المتعلقة 
الطريق  فتح  إعادة  ملف  وإنجازها  عملها، 
إذا  عما  يتساءل  البعض  ما جعل  الساحلي، 
عمل  على  التفاف  محاولة  أثير  ما  وراء  كان 
أكبر  مكانة  تأخذ  ال  كي  وعرقلتها  اللجنة 
من حجمها في خضم تفاعالت الوضع العام 
أطراف  بعض  نظر  زاويــة  من  البالد،  في 
األزمة الذين يصرون على تصدر المشهد، 

واالستئثار بالقرار.
سياسيا  تكتال   13 أصدر  المقابل،  في 
بيانا مشتركا لتأييد أداء اللجنة العسكرية، 

مصطفا مع مطلبها بشأن تجميد االتفاقات 
إلتمام  الالزمة  التدابير  واتخاذ  العسكرية، 
العسكرية  القوات  وكل  المرتزقة  خــروج 
األجنبية، وبضرورة إقرار القاعدة الدستورية.
العالقة  أيضا  طالت  االختصاصات  حرب 
ومجلس  ليبيا،  في  األممية  البعثة  بين 
بالتعدي على  رئيسه،  اتهمها  الذي  النواب 
في  ــال  وق لليبيين  حصرية  اختصاصات 
تصريحات له إن البعثة »ال يمكن أن تقدم 
إلى  باإلضافة  الشعب،  شيئا دون دعم من 
لديها  وليس  ليبيا،  في  للدعم  بعثة  أنها 
الحق في إصدار التعليمات والقرارات وكأن 
إلى  البعثة  دفع  ما  للبالد«،  حاكم  رئيسها 
»مزاعم«  فيه  فند  لرئيسها  بيان  عبر  الرد 
بمناقشة  السياسي  الحوار  لملتقى  السماح 
المقترحات التي تقع خارج خارطة الطريق أو 
تهدف إلى تغييرها. وذكر البيان أن »أعضاء 
وضعوا  الذين  السياسي،  الحوار  ملتقى 
خارطة الطريق هم الذين غالبا ما يقترحون 

أفكارا وحلوال تنحرف عن خارطة الطريق«.
فيه  تتقلص  وقــت  فــي  هــذا  يــحــدث 
عن  الليبيين  تفصل  التي  الزمنية  المسافة 
في  المفترض  االنتخابي  االستحقاق  موعد 
2021/12/24 وفق خارطة الطريق، ما يثير 

التخوف من أن تعود الكلمة إلى السالح.
تفاصيل ص 4

●  االقتصاد الليبي يدفع ضريبة االنقسام

كشف مسح أجراه برنامج األغذية العالمي 
في ليبيا، أن السكان »يكافحون« من أجل 
استمرار  مع  الغذائية  احتياجاتهم  تلبية 
واألزمات  األمن،  »انعدام  أزمات هي  ثالث 
فيروس  وجائحة  المستمرة،  االقتصادية 

كورونا المستجد«.
اإلثنين،  الــصــادر  المسح،  واســتــهــدف 
صعوبات  من  تعانيه  وما  النازحة،  األسر 
عالية  مستويات  خلق  إلى  أدت  معيشية، 
من التوتر داخلها، ودفعها إلى اللجوء إلى 
لتأمين  االستراتيجيات  من  مختلفة  أنواع 

قوت يومها.
في  ُأجـــري  ــذي  ال االستطالع  ويظهر 
الليبية  العمل  سوق  أن  الماضي،  يوليو 
التي  األسر  عديد  أفادت  إذ  مستقرة؛  غير 
عن  عاطلة  »إما  بأنها  الدراسة  شملتها 

العمل أو تعمل بدوام جزئي«.
في  المشاركين  من   % 45 نحو  ويبحث 
ويعلق  جديدة،  وظائف  عن  االستطالع 
العمل  سوق  ضعف  بأن  األممي  البرنامج 
إذ يبين  الوبائية؛  الحالة  قد يكون بسبب 
30 % من األسر لديها فرد  أن  االستطالع 
الوصول  على  قادر  غير  األقل  على  واحد 

الوظيفة. إلى 

عام  بشكل  االستراتيجيات  تلك  وتبرز 
المواد  اقتناء  إلى  األسر  لجوء  خالل  من 
بنســبة  االئتمان،  طريــق  عن  الغذائية 
المدخـرات،  أنفقــــت  منها  و37 %   ،% 42

و25 % عملت مقابل الغذاء.
وأظهر االستطالع أن أكثر من 70 % من 
النساء تتراوح أعمارهن بين 15و49 عامًا، 
التنوع  من  األدنى  الحد  مع  طعامًا  تناولن 
لم  التي  األسر  من  نسبة  وأعلى  الغذائي، 
الغذائي  التنوع  من  األدنــى  الحد  تحقق 
ومع  وطبرق،  مــرزق  منطقتي  من  كانت 

ضعيفة  فئة  النازحة  األسر  تزال  ال  ذلك، 
بين الليبيين.

وفي هذا السياق، أكدت معظم العائالت 
متاجر حكومية  غياب  الليبية معاناتها من 
المدعومة  الغذائية  المواد  تبيع  مفتوحة 
من  األسر  عديد  شكا  كما  أحيائهم،  في 
على  واحد  ليوم  الكهربائي  التيار  انقطاع 
بوجود  األسر  من   % 30 نحو  وأفاد  األقل، 
األقل  على  واحد  ليوم  المياه  إمداد  توقف 

في الشهر الماضي.
تفاصيل ص8

إنقاذ 172مهاجرًا 
قبالة السواحل الليبية

تمكن زورقان تابعان لحرس 
الليبي، الثالثاء، من  السواحل 

إنقاذ 172 مهاجرًا غير شرعي 
من عدة جنسيات أفريقية، 

كانوا في طريقهم نحو 
الشواطيٕ االٕوروبية على متن 
قاربين، بحسب ما أعلنه الناطق 

الرسمي باسم رئاسة أركان 
البحرية، األربعاء. القوات 

وتحرك الزورقان »أوباري« 
و»رأس اجدير« إلى مكان 
نداء استغاثة؛ حيث أنقذا 

إلى  ليتم نقلهم  المهاجرين 
نقطة إنزال قاعدة طرابلس 

البحرية، ومنها إلى جهاز 
الشرعية،  الهجرة غير  مكافحة 
الذي سيتولى مهمة رعايتهم 

وإتمام إجراءات ترحيلهم، 
حسب البيان. وفي يونيو 

الماضي، قال وزير الداخلية 
في حكومة الوحدة الوطنية 

الموقتة، خالد مازن، إن عدد 
المهاجرين الذين تم إنقاذهم 

في عرض البحر المتوسط 
خالل العام الجاري بلغ 9216 

مهاجرًا غير شرعي.

»األغذية العالمي«: األسر الليبية تعاني 3 أزمات و»ثلثها« بال عمل

إجمالي اإلنفاق 
العسكري 

األميركي على 
أفغانستان 

من 2001 إلى 
.2019

»بي بي سي«

978
 مليارات

دوالر

»أرشيفية« > اللجنة العسكرية املشتركة )5+5(     

صدمة ألباطرة خردة ليبيا: التصدير »محظور«
هي ليست مثل أي خردة في البالد المجاورة، فقد تجد 
فيها هيكل دبابة، أوقاذفة صواريخ، أو مدفع عيار ثقيل، 
والتجارة  االقتصاد  وزير  دفعت  التي  ليبيا،  خردة  إنها 
إلى  اإلثنين،  الحويج،  محمد  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
وإلغاء  أنواعها،  بمختلف  تصديرها  بحظر  قرار  إصدار 
قرار سابق بشأن تمديد السماح بتصدير هذه السلعة.
الخردة، حمل رقم  الذي مثل صدمة ألباطرة  القرار 
300 لسنة 2021، ونصَّ في مادته الثانية على »إلغاء 
 ،2021 لسنة   90 رقم  والتجارة  االقتصاد  وزير  قرار 

بشأن تمديد السماح بتصدير السلعة«.
القرار  حسب  تصديرها  المحظور  الخردة  مــواد 
من  وسبائك  وفضالت  خردة  تشمل  الجديد،  الوزاري 
وحديد  وأنواعها،  أشكالها  بمختلف  الخفيف  الحديد 
إلى  باإلضافة  )السيارات(،  والمكبوسة  والخردة  الزهر 
النضائد  وكذلك  وخردواتها،  الصحية  المواد  مخلفات 
والحديد  السيارات،  مبردات  ومخلفات  المستعملة، 

المصنع من الكربون )البلت والعروق(.

األسلحة  فــي  خصوصًا  ــخــردة  ال تــجــارة  وراجـــت 
فبراير  ثــورة  بعد  ليبيا  في  والقديمة  المستعملة 
ليبيا  في  الشخصيات  كبار  أبناء  بعض  وأصبح   ،2011
عدة  دول  إلى  الخردة  وتصدير  تهريب  أباطرة  من 
منها تركيا ومصر، حتى أن بلدة مزدة احتضنت سوقًا 
مخصصة لخردة األسلحة الثقيلة والخفيفة، وذلك قبل 

تهريبها إلى خارج البالد.
وانتعشت تجارة خردة السالح تحديدًا في مزدة، مع 
بداية أحداث فبراير 2011، بعد تعرض مخازن ذخيرة 
عنيف  لهجوم  مخزنًا   150 على  وتزيد  الليبي  الجيش 
من طائرات حلف الناتو، وما تبعه من استيالء البعض 

على مخلفات هذه المخازن.
وميليشيات  جماعات  استولت  أيضًا  مــزدة  في 
وعبوات  النحاس،  من  كبيرة  كميات  على  متنوعة 
التدريبات  في  تستخدم  كانت  التي  الفارغة،  القذائف 
والمناورات العسكرية أثناء حكم العقيد معمر القذافي، 

كما اغتنمت نحو 300 دبابة.

في العدد 100 من جريدة الوسط، استهللت االفتتاحية باإلشارة إلى أمرين: األول؛ 
هو أن المشهد المحلي ال نراه قد تغيَّر كثيرًا عما كان عليه حين صدر العدد األول، 
فيما استمرت العمليّة السياسيّة عبر حوارات متصلة حينًا ومتقطعة أحيانًا أخرى، 
في العواصم ذاتها، وهي حوارات أنتجت اتفاقًا سياسيًا، ال تزال مخرجاته متعثرة، 
بسبب عدم التوافق على »توافقيته«، وكان المقصود هو اتفاق الصخيرات، واآلن 
وأنا أكتب افتتاحية العدد 300 أجدني أكرر اإلشارة نفسها تقريبًا، فال يوجد شيئ 
جوهري يخترق معضلة الحل في البالد حتى اآلن، وال أشير إلى محطات الحرب من 
بنغازي 2014 إلى طرابلس 2019 مرورًا بسرت 2017؛ إنما إلى النتائج وتأثيراتها 
على مسار حل األزمة القائمة. أما األمر الثاني؛ فيتعلق بأمنيتنا أن نرى الجريدة 
بين يدي القارئ الليبي، وهي األمنية التي بقيت معلقة حتى اليوم ألسباب نعتقد 

أنها تتعلق بالوضع االستثنائي الموقت الذي تعيشه البالد.
وعلى امتداد الـ300 عدد واصلنا المحاولة بأن: »تنتهج الوسط توجهًا مستقاًل 
في  الملخصة  الوطنية  ثوابتنا  مرجعيته  متزنًا،  موضوعيًا  تحريريًا  وخطًا  معتداًل 
الدين والمجتمع، ويمس  ليبيا، ويتناقض مع قيم  البُعد عن كل ما يضر بوحدة 
غير  بعينها  اصطفافات  إلى  ننجر  لم  أرضها..  على  السلمي  وبالتعايش  بأمنها، 
االصطفاف إلى جانب الوطن وطموحات الليبيين عامة في تجاوز األزمة، والشروع في 
بناء مستقبل يقوم على نظام تقوده دولة المواطنة والمؤسسات والقانون، ويرتكز 

على التداول السلمي للسلطة، وحرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق اإلنسان.
لم ننزلق إلى فخ التسرع والسبق على حساب الحقيقة والمصداقية، راهنًا على 
تعزيز الثقة بيننا والمصادر، وكسب ثقة القارئ الساعي وراء الحقيقة، ونعتقد أننا 

كسبنا الرهان، وفق مؤشر المتابعة والتفاعل.
وأهم  أبرز  أمام  القارئ  لوضع  الدولي،  الشأن  تابعنا  نفسها،  وبالموضوعية 
المعروف:  المهنة  بثالثي  مدفوعين  العالم،  التي يشهدها  والمستجدات  األحداث 
)الصدق والدقة والموضوعية(، وهو ما وعدنا به القارئ منذ صدور العدد التجريبي 

األول قبل ست سنوات)2015/10/30(.
أبرز  بأسماء  تزيّنت  للرأي،  أفردته  الذي  الفسيح  بالفضاء  »الوسط«  تميّزت 
حرية  إلى  منحازين  جدد  ُكتَّاب  أمام  المساهمة  باب  وفتحت  الليبيين،  الُكتَّاب 
التعبير الواعي والمسؤول، ولم يكن كل ذلك سهاًل سلسًا؛ إذ كان ال بُد من ثمن 
التزمت بها  التي  تدفعه الجريدة، مقابل تمسكها بالمعايير المهنية واألخالقية، 
المعايير،  احترام هذه  الواثقة على  المراهنة  القارئ، في واقع ال يمكن فيه  أمام 
كانت  الرأي،  على  مسلطًا  سيفًا  ضدي«  فهو  معي  ليس  »من  مقولة  يحول  واقع 
»الوسط« إحدى ضحاياه، من االفتراء على توجهها وأدائها من قبل قلة موجهة، 
منفتح  ناقد  رأي  بأي  الدائم  إدارتها  ترحيب  رغم  توزيعها،  ومنع  مصادرتها،  إلى 
من  حقل  في  يسير  وكأنه  يعمل،  تحريرها  طاقم  كان  وقد  الحقيقة،  يتوخى 
في  وضحّى  والموازنة،  التوازن  من  استطاع  ما  بقدر  اجتيازه  محاولين  األلغام، 
عديد المناسبات بالسبق الصحفي وببعض الشروط التي تستوجبها عناصر القصة 

الصحفيّة حفاظًا على أمن وسالمة مراسليها ومصادرها في مناطق الحدث.
تجاه  بوعودها  االلتزام  بمزيد  متمسكة  دائمًا  نكرر  كما  »الوسط«  وستظل 
القارئ، وهي مقتنعة بأنها تعمل في ظرف طارئ واستثنائي، وستسعى ألن نرى 
الجريدة وقد وصلت القارئ الليبي عبر منافذ التوزيع في المدن والبلدات الليبية 
كافة، على أمل أن تنضج ظروف البالد الموضوعية كي تباشر »الوسط« صدورها 

من مكانها الطبيعي داخل ليبيا.
■  رئيس التحرير
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تسعى »غوغل« إلى تعزيز التدابير األمنية الخاصة بالقاصرين على اإلنترنت بواسطة 
ما  بحسب  مالئمة،  تكون  ال  قد  التي  والمحتويات  الشخصية  البيانات  حول  إجراءات 
أعلن عمالق اإلنترنت الذي غالبا ما تطال االنتقادات منصته »يوتيوب« في مجال 
حماية األطفال، وقالت ميندي بروكس المديرة العامة لقسم »األطفال والعائالت« 
الوقت على اإلنترنت، كثيرون  الشباب يمضون مزيدا من  في »غوغل«: »بما أن 
هم الذين يسعون إلى ضمان تصفح آمن للشبكة لألطفال والمراهقين، من أهل 
ومدرسين وخبراء في شؤون الخصوصية ومسؤولين سياسيين، وهم محقون في 

ذلك«، وفق »فرانس برس«.
الرقابية  وأدواتنا  منتجاتنا  لتكييف  معهم  دائم  تواصل  على  »نحن  وصرحت: 
الموجهة إلى الجمهور الشاب تكييفا منتظما« وستصبح مثال التسجيالت التي 
من  والسابعة عشرة  عشرة  الثالثة  بين  مراهقون  »يوتيوب«  على  ينشرها 
العمر تلقائيا بنسق »خاص«. وفي حال لم تبطل هذه الخاصية، لن تتسنى 
التسجيل  صاحب  من  المختارين  للمستخدمين  سوى  الفيديو  مشاهدة 
أن يطلبوا سحب  أمورهم  أو ألولياء  للقاصرين  أيضا  الممكن  وبات من 
وتعد  »غوغل«  محرك  في  الصور  على قسم  البحث  نتائج  من  صورهم 
مسألة سحب المحتويات اإلشكالية عموما، من معلومات خاطئة إلى 
صور مسيئة، بطلب من السلطات أو من األفراد، موضع نزاع للمنصة.

من المرتقب إقامة الدورة المقبلة من قمة 

الويب، ملتقى أوساط االقتصاد الرقمي، 

بحضور المشاركين في مطلع نوفمبر 

بلشبونة، بعد نسخة افتراضية العام الماضي 

بسبب جائحة »كوفيد19-«، وفق ما أعلن 

القيمون على الحدث، وسيقام المؤتمر 

الموجه إلى رواد األعمال والمستثمرين 

في مجال التكنولوجيات الحديثة في مركز 

»ألتيس أرينا« في العاصمة البرتغالية 

من األول نوفمبر إلى الرابع منه، بحسب 

المنظمين، وفق »فرانس برس«.

وقال مؤسس معرض الشركات 

والتكنولوجيات الناشئة الذي يقام منذ العام 

2016 في البرتغال، بادي كوسغراف: »نحن 

في غاية الحماس لفكرة االجتماع حضوريا 

من جديد«، ومن المتوقع أن تستقبل قمة 

الويب التي تقيم أولى فعالياتها الحضورية 

منذ اندالع األزمة الصحية »ألف متحدث 

و1250 شركة ناشئة تقريبا و1500 صحفي 

وأكثر من 700 مستثمر«، وفق القيمين 

على الحدث وكشف النقاب عن كوكبة 

من المشاركين في هذه الدورة، أبرزهم 

المفوضة األوروبية المعنية بشؤون 

المنافسة مارغريتي فيستاغر وعدد 

وبراد سميث.من أعضاء الحكومة البرتغالية 

شهد الفيلم العراقي »كلشي ماكو« للمخرجة ميسون الباجه جي، عرضه العالمي األول ضمن فعاليات الدورة 
27 من مهرجان »سراييفو السينمائي« بالبوسنة والهرسك )من 13 وحتى 20 أغسطس(، وذلك ضمن قسم 
مهرجان  األلمانية.  ستيفتونغ«  بوش  »روبرت  منظمة  من  بدعم  يقام  الذي   »Dealing with the Past«
»سراييفو السينمائي« هو حدث سينمائي عالمي يركز على دول جنوب شرق أوروبا، وهو المهرجان الرائد 
في المنطقة، تأسس العام 1995 بهدف المساهمة في إعادة إعمار المجتمع المدني والحفاظ على الروح 
الشاملة لمدينة سراييفو. ويهدف برنامج »Dealing with the past« إلى بدء حوار يتجاوز االنشقاقات 

السياسية.
بين   ،2006 العام  من  األخير  األسبوع  في  الطائفي  العنف  أعمال  خلفية  في  الفيلم  أحداث  تدور 
الكريسماس وعيد األضحى. ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد؛ حيث يحاولون أن يعيشوا 
حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تعرضهم للمخاطر. وفي قلب 
األحداث يروي الفيلم قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، التي فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة ألعمال العنف 
الصامتة. قبل انطالق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب األحداث المفاجئة، تتحصن سارة 

وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ باألمل.

عرض الفيلم العراقي »كلشي ماكو«عرض الفيلم العراقي »كلشي ماكو«
في »سراييفو السينمائي«في »سراييفو السينمائي«

تدابير أمنية جديدة لألطفال على »غوغل«تدابير أمنية جديدة لألطفال على »غوغل«

كان »تيك توك« التطبيق الجوال األكثر 

تحميال في العالم سنة 2020، متقدما 

على »فيسبوك« وخدماتها، في دليل على 

أن الوباء زاد من رواج تطبيق التسجيالت 

القصيرة هذا ليتخطى نطاق جمهوره 

األصلي من الشباب، وبحسب شركة »آب 

آني« المتخصصة، تصدر التطبيق المملوك 

للمجموعة الصينية »بايت دانس«، قائمة 

التطبيقات األكثر تحميال العام الماضي. 

وتاله كل من »فسيبوك« و»واتساب« 

و»إنستغرام« و»ماسنجر«، وهي خدمات 

تابعة لعمالق شبكات التواصل االجتماعي. 

»فرانس برس«.وحلت بعدها »سنابتشات« و»تلغرام«، وفق 

وواجه »تيك توك« فترة عصيبة في أواخر 

العام 2019، عندما حاول الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب حظره في الواليات 

المتحدة بحجة أنه أداة تستخدم للتجسس 

على األميركيين لصالح الصين، لكن ذلك 

لم يؤثر على رواجه، فهو قد ازداد انتشارا 

في ظل القيود الصحية وتدابير العزل، وفي 

يونيو، أعلن جو بايدن عن إلغاء المراسيم 

الصادرة عن سلفه مع الطلب من إدارته 

التحقيق في المخاطر الفعلية لتطبيقات 

اإلنترنت المملوكة لبعض القوى األجنبية، 

ويضم تطبيق التسجيالت القصيرة هذا، 

الموسيقية أو الفكاهية بغالبيتها، قرابة 

700 مليون مستخدم شهري في العالم.

»تيك توك« التطبيق 
األكثر تحميال في 2020

CINEMACINEMA

كشفت »غوغل« و»فيسبوك«، اإلثنين، خططا لمد كابل إنترنت جديد تحت البحر يربط سنغافورة، 
واليابان، وغوام، والفلبين، وتايوان، وإندونيسيا، وقالت الشركتان في بيانين منفصلين، إن مشروع 
الكابالت الذي يحمل اسم »أبريكوت« سيمتد حوالي 12 ألف كيلومتر وسيدخل حيز التشغيل العام 
الهندسة  مدير  وقال  برس«،  »فرانس  وفق  التنظيمية،  الموافقات  على  الحصول  حال  في   2024
في »فيسبوك« نيكو روهريش، إن المشروع الذي أعلنته الشركتان األميركيتان وشركاء إقليميون 
وعالميون »سيوفر سعة اإلنترنت التي تشتد الحاجة إليها، والوفرة، والموثوقية لتوسيع االتصاالت 

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ«.
للشبكة  التحتية  البنية  لتوسيع  المستمرة  جهودنا  من  جزءا  )أبريكوت(  كابل  »يشكل  وأضاف: 
كل  خدماتنا  يستخدمون  العالم  حول  شخص  مليار   3.5 من  ألكثر  أفضل  خدمة  وتقديم  العالمية 
شهر«، وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت الشركتان عن مشروع كابل آخر أطلق عليه يحمل اسم 
»إيكو« يربط بين الواليات المتحدة وسنغافورة وغوام وإندونيسيا، وقال نائب رئيس خدمة »غوغل« 
للحوسبة السحابية )غوغل كالود( بيكاش كولي إن كابلي »إيكو« و»أبريكوت« يشكالن »نظامين 
متكاملين تحت الماء يقدمان مزايا بمسارات متعددة داخل آسيا وخارجها، بما يشمل طرقا فريدة عبر 

جنوب آسيا، ما يضمن درجة أعلى من المرونة لخدمات غوغل كالود والخدمات الرقمية«.
وأشار كولي إلى أن المشروعين »سيوفران معا للمؤسسات التجارية والشركات الناشئة في آسيا 
سرعة أكبر ونطاقا تردديا أقوى ومرونة متزايدة في اتصاالتها بين جنوب شرق آسيا وشمال آسيا 
والواليات المتحدة«، وأوقفت »غوغل« و»فيسبوك« هذا العام الجهود المبذولة إلنشاء كابل تحت 
المتحدة  الواليات  بين  التوترات  بسبب  كونغ،  وهونغ  كاليفورنيا  يربط  أن  المقرر  من  كان  البحر 

والصين.

شعر الحكمة
هذي ما يغرك منظرها *** وهذي اللي فيها احلنان

هذي الليمة ما تعصرها *** وهذي اللي أدير العصبان

هذي تبيعك ما تقدرها *** وهذي معاها ما تنهان

هذي إن غبت يجيك خبرها *** وهذي اللي معاها األمان

»غوغل« و»فيسبوك« تكشفان مشروعا 
كلمة1000جديدا لكابل إنترنت تحت املاء

●   سيدة ليبية ترتدي كمامة التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

حضورية إلى لشبونةقمة الويب تعود بنسخة 

بكاء »طفلة أفغانية« يحقق نصف مليون مشاهدة
عن  للتعبير  شديدة  بكاء  نوبة  في  دخلت  أفغانية  لطفلة  فيديو  مقطع  حقق 
حزنها من األحداث الجارية في وطنها بعد سيطرة مسلحي تنظيم طالبان على 
البالد، حوالي نصف مليون مشاهدة، مؤكدة أنها ستواجه مستقباًل قاتمًا في 
ظل حكم التنظيم الذي ينتشر أفراده على نطاق وسط مخاوف وتحذيرات من 

»انتزاع« حقوق المرأة.
حول  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  من  كبير  عدد  الفيديو  شارك  بينما 
بعد  الدراسة  أو  بالعمل  األفغانيات  للنساء  يُسمح  لم  أنه  مؤكدين  العالم، 
اقترابهم من مقاليد الحكم في البالد وأنهم سيعلنون قوانين معادية للمرأة، 
بسرعة  طالبان  حركة  أيدي  في  أفغانستان  من  شاسعة  مساحات  سقوط  ومع 
الفتاة مع ما يحدث من تطورات في بالدها من خالل حسابها  مقلقة تفاعلت 

تبكي  وهي  ظهرت  حيث  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
بشدة في مقطع فيديو قصير.

مقطع  في  تبكي  وهي  اسمها  عن  تعلن  لم  التي  الطفلة  وقالت 
مدته 45 ثانية: »نحن ال نجد االهتمام فقط ألننا ولدنا في وطن يدعى 

نطاق  على  تداوله  جرى  الذي  الفيديو  مقطع  في  وتابعت  أفغانستان«، 
واسع: »ال أحد يهتم ألمرنا، سنموت ببطء مع الوقت«.

أفغانية تدعى زينب قبوري: »نواجه نحن  السياق نفسه قالت فتاة  وفي 
بعد  لي  فكيف  الحالي  الوقت  في  بالدنا  تشهده  مما  كبيرة  صدمة  النساء 

الذي أحبه  البالد ألكون قائدة في مجالي  التصوير خارج  أن درست في مجال 
وتكون النهاية غامضة وغير معلومة«.

»#من_نحن_لنركب_طائرة_خاصة؟«
أطلق عدد من النشطاء والمدونين هشتاغ 

»#من_نحن_لنركب_طائرة_خاصة؟«؛ 
وذلك بعد إجبار العب المنتخب الليبي 
للكرة المصغرة وسام موسى المصاب 
بالمالريا على النزول من الطائرة التي 

كانت من المفترض أن تقله للعالج في 
إيطاليا.

حيث أجبر الالعب وسام موسى على 
مغادرة طائرة اإلسعاف؛ ليأخذ مكانه بغير 
وجه حق نجل عضو البرلمان سالم قنان، 

وتحول هذا الهشتاغ إلى عنوان حراك 
مجتمعي أسسه الناشط حسام القماطي، 

ومجموعة من الشباب عبر تطبيق »كلوب 
هاوس«، والذي كان أداة مهمة ضغطت 

في اتجاه معالجة فريق المنتخب في 
مستشفيات متخصصة خارج البالد.

أعلنت »إنستغرام«، إجراءات جديدة للحد من المحتوى المسيء والعنصري على 
الشبكة االجتماعية المخصصة لتشارك الصور والفيديوهات، إثر سيل من التعليقات 
المسيئة ضد العبي كرة قدم في بريطانيا بعد نهائي كأس أوروبا )يورو 2020( 
أخيرا، وقالت المنصة التابعة لـ»فيسبوك« إنها ستبدأ في توجيه »تحذيرات أقوى« 

عندما ينشر األشخاص تعليقات قد تكون مسيئة، إضافة إلى استخدام 
خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تصفية الرسائل المسيئة من خالل 

إخفاء أي تعليق يحتوي على كلمات معينة، وفق »فرانس برس«.
وستسمح »إنستغرام« أيضا للمستخدمين بالحد من التعليقات 
التي تسجل »مستويات قصوى من  الفترات  الرسائل في  وطلبات 
التواصل  منصات  واجهت  بعدما  الخطوة  هذه  وتأتي  االهتمام«، 
عنصرية  لتعليقات  التصدي  في  صعوبة  أسابيع  قبل  االجتماعي 

مسيئة ضد العبين في منتخب إنجلترا لكرة القدم بعد خسارته أمام 
إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2020 التي أقيمت الشهر الفائت وأثارت 

العنصرية ورسائل الكراهية عبر الشبكات االجتماعية إدانة من القادة السياسيين 
األميركية  االجتماعية  المنصات  الضغط على  زادت  والجمهور، كما  البريطانيين 

الكبيرة مثل »فيسبوك« و»تويتر«.

وقال رئيس »إنستغرام« آدم موسيري إن اإلجراءات الجديدة تهدف 
تمييز  أو  على عنصرية  تنطوي  التي  المحتويات  انتشار  الحد من  إلى 

تدوينة: »يظهر  وأوضح موسيري في  المثليين  أو كراهية ضد  جنسي 
بحثنا أن الكثير من السلبية تجاه الشخصيات العامة يأتي من أشخاص 

ويتحينون  حديثا  بمتابعتهم  بدأوا  أو  فعليا،  يتابعونهم  ال 
الفرصة لتوجيه هجماتهم«. وأضاف: »رأينا ذلك بعد نهائي 

يورو 2020 األخير الذي أدى إلى ارتفاع كبير وغير مقبول في 
اإلساءات العنصرية تجاه الالعبين«.

ال  أنهم  »يخبروننا  المستخدمين  أن  إلى  موسيري  وأشار 
يريدون  يزالون  ال  تماما؛  والرسائل  التعليقات  إيقاف  يريدون 
آراء مجتمعهم وبناء تلك العالقات«، وأن السياسة الجديدة  أخذ 
»تسمح باالستماع إلى المتابعين القدامى، مع تقييد االتصال من 
وقال  الستهدافك«  فقط  حسابك  إلى  يأتون  قد  الذين  األشخاص 
موسيري إن التحذيرات الموجودة أساسا تقلل من تكرار التعليقات المسيئة بنسبة 
تصل إلى 50 %. وكتب: »ننشر أصال تحذيرا عندما يحاول شخص ما نشر تعليق 

قد يكون مسيئا«،

»إنستغرام« تكشف أدوات جديدة للحد من العنصرية

هاتف جديد قابل للطي من »سامسونغ«
مع منافسة محتدمة مع شركات صينية، كشفت المجموعة الكورية 
الهواتف  من  معززين  جديدين  نموذجين  »سامسونغ«  الجنوبية 

فولد  زي  »غاالكسي  ويقدم  للطي،  القابلة 
أكثر  تصميمات   »3 فليب  زي  و»غاالكسي   ،»3
أكثر  وشاشة  للمياه  أفضل  ومقاومة  سالسة 
اآلن،  من  منهما  هاتف  ويمكن طلب  استدامة. 
في  الشهر  من  الحقة  فترة  في  يسلم  أن  على 

الواليات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.
في  الجديدان  النموذجان  هذان  ويأتي 
من  محتدمة  منافسة  »سامسونغ«  تواجه  وقت 
»شاومي«  رأسهم  وعلى  الصينيين،  المصنعين 
التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع 
3« الذي تمتد  الثاني من العام، ويطرح »فليب 
 999 بـ  يبدأ  بسعر  إنشات   6,7 على  شاشاته 
عالية  الهواتف  من  غيره  مع  تماشيا  دوالرا، 

شاشته  الممتدة   »3 »فولد  لهاتف  دوالرا   1799 مقابل  الطراز، 
على 7,6 إنشات، وقال تي ام روه رئيس قسم األجهزة المحمولة 
في »سامسونغ« إن الشركة »توسع مجددا نطاق اإلمكانات التي 

المستخدمين  تمنح  التي  للطي  القابلة  الذكية  الهواتف  تتيحها 
المرونة وتعددية االستعماالت الالزمتين لعالمنا هذا المتسارع«، 
ويقضي الهدف من »فليب 3« بتوفير هاتف قابل 
 »3 »فولد  يحل  حين  في  الكلفة،  ميسور  للطي 
محل األجهزة العاملة بشاشات كبيرة وهو مزود 

بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.
مجموعة  حديثا  أجرتها  دراسة  وأظهرت 
»شاومي«  الصينية  أن  »كاناليس«  األبحاث 
أطاحت بـ »آبل« من المرتبة الثانية في السوق 
العالمية للهواتف الذكية، وهي سوق تتخبط في 
الشرائح  إمدادات  في  نقص  بسبب  اضطرابات 
المستهلكين،  على  أثرت  التي  اإلغالق  وتدابير 
العالمية  المبيعات  أن  الدراسة  هذه  وكشفت 
وقد   ،%  12 بنسبة  ارتفعت  الذكية  للهواتف 
على  »سامسونغ«  الجنوبية  الكورية  حافظت 
الصينية  وتقدمت  فيها،  الحصص  من   %  19 مع  السوق  صدارة 
»شاومي« للمرة األولى إلى المرتبة الثانية مع 17 % من الحصص 

في السوق ومبيعات ارتفعت بنسبة 83 %، وفق »كاناليس«.
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اعتماد  تعطل  التي  العراقيل  مــا    ■
الميزانية من قبل مجلس النواب؟

المجلس  الميزانية..  تواجه  عراقيل  ال   -
من  الميزانية  مراجعة  في  مهامه  يمارس 
أوجه  ومعرفة  الحكومة،  عمل  متابعة  منطلق 
المال  على  وللحفاظ  الميزانية  هذه  صرف 

العام.
المالية  القيمة  سببه  الــتــأخــر  نــوضــح، 
فترة  بقصر  مقارنة  الميزانية  لهذه  الكبيرة 
التخطيط  لجنة  تقوم  ولذلك  الحكومة،  عمل 
الميزانية،  بفحص  العامة  والموازنة  والمالية 
الليبي  االقتصاد  تشوه  من  تحذيرات  وهناك 
تتم  فنية  مسائل  وهناك  بسببها.  والتضخم 

دراستها وهذا ما يأخذ وقتًا.
وهناك مشاكل في الباب الخامس، وهو تحت 
بند الطوارئ، حيث تم رفضه من قبل المجلس 
اآلن  حتى  مــوجــودًا  ــزال  ي وال  البداية،  منذ 
إنه  بقيمة مالية كبيرة. ونحن نقول للحكومة 
عندما يكون هناك طارئ يجب تقديم ميزانية 

بخصوصه ووقتها، وسنعتمده كمجلس.
كما أنه من الصعب تحقيق مشاريع تنموية 
المجلس  طالب  وأقد  الفترة..  هذه  في  كبيرة 
تعتزم  التي  التنمية  بمشاريع  واضحة  بجداول 
الرد  يتم  لم  ما  وهو  فيها،  الشروع  الحكومة 

عليه بشكل واضح.
من  أكثر  الميزانية  تقديم  أعادت  الحكومة 
مالحظات  لجميع  االستجابة  دون  لكن  مرة 
من  وتخبط  ارتباك  هناك  وبالتالي  المجلس، 

قبل الحكومة فيما يخص الميزانية.
ومن جانبنا، تتم دراسة كل مشروع جديد أو 
الحكومة بخصوص  نسخة جديدة مقدمة من 
العام  الصالح  على  للحفاظ  وذلك  الميزانية، 

واالقتصاد.
بمقترح  الخاصة  اللجنة  شكلت  هل   ■
رئيس  اقترحها  التي  االنتخابية  الدوائر 

المجلس؟
- هناك محاوالت لتقريب وجهات النظر بين 
أعضاء المجلس ومعرفة رأي الدوائر بخصوص 
اعتراض  الجديد حتى ال يكون هناك  التقسيم 
ونسعى  القانون،  على  الليبية  المدن  من 
على  يعرض  حين  البند  هذا  اعتماد  لسهولة 

المجلس.
مشروع  مناقشة  المجلس  استكمل  وقــد 

بعد  مباشر  بشكل  الرئيس  انتخاب  قانون 
جلسة  حضروا  الذين  النواب  جميع  موافقة 
وتم  عليه،  كامل  بشكل  الماضي  الثالثاء 
بعهدة  هو  واآلن  المشروع،  هذا  من  االنتهاء 

اللجنة التشريعية للصياغة.
فسيتم  البرلمانية  االنتخابات  قانون  أما 
األمر  وهو  المقبلة،  الجلسات  في  استكماله 

ذاته بالنسبة للدوائر.
الميزانية  لماذا كان هناك شرط إلقرار   ■
بحضور نصاب الثلثين.. ومن ثم تغير »بمن 

حضر«؟
يغير  ولم  بالثلثين  تقر  العامة  الميزانية 
المجلس هو حض  النصاب، وما صرح به  هذا 
األعضاء على الحضور حتى ال تتأخر، واالعتماد 

سيكون بمن حضر.
اعتماد  سيتم  أنــه  أكــد  المجلس  ورئيس 
تمر  التي  للظروف  نظرًا  حضر  بمن  الميزانية 
شأنه  من  إجراء  أي  تعطيل  ولعدم  البالد،  بها 

خدمة المواطن.
■ ما تعليقكم على تصريح رئيس مجلس 
مشروع  مناقشة  من  فيه  حذر  الذي  الدولة 
النواب  مجلس  قبل  من  االنتخابات  قانون 

منفردا؟
- نقول لرئيس مجلس الدولة االستشاري إن 
الوحيدة  التشريعية  النواب هو صاحب  مجلس 

في البالد حسب اإلعالن الدستوري.
إقرار  اختصاص  صاحب  المجلس  أن  كما 
عدم  على  حريص  النواب  ومجلس  القوانين.. 
الشعب  لالنتخابات.  سياسي  طرف  أي  عرقلة 
حالة  وإنهاء  ديسمبر   24 في  انتخابات  يريد 
الدولة،  مؤسسات  في  والتشظي  االنقسام 
في  االنتخابات  إجراء  على  حريص  والمجلس 
من  ليختار  للشعب  المسألة  وتــرك  موعدها 
االنقسام  وإنهاء  المقبلة..  الفترة  في  يحكمه 

وتعدد األجسام السياسية.

الدستوري  المقر  بناء  يتم  لم  لماذا   ■
 7 مــرور  رغم  بنغازي  في  النواب  لمجلس 

سنوات على وجود المجلس خارج المدينة؟

إعداد  على  يعمل  النواب  مجلس  ديوان   -
بنغازي  في  المجلس  بمقر  الخاصة  التصاميم 
الوقت  يتطلب  واألمر  متكاماًل،  مقرًا  وسيكون 
حتى يصبح المقر الدائم في المدينة مناسبًا.. 
وتوافر  إجــراءات  إتمام  على  تتوقف  المسألة 
إمكانات إلقامة مدينة برلمانية تليق بالسلطة 

التشريعية.
جمعية  فــي  للمجلس  موقت  مقر  هناك 
تجهيز  ويتم  ببنغازي،  اإلسالمية  الــدعــوة 
به  جارية  والصيانة  الجلسات،  انعقاد  قاعة 
لمقر  المتكامل  الكبير  المشروع  تنفيذ  لحين 

المجلس.
■ ألمح  بعض أعضاء المجلس إلى سحب 

الثقة من حكومة الدبيبة.. هل من الممكن 
أن يتم ذلك.. ولماذا؟

بشكل  تعمل  الحكومة  أنها  يرى  البعض   -
الشرق  عن  البالد  غرب  في  ومركزي  منحاز 
والجنوب، والخدمات تقدم هناك وال تقدم في 

الغرب أو في مناطق أخرى.
التساوي بين األقاليم التاريخية غير موجود، 
الدولة  مؤسسات  فــي  المشاركة  وكــذلــك 
وغيرها،  الــوزارات  ووكالء  الخارجية  والبعثات 
المساواة  الخدمات.  في  تقصيرًا  أن هناك  كما 
الدولة  في  العليا  المناصب  في  التعيينات  في 
مركزي  بشكل  تعمل  الحكومة  لكن  مطلوبة، 

مثلما كان في السابق.
الحكومة مساوية  المفترض أن تكون  ومن 
توحيد  في  بــدور  وتقوم  الليبيين  كل  بين 
انحياز  فــإن  وباختصار،  الــدولــة.  مؤسسات 

الحكومة لجانب واحد سبب هذه المطالب.
إمكانية  إلــى  المجلس  رئيس  ألمح   ■
لماذا  الشرق..  في  موازية  حكومة  تشكيل 

ستشكل هذه الحكومة؟
مرتبط  االنقسام  وإنهاء  ليبيا  في  الحل   -
الفوضى  حالة  إلنهاء  االنتخابات  بــإجــراء 
األمانة  إعــادة  يعني  ما  وهــو  واالنــقــســام، 
حتى  االنتخابات  خالل  من  الليبي  للشعب 
رئيس  يؤكده  ما  وهو  كلمته،  الشعب  يقول 

دائمًا. المجلس 
عليه  يعول  أمر  للبالد  رئيس  انتخاب  إن 
االنقسام،  وإنهاء  والمصالحة  العدالة  لتحقيق 
في  ليس  الراهن  الحال  على  األمر  فاستمرار 
والبديل في حال عدم  الشعب،  أو  ليبيا  صالح 
االنقسام،  مزيد  سيكون  االنتخابات  إجــراء 
األمر  البالد،  شرق  في  حكومة  إنشاء  وربما 

السابقة. الذي يعيد حالة االنقسام 
والتأكيد على  االنتخابات،  إجراء  يجب دعم 

االنحياز. بعدم  الحكومة 
مع  النواب  مجلس  سيتعامل  كيف   ■
االنتخابات  تجرَ  لم  إذا  المقبلة  المرحلة 

البرلمانية؟
ــراء  إج ــرورة  ضـ يــؤكــد  ــواب  ــن ال مجلس   -
االنتخابات ويدعم هذا االتجاه بكل قوة، ونأمل 
هذا  على  العمل  المحلية  األطــراف  جميع  من 
يتعامل  إجرائها سوف  حال فشل  وفي  االتجاه، 
وفق  األمر  ويدرس  وحينه  وقته  في  المجلس 

المعطيات المتوافرة.
المجلس سيقوم بكل بما يخدم إرادة الشعب 

في اختيار من يريده في الفترة المقبلة.

الوسط: جيهان الجازوي

الوسط–عبدالرحمن أميني

انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة 
منها.. وسنتدخل حال فشل إجراء االنتخابات

في حوار مع »الوسط«  قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبداهلل بليحق، إن »انحياز« حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة وراء مطالب بعض النواب بسحب الثقة منها، مؤكدًا أن المجلس سيتعامل مع 
المعطيات السياسية في حال فشل إجراء االنتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر 2021.
وأرجع بليحق رفض المجلس اعتماد الميزانية المقدمة من قبل الحكومة إلى وجود مبالغ كبيرة 
بالميزانية ال تتوافق مع قصر فترة عمل الحكومة، كما أنه من الصعب تحقيق مشاريع تنموية كبيرة 
في تلك الفترة، فضاًل عن مخاوف ومحاذير من ارتفاع التضخم وإلحاق الضرر باالقتصاد الليبي، واصفًا 
عمل الحكومة بـ»المرتبك«.
نص الحوار :

 المجلس سيقوم بكل ما يخدم إرادة الشعب في اختيار من يريده حال عدم إجراء االقتراع

تجاوزها  من  حادة  بلهجة  »طالبان«  حركة  حذرت  التي  روسيا 
التي  األفغانية،  األراضي  في  السريعة  توسعاتها  خالل  الحدود 
الروسية بعد سيطرتها  جعلتها على تماس مباشر مع المصالح 
االتحاد  وجمهوريات  أفغانستان  بين  الحدود  قرب  مناطق  على 

السوفياتي السابقة.

»داعشيون«.. من ليبيا إلى أفغانستان
وبناء على تصريح من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم 
اإلرهابي،  »داعــش«  تنظيم  مقاتلي  فإن  المنصرم  يوليو   28
توافدوا من ليبيا وسورية وعدد من الدول األخرى إلى أفغانستان. 
وقال شويغو، خالل مباحثاته مع نظيره الطاجيكي شيرعلي ميرزو، 
»أدى االنسحاب المتسرع للقوات األجنبية من هناك إلى تدهور 
الوضع  هذا  وتصاعده.  اإلرهابي  النشاط  وزيادة  للوضع،  سريع 

يتطلب اتخاذ التدابير المناسبة، وهذا العمل جاٍر بالفعل«.
وفي تلك األثناء، أطلقت أجهزة المخابرات الغربية تقييماتها 
والتسعينيات  الثمانينات  حقبتي  خالل  سمي  ما  عودة  الحتمال 
السوفياتي  االتحاد  اجتياح  نتاج  كان  الذي  العرب«،  بـ»األفغان 
من  اآلالف  التحق  فوقتها   ،1979 العام  كابل  للعاصمة  سابقًا 
مختلف الدول استجابة لدعوات المشاركة في الحرب لطرد الروس 

من أفغانتسان، 
أسامة  اإلرهابي  »القاعدة«  تنظيم  مؤسس  أبرزهم  ومن 
عناصر  أعلن  وقد  وليبيا.  ومصر  الجزائر  من  وآخرون  الدن،  بن 
جماعتين ليبيتين من العائدين من أفغانستان انضمامهم إلى 
براير  2007 وشاركوا فيما بعد ثورة في  تنظيم »القاعدة« في 
عقارب  عودة  يعني  الجديد  الواقع  أن  مراقبون  اعتبر  و   .2011

الساعة إلى الوراء مجددًا، في ظل المخاوف من عودة الوصوليين 
التي  الهزائم  أن  العالم  اعتقد  أن  بعد  أفغانستان  من  انطالقًا 
»داعــش«،  تنظيم  بعده  ومن  »القاعدة«  تنظيم  لها  تعرض 
تايمز«  »نيويورك  جريدة  وحملت  الماضي.  من  أصبحت 
أفغانستان،  في  الوضع  عن  المسؤولية  واشنطن  األميركية، 
عسكري،  ألف   300 نحو  يملك  الذي  األفغاني  الجيش  إن  قائلة 
وأشرف األميركيون على بنائه وتسليحه، على مدى األعوام الـ20 
الماضية بكلفة 83 مليار دوالر، لم يصمد بوجه الحركة وباءت 
جهود واشنطن بالفشل في تحويله إلى قوة قتالية مستقلة، مع 
إلى  يفتقرون  الذين  البالد  قادة  تجاه  بالخذالن  الشعور  تنامي 

الكفاءة. 
الوضع  البريطانية على  في حين علقت جريدة »ذا غارديان« 
بمقال لها يوم األربعاء بعنوان »أفغانستان والعراق وليبيا والدولة 
إن  الجريدة  وتقول  الغربي«.  التدخل  فشل  قائمة  اإلسالمية: 
إليها على  ينظر  بات  بأكملها  أفغانستان  األميركية على  الحرب 
أنها فشل ذريع، إال أن أهميتها الحقيقية أنها كانت »مجرد حرب 
أولى بين أربع حروب فاشلة«. أما الثانية فهي حرب العراق التي 

العام  وفي  للقوات.  أوباما  بسحب  وانتهت  سنوات،   8 استمرت 
غارديان«،  »ذا  بحسب  الفاشلة،  الثالثة  الحرب  كانت   ،2011
إطاحة  في  للمساعدة  الفرنسية–البريطانية  العملية  وهي 
معمر القذافي في ليبيا، التي تلقت دعمًا من الواليات المتحدة 
سريع  انتقال  تحقيق  هو  ليبيا،  في  متوقعًا  كان  وما  وإيطاليا. 
إلى دولة غنية بالنفط موالية للغرب، تصبح أيضًا سوقًا جاهزة 
كان هناك عقد من  ذلك،  وبداًل عن  الغربية.  األسلحة  لشركات 
عدم االستقرار واالنعدام العميق لألمن، إذ تحولت ليبيا إلى »قناة 
لنقل األسلحة إلى الجماعات الجهادية المتعددة في جميع أنحاء 

منطقة الساحل«.
والحرب الرابعة الفاشلة تمثلت في الهجوم الجوي الذي استمر 
من العام 2014 وحتى 2018 على تنظيم »داعش« اإلرهابي في 
المملكة  مع مشاركة  المتحدة،  الواليات  بقيادة  وسورية  العراق 
الصراع  إلى  إضافة  الناتو.  في  آخرين  وشركاء  وفرنسا  المتحدة 
وراءهــا،  وما  الساحل  منطقة  أنحاء  جميع  في  االستقرار  وعدم 
من موريتانيا عبر بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد 

والصومال وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أشار التقرير البريطاني إلى وجود فروع لتنظيمي »داعش« 
إال  والفليبين.  وتايالند  وإندونيسيا  ليبيا ومصر  و»القاعدة« في 
المتنامي في  المؤكد أن نظام »طالبان«  إنه ليس من  أنه قال 
أفغانستان سيسمح للحركات اإلسالمية العابرة للحدود باالزدهار 

والتخطيط لشن هجمات في الخارج.
من جانبه، اقترح السيناتور الجمهوري ريك سكوت، عن والية 
فلوريدا، عزل الرئيس جو بايدن عن منصبه بعد انسحاب الواليات 
المتحدة من أفغانستان وبسط حركة »طالبان« سيطرتها على 

البالد. 
وقال ريك سكوت في تغريدة على »تويتر« إنه بعد األحداث 
هل  خطيرًا:  سؤااًل  نوجه  أن  »يجب  أفغانستان،  في  الكارثية 
لممارسة  الوقت  حان  أم  بمهامه  القيام  على  قادر  بايدن  جو 
في  سكوت  دعا  كما  والعشرين؟«.  الخامس  التعديل  أحكام 
زعيم  الشيوخ  بمجلس  المسلحة  القوات  لجنة  ثانٍ عضو  بيان 
النواب  مجلس  ورئيسة  شومر،  تشاك  المجلس،  في  األغلبية 
جانب  من  التحقيق  في  الفوري  الشروع  إلى  بيلوسي  نانسي 
الكامل في  الرئيس بايدن  المجلسين في فشل  الحزبين ومن 

أفغانستان.  بنجاح من  األميركية  القوات  سحب 
وأعاد السيناتور األميركي التذكير بزالت بايدن منذ تقلده 
بين  يونيو   13 في  خلط  حين  للجدل  إثارة  وأكثرها  السلطة 
 78 العمر  البالغ من  الرئيس  وقال  مرات،  ليبيا وسورية ثالث 
عامًا ردًا على سؤال حول العمل مع الرئيس الروسي فالديمير 
كان  وهو  الليبيين  لألفراد  المالية  المساعدة  لتوفير  بوتين 
من  المرتبكة  النظرات  بعض  أثار  مما  السوريين،  يقصد 

بإنجلترا. السبع  مجموعة  قمة  في  الصحفية  المجموعة 

المحتدة  الواليات  سياسات  لتهاجم  الحدث  موسكو  وانتهزت 
أكد  حيث  وغيره،  األوسط  الشرق  في  الصراع  بؤر  في  السابقة 
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن ما يحدث في 
أفغانستان بعد انسحاب القوات األميركية والناتو »نتيجة طبيعية«.
في  غروشكو،  وقــال  ليبيا  في  حدث  لما  مشابهة  توقعات 
تصريحات لوكالة »سبوتنيك« الروسية يوم الثالثاء، إن ما حدث 
اآلن  وليبيا،  يوغوسالفيا،  في  حدث  ما  وهو  منطقية،  »نتيجة 
دوالر  تريليون  التوقعات؟..  تختلف  أن  يمكن  هل  أفغانستان. 
أنزلت  الماضي  واألحد  تعبيره  حد  على  جــدوى«،  دون  تصرف 
واشنطن العلم األميركي وأغلقت سفارتها في كابل بعد 20 عامًا 
من الحرب، وذلك تزامنًا مع بسط حركة »طالبان« سيطرتها على 
العاصمة  على  باالستيالء  نجاحها  لتتوج  أفغانستان،  أنحاء  أغلب 
الرئيس أشرف غني  الجمهوري بعد هروب  القصر  كابل ودخول 

من البالد.

أميركا ال تريد التورط في حروب خارجية
و دافع بايدن عن قراره بسحب القوات األميركية من أفغانستان، 
مركز  وال  أمة  بناء  أبدًا  تكن  لم  أفغانستان  في  »مهمتنا  قائاًل: 
وأضاف:  أراضينا«.  على  إرهابية  هجمات  منع  بل  للديمقراطية، 
حرب  في  نهاية  ال  ما  إلى  باالنخراط  الماضي  أخطاء  أكرر  »لن 
أهلية في وطن أجنبي، فالقوات األميركية ال تستطيع وال ينبغي 
لها أن تخوض حربًا وتموت في حرب ال ترغب القوات األفغانية 
يالئم  ال  المستجد  الوضع  لكن  نفسها«.  أجل  من  خوضها  في 

فتحت التطورات المتسارعة في أفغانستان، التي لم تنتهِ بإعالن حركة »طالبان« 
سيطرتها على العاصمة كابل، الباب واسعًا النتقاد سياسات إدارة الرئيس األميركي، 
جو بايدن الخارجية، إذ حملها البعض مسؤولية إنعاش محتمل لتنظيمي »القاعدة« 
و»داعش« في أفغانستان عقب االنسحاب منها وتسليم السلطة للحركة المتشددة.

سيناريو عودة »طالبان« يعيدالحالةسيناريو عودة »طالبان« يعيدالحالة
الليبية إلى صدارة االهتمام العامليالليبية إلى صدارة االهتمام العاملي

مخاوف من استفاقة التنظيمات اإلرهابية..

الناطق باسم مجلس النواب عبداهلل بليحق لـ »الوسط«:

حوار 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة السادسة
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 البديل في حال عدم إجراء 
االنتخابات سيكون مزيد االنقسام 
وربما إنشاء حكومة في شرق البالد

انتقادات لسياسات واشنطن الخارجية 
في ليبيا ودول النزاع األخرى..

 ومطالب بعزل بايدن

 مدينة برلمانية كاملة في بنغازي 
بعد إنهاء التصاميم وتوفير 

اإلمكانات الالزمة

 مسؤول روسي: 
مقاتلون من تنظيم »داعش« توافدوا 

من ليبيا إلى أفغانستان



»المشتركة« تطالب »الرئاسي والحكومة« بتجميد االتفاقات العسكرية

جدل االختصاصات يطال لجنة »5+5« بعد دخولها »ساحة السياسة«
الحوار  منتدى  من  بقرار  الدبيبة  الحميد  عبد 
السياسي الليبي، الذي عقد برعاية األمم المتحدة 
أن  إال  الليبي،  والغرب  الشرق  عن  ممثلين  وجمع 
وقبل  المناسبات.  عديد  في  تحدته  حفتر  قوات 
شهر، قامت القوات الموالية لحفتر ببساطة بخرق 
أو  نشر  بحظر  المعنية  الرئاسي  المجلس  مبادرة 
إخطار  دون  ليبيا،  في  العسكرية  الوحدات  تحرك 

رسمي.
ونقل الموقع عن الخبير الروسي لشؤون الشرق 
األوسط، غريغوري لوكيانوف، أن الصراع بين حفتر 

والسلطات الجديدة كان يختمر منذ فترة طويلة.
ويرى الخبير أن حفتر يحتاج إلى األموال واألدوات 
والموارد  الممتلكات  على  الحفاظ  له  تخول  التي 
في  عائلته  سيطرة  تحت  كانت  التي  االقتصادية 
علمًا  الثانية،  األهلية  الحرب  من  األخيرة  السنوات 
في  مختلفة  أصول  على  يسيطرون  حفتر  أبناء  بأن 
التحتية، فضاًل عن  البنية  ليبيا، مثل مشاريع  شرق 

جملة من األراضي.
طرحها  التي  الــشــروط  أن  ــرى  ي لوكيانوف 
الدوليون  والوسطاء  المتحدة  واألمم  األميركيون 
اآلخرون، بما في ذلك ألمانيا، ال ترضي تمامًا رعاة 
الدول  هذه  وتنتهج  واإلمارات.  مصر  خاصة  حفتر، 
العربية سياسة مقيدة إلى حد ما، فمن ناحية تعزز 
عملية التفاوض، لكن من ناحية أخرى ال ترى حاجة 
إلى تسريع عملية نزع سالح القوات الموالية لحفتر 

وإزاحته من المشهد.

الحرب ليست حتمية
الوضع  يستغل  حفتر  أن  اعتبر  الموقع  تقرير 
الحالي، ودخل في صدام مع مجلس وزراء الدبيبة، 
على  مباشر  بشكل  الدبيبة  نجاح  يعتمد  فيما 
إلى  لالنتقال  الرئيسية  المشاكل  حل  على  القدرة 
مرحلة جديدة من التسوية السياسية، منها إنشاء 
المسلحة،  القوات  إلدارة  واحــد  هرمي  تسلسل 
القوات  إلى صفوف  لحفتر  الموالية  القوات  وإعادة 

الحكومية.
أمر  المصالح  أن تضارب  الروسي  المحلل  ويرى 
ال مفر منه في ظل هذه الظروف، لكنه ال يعتبر أن 
استئناف األعمال العدائية سيناريو حتمي مع قدرة 

التفاوض. األطراف على 

تفكير ازدواجية 
للمبادرة  السويسري  المعهد  في  الباحث  أمــا 
أن  يدرك  حفتر  إن  فقال  حرشاوي،  جالل  العالمية، 
في  البقاء  يريد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
الترويج  لذلك يحاول  فترة ممكنة،  السلطة ألطول 
بفكرة  ملتزم  ليبرالي  ديمقراطي  أنه  على  لنفسه 
الحقيقة،  وفي  نزيهة.  انتخابات  وإجــراء  الحرية 
يكون  أن  دون  االنتخابات  فكرة  حفتر  يستخدم 
في سعيه  ذلك  ويتجلى  وأهميتها،  بجدواها  مؤمنًا 
تحت  الواقعة  المناطق  في  سلطته  تعزيز  إلى 

سيطرته مثل برقة، وكذلك بعض أجزاء فزان.

الموازية الحكومة 
رسمية،  ميزانية  غياب  وسط  أنه  حرشاوي  ويرى 
إقليم  داخــل  الهش  السياسي  التماسك  ينهار 
وقوع  يزيد من خطر  ما  تدريجي،  بشكل  طرابلس 
صراع في شمال غرب ليبيا كل أسبوع، األمر الذي 

يخدم مصالح حفتر.
حفتر  يستفيد  أن  المرجح  فمن  الباحث  وحسب 
بايدن  جو  إدارة  تتبعها  التي  اللين  سياسة  من 
المتحدة، ليشكل  الجديد لألمم  الخاص  والمبعوث 
حكومة موازية جديدة في برقة. ويعتبر الباحث أن 
ولكن   ،2020 أبريل  في  فعله  حفتر  حاول  ما  ذلك 
حالت جهود روسيا ومصر والواليات المتحدة دون 
إلعادة  مالئمًا  الوضع  يبدو  واآلن  مخططه.  تنفيذ 
في  االنتخابات  إجراء  يعطل  قد  ما  وهو  المحاولة، 

المناطق الواقعة تحت سيطرة قواته.

الجيش، بما في ذلك استبدال قائد القوات البرية 
وقائد أركان القوات الجوية.

العرض  خــالل  أعلن  حفتر  أن  الموقع  وذكــر 
العسكري في بنغازي لمناسبة الذكرى 81 لتأسيس 
القوات المسلحة الليبية أن القوات الموالية له لن 
تخضع »لإلرهابيين والغزاة«. ونتيجة هذه الخطوة 
انقالب  تنفيذ  محاولة  تهمة  حفتر  إلى  وُجهت 

التسوية. وتقويض 

انتخابية قنبلة 
الــذي  حفتر،  يعتقد  الــروســي،  الموقع  وحسب 
تسيطر قواته على المناطق الشرقية من ليبيا، أن 
بعد  حلها  ينبغي  المسلحة  القوات  توحيد  قضية 
عقدها  المقرر  والبرلمانية،  الرئاسية  االنتخابات 

المقبل. ديسمبر 
لألمين  الخاص  المبعوث  لفت  جانبه،  من 
إلى  كوبيش،  يان  ليبيا،  إلى  المتحدة  لألمم  العام 
مخاطر الصراع، مشيرًا إلى أن األطراف المعنية لم 
تنظيم  على  االتفاق  رغم  الالزمة،  اإلجراءات  تتخذ 
على  هذا  في  اللوم  ويقع  الرئاسية،  االنتخابات 
القوى الخارجية. وأشار الموقع إلى أنه رغم انتخاب 

إطالق النار وفتح الطريق الساحلي.
اللجنة  عن  صدر  ما  تأييدها  بيان،  في  وأكدت، 
الماضي،  السبت  ســرت  بمدينة  اجتماعها  في 
»القاضي بتجميد االتفاقات العسكرية األجنبية في 
كل أنحاء ليبيا، خاصة مع تركيا وروسيا، ومطالبتها 
المرتزقة  خروج  إلتمام  الالزمة  التدابير  باتخاذ 
إلى  ودعوتها  األجنبية،  العسكرية  القوات  وكل 
انهيار  من  وتحذيرها  الدستورية،  القاعدة  إقرار 

وقف إطالق النار في حال تعطلت االنتخابات«.
الميليشيات  حــل  ــرورة  ــ »ض على  وشـــددت 
تبعية  في  النظر  وإعــادة  المسلحة،  والتشكيالت 
عليها  نصت  التي  العسكرية  والكيانات  الكتائب 
مؤسسة  في  األركــان  رئاسة  إلى  ونقلها  اللجنة، 
عسكرية موحدة وعدم منحها ذمة مالية مستقلة«.

مطلب شعبي
وأضافت أن هذا المطلب الشعبي الذي يتوافق مع 
مؤتمر  ومخرجات   2075 رقم  األمن  مجلس  قرار 
المرتزقة  بخروج  مطالبة  ليبيا،  حول  الثاني  برلين 
رسمية  جهة  »أية  حذرت  كما  األجنبية،  والقوات 
ذلك،  على  االعتراض  أو  التخاذل  من  سياسية  أو 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  وضرورة 
ديسمبر   24 في  المحدد  موعدها  في  المتزامنة 
2021م، وبسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية 
السيادة  وتحقيق  الليبي  الشعب  رغبة  وتلبية 

الوطنية«.
المدني  الــحــزب  مــن:  كــل  البيان  على  ــع  وق
والحزب  الوطنية،  القوى  تحالف  الديموقراطي، 
الوطني الوسطي، تكتل إحياء ليبيا، وتكتل اإلرادة 
الديموقراطي،  للبناء  الوطني  التكتل  الوطنية، 
حراك  الغد،  شباب  حزب  الليبي،  الوطني  الحراك 
حراك  الوسط،  شباب  تيار  رئيسها،  تنتخب  ليبيا 
درنة  النسائي  واالتحاد  ديسمبر،   24 أجل  من 
وضواحيها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.

ردود فعل رافضة
للجيش  العامة  األركان  رئيس  أبدى  المقابل،  في 
الفريق  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  لحكومة  التابع 
»استغرابه«  األربعاء،  الحداد،  محمد  ركن  أول 
و»رفضه« لما وصفه بـ»انحراف« اللجنة العسكرية 
والفني  المهني  مسارها  عن   »5+5« المشتركة 
المنوطة  السياسية«  الــشــؤون  في  و»تدخلها 
في  الحداد  وقــال  القائمة.  التنفيذية  بالسلطة 
بيان، إن »هذه التدخالت المرفوضة وغير المهنية 
لها انعكاسات سلبية على مهام المجلس الرئاسي 
باعتباره القائد األعلى الوحيد، وعلى مهام حكومة 
العام  الشأن  إدارة  بها  المناط  الوطنية  الوحدة 

وحدها دون غيرها«.

اختصاصاتها تجاوزت 
بالمنطقة  المشتركة  العمليات  آمر غرفة  أعلن  كما 
رفضه  الثالثاء،  الجويلي،  أسامة  اللواء  الغربية، 
القاطع للمطالبات التي دعت إليها اللجنة العسكرية 
المشتركة »5+5« في رسائل وجهتها إلى كل من 
المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 
في  للدعم  المتحدة  األمم  وبعثة  النواب  ومجلس 

اللجنة »تجاوزت اختصاصاتها« ليبيا، معتبرًا أن 

أجانب لسنا 
خلوصي  التركي،  الدفاع  وزير  أصدر  تركيا،  وفي 
العسكرية  اللجنة  طلب  على  ضمني  رد  أول  آكار، 
العسكرية  االتفاقات  تجميد   »5+5« المشتركة 
معتبرًا  وموسكو،  أنقرة  مع  التفاهم،  ومذكرات 
ليست  ليبيا  في  التركية  العسكرية  »القوات  أن 
استقباله  خالل  جاءت  آكار،  تصريحات  أجنبية«. 
الوحدة  لحكومة  التابعة  ــان  األرك هيئة  رئيس 
الدفاع  ووزيــر  الحداد،  محمد  الموقتة  الوطنية 

األذري الجنرال ذاكر حسنوف، في مدينة إسطنبول، 
الخامس  الدولي  المعرض  هامش  على  الثالثاء، 
الرئيس  افتتحه  الذي  الدفاعية،  للصناعات  عشر 

رجب طيب إردوغان.
وحسب وزارة الدفاع التركية فإن »آكار ناقش مع 
البلدين«،  القضايا اإلقليمية واألمنية بين  الحداد، 
ليبيا«  في  أجنبية  قوة  ليست  »تركيا  أن  له  وأكد 

على ما نقلت وكالة أنباء تركيا الخاصة، األربعاء.
وتعد تصريحات وزير الدفاع التركي، أول رد على 
مذكرة أرسلتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 
الرئاسي، وحكومة  المجلس  إلى كل من   ،»5+5«
النواب، تطالب  الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس 
»بإخراج المرتزقة كافة في كل أنحاء ليبيا، وبتجميد 
كل االتفاقات العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان 

أجنبي في جميع أنحاء البالد دون استثناء«.
ووّقع الرئيس التركي، ورئيس المجلس الرئاسي 
فائز  السابقة  الليبية  الوطني  الوفاق  لحكومة 
السراج، في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في 
للقوات  أتاحت  البحرية،  والمناطق  األمني  التعاون 
غطاء  تحت  ليبيا  في  التواجد  التركية  العسكرية 

تقديم المشورة والتدريب لقوات بركان الغضب.

الموازية الدولة 
ليبيةعدة،  أطراف  بين  التوتر  عودة  سياق  وفي 
فيه  تحدث  تقريرًا،  الروسي  ري«  »نيوز  موقع  نشر 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  حفتر  بين  الصراع  عن 
يدين  أن  يجب  التي  الجهة  وهي  طرابلس،  في 
لها الجيش بالوالء. وقال الموقع، في تقريره الذي 
ترجمته »عربي21«، إن احتمال نشوب صراع بين 
خلفية  على  ترجيحًا،  أكثر  بات  وشرقها  ليبيا  غرب 
إصدار المجلس الرئاسي ،وهو أحد هياكل السلطة 
العسكرية  الوحدات  جميع  إلى  أمرًا  طرابلس،  في 
بتعليماته  »االلتزام  بضرورة  يقضي  البالد،  في 
المسلحة  القوات  وتشكيل  بالترقيات  يتعلق  فيما 
العسكرية  المناطق  قــادة  وتعيين  والــوحــدات، 

األخرى«. والتعديالت 
وأكد المجلس ممارسته لجميع صالحيات القائد 
منتدى  التفاقات  وفقًا  المسلحة،  للقوات  األعلى 
الحوار السياسي الليبي الذي شكل أعضاء السلطة. 
استحسان  تلقَ  لم  الرئاسي  المجلس  مبادرة  لكن 
سابق  دون  أجرى  الذي  لحفتر،  الموالية  القوات 
قيادات  مستوى  على  التغييرات  من  عــددًا  إنــذار 

الفاعلة  ــراف  األط مواقف  في  واضــح  تباين  في 
المؤسسة  توحيد  أهمها  أساسية،  ملفات  من 
هادئًا  الليبي  السياسي  المشهد  يبدو  العسكرية، 
أن  من  يتخوفون  مراقبين  لكن  مكانه،  يراوح  ال 

هذا الهدوء ربما تتبعه عاصفة.
متابعون للشأن الليبي يرون أن المشهد يزداد 
توترًا كلما اقترب موعد إجراء االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر، واستندوا إلى 
تعثر  وكذلك  العسكرية،  المؤسسة  توحيد  تعثر 
إلى  وأشاروا  األجانب،  والمسلحين  المرتزقة  إخراج 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  أطلقته  الذي  التحذير 
)5+5(، التي قالت في خطاب صريح إنها مع عدم 
تعيين وزير للدفاع حتى اآلن »لن تتحمل مسؤولية 
الحالي  الوضع  لخطورة  نظرًا  ذلك،  على  يترتب  ما 
النار  إطالق  وقف  اتفاق  خرق  إلى  يؤدي  قد  الذي 

واندالع الحرب من جديد«.
أغسطس   14 بتاريخ  خطابها  في  قالت  اللجنة 
مجلس  رئيس  من  كل  إلى  وجهته  الذي  الجاري، 
حكومة  ورئيس  الرئاسي  المجلس  ورئيس  النواب 
مرة  من  أكثر  خاطبتهم  إنها  الوطنية،  الوحدة 
المطالبة  الدفاع، وكررت  وزير  بشأن سرعة تعيين 
عقب  الــصــادرة  البيانات  خــالل  من  ــرات  م عــدة 

اجتماعات اللجنة، ولم تتم االستجابة إلى الطلب.
المجلس  رئيس  العسكرية،  اللجنة  وأوصــت 
الوحدة  حكومة  ورئيس  المنفي،  محمد  الرئاسي 
أكثر  تبعية  بإعادة  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية 
رئاسة  إلى  وعسكرية  أمنية  جهات  ثماني  من 

األركان العامة ووزارة الداخلية.
اللجنة  بتوصية  المستهدفة  الجهات  وشملت 
العام،  األمن  االستقرار، جهاز  دعم  كاًل من »جهاز 
طرابلس  عمليات  مركز  ــاب،  اإلره مكافحة  قوة 
الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة 
الغربية   – )الوسطى  العسكرية  المناطق  مصراتة، 
وأي  عامة،  بصفة  العمليات  غرف  طرابلس(،   -
يرد  لم  إن  مباشرة  األعلى  القائد  تتبع  أخرى  جهة 

ذكرها«.
الجتماعاتها  ـــ12  ال الجولة  اختتمت  اللجنة 
المنعقدة في مدينة سرت، السبت الماضي، وأعلنت 
المحليين«  »المراقبين  فريق  عمل  بدء  بيان  في 
لوقف إطالق النار، اعتبارًا من األحد »15 أغسطس 
اتفاقية وقف  االتفاق عليه في  2021 حسب ما تم 
األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  وإخراج  النار  إطالق 
والقوات األجنبية« الموقعة يوم 23 أكتوبر 2020.

أيضًا خاطبت اللجنة العسكرية )5+5( المجلس 
الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد 
دولة  ألي  التفاهم  ومذكرات  العسكرية  االتفاقات 
اتفاق وقف إطالق  أيًا كانت، وفق ما ورد في بنود 
عن  صادر  بيان  في  وذلك  جنيف،  في  الموقع  النار 
الماضي. الرسمية األحد  اللجنة، ونشرته صفحتها 

وخطة  تدابير  ــع  »وض على  اللجنة  واتفقت 
األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  إلخراج  مستعجلة 
والقوات األجنبية دون استثناء ألحد في أسرع وقت، 
مسؤوليتها  بتحمل  الـ75  »لجنة  البيان  وطالب 
أمام اهلل والوطن، واالبتعاد عن المصالح الضيقة، 
القاعدة  اعتماد  وسرعة  الوطن،  مصلحة  وتغليب 
في  حقهم  من  الليبيون  يتمكن  لكي  الدستورية 
»لجنة  محماًل   ،»2021 ديسمبر   24 في  االنتخاب 
الـ75 في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق 
 23 في  جنيف  في  الموقع  النار  إطالق  وقف  اتفاق 

.»2020 أكتوبر 

إشادة حزبية
سياسية  وتنظيمات  أحــزاب  أشــادت  جانبها،  من 
المشتركة  العسكرية  للجنة  الوطنية«  بـ»المواقف 
»5+5«، مثمنة دورها في الحفاظ على اتفاق وقف 

■  أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة

■  مقر اللجنة العسكرية المشتركة في سرت

»شبح تأجيل االنتخابات«.. هل »أفرط« الجميع في التفاؤل؟

قال معهد جنوب أفريقي إن موجة األمل المستوحاة 
من إنجاز عملية السالم الليبية المستمرة منذ عام، 
إجراء  حول  المفاوضات  تعثر  مع  التالشي  في  بدأت 

االنتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
في  ومقره  األفريقية  األمنية  الدراسات  معهد 
بريتوريا، اعتمد في تقرير نشره السبت الماضي على 
خبراء متخصصين في الشأن الليبي ليخلص إلى ما 
أسماه »إفراط« الليبيين والمجتمع الدولي في التفاؤل 
بعد تحقيق مسائل مهمة سابقًا شملت وقف إطالق 
السياسي  اإلطار  واتفاقية   ،2020 أكتوبر  في  النار 
طرف  من  مارس  في  السلطة  بتسليم  االنتقالي، 
الشرقية  والحكومة  طرابلس  في  الغربية  الحكومة 

المنافسة في طبرق إلى حكومة وحدة وطنية.

من استغل حالة الجمود السياسي؟
ونقاًل عن مجموعة األزمات الدولية فإن هذه مكاسب 
اإلطاحة  منذ  أهلية  حرب  في  غارق  لبلد  »مذهلة« 
بالعقيد معمر القذافي قبل 10 سنوات؛ إذ إن إنشاء 
السياسية  التجمعات  بدعم  تتمتع  موحدة  حكومة 
المتنافسة في ليبيا والتحالفات العسكرية التابعة لها 
إنه  اعتبر  ما  تاريخي.  إنجاز  هو  األجانب،  وداعميها 
يمهد الطريق إلعادة توحيد المؤسسات السياسية 
والعسكرية التي انقسمت وتتقاتل بشكل متكرر منذ 

.2014
لكن منذ أن أدت حكومة الوحدة الوطنية اليمين 
في 15 مارس 2021 تعثر التقدم وحدثت حالة جمود، 
كما تقول الخبيرة في الشأن الليبي سيلفيا كولومبو. 
وقد وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في الغالب 
ما قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، والسؤال 
الحاسم حول من يجب أن يكون القائد العام للجيش؟.

األول  مهلة  انقضاء  إلى  األفريقي  المعهد  وأشار 
الالزمة  الدستورية  التعديالت  إجراء  دون  يوليو  من 
والقانون االنتخابي الذي سيعتمده البرلمان للسماح 

بتنظيم االقتراع.
ونتيجة للمأزق والتحذير المشئوم لما قد يترتب 

على ذلك إذا لم يتم إحياء المفاوضات بسرعة، عاد 
قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى المسرح 
السياسي كما يقول التقرير، حيث ترى كولومبو إنه 
العملية  في  نفسه  إدخال  إلعادة  الجمود  »استغل 
وأصر  الماضية،  القليلة  األسابيع  خالل  السياسية 
بصوت عاٍل على أن الجيش لن يخضع أبدًا للسيطرة 

المدنية« وفق تعبيرها.

خيار يثير الخالف ليس على طاولة المفاوضات
طاولة  على  ليس  الخيار  هذا  أن  الخبيرة  وتوضح 
المفاوضات، حيث تقول خارطة الطريق التي تدعمها 
من  المكون  الرئاسي  المجلس  إن  المتحدة  األمم 

ثالثة أشخاص والذي يحكم إلى جانب حكومة الوحدة 
جميع  وافقت  وقد  الجيش.  يقود  أن  يجب  الوطنية 
األطراف في منتدى الحوار السياسي الليبي على خريطة 
الطريق في نوفمبر الماضي. لكن تعتبر كولومبو »من 
أعراض فشل المفاوضات أن حفتر يشعر بالثقة الكافية 

للدعاية لمثل هذه البدعة«.
أخرى  االنتخابات، هناك عقبة  وإلى جانب خطط 
تتمثل في استمرار وجود القوات األجنبية في البالد 
على الرغم من اتفاق نوفمبر الذي ينص على إلزامية 
أن تغادر جميعًا اآلن. ومن بين هؤالء مرتزقة سوريون 
على طرفي الصراع. كما ال تزال العناصر العسكرية 
السابقة  طرابلس  حكومة  دعمت  التي  التركية 

حاضرة، وكذلك الشركة العسكرية الروسية الخاصة 
»فاغنر«.

ويحذر المعهد من تسبب وجود القوات األجنبية 
في تعقيد عملية االنتقال السياسي، ال سيما الجهود 
في  العديدة  العسكرية  القوات  لتوحيد  المبذولة 
يقول  كما  الطريق،  خارطة  يهدد  ال  أنه  إال  البالد، 
»تشاتام هاوس«  في  ليبيا  في شؤون  المتخصص 
تيم إيتون، ويتفق هو وكولومبو على أن المشكلة 
إلجراء  المتوقفة  الترتيبات  حول  تظل  الرئيسية 

االنتخابات.
ظلت  بأنها  الطريق  خارطة  التقرير  ويصف 
بينها  من  القضايا  من  العديد  بشأن  »صامتة« 

 24 اقتراع  يتم  أن  ينبغي  كان  إذا  ما  التساؤل حول 
ديسمبر بعد االستفتاء على مسودة دستور أكملته 
في  انتخابات  إجراء  مع   ،2017 في  منتخبة  لجنة 
وقت الحق. وبداًل من ذلك، يمكن أن يجرى االقتراع 
للبرلمان الجديد فقط، والذي من شأنه أن ينتخب 
أن  للناخبين  يمكن  أو  مباشر.  غير  بشكل  رئيسا 

يختاروا البرلمان والرئيس.
مؤسسات  بناء  دون  أنه  من  كولومبو،  وتحذر 
مسبقًا، يمكن أن تكون انتخابات 24 ديسمبر مزعزعة 
لالستقرار. كما يحذر إيتون من أن عدم االستقرار هذا 
يكون أكثر احتمااًل دون اتخاذ تدابير تضمن أن يكون 

التصويت حرًا وعاداًل.

المجتمع الدولي لم يلق بثقل كافٍ
وتروج أوساط دولية لسبب هذا التعثر بتقديم حجة 
تجاه  بالصبر  يتحلون  ال  الليبيين  أن  تقول  مضادة 
الديمقراطية لكن يجب السماح لهم باختيار حكومة 
جديدة في أقرب وقت ممكن. في حين يمكن لهذه 
جديد  دستور  على  الموافقة  ذلك  بعد  الحكومة 

والتعامل مع بناء المؤسسات وإعادة توحيدها.
الوحدة  حكومة  رغبة  في  الكثيرون  ويشكك 
 24 بعد  السلطة  في  والبقاء  االنتخابات  تأجيل 
المجتمع  أن  على  وكولومبو  إيتون  ديسمبر.ويرى 
الدولي لم يلق وزنًا كافيًا وراء المفاوضات من أجل 

ترتيبات انتخابية قابلة ألن تتم.
وجه  على  المتحدة  األمم  أن  إيتون  ويذكر 
باجتماع  ويستشهد  الكرة«،  »أسقطت  الخصوص 
أخير »كارثي« لمنتدى الحوار السياسي الليبي حيث 
الخاص  المبعوث  نائب  زينينجا،  رايزيدون  طرح 
لألمم المتحدة، فكرة تأجيل انتخابات 24 ديسمبر 

- أو إجراء انتخابات برلمانية فقط.
األمن  مجلس  قرار  ينتهك  هذا  إن  إيتون  يقول 
إجراء  وجوب  على  ينص  الذي   ،2570 رقم  الدولي 
التاريخ.  ذلك  في  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات 
فكرة  في  تنغمس  أن  المتحدة  لألمم  ينبغي  ال  إذ 
ومع  الحاسم.  النهائي  الموعد  بهذا  االلتزام  عدم 
المحاضرين  كبير  الجزيري،  منصف  يعتقد  ذلك، 
في جامعة لوزان في سويسرا، وخبير في السياسة 
الليبية، أن االنتخابات في ديسمبر ستكون مبكرة 
للغاية. وقال أنه قبل إجراء االنتخابات، »يجب أواًل 
إعادة بناء الدولة الليبية، وتوحيد مؤسسات الدولة 
ومحاولة صياغة دستور توافقي«. ويضيف إن إعادة 
واإلخوان  القبائل  موافقة  ستتطلب  الدولة  بناء 

المسلمين في ليبيا وعناصر أخرى ممزقة.
لالنتخابات،  موعد  اآلن  تحدد  أن  بعد  ولكن 
يبدو أن الليبيين عالقون فيها، وربما يكون الخطر 
األكبر إذا لم يصوتوا في 24 ديسمبر هو أن ذلك 
عن  لإلعالن  العامة  القيادة  لقائد  ذريعة  سيخلق 
زعم  حد  على  االنتقالية،  الحكومة  صالحية  انتهاء 

المعهد األفريقي.

■  تعثر اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوليو الماضي

معهد جنوب أفريقي: موجة األمل املستمرة منذ نحو عام بدأت تتالشى

إيتون: األمم المتحدة »أسقطت الكرة«.. واالجتماع األخير لملتقي الحوار الليبي »كارثي«

أحزاب وتكتالت سياسية ترحب.. والجويلي يرفض مطالبات اللجنة.. والحداد: انحراف عن مسارها
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المدير الجديد للمركز الوطني لمكافحة األمراض يتسلم مهامه

إصابات »كورونا« مستقرة.. وعدد المطعمين يقترب من المليون
مبرر، ودون أي أسباب منطقية وموضوعية«.

وأضاف: »نعبر عن استغرابنا من توقيت هذا 
للغاية  وحرج  صعب  وضع  في  جاء  الذي  القرار 
في  الجائحة  مواجهة  في  وأهلنا  بالدنا  به  تمر 
حيث  من  األعنف  تعتبر  التي  الثالثة،  موجتها 
الموارد  واستنزاف  والوفيات،  اإلصابات  أعداد 
البشرية والمادية والقدرات االستيعابية لمراكز 

العزل«.
في  الكرام  السادة  من  »نتمنى  البيان:  وقال 
القرار  هذا  وإلغاء  النظر  إعادة  الــوزراء  مجلس 
العامة ودعم استقرار المركز،  وتغليب المصلحة 
الظروف  هذه  في  مهامه  تأدية  في  لالستمرار 
للجهود  وتقديرًا  العزيزة،  بالدنا  في  أهلنا  تجاه 
المركز،  هذا  في  الخيرون  يبذلها  التي  الجبارة 
بالجحود  مقابلتها  ال  المزيد،  بذل  على  وحثهم 
يغلبون  مَــن  ألهــواء  والترضية  واالستبعاد 
وحتى  البالد،  مصالح  على  الخاصة  المصلحة 

نخرج من هذه األزمة بسالم«.
مذكرة تفاهم

الليبية  الصحة  وزارة  وقعت  قريب،  سياق  في 
مجاالت  في  تفاهم  مذكرة  التركية،  ونظيرتها 
المستشفيات  بعض  وتشغيل  وإدارة  تجهيز 

ومراكز العزل في ليبيا.
الصحة  لــوزارة  الرسمية  الصفحة  وحسب 
وقع  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
الزناتي،  د.علي  الليبي  الصحة  وزير  المذكرة 
وزارة  بمقر  قوجة  الدين  د.فخر  التركي  ونظيره 

التركية. الصحة 
والتدريب  »التعاون  على  المذكرة  ونصت 
قصير المدى للكوادر الطبية، خاصة فيما يخص 
الرعاية الصحية ومكافحة جائحة  تطوير خدمات 

فيروس »كورونا المستجد«.
التعاون  هذا  »يأتي  الصحة:  وزارة  وحسب 
التعاون  تعميق  على  الجانبين  مــن  حــرصــًا 
التي  الودية  العالقات  تعزيز  إطار  في  والشراكة 
البلدين،  بين  القائمة  الثنائية  العالقات  تمليها 
في  المتبادلة  المنفعة  أســاس  على  ودعمها 

المجال الصحي«.
فتح المعابر مع تونس

الوطنية،  الوحدة  حكومة  أعلنت  جهتها،  من 
والمعابر  الجوية  المالحة  حركة  فتح  ــادة  إع
اليوم  من  اعتبارًا  وتونس  ليبيا  بين  البرية 
االحترازية  التدابير  بكافة  األخذ  مع  الخميس، 

»كورونا«. فيروس  لمكافحة 
الحكومة  رئيس  لشؤون  الدولة  وزير  وأرسل 
بهذا  خطابين  جمعة،  عادل  ــوزراء  ال ومجلس 
الشأن إلى كل من وزيري المواصالت والداخلية.
متابعة  لجنة  توصيات  إلى  الخطابان  أشار 
ضرورة  بشأن  تونس  بدولة  العالقين  أوضاع 
للظروف  تقديرًا  والجوية  البرية  المعابر  فتح 
التشديد  مع  واالقتصادية،  واإلنسانية  الصحية 

الوباء. على اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي 
قــررت  الماضي،  يوليو  مــن  السابع  وفــي 
الحكومة غلق الحدود البرية والجوية مع تونس 
بسبب انتشار فيروس »كورونا« في البلد الجار.
حموده:  محمد  الحكومة  باسم  الناطق  وقال 
قنصليتها  خالل  من  ستتكفل  الليبية  »الدولة 
في  العالقين  الليبيين  برعاية  تونس  فــي 
حين  إلى  القرار،  هذا  جراء  التونسية  األراضي 

البالد«. إلى  تسهيل عودتهم 

بالمركز  والعاملين  الحضور  وكذلك  والتسليم، 
باستكمال  متعهدًا  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
مسيرة البناء والتطوير للمركز، مبديًا استعداده 
الصحي  للحفاظ على األمن  الفريق  للعمل بروح 

والمجتمع. للبالد 
الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  وعين 
مديرًا  السايح  مفتاح  حيدر  الدكتور  أيام،  قبل 
للمركز الوطني لمكافحة األمراض، لكن مديرون 
وموظفون في اإلدارات والمكاتب والفروع عبروا 
الدبيبة  ودعوا  النجار،  إقالة  على  اعتراضهم  عن 

إلى إعادة النظر وإلغاء قراره.
نشرته  بيان  وفي  القرار،  على  فعل  رد  وفي 
التواصل  بموقع  للمركز  الرسمية  الصفحة 
وموظفو  مديرو  عبر  »فيسبوك«،  االجتماعي 

اإلدارات بالمركز عن انزعاجهم من القرار.
»غير  بأنه  الوزراء  مجلس  قرار  وصف  البيان 

الطبي،  ــداد  اإلم لجهاز  العامة  اإلدارة  أكــدت 
طرابلس  في  الثالثة  الجهاز  فروع  أن  اإلثنين، 
تسلمت  الشرقية  والمنطقة  الوسطى  والمنطقة 
من  والثانية  األولى  الجرعتين  من  مخصصاتها 
لفيروس  المضاد  الصيني  »سينوفارم«  لقاح 

»كورونا«.
وقال الجهاز، عبر صفحته على »فيسبوك«، إن 
لقاح  من  جرعة   567.400 تحمل  مبردة  شاحنة 
المنطقة  لفرع  مخصصة  الصيني  »سينوفارم« 
الفرع  مقر  إلى  اإلثنين  مساء  توجهت  الشرعية 

. لتسليمها
وأكد أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز اإلمداد 
تواصل  العوزي،  عبدالمنعم  الدكتور  الطبي، 
توزيع اللقاح على الفروع والبلديات تنفيذًا لخطة 
المركز الوطني لمكافحة األمراض والجهاز، لمنح 
في  مقار سكناهم  بالقرب من  لمستحقيه  اللقاح 

األمنية  الغرفة  مع  وبالتنسيق  ليبيا،  مناطق  كل 
جهاز  فرع  استالم  أكد  العوزي  الداخلية.  بوزارة 
مخصصاته  الوسطى  بالمنطقة  الطبي  اإلمداد 
جرعة،   257300 بنحو  قدرت  التي  اللقاح  من 

واستالم فرع طرابلس 941100 جرعة.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، أن 
بدء  منذ  الوباء  ضد  للمطعمين  اإلجمالي  العدد 
 889 بلغ  الثالثاء  للتطعيم حتى  الوطنية  الحملة 

ألفًا و957 شخصًا.
مدير جديد للمركز الوطني

السابق  العام  المدير  سلم  أخرى،  جهة  من 
للمركز الوطني لمكافحة األمراض، الدكتور بدر 
العام  المدير  إلى  مهامه  اإلثنين،  النجار،  الدين 
الجديد الدكتور حيدر مفتاح السايح خالل مراسم 

جرت بقاعة اجتماعات المركز ظهر اإلثنين.

عبر  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وقال 
التسليم  مراسم  إن  »فيسبوك«،  على  صفحته 
بالتفاؤل  مليئة  ــواء  أج »فــي  جــرت  واالســتــالم 

واألماني الطيبة من الطرفين«.
واستعرض المدير العام السابق، الدكتور بدر 
المركز  دور  بالمناسبة  كلمة  في  النجار،  الدين 
المنوط  والمهام  األمــراض،  لمكافحة  الوطني 
والحفاظ  واألوبئة  الجوائح  مواجهة  في  بها 
الحفاظ على  أهمية  المجتمع، مؤكدًا  على صحة 
وشبكات  وفــروع  إدارات  من  المركز  مكونات 

الرصد والتقصي في عموم البالد.
المدير العام الجديد للمركز الوطني أشاد في 
كلمته لمناسبة توليه مهامه، بدور المدير العام 
السابق الدكتور بدر الدين النجار، وجهوده التي 

بذلها خالل مسيرته بالمركز.
االستالم  لجنة  وأعضاء  رئيس  شكر  السايح 

مثل سابقه، شهد األسبوع الحالي بداية مرتفعة 
داخل  المستجد«  »كورونا  فيروس  إصابات  في 
السبت  يوم  وسجل  الليبية،  والمدن  المناطق 
2831 إصابة جديدة، وهي األعلى كالعادة مقارنة 
بأيام األحد واإلثنين والثالثاء، التي شهدت تراجعًا 
نسبيًا، كما سجل يوم السبت أعلى حصيلة وفيات 

وبلغت 35 حالة.
السبت:2831 إصابة جديدة.. و35 وفاة

من  عالية  بحصيلة  األســبــوع  ــام  أي وبــدأت 
الوطني  المركز  وأعلن  والوفيات،  اإلصــابــات 
2831 إصابة جديدة  لمكافحة األمراض تسجيل 
 1368 إلى  إضافة  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 

حالة شفاء، بينما توفيت 35 حالة.
المنشور   ،»482« رقم  بيانه  في  المركز  وقال 
تسلم  إنه  »فيسبوك«،  موقع  في  صفحته  على 
10164 عينة للكشف عن فيروس »كورونا«، حيث 
عينة   2831 وإيجابية  عينة،   7333 سلبية  تبين 

بنسبة 27.8 % من إجمالي العينات المفحوصة.
األحد: 2688 إصابة جديدة.. و29 حالة وفاة

لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  األحد  يوم  في 
2688 إصابة جديدة بفيروس  األمراض تسجيل 
»كورونا المستجد« و29 حالة وفاة، بينما تماثلت 

1688حالة للشفاء.
وقال المركز في بيانه رقم »483«، إنه تسلم 
9610 عينات تبين سلبية 6922 منها، وإيجابية 
العينات  إجمالي  من   %  28 بنسبة  عينة   2688

المفحوصة.
اإلثنين:2276 إصابة جديدة.. و23 وفاة

وبلغت حصيلة يوم اإلثنين حسبما أعلن المركز 
الوطني لمكافحة األمراض، 2276 إصابة، إضافة 
إلى 23 حالة وفاة، فيما تماثلت 1387 حالة للشفاء. 
وقال المركز في بيانه رقم »484«، المنشور على 
 8807 تسلم  إنه  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته 
عينات للكشف عن فيروس »كورونا«، حيث تبين 
سلبية 6531 عينة، وإيجابية 2276 عينة، بنسبة 

25.8 % من إجمالي العينات المفحوصة.
الثالثاء: 2325 إصابة جديدة.. و12وفاة

المركز  بيانات  سجلت  الثالثاء  يــوم  وفــي 
2325 إصابة جديدة  الوطني لمكافحة األمراض 
بينما  ــاة،  وف حالة   12 إلى  إضافة  بالفيروس، 
في  المركز  وقــال  للشفاء.  حالة   860 تماثلت 
بيانه رقم »485«، المنشور على صفحته بموقع 
عينة   8313 الثالثاء،  تسلم،  إنه  »فيسبوك«، 
 5988 تبين سلبية  حيث  الفيروس،  عن  للكشف 
من   %  28 بنسبة  عينة   860 وإيجابية  عينة، 

إجمالي العينات المفحوصة.
اإلجمالية  الحصيلة  ارتفعت  اإلعــالن،  وبهذا 
مارس  ليبيا  في  ظهوره  منذ  الفيروس  إلصابات 
ألفًا   75 منها  حالة  و219  ألفًا   289 إلى   ،2020
و3968  شفاء،  و411  آالف  و209  نشطة،  و840 
وفاة، فيما بلغ عدد الملقحين ضد الوباء 889 ألفًا 

و957 شخصًا.
جرعات»سينوفارم«

الــفــيــروس،  ضــد  التطعيم  صعيد  وعــلــى 

■ حملة التطعيم مستمرة في كل المدن الليبية

■ بيانات كورونا في ليبيا الثالثاء الماضي من المركز الوطني لمكافحة األمراض

■ ليبيون ومقيمون في انتظار التطعيم داخل مركز بنغازي

أربعة رياضيني ليبيني في السجون اإليطالية ينتظرون العون منذ ست سنوات

المحكمة العليا اإليطالية تقضي بسجنهم 30 عاماً بتهمة تهريب البشر.. وأم الالعب عبدالرحمن ال تزال تنتظر في بيتها

حالمين  أوروبا،  إلى  القوارب  ركبوا  الهجرة،  قرروا 
بمستقبل أفضل، ولم يعلموا أن المطاف سينتهي 
بهم في مواجهة أحكام قضائية قاسية بتهمة القتل 

واالتجار بالبشر.
العبين  أربعة  اعتلى   ،2015 أغسطس   15 في 
آخر  والعب  ببنغازي،  و»التحدي  األهلي  ناديي  من 
العمامي  المغربي وطارق  من طرابلس؛ وهم عالء 
قوارب  الصيد  ومحمد  عبدالمنصف  وعبدالرحمن 
الهجرة من الساحل الليبي رفقة مئات من المهاجرين 
من جنسيات مختلفة أغلبهم من دول جنوب الصحراء 

الكبرى.

من جنسيات شتى
راكبًا،   350 يفوق  ركاب  بعدد  يومين  القارب  أبحر 
كبيرة  سفينة  تحمله،  سعة  تفوق  مكتظة  حمولة 
القارب  ركاب  تقسيم  في  عليها  المهربون  اعتمد 
بناًء على جنسياتهم، فجرى وضع الرجال من جنوب 
الصحراء في عنبر مجاور للمحرك الذي ينبعث منه 

دخان االحتراق.
واألطفال،  النساء،  ركب  السفينة  سطح  وعلى 
والرجال الذين يحملون جنسيات دول شمال أفريقيا، 
باكستان  من  آسيويون  أشخاص  هناك  وكان 

على  األماكن  أسوأ  لهم  خصصت  وبنغالديش 
السفينة. تواجدت سفينة الهجرة في عرض البحر، 
فنقل إليها المهاجرون عن طريق الزوارق المطاطية 
 15( االنطالق  ليلة  لساعات  استمرت  عملية  في 
أغسطس(، وبعد امتالء السفينة، رجع المهربون إلى 
زوارقهم عائدين إلى الشواطئ الليبية، لتبدأ عملية 

تحريك السفينة بطاقمها المجهول إلى أوروبا.

اتهامات بتهريب البشر
بجزيرة صقلية،  »كاتانيا«  إلى  القارب  وصل  عندما 
 49 على  عثرت  مكان،  عين  إلى  الشرطة  وجاءت 
المحرك  من  بالقرب  وُضعوا  ممن  مختنقًا  مهاجراً 

أسفل السفينة.
إيطاليا،  في  المحلي  العام  الرأي  الحادثة  هزت 
بقضية  المهتمة  الدولية  اإلنسانية  والمنظمات 
الهجرة والدفاع عن حقوق المهاجرين، ومن تداعيات 

الحادثة.
ُأدين الليبيون األربعة ومعهم أربعة آخرون، من 
بعد  والقتل،  البشر  تهريب  بتهمة  أخرى  جنسيات 

التحقيقات التي أجرتها الشرطة اإليطالية.
استندت األدلة والتحقيقات إلى افتراض أن طاقم 
الركاب  بين  يختبئون  كانوا  )المهربين(  السفينة 
تحت  وهم  الناجين  استجواب  بعد  المهاجرين 
الصدمة، وعلى الرغم من مالحظات محامي األفراد 
المدانين وعدد من الصحفيين بخصوص األخطاء 

والتناقضات في تقارير الشرطة، واستجواب أشخاص 
العليا  المحكمة  حكمت  بالحادثة.  متأثرين  كانوا 
اإليطالية في األول من يوليو الماضي على الالعبين 
بالسجن لمدة 30 عامًا، الحكم الذي اعتبره المحامون 
ظلمًا لشباب أبرياء كانوا من ضمن المجتمع المدني 

في بالدهم.

الهروب إلى الموت
بدأت رحلة الهجرة برغبة في مواجهة خطر الموت، 
الموت  أين؛  نهايتها  تعرف  ال  شاقة  رحلة  خوض 
وسط عرض البحر، أو الرجوع إلى ليبيا، وهذا ما ال 
يتمناه أي أحد، أو الوصول إلى السواحل األوروبية، 
وهذا بالنسبة لليبي يأتي مع احتمالية مواجهة نفس 

السيناريو الذي واجهه الالعبون.
الليبي في عملية  السواحل  إيطاليا خفر  وتدعم 
اعتراض القوارب المتجهة نحوها، وإعادتها إلى ليبيا، 
وتنتقد عدة منظمات حقوقية خطوة اإلرجاع بسبب 
واالغتصاب  التعسفي،  واالحتجاز  المعاملة،  سوء 
للمهاجرات وغيرها من قائمة االنتهاكات التي تحدث 

في دولة غير آمنة لهم.
عن  الهجرة  بتجربة  مروا  الذين  الشباب  بعض 
له  يتعرض  عنف  وجود  على  اتفقوا  البحر،  طريق 
الليبي أثناء الرحلة كردة فعل انتقامي، إذ توجه إليهم 
اتهامات كتجارة البشر، واستعباد السود في بالدهم 

بعد تجاربهم مع المهربين الليبيين.

يتابع  الذي  الالعبين  عائالت  أفراد  أحد  »ع.أ« 
القضية على »تويتر«، قال إن الالعبين دفعوا 1500 
أشهر  لمدة  واشتغلوا  المهربين،  إلى  تقريبًا  دوالر 
وتعبوا للحصول على هذا المبلغ، ومن المستحيل أن 
يكونوا تجار بشر، »فالتجار الحقيقيون يأخذون المال 

ويهربون، وال يعرضون أنفسهم للخطر«.

ماراثون محاوالت االسترجاع
في فبراير 2018، قال رئيس المكتب اإلعالمي بوزارة 
الخارجية، التابعة لحكومة الوفاق السابقة، إن الوزارة 
تتابع القضية، وإن وزير الخارجية آنذاك الطاهر سيالة 
بشأن  اإليطالي  الداخلية  وزير  مع  مباحثات  أجرى 

اإلفراج عن الالعبين.
سبتمبر  حتى  الالعبين  بشأن  جديد  يجد  ولم 
القبض على  الليبية  السلطات  ألقت  2020، عندما 
المياه  في  بالصيد  واتهمتهم  إيطاليين،  صيادين 
سابق،  وقت  في  القذافي  قام  أن  بعد  اإلقليمية 
اإلقليمية  المياه  بتوسيع   2005 عام  في  وتحديداً 
إلى 74 مياًل بداًل عن 12 مياًل، حسب ما ينص عليه 

القانون الدولي.
تم نقل الصيادين المحتجزين إلى مدينة بنغازي 
بقيادة  العامة  القيادة  قوات  لسيطرة  تخضع  التي 
وقتها  الموقتة  والحكومة  حفتر  خليفة  المشير 
اإلفراج  ورفض  ذاتيًا،  المعلنة  ليبيا(  شرق  )حكومة 
الالعبين  لإلفراج عن  الضغط  ورقة  ليكونوا  عنهم 

بأن  »كاتانيا«  في  العام  المدعي  وعلق  الليبيين، 
التبادل بين الليبيين والصيادين سيكون »بغيضًا«. 
اإليطالي  الوزراء  رئيس  زار   ،2020 ديسمبر  وفي 
برفقة وزير خارجيته وعدة مسؤولين إيطاليين مدينة 
بنغازي للقاء حفتر ليتوصلوا إلى اتفاق يتم بموجبه 
التي  الحادة  االنتقادات  بعد  الصيادين  عن  اإلفراج 
المعارضة  قبل  من  الحكومة  لها  تتعرض  كانت 

بالفشل في إطالق سراحهم.

وعد الدبيبة
الوحدة  حكومة  قدوم  وبعد  الجاري،  العام  وفي 
الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد دبيبة، وتعيين 
في  للعدل، جرى عقد جلسة  وزيرة  إبراهيم  حليمة 
عن  الحكومة  رئيس  فيها  يجيب  الماضي  يوليو 

تساؤالت المواطنين.
قضية  إلى  الجلسة  هذه  خالل  الدبيبة  وتطرق 
الالعبين، وقال: »ستكون هناك اتفاقية تبادل سجناء 
وزيرة  ستوقعها  واإليطالية  الليبية  الحكومة  بين 
الالعبين  إرجاع  وسيتم  إيطاليا،  في  الليبية  العدل 
كانوا  إن  الوطني  القضاء  على  وعرضهم  ليبيا  إلى 
مذنبين«. وتقول أم الالعب عبدالرحمن وهي تتأمل 
كل يوم سماع خبر خروج ابنها: »رغم شهادة رئيس 
أوالدنا العبو كرة قدم، وليست لهم  الحكومة بأن 
عالقة بتجار البشر، وهدفهم كان احتراف كرة القدم 
في الخارج فقط، لكني أشك بأن موضوع سجن أبنائنا 

ال  سياسة  موضوع  هو  اآلن  إلى   2015 العام  منذ 
غير«. ويقول »ع.ا« قريب أحد الالعبين بأن التقصير 
الليبية في روما، فعلى الرغم من  يقع من السفارة 
قربها منهم إال أنها ال تتابع وضعهم داخل السجن، 
ولم تكن نقطة وصل بين العائالت والمسجونين. 
وأضاف معلقًا على دور الحكومة: »لم يحدث شيء 
جديد بعد تصريح رئيس الحكومة، فالشباب كل يوم 

ينتظرون جديداً يحدث من أي مسؤول«.

األمل لم يفارق العائالت
مرت ست سنوات منذ بداية القصة التي لم تنتهِ 
عانقت  التي  عبدالرحمن  أم  األمل  يفارق  ولم  بعد، 
ابنها،  عن  بالكتابة  عرفت  عندما  بفرحها  السماء 
فهي ال تزال تنتظر لحظة رؤية ابنها بين أحضانها 
رغم شكوكها  بنغازي  مدينة  في  العائلة  منزل  في 

بتسييس القضية.
يحاول  الذي  الالعبين  أحد  قريب  »ع.أ«  عن  أما 
إيصال صوته إلى وزيرة العدل وينتظر جديداً منها، 
الوزيرة  سفر  قرار  على  متوقفة  القضية  إن  فيقول 
إليطاليا لتوقيع اتفاقية اإلفراج. كما يشير بحرقة إلى 
آخر مكالمات الفيديو التي دارت بينه وبين قريبه، 
والحظنا  مدمرة،  النفسية  قريبي  »حالة  مضيفًا: 
خسارته الهائلة للوزن، كما عبر عن حزنه الشديد 
للسنين التي ضاعت من حياته كشاب، وأصبح فيها 

خااًل وعمًا داخل السجن.. يا له من ظلم كبير«.

خاضوا مغامرة »الموت في القوارب«

■ القوارب المطاطية الوسيلة األولى لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا■ وقفة احتجاجية ألهالي الرياضيين المحبوسين في إيطاليا

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

289 ألف إصابة منها 76 
ألفاً نشطة منذ مارس 2020 

وشفاء 209 آالف حالة

فروع اإلمداد الطبي
 تتسلم مخصصاتها

من جرعتي لقاح »سينوفارم«

تركيا تتولى تجهيز 
وإدارة مستشفيات ومراكز

عزل في ليبيا

إعادة فتح املعابر
البرية واجلوية  مع تونس 

اعتباراً من اليوم
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أيام  عشرة  قبل  إرهاصاته  ظهرت  كزلزال  بدا  كما 
مع توالي سقوط المدن األفغانية في قبضة حركة 
يوم  كبيرة  هزة  على  العالم  استقيظ  »طالبان«، 
على  سيطرتها  المسلحة،  الحركة  بإعالن  اإلثنين 
وفرار  الحكومية  القوات  انهيار  مع  كابل  العاصمة 
الرئيس أشرف غني من البالد، صاحب ذلك مشهد 
يائسين  األشخاص  آالف  احتشاد  في  تمثل  كارثي 
من  حالة  وسط  الهروب  لمحاولة  كابل  مطار  في 

الفوضى العارمة.
التطورات  حول  الدولية  الفعل  ردود  وتباينت 
الوقت  ففي  أفغانستان،  في  والجديدة  المتالحقة 
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزير  فيه  طالب  الذي 
جوزيف بوريل دول االتحاد بمحاورة »طالبان« »في 
رئيس  أعلن  الحرب«،  »ربحوا  ألنهم  وقت«  أسرع 
تعتزم  »ال  بالده  أن  ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء 

االعتراف بحكومة »طالبان«.
في غضون ذلك عاد نائب زعيم »طالبان« المال عبد 
الغني برادر، الثالثاء، إلى أفغانستان بعد يومين على 
سيطرة الحركة التي شارك في تأسيسها على البالد، 
وذلك بعيد دعوتها الموظفين الحكوميين للعودة إلى 
العمل، على الرغم من حذر السكان وخروج عدد قليل 

من النساء من منازلهن.
وأثار االنتصار الخاطف للمتمردين الذين احتفلوا 
به مساء األحد باحتالل القصر الرئاسي في كابل، حالة 
العاصمة، وفي مشهد فوضوي  الذعر في مطار  من 
تهافتت حشود إلى المطار، نقطة الخروج الوحيدة من 
البالد، محاولين الفرار من النظام الجديد الذي تعهدت 
الحركة اإلسالمية المتشددة بإقامته إثر عودتها إلى 

الحكم بعد حرب استمرت عشرين عامًا.
مواقع  على  انتشرت  فيديو  مقاطع  وأظهرت 
التواصل االجتماعي مشاهد هذه الفوضى العارمة في 
المطار، حيث يحتشد اآلالف على المدرج نفسه، فيما 
تتمسك مجموعات من الشباب بساللم الصعود إلى 
الطائرات في محاولة للصعود إليها. وأطلقت القوات 

األميركية النار في الهواء لمحاولة ردع الحشود التي 
لم تقنعها وعود »طالبان« وتأكيداتها بأنه ال ينبغي 
أن يخشاها أحد، وفق ما أفاد شاهد لوكالة »فرانس 

برس« مقرًا بأنه يشعر »بخوف شديد«.
إلغاء  المطار  سلطات  أعلنت  الفوضى،  وبسبب 
الرحالت التجارية المغادرة، في المقابل، شهدت شوارع 
العاصمة هدوءاً فيما كان متمردون مسلحون يسيرون 
دوريات كثيفة فيها، خصوصًا في المنطقة الخضراء 
وتضم  مشددة  أمنية  لحراسة  تخضع  كانت  التي 

السفارات والمنظمات الدولية.
سهيل  »طالبان«،  باسم  الناطقين  أحد  وأكد 
شاهين، أن الحركة أبلغت مقاتليها أنه »ال يسمح 
إذن«، وأضاف: »ال  إلى منزل دون  بالدخول  ألحد 
أو  ممتلكاته  أو  شخص  حياة  على  االعتداء  يمكن 

شرفه«.

خدمة أمتنا
أنه  يعتقد  الذي  غني،  أشرف  األفغاني  الرئيس  وأقر 
»حركة  بأن  األحد،  مساء  طاجيكستان،  إلى  انتقل 

طالبان انتصرت«.
التواصل  مواقع  على  نشر  فيديو  مقطع  وفي 
االجتماعي، أثنى المال عبد الغني برادر، أحد مؤسسي 
الحركة، على انتصارها قائاًل: »اآلن حان الوقت للتقييم 
واإلثبات، اآلن علينا أن نظهر أن بإمكاننا خدمة أمتنا 

وضمان السالم ورفاه الحياة«.
بعدما  كاملة  هزيمة  األفغانية  القوات  وتكبدت 
أنفقت عليها الواليات المتحدة مئات مليارات الدوالرات 
طوال عشرين عامًا، ففي غضون عشرة أيام، تمكنت 
»طالبان« من السيطرة على كامل المناطق األفغانية 
تقريبًا. وكانت باشرت هجومًا واسع النطاق في مايو، 
مع بدء االنسحاب الكامل للقوات األجنبية وخصوصًا 

األميركية من البالد.
وأعلنت وزارتا الخارجية والدفاع األميركيتان إنزال 
سفارة  عن  اإلثنين  مبكر  وقت  في  األميركي  العلم 
الواليات المتحدة في كابل، وأرسل األميركيون ستة 
ألف   30 نحو  وإجالء  المطار  لتأمين  عسكري  آالف 
دبلوماسي أميركي ومدني أفغاني تعاونوا مع الواليات 

المتحدة ويخشون التعرض ألعمال انتقامية من جانب 
»طالبان«.

وتم إجالء عدد كبير من الدبلوماسيين اآلخرين 
السرعة،  وجه  على  كابل  من  األجانب  والرعايا 
في  أخرى  دولة  و65  المتحدة  الواليات  واعتبرت 
بيان مشترك أن المواطنين األفغان واألجانب الذي 
يسمح  أن  »ينبغي  أفغانستان  من  الفرار  يريدون 
أن  يجب  »طالبان«  حركة  أن  مؤكدة  بذلك«،  لهم 

تظهر حس »المسؤولية« في هذا الشأن.
ودافعت إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، عن 
في  عامًا  عشرين  استمرت  لحرب  حد  وضع  قرارها 
هذا البلد، هي األطول في تاريخ الواليات المتحدة، 
وأكد وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن لشبكة 
»سي إن إن« أن »هذه ليست سايغون«، في إشارة 
إلى سقوط عاصمة فيتنام العام 1975 في حدث ال 

يزال مؤلمًا في الذاكرة األميركية.

كأس مرة لواشنطن
لكن الكأس مُرة بالنسبة لواشنطن التي تخرج من 
العالية  الكلفة  بسبب  مشوهة  بصورة  أفغانستان 

التي تكبدتها مع سقوط 2500 جندي أميركي  جداً 
وإنفاقها أكثر من تريليوني دوالر.

وقال بايدن، األحد، »أنا الرئيس الرابع الذي يحكم 
مع انتشار عسكري أميركي في أفغانستان، ال أريد أن 
سلفه  وندد  خامس«.  رئيس  إلى  الحرب  هذه  أنقل 
الهزائم في  اعتبره »إحدى أعظم  دونالد ترامب بما 
التاريخ األميركي!«، داعيًا بايدن إلى االستقالة. وكان 
ترامب توصل مع »طالبان« في فبراير 2020 إلى اتفاق 

النسحاب القوات األميركية من البالد.
األشخاص  آالف  عشرات  بين  أيضًا  الخوف  وساد 
الذين لجؤوا إلى كابل في األسابيع األخيرة هربًا من 
أعمال العنف في مناطقهم، فعندما حكمت البالد بين 
المتطرفة  رؤيتها  »طالبان«  فرضت  و2001،   1996
للشريعة اإلسالمية. فمنعت النساء من الخروج دون 
محرم ومن العمل. كما منعت تعليم البنات، وكانت 

النساء اللواتي يُتهمن بالزنا يتعرضن للجلد والرجم.
غير أن »طالبان« الحريصة اليوم على إظهار صورة 
السلطة،  إلى  عادت  إذا  مرارًا،  تعهدت  اعتدااًل،  أكثر 
بما  المرأة،  اإلنسان، خصوصًا حقوق  باحترام حقوق 

يتوافق مع »القيم اإلسالمية«.

لكن في المناطق التي سيطروا عليها في الفترة 
من  كثير  بارتكاب  »طالبان«  عناصر  اتهم  األخيرة، 
وخطف  رؤوس  وقطع  مدنيين  قتل  من  الفظائع، 

مراهقات لتزويجهن بالقوة.

عودة المال عبد الغني
تولى  حيث  قطر،  من  برادر  المال  عودة  وتشكل 
مع  المحادثات  في  »طالبان«  وفد  قيادة  ألشهر 
الحكومي  الوفد  مع  والحقًا  المتحدة  الواليات 
في  السلطة  الحركة  الستعادة  تتويجًا  األفغاني، 
البالد بعد 20 عامًا على إطاحتها. وقرر المال برادر 
وعاصمتهم  »طالبان«  مهد  قندهار،  في  الهبوط 
طائرته  وحطت  ألفغانستان،  حكمهم  فترة  إبان 
بعد ساعات قليلة على استئناف رحالت اإلجالء من 
شهدها  التي  الفوضى  بعد  الثالثاء،  كابل،  مطار 
اإلثنين مع تدفق أعداد ضخمة احتشدت على مدرج 
المطار حتى أن اليأس دفع البعض للتشبث بطائرة 

عسكرية أميركية أثناء استعدادها لإلقالع.
وتسعى »طالبان« مع عودتها إلى السلطة إلى 
إشاعة أجواء من الهدوء والظهور بمظهر معتدل 
موظفي  عن  عام  عفو  بإعالن  الثالثاء  عنه  عبرت 
»أولئك  أن  »طالبان«  بيان  في  وجاء  الحكومة. 
حكومية  دائرة  أو  قسم  أي  في  يعملون  الذين 
يجب أن يستأنفوا عملهم برضا تام وأن يواصلوا 

أداء واجباتهم من دون أي خوف«.
مع  التجارية  المحالت  بعض  فتح  ُأعيد  كذلك 
يستعد  فيما  الشوارع،  إلى  المرور  شرطة  عودة 
مسؤولو »طالبان« لعقد أول اجتماع دبلوماسي مع 

السفير الروسي.

ردود فعل دولية
الثالثاء،  الفروف  سيرغي  روسيا،  خارجية  وزير  وقال 
إن بالده تؤيد إطالق »حوار وطني« في أفغانستان 
واإلتنية  السياسية  القوى  جميع  »بمشاركة 
أن  واعتبر  »طالبان«.  انتصار  بعد  والطائفية« 
تطمينات »طالبان« بشأن احترام حرية التعبير عن 

الرأي في أفغانستان »إيجابية«.

وقال وزير الخارجية األلماني، هايكو ماس، »سنحكم 
أسفه  عن  معربًا  أفعالها«،  إلى  استناداً  طالبان  على 
لعرقلة وصول أفغان يرغبون في إجالئهم إلى مطار 
كابل، وأضاف: »الشيء المهم هو أن تكون المرحلة 
االنتقالية سلمية وهذا أمر يعتمد على ما ستفعله في 
وإذا  يتم تشكيلها،  حالما  االنتقالية  الحكومة  الواقع 

كان بمقدورنا الوثوق بتصريحاتها«.
وأعلن وزير خارجية االتحاد األوروبي، جوزيف بوريل، 
أن على االتحاد أن يحاور »طالبان« »في أسرع وقت« 

ألن هؤالء »ربحوا الحرب« في أفغانستان.
وقال بوريل »طالبان« ربحت الحرب في أفغانستان. 
إذن، علينا أن نتحدث إليهم بهدف إجراء حوار في أسرع 
وقت لتفادي كارثة إنسانية وعلى صعيد الهجرة و»منع 
أفغانستان، موضحًا  أجنبي« في  إرهابي  عودة وجود 
أن ذلك ال يستدعي بالضرورة اعترافًا رسميًا بنظام 

»طالبان«.
بينما أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، 
في  بحكومة طالبان«،  االعتراف  تعتزم  بالده »ال  أن 
العالقات  الدولي تساؤالت عن  المجتمع  وقت يطرح 
استعادت  التي  المتطرفة  الحركة  مع  المستقبلية 
»حين  ترودو:  وأضاف  أفغانستان،  على  السيطرة 
تعترف كندا  لم  عامًا،  قبل عشرين  الحكم  كانوا في 
منتخبة  حكومة  بالقوة  أسقطوا  لقد  بحكومتهم. 
وحلوا محلها، وهم يشكلون مجموعة إرهابية بحسب 

القانون الكندي«.
العام لحلف شمال األطلسي ينس  األمين  وحمل 
»المأساة«  األفغانية مسؤولية  السلطات  ستولتنبرغ 
السياسة  »السلطات  إن  وقال  ببالدها.  حلت  التي 
األفغانية فشلت في التصدي لطالبان والتوصل إلى 
حل سلمي يرغب فيه األفغان بشدة«. وقال مجلس 
األمن الدولي اإلثنين إنه يتعين على المجتمع الدولي 

أن يعمل لضمان أال توفر أفغانستان مالذاً لإلرهاب.
الرئيس  أعلن  بعدما  وبدأت »طالبان« هجومها 
أن  منه  ظنًا  األميركية  القوات  سحب  بايدن  جو 
المتحدة  الواليات  أنفقت  الذي  األفغاني  الجيش 
مليارات الدوالرات على تدريبه كان قويًا بما يكفي 

للتصدي لـ»طالبان«.

رسائل »طالبان« في أول 
مؤتمر صحفي بكابل

»طالبان«،  أكدت  األفغانية  العاصمة  في  للحركة  صحفي  مؤتمر  أول  في 
األميركية  المتحدة  الواليات  ضد  تستخدم  لن  األفغانية  األراضي  أن  الثالثاء، 
عفت  وقد  أفغانستان  في  انتهت  قد  الحرب  إن  وقالت  أخرى،  دولة  أي  ضد  أو 

عن جميع خصومها.
الواليات  إلى  بالحديث  مجاهد،  اهلل  ذبيح  »طالبان«،  باسم  الناطق  وتوجه 
المتحدة،  الواليات  خاصة  العالم،  »نطمئن  قائاًل:  أجمع  العالم  ودول  المتحدة 
أن نطمئن  اآلخرين«، مضيفًا: »نريد  لن تستخدم ضد  األفغانية  األراضي  بأن 

بتعهداتها«. تلتزم  أن طالبان  العالم 
كل  وبين  بيننا  العداوة  انتهاء  ونعلن  انتهت..  »الحرب  أن  مجاهد  وأضاف 
حركة  زعيم  من  أوامر  على  »بناء  إنه  وتابع:  أفغانستان«.  في  ضدنا  وقف  من 

كل  على  العفو  أعلنا  »طالبان«، 
علينا  ويتوجب  ضدنا،  وقف  من 

أن نزيل كل أسباب الحرب«.
»إن  مجاهد:  اهلل  ذبيح  وقال 
أفغانستان  في  ستتضح  األمور 
الحكومة«،  تشكيل  بعد 
نريد  »ال  بالقول:  مستطردًا 
أعداء ألفغانستان في الداخل أو 
في الخارج«. ومضى مجاهد إلى 
تسعى  لن  الحركة  إن  القول: 
األفغان  الجنود  من  لالنتقام 
الحكومة  وأعضاء  السابقين 
المدعومة من الغرب، الفتًا إلى 
أن العفو يشمل جنود الحكومة 

القوات  مع  عملوا  الذين  والمترجمين  المتعاقدين  وكذلك  السابقين  األفغانية 
الدولية.

أن  مجاهد  أكد  كابل،  في  الدبلوماسية  والبعثات  السفارات  يخص  وفيما 
بممتلكاتها،  المس  أو  المقار وستمنع دخولها  تلك  »طالبان« ستضمن حماية 
الدولية. المنظمات  في  والعاملين  للدبلوماسيين  واألمن  الحماية  كما ستوفر 

وأعرب مجاهد عن رغبة حركته بأن تبقى وسائل اإلعالم الخاصة »مستقلة«، 
لكنه أكد أن الصحفيين »يجب أال يعملوا ضد القيم الوطنية«، مشددًا على أن 

بالده لن تسمح بإيواء كل من يستهدف دواًل أخرى.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة األفغانية، أكد مجاهد أن حركته ستضمن حقوق 
المرأة وقال: »نتعهد بالسماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ اإلسالم«.

في  المستوى  رفيع  مسؤول  كان  المرأة،  حقوق  عن  الحديث  سياق  وفي 
الحال حين حكمت  إلزاميًا كما كان  البرقع لن يكون  ارتداء  أن  أكد  »طالبان« 

الحركة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة وضع حجاب.

الحرب انتهت.. والعفو عن الخصوم:

●  الناطق باسم »طالبان«  ذبيح اهلل مجاهد

●  صورة ُوّزعت بإذن من سالح الجو األميركي تظهر ركابًا داخل طائرة عسكرية 
أميركية متوجهة من كابل إلى قطر في 15 أغسطس 2021

         مشاهد الفزع:

600 شخص يتكدسون في طائرة عسكرية 
أميركية.. وسقوط قتلى أثناء إقالعها

بايدن يغسل يده..

الرئيس األميركي يتبرأ ويدافع 
بشدة عن قرار االنسحاب

المشاهد  من  يده  يغسل  أن   بايدن  جون  األميركي  الرئيس  حاول 
أفغانستان،  على  «طالبان»  حركة  سيطرة  صاحبت  التي  المأساوية 
من  المتحدة  الواليات  انسحاب  عن  بشدة  اإلثنين  بايدن   ودافــع 
أن  على  ومشددًا  القرار  هذا  خلف  بقوة  وقوفه  مؤكدًا  أفغانستان، 

الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.
»أنا  األبيض،  البيت  في  ألقاه  األمة  إلى  خطاب  في  بايدن،  وقال 
أقف بقوة خلف قراري. بعد 20 عامًا، تعلمت بالطريقة الصعبة أنه لن 
يكون هناك أبدًا وقت جيد لسحب القوات األميركية« من أفغانستان.

بشكل  كانت  أفغانستان  في  لبالده  القومية  المصلحة  أن  وأضاف 
المتحدة بهجمات  الواليات  أساسي تتمحور دومًا حول منع استهداف 
إرهابية انطالقًا من البلد الغارق في الحرب، مشددًا على أن »المهمة 

في أفغانستان لم تكن يومًا بناء دولة«.
فعل  رد  أول  تضمن  ألنه  استثنائية  أهمية  الخطاب  هذا  واكتسب 
أفغانستان  شهدتها  التي  التاريخية  التطورات  على  البيت  سيد  من 
وفي  بايدن بصمت مطبق.  قابلها  التي  الماضي،  األسبوع  نهاية  في 
تغرق  بأن  ترغبان  كانتا  وروسيا  الصين  أن  إلى  بايدن  لفت  خطابه، 
إلى أجل غير مسمى. وقال:  المستنقع األفغاني  المتحدة في  الواليات 
كانتا  وروسيا،  الصين  الحقيقيتين،  االستراتيجيتين  منافستينا  »إن 
تكريس  في  نهاية  ال  ما  إلى  المتحدة  الواليات  تستمر  بأن  لترغبان 
االستقرار  بتحقيق  االهتمام  وفي  الموارد،  من  ــدوالرات  ال مليارات 
األفغانية  الحكومة  بأن  الديمقراطي  الرئيس  وأقر  أفغانستان«.  في 
انهارت بشكل أسرع من المتوقع، مؤكدًا أن الواليات المتحدة فعلت 
كل ما بوسعها لدعمها. وقال: »لقد تعهدت دائمًا للشعب األميركي 
من  بكثير  أسرع  حدث  هذا  أن  هي  الحقيقة  معه.  صريحًا  أكون  بأن 
وأضــاف:  األفغانية.  الحكومة  انهيار  إلى  إشــارة  في  تقديراتنا«، 
اإلرادة  إعطاؤهم  لتقرير مستقبلهم. ال يمكننا  »أعطيناهم كل فرصة 
»طالبان«  حركة  بايدن  توعد  كما  مستقبلهم«..  أجل  من  للقتال 
المتشددة بـ»رد مدمر« إن هي عرقلت أو عرضت للخطر عملية اإلجالء 
الحاصلة عبر مطار كابل آلالف الدبلوماسيين األميركيين والمترجمين 
المتحدة  الواليات  رد  فإن  هجوم،  أي  وقع  حال  في  إنه  وقال  األفغان. 
مدمرة  بقوة  أناسنا  عن  »سندافع  مضيفًا:  وقويًا«،  »سريعًا  سيكون 
األولوية  إعطاء  األميركي  الرئيس  تعهد  فقد  كذلك،  األمر«.  لزم  إذا 
حكم  تحت  األفغانيات  والفتيات  النساء  بها  ستعامَل  التي  للطريقة 
الحركة اإلسالمية المتشددة. وقال: »سوف نستمر برفع الصوت عاليًا 

بشأن الحقوق األساسية للشعب األفغاني والنساء والفتيات«.
عائدًا  األبيض  البيت  بايدن  غادر  الخطاب  إلقاء  من  انتهائه  وفور 
إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي بالقرب العاصمة واشنطن؛ الستئناف 

إجازته التي قطعها من أجل إلقاء هذا الخطاب

»ديفنس  موقع  نشرها  صورة،  التقطت 
وان« لألخبار العسكرية، 600 أفغاني بين 
رجال ونساء وأطفال، مكدسين في طائرة 
عسكرية أميركية هائلة، في مشهد يعكس 
بعيد سيطرة  مأساوية  جوية  إجالء  عملية 

حركة »طالبان« على كابل.
نقل  داخل طائرة  التقاطها  تم  الصورة 
من طراز »بوينغ سي - 17« تابعة لسالح 
أكدت  الموقع،  وبحسب  األميركي،  الجوي 
أفغان  إجالء  عملية  األميركية  السلطات 
األحد،  مساء  الطائرة  داخل  مكدسين 
 640 نحو  أن  األميركي  الجيش  وأوضح 
أفغانيًا كانوا فيها. وأشار مسؤول كبير في 
لموقع  حديث  في  األميركية  الدفاع  وزارة 
»ديفنس وان« إلى أنه لم يكن متوقعًا نقل 
هذا العدد الكبير من الركاب على متن رحلة 
واحدة. وقد صعد كثر يائسون في اللحظة 

األخيرة إلى الطائرة من بابها الخلفي.
وأكد المسؤول أن »الطاقم قرر اإلقالع« 
وحصل  النزول،  على  إرغامهم  عن  بداًل 
»طالبان«  مقاتلو  كان  فيما  المشهد  هذا 
كابل، وسكان مذعورون  يقتحمون شوارع 
يهرعون إلى المطار لمحاولة الصعود إلى 
طائرة مغادرة. وقالت الناطقة باسم القيادة 
العمليات  تدير  التي  األميركية  المركزية 
»عدد  إن  روكسبيري،  كارن  المنطقة،  في 
على  اعتيادي  غير  بشكل  المرتفع  الركاب 
أمنية  أجواء  نتيجة  الطائرة كان  متن هذه 
سريعة«،  قرارات  الطاقم  )اتخاذ(  فرضت 
ذلك  المطاف، سمح  نهاية  »في  وأضافت: 
بإجالء هؤالء الركاب بأمان تام من البالد«.

في  الذين ظهروا  األشخاص  بين  ومن 
على  حليب  زجاجة  يحمل  طفل  الصورة، 
مع  آخرون  أشخاص  ويظهر  امرأة.  ركبتي 
باإلمكان  وليس  السن.  في  صغار  أطفال 
رؤية أي غرض مع الركاب باستثناء حقيبة 

الصورة.  مقدمة  في  وحقيبة ظهر  صغيرة 
ولم يحدد الجيش األميركي وجهة الرحلة.

فوضى ويأس
الطائرة في قطر في ساعة مبكرة  هبطت 
تتبع  موقع  بحسب  اإلثنين،  صباح  من 
الرحالت »فاليت أوير«. ليست هذه الطائرة 
الوحيدة التي أقلت أفغانًا إلى خارج البالد، 
إنما غادرت طائرات عدة على متنها أعداد 
»ديفنس  موقع  نقل  ما  بحسب  مماثلة، 
وان« عن المسؤول في وزارة الدفاع. وهذه 
ليست المرة األولى أيضًا التي تقوم طائرة 
الجيش  يملك  التي   »17  - سي  »بوينغ 
إجالء  بعملية  منها،  كبيرًا  عددًا  األميركي 
بهذا الحجم. ففي العام 2013، أقلت طائرة 
»سي - 17« أميركية أكثر من 670 شخصًا 

من شرق الفليبين بعد إعصار هايان.
وكان مطار كابل مسرحًا لمشاهد فوضى 

ويأس اإلثنين. فقد اقتحم آالف األشخاص 
المدارج على أمل الصعود على متن طائرة 
هؤالء  من  كبير  عدد  وكان  البالد.  تغادر 
لركوب طائرة  أذونًا  يملكون  ال  األشخاص 
حتى  وال  تجارية  لرحالت  تذاكر  وال  إجالء 
تأشيرات. وفي مقاطع فيديو قاسية نشرت 
على مواقع التواصل االجتماعي، كان مئات 
األشخاص يركضون إلى جانب طائرة »سي 
- 17« أثناء إقالعها، بعضهم كان يتمسك 
مروحيات  آخر  فيديو  ويظهر  بهيكلها. 
منخفض  بعلو  الحشد  فوق  تحلق  مقاتلة 
المدرج  إلخالء  محاولة  أنها  يبدو  ما  في 
إعالم  وسائل  وتحدثت  الطائرة.  أمام 
من  سقطوا  القتلى  من  عدد  عن  أفغانية 
طائرة تمسكوا بها أثناء إقالعها. وأفادت 
األميركية  بوست«  »واشنطن  جريدة 
بمقتل  اإلخباري  »بوليتوكو«  وموقع 
المخصص  المكان  في  كان  شخص 

إلدخال عجالت الطائرة بعد اإلقالع.

كابل تسقط في قبضة »طالبان« بعد فرار الرئيس غني.. 
فوضى »صادمة« في عمليات اإلجالء.. وارتباك ردود الفعل الدولية
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انفجار عكار يعمق جراح اللبنانيين:

مؤشرات حول اقتراب  تشكيل حكومة لبنانية مؤشرات حول اقتراب  تشكيل حكومة لبنانية 
تحت ضغط شبح الفوضىتحت ضغط شبح الفوضى

أعاد انفجار خزان الوقود في منطقة عكار بشمال لبنان مطلع 
األسبوع الجاري إلى أذهان اللبنانيين كارثة مرفأ بيروت في 
البلد  بها  مُني  جديدة  أزمة  في   ،2020 أغسطس  من  الرابع 

الغارق في أزمات ومآٍس متالحقة منذ عامين.
اللبناني  الرئيس  قال  الحكومة  تشكيل  أزمة  صعيد  وعلى 
ميشال عون اإلثنين، إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة في 
غضون اليومين المقبلين؛       حيث تجددت الجهود للتوصل إلى 

اتفاق يجنب البالد فوضى عارمة خلفتها أزمة الوقود.
حرجة  نقطة  إلى  عامين  منذ  المستمرة  األزمة  ووصلت 
أجبر  ما  المستورد،  الوقود  نقص  مع  الماضي  األسبوع 
على  األخرى  األساسية  والخدمات  والمخابز  المستشفيات 
رئيس  قال  عون،  مع  لقائه  وبعد  أبوابها.  إغالق  أو  تقليص 
الوزراء المكلف نجيب ميقاتي إنه ال يزال من الممكن تشكيل 
مع  التعامل  يتم  إنه  وقال  المقبلين.  اليومين  في  حكومة 
أنه ال يعرف كيف  الرغم من  على  األخرى  تلو  واحدة  القضايا 

سيتم حل المشكلة األخيرة.
بغضب  الممزوجة  والصدمة  الحداد  من  أجواء  لبنان  وساد 
كانوا  البالد  شمال  في  شخصًا   30 نحو  مقتل  غداة  شعبي 
البنزين من خزان  ليترات من  الحصول على بضعة  يحاولون 
انفجر بهم، في كارثة جديدة مُني بها البلد الغارق في أزمات 

ومآٍس متالحقة منذ عامين.
مرفأ  انفجار  صدمة  اآلن  حتى  اللبنانيون  يتخط  ولم 
بيروت الذي أودى بـ200 شخص على األقل ونتج عن تخزين 
أي  دون  من  عنبر  في  األمونيوم  نيرات  من  ضخمة  كميات 
بلدة  في  الوقود  خزان  بانفجار  ليصطدموا  وقاية  إجراءات 
من  كميات  يحوي  وكان  الشمالية  عكار  بمنطقة  التليل 
البنزين  يتوافر  ال  وقت  مكانه، في  غير  في  المخزّن  البنزين 
النووي،  الحمض  فحوص  تجرى  حين  وفي  المنطقة.  لسكان 
الضحايا مرشحة  بأن حصيلة  الصحة  وزارة  صرح مسؤول في 

لالرتفاع، مشيرًا إلى كثرة األشالء.
اللبنانيون يوميًا في طوابير طويلة أمام محطات  وينتظر 
الوقود للحصول على كميات قليلة من البنزين، بينما أقفلت 
بعض المحطات أبوابها. ويلجأ كثيرون إلى شراء المحروقات 
أن  إلى  لألزمة،  األساسي  السبب  السوداء.ويعود  السوق  من 
األجنبية  العمالت  من  يكفي  ما  يملك  يعد  لم  لبنان  مصرف 
الرسمي  الدوالر  بسعر  المحروقات  الستيراد  اعتمادات  ليفتح 
)أي 1500 ليرة، أو حتى بالسعر الذي حدده منذ أشهر 3900 
ليرة لبنانية(، فأعلن أن االعتمادات ستفتح بالسعر المتداول 

بالدوالر في السوق السوداء، أي نحو عشرين ألف ليرة.
تفوق  بنسبة  سترتفع  المحروقات  أسعار  أن  ذلك  ويعني 
الوقت  في  االحتكار.  المحروقات  شح  ويغذي  المئة.  في   300

نفسه، أكد مسؤولون وتقارير إعالمية مرارًا أن كميات ضخمة 
من البنزين والمازوت تهرب إلى سورية المجاورة، ما يسهم 

في تعميق األزمة.

تشكيل الحكومة
رئيس  ميقاتي  نجيب  المكلف  الوزراء  رئيس  التقى  واإلثنين، 
الجمهورية ميشال عون لكن اللقاء لم يثمر تشكيل حكومة، 

ومن المتوقع عقد اجتماعات أخرى هذا األسبوع.
إصالحات  تنفذ  حكومة  تشكيل  الدولي  المجتمع  ويشترط 

جذرية ليقدم الدعم المالي للبنان.
االتفاق قائاًل:  اقتراب  إلى  لقائه ميقاتي، أشار عون  وقبيل 
أنها  وقت الحق  في  الحكومة« موضحًا  تشكيل  بصدد  »نحن 

ستكون »في غضون يومين إن شاء اهلل«.
الوضع  إن  »رويترز«  وكالة  بحسب  سياسي،  مصدر  وقال 
يتطور إيجابيًا. )هناك( بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، 
خصوصًا األسماء«. وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذا التحرك 

هو أن »الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار«.
اهلل  حزب  لجماعة  العام  األمين  اهلل  نصر  حسن  ودعا 
في  الحكومة  تشكيل  إلى  األحد  يوم  إيران  من  المدعومة 
الطريقة  هي  هذه  إن  قائاًل  أيام،  ثالثة  أو  يومين  غضون 
الوحيدة لمنع الفوضى وإدارة األزمة. وقال أيضا إن حزب اهلل 
سيبدأ في جلب المازوت والبنزين من إيران وسيعلن الجدول 

الزمني قريبًا.
لقائها  بعد  شيا  دوروثي  األميركية  السفيرة  وقالت 
حافة  إلى  »وصلت  األساسية  الخدمات  إن  اللبناني،  الرئيس 
تتمتع  حكومة  وجود  دون  يمر  يوم  »كل  وقالت  االنهيار«. 
المطلوبة  اإلصالحات  تنفيذ  على  وقادرة  ملتزمة  بالسلطات 
بشكل عاجل... ينزلق فيه الوضع المتردي بالفعل إلى كارثة 

إنسانية«.

تهريب وقود وسوق سوداء
يقوم الجيش اللبناني منذ أيام بحملة لفتح محطات بنزين أو 
مستودعات تخزن وقودًا بالقوة. وكان الخزان الذي انفجر في 
الشمال جزءًا من هذه الحملة؛ إذ عثر الجيش فيه على كمية 
وعندما  المواطنين.  على  لتوزيعها  فصادرها  البنزين،  من 
ترك  البنزين،  بعض  على  للحصول  المكان  الى  األهالي  هرع 

عناصر الجيش لهم ثالثة آالف ليتر، وفق ما قال شهود.
وحصلت فوضى في المكان، ثم وقع االنفجار الذي لم تعرف 
أسبابه بعد، وقد أدى الى مقتل 28 شخصًا على األقل وعشرات 
المصابين معظمهم بحروق خطيرة. وال تزال هناك أشالء لم 

يتم التعرف على أصحابها بسبب تفحمها.
تركيا  إلى مستشفيات في  المصابين  نقل عدد من  وجرى 
والكويت. وأكد عدد من سكان المنطقة عبر شاشات التلفزة 
خالل اليومين الماضيين أن هذا البنزين كان مخزنًا ليهرب 

الى سورية المحاذية لمنطقة عكار.
في  يومين  قبل  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  وقال 
مليون   820 نستورد  أن  المقبول  غير  »من  إذاعية  مقابلة 
دوالر )في الشهر( من المحروقات وال نرى ال مازوت وال بنزين 
بتوفير  المركزي  المصرف  هدف  أن  وأضاف  كهرباء«.  وال 
األموال لالستيراد، دعم »لبنان وليس بلدا آخر«. منذ عشرات 
السنين، تنشط عمليات التهريب بين لبنان وسورية خصوصًا 
مختلفة.  بضائع  وتشمل  )شرقًا(  والبقاع  عكار  منطقتي  من 
وفي رد فعل غاضب على انفجار األحد، قصد سكان بعد وقت 
فيها  مخزنًا  البنزين  كان  التي  األرض  المأساة  على  قصير 
النار في منزل صاحبها تحت أنظار  التليل وأضرموا  في بلدة 
إيقافهم. وحصلت  في  ينجحوا  لم  الذين  الجيش  عناصر من 
تجمعات واحتجاجات شعبية هنا وهناك، ال سيما قرب منازل 
نواب من المنطقة ومسؤولين بينهم نجيب ميقاتي المكلف 
الطبقة  برحيل  المتظاهرون  وطالب  جديدة،  حكومة  تشكيل 

السياسية.

»فساد قاتل«
الكوارث  مسؤولية  السياسية  الطبقة  اللبنانيون  ويحمّل 
في  المستشري  الفساد  جراء  االقتصادي  واالنهيار  الحاصلة 

مؤسسات الدولة والعجز واإلهمال.
العفو  منظمة  في  اللبناني  الشأن  في  الباحثة  وتقول 
أزمة  بسبب  مجزرة  وقعت  »أمس  مندور:  سحر  الدولية 
اقتصادية ناتجة عن فساد هائل مستمر منذ سنوات وتصاعد 
قاتل  فساد  »إنه  وأضافت  األخيرة«.  االقتصادية  األزمة  مع 
بالعين المجردة.. وسط غياب للمسؤولية السياسية«، مؤكدة 
استمراريتها  بتأمين  سوى  مهتمة  غير  السياسية  »السلطة 

واستمرارية الفساد الذي تقوم عليه«.
وزاد انفجار األحد الضغط على المستشفيات المرهقة منذ 
واألدوية  والتجهيزات  المحروقات  نقص  نتيجة  طويلة  أشهر 

والتي حذر بعضها من احتمال توقف العمل فيها.
مؤسسة  قدرة  الماضية  األشهر  خالل  تدريجيًا  وتراجعت 
ساعات  رفع  الى  أدى  ما  التغذية،  توفير  على  لبنان  كهرباء 
المولدات  تعد  ولم  يوميًا.  ساعة   22 لتتجاوز  التقنين 
ساعات  لتغطية  الالزم  المازوت  تأمين  على  قادرة  الخاصة 
أزمة  أيضًا. وجراء  التقنين  إلى  الكهرباء، ما اضطرها  انقطاع 
صناعة  على  قادرة  غير  أفران  باتت  المتفاقمة،  المحروقات 
المواطنين يقفون أيضًا في طوابير لشرائه  الخبز، ما يجعل 
أو يشترونه بسعر خيالي، بينما هناك خشية من انقطاع الغاز 

المنزلي.
بين  لبنان  في  االقتصادي  االنهيار  الدولي  البنك  وصنف 
معاناة  الرغم من  وعلى   .1850 العام  منذ  العالم  في  األسوأ 
الناس، اليزال المسؤولون اللبنانيون غير قادرين على االتفاق 

على تشكيلة حكومية؛ بل يختلفون على توزيع الحصص.

سعيد يواجه اختباراً اقتصاديًا سريعًا بعد توليه زمام األمور

مطالب أميركية بسرعة تشكيل
 حكومة في تونس

¶  الرئيس التونسي يتسلم رسالة من وفد دبلوماسي أميركي

الرئيس  عزل  من  أسابيع  ثالثة  بعد 
الوزراء  لرئيس  سعيد  قيس  التونسي 
البرلمان  وتجميد  المشيشي،  هشام 
زال  مــا  استثنائية،  إجـــراءات  ضمن 
جديدة،  حكومة  انتظار  في  التونسيون 
االقتصاد  خبراء  من  تساؤالت  وسط 
العامة  االقتصادية  السياسة  حــول 
الديون.  وسداد  العام  العجز  وتمويل 
تحركات  واكبها  التونسية  التساؤالت 
رفيع  وفد  زيارة  في  تمثلت  دبلوماسية 
للديمقراطية  دعمه  أبــدى  المستوى 
الحقوق  عــلــى  الــقــائــمــة  التونسية 
األساسية والمؤسسات القوية وااللتزام 
ضرورة  على  وشدد  القانون،  بسيادة 
الديمقراطي  المسار  إلى  سريعًا  العودة 

وتشكيل حكومة جديدة.
القومي،  ــن  األم مستشار  مساعد 
جوناثان فاينر، التقى خالل الزيارة التى 
الرئيس  المنصرم  األسبوع  نهاية  جرت 
تونس  حاجة  معه  وبحث  التونسي 
وتكليفه  وزراء  رئيس  لتعيين  الملحة 
أعلن  وفقما  ــادرة،  ق حكومة  تشكيل 
سلم  حيث  بيان،  في  األبيض  البيت 
جو  الرئيس  من  لسعيد  رسالة  فاينر 
الشخصي  دعمه  مجددًا  »تؤكد  بايدن 
التونسي،  الــشــعــب  إدارتــــه  ــم  ودعـ
طريق  إلى  سريعًا  التحول  على  وتحث 

الديمقراطية البرلمانية في تونس«.
عن  تحدث  األبــيــض  البيت  بيان 
مكلف  وزراء  رئيس  تعيين  ضـــرورة 
مع  التعامل  تستطيع  حكومة  ليشكل 
الراهنة  والصحية  االقتصادية  األزمات 
البيان  ــاف  وأض تونس،  تواجه  التي 
إلرســاء  جديدة  حكومة  »تمكين  أن 
أيضًا مساحة  االقتصاد سيخلق  استقرار 
دستورية  إصالحات  بشأن  شامل  لحوار 

مقترحة«. وانتخابية 

نزيف االقتصاد
الشهر  التونسي  الرئيس  تحركات  وأدت 
التي  المحادثات  توقف  إلــى  الماضي 

الدولي  النقد  صندوق  مع  كثيرًا  تأخرت 
المتوقع  من  كان  قرض  برنامج  بشأن 
المساعدات  لمزيد  المجال  يفسح  أن 
في  أزمة  تونس  ويجنيب  االقتصادية، 

المالية العامة.
ورغم نجاح تونس في سداد أكثر من 
الصيف من  الديون هذا  مليار دوالر من 
احتياطات العمالت األجنبية، لكن يتعين 
عليها أن تدبر نحو خمسة مليارات دوالر 
المتوقع،  ميزانيتها  عجز  لتمويل  أخرى 
وسداد مزيد الديون المستحقة، وكذلك 

أجور الموظفين في القطاع العام.
ويتساءل اقتصاديون وسياسيون أيضًا 
عن خطط الرئيس إلعداد ميزانية العام 
االقتصاد  نزيف  لوقف  ورؤيته  المقبل 
الشهر  تحركاته  أدت  بعدما  العليل، 
التي  المحادثات  توقف  إلــى  الماضي 
الدولي  النقد  صندوق  مع  كثيرًا  تأخرت 
المتوقع  من  كان  قرض  برنامج  بشأن 
المساعدات  لمزيد  المجال  يفسح  أن 
في  أزمــة  تونس  ويجنيب  االقتصادية 
 8.2 االقتصاد  انكمش  العامة.  المالية 
عجز  دفع  بينما  الماضي،  العام  بالمئة 
يبلغ 11.5 بالمئة الدين العام ليشكل 87 
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي وفقًا 

لصندوق النقد الدولي.
وقال دبلوماسي غربي: »الساعة تدق 
وفق  االقتصادي«،  التحدي  مواجهة  في 

الالزمة  أن اإلصالحات  »رويترز«، مضيفًا 
لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي 
مزيد  على  الحصول  في  مهمة  ستكون 
المساعدة لالقتصاد المنهار. ومثل تلك 
توجيه  إعادة  ذلك  في  بما  اإلصالحات، 
رواتب  أعباء  أثقل  أحد  وتقليص  الدعم 
القطاع العام في العالم كنسبة من الناتج 
بشعبية،  تحظى  أنها  يبدو  ال  المحلي، 
وستأتي في وقت يكون فيه المزاج العام 

شديد التقلب.
تفشي  من  المتنامي  الغضب  وساعد 
الفساد وسوء اإلدارة والركود االقتصادي، 
 - »كوفيد  جائحة  بسبب  تفاقم  الــذي 
19«، في خلق دعم شعبي واسع النطاق 
يوليو.   25 في  المفاجئ  سعيد  لتدخل 
حل  في  المتعاقبة  الحكومات  وأخفقت 
واالجتماعية  االقتصادية  المشكالت 
بشكل  العامة  الخدمات  وساءت  للبالد، 
النقل  فــي  ــص  األخ على  مسبوق  غير 
الحكومات  وأضحت  التعليم.  والصحة 
بين مطرقة المقرضين الدوليين الذين 
بالقبول  تحظى  ال  بإصالحات  يطالبون 
العام، وسندان اتحاد الشغل الذي يطالب 

بتحسين وضع الموظفين.
     

الدعم الخليجي
عن  مسؤواًل  سعيد  كــان   ، كرئيس 
وقبل  فقط،  والدفاع  الخارجية  الشؤون 

رؤيته  على  نادرة  إشــارات  قدم  انتخابه 
مؤيديه  بعض  أن  رغــم  االقتصادية 
السياسي،  اليسار  من  جاؤوا  الرئيسيين 
يريده  ما  أنه سيطبق  يردد  وكان سعيد 
الشعب من المناطق المهمشة والفقيرة. 
أمام  المتاحة  الخيارات  أحد  يكون  وقد 
سعيد هو طلب المساعدة من دول الخليج 
التي ترى أن تدخله يقوض نفوذ جماعة 
اإلخوان المسلمين، التي يعتبرونها عدوًا 
إقليميًا رئيسيًا، والمقربة من أكبر حزب 

في البرلمان المجمد اآلن.
مع  اتصاالت  أجــرى  أنه  سعيد  وذكــر 
»دول صديقة« عرضت مساعدة تونس 
السيئ.  االقتصادي  الوضع  تخطي  على 
السعودية  مــن  مبعوثين  واستقبل 
واإلمارات. وقال الخبير االقتصادي، عز الدين 
سعيدان، إن المساعدات الخليجية قد تمنح 

سعيد مساحة للمناورة المالية.
وأضاف: »تسمح لإلصالحات السياسية 
بالبدء على الفور ، يليها إصالح اقتصادي 
من جانب حكومة مستقرة بعد االنتخابات«.
ومع ذلك، إذا كان هذا النهج ينطوي 
في  الديمقراطية  تهدد  خطوات  على 
ــى عــزوف  ــك إل تــونــس، فقد يــؤدي ذل
البوغديري:  وقال  الغربيين.  المقرضين 
إن سعيد لديه فرصة حقيقية لالستفادة 
القتراح  الواسع«  الشعبي  »الدعم  من 
مضيفًا  االقتصاد،  يحتاجها  إصالحات 
أيد  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  أن 
الشركات  على  اإلصالحات  بعض  إدخال 

المملوكة للدولة ومراجعة الدعم.
وقال إن اإلصالحات العاجلة هي ضرب 
الفساد الذي استشرى ومواجهة االقتصاد 
ضريبيًا  المتهربين  ومالحقة  الموازي 
إلنعاش االقتصاد. ويصف خصوم سعيد 
فعالة  غير  إجــراءات  بأنها  به  يقوم  ما 
وتقديم  البسطاء  استمالة  تستهدف 

نفسه عبر صورة المنقذ.
أن  بعد  شعبية  يحصد  سعيد  لكن 
من  الجرعات  ماليين  جلب  من  تمكن 
»كورونا«  لفيروس  المضادة  اللقاحات 
كبير.  بشكل  التطعيم  نسق  وتسريع 
وفي أسبوع واحد، تلقى ما يزيد على 1.5 

مليون شخص اللقاح.

حرائق الغابات تتراجع في الدول العربية:

في  تراجعًا  العربية  البلدان  من  عدد  شهد 
الغابات  مناطق  في  انتشرت  التي  الحرائق 
وتسببت  المنصرم،  األسبوع  مدى  على 
وخاض  عديدة،  وبشرية  مادية  خسائر  في 
النيران  إلخماد  معارك  اإلطفاء  رجال  خالله 

المستعرة بتلك المناطق.
انتشار  مدى  تراجع  المغرب  وأعلنت 
النيران التي التهمت مساحات شاسعة من 
غابة شمال المغرب، بينما تواصل طائرات 
متخصصة طلعاتها للسيطرة عليها، بعدما 
حركة  جراء  اإلثنين  ليل  النيران  استعرت 
السيطرة  إلى  أقرب  الوضع  وبدا   ، الرياح 
ألسنة لهب في  استمرار  اإلثنين، مع  عصر 
القريبة  الجبلية  الغابة  من  متفرقة  أجزاء 

من مدينة شفشاون.
السبت،  منذ  المندلع  الحريق،  وأتى 
وفق  الغابة،  من  هكتارًا   725 نحو  على 
آخر حصيلة أدلى بها اإلثنين مدير المركز 
فؤاد  المناخية،  المخاطر  لتدبير  الوطني 

العسالي، لوكالة األنباء المغربية.
 520 من  أكثر  أن  العسالي  وأوضح 
والوقاية  والغابات  المياه  إدارة  من  عنصرًا 
يزالون  ال  والجيش  والدرك  المدنية 
مدعومين  الحريق،  إلخماد  مجندين 
النوع  هذا  في  متخصصة  طائرات  بثماني 

من العمليات.
في  تحقيقًا  فتحت  السلطات  وكانت 
مالبسات اندالع هذا الحريق، بينما لم يتم 
هذا  ويتزامن  بشرية،  خسائر  أية  تسجيل 
عدة  مع موجة حر شديد تشهدها  الحريق 
الثالثاء  حتى  الجمعة،  منذ  مغربية  مناطق 

مع درجات حرارة تصل حتى 49.
الصنوبر  أشجار  على  خصوصًا  النار  أتت 
التي  المنطقة  في  واألرز،  الفليني  والبلوط 

تعد عادة قبلة لهواة السياحة الجبلية.
حر  موجة  المملكة  شهدت  أن  وسبق 
اندالع  إلى  أدت  الماضي  الشهر  مماثلة 
20 حريق غابات، ما بين 9 و11 يوليو أتت 
على نحو 1200 هكتار، وفق ما أفادت إدارة 
ويتزامن  يوليو.  منتصف  والغابات  المياه 
مماثلة  كوارث  مع  الحريق  هذا  اندالع 
بلدان متوسطية،  األخيرة في  الفترة  خالل 

بينها الجارتان الجزائر وإسبانيا، فضاًل عن 
اليونان وتركيا.

وفي الجزائر تسببت الحرائق في مصرع 
أو فقدان أكثر من 90 شخصًا، بينما أكدت 
هذا  في  المدنية  للوقاية  العامة  اإلدارة 
غالبية  على  »السيطرة«  األحد  ليل  البلد 
على  خطرًا  تشكل  تعد  »لم  وأنها  الحرائق 

السكان«.
األحد،  الجزائر،  في  اإلنقاذ  فرق  وتمكن 
من إخماد 19 حريقًا كانت ال تزال مشتعلة 
حيث  البالد،  شمال  مناطق  من  عدد  في 
على  شخصًا   90 مقتل  عن  النيران  أسفرت 
تراجع  رغم  وذلك  واحد،  أسبوع  في  االقل 
حدتها في تيزي وزو على وجه الخصوص، 

وفق السلطات.
وشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 
مع  المدنية  الحماية  عناصر  من   7500
كما  طوافات،  وثالث  إطفاء  شاحنة   490
طوافات  خمس  الجزائري  الجيش  حشد 
 .»26 آي   - »إم  طراز  من  الصنع  روسية 
بطائرتي  أيضًا  اإلطفاء  فرق  واستعانت 
إخماد حرائق فرنسيتين في إطار اتفاق مع 

االتحاد األوروبي.
إلى  الطائرتان  هاتان  عادت  واألحد، 
 11.30 الساعة  عند  فرنسا  جنوب  في  نيم 
غ  ت   09.30( المحلي  بالتوقيت  صباحًا 
في  الماء  إللقاء  عملية   250« نفذتا  بعدما 
وزو  تيزي  منطقتي  في  خاصة  ساعة«   72
وبجاية، وفق ما قال الناطق باسم الحماية 

المدنية الفرنسية، ألكسندر جواسر.
الفرنسية  المدنية  الحماية  وأوضحت 
إسبانيا  أن  »تويتر«  على  تغريدة  في 
إطار  في  الجوية«  »المساندة  في  مستمرة 

آلية التعاون مع بروكسل.
عبد  الجزائري  الرئيس  قال  والخميس، 
مفتعلة  الحرائق  أغلب  إن  تبون  المجيد 
فيهم،  يشتبه  شخصًا   22 توقيف  تم  وأنه 
أن  يبدو  ال  الشديد  الحر  من  أسبوع  وبعد 
مصلحة  حذرت  إذ  راحة،  سيمنح  الطقس 
ارتفاع  تواصل  األحد، من  الجوية،  األرصاد 
درجات الحرارة في شمال البالد لتصل إلى 

44 درجة مئوية.
أكبر  الجزائر  في  الغابات  مساحة  وتبلغ 
مع  هكتار،  مليون   4.1 أفريقيا،  في  دولة 
 ،1.76% يبلغ  ضئيل  تشجير  إعادة  معدل 
الغابات  حرائق  تشتعل  عام،  كل  وفي 
أتت   ،2020 العام  ففي  البالد.  شمال  في 
المساحات  ألف هكتار من   44 النيران على 

الحرجية.
اندلعت  أيضًا  »المتوسط«  شرق  وفي 
نيران في مناطق غابوية قرب القدس، حيث 
تم إخالء بيوت في عدة قرى، وفق ما أعلنت 
الحر  موجات  وتعود  اإلسرائيلية.  الشرطة 
ما  الحراري،  االحتباس  ظاهرة  إلى  الشديد 

يرفع احتمال اندالع الحرائق.
جميع  في  تتزايد  التي  الحرائق  وترتبط 
العلماء  يتوقعها  بظواهر  العالم  أنحاء 

وتنجم عن االحتباس الحراري.

الجزائر تكافح آخر 19 حريقًا.. 
واملغرب تسيطر على النيران

¶    طائرة إطفاء الحرائق فوق غابات المغرب الشمالية

¶ نجيب ميقاتي
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اقتصاد

كالم في األرقام

مليون
عدد العاملين في بريطانيا 

بعد تراجع نسب البطالة.

قالوا
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اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد 
ودرنة، موجهًا بسرعة  بنغازي  إعمار  الدبيبة، خطة صندوق 

اإلنجاز في هذا الملف.
ابحيري  علي  الصندوق  عام  مدير  عرض  بعدما  ذلك  جاء 
المخصصات  وكذلك  الصندوق،  سينفذها  التي  العمل  خطة 

الماضي. اإلثنين  للعمل،  الالزمة  المالية 
رقم  القراره  على  بناء  الصندوق  الوزراء  مجلس  وأنشأ 
ليبي،  دينار  مليار   1.5 مبلغ  له  وخصص   ،2021 للعام   45
آثارها  وإزالة  الحروب  دمرتها  التي  المناطق  إعمار  إلعادة 
األضرار  ويعالج  التنموية  األهداف  يحقق  بما  بالمدينتين، 

التحتية. والبنى  بالمباني 

اعتماد خطة إعمار بنغازي ودرنة

ال تراجع عن رفع الدعم 
على المحروقات إال 
بتشريع استخدام 
االحتياط اإللزامي

حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة

 

28.9
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5224دوالر أميركي
5.3206يورو

6.2459الجنيه االسترليني
1.2057الريال السعودي
1.2313درهم إماراتي

0.6977االيوان الصيني

2021 /8/18 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

الدولي النقد  بصندوق  العامة  المالية  شؤون  مدير  غاسبار  فيتور   *
الدولي النقد  بصندوق  البحوث  مديرة  غوبيناث  غيتا   *

من المتوقع أن يصل الدين 
الحكومي العالمي إلى 99 % 

بنهاية العام الجاري

املوازنة بني الدعم واالستقرار املالي
والقدرة  اللقاحات  على  الحصول  إمكانية  في  البلدان  بين  الفروق  تزال  ال 
التباعد المتزايد  على تقديم الدعم من خالل السياسات تخلق حالة من من 
الصاعدة  ــواق  األس واقتصادات  ناحية،  من  المتقدمة  االقتصادات  بين 

واالقتصادات النامية من ناحية أخرى.
تخطو  التاريخية،  الدين  ومستويات  المرتفعة  العجوزات  مواجهة  وفي 
خطوات  التمويل  على  للحصول  محدودة  فرصًا  إال  تمتلك  ال  التي  البلدان 
والحفاظ  الكافي  الدعم  تقديم  بين  الدقيقة  الموازنة  عليها  تحتم  مصيرية 

على االستقرار المالي.
فيروس  سيظل  المتنامية،  الهوة  هذه  لمعالجة  حاسمة  تدابير  ودون 
دائمًا  ضــررًا  يلحق  مما  الوظائف،  ويدمر  األرواح  يحصد   )19 )كوفيد- 
الجائحة  وستُحدث  ضعفًا.  األشد  البلدان  في  والنمو  واإلنتاجية  باالستثمار 
البلدان زيادة  الفئات األشد ضعفًا، وستشهد  مزيدًا من االضطراب في حياة 
في الفقر المدقع وسوء التغذية، ما يطيح بكل أمل في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
جماعيًا  عماًل  يتطلب  الجائحة  أحدثتها  التي  الهوة  تضييق  فإن  ثم  ومن 
وتسريع  الحيوي،  التمويل  وتأمين  اللقاحات،  على  الحصول  فرص  لتعزيز 

وتيرة التحول إلى عالم رقمي أكثر خضرة واحتواء للجميع.
التمويل تأمين 

ونتيجة للجائحة، حدث ارتفاع حاد في مستويات الديون والعجز في العالم 
حتى تجاوزت مستوياتها المرتفعة التاريخية. ففي العام 2021، بلغ متوسط 
عجحز المالية العامة الكلية 9.9 % من إجمالي الناتج المحلي في االقتصادات 
البلدان  في   % و5.2  الصاعدة،  األسواق  اقتصادات  في   % و7.1  المتقدمة، 

النامية منخفضة الدخل.
ومن المتوقع أن يشارف الدين الحكومي العالمي 99 % من إجمالي الناتج 

المحلي بنهاية العام 2021.
فارقًا  الصندوق  التي قدمها  الحيوية  اإلمدادات  أحدثت  السياق،  وفي هذا 
تموياًل  الصندوق  قدم  األزمة،  ولمواجهة  واألرزاق.  األرواح  إنقاذ  في  كبيرًا 

جديدًا وتخفيفًا ألعباء خدمة الدين بقيمة 117 مليار دوالر إلى 85 بلدًا.
ومساعدات  الدخل  منخفضة  بلدًا   53 إلى  مالية  مساعدات  هذا  ويتضمن 
أفقر  من   29 على  المستحقة  الدين  مدفوعات خدمة  لتخفيف  منح  في شكل 

بلدانه األعضاء وأكثرها ضعفًا.
وتشير التقديرات إلى أن دعم الصندوق سمح بإنفاق إضافي بلغ نحو 0.5 
 1% وحوالي  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %
النامية. وقد كان التركيز األكبر لهذا  الناتج المحلي في البلدان  من إجمالي 

الدعم منصبًا على أهم األولويات.
المخاطر  ذات  للبلدان  المواتية  العالمية  المالية  األوضــاع  وسمحت 
الحكومي  اإلنفاق  في  ودائم  كبير  توسع  بتحقيق  المنخفضة  االئتمانية 
على  للحصول  أقل  بفرص  تتمتع  التي  البلدان  في  أما  الجائحة.  لمواجهة 
إلى  األساسي  اإلنفاق  ينخفض  أن  اآلن  المتوقع  فمن  الخارجي،  التمويل 

مستوى أقل مما أشارت إليه التنبؤات السابقة على الجائحة.
لحظة حاسمة

الحصول  فجوات  لسد  األطراف  متعدد  إجراء  التخاذ  ملحة  حاجة  وهناك 
مؤخرًا  الصندوق  خبراء  قدم  وقد  للجائحة.  نهاية  ووضع  اللقاحات  على 
الدولي  والبنك  العالمية  الصحة  منظمة  وأيدته  الصدد،  هذا  في  اقتراحًا 
بما  المستهدفة  التطعيم  نسبة  فيه  يحددون  العالمية،  التجارة  ومنظمة 
2021، وما ال يقل عن  40 % من سكان كل بلد بنهاية العام  ال يقل عن 
2022، مع ضمان توافر ما يكفي من أدوات  60 % منهم بحلول منتصف 

التشخيص والعالج.
على  بالفعل  تحقيقه  تم  تقدم  هناك 

عدة أصعدة، وإن كان ينبغي إعطاؤه دفعة 
المعنية  العمل  فرقة  قامت  كذلك  أكبر. 
بإطالق   )19 )كوفيد-  لقاحات  بتوفير 
التحديد  إلى  تهدف  مشتركة  بيانات  لوحة 
التصدي  أدوات  إتاحة  في  للثغرات  الواضح 
على  ومعالجتها   )19 )كوفيد-  لفيروس 

وجه السرعة.
تبحث  أن  أيضًا  البلدان  على  وسيكون 
كيف يمكن تعبئة الموارد المحلية وتعزيز جودة اإلنفاق. فقد فاقمت جائحة 
والموارد  الكبيرة  التنموية  االحتياجات  بين  التجاذب  حالة   )19 )كوفيد- 
العامة الشحيحة. ولزيادة اإليرادات المطلوبة بشدة، ستحتاج الحكومات إلى 
الضغوط  تحديات خاصة بسبب  على  وينطوي ذلك  الضريبية.  النظم  تقوية 
المفروضة على ضرائب الدخل من جراء التنافس الضريبي، ومشكالت تحديد 

القاعدة الضريبية، وأساليب التخطيط الضريبي المتعسف.
غير أن زيادة اإليرادات أمر ممكن، وسيتعين تحقيقه بصورة تدعم النمو 
تحسين  في  النظر  للحكومات  وينبغي  الشمول.  العتبارات  اهتمامًا  وتولي 
وزيادة  الضريبي،  التهرب  من  والحد  الضريبية،  القوانين  وتبسيط  الكفاءة، 
تصاعدية الضريبة. وسيكون من المهم أيضًا تعزيز قدرة الدول على تحصيل 
مستمرة،  الجائحة  ومادامت  الخاص.  القطاع  دور  من  واالستفادة  الضرائب 
للظروف  االستجابة  وسريعة  متيقظة  العامة  المالية  سياسة  تظل  أن  ينبغي 

التغير. دائمة 
والصندوق  الفجوات.  تضييق  على  الجماعية  التحركات  تساعد  أن  ويمكن 
الذي أنشأته »خطة الجيل القادم لالتحاد األوروبي« )NGEU(، والذي تصل 
في  األعضاء  الدول  لتمويل  مهمًا  كان مصدرًا   ،%  50 إلى  فيه  المنح  نسبه 
الدعم من خالل  إتاحة  وتمثل  المحدود.  المالي  الحيز  ذات  األوروبي  االتحاد 
هذه الخطة وانخفاض تكاليف االقتراض عاملين حاسمين في تفسير انعدام 
األسواق  واقتصادات  المتقدمة  االقتصادات  مسارات  بين  المتوقع  التباعد 

الصاعدة في االتحاد األوروبي.
تأمين  في  رئيسي  بدور  القيام  الدولي  المجتمع  على  سيكون  وبالتالي، 
يجريه  أن  المقرر  العام  التوزيع  وسيتيح  ضعفًا.  األشد  للبلدان  التمويل 
650 مليار دوالر من مخصصات حقوق السحب الخاصة  الصندوق لما يعادل 
والذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا مصدرًا تستمد منه البلدان هوامش سيولة 
بين  صعبة  مفاضالت  من  يواجهها  ما  مع  التعامل  على  ويساعدها  إضافية 
الخاصة  السحب  حقوق  مخصصات  من  جانب  تحويل  وسيكون  السياسات. 
الدعم.  هذا  لتعزيز  أخرى  وسيلة  النامية  البلدان  إلى  الثرية  البلدان  من 
جديد  تمويلي  تسهيل  بشأن  األعضاء  بلدانه  مع  حاليًا  الصندوق  ويتواصل 
مساعدة  إلى  يهدف   – واالستدامة«  للصالبة  االستئماني  »الصندوق  هو   –
وبناء  المناخ  تغير  لتحديات  التصدي  على  والنامية  الصاعدة  االقتصادات 
اقتصادات تتسم بالصالبة. غير أن هذه المساعدات ال تكفي وحدها؛ بل إن 

األمر سيتطلب مصادر دعم أخرى من المانحين.
بشأن  التاريخي  االتفاق  ذلك  الصدد  هذا  في  المشجعة  الدالئل  وإحدى 
130 بلدًا عضوًا. ويشمل  الدولية والذي أيده عدد يتجاوز  ضرائب الشركات 
هذا  وسيؤدي   .15% عن  يقل  ال  الشركات  دخل  لضرائب  أدنى  حدًا  االتفاق 
على  الضريبية  المعدالت  أدنــى  تطبيق  على  التسابق  وقف  إلى  االتفاق 
يساعد  حتى  التفاصيل  وضع  من  االنتهاء  الضروري  ومن  الدولية.  الشركات 
االتفاق على توفير الموارد لالستثمارات الحيوية في مجاالت الصحة والتعليم 

والبنية التحتية واإلنفاق االجتماعي في البلدان النامية.
إن هذه الداللة الواعدة تشير إلى وجود فرصة سانحة. واإللحاح الذي تتسم 
 – االحتوائية  والتنمية  المناخ،  وتغير  )كوفيد19-(،   – العالمية  التحديات  به 
أن يكون  وينبغي  تاريخية حاسمة.  عالميًا. وتمثل هذه لحظة  يتطلب تحركًا 

2021 هو عام تضافر الهمم.
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عودة حقول إنتاج وتشغيل مصنع اإلثيلين

المبروك  لشركة  المشغل  إدارة  لجنة  رئيس 
للعمليات النفطية، عبد الباسط الرفاعي، كشف عن 
مبروك  حقل  وصيانة  تطوير  مشروع  أعمال  تقسيم 
إلى ثالثة مشاريع، أولها اإلنتاج المبكر والثاني إعادة 
الطاقة  فهو  الثالث  أما  القائمة،  المعدات  تأهيل 
ستدخل  الصيانة  حفارات  أن  موضحًا  الكهربائية، 
الحقل في ديسمبر المقبل لحفر 22 بئرًا، وأن الوضع 
في  سيكون  مبكر  إنتاج  أول  أن  كما  ممتاز،  األمني 

شهر أكتوبر من العام 2022.
وتناول الرفاعي بعض التحديات التي تعرقل سير 
والعواقب  المعبدة  غير  الطرق  وأهمها  العمليات، 
أجدابيا  من  النفطي  الخط  أن  مؤكدًا  عنها،  الناتجة 
الواحة،  إلى  البريقة  من  الثاني  والخط  السرير،  إلى 
يحوي طرقًا معبدة، والسيطرة األمنية عليهما عالية 
جدًا على خالف الخط الثالث وهو الطريق الرابط بين 

رأس النوف وزلة، ما جعله غير آمن.
شركة  نفذتها  دراســة  اللجنة  رئيس  قدم  كما 
الطريق  لتمهيد  للنفط  الواحة  شركة  مع  مبروك 

األخير، وذلك عبر شركات وطنية، وفي زمن قياسي.
والغاز،  النفط  لتصنيع  النوف«  »رأس  شركة  أما 
فأكدت في بيان السبت الماضي بدء تنفيذ المراحل 
نجاح  بعد  اإلثيلين،  مصنع  تشغيل  إلعادة  النهائية 
ضاغط  لتوربينة  المنفرد  التشغيل  اختبارات  أول 

. )RT- 14 1-( اإلثيلين
الصيانة  أقــســام  فــي  المصنع  رجــال  وأســهــم 
والتشغيل واإلدارات المعنية في البدء فعليًا في عملية 

التشغيل المنفرد للتوربينات الرئيسية بالمصنع.
ومن المقرر إجراء اختبار باقي التوربينات الرئيسية 
تباعًا، حسب الشركة، مشيرة إلى أن مؤشرات إعادة 
التشغيل تسير على ما يرام، الفتة إلى تنفيذ العديد 
من أعمال الصيانة والتجهيز واالختبار التي انطلقت 
المجمع  تشغيل  إلعادة  الرئيسية  الخطة  إعالن  منذ 

الصناعي.
اآلن  حتى  الصيانة  أعمال  نجاح  الشركة  وأرجعت 
إلى  مشيرة  مخلصة«،  وطنية  عناصر  »وجــود  إلى 
إهداء »هذه النجاحات المميزة إلى روح الفقيد خالد 
المراحل  لرؤية  شغوفًا  كان  الذي  ــوداوي  ال خليفة 
توقف  بعد  المصنع  تشغيل  إعادة  لعمليات  النهائية 

دام ألكثر من عشر سنوات«.

إيرادات قياسية في »الجوف«
الجوف  شركة  إدارة  لجنة  رئيس  توقع  ــدوره،  ب
الشركة  تحقيق  امساعد،  مجدي  النفطية  للتقنية 
بـ140  تقدر  الجاري  العام  بنهاية  قياسية  إيــرادات 
مليون دوالر، مشيرًا إلى أن أعلى إيراد لها كان 57 
 69 2009، بينما وصلت إلى  مليون دوالر في العام 

مليونًا بنهاية النصف األول من السنة الجارية.
إدارة  مجلس  ورئيس  امساعد  بين  لقاء  وناقش 
المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل، اإلثنين 
الشركة  تواجه  التي  والتحديات  العراقيل  الماضي، 
وتأثيرها على سير العمل، في ظل تأخر الميزانيات، 
إنشاء  مشروع  مستجدات  آخر  استعراض  إلى  إضافة 
تعديالت  الشركة  تجري  حيث  النتروجين،  مصنع 
بالمشروع لينتج األكسجين المسال »الطبي«، الذي 

سيوزع على المستشفيات مجانًا.
رئيس  جهود  على  اهلل  صنع  أثنى  جانبه،  من 
بها،  والعاملين  الجوف  شركة  إدارة  لجنة  وأعضاء 
إال  الشركة«  وتدمير  الحرب  »ظروف  رغم  أنه  مردفًا 

تشغيل  واستطاعت  الركام«  بين  من  أنها »صعدت 
المصانع من جديد.

ربط إنتاج حقل الخير بميناء السدرة
بدورها، أكدت شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط 
والغاز نجاح عملية ربط إنتاج حقل »الخير« من الخام 
بميناء السدرة النفطي، عبر خط اإلنتاج »24 بوصة« 

من حقل الزقوط التابع لشركة الواحة.
خالل  من  جــرى  الربط  أن  الشركة  وأوضــحــت 
يتوقف  أن  دون  لألنبوب  الساخن  الثقب  »عملية 
وإنجازها  وحساسة،  معقدة  عملية  في  النفط  تدفق 
دون أي خطأ يمثل نجاحًا كبيرًا في صناعة النفط«، 
مبينة أن »أي خطأ قد يترتب عليه توقف الضخ عبر 
األنبوب إلى خزانات السدرة سيكون أمرًا كارثيًا يؤثر 

بشكل مباشر على اإلنتاج«.
االختيار  وعملية  المختصين  بـ»جهود  أشاد  كما 
والتقييم الفني واختيار المقاول الجيد والعناصر ذات 
أية  دون  العملية  إنجاح  في  أسهمت  التي  الخبرة 
التي  المرة األولى  إلى أن هذه هي  أخطاء«، مشيرة 

يتم فيها ربط اإلنتاج من شركة سرت إلنتاج وتصنيع 
النفط والغاز إلى ميناء آخر عدا ميناء مرسى البريقة.

مشاريع  »ستتلوه  المشروع  هذا  أن  إلى  ونوهت 
أخرى في غرب ليبيا بحوض غدامس والقطعة 101 

بحوض مرزق لتُربَط على موانئ أخرى كذلك«.

استئناف نقل الوقود للجنوب
نقل  عمليات  استؤنفت  الجاري،  األسبوع  وبداية 
شحنات الوقود والغاز من مستودع مصراتة النفطي 
جمعية  كانت  التي  الجنوبية،  المنطقة  بلديات  إلى 
نقل الوقود أعلنت قبل أيام إيقافها على خلفية اعتداء 
القانون على عدد من سائقي شاحنات  خارجين عن 

نقل الوقود.
ووصلت أولى شحنات الوقود وغاز الطهي قادمة 
الجنوب  لبلديات  النفطي  مصراتة  مستودع  من 
بمديريات  الشرطة  أعضاء  وحماية  تأمين  تحت 
مكتب  وبمشاركة  والبوانيس،  وسبها  الشاطئ  أمن 

الشاطئ باإلدارة العامة للدعم المركزي.
الوقود  شحنات  نقل  إن  الداخلية  وزارة  وقالت 
األمنية  الخطة  »حسب  يأتي  الجنوبية  المنطقة  إلى 
الموضوعة لتأمين هذه الشحنات، ومن ثم توزيعها 

على المحطات المستهدفة بالمنطقة«.
النفط  لنقل  العربية  التعاونية  الجمعية  وأوقفت 
مناطق  إلى  المحروقات  نقل  أيام،  قبل  ومشتقاته، 
اعتداء  الجاري، على خلفية  7 أغسطس  الجنوب، في 
مسلح تعرض له سائقو شاحنات نقل الوقود بمنطقة 
وفق  القانون،  على  خارجين  قبل  من  الشاطئ  براك 

بيان للجمعية.
تسليم  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  وأخيرًا، 
بدعم  يفرن،  بلدية  لصالح  مياه  بئر  لحفر  موقع 
شركة  وإشــراف  اإلسبانية،  »ريبسول«  شركة  من 

»أكاكوس للعمليات النفطية«.
المياه  نقص  مشكلة  لحل  الخطوة  هذه  وجاءت 
النفطية،  للعمليات  المجاورة  المناطق  إحدى  في 
خزان  بناء  عن  فيه  تحدثت  للمؤسسة  بيان  حسب 
تجميع مياه بسعة 300 متر مكعب بمنطقة حفر البئر 
الجديدة، مع توريد األنابيب الالزمة لربطه بخزانات 

المدينة.
داخل  مشاريع  عدة  حاليًا  النفط  مؤسسة  وتدعم 
يفرن، منها ربط آبار »عومر« وصيانة خزانات المياه 

القائمة، واستكمال بناء خزان علوي.

يسود التفاؤل داخل 
قطاع النفط، مع إعالن 
بدء اإلنتاج من مواقع 
متعطلة وتشغيل 
ماكينات متوقفة أيضًا، 
خالل الفترة المقبلة، ففيما يستأنف 
اإلنتاج من حقل المبروك في أكتوبر 
من العام المقبل، حققت شركة 
الجوف إيرادات قياسية، وأكدت 
شركة »رأس النوف« بدء تنفيذ 
المراحل النهائية إلعادة تشغيل 
مصنع اإلثيلين.

في تلك األثناء، جرى استئناف 
عمليات نقل شحنات الوقود والغاز 
من مستودع مصراتة النفطي إلى 
بلديات المنطقة الجنوبية بعد 
إيقافها على خلفية اعتداء خارجين 
عن القانون على عدد من سائقي 
شاحنات نقل الوقود.

الوسط - عبدالرحمن أميني

33 أزمات تؤثر على وضع الليبيني االقتصادي أزمات تؤثر على وضع الليبيني االقتصادي
أن  ليبيا،  في  العالمي  األغذية  برنامج  أجراه  مسح  كشف 
السكان »يكافحون« من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية مع 
استمرار ثالثة أزمات هي »انعدام األمن واألزمات االقتصادية 

المستمرة وجائحة فيروس كورونا المستجد«.
واستهدف المسح األسر النازحة، وما تعانيه من صعوبات 
داخلها،  التوتر  عالية من  إلى خلق مستويات  أدت  معيشية، 
ودفعها إلى اللجوء إلى أنواع مختلفة من االستراتيجيات لتأمين 

قوت يومها.
وعلى غرار مسح أممي سابق، يظهر هذا االستطالع الذي 
أجري في شهر يوليو، أن سوق العمل غير مستقرة؛ إذ أفادت 
العديد من األسر التي شملتها الدراسة أنها »إما عاطلة عن 

العمل أو تعمل بدوام جزئي«.
عن  االستطالع  في  المشاركين  من   %  45 نحو  ويبحث 
وظائف جديدة، ويعلق البرنامج األممي بأن ضعف سوق العمل 
قد يكون بسبب الحالة الوبائية؛ إذ يبين االستطالع أن 30 % 
من األسر لديها فرد واحد على األقل غير قادر على الوصول 

إلى الوظيفة.
وتبرز تلك االستراتيجيات بشكل عام من خالل لجوء األسر 

إلى اقتناء المواد الغذائية عن طريق االئتمان، بنسبة 42 %، 
الغذاء  مقابل  وعملت   ،%  37 المدخرات،  أنفقت  منها  وكثير 

بنسبة 25 %.
كما أظهر االستطالع أن أكثر من 70 % من النساء تتراوح 
سنهن بين 15و49 عامًا، تناولن طعامًا مع الحد األدنى من 
التنوع الغذائي، وأعلى نسبة من األسر التي لم تحقق الحد 
األدنى من التنوع الغذائي كانت من مناطق مرزق وطبرق، ومع 

ذلك، ال تزال األسر النازحة فئة ضعيفة بين الليبيين.
الوضع في بداية وباء  لكن عمومًا مقارنة مما كان عليه 
تواجه  بأنها  األسر  من  فقط  المئة  في   2 أفادت  »كورونا«، 

صعوبة في الحصول على الطعام من األسواق.
وبخصوص األطفال، استمر الحد األدنى من التنوع الغذائي 
تتراوح  الذين  إلى  المقدمة  الوجبات  من  المناسب  والعدد 
أعمارهم بين 6 و23 شهراً في االنخفاض بنسبة 12 % في هذه 
الجولة من المسح. وفي هذا السياق، أكدت معظم العائالت 
الليبية معاناتها في توفير ظروف العيش؛ حيث أفادوا بغياب 
المدعومة في  الغذائية  المواد  متاجر حكومية مفتوحة تبيع 
أحيائهم، إضافة إلى ذلك، شكت العديد من األسر من انقطاع 
الماضي،  الشهر  األقل في  واحد على  ليوم  الكهربائي  التيار 
وأفاد نحو 30 % من األسر بوجود توقف إمداد المياه ليوم واحد 

على األقل في الشهر الماضي.

مسح أممي:

●  بائع في سوق للمواد الغذائية ببنغازي.

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

السنة السادسة
العدد 300 11 املحرم 1443 هـ

19 أغسطس 2021 م اخلميس

●   موظفون وعمال في حقل الخير النفطي يتابعون عمليات اإلنتاج 

●    سيارة رفع داخل مصنع البولي إثيلين بشركة »راس النوف«

تفاؤل داخل قطاع النفط مع استئناف عمل »املاكينات املتوقفة«تفاؤل داخل قطاع النفط مع استئناف عمل »املاكينات املتوقفة«

300 العدد
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العالج  وتكاليف  الخدمات  أسعار  ملف  مصراتة  البلدي  المجلس  ناقش 
كورونا  فيروس  جائحة  ظل  في  وذلك  الخاصة،  والمصحات  بالمستشفيات 

المستجد.
واجتمع كل من عضو المجلس مسؤول ملف الصحة بالبلدية علي الناظوري، 
مراقب  مع  السبت،  األحمر،  مصطفى  بالبلدية  كورونا  أزمة  ملف  ومسؤول 

االقتصاد والصحة بالبلدية ونقيبي األطباء والصيدلة للتباحث حول الملف.
حضر االجتماع مدير مكتب متابعة القطاع الخاص في البلدية ومدير مكتب 

الصيدلة ومندوب الحرس البلدي و عدد من مدراء المصحات والمستشفيات.
نقابتي  مع  بالتنسيق  الصحي  للبروتوكول  مشروع  طرح  المجتمعون  وقرر 
األطباء والصيدلة و قطاعي الصحة واالقتصاد برعاية المجلس البلدي، وتكليف 

نقيب األطباء بالتنسيق والترتيب للمشروع.

تكاليف العالج باملستشفيات الخاصة محل دراسة
ندوة لتنمية االستثمارات التونسية - الليبية السعر بالدوالرنوع الخام

69.09برنت

66.68غرب تكساس

69.53دبي

69.65سلة أوبك

69.54أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/18/ 2021

مهلة إلنهاء جدول املرتبات 
املوحدة خالل شهرين

عون: نسعى إلنتاج 1.5 
مليون برميل نفط يوميا

إغالق واحد من أكبر موانئ العالم

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد 
عون، إن ليبيا تضخ نحو 1.3 مليون برميل من الخام يوميًا، وتهدف 

إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام 2021.
أن  الثالثاء،  األميركية،  لوكالة »بلومبرغ«  وأضاف في تصريحات 
تلك الزيادة تعتمد على موافقة مجلس النواب على خطة إنفاق العام 

2021، التي ال يزال النواب مختلفين بشأنها منذ أربعة أشهر أو أكثر.
وكشف عون أن وزارته طلبت 7 مليارات دينار لمشروعات لتطوير 
في مشروع  فقط خصصت  دينار  مليارات  ثالثة  لكن  النفط،  قطاع 

الميزانية.
وأشار إلى أن ليبيا تدرس عروضًا قدمتها شركات أجنبية لالستثمار 
في مشروعات متعلقة بالتكرير دون ذكرها. ومن بين المستثمرين في 

البالد »توتال« الفرنسية و»إيني« اإليطالية و»ريبسول« اإلسبانية.
وسبق أن قال عون إن ليبيا قد ترفع إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون 
برميل يوميًا بحلول منتصف العام 2022 إذا حصلت على التمويل 
الالزم. واألسبوع الماضي، أكدت شركة »أو إم في« النمساوية أن ليبيا 
لديها القدرة على إضافة 200 ألف برميل نفط في اليوم إلى إنتاجها، 
الجاري،  العام  نهاية  برميل، وذلك بحلول  1.3 مليون  بنحو  المقدر 
أعلنت  وقت  في  الالزمة،  واالستثمارات  األمني  الوضع  على  اعتمادًا 
المؤسسة الوطنية للنفط تخفيض إنتاجها في حقل الجالو بنحو 70 

ألف برميل في اليوم.

وباء  بسبب  العالم  موانئ  أكبر  أحد  من  جزءًا  الصين  أغلقت 
»كوفيد - 19«، في وقت ترخي االضطرابات في النقل اللوجستي 
بثقلها كثيرًا على سالسل اإلمداد. يقع ميناء نينغبو تشوشان على 
الصينية  الموانئ  أحد  وهو  شنغهاي،  جنوب  كيلومترًا   250 بعد 

الرئيسية للشحن.
وعبرت بضائع يصل وزنها إلى 1.2 مليار طن من هذا المرفأ، 
وهو الثالث في العام من حيث الشحن، وذلك خالل العام الماضي. 
وقال مسؤول عن تشغيل محطة ميشان في المرفأ، جيانغ ييبينغ، 
إنه منذ أن اكتشفت األسبوع الماضي إصابة بـ»كوفيد - 19« في 
صفوف الموظفين، »أوقف النشاط فورًا وُأغلقت المنطقة« المعنية 

في المرفأ.
ومحطة ميشان التي شيدت حديثًا، لديها قدرة استيعابية تصل 
إلى 10 ماليين حاوية، بحسب الصحافة الصينية. ولم تحدد بعد 
السلطات كيف تمكنت إصابة بفيروس »كورونا« من الوصول إلى 
صفوف الموظفين في المرفأ، إذ أنهم مبدئيًا ملقحون ويخضعون 
العزل  في  ألفين منهم  قرابة  لكن وضع  منتظم.  لفحوص بشكل 

احترازيًا.
وقد يفاقم إغالق محطة في ميناء نينغبو تشوشان وضع النقل 
البحري الذي يخضع لضغوط على المستوى العالمي بسبب القيود 
زيادة  إلى  أدى  ما  االقتصادية،  العجلة  تشغيل  وإعادة  الصحية 
يانتيان  لمرفأ  إغالق موقت  مايو، تسبب  السلع. وفي  الطلب على 
الصيني )جنوب( بسبب فيروس »كورونا« بتأخير تسليم البضائع 

ألسابيع.

60 يومًا، مدة المهلة التي منحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلعداد جدول موحد للمرتبات، مؤكدًا 
وقوع ظلم على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات.
الدبيبة قرر منح هذه المهلة خالل اجتماعه مع اللجنة المشكلة 
بعد  أنه  موضحًا  الماضي،  اإلثنين  موحد،  مرتبات  جدول  إلعداد 
انتهاء الفترة المحددة سيتم عرض الجدول على مجلس الوزراء ثم 
للعدالة االجتماعية،  النواب العتماده، »تحقيقًا  إلى مجلس  إحالته 
مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب األول للميزانية العامة 

للدولة«، حسبما جاء في بيان صادر عن الحكومة.
الجدول  بهذا  خروجها  »كون  اللجنة  عمل  أهمية  على  وشدد 
الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين«، مؤكدًا 
أن بعض الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة 

سنوات.
العودة  يعني  »ال  إعداده  المزمع  الموحد  الجدول  أن  وأضاف 
للقانون 15، الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل 
على  الحكومي  اإلنفاق  تقليل  مع  الموظفين،  مداخيل  زيادة  على 
العمل  عالقات  وتنظيم  المقنعة،  البطالة  على  والقضاء  المرتبات 
البد  مكملة  كجهود  المؤسسات  لكافة  تنظيمية  هياكل  واعتماد 

منها لتحقيق الهدف المنشود«.
الموظفين،  لمرتبات  اإلفراجات  مشكلة  حل  إلى  الدبيبة  ودعا 
في  الملف  هذا  إلنجاز  المعرقلة  البيروقراطية  اإلجراءات  وتسهيل 

أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين.

●  الدبيبة في اجتماعه مع لجنة توحيد المرتبات.

●  حاويات شحن في مرفأ يانتيان في شينزين بالصين.

االقتصاد  وزير  قرار  »إلغاء  على  الثانية  مادته 
تقرير  بشأن   ،2021 لسنة   90 رقم  والتجارة 
تمديد  بشأن   ،2019 لسنة   407 بالقرار  حكم 

السلعة«. بتصدير  السماح 
المحظور  الخردة  مواد  أن  القرار  في  وجاء 

تشمل: استيرادها 
الحديد  من  وسبائك  وفضالت  خردة   1-
حديد   2- وأنواعها،  أشكالها  بمختلف  الخفيف 
 3- )السيارات(،  والمكبوسة  والخردة  الزهر 
مخلفات المواد الصحية وخردواتهاـ -4 النضائد 
السيارات،  مبردات  مخلفات  و-5  المستعملة، 
و-6 حديد مصنع من الكربون )البلت والعروق(.

األسلحة  في  خصوصا  الخردة  تجارة  ونشطت 
فبراير  ثورة  بعد  ليبيا  في  والقديمة  المستعملة 
سوقا  فيها  تكون  مزدة  بلدة  أن  حتى   ،2011
والخفيفة،  الثقيلة  األسلحة  لخردة  مخصصة 

وذلك قبل تهريبها إلى خارج البالد.

طرابلس- الوسط

●   جولة رقابية من وزارة االقتصاد على أسواق السلع الغذائية.

●   الحويج يتفقد أحد المصانع في ترهونة.●   جانب من ندوة دور المصارف في تحريك عجلة االقتصاد.

»االقتصاد« تضبط األسواق عبر تقنني »السلع املحظورة«
ال الستيراد الكبدة أو تصدير الخردة

 توجيه ألصحاب المخابز بحظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم

بصفاقس  والصناعة  التجارة  غرفة  أعلنت 
»تنمية  حول  افتراضية  ندوة  تنظيم  التونسية، 

الليبية«.  - التونسية  االستثمارات 
يشارك رجال أعمال من تونس وليبيا في الندوة 
االقتصادي  التعاون  دعم  تعزيز  إلى  تهدف  التي 
لتحقيق  الكفيلة  اآلليات  وإرساء  البلدين،  بين 
خبر«  »آخر  موقع  نقله  الغرفة،  بيان  وفق  ذلك، 

التونسي.

العامة  الليبية  الهيئة  عن  ممثلون  ويحضرها 
جانب  إلى  الخصخصة،  وشؤون  االستثمار  لتشجيع 

الخارجي. باالستثمار  النهوض  وكالة 
اإلحصاء  معهد  عن  الصادرة  المؤشرات  وكشفت 
وليبيا  تونس  بين  التجارية  الحركة  عودة  بتونس، 
التجاري  التبادل  ارتفع  إذ  العادية،  لمستوياتها 
مقارنة   148% بنسبة   2021 العام  مارس  خالل 

.2021 بشهر فبراير 

مشاريع استثمارية جديدة في ترهونة

االقتصاد  وزير  بها  قام  استثمارية  أبعاد  ذات  زيارة 
والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، 
أعلن  حيث  الجاري،  األسبوع  مطلع  ترهونة  مدينة  إلى 
بالمدينة،  استثمارية  مشاريع  إقامة  في  الزيارة  أهمية 
ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة الخاص باألنشطة التجارية 
والخدمية ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات لصالح 

المواطنين.
وأكد الوزير ضرورة العمل على إنشاء حاضنات أعمال 
بالمدينة من خالل البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى 
المستهدفة  المشاريع  على  اطلع  كما  والمتوسطة. 
االقتصاد  بوزارة  االستثمارية  الخارطة  ضمن  بالمدينة 
الخاص  القطاع  بمشاركة  لالستثمار  طرحها  وإمكانية 

المحلي واألجنبي.
في  طبيعية  بموارد  تزخر  ترهونة  إن  الحويج  وقال 
مجاالت الزراعة والصناعة يمكن االستفادة منها في تنفيذ 
مشاريع استثمارية بما يسهم في »تحقيق التنمية المكانية 
وتحريك عجلة االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة«.

الزيارة شملت تفقد الوزير للمنطقة الصناعية ترهونة 
عصرة  كذلك  وزار  بالمدينة،  التموينية  السلع  ومخازن 
وتعبئة زيت الزيتون لالطالع على آخر التجهيزات الالزمة 

لتفعيلها خالل الموسم المقبل.
التسييري  المجلس  رئيس  مع  اجتماعًا  الوزير  وعقد 
ومراقب  البلدية  وأعضاء  الكشر،  محمد  ترهونة  لبلدية 
االقتصاد والتجارة، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة 
اإليطالية،   - الليبية  التجارية  الغرفة  ورئيس  والزراعة 
والمدير التنفيذي التحاد الصناعات الليبي، ومسؤولي عدد 

من القطاعات.

المحال.
تدخل  التي  الكبدة  أن  إلى  المركز  ولفت 
كما  قانونية،  غير  بطريقة  تكون  ليبيا  إلى 
وسالمة  العامة  الصحة  على  ضررا  تشكل  أنها 

المستهلك.
حظر  الحويج  محمد  الوزير  قرر  ذلك،  بعد 
المدرجة  البوتاسيوم،  برومات  مادة  استيراد 
هذه  استعمال  من  وحذر  كيميائي.  كمركب 
ومصانع  المخابز  أصحاب  بالذكر  وخص  المادة، 
أشكالها  بكافة  والمعجنات  الحلويات  ومعامل 
المخبوزات  وصناعة  إنتاج  في  وتصنيفاتها 

والمعجنات.
المطاحن  أصحاب  على  القرار  حظر  كما 
منعا  يمنع  كما  الدقيق،  مادة  إنتاج  في  إضافتها 
باتا تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من 

األشكال.
ومأموري  الضبطية  الجهات  القرار  ووجه 

البلدي  الحرس  وأعضاء  القضائي  الضبط 
وسحب  القرار  ألحكام  المخالفين  بضبط 
إلى  وإحالتهم  المادة  ومصادرة  تراخيصهم، 
طبًقا  لمعاقبتهم  االختصاص  ذات  الجهات 

النافذة. للتشريعات 
في  البوتاسيوم  برومات  مادة  وتستخدم 
المنتج،  اختمار  عملية  من  للتسريع  العجين، 
حلويات،  أو  والكيك،  الفينو  مثل  مخبوزات  سواء 
متماسك  بشكل  وإظهاره  لتقويته  وتستخدم 

أكبر.
أن  المادة  هذه  تحليل  نتائج  وأظهرت 
يسبب  قد  الطويل  المدى  على  استخدامها 

باألورام. إصابة 
تصدير  حظر  الحويج  قرر  الماضي،  واإلثنين 
قرار  وإلغاء  وأنواعها،  أشكالها  بمختلف  الخردة 

السلعة. بتصدير  السماح  تمديد  سابق بشأن 
حمل القرار رقم 300 لسنة 2021، ونص في 

بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  اتجهت 
أو  تصدير  حظر  إلى  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
سواء  األسواق  لضبط  السلع  بعض  استيراد 
فيما يخص المواد الغذائية أو غيرها، وذلك في 
لتداول  خطيرة  صحية  تأثيرات  عن  تقارير  ظل 
برومات  ومادة  المستوردة  الكبدة  سلعتي 

الخبز. صناعة  في  المستخدمة  البوتاسيوم 
استيراد  منع  قررت  أنها  الوزارة  وأوضحت 
مدير  من  خطاب  على  بناًء  المجمدة  الكبدة 
واألدوية،  األغذية  على  الرقابة  مركز  عام 
مكتب  مدير  أعده  تفصيليا  تقريرا  أرسل  الذي 
هذا  سبب  فيه  بين  بالمركز  الداخلية  الرقابة 
استيراد  الناتجة عن  األضرار  إلى  الطلب، مشيرا 
على  الميدانية  الجوالت  على  بناًء  السلعة  هذه 

طرابلس- الوسط

توجه حكومي للتوسع في تأسيس الشركات الخاصة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
إلى  المؤسسات  جميع  الدبيبة،  عبدالحميد 
وتأسيس  مبالغ  لتخصيص  مبدئي  اتفاق 
االقتصاد،  عجلة  تحريك  في  تسهم  شركات 
الشركات  تأسيس  بمويل  المصارف  مطالبًا 

الخاصة.
المصارف  دور  حول  ندوة  خالل  وأضاف، 
عجلة  تحريك  في  االستثمارية  والمؤسسات 
المصارف  توجيه  »يجب  اإلثنين،  االقتصاد، 
تمويل  إلى  والصناديق  والخاصة  العامة 

تأسيس الشركات الخاصة«.
القانون رقم »1«  وشدد على ضرورة تجاوز 
لخلق استثمارات وفرص عمل وإحداث تنمية، 

مضيفاً: »أهم قطاع في االستثمار هو العقارات 
وهو بسيط جداً حالياً، ويجب أن يشهد انتعاشة«. 
ونبه إلى تشجيع وجود مزيد من شركات التمويل 

اإليجاري لحل مشاكل اإلسكان.
سوق  تفعيل  بضرورة  الدبيبة  طالب  كما 
أال  العيب  »من  أنه  معتبرًا  المالية،  األوراق 
اآلن«،  حتى  ليبيا  في  مفعلة  سوق  تتواجد 
كل  في  موجودة  السوق  هذه  أن  إلى  مشيرا 
من تونس ومصر والسعودية وغيرها، متابعًا: 

»هذا الموضوع يعتمد على نوع من الثقافة«.
ليبيا  مصرف  محافظ  قال  جانبه،  من 
المركزي، الصديق الكبير، إنه »ال لوم على أحد 
في عدم توسع القطاع الخاص، ألن ليبيا لم 
يكن فيها قطاع خاص وكانت جميع القطاعات 

اشتراكية، مع قطاع عام تابع للدولة«.

طرابلس- الوسط
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قوٌل في تأطير ممارسة شعائر 
وطقوس الديانات واملعتقدات

د. الهادي بوحمرة

وطقوس  شعائر  ممارسة  حرية  على  النص  مسألة 
الديانات والمعتقدات لها أبعاد مختلفة، وتُدْرج في 
تبدو  قد  بمناهج  مقاربتها  وتتم  متعددة،  صياغات 
تقع  ما  فدائمًا  متقاربة،  نهاياتها  كون  مع  متباينة، 
في نطاق التقييد ال اإلطالق، وتؤطر بقيم المجتمع 
مشروع  منتقدي  بعض  يرى  ال  ذلك  ومع  ومبادئه. 
إال مقاربة واحدة، ذات صيغة جامدة،  لها؛  الدستور 
ال تقبل التقيد، وال االستثناء. وألن مشروع الدستور 
الدساتير  وبعض  الدولية  المواثيق  نهج  ينهج  لم 
المقارنة، فقد وصفوه؛ لهذا السبب، وألسباب أخرى 
سبيل  على  »انظر،  والداعشي.  بالظالمي  متقاربة؛ 
المثال، مقاالت األستاذ عمر الككلي: داعش ومشروع 
الدستور، مشروع الدستور والفخ المنصوب، مشروع 
في  النظر  دون  وذلك  ــود«.  األس والثقب  الدستور 
التجارب  احتوتها  التي  والقانونية  الدستورية  الصيغ 
الصكوك  عليها  التي نصت  تلك  حتى  وال  المقارنة، 
فمنهج  إنفاذها.  لمآالت  فحص  ودون  الدولية، 
الشعائر  ممارسة  حرية  بشأن  الدستور  مشروع 
الدولة  دين  اإلسالم  أن  على  نص  والذي  الدينية، 
من  يختلف  ال  التشريع،  مصدر  اإلسالمية  والشريعة 
النتيجة عن نصوص دساتير أخرى؛ كالدستور  حيث 
نص  تبني  إن  بل  والمصري؛  والتونسي،  المغربي، 
ونقله  والسياسية،  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 
حرفيًا إلى مشروع الدستور الليبي، سوف لن ينتهي 
عند اإلنفاذ إال إلى نفس المآل، ولن يذهب باإللزام 
إلى أبعد من حق أهل الكتاب في ممارسة شعائرهم 

الدينية، دون غيرها من المعتقدات.
المادة  من  الثالثة  الفقرة  لنص  الرجوع  فعند 
المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من  عشرة  الثامنة 
والسياسية، نجد أنها قيدت هذه الحرية بمقتضيات 
اآلداب  أو  العام،  النظام  أو  العامة،  السالمة  حماية 
ال  مرن،  نسبي  مفهوم  هو  العام  والنظام  العامة. 
يمكن أن يسجن في تعريف جامع مانع، وهو يتغير 
مقومات  باختالف  ويختلف  والمكان،  الزمان  بتغير 
من  إال  إليه؛  االهتداء  يمكن  وال  والدولة،  المجتمع 
وموجبات  بنيانه،  ــس  وأس المجتمع،  قيم  خــالل 
الوئام والسلم المجتمعي فيه، ووفق تقدير المشرع 
الحريات.  وممارسة  لوازمه  بين  للموازنة  والقضاء 
ويُبنى  والحظر،  اإلباحة  منها  تُشتق  موازنة  وهي 

عليها اإلطالق والتقييد.
قائم  عام  نظام  على  تعتمد  سلطة  مقابل  ففي 
على القيم والمبادئ الدينية؛ لحظر أو إباحة ممارسة 
عام  نظام  إلى  تستند  سلطات  هناك  الشعائر،  هذه 

علماني قائم على قيم ومحددات مختلفة؛ لتضييقها 
التي  الممارسة  ضوابط  إطار  في  وكله  إطالقها.  أو 
استقرار  أولوية  يقدم  الذي  الدولي  العهد  وضعها 
المجتمع، وسالمته، وانتظام الحياة العامة فيه. هذه 
هي النتيجة نفسها التي نصل لها- أيضًا- عند إنفاذ 
عن  مختلفة  ومقاربات  صيغًا  تعتمد  دساتير  عدة 
فعند  المغربي.  كالدستور  الليبي؛  الدستور  مشروع 
إقراره  مقابل  في  أنه؛  نجد  األخير،  هذا  إلى  الرجوع 
الثالث؛  الفصل  في  الدينية  الشعائر  ممارسة  حرية 

نص على اآلتي:
- اإلسالم دين الدولة.

الدستور،  - ديباجة، وضع فيها إطارًا عامًا؛ لفهم 
المملكة  بأن  فيها  ويقطع  بنائه.  وأسس  وروحــه، 
المغربية دولة إسالمية، وبأن الهوية المغربية تتميز 
وبأن  فيها،  الصدارة  مكان  اإلسالمي  الدين  بتبوأِ 
االتفاقات الدولية ال تسمو على التشريعات الوطنية؛ 
نطاق  وفي  عليها،  المغرب  مصادقة  حدود  في  إال 
الملك  فسرها  والتي  المملكة،  وقوانين  الدستور 

نفسه عند إقرار الدستور بالقوانين اإلسالمية.
في  تتمثل  األمة،  إليها  تستند  جامعة  ثوابت   -

الدين اإلسالمي السمح.
المملكة،  عام  لنظام  مرتكزات  ذلك  كل  ويعد 
الدين والمعتقد، والحد  والذي يسمح بتقييد إظهار 
الذي  األمر  وهو  والطقوس.  الشعائر  ممارسة  من 
ذهب بكثير من الشراح إلى القول بأن حق ممارسة 
ما  يتجاوز  ال  المغربي  الدستور  في  الدينية  الشعائر 
يقر به اإلسالم. ومن ثم؛ فهو خاص فقط بمعتنقي 

الديانات اإلبراهيمية.
في  الدينية  الشعائر  ممارسة  لحق  التأطير  هذا 
في  ــوارد  ال ذلك  عن  يختلف  ال  المغربي،  الدستور 
على  نص  األخير  هذا  أن  فرغم  التونسي،  الدستور 
أن الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير في الفصل 
الفرد،  بضمير  يتصل  أمــرٌ  هو  ــذي  وال الــســادس، 
وال  بالسكوت،  تتقيد  ال  والتي  الباطنة،  وبخياراته 
أن  للسلطة  يمكن  ال  إذ  التشريع؛  بصريح  تُطلق 
البشر،  بواطن  إلى  تنفذ  أن  وال  القلوب،  عن  تشق 
إيجابيًا،  أو  كان  سلبيًا  الخارجي  السلوك  فحدودها 
القناعات  دون أن يكون بمقدورها أن تمتد لتجريم 
الفلسفية،  أو  الدينية،  المعتقدات  أو  الفكرية، 
على  األولــى  مادته  في  نص  ــك-  ذل مع  ــه-  أن إال 
شعبها  تمسك  وعلى   ، اإلســالم  دينها  تونس  أن 
قرر بشأنها  والتي  التوطئة،  بتعاليمه ومقاصده في 
أن  على  بنصه   145 المادة  في  خاصًا  واضحًا  حكمًا 

يتجزأ منه«. ومن ثم؛  الدستور جزء ال  »توطئة هذا 
أن ينفصل  المعتقد ال يمكن  النص على حرية  فإن 
عن كل ذلك. األمرُ يزداد وضوحًا بالنص في الفصل 
التاسع واألربعين على تقييد الحقوق؛ وفق مقتضيات 
موجباتها  بين  التناسب  احترام  وعلى  العام،  األمن 

وضوابطها.
في  ورد  ما  مع  العام  األمــن  مقتضيات  وبجمع 
التوطئة، واهتداًء بدين الدولة، لن ينتهي األمر في 
واليهود  للمسيحيين  اإلقــرار  من  أبعد  إلى  تونس 
بالحق في ممارسة شعائرهم الدينية. وهو ما يدعمه 
راعية  الدولة  أن  على  ينص  الذي  السادس  الفصل 
يوجب  ما  المقدسات،  حماية  واجب  وعليها  للدين، 
المساس بالقيم  الدولة حظر كل ما من شأنه  على 

والمبادئ القائم عليها الدين اإلسالمي.
فإن  2014؛  المصري  للدستور  بالنسبة  أمــا 
المسألة قد أخذت صيغًا أخرى أكثر تحديدًا، مع كون 
بمقاربة  ولكن  نفسها،  النتيجة  يستهدف  المنهج 

مختلفة.
أن  على  الثانية  المادة  في  نصه  إلى  فباإلضافة 
اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  الدولة،  دين  اإلسالم 
الدستور  يذكر  لم  للتشريع،  الرئيسي  المصدر 
المصري في المادة الثالثة؛ إال المسيحيين واليهود. 
المرجع  ــر  األزه السابعة،  المادة  وفق  جعل؛  كما 
المادة  في  وأوجــب  الدينية،  العلوم  في  األساسي 
الثقافية  الهوية  على  الحفاظ  واألربعين  السابعة 

المصرية؛ بجميع روافدها الحضارية المتنوعة.
أن  على  والستين  الرابعة  المادة  في  نصه  ومع 
يطاله  ال  باطني  أمر  وهو  مطلقة،  االعتقاد  حرية 
و  العبادة  دور  إقامة  حرية  قصر  القانوني،  التقييد 

ممارسة الشعائر الدينية على المسيحيين واليهود.
وخالفا لما يُقال بشأن دستور االستقالل 1951، 
الشعائر  ممارسة  حرية  بشأن  بعيدًا  ذهــب  بأنه 
الدينية، نجد أن نتيجة إعماله لن تختلف عن نتيجة 
األخير  هذا  تحول  حال  في  الدستور  مشروع  إعمال 
إلى دستور للبالد بعد االستفتاء عليه؛ إذ إن المادة 
ممارسة  قيدت  قد  كانت  منه  والعشرين  الواحدة 
الشعائر الدينية بعدم اإلخالل بالنظام العام واآلداب 
على  قائم  الليبي  العام  النظام  أن  وبما  العامة، 
المبادئ والقيم اإلسالمية، فإن هذا النص ال يسمح 
والمسيحية،  اليهودية  شعائر  غير  شعائر  بممارسة 
اإلسالم  أن  باعتبار  النص  من  المقصود  األمر  وهو 
الديانات كانت عليها  الديانات، وأن هذه  يقر بهذه 

أقليات في ليبيا وقت وضع دستور االستقالل.

بالنسبة للدستور 
املصري 2014؛ فإن 

املسألة قد أخذت 
صيغًا أخرى أكثر 

تحديدًا، مع كون 
املنهج يستهدف 

النتيجة نفسها، 
ولكن بمقاربة 

مختلفة
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سالم الكبتي                                    
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1964. كان ذلك بعد عشر  أصدر كشاف ليبيا العدد األول من مجلة جيل ورسالة في مايو 
سنوات من انطالق الحركة الكشفية في ليبيا. ظلت المجلة تصدر شهريًا ضمن االهتمامات 
أشرف  قد  تعيشه.  الذي  المجتمع  تنمية  في  ودورها  والثقافية  الفنية  بالشؤون  الكشفية 
ورسالة  جيل  ليبيا.  لكشاف  العام  للقائد  نائبًا  وكان  غوقة  عبدالقادر  األستاذ  تحريرها  على 
الغرب احتوى جملة من األخبار  كانت عنوانًا لباب أسبوعي ضمن صفحات جريدة طرابلس 
والمقاالت القصيرة شارك بها مجموعة من الكشافين. وكان ثمة نشرة سنوية تصدر أيضًا 
وهي صور وسطور. بدأت العام 1960 وتوقفت العام 1964 بصدور مجلة جيل ورسالة التي 
ناطقة  تكون  وكادت  العربية  الكشفية  اللجنة  تقدير  وتطورها محل  الوقت  مرور  مع  صارت 

باسمها وتغطي أنشطتها ومناهجها بدياًل عن مجلتها السابقة )الكشاف العربي(.
والواقع أن جيل ورسالة انطلقت في ظروف متيسرة من براح فكري وصحفي تتابعت فيه 
للحكومة  رئاسته  أيام  أواخر  في  فكيني  الدين  د.محيي  زمن  عليها  والموافقات  اإلصدارات 
والحقيقة  الميدان  صحف:  البراح  هذا  في  صدرت   .)1964-1963( طوياًل.  تدم  لم  التي 

واأليام والحرية والبالغ والشعب اللتان أوقفتا بعد فترة قصيرة من صدورهما في طرابلس.
حافظت جيل ورسالة على صدورها وتطورها بمرور األيام . كانت تطبع بمطابع دار الكتب 
في بيروت التي يديرها األستاذ منير جمال الدين وطاقمه الممتاز في أسفل مبنى العازارية 
تتصل  ودراســات  مقاالت  على  المجلة  واشتملت  األعــوام.  تلك  النابض  بيروت  قلب  في 
الكثير من المواهب كما احتوت على  التربوي والكشفي والفني والثقافي وشجعت  بالجانب 

مساهمات من جانب متعاونين من خارج المجال الكشفي.
وخارجها  ليبيا  داخل  وغيره  الكشفي  المجتمع  بها  وارتبط  توقف  دون  الصدور  توالى 
التومي وسليمان  فيما تولى اإلشراف عليها الحقًا هيئة تحرير تكونت من األساتذة: طاهر 
الحارس وخليل التركي ورمضان اإلدريسي وعبدالمنعم النجار ومحمد عون الحرابي وغيرهم 
وأضحى لها مراسلون في جميع الدول العربية وشرعت في إصدار جملة من الكتيبات بين 
في  األولى  انطالقتي  شهدت  المجلة  أصاًل.  المجلة  في  نشر  مما  مختارات  وهي  وآخر  حين 
1966 ولم تبخل عليَّ في التشجيع والمساندة كما فعلت  النشر والكتابة اعتبارًا من العام 

مع الكثيرين.
في  مكتبها  كان  بنغازي.  مدينة  إلى  المجلة  نقل  الكشاف  قيادة  رأت   1970 العام  مطلع 
عمر  ومحمد  نافو  سعد  يضم  طاقمها  وصار  الحماس  بنفس  واستمرت  الكشاف  مفوضية 
البكوش وأحمد أنور رحمهم اهلل. وكنت رابعهم. وكان األستاذان منصور الكيخيا وعبدالقادر 
المجلة حيزًا كبيرًا  أفردت  بالمساعدة والتوجيه. وقد  الجهود وال يبخالن  يتابعان كل  غوقة 
لالهتمام والعناية بالموضوعات الثقافية والفكرية. وكان للمسات الزميلين نافو وأحمد أنور 
الفنية في كل عدد غاية األثر في حدوث البصمة الجميلة والنكهة الرائعة للصفحات وسطور 
الشحنات من بيروت  إداريًا وماليًا ومتابعة وصول  البكوش  المجلة فيما ظلت جهود زميلنا 
التطوع  على  أساسه  في  يرتكز  والحقًا  سابقًا  الجهد  وكان  البصر.  عن  تخفى  ال  والتوزيع 
واالنتماء دون النظر إلى أية أمور أخرى. كانت الحركة الكشفية برسالتها المبنية على ذلك 

التي جمعتنا حينها تغذي هذا اإلحساس بال توقف.
توالى الحماس وحبات العرق وكانت بيروت التزال في عز مجدها الحضاري والثقافي في 
المنطقة وكانت المجلة تصل إلى ليبيا وتنفد من من قنوات التوزيع. كان سعرها 5 قروش 
الوطن.  مناطق  في  تتجدد  عليها صورة  اإلقبال  وظل  قرشا  عشرة  أضحى خمسة  ثم  ليبية 
شهدت صفحاتها الكثير من الحوارات والنقاشات واآلراء وامتدت إلى الجامعة لتحاور الطلبة 
إصدار  وواصلت  البحوث  ونشرت  الشباب  بمشاكل  واهتمت  الزائرين  والعلماء  واألساتذة 

الكتيبات مع كل عدد في الغالب بالمجان.
شبه  تكون  تكاد  الشلطامي  محمد  الشاعر  بالصديق  لقاءاتي  أن  األيام  تلك  في  اذكر 
حيث  الصيفية؛  العطلة  أيام  محمد حمي  األستاذ  مكتب  في  أو  الحقيقة  في صحيفة  يومية 
كان يعمل الشلطامي إضافة إلى مهنته معلما في إحدى مدارس المدينة. كان الشلطامي 
من  خروجه  بعد   1968 العام  الحقيقة  في  قصائده  نشر  في  وشرع  قديمًا.  كشافًا  أيضًا 
الكاتب  انتباه  لفتت  الفخمة  العرب. قصائده  القوميين  إلى حركة  االنضمام  بتهمة  السجن 
الصادق النيهوم وقد أثنى عليه واعتبره من شعراء العرب الكبار المعاصرين. ذلك أشار به 

صراحة في لقاء أجريته معه العام 1970 ونُشر في جيل ورسالة. 
وهذا ماحفزني في أن أعرض عليه نشر قصائده في المجلة إضافة إلى الحقيقة ثم كانت 
تلك الخطوة فاتحة إلصدار أول دواوينه )تذاكر للجحيم( ضمن منشورات جيل ورسالة ووزع 
الخطوات  تتالت  ثم  النيهوم.  مع  حواري  أيضًا  احتوى  الذي   1970 سبتمبر  في  عددها  مع 
جيل  وفي  حمي  األستاذ  مكتب  وفي  الزمالء  من  مجموعة  مع  الحقيقة  في  نلتقي  وظللنا 
ورسالة التي طبعت ديوانه الثاني )إنشودة الحزن العميق(الذي قام الشلطامي كعادته وكان 
طباعًا ماهرًا برقن القصائد على آلته الكاتبة. وكان في قمة توهجه الشعري وعطائه النبيل. 
في  ببعضهما  عرفتهما  بواسطتي.  كان  النيهوم  بالصادق  جمعه  لقاء  أول  أن  وأذكر 
الشلطامي  مبدعتين..  ليبيتين  موهبتين  بين  رائعًا  لقاًء  وكان   .1971 العام  التحرير  صالة 
والنيهوم. الشاعر والكاتب. ومعهما الثقافة والحوار والفكر وحب اإلنسان والقيم العظيمة. 
الكشفية  الحركة  البعيد ومن معالم  الدرب  المجلة خطوة حقيقية على  المجمل كانت  وفي 

الليبية الكبيرة التي ال يمكن تجاهلها في تاريخ الحراك الثقافي المعاصر في الوطن الليبي.
ثم قررت المجلة الشروع في إصدار أعداد خاصة أو مالحق في أعدادها عن قضايا ثقافية 
وفكرية تخترق الجمود وتحرك الساكن واالهتمام برواد الحركة الثقافية في ليبيا وتقديمها 

لألجيال.
.. وبدأت بالصادق النيهوم !

مشروع الدستور الليبي:
حل أم أداة صراع؟

صالح السنوسي

أدوات  أداة من  الليبي وكأنه  الدستور   بدا مشروع 
اتضح  بل  الليبي؛  المشهد  في  المستعر  الصراع 
المتصارعة  األطراف  كل  تصر  فعال  سالح  أنه  اآلن 
سواء  المعركة؛  ساحة  إلى  إدخاله  على  والمتحاربة 
ذلك،  بمعارضة  أو  لالستفتاء  عرضه  على  باإلصرار 
فئات  بين  المشروع  نصوص  حول  االختالف  ليس 
تصر  التي  فاألطراف  المجتمع،  ونخب  ومكونات 
إصرارها  أن  يبدو  ال  لالستفتاء  عرضه  ضرورة  على 
يكون  أن  على ضرورة  من حرصها  يأتي  ذلك  على 
وينهي  وحرياتهم  حقوقهم  يحمي  دستور  لليبيين 
فيها  تصان  مرحلة  إلى  بهم  ليعبر  الصراع  مرحلة 
المجتمع  فئات  مختلف  ومعتقدات  وحريات  حقوق 
وتتوازن فيها مصالح أطراف الصراع دون أن يقصي 
أحدهم اآلخر؛ بل يبدو هذا اإلصرار من جانب تلك 
األطراف في هذه المرحلة وجهًا من أوجه استخدام 
في  واألعــداء  الخصوم  ضد  كسالح  المشروع  هذا 
معركة محتدمة ال هوادة فيها حتى النصر النهائي.

أن  الليبي  المشهد  ســخــريــات  ــن  م ولــعــلــه 
قناعاتها  بين  من  ليس  األطــراف  هذه  من  الكثير 
بالدساتير  ــراف  ــت االع العميقة  األيديولوجية 
الباطل  يأتيه  ال  دستور سماوي  وجود  مع  الوضعية 
القبول  أيضًا  ولعل  يديه،  بين  من  وال  خلفه  من 
المحرمات،  تبيح  التي  الضرورات  باب  من  هو  به 
هزيمة  يحقق  سالحًا  يعد  به  التمسك  أن  طالما 
المشروع  طرح  تعارض  التي  األطراف  أما  الخصم، 
هذا  تعارض  ال  أنها  حالها  فظاهر  االستفتاء  على 
الحقوق  تعادي  نصوصًا  يحوي  ألنــه  المشروع 
والحريات والمعتقدات وتعود بالمجتمع إلى كهوف 
التاريخ ألن من بينها من يعادون الحريات والحقوق 
تعارضه  األغلب  على  فإنها  وبالتالي  والمعتقدات 

ألنه ال يلبي مصالحها وطموحاتها.
من  فيه  ما  بكل  الدستور  مشروع  أصبح  إذن 
ممزق  واقــع  في  للصراع  سالحًا  وعيوب،  مثالب 
شذاذ  لكل  وعرضًا  أرضًا  ومباح  ومخترق  ومتشظٍ 
اآلفاق ولكل القوى الدولية كبرياتها وأقزامها، فلم 
النية  لحسني  بالنسبة  حتى  الدستور  مشروع  يعد 
مشروعًا يحمل احتماالت حل للواقع الليبي المشرف 
يكون  قد  لالستفتاء  المشروع  فطرح  االنهيار،  على 
القانوني  واإلجرائي  النظري  الجدلي  الصعيد  على 
طرحه  ولكن  صحيحة،  حجة  المثالي  والتجريدي 
لالستفتاء بصرف النظر عن عيوبه ومثالبه، في ظل 
هذا المشهد يبدو وكأنه حجة حق أريد بها باطل، 
الوضع  تفاقم  من  يضاعف  بل  حاًل  يقدم  ال  ألنه 
الذي من المفترض أنه جاء لعالجه، فالواقع الليبي 
الظاهر للعيان هو نتاج صراع سياسي ال تجدي معه 
الحلول القائمة فقط على النصوص القانونية ما لم 
تكن تتويجًا لتفاهمات سياسية تحوز رضى األغلبية 
فاالنتخابات  المجتمع،  ونخب  فئات  من  الساحقة 
من  والعشرين  الرابع  في  والرئاسية  البرلمانية 
المثال- هي مشروع سياسي  على سبيل  ديسمبر- 

يحوز- حسب ردات الفعل في كل مكان- على رضى 
وال  المجتمع  ونخب  فئات  من  الساحقة  األغلبية 
المتصارعين  حتى  بل  يعارضهًا؛  صوتًا  نسمع  نكاد 
ولهذا  للحل،  كمحاولة  معارضتها  على  يجرؤون  ال 
النظر  بصرف  عليها  ــرار  واإلص بها  التمسك  فإن 
تساهم  قد  جادة  محاولة  تبدو  نجاحها،  فرص  عن 
يبدو  حين  في  الصراع،  عن  الناتجة  األزمة  حل  في 
حول  تختلف  إشكاليًا  موضوعًا  الدستور  مشروع 
المجتمع  منظمات  من  والكثير  النخب  نصوصه 
التي قاطعته  االجتماعية  المكونات  المدني وبعض 
أعضاء  من  عــدد  حوله  اختلف  كما  البداية  منذ 
سالح  إلى  تحول  أنه  جانب  إلى  التأسيسية،  الهيئة 
السياسي،  المشهد  في  المتصارعين  أيــدى  في 
الدستور  بمفردة  يؤمنون  ال  الذين  ذلك  في  بمن 
على  بعرضه  التمسك  فإن  ولهذا  بشري،  كتدبير 
االستفتاء في مرحلة البحث عن حلول سياسية تحوز 
في  يعد  التجمع،  فئات  من  الساحقة  األغلبية  رضى 
على  الحرص  وعدم  الحكمة  تنقصه  تصرفًا  نظري، 
سالمة الكيان الليبي، فعرض موضوع إشكالي على 
ستكون  داٍم  محتدم  صراع  معمعة  في  صعيد  كل 
التي  بتلك  شبيهة  الشخصي-  رأيي  في   – نتيجته 
تنتج عن صب الزيت على النار، وبالتالي فإن القول 
القانونية يفقد  الناحية اإلجرائية  بصحة عرضه من 
مصداقيته في الواقع العياني، ألن ظروف ومعطيات 
االستفتاء  مطلب  فيها  أصبح  بيئة  خلقت  الصراع 
إلنقاذ  وليس  الصراع  لكسب  سالحًا  ذاته  حد  في 
الصراع  تعقيدات  أنشأتها  التي  فالبيئة  الوطن، 
والمثالب التي طبعت مشروع الدستور، كلها جعلت 
نكراء ألحد  بمثابة هزيمة  نتيجة لالستفتاء هي  أي 
في  وهذا  اآلخــر،  للطرف  ساحق  وانتصار  األطــراف 
إعداد  يجري  أجله  الذي من  الغرض  ليس هو  ظني 

الدساتير.
الدستور  أعدت  التي  الهيئة  إن  بعضنا  يقول  قد 
هي جسم منتخب وبالتالي ينبغي عرض ما توصلت 
إليه على ناخبيها وهذا كما أسلفت قول صحيح من 
هو  الليبي  الصراع  واقع  ولكن  نظريًا،  المبدأ  حيث 
صراع سياسي تذكيه مصالح قوى خارجية وتتنازعه 
فإن  هنا  مادية ومن  ومفاهيم ومصالح  رؤى  داخليًا 
الجادة ال بُد أن تكون سياسية  الحل  كل محاوالت 
الليبي  فالواقع  قانونيًا  الحقًا  تقنينها  يمكن  حتى 
واألجسام  القانوني  بمعناها  الشرعية  فيه  تنتفي 
داخليا  الصراع  وتقود  والزمان  المكان  تمأل  التي 
على  ويترتب  الــدولــي  المجتمع  معها  ويتعامل 
تتغذى  المجتمع،  حياة  في  تؤثر  مادية  آثار  أفعالها 
ودستوريًا  قانونيًا  بينما  الواقع،  األمر  من  جميعها 
ال وجود لمسمى مجلس الدولة الذي فرضته حراب 
الميليشيات وال لمجلس النواب الذي انتهت واليته 
األمر  توافقات  أنتجته  الذي  الرئاسي  المجلس  وال 
للميليشيات  بالنسبة  األمر  وكذا  السياسية  الواقع 
مكونات  فتفكيك  المسلحة،  التشكيالت  وكــل 

من خالل  إال  ممكنًا  لي  يبدو  ال  المعقد  الواقع  هذا 
السياسية قبل  األسئلة  مشروع سياسي يجيب على 
القانونية، ألن الواقع يسبق القاعدة القانونية التي 

تستجيب لحاجات الواقع الذي تشكل وتبلور.
إلى  حاجة  في  الليبيين  بأن  بعضنا  يحاجج  قد 
بين  الخالف  ولكن  فيه  شك  ال  مما  وهذا  دستور، 
ضرورة  عدم  أو  ضرورة  حول  ليس  المجتمع  فئات 
هذا  نصوص  محتوى  حول  ولكن  دستور،  وجــود 
المشروع الذي يعتبره البعض وأنا أحدهم، مشروعًا 
وآخرون  الدستور،  جبة مسمى  ترتدي  دينية  لدولة 
ال يعتبرونه يمثلهم، إلى جانب من يعلنون مقاطعة 
المشروع  أصبح  هــذا  كل  وفــوق  عليه  االستفتاء 
سالحًا في يدي المتصارعين في المشهد السياسي 
مؤشرات  أن  فلو  ومناطقيًا،  وجهويًا  أيديولوجيا 
المشروع  هذا  أن  إلى  تشير  العام  الرأي  فعل  ردات 
يحوزه  الذي  بذلك  شبيه  توافق  على  مبدئيًا  يحوز 
على  به وعرضه  التمسك  لكان  االنتخابات،  مشروع 
عن  للبحث  جادة  ومحاولة  صائبة  فكرة  االستفتاء 

حل.
الدساتير  الكثير من  أن  يقول  أيضًا  البعض  لعل 
صحيح  قول  أيضًا  وهذا  األزمات،  إبان  إعدادها  تم 
مشاريع  من  جــزءًا  كانت  الدساتير  تلك  ولكن 
حلول  حول  واسعة  توافقات  فيها  تمت  سياسية 
الدساتير  تلك  فجاءت  الصراع،  لمسببات  سياسية 
المشروع  توافقات  أنشأته  الــذي  الواقع  لدسترة 
بعد  للجميع،  ملزمة  عليا  مرجعية  لتصبح  السياسي 
المجتمع  أطياف  من  الساحقة  األغلبية  به  قبلت  أن 
الحلول  على  وتوافقت  شاركت  أن  لها  سبق  التي 
توفر  قد  لي  يبدو  ال  الــذي  األمــر  وهو  السياسية، 
بيئة صراع  في  بدأ  الذي  الليبي،  الدستور  لمشروع 
أستبعد  وال  دام  ومناطقي  وجهوى  أيديولوجي 
هذا  معدي  من  البعض  ومواقف  رؤى  على  أثر  أنه 
الصراع  هذا  فيه  استمر  الذي  الوقت  في  المشروع، 
طوال عشر سنوات يضيف وينشئ تعقيدات جديدة 
التأسيسية  الهيئة  فيه  ابتدأت  الذي  الواقع  على 
الصراع  هــذا  أفــق  في  تظهر  أن  ودون  أعمالها 
جانب  إلى  ناجح،  سياسي  توافق  مشروع  أي  بوادر 
على  المصوتين  الهيئة  أعضاء  من  األغلبية  إصرار 
اإلجرائية  بأهداب  التمسك  على  المشروع  إقــرار 
نقاط  مناقشة  إلى  بالعودة  القبول  القانونية وعدم 
الخالف مع زمالئهم المختلفين معهم ودون إدراك 
الليبي  الكيان  على  وخطورته  الصراع  لمستجدات 
»ما  بالليبي  لزمالئهم  يقول  حالهم  لسان  وكأن 
إلى  بالعودة  هــؤالء  قبل  فلو  حصلتك«،  صدقت 
النقاط للتوصل إلى  الهيئة والبحث في تلك  التئام 
يكون  أن  الممكن  من  لكان  حولها،  توافق  صيغة 
عن  شعبيته  تقل  ال  شعبيًا  مطلبًا  الدستور  مشروع 
في  فعالة  أداة  ولكان  باالنتخابات  المطالبة  شعبية 
مواجهة الفشل السياسي بدال من أن يصبح سالحًا 

في أيدى المتصارعين في مشهد الفشل الساسي.

األطراف التي 
تعارض طرح 
املشروع على 

االستفتاء فظاهر 
حالها أنها ال 

تعارض هذا 
املشروع ألنه يحوي 

نصوصًا تعادي 
الحقوق والحريات 

واملعتقدات وتعود 
باملجتمع

 إلى كهوف التاريخ

هل العالم بصدد مولد 
طالبان جديدة؟

األماني  وفق  أفغانستان  في  يجري  ما  قراءة  وعسكريًا،  واستراتيجيًا  سياسيًا  الخطأ،  من  أنه  أعتقد 
واألحالم. لقد جاءت أميركا وقوضت حكم طالبان ودفعتها إلى الفرار إلى الجبال وفي الشتات، واليوم 

أميركا نفسها وال أحد غيرها، هي التي سمحت لطالبان بأن تعود إلى كابول وإلى الحكم.
المدن  كبريات  اكتسحت  أن  بعد  الجمهوري  القصر  على  وسيطرتها  كابول  إلى  طالبان  عودة  إن 
األفغانية على مرأى ومسمع من عيون أميركا في السماء وقواتها على األرض، لم يأت نتيجة هزيمة 
عسكرية؛ بل لم يأت نتيجة احتكاك واحد بين الجانبين، بل جاء نتيجة شهور طويلة من المفاوضات 

المعقدة في الدوحة وخارجها.
إن طالبان اليوم، في اعتقادي، ليست تلك التي فككتها أميركا قبل 20 عاما وأنفقت في سبيل ذلك 
عشرات مليارات الدوالرات من الخزانة األميركية، ومن العديد من »الخزنات الخليجية«، إنها طالبان 
أخرى جديدة جاءت بمفاوضات وشروط. هل اليابان التي أحرقتها أميركا وقصفتها في نهاية الحرب 
هل  األميركية«؟  للشروط  والخاضعة  المهزومة  اليوم  هي»اليابان  الذرية،  بالقنابل  الثانية  العالمية 
ألمانيا النازية الهتلرية التي فككتها أميركا ودمرت عاصمتها وقسمتها، هي »ألمانيا اليوم المهزومة 

التي تدور في فلك الواليات المتحدة«؟
أميركا ليس لديها صديق، وهذه من ألفباء السياسية؛ بل لديها مصالح فقط. ومن هنا أعتقد أن 
أميركا عن حكومة أشرف غني ما  المدفونة على خلفية تخلي  الذين استحضروا أحالمهم وأمانيهم 

مكن طالبان من العودة إلى الحكم، قد تسرعوا قلياًل.
لنعد إلى الوراء قلياًل ونرى كيف تخلت أميركا عن أهم حليف لها في الشرق األوسط والخليج، بعد 
إسرائيل، شاه إيران، بل ورفضت مجرد استقباله وعالجه، ثم سمحت للخميني بالعودة إلى طهران. لو 
لم تكن المصالح األميركية تستدعي ذلك لما غادر الخميني منفاه الباريسي على متن طائرة فرنسية 
خاصة إلى يوم يبعثون. ألم يخدم »نظام الماللي« المصالح األميركية اإلستراتيجية والجيوسياسية، 

أضعاف ما كان يقدمه نظام الشاه المريض؟
إن وجود »الخطر اإليراني« ركع جميع إمارات الخليج النفطية التي تحولت إلى قواعد أميركية شأنها 
شأن اليابان وألمانيا، وقاد فيما بعد إلى تهافت تلك اإلمارات إلى االعتراف بإسرائيل، القوة المهيمنة 
في الشرق األوسط، وقد يكون الوقت حان اليوم لميالد نظام جديد من رحم »الماللي« »يسبح بحمد 

البيت األبيض«.
قنابل  بذلك  تزرع  كابول  إلى  العودة  من  »الجديدة«  طالبان  مكنت  التي  أميركا  إن  اعتقادي،  في 
من  وقريبة  حساسة  منطقة  وفي  والصين،  والباكستان  إيران  خاصرة  في  متفجرة  وبراميل  موقوتة 

المصالح الجيوسياسية الحيوية لروسيا.
الحريات«،  لكل  القامع  المتشدد،  نظامها  »إعادة  تنوي طالبان  اليوم، هو: هل  المطروح  والسؤال 
والذي كان سائدًا في تسعينيات القرن الماضي وتحالف مع »القاعدة« واستهدف الواليات المتحدة في 
عقر دارها، وهل ستخاطر بتقويض الحريات التي نشأ في ظلها آالف الشباب في السنوات العشرين 
األخيرة، أم أنها ستلتزم بما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، الذي أكد، حسب راديو بي بي 
لها  وسنسمح  المرأة،  حقوق  وسنحترم  األفغان،  جميع  فيها  يشارك  حكومة  لتشكيل  »نسعى  سي، 

بالتعليم والعمل على أن ترتدي الحجاب«؟
الجديدة«،  والتي تصب في خانة فرضية »مولد طالبان  التي تم رصدها،  المؤشرات  بين  إن من 
الواليات  المقيم في  اختيار األكاديمي  المرجح  أنه من  الدبلوماسية على  المصادر  العديد من  تأكيد 

المتحدة، ووزير الداخلية السابق، علي أحمد جاللي، لرئاسة حكومة موقتة في كابول.
سنتابع ونرى.

علي الداللي

10300 العدد
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قل للباكني على الزمن الجميل

تمليها  قصائد  فهي  االرتجال.  على  هذه،  طبيعتها  بحكم  تساعد،  المختزلة  الشعبية  الشعرية  األشكال 
المواقف واللحظات التي يمر بها إنسان ما، رجاًل كان أو امرأة، فتولد في وجدانه شعورًا قويًا يجعله يفرغ 

شحنته، أو على األقل، قدرًا منها في نفثة شعرية.
أشهر هذه األشكال قاطبة، على صعيد العالم، هو الشكل الشعري الياباني المسمى »هايكو«، وهو شعر ال 

يغنى. ومن نماذجه:
ثلج األمس

الذي تساقط مثل نويرات الكرز،
سيصير ماء مرة أخرى.

وهي قصيدة للراهب غوزان قالها في 1798/12/17، ويقصد منها أنه على وشك الموت.
و:

أيتها الفتيات في حقل األرز،
الشيء الوحيد غير الموحل أغنياتكن.

للشاعر كونشي رزان، عاش بين القرنين السابع والثامن عشر.
وهناك نمط شعري آخر ينتشر في جزر الكاريبي يسمى »كالبسو« وهو شعر غنائي وغالبًا ما يكون 

تعليقًا على أحداث ووقائع مزامنة، سياسية أو اجتماعية وذي طابع ساخر.
ومن نماذجه:
نجار من أريما

ذهب يتعقب شعثاء تدعى أميلدا
و: ماتيلدا، ماتيلدا،

ماتيلدا، سرقت نقودي
ثم رحلت إلى فنزويال.

وهناك النمط الشعري األفغاني المسمى »النداي« المقتصر على قبائل البشتون ويرتبط بالنساء أكثر 
من ارتباطه بالرجال، وهو شعر غنائي. ومن نماذجه:

لن أتخذ قط عشيقًا مسنًا
يبدد الليل في التخطيط، ويدعي أنه متأهب في الصباح.

و:
واحد يموت لرؤيتي لحظة

وآخر يلقي بي خارج السرير مدعيًا أنه نعسان.
ولدينا في ليبيا، في المنطقة الشرقية منها، الشعر المسمى »العَْلم« المتكون من بيت واحد ال توحد 
شطريه قافية، وهو يلقى إلقاء، وإن غنى فيغنى بطريقة بالغة الخصوصية ودون موسيقى، وهناك إلى 

جانبه »الشتاوة«. ومن نماذج »العلم«:
سالمي على لوالف، نبِّت ارْبيع فيدي ليمنا

و:
ناري على لوالف، إن كان نارهم كيف نارنا

وثمة أيضًا ما يسمى »أغاني الرحى« المنتشر عبر ربوع ليبيا، وهو شكل شعري تؤلفه وتغنيه النساء 
عند قيامهن بعملية طحن الحبوب بواسطة الرحى التقليدية. ومن نماذجه:

سوال النبي يا بعيدين... دِزُّوا انْباكم ايجينا
صحيحين واالَّ مريضين... وااّل الخاطر نسينا

و:
يا امْميمتي خير بختي... من دونكم يا اخْواتي

م السهم جتني كرومة... حصل عظمها في لهاتي ومن السهل مالحظة أن »الهايكو« الياباني، رغم 
طابعه االرتجالي، مدون ومعلوم القائل، أي أنه ينتجه المثقفون، أو المتعلمون. وأن أشعار الكالبسو والعلم، 
رغم أنها تكون معلومة القائل؛ فإنه ال يتم توثيق ذلك، ربما بسبب أن غالبية منتجيه من عامة الناس. في 

حين تسيطر المجهولية على أشعار نمطي الالنداي والرحى.
على صعيد المواضيع، يركز »الهايكو« على استمداد صوره من الطبيعة. أما »الالنداي« فيكاد يقتصر 
تأليفه على النساء وينحصر االهتمام فيه، أو يكاد، على كشف العالقة بالعشيق في تعابير طليقة، وال يذكر 

فيه الزوج إال في سياق التعريض!. في حين تتنوع مواضيع الكالبسو والعلم وأغاني الرحى..
ذات  ابتكار صيغ جمالية  نفسها في  األنماط ال تجهد  أشعار هذه  أن  التعبيرية، نالحظ  الناحية  من 

مهارات بالغية، وإنما تتميز ببساطة كاملة.

والطريق  الكتاب،  معرض  إلى  رياض  عبدالمنعم  ميدان  من  الفخم  األوتوبيس  ركبت  السنة،  هذه 
مقره  إلى  المعرض  ينقل  أن  قبل  السابقة،  السنوات  معارض  ذكريات  وأخذتني  وطويل  مزدحم 
بمقاه  نجوم!   5 بالفعل معرض  الماضية، وكان  السنة  زرته  الذي  الخامس،  بالتجمع  الجديد  الفخم 
ولم  األوزبكية!  سور  ركن  على  أعثر  لم  ولكنني  وإضاءة،  حديثة  وصاالت  فخيمة،  ومطاعم  حديثه، 

أجد المقهى الثقافي!
الدكتور  نر  لم  إن  بيننا،  فيما  ونتساءل،  نتجمع  كنا  عندما  السابقة،  السنوات  بالي  على  خطرت 
في  تراه  بالتأكيد  ولكنك  مثاًل،  بنغازي  في  كاماًل  عامًا  تراه  ال  قد  الذي  السنوسي،  صالح  األديب 
لمشاريع  المسماري  إدريس  العزيز  الراحل  وتخطيط  مشاريع  بالي  على  وخطرت  الكتاب،  معرض 
األدبية  والشخصيات  الرموز  لك  يُقدم  أو  يُقدمك  وهو  علي،  زياد  والدكتور  أيضًا.  والليل  النهار، 

العربية، التي تحضر المعرض.
علي  الدكتور  حول  أو  المصراتي،  مصطفى  علي  الشيخ  األستاذ  حول  يتحلقون  الرفاق  تجد  وقد 
إلى  تنضم  أو  معًا.  معهما  جلسة  ضمته  عندما  المسماري  حمد  فرحة  وتذكرت  خشيم،  فهمي 
طاولة األستاذ عبدالقادر غوقة، وبشير زعبية، ومحمود البوسيفي، أو قد يصل بغتة األديب الطفل 
العبار،  سالم  رفقة  المسالتي  محمد  أو  مازن،  أمين  رفقة  عراب  كامل  أو  الشريف،  يوسف  الكبير 
وأحيانًا  بل  ليبيا،  من  المهجّرين  أو  المهاجرين  اإلخوة  أحد  يفاجئك  وقد  العريبي،  وعبدالرسول 
الصديق  إليه  جاء  عندما  تاريخه،  أذكر  ال  الذي  المعرض،  ذلك  في  حدث  مثلما  المعارضين،  بعض 
عيسى عبدالقيوم، من بريطانيا، ونشر مواضيع إعالمية، تحتاج إلى كتيبة إعالمية كاملة لتنفيذها، 

وتذكرت فرحة الرفاق به.
السنة الماضية، ذهبت وأحسست بغربتي، وأيضًا غربة عدد من الرفاق في هذا المعرض الكبير، 
أبصارهم  بشراهة،  يدخنون  أنهم  إلى  انتبهت  اثنين،  أو  منهم صديق  معارفي  بعض  مع  وجلست 
من  تصدح  التي  المتنوعة،  بموسيقاه،  الحشد،  في  وضياعهم  بغربتهم،  تحس  وتكاد  زائغة، 
التقاط  على  ويحرصون  الجديد،  العهد  ثقافة  وزير  حول  يتحلقون  كثيرين  رأيت  كافة.  االتجاهات 
صور تذكارية معه، لعله بسبب لباسه الليبي التقليدي الالفت للنظر، وانتبهت كيف قفز ثالثة من 

المتحلقين بمنضدتنا وانطلقوا للتصوير معه.
الصديق  مع  جلسة  ولوال  كتاب،  أي  معرض  في  تراه  أال  يمكن  ال  الذي  الفيتوري  أحمد  أر  ولم 
أنا  أتسكع  أنيق لظللت  رائعة وكتاب  المثقف سالم سعدون في ركنه، وكرمه بقهوة  الخبير  الناشر 
للكتب أشرف  أنيق  السابقة، ولوال فرحتي وبهجتي بركن  المعارض  يرافقني في  لم  الذي  وعكازي، 
صادق  رفيق  ساطي  عوض  الراحل  ابن  ساطي  فايز  الدوام  على  المرحب  المتبسم  الشاب  عليه 

النيهوم، الذي انتبه إلى شدة عطشي فجاءني بزجاجة ماء مثلجة.
أخي  أر  لم  ولكنني  درويش،  خالد  والشاعر  شنيب  رحاب  الشاعرة  برؤية  سعدت  قد  كنت  وإن 
إدريس  وال   ، العنيزي  محمد  وال  حميدان،  إبراهيم  وال  الشويهدي،  على  محمد  األديب  وصديقي 
الكريمة سالمة  السيدة  أر  ولم  الشاعرة خديجة بسيكري،  األصفر، وال صديقتي  الطيب، وال محمد 
المدني، وال الشاعرة حواء القمودي.. وال الدكتور محمد المفتي، وال أحمد بالو، وال سالم العوكلي، 
وال  الماقني،  نورالدين  وال  دربي..  تهاني  الشاعرة  وال  العجيلي  عبدالسالم  وال  الككلي،  عمر  وال 
الشاعري  وال  المالكي  نصيب  وحسين  عبدالدائم،  نوري  وال  الفالح،  وعلي  العريبي  أحمد  الرفيقين 

وكثيرين آخرين سوف أحزن ألنهم سوف يزعلون ألنني لم أتذكرهم.
أمام  محطته  وصل  قد  )الباص(  وكان  جليل،  وحزن  كآبة،  عليّ  وتسلطت  استعبار،  وهاجني 
لي:  وقال  غيري،  أحد  يبق  فلم  السائق،  إليّ  ونظر  ساعة،  من  أكثر  استمرت  رحلة  بعد  المعرض 
ال  قدمي  أن  »يبدو  واستطردت:  معك!«  أعود  »سوف  الحال:  في  فأجبته   ..» أستاذ  يا  »المعرض 
توافق على تجولي هذا اليوم«. أجاب متبسما:»تنورنا، والتذكرة علينا«.. شكرته، وقلت له: »ال أنت 
بيتي  إلى  وعدت  التذكرة  قيمة  وأخذ  علينا!« ضحك  لو طب  وكرمك  بودك  المراقب  أنا سنقنع  وال 

مبتهجا بذكريات السنوات الماضية!
وعلى الرغم من مرارة ما أحسست به من خيبة بسبب غياب الرفاق، والروح التي افتقدناها من 
بعد فقدان ساحة األزبكية والمقهى الثقافي، في معرض القاهرة الجديد، فإنني انتبهت إلى أنه لم 
يعد يغيب كتاب على أحد إال على أولئك الذين ال يريدون أن يفهموا أن الكتاب كلمات والكلمات 
يقول:  اآلن  نفسه  فرض  ومتقدمًا،  جديدًا  واقعًا  أن  غير  كتاب.  ضمها  إذا  إال  وتموت  وتحيا  تولد 
التي حوت  المرعبة  العالمية  الشبكة  ما، في هذه  إن حمَلتها بشكل  أكثر  وتنتشر  الكلمة  »تعيش 

علوم اإلنسانية كافة، فما عليك إاَل أن تنقر كلمة من الموضوع الذي تريد وتجده أمام شاشتك«.
البحث  فأردت  الكلمة،  رموز  رفاقنا  من  الكثيرين  ذكرت  أنني  إلى  انتبهت  عندما  حدث  ما  وهذا 
كاماًل،  البيت  فجاءني  ذاكرتي  به  جادت  بما  جهازي  فنقرت  الفراق،  عن  المتنبي،  قاله  بيت  عن 

بشرحه ثم أضاف لي قصيدة تتناول الموضوع نفسه وتعد من روائع المتنبي، البيت يقول:
النت  زادني، موالنا  . ثم  الِجماال  زَمّوا ال  الصَبِر  اِرتِحاال *** وَحُسنَ  َليسَ هُمُ  بَقائي شاَء 

بأروع قصائده في الموضوع ذاته، وهي التي استهلها:
َأرَقٌ عَلى َأرٍَق وَمِثلِيَ يَأرَقُ *** وَجَوىً يَزيدُ وَعَبرٌَة تَتَرَقرَقُ، واختتمها:

وَعَذلتُ َأهَل العِشِق حَتّى ُذقتُهُ *** فعَِجبتُ َكيفَ يَموتُ مَن ال يَعشَقُ.
نعم كيف يموت من ال يعشق )الكلمة(؟

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

قارئة فنجان التي تقود البالد!
أحمد الفيتوري

مراهقًا،  صبيًا  جعلني  فيما  كثيرًا،  ونجمتُ  فكرتُ 
في  العسكري   ،1969 سبتمبر  انقالب،  قائد  يناصر 
منع  التجول،  منع  بعد  له،  قرار  أول  كان  حين  ليبيا، 
للخمور  حيث  مدينة،  ابن  كنت  وقد  ليبيا،  في  الخمور 
من  القذافي،  معمر  أول  المالزم  كان  ومقاهٍ.  متاجر 
هذا  وعّل  مقهى،  وال  خمرًا  ير  لم  رعوي،  بدوي  مجتمع 
الثاني،  قراره  فجعل  االنقالب،  قيادة  مجلس  أمر  زاد 
لمد  تحفر  عاماًل،  كنت  لو  حتى  الشارع،  في  األكل  منع 

والكهرباء. الماء  مواسير 
مثلي،  مراهق  لصبي  كيف  كثيرًا،  ونجمتُ  فكرتُ 
كنت  وقد  بالالمعقول،  يساق  وأن  المنع،  يستهويه  أن 
العمر  بحكم  الممنوع،  إلى  منساقًا  أبي،  على  متمردًا 
انجرافي،  يُوقف  لم  ذلك  لكن  والمدينة.  والثقافة 
معمر  أول  المالزم  جرجرها  التي  البشر،  قطعان  مع 
زمالئه  بقية  مثلما  العشريني،  الشاب  القذافي، 
الفتًا  كان  وقد  االنقالب.  شاركوه  من  العسكريين، 
القذافي،  معمر  تجربة،  وفقر  ثقافة  محدودية  للنظر، 

عديم الخبرة بمجمل الحياة، وخاصة السياسة.
مكتفيًا  الصفحة،  قلبت  ثم  كثيرًا،  ونجمت  فكرت 
المضاعف في  المرء تكون في ضعفه،  بتعليل: أن قوة 
حالة القذافي. فيكون الضعف قوة، إذا ما افتقر الجمع 

زمام أمره، وذلك عند اندفاعه العفوي. والمالزم معمر 
الذي  كمتدين،  للجمهور  ثم  لرفاقه  تمظهر  القذافي، 
حافز  ذا  زمالئه.  بين  به  عرف  ما  الفقيه،  بنعت  أوحى 
بالمشترك:  الجمع،  الستقطاب  يستعين،  ألن  رئيس 
في  األكل  منع  ثم  الخمور،  منع  فكان  الديني.  الوازع 
في   69 سبتمبر  انقالب  عنه،  تمخض  ما  وذا  الشارع، 
فيما  سيبان  لسليقة،  سياق  وذلك  األولــى.  ساعاته 
خارج  المغرد  االتــبــاع،  ال  االبــتــداع  سمتها  أن  بعد، 

السرب، لكن باللحن القديم المهجور.
الزوجات،  بتعدد  يسمح  قانون،  إعادة  عن  تمخض 
رئيس  ــاله،  ت ما  البيان  فبراير،  ــورة  ث نصر  ــالن  إع
مصطفي  المستشار  االنتقالي:  الوطني  المجلس 
الناس  يدعمها  الثورة،  أن  إلى  ركن  من  عبدالجليل، 
»تعدد  بند  في  عليه  اتكأ  ما  ديني.  غريزي  ــوازع  ل
أن  ساعتها،  به  المحيطة  والجماعة  معتقدا  الزوجات«، 
ويقبضون  الثورة،  يلجمون  بهذا  وأن  اهلل،  شرع  هذا 
وكذلك  المستشار،  أن  يتكشف  وبهذا  زمامها.  على 
على  السيطرة  تتغيا  من  منه،  القريبة  الجماعة 
وليس  السياسية،  واألساليب  المعرفة  تفتقد  السلطة، 
في الجراب غير الدين، ما تحول إلى وسيلة للمغالبة.

تمخض  ما  إجرائيًا،  فبراير  ثــورة  بيان  تمخض، 

رغم  سيبتمبر،  انقالب  قيادة  لمجلس  أول  قرار  عنه، 
واحد،  فالمشترك  حــواًل،  األربعين  تعدى  الفارق  أن 
المفردات  كانت  وإن  الغاية،  تبرر  التي  الوسيلة 

مختلفة.
بيان،  يكون  أن  في  مفارقة،  ثمة  ليس  وعليه 
دبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
زواج  عقد  بمثابة  للشباب،  العالمي  اليوم  مناسبة  في 
الليبي،  الشباب  من  االآلف  لمئات  نكاح(،  شرعي:)عقد 
ظالم  في  البيان،  لذاك  يستمعون،  ساعة  كانوا  من 
يعانون  صــوب،  كل  من  الجائحة  تداهمهم  دامــس، 
بالد  من  الشرعية،  غير  بالهجرة  يحلمون  البطالة، 

غاصة في حرب أهلية..... إلخ .
من هذا، وما على شاكلته الكثير، ليس من المغاالة 
أفغانستان،  ليبيا كما  أن  القول  إلى  الذهاب  في شيء، 
بعدم  معزز  دولي،  وبدعم  طالبان.  عقود  منذ  تحكمها 
أخيرًا  ما  المتحدة،  الواليات  قبل  من  بليبيا،  االهتمام 
أن  في  األفغان،  حرية  لتعزز  كابول،  من  انسحبت 
الليبيين،  بأنفسهم، كذا عززت حرية  أنفسهم  يحكموا 
في أن يكونوا أحرارا، تحت حكم طالباني. أو كما قالت 
تسوء؟،  األمور  بدأت  متى  المسألة،  ليست  يونغ:  أريكا 

بل متى كانت على ما يرام؟.

كل  يكون  أن  فقط  أريد  معقدة،  رغبات  أو  كبيرة  أحالم  لي  ليس 
شيء نظيفًا ومرتبًا وفي مكانه، وأن أجد وقتًا للكتابة )عملي الذي 
نقتات منه( وللقراءة، ومشاهدة األفالم ومباريات كرة القدم، وبعض 
والمنغصات  الفوضى  قلب  في  لكن  كوابيس،  دون  للنوم  ساعات 
تبدو هذه الرغبات الصغيرة صعبة المنال حتى في بيتي الصغير، ما 
بالك بالبيت الكبير الذي نسميه وطنًا، وبأحالم ورغبات حياله تبدو 

صعبة ومعقدة.
البيت  Home على  المفردة نفسها  اإلنجليزية تطلق  اللغة  في 
وعلى الموطن أو الوطن، ألنهما متداخالن بشكل عضوي، وبقدر ما 
يهيئ البيت األجيال الستقبال الوطن بحبور، بقدر ما ينعكس وضع 
الوطن على البيت. يُصدّر الوطن منغصاته وتوتره لداخل كل بيت، 

ويتحول إلى ركن صغير في الجحيم إذا ما تحول الوطن إلى جحيم.
أحأول أن أجعله مالذي، وأتقي بجدرانه عواصف الغبار التي تدور 
أن  األخبار، غير  إلى أقصى حد متابعة نشرات  الخارج، متحاشيًا  في 
رغباتي الصغيرة وهواياتي التي أحاول أن أفكها من مخالب الساسة 
الكهرباء  تنقطع  جــدارة.  بكل  الوطن  أزمــات  تجتاحها  وأنيابهم، 
الليل إلى كابوس طويل نحدق في عتمته بعيون مطفاة،  فيتحول 
العالم  هذا  في  جمال  زاوية  أي  ومتابعة  والقراءة  الكتابة  تتوقف 
المُوّلد،  يا سالم، شغل  الظالم  تلعن  أن  بدل  فأقول  الشاشة،  عبر 
وحين يضج المولد مع المئات األخرى يصبح المكان محجرًا صاخبًا 
يطالبك  الذي  داخلك  في  الصوت  حتى  فيه  تسمع  أن  تستطيع  ال 

بالصبر.
رغم سكني ضمن المخطط الرسمي للقرية، فإنني احتجت ألن 
أمد خط مواسير مسافة 200 متر كي أجلب الماء إلى البيت، كلفني 
مرتب شهرين رغم أني أدفع شهريًا قسط المياه منذ ثالثين سنة، 
أما النفايات والقمامة فألن بيتي يقع في طرف القرية خصصت لها 
ألقي كيس قمامة على  محرقة صغيرة، ألني مازلت ال أستسيغ أن 
هذا  في  للقمامة  الوحيد  المكب  أصبحت  التي  الطرقات  جوانب 
الوطن القارة المترامي األطراف. أدرك أن كيس قمامتي لن يضيف 
لهذه األكداس شيئًا، ولكني أخذت على نفسي عهدًا أال أشارك في 
الصغيرة  محرقتي  أن  أدرك  ورقي،  منديل  برمي  ولو  الجريمة  هذه 
الفضاء، وبالتالي في ما يسمونه خطر  الغازات في  تساهم في بث 
ضخ  من  عقود  طيلة  وطن  في  أفعل  ماذا  لكن  المناخي،  التغير 

بلفظة  المنكه  والحديث  والمتوترة،  الحماسية  والخطابات  النفط 
الجماهير عن السعادة، لم يضع أي خطة لتدوير النفايات أو التخلص 
شراء  في  رغبتها  عن  عالمية  شركات  عبّرت  حين  وحتى  منها، 
القمامة من المدن الليبية وتكفلها بالتنظيف باعتبار هذه القمامة 
المصاب  السابق  النظام  إدارات  رفضتْ  الخام،  المواد  من  ثروة 
بديال،  تطرح  أن  دون  العرض  هذا  القهري  األجانب  بوسواس 
واستمرت القمامة تتكدس في الشوارع وعلى الطرقات وفي الغابات 
المستزرعة وعلى الشواطئ، وفي أفضل األحوال تُرمى في الوديان 
فتلوث المخزون الجوفي من المياه العذبة، إضافة إلى تلوث البحر 
الذي أصبح المكان الوحيد الستيعاب مياه الصرف الصحي في كل 

مدن وقرى ليبيا الساحلية.
هذا  شامت  يحيل  أن  الممكن  ومن  الماء،  عن  سابقًا  تحدثت 
الجانب أيضًا إلى ثورة فبراير والعقد األخير، لكني طيلة سنوات من 
ــ  لم تصل  التسعينيات حين كنت أسكن في شارع في قلب درنة 
مثل غيري من آالف البيوت ــ المياه إلى البيت إطالقًا، وكنت أقوم 
في  الماء  بجلب  ليل  منتصف  كل  أبدأ  المتهالكة  األوبل  بسيارتي 
مع  البيت  مدخل  في  الصدئ  الخزان  أمأل  حتى  بالستيكية  أوعية 
بالماء  يزودنا  وبدأ  بئرًا  الجيران  أحد  حفر  أن  إلى  الشمس،  شروق 
كانت  عتيقة،  بنزين  محطة  بقرب  كانت  البئر  تلك  وألن  المقنن، 
المتسرب، فكنت أذهب أللتحق بطوابير  البنزين  رائحة  تفوح منها 
على  البخارية  المحطة  بها  تصدقت  التي  الحنفية  أمام  العطاشى 
دولة  في  الشعبية  باألحياء  تذكر  مشاهد  في  العطشان،  الشعب 
الجديد  الجيل  التي يربط  الكهرباء  أما  أفريقية تعيش حربًا أهلية. 
انقطاعها بالعقد األخير، فمازلت أذكر الليالي السوداء التي انقطعت 
تنقطع  فهمنا..  صديق:  مرة  قال  الجميل،  الزمن  أيام  علينا  فيها 
بسبب  الشتاء  وفي  والرطوبة،  الحر  بسبب  الصيف  في  الكهرباء 
المطر، وفي الخريف بسبب الرياح الشديدة. فما الذي يقطعها في 
وضحكنا،  الهواء،  في  المنتشرة  اللقاح  حبوب  بسبب  فقلت  الربيع؟ 

فقال بدل أن تلعن الظالم اضحك.
ال أربط هذه المنغصات بسنوات الفوضى األخيرة فحسب، كما 
ومن  جدًا،  الضرورية  فبراير  انتفاضة  معادي  من  الكثيرون  يفعل 
هذه  لكن  والرفاه،  بالحرية  المقوض  الناس  حلم  في  الشامتين 
المنغصات عشتها وعاشها الماليين مثلي حتى في السنوات التي 

وآمنة  مستقرة  البالد  كانت  عندما  الخير  سنوات  البعض  يسميها 
بها  المدعوم، وتحيط  العلف  لها  يتوفر  كحظيرة حيوانات مسيجة 
هذه  في  حتى  صوب،  كل  من  الكالب  ونباح  والرعاة  الكاميرات 
بقلة(  ليسوا  )وهم  األقلية  إال  أشدها  على  المعاناة  كانت  السنوات 
على  النظام  فتحها  التي  الفساد  مؤسسة  من  المستفيدين  من 
مصراعيها دون رقيب أو عقاب، وهؤالء هم من يسمون تلك الفترة 
الجميل، لكنه لم يكن خيرًا وال جمياًل عند  الزمن  أو  الخير  سنوات 

أغلب الليبيين الذين عاشوا على الكفاف أو دونه.
في عقد التسعينيات، وحينما كان النظام يبيع العملة الصعبة في 
السوق السوداء عن طريق سماسرة نافذين يحتكرون هذه التجارة، 
ووصل سعره في السوق الموازية عشرة أضعاف، يتذكر المواطنون 
مثلي المعاناة الصعبة التي مروا بها، كنت أقضي مع طوابير طويلة 
)مهندسين وموظفين ومعلمين وغيرهم( ساعات  التكنوقراط  من 
طويلة في المصرف للحصول على 50 دينارًا على األحمر ال تكفي 
عامًا،  وأحيانًا  تتأخر شهورًا  المرتبات  كانت  لحياة متقشفة،  أسبوعًا 
وكانت الشوارع تكتظ بالمتسولين والمتسوالت، وكنا نحن نتسول 
بطريقتنا المتأنقة التي تحاول أن تحافظ على ماء الوجه عبر طوابير 
ال  الذي  الحساب  من  الرمق  يسد  ما  على  للحصول  المصرف  في 

رصيد فيه.
ال أتحدث عن السنوات العشر األخيرة، ولكن عن عقد السبعينيات 
الذي حولته النقاط الخمس، ثم إعالن قيام سلطة الشعب إلى بنية 
الليبيون  الثمانينيات الذي يعرفه  تحتية لكل الخراب القادم. وعقد 
التي كانت تُمارس عليهم  جيدًا، ويتذكرون طقوس اإلهانة عمدًا 
كي يحصلوا على حاجاتهم الضرورية. وعن عقد التسعينيات؛ عقد 
في  الدول  أفقر  دخل  يعادل  الفرد  دخل  فيه  أصبح  الذي  التضخم 
العالم، وعقد أطفال اإليدز الذي كانت فيه تستخدم الحقن الطبية 
ألكثر من مرة بسبب عدم توفرها في المستشفيات والمستوصفات 
وحيث كانت الدولة كما يقال مستقرة تبيع برميل النفط بأكثر من 
وريث  تبناه  الذي  الثالثة  األلفية  األول من  العقد  وعن  دوالر.   100
العرش سيف اإلسالم الذي سماه الفقراء من الليبيين زيف األحالم، 
القليلة  الطبقة  ّغير  أن  الزائفة  وعوده  عقد  في  فعله  ما  كل  حيث 
تابعيه،  من  فتية  أخرى  بطبقة  الليبيين  ثــروات  من  المستفيدة 
الجميل  وزمنهم  الخير  سنوات  عن  يتحدثون  بدروهم  هم  والذين 
تلفزيوني  )أحدهم إعالمي شهير سمى ثورة فبراير نكبة في حوار 
قبل أسبوع(. وعد السيفُ الناس بالحرب على القطط السمان ففرخ 
قططا أخرى فتية وأكثر نهمًا، ووعدهم بالدولة المدنية والدستور 
واألحزاب، وحين خرج الناس في ثورة سلمية )في بدايتها( مطالبين 
لم  إن  بإصبعه  وتوعدهم  أهلية،  بحرب  بشرهم  القيم،  هذه  بكل 
والجامعات،  النفط  ولينسوا  ليبيا،  اسمها  حاجة  فلينسوا  يكفوا 

ولينسوا الحياة من أساسها.. إلخ.
خارج  كان  الــذي  الشعب  هذا  معظم  )وأقصد  الليبيون  كان 
سنوات الخير والزمن الجميل( يبيعون كل ما لديهم من ممتلكات 
كي يذهبوا للعالج في دول غير نفطية وفقيرة مثل تونس ومصر 
فيعود  التكاليف،  بأقل  العيادات  أرخص  هناك  ويختاروا  واألردن، 
محموال  يعود  قدميه  على  ذهب  آخر  ونصف  توابيت،  في  نصفهم 
وطنه  في  الجميل  زمنه  بقية  يكمل  كي  مؤجرة  إسعاف  سيارة  في 
حالنا: شعب  لوصف  تداواًل  األكثر  الرئيسي  العنوان  وكان  السعيد. 

فقير في دولة غنية.
السابع من  والتصفيات والسجون، ورعب  القمع  أتحدث عن  هل 
أبريل الذي نصب المشانق للطالب في الجامعات والساحات العامة، 
يوم  هو  يوم  »كل  المرعبة:  السنوية  المناسبة  هذه  شعار  ليصبح 

السابع من أبريل«. هذا يحتاج إلى مجلد وليس مقالة.
الشامتون  يسميه  ما  ويالت  من  صغيرًا  جــزءًا  أكتب  فقط  أنا 
سنوات الخير أو الزمن الجميل، وما حدث في هذا العقد األخير أن 
بمن  الصدارة  في  الواقع  في  كانوا  من  هم  السابق  النظام  رجال 
فيهم اإلخوان المسلمون الذين صالحوا النظام السابق في مستهل 
األلفية الثالثة، حلفاء سيف اإلسالم الذي كان ينوي أن يحكم بهم 
عزبة ليبيا في حال ورثها، كي يكونوا ذخيرته األيديولوجية كبديل 

للجان الثورية حزب والده الفاشي.
هذا  في  تحولت،  الموحدة  الوطنية  الخرابة  أن  فقط،  حدث  ما 
مركزية  وأن  منقسمة،  جهوية  إقليمية  خرابات  إلى  األخير،  العقد 

الفساد ُفككت، وأصبح نظام الفساد فيدراليا بامتياز.
تبحث  المستقبل وال  الجميل في  للزمن  الحية تخطط  الشعوب 

عنه في ذكريات المحظيين.
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يرتقي فنان الكاريكاتير التيجاني أحمد ساللم األبيض 
واألسود ساخرا من مفارقات الواقع الليبي واإلنساني 
لكنه  الناس  لسلوك  ناقدا  تفاصيله  وتتبع  عموما، 
يعتمد  وهو  عنها،  مدافعا  المسروقة  ألحالمها  ينحاز 
يطاردها  األفعال،  لتلك  العملي  على سبره  بالطبيعة 
بمظاهرها الجسدية، محاوال استنطاق تلك المواقف، 
تخضع  ال  وهي  القارئ،  أمام  مباشر  بشكل  ووضعها 
للمكياج وللمراوغة أو التأويل، يترك للشخصية مجاال 
أو هامش التعبير عن طبيعتها بنحتها كاريكاتيريا على 

مقاس بيئتها بالمسطرة والفرجار.

طقوس الصورة
البيئة في طقوس الصورة وجرها  تذوب كل مكونات 
إلى بؤرة الموقف، خدمة للمعنى ولرفع سقف مسحتها 
من  ممكن  قدر  أكبر  حصد  بغية  المستفزة  الساخرة 
االنتباه، فكل األماكن عند البقال أو في السيارة وحتى 
على الطريق، داخل البيت وخارجه، أمام الصديق وفي 
تجسير  معادلة  إلى  مشدودة  جميعها  تصبح  غيابه، 
سديم الفجوة بين المفترض والموجود، أي المتخيل 
الذي يستجليه الموقف أو يضعه في خلفية الحدث، حاثا 
الخيال على معرفته والبحث عنه ووضعه بديال للعبث 

الذي تلبس الواقع.
للحوار  إرشادية  كدعامة  التعليق  التيجاني  يدخل 
الرغم  على  تشويش،  أي  من  ربما  الصورة  وتخليص 
من كون أعماله كما سبقت اإلشارة تصرخ بالمباشرة، 
ويظل عموما خيار الفنان لتقليد الزم تاريخ الكاريكاتير 
الطباعة  ظهور  مع  الحديثة  نشأته  في  األقــل  على 
والصحافة ورسخ حضوره مع مرور الزمن، وكذا يتنفس 
إيقاع مواز للرسم ذاته مشكال وجها شارحا ومتناسال 

من  الذاكرة  تستوحيها  الموقف  لذات  عديدة  بنسخ 
المثل  أو  الحكمة  بدالالت  الشخصية، شبيها  تجاربها 
ودونها  يراها  كما  والصورة  الكلمة  بين  مزاوجة  هي 
أسفل عنوان صحيفة الشاهد التي ترأس تحريرها، إذ 
يمثل كليهما حالة لحوار داخلي يواجه ذواتنا ويعرفها 

بشواغلها المتراكمة.

روح المزحة
تصنعها  ال  لديه  الكاريكاتيرية  اللوحة  هوية 
الشخوص بل المفردة الساخرة النافذة المستخلصة 
»المزحة«  روح  لنقل  أو  المحلية،  البيئة  جدارية  من 
بعفويتها المشبعة بالتهكم أو التوبيخ دون اإلسفاف، 
أو  الفني  التوظيف  لعبة  رفيع فاصل بين  وهي خيط 
الوقوع في تنميط الصورة وجعلها مجرد خطوط ال 
أكثر، في لوحة بائع »البطيخ« أو الدالع، يقف الزبون 
يوظف  حاج؟«  يا  دالع  متسائال«:عندك  البائع  أمام 
الذي  السؤال  تفاهة  على  للداللة  آخر  شيئا  الفنان 

يرقد خلف  فيه جميعا ودون قصد وهو »كلب«  نقع 
وجه  في  وساهما  متعجبا  عيناه  تجحظ  البطيخ  هرم 
الزبون الغريب األطوار، وما يتماس مع هذا المشهد 
لوحة أخرى لصاحب مطعم يستشيط غضبا من زبون 
احتج على تواجد الصراصير »الزقرلو« على المنضدة 
صائحا في وجهه باللهجة الدارجة »تو زقرلو زي هذا 

داير عليه مشكلة«.

نافذة للعبور
الرسم  مفازات  التيجاني  يخوض  ذلك  جانب  إلى 
محطات  هي  وكأنما  منه،  االقــتــراب  أو  الواقعي 
لوحات  في  األنفاس،  والتقاط  الراحة  أو  لالستجمام 
الطبيعة الصامتة وبائع العسل وبرج الحمام وواجهات 
البيوت الغدامسية ونوافذها، ولوحة االنتظار ألطفال 
أمام باب البيت، هي انتظار آخر لسفر يحتضنه الفنان 
وهو يحتفي مرة بعد مرة بأقاصيصه المصورة متخذا 

لوحاته الواقعية ممرا للكاريكاتير منها وإليها.

الفنان  الكاريكاتير  عالمنا  عن  رحل  قبل خمس سنوات، 
)الساطور(  اختار  الذي  دهيميش،  محمود  حسن  الليبي 

اسما له.
الشيخ  لوالده   ،1956 سنة  بنغازي  في  الساطور  ولد 
مشهود  وجهد  وانتماء  كفاح  قصة  دهيمش  محمود 
المدرسون  التدريس في وقت ندر فيه  ليبيا من  له في 
الوطنيون، إذ كان أحد مدرسي مدرسة األمير المشهورة 
في بنغازي، ثم تحول إلى الوعظ واالرشاد، إلى أن اصبح 
إمام وخطيب جامع الملك إدريس بطبرق، وهو أول مقرئ 

في إذاعة بنغازي.
وطبرق،  بنغازي  بين  االبتدائية  الراحل  الفنان  درس 
واإلعدادية والثانوية في بنغازي، لعب كرة السلة مع فريق 

نادي الهالل، قبل رحيله إلى بريطانيا، واستقراره فيها.
عمل دهيميش في البداية مع أول رئيس وزراء في عهد 
القذافي محمود المغربي في تنظيم معارض، ثم قرر أن 
أصبح مدرسا  تخرجه  وبعد  الرسم  تعلم  يكون مستقال. 
له. وأزعجت رسوماته معمر القذافي، وعبر عن ذلك في 

اجتماع غاضب مع إعالمييه.
بعد ثورة فبراير عمل الساطور مع قناة »ليبيا لكل األحرار«، 
أنه  األطباء  اكتشف  وهناك  218«بعمان،  »قناة  مع  ثم 
يعاني من سرطان بالمخ في مراحله األخيرة، فعاد إلى 
من  المكونة  عائلته  قرب  أيامه  بقية  ليقضي  بريطانيا 

سيدة إنجليزية وثالثة أطفال.
البسيط  الفنان  دهيميش  حسن  رحــل  صمت  وفــي 
المتواضع الساخر، في 16 أغسطس 2016 من دون أن 
التي يعشقها منذ أن غادرها عام  يرى محبوبته بنغازي 
1974. وعنه يحكي الكاتب عمر الكدي في أحد مقاالته 

المنشورة في »بوابة الوسط« تحت عنوان » وداعا سيد 
الريشة المقاتلة«، »... حكى لي )دهيميش( أن والده لم 
عندما  السبعينات  منتصف  وفي  أبدا،  يعنفه  أو  يضربه 
أنه  شعر  العام،  العسكري  بالتدريب  االلتحاق  منه  طلب 
نائب  أمــام  طابور  في  يقف  عندما  وسيضرب  سيهان 
عريف، فقرر الخروج من البالد وسافر إلى لندن في مغامرة 
محفوفة بالمخاطر«. وتابع الكدي: »واجه مصاعب عديدة 

وشعر بالضياع.
 ارتبط في البداية بتنظيم معارض يقوده محمود المغربي 
أول رئيس للوزراء في عهد القذافي قبل أن ينشق عنه، 
لكنه أدرك بسرعة تهافت المعارضين وطمعهم ففضل 
أي  إلى  ينضم  لم  الوقت  ذلك  ومنذ  مستقال،  يكون  أن 
فصيل معارض، ولكنه وحده أصبح أهم من جميع أطياف 
الهامشية.  المهن  كل  في  البداية  في  عمل  المعارضة. 

نادال في مطعم إيطالي أو في مقهى مكتفيا بالحد األدنى 
الشرطة  من  مطاردا  دائما  وكان  الحياة،  ضروريات  من 
بسبب إقامته غير القانونية، وفي هذه الظروف الصعبة 
انتبه إلى أهمية الكمبيوتر فقرر تعلمه، وبعد زواجه من 
وكان  الدائمة،  اإلقامة  على  تحصل  اإلنجليزية  زوجته 
دائما يثني على زوجته التي يعتبرها انتشلته من الضياع، 
فيما بعد درس الفنون الجميلة في جامعة برادفون حيث 
تحصل على دبلوم عالي في علوم االتصال ثم ماجستير 
في الفنون الجميلة، وهكذا تسلح الساطور بكل ما يعينه 
على محاربة االستبداد والظلم والقبح«. وكذلك كتب عنه 
الكاتب أحمد الفيتوري في مقال له: »لم أعرف اإلنترنت 
الحادي  القرن  باب  كان  الموعد،  في  الساطور  وكان  إال 
والعشرين قد فتح على مصراعيه فكان الزمان زمان النت، 
كنا نلتقي ثلة أصدقاء في الهواري عند الصديق فوزي بن 
كاطو في مزرعتهم، حين كل مساء يزودنا الصديق حسن 
بوليفة - من خالل عمله بشركة الخليج - برزمة ورق هي 
حصيلة اليوم من نتاج المعارضة الليبية. كأنما االنترنت 
كوة للتنفس جاءت في حينها ، وكأن الكوة / المعارضة 
: ليبيا وطننا هذا الصرح ما لم يقم مثله ما بناه ابراهيم 
اغنيوه وحده، ومن سيبقى وحده من ال مثيل له. ابراهيم 
اغنيوه ليس كمثله شيء سوى الساطور، الساطور ما نزل 
على قتامة حالنا بردا وسالما، ونزل على مقتم حالنا نارا«.
نعومة  في  كأنسان  كان  »الساطور  الفيتوري:  وأضاف 
الطفولة، ولهذا كان حادا قاطعا ضد كل ما يمس هذا 
في  وعاش  البالد،  من  خرج  وكطفل مشاكس  اإلنسان، 
عن  ارتد  وما  وحقيقيا،  وشفافا  بريئا  يبقى  كي  المنفى 

براءته وال حاد، ولم يعرف إلى غير ذلك سبيال«.

في ذكرى رحيله.. »الساطور« مقاتل بالريشة واأللوان

التيجاني.. الخطوط الساخرة بني مفارقات املضحك املبكي

غيبه الموت في العام 2016

المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزيرة  ترأست 
الذي  الــدوري  االجتماع  توغي،  مبروكة 
الهيئة،  بديوان  االجتماعات  قاعة  في  عقد 
والمكاتب  اإلدارات  مدراء  بحضور  األربعاء، 
في  الــــوزارة  صفحة  حــســب  ــوزارة،  ــالـ بـ

»فيسبوك«.
وقالت الوزارة في بيان لها: »رحبت السيدة 
االجتماع،  بداية  في  بالحضور  الــوزيــرة 
بروح  العمل  ــرورة  ض مبدأ  على  ــدت  وأك
ودعت  بالقطاع،  للنهوض  الواحد  الفريق 
آلية  لتطوير  الجهود  مضاعفة  إلى  الوزيرة 
وتعميم  الثقافي  بالشأن  للنهوض  العمل 
التي  بالجهود  وأشــادت  الثقافي،  الوعي 
والمكاتب،  اإلدارات  مدراء  قبل  من  تبذل 
مؤكدة على العمل لتذليل كافة الصعوبات 

بدورها«. لتقوم 

الجزئي  الفتح  بإعادة  الــوزيــرة  ووجهت 
التشديد  بــشــرط  الثقافية  للفعاليات 
االحترازية  ــراءات  اإلجـ كافة  اتخاذ  على 
فيروس  لمجابهة  المتخذة  والوقائية 
 %  25 حضور  بنسبة  وااللتزام  كورونا، 
الذي  المكان  في  االستيعابية  الطاقة  من 
يشهد الفعالية، وذلك بالتنسيق مع المركز 
الجهات  وكافة  األمراض،  لمكافحة  الوطني 

المعنية.
واســتــمــعــت الـــوزيـــرة خـــالل االجــتــمــاع، 
عمله  تم  ما  أهم  على  المدراء  من  لشرح 
في  العمل  وواقــع  الماضية،  الفترة  خالل 
العمل  ــة  ورؤي والمكاتب،  اإلدارات  كل 
ــوزارة،  ــ ال خطة  ــالل  خ مــن  المستقبلي 
بعض  تواجه  التي  والمشاكل  والمعوقات 
على  التأكيد  تم  حيث  والمكاتب  اإلدارات 
خدمة  والمكاتب  اإلدارات  كل  عمل  تطوير 
على  كذلك  والتأكيد  العامة،  للمصلحة 
بالحضور  الموظفين  التزام  متابعة  ضرورة 

30 %، واتخاذ اإلجراءات االحترازية  بنسبة 
كورونا،  بفيروس  لإلصابة  تجنبا  والوقائية 

وفق بيان الوزارة.
في  الــوزيــرة  استقبلت  آخــر،  سياق  وفــي 
من  وفدا  األحد،  الــوزارة،  بديوان  مكتبها 
القضايا  بعض  لمناقشة  العزيزية،  بلدية 

بالثقافة. المتعلقة 
وضم الوفد عضو مجلس النواب عن بلدية 
العزيزية علي كشير، وعميد بلدية العزيزية 
بشير المباركي، ووفدا من البلدية، بحضور 

العزيزية،  الثقافة  عاشور وادي مدير مكتب 
الوازة في »فيسبوك«. حسب صفحة 

اللقاء  »تــنــاول  ــوزارة:  الـ منشور  وحسب 
والشؤون  القضايا  من  عــدد  في  البحث 
حيث  العزيزية،  بلدية  تعني  التي  الثقافية 
المشاكل،  مناقشة  المقابلة  خالل  جرى 
المؤسسات  عمل  تواجه  التي  والصعوبات 
المراكز  تفعيل  وسبل  البلدية،  في  الثقافية 
وتم  الثقافي،  بالدور  والنهوض  الثقافية 
من  عــدد  وتجهيز  صيانة  على  االتــفــاق 

البلدية«. في  الثقافية  المرافق 
الثقافية  المكاتب  الوزيرة مدراء  التقت  كما 
لتستعرض  الوسطى،  المنطقة  ببلديات 
للفترة  العمل  استراتجية  تحضيرات 
المستقبلي  العمل  رؤية  ومناقشة  المقبلة، 
خالل  الـــوزارة  خطة  خــالل  من  للمكاتب 
في  الوزارة  صفحة  حسب  المقبلة،  الفترة 

»فيسبوك«.
التفافة، خيري  وزارة  االجتماع وكيل  وحضر 

اإلداريــة  الشؤون  إدارة  ومدير  الراندي، 
إدارة  ومدير  المدولي,  محمد  والمالية، 
حدود،  طارق  المحلية،  الثقافية  المكاتب 
وذلك في قاعة بلد الطيوب بديوان الوزارة.

خالل  الوزيرة  »رحبت  المنشور:  وحسب 
كل  له  متمنية  ــوزارة  ال بوكيل  االجتماع 
تفعيل  ضـــرورة  على  وأكـــدت  التوفيق، 
تعزيز  في  دورها  وإنجاح  الثقافية  الجهود 
والمصالحة  والــســالم  الوطنية  الــوحــدة 
المساهمة  ضرورة  على  وشددت  الوطنية، 
المكاتب  كل  في  الثقافي  الوعي  نشر  في 

العامة«. للمصلحة  خدمة  الثقافية 
التي  المواضيع  من  عددا  االجتماع  وناقش 
الثقافية  كالبنية  الثقافي،  الشأن  تخص 
ومشاكل  وتجهيز،  صيانة  من  تحتاجه  وما 
مدراء  وتحدث  التسييرية،  الثقافية  المراكز 
من  يعترضهم  عما  الثقافية  المكاتب 
لتوفير  لتجاوزها،  السبل  وكيفية  مشاكل، 

لإلبداع. المالئمة  البيئة 

وزارة الثقافة تعلن شروط عودة الفعاليات واألنشطة
منها اتخاذ اإلجراءات االحترازية ضد »كورونا«

القاهرة - الوسط

■  الوزيرة تستقبل في مكتبها وفدا من بلدية العزيزية

صدر عن الهيئة العامة للصحافة مؤخرا العدد 424 للسنة السادسة 
واألربعين من مجلة »األمل«، وهي مطبوعة شهرية مصورة لألطفال. 

وتضمن العدد جملة من الموضوعات المعنية بثقافة الطفل، ومن 
هذه العناوين نقرأ سيناريو من إعداد عماد الجالصي ورسوم الفنان 

محمد قجوم حمل عنوان »البحر .. كن صديقي«، وقصة »جلنار ومغزل 
الصوف« للكاتبة آمال اشتيوي ورسوم الفنان عبدالوهاب ساسي، وفي 
باب »شخصية من بالدي« خصصت المجلة مساحتها هذه عن الكاتب 

الراحل سليمان كشالف، فيما نطالع موضوعا من إعداد ورسم افنان 
محمد بلحاج حمل عنوان »لغز المدير المزيف«، وقصة مصورة بعنوان 

»يوم في البحر« من إعداد طاهر دويني، وعدد من الموضوعات األخرى.
»الليبية«  الثاني من مجلة  العدد  الهيئة كذلك  وصدر عن 

وهي مطبوعة شهرية  2021م،  لعام  يوليو  لشهر  الثانية  للسنة 
الغالف صورة  واجهة  والمجتمع، وتصدر  المرأة  تعني بشؤون 

مسيرتها  حول  بحوار  المجلة  خصتها  التي  أبوخشيم  راوية  اإلعالمية 
الفنان  أجراه  مطول  للقاء  الليبية صفحاتها  أفردت  كما  وطموحها، 

حياته  وحديث عن  عبداللطيف حويل  الكبير  الفنان  مع  إسكندر  مراد 
»نجاة  الصحفية  أعدته  استطالعا  العدد  في  ونقرأ  الفنية،  وسيرته 

السيولة. وشح  المعيشة  غالء  الريشي« حول 

■  الساطور

■  التيجاني

■  وزيرة الثقافة تلتقي مدراء المكاتب الثقافية بالمنطقة الوسطى

صدور عددين جديدين 
من مجلتي »األمل« و»الليبية«

يبرز مفارقات الواقع الليبي واإلنساني

الفورتية تمهيدا  الفنان عادل  المبدع  فيما كنت أبحث عن لوحات 
هذا  صادفني  الليبية،  الوسط«  »بوابة  ومتابعي  لقراء  لتقديمه 
لوحاته.  من  بديعة  لوحة  رفقة  صفحته،  في  أورده  الذي  اإلدراج 
يقول  التقديم،  هذا  به  استهل  جعلني  وبالغته،  االنتقاء  عمق 

اإلدراج:
التافه  مقدرة  تكمن  السلطة!  على  التافهون  استولى  لقد   ....«
بمبدأ:  معا  يعمالن  هكذا  مثله،  تافه  على  التعرف  في  الرئيسية 
جماعة  شوكة  تقوى  حتى  أجبك،  لي  وبين  لك،  أقدح  لي..  أضئ 
أمثالهما  حشد  في  األمد  بهما  يطول  لن  إذ  ازديــاد،  في  عددها 
صور  تكتسي  جعلها  بل  السخافة،  تجنب  المهم  ليس  إليها، 
-آالن  التفاهة  »نظام  كتاب  من  مقطع  واالقتباس  السلطة«، 

دونو«.
هذا االقتباس جعلني أنتبه إلى أنني أقدم لفنان تشكيلي متميز 
وفيلسوف، وفوق ذلك مثقف ومتابع وناقد. بالبحث عرفت أنه من 
فهيأت   !2007 فن  فلسفة  ماجستير  على  متحصل   ،1970 مواليد 
التدقيق في رموز تشكيالته، وألوانه، فالفن التشكيلي  نفسي إلى 
نفسي  في  قلت  االنتشار،  سريع  ذلك  وفــوق  وقــوي  واســع  مجال 
غاياته،  هي  والتنوير  اإلصالح  ومحاولة  والنقد  الحكمة  أن  البد 
اتحاد  رئيس  أنه كان  أيضا  لوحاته. عرفت  يقدمها من خالل  التي 
الفنانين التشكيليين بمصراتة، كما أنه عضو مؤسس بقاعة »رمل 
عديد  فــي  وشـــارك  للفنون«. 
ليبيا  داخل  الجماعية  المعارض 
أبرزها  لعل  أهمها؛  وخارجها 
الذي  الجماعي  المعرض  ذلك 
أقــيــم فــي أمــيــركــا بــدعــم من 
سنة   »Mirca Art« مؤسسة 
تشكيلية  بلوحة  وتبرع   ،2008
التابعة  »أمنيستي«  لمنظمة 
المعرض  خالل  المتحدة  لألمم 

الذي أقيم بأميركا 2009سنة.
الــنــدوات،  عديد  في  ــارك  ش
هامش  على  مصر  في  وحاضر 
العربية  ــارات  اإلم في  وأيضا   ،2013 للقاهرة  الدولي  المعرض 
 .2010-2009 اإلسالمي  الفن  معرض  هامش  على  المتحدة 
من  التشكيلية  الفنون  قسم  الدولية  النجمة  جائزة  على  وتحصل 
ضد  بعنوان  بالحاسوب  منفذة  فنية  أعمال  عن   »B.I.D« منظمة 

الحرب 2003.
فعالة  وسيلة  الفنون  شأن  بأن  يؤمن  الفورتية،  عادل  والفنان 
عامة  اإلنسانية  المعارف  نقل  على  وقادرة  األذهــان،  مخاطبة  في 
وتحفيز  الحية.  واألحاسيس  بالعواطف  اإلدراك  على  وتحفيزها 
اإلنسان  بها  تميز  ملكة  نعرف  مثلما  وهو  للجمال،  التذوق  ملكة 
للروابط  الملكة  هذه  تؤسس  وبالتالي  الحيوانات.  من  غيره  دون 
من  رؤيتها  من  المتأمل  تمكن  والصورة  وتقويها.  االجتماعية 
وجة  من  اآلخرين  لرؤية  اإلنسان  يحفز  أمر  وذلك  زاوية،  من  أكثر 
نظرهم، وبالتالي تؤسس لعالقات إنسانية مدنية حضارية. والفن 
تطور  على  والتعرف  القديمة  الحضارات  مسارات  إدراك  في  وسيلة 
وإعداده  المكان  تجميل  في  اإلسهام  أما  ورقيها.  البشرية  الرؤية 
لراحة اإلنسان هو كما نعرف، أصبح أمرا حياتيا يوميا نعيشه سواء 

في بيوتنا، أو مكاتبنا، أو مجاالت راحتنا من فنادق وأماكن ترفيه.
وإعادتها  المهملة  المادة  تشكيل  إعادة  فن  إن  أيضا  ويقول 
جماليات  في  تسهم  فنية  رؤية  خالل  من  منها  واالستفادة  للحياة 
هدفا  الجمال  قيمة  فتصبح  فيه،  والمتعة  البهجة  وتبعث  المكان، 
البعض.  بعضنا  من  نتقارب  وبالفن  األفضل.  إلى  حياتنا  لمسيرة 
ولعل تجسيد مفهوم التعددية في العالم من أهم ما يضيفه الفن 
في المجتمع اإلنساني، ونصبح جزءا من كل. وهكذا هي اإلنسانية 
الحياة  أن  أيضا  ونــدرك  »القيم«  أهمية  ندرك  الفن  خالل  ومن 
الجحيم،  إلى  أقرب  هي  قاحلة،  صحراء  مجرد  تصبح  دونها  من 
تسيطر  الفن  فيها  ويغيب  القيم،  فيها  تضيع  التي  فالمجتمعات 
عليها بداية السلوك الحيواني، ويصبح أفراد مثل هذه المجتمعات 
بيئتهم،  ويحرقون  ويدمرون  البعض،  بعضهم  ينهشون  قساة 
سريعا  يقربنا  ما  هو  الجمال  ويظل  القبح.  ويسود  الجمال  ويضيع 

من اهلل.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان الفيلسوف
عادل الفورتية

فنان تشكيلي 
متميز وفيلسوف 
وفوق ذلك مثقف 

ومتابع وناقد

مركز »وشم« ينظم جلسة حوارية 
حول »دور اإلعالم في سيادة القانون«

الوسط - خديجة العمامي
حوارية  جلسة  بنغازي،  مدينة  في  المرأة  لدراسات  »وشم«  مركز  نظم 
حول »دور اإلعالم في سيادة القانون« بمشاركة نخبة من المختصين 
في مجال الصحافة واإلعالم المرئي والمسموع، وذلك ضمن برنامج دعم 

مشروع »SHARP«، الممول من قبل االتحاد األوروبي.
بتعزيز  الخاصة  اآلليات  أهم  حول  التساؤالت  بعديد  الجلسة  وبدأت 
الخاصة  اإلعالم  لمؤسسات  والواقعية  المفترضة  واألدوار  القانون، 
والحكومية في تأصيل سيادة القانون بالمجتمع، فضاًل عن أهم القيود 
العدالة  احترام  يكرس  محتوى  تقديم  سبيل  في  اإلعالم  تواجه  التي 
وسيادة القانون، وماهية السياسات المتبعة لمواجهة خطاب الكراهية 

في الصحف واإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.
ومن خالل الحوار بين الحاضرين تبين أن غياب القوانين التي ترسي 
عالقات ناظمة بين الفرد والسلطة أنتج فوضى إعالمية، أفرزت تعددية 
في القنوات والجهات المسيطرة على اإلعالم، أسهمت والشك في تعزيز 

االستقطاب السياسي، ونشر خطاب التأجيج والكراهية.
يين  اإلعالم  الضامنة لحماية  القانونية  المنظومة  أدى غياب  كذلك 
والصحفيين إلى تجنب طرح قضايا ذات عالقة بتكريس سيادة القانون 

وتعزيز سيادته.
وخلصت الجلسة الحوارية حول دور »اإلعالم في سيادة القانون« إلى 

عديد التوصيات من أبرزها:
االهتمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل اإلعالمي.

إقامة مراكز تدريب وتطوير لإلعالم بكافة أطيافهم.
التطور  يتماشى مع  التعليمية في كلية اإلعالم بما  المناهج  تعديل 

المجتمعي والقضايا اليومية.
لطرح  اإلعالم،  مجال  في  الحاصل  التكنولوجي  بالتطور  االهتمام 
اإللكتروني  باألمن  واالهتمام  القانون.  بسيادة  الصلة  ذات  القضايا 

لضمان الحق في التعبير والحماية.
التشبيك مع منظمات المجتمع المدني المختصة في سيادة القانون 
اإلعالمية في هذا  المؤسسات  بدور  المتعلقة  المسائل  لتوضيح بعض 

الشأن.
اإلمكانات  لتوفير  والصحف  العامة  للمحطات  المالي  الدعم  تقديم 
وأهمية  متطور.  بشكل  اإلعالمية  المادة  إنجاز  في  الالزمة  والمعدات 

االتفاق على مدونة سلوك، تحد من التجاوزات في المحتوى اإلعالمي.

طرابلس : عبد السالم الفقهي
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العدد 300 11 احملرم 1443 هــ
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300 العدد

وجهت الوزيرة بضرورة االلتزام 
بنسبة حضور 25 ٪ من 

الطاقة االستيعابية في المكان



تصدر فيلم الحركة الكوميدي »فري غاي« المستوحى من عالم ألعاب 
الفيديو شباك التذاكر في صاالت السينما األميركية الشمالية خالل 
عطلة نهاية األسبوع في األيام األولى لعرضه، محققا إيرادات بلغت 

28.4 مليون دوالر، بحسب ما أظهرت أرقام أولية نشرتها شركة 
»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.

وقال رئيس شركة »فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش« االستشارية 
ديفيد أ. غروس لوكالة »فرانس برس«: إن »هذه االنطالقة جيدة 
للغاية في ظل هذه الظروف الصعبة بفعل التبعات السلبية لتفشي 

نسخة »دلتا« المتحورة من فيروس كورونا«.
وحل فيلم الرعب »دونت بريذ 2« الذي يدور حول لعبة قتل جماعي 

يقوم بها شخص كفيف من قدامى المحاربين، في المركز الثاني محققا 
10.6 مليون دوالر في أول عطلة نهاية أسبوع.

وأعقبه في المرتبة الثالثة فيلم المغامرات العائلي »جانغل كروز« 
من شركة »ديزني«، وهو عمل تدور قصته حول رحلة في مدينة ماله. 

وحقق الفيلم 9 ماليين دوالر خالل عطلة نهاية األسبوع.
واحتل المرتبة الرابعة فيلم »ريسبكت« الذي يروي سيرة ملكة 

موسيقى السول أريثا فرانكلين، محققا إيرادات بلغت 8.8 مليون دوالر.
أما في المرتبة الخامسة فحل فيلم »ذي سويسايد سكواد« الذي 

حصد 7.8 مليون دوالر.
وفي ما يلي األفالم المتبقية في تصنيف األعمال العشرة األولى على 

شباك التذاكر في الصاالت األميركية الشمالية:
6- »أولد« )2.4 مليون دوالر(.

7- »بالك ويدو« )2 مليون دوالر(.
8- »ستيلووتر« )1.3 مليون دوالر(.

9- »ذي غرين نايت« )1.2 مليون دوالر(.
10- »سبايس جام: إيه نيو ليغاسي« )1.2 مليون دوالر(.

الكوميدي »فري غاي« يتصدر شباك التذاكر األميركية

أعلن مهرجان »الجونة السينمائي« ضم سبعة أفالم مصرية 
في األقسام المختلفة لبرنامجه خالل دورته الخامسة المقبلة 
بمدينة   ،2021 أكتوبر   22-14 من  الفترة  في  ستقام  التي 
الجونة، لتصبح المشاركة المصرية في تلك الدورة هي األكبر 

منذ انطالق المهرجان.
»لطالما  قائال:  التميمي،  انتشال  المهرجان  مدير  وعلق 
السينما  صناعة  في  اإلنتاجات  بأفضل  االحتفاء  على  حرصنا 
المصرية منذ دورتنا األولى. هذا العام، نحن فخورون باختيار 
ما مجموعه سبعة أفالم مصرية عبر األقسام المختلفة، حظى 
السينمائية  المهرجانات  في  وإشــادة  باستحسان  بعضها 
الدولية في جميع أنحاء العالم، والبعض اآلخر سيعرض ألول 
لمهرجاننا. تعكس جودة  الخامسة  الدورة  عالميا خالل  مرة 
االختيارات، التي تضم أفالما وثائقية وروائية طويلة وأفالما 
المزدهرة  المصرية  السينما  قصيرة، تعدد موهوبي صناعة 
دائما، وتشرح لما توجت بمصر بلقب هوليوود الشرق األوسط 

ألكثر من 80 عاما«.
وأضاف المدير الفني أمير رمسيس: »هذا العام كان للسينما 
الدولية،  المصرية حضور  قوي في المهرجانات السينمائية 
ونحن نفخر بوجود أحد أكثر األفالم شهرة في مهرجان كان 
هذا العام، وهو فيلم )ريش(، وخريج منصة الجونة السينمائية 
المحتفى به عالميا فيلم )كباتن الزعتري(، إضافة إلى )أميرة( 
للمخرج محمد دياب. كما سنحتفل بالعروض العالمية األولى 
لفيلم )قمر 14( للمخرج هادي الباجوري، و)العودة( للمخرجة 
مصطفى  مراد  للمخرج  و)خديجة(  الشاذلي  سارة  الشابة 
لهذه  اختيارنا  عبدالسالم..  أحمد  للمخرج  و)القاهرة-برلين( 
السينما  لصناعة  تحية  هو  والمتنوعة  المميزة  التشكيلة 
المصرية، األطول عمرا في العالم العربي ومركز الصناعة في 

الشرق األوسط«.

ويعرض »ريش« ضمن مسابقة األفالم الروائية الطويلة، 
بالجائزة  الفائز  الفيلم  يحكي  الزهيري.  عمر  إخراج  من  وهو 
الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة الفيبريسي في »كان« 
2021، عن قصة سامي، األب المصري المتسلط، الذي يتحول 
إلى دجاجة بواسطة حيلة ساحر في عيد ميالد ابنه الصغير. 
يقلب التحول الغامض حال األسرة رأسا على عقب، ويجعلها 
الذات  اكتشاف  من  مأساوية  مضحكة  مغامرة  في  تدخل 

لتستطيع البقاء دون قائدها البطريركي.
إخراج  فيلم »أميرة« من  المسابقة يعرض  وضمن نفس 
محمد دياب. يتتبع الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا 

المفعمة  المراهقة  أميرة  عبود،  وتارا  سليمان  وعلي  مبارك 
بواسطة  الدنيا  إلى  أنها جاءت  التي كبرت معتقدة  بالحياة، 
تهريب السائل المنوي ألبيها السجين. يتزعزع حسها بالهوية 
التحاليل  اإلنجاب، فتظهر  تكرار تجربة  والدها  يحاول  عندما 

المعملية عقمه.
أما فيلم »كباتن الزعتري« فيعرض ضمن مسابقة األفالم 
الوثائقية الطويلة، وهو من إخراج علي العربي. يحكي الفيلم 
الوثائقي الفائز بجوائز منصة الجونة السينمائية، قصة محمود 

وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري لالجئين في األردن 
منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما 
عندما  القدم.  كرة  األول:  حبهما  على  طاقتهما  كل  يركزان 
لبطولة  العبين  الختيار  المخيم  إلى  أسباير  أكاديمية  تصل 
دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.وضمن نفس 
المسابقة يعرض فيلم »العودة« إخراج سارة الشاذلي. والد 
سارة عمره يقارب الـ80 عاما وحيوي للغاية. عندما تتغير خطط 
سارة بسبب الجائحة العالمية، تجد نفسها عالقة في المنزل 
الذي قضت به سنوات طفولتها مع والديها بعد العيش خارجا 
لمدة 10 سنوات. تقضي سارة الوقت معهما بسبب أوضاع 
الحظر واإلغالق، وتشعر بتوجب تسجيل لحظاتها الثمينة مع 
والدها في فيلم. للمرة األولى، تشعر سارة بأن قرار عودتها 

إلى مصر كان صحيحا.
ضمن  مصطفى  مراد  للمخرج  »خديجة«  فيلم  ويعرض 
مسابقة األفالم القصيرة. خديجة أم شابة تعيش بمفردها مع 
طفلها، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية. في يوم 
عادي، تتجول في شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات، التي 

تشعرها بعدم االرتياح.
وضمن نفس المسابقة يعرض فيلم »القاهرة – برلين« 
إخراج أحمد عبدالسالم. بعد محاوالت عدة للهروب من وضع 
االكتئاب الجيلي القائم، ترتب نور الشابة سرا للفرار من بلدها 
األم. قبل ساعات من سفرها، تضطرها الظروف لخوض رحلة 
وتحارب  المتسلط  البطريركي  المجتمع  مع  الصراعات  من 
لالحتفاظ بسرها الخفي. وفي قسم االختيار الرسمي - خارج 
الباجوري.  هادي  إخراج   »14 »قمر  فيلم  يعرض  المسابقة، 
تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب 
تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب. الفيلم 
وأحمد  عادل  وغادة  رضا  وشيرين  النبوي  خالد  بطولة  من 
الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء 

أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور.

النسخة  فــعــالــيــات  تنطلق 
الفنون«  »هي  مهرجان  من  األولى 
الثقافي  التحرير  مركز  في   )She Arts(
مساء  ــك  وذل بالقاهرة،  األميركية  بالجامعة 
الخميس 9 سبتمبر.ويحتضن المهرجان النسوي األول من 
مدار  على  غنائية  حفالت  عشر  على  يزيد  ما  بالقاهرة  نوعه 
ونسمة  صالح  مريم  حفالت  بينها  من  متتالية،  أيام  ثالثة 
الهارب  أبو طالب وفرقة »فابريكا« وعازفات  محجوب ونوران 
المصريات مثل منال محيي الدين ومنى واصف وأميرة حامد، 
بجانب حفل الفلسطينية بانه، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة 
للرقص  خاصة  عروضا  الفنون«  »هي  يشهد  المصرية.كما 

تقدمها  القديمة  مصر  في  الرقص  تاريخ  عن  وندوة  المعاصر، 
السيناريست  مع  لقاء  أيضا  ويتضمن  سلطان،  إيمي  الراقصة 
احتضان  إلى  إضافة  الكاميرا«،  خلف  »المرأة  عن  نعوم  مريم 
وسويسرا  وفرنسا  البرتغال  من  الدولية،  الفنية  العروض  عديد 
12 فعالية بواقع أربع فعاليات يوميا لمدة  وفلسطين، بإجمالي 
مساء  األولــى،  النسخة  على  الستار  يسدل  أن  على  أيام،  ثالثة 
لتوفير  الفني  الثقافي  الحدث  هذا  ويهدف  سبتمبر.   11 السبت 
الفنون  أنواع  ومختلف  العالم  أنحاء  جميع  من  للفنانات  ساحة 
األخريات  إللهام  وكذلك  الخبرات،  وتبادل  إبداعاتهن  لعرض 
وخلق مساحة جماهيرية كبيرة في شكل مهرجان دولي سنوي 
المهرجان،  ومديرة  مؤسسة  قناوي،  نيفين  أوضحت  مثلما 
بين  دولــي  تعاون  كنتاج   )She Arts( الفنون«  »هي  ويأتي 
الفرنسي،  والمعهد  األميركية،  بالجامعة  الثقافي  التحرير  مركز 

والمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة، وسفارة البرتغال.

7 أفالم مصرية تشارك في الدورة الخامسة ملهرجان »الجونة السينمائي«
منها »أميرة« و»خديجة«

يجة« يرة«■  »خد يش«■  »أم ■  »ر

بضع سنوات  قبل  بنفسها  فرانكلين  أريثا  طلبت 
من وفاتها سنة 2018 أن تجسد جنيفر هادسون 
دورها في فيلم »ريسبكت« الذي يروي سيرتها، 
باعتبارها األكثر أهلية على الصعيدين الشخصي 

والفني الستعادة حياتها الصاخبة.
ولم تكن المهارات الصوتية الجامع المشترك 
وممثلة  الراحلة  السول«  »ملكة  بين  الوحيد 
محنا  كلتاهما  كابدتا  اللتين  »دريمغيرلز« 

شخصية، وفق »فرانس برس«.
أريثا فرانكلين من  الفيلم كيف حرمت  ويروي 
التاسعة  في  والدتها  وفاة  بعد  الطفولة  سعادة 
عانت  ثم  عشرة.  الثانية  في  وحبلت  العمر  من 
زوج  حضن  في  فارتمت  مستبد  أب  من  لتهرب 

عنيف وأدمنت الكحول.
في  اسمها  لمع  التي  هادسون  جنيفر  أما 
آيدول«  »أميريكان  الغنائية  المسابقات  برنامج 
ثانوي  دور  أفضل ممثلة في  »أوسكار«  والحائزة 
قاست  فهي  العمر،  من  والعشرين  الخامسة  في 
بدورها مرارة الحياة. وبعد سنة من فوزها بأعرق 
بقتل  أختها  طليق  قام  السينمائية،  الجوائز 

والدتها وشقيقها وابن شقيقتها.

الذي  الفيلم  عرض  خالل  الممثلة  وقالت 
للصحافة  األميركية  الصاالت  إلى  الجمعة،  خرج، 
أختبر  أن  من  بد  ال  »كان  أنجليس  لوس  في 
تجسيد  لي  يتسنى  كي  الحياة  في  األمور  بعض 
شخصيتها. هذا ما أشعر به على األقل في الوقت 
بهذه  بعد  مرت  قد  تكن  لم  وهي  الراهن«. 
فرانكلين  أريثا  بأيقونتها  التقت  عندما  المحنة 
للتناقش في هذا المشروع قبل حوالي 15 عاما.

وتطلب األمر 8 أعوام قبل أن تتصل فرانكلين 
التي كان لديها مرشحات أخريات، أبرزهن هالي 
على  حصلت  بأنها  لتبشرها  بهادسن  بيري، 
ملكة  دور  تأدية  »ليست  األخيرة  وأخبرت  الدور. 
ولم  عليه.  نعتاد  الذي  السهل  باألمر  السول 

أهضم بعد األمر بالكامل«.
ويبدو أن الخيار كان صائبا؛ إذ يتوقع كثيرون 
أن تنال الفنانة البالغة من العمر 39 عاما جوائز 
الفيلم  يلق  لم  لو  حتى  هذا،  الالمع  أدائها  على 

استحسانا زائدا من النقاد.
السير  أفالم  في  عادة  الحال  هي  لما  وخالفا 
الذاتية، غنت جنيفر هادسون وسجلت مباشرة في 
موقع التصوير أغنيات شهيرة، مثل »آي نيفر الفد 
إيه مان )ذي واي آي الف يو(« و»)يو مايك مي فيل 

اليك( إيه ناترل ويمان« وطبعا »ريسبكت«.

أصول  أيضا  الفنانة  وتعلمت 
عزف البيانو من أجل تأدية هذا 
سياقه  في  ارتدت  الذي  الدور 
واعتمدت  مختلفا  لباسا   83
من  مختلفة  تصفيفة   11

شعر مستعار.
20 سنة  الفيلم  ويروي 
منذ  المغنية،  حياة  من 
ألبوماتها  إلى  طفولتها 
التي  األولى  التسعة 
منها  أي  يلق  لم 
وتخلت  فعليا.  نجاحا 
اإلنتاج  مجموعة 
»كولومبيا  الموسيقي 
عن  ريكوردز« 
ثبتت  التي  فرانكلين 
الموسيقي  أسلوبها 
بالغوسبل  المطعم 
تسجيل  استوديو  في 
عمق  في  صغير 
فيه  استلهمت  أالباما 
ماضيها  من  أعمالها 

المضطرب.
كاتبة  وقالت 
ترايسي  السيناريو 

ويلسون:  سكوت 
تقوم  شهرتها  أن  »أظن 

معاناتها  نقل  على  قدرتها  على 
فهي  المستمعين.  لماليين 
مشاكلها  تسخر  كيف  عرفت 
الموسيقى  لخدمة  الشخصية 
وتقديم أغان متنوعة، من أغنيات 
محفزة وأخرى رومانسية«. ويتناول 
أريثا  نضال  أيضا  »ريسبكت« 
االجتماعية  للقضايا  فرانكلين 
أجل  من  الحركة  في  وانخراطها 

الحقوق المدنية لألميركيين السود. 
أصدقائه  بين  يضم  نافذا  قسا  والدها  وكان 

فرانكلين  كانت  ما  وغالبا  كينغ.  لوثر  مارتن 
غنت  وهي  التظاهرات  خالل  األغاني  تنشد 

لوثر كينغ سنة  أيضا خالل مراسم دفن مارتن 
قائلة  االلتزام،  بهذا  هادسون  وأشادت   .1968
الفترة،  تلك  في  وضعها  في  المرء  يكون  »أن 
أن تكوني امرأة سوداء وقريبة إلى هذه الدرجة 
رفع  تحاولي  أن  ثم  كينغ،  الدكتور  من 
مشاعر  كل  تخيلوا  اآلخرين..  معنويات 
لحظات  في  تخالجها  كانت  التي  األلم 
الناس  ينسى  ما  »غالبا  وصرحت  كهذه«. 

إنسان«. بدوره  هو  معبودهم  أن 

جنيفر هادسون تتألق
بدور أريثا فرانكلني

يروي 20 سنة من حياتها

انطالق النسخة األولى من مهرجان »هي الفنون« 9 سبتمبر
يتضمن حفالت ملرمي صالح ونسمة محجوب

يم صالح نسمة محجوب■  مر ن أبو طالب■   نورا   ■

ن ي نكل فرا يثا  يسبكت«■  أر يلم »ر ف ■  بوستر 
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مالعب

لكرة  الليبي  لالتحاد  العام  األمين  وجه 
فيه  طالب  خطابًا  الصويعي،  ناصر  القدم، 
المشاركة  للفرق  والفنية  اإلدارية  األجهزة 
في المسابقات المختلفة باالستمرار في أخذ 
اإلجراءات االحترازية من فيروس »كورونا«، 
الفيروس  من  الحذر  ضرورة  على  وشدد 
القاتل في اللقاءات التي يشرف عليها االتحاد 
الليبي لكرة القدم، ونبه أيضًا جميع العاملين 
والمشرفين والمتعاونين وكل من له عالقة 
التقيد  ضرورة  إلى  المجال  بذات  وتعاون 
الصويعي  طالب  كما  الوقائية،  باإلجراءات 
»كورونا«  بفيروس  الخاص  اللقاح  بأخذ 
حفاظًا على الصحة العامة استعدادًا للموسم 

الجديد.

مع  أزمة  في  الليبية  األندية  وعاشت 
كباقي  الماضي،  الموسم  في  »كورونا«، 
الليبية،  الرياضة  ودعت  وأخيرًا  الدوريات، 
للتايكوندو  السابق  الليبي  االتحاد  رئيس 
محمد البنداق، حيث يعد إحدى الشخصيات 
الذي  الليبية،  الرياضة  في  البارزة  الرياضية 
في  »كورونا«  فيروس  مع  صراع  بعد  رحل 
تقلد  قد  وكان  تونس،  مصحات  إحدى 
منصب رئيس االتحاد الليبي للتايكوندو في 
أفريقيا  بطولة  استضافة  في  ونجح   ،2008
ألول مرة في ليبيا آنذاك، وشغل حتى وفاته 
المتوسط  البحر  اتحاد  رئيس  نائب  منصب 
تقديرًا  بالتكليف  جاء  الذي  للتايكوندو، 

لجهوده في خدمة لعبة التايكوندو.

اتحاد الكرة الليبي يشدد على اإلجراءات االحترازية
تعاقده  المغربي،  وجدة«  »مولودية  نادي  كشف 
العبيدي،  الشامخ  الليبي  الدولي  الالعب  مع 
المالية  القيمة  كشف  دون  موسمين،  لمدة 
في  أعلن  وجدة«  »مولودية  وكان  للعقد، 
كوراد،  إسماعيل  صفقتي  حسم  سابق،  وقت 
والظهير  التطواني«،  »المغرب  من  القادم 
استقدمه  الذي  لمزاوري،  مروان  األيسر 
لمدة  عقدًا  ووقع  الزمامرة«،  »نهضة  من 

خمسة مواسم.
الالعب  مغادرة  تأكدت  المقابل،  في 
عقده،  انتهاء  بعد  الهاني،  كريم 
النادي  إدارة  مع  اتفاقه  وعدم 
هداف  رحل  وقبله  التمديد،  على 
آدم  وجدة«،  »مولودية  ونجم 
اإلماراتي  »اإلمارات«  إلى  النفاتي، 
بنغازي«  »األهلي  نادي  وكان  حر،  انتقال  صفقة  في 
القدم  لكرة  األول  الفريق  إلى العب  وداع  رسالة  وجه 
في  المقبلة،  وجهته  كشف  دون  العبيدي،  الشامخ 
بعد  الالعب  مصير  تكشف  لم  ومنقوصة،  غامضة  رسالة 
نادي  رسالة  وقالت  الطويل«،  »المشوار  فريق  الرحيل عن 
»فيسبوك«:  على  الرسمية  الصفحة  عبر  بنغازي«،  »األهلي 
»بعد 4 سنوات من العطاء، حان الوقت لنودع العبنا الخلوق 
لالٔهلي«،  قدمته  ما  كل  على  لك  شكرًا  العبيدي.  الشامخ 
الليبي  الدوري  العبي  أبرز  أحد  العبيدي،  الشامخ  ونافس 
»األهلي  مع  الماضي،  الموسم  في  القدم  لكرة  الممتاز 
بنغازي« بقوة على لقب الدوري، قبل أن يخرج من المربع 
»األهلي  على حساب  باللقب  »االتحاد«  ويتوج  الذهبي، 

طرابلس«.

4

■ مباراة للهالل في الدوري الممتاز لكرة القدم

اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم الليبي برئاسة نصر الدين قرين، الحكم 
أفضل حكم  أبوشكيوة  والحكم منجي  عبدالباسط شهوب كأفضل حكم وسط،  الدولي 

االجتماع  2020- 2021، خالل  الرياضي  للموسم  الممتاز  الدوري  انتهاء  بعد  مساعد، 
األخير، بعد أن قاد آخر مباراة له هذا الموسم بمباراة الدور نصف النهائي، التي جمعت 
كما  هدف،  مقابل  بهدفين  »األهلي«  بفوز  وانتهت  و»األخضر«،  طرابلس«  »األهلي 

سبتمبر  في  الدوليين  الحكام  اختبارات  موعد  بينها  من  القرارات  عديد  اللجنة  أصدرت 
المقبل، لعدد 35 حكمًا.

غادر المتسابق الليبي محمد سعود منافسات سباق الـ100 متر في بطولة العالم أللعاب ◆
القوى للشباب التي تتواصل بكينيا، وجاء سعود في األدوار التمهيدية بالترتيب األخير 
في  الترتيب  جاء  بينما  له،  رقم شخصي  في  ثانية   10.95 مسجاًل  الرابعة،  بالمجموعة 
المجموعة ليشهد تربع المتسابق حبنجامين رتشاردسون من جنوب أفريقيا في المركز 
وثالثًا  10.45ثانية  بزمن  جامايكا  كرانستون من  ثانيًا  وحل  10.22ثانية،  بزمن  األول 
محمد زكريا خالد من قطر بزمن 10.55 ثانية ورابعًا أنجلو يوليسي من إيطاليا بزمن 

10.57 ثانية وخامسًا جايسون ماندوز من بوتسوانا بزمن 10.62 ثانية.

◆

الحدث كليمنتي يحضر »فرسان المتوسط« لتصفيات مونديال »قطر 2022«
26 العبا بينهم 9 محترفين في معسكر تركيا استعدادا ألولى المواجهات أمام الغابون

القدم تدريباته بداية  الليبي األول لكرة  المنتخب  باشر 
الخارجي في تركيا بمنطقة أزميت بالعاصمة  بمعسكره 
أغسطس   28 يوم  حتى  سيتواصل  الذي  إسطنبول، 
العبين  تسعة  بينهم  من  العبًا   26 بمشاركة  الجاري 

محترفين، على أن يتم تقليص العدد إلى 22 العبً.
وسيخوض المنتخب الوطني خالل المعسكر التدريبي 
بقيادة المدير الفني اإلسباني خافيير كليمنتي مباراتين 
وديتين مع فرق األندية التركية، على أن يتحول المنتخب 
معسكرًا  ليقيم  بنغازي  مدينة  إلى  معسكره  ختام  في 
قصيرًا مغلقًا يتواصل حتى موعد مباراته الدولية األولى 
أمام منتخب الغابون التي ستقام مطلع سبتمبر المقبل 
بملعب "شهداء بنينا" ببنغازي في تمام الساعة السادسة 

مساًء بتوقيت ليبيا.

قائمة الفرسان 
من  دولي  تحكيم  طاقم  بقيادة  تقام  المباراة 
المجموعة  لحساب  األولى  الجولة  ذهاب  ضمن  إثيوبيا 
المقبل  العالم  كأس  نحو  المؤهلة  السادسة  األفريقية 
على  الحالي  تركيا  معسكر  ويقتصر   ،"2022 "قطر 
تواجد الالعبين المحليين في انتظار التحاق المحترفين 
بنغازي  بمعسكر  أيام  بأربعة  المباراة  إقامة  موعد  قبل 
المغلق، وتضم القائمة الكاملة للمنتخب الليبي كاًل من 
ثالثي حراسة المرمى: محمد نشنوش ومراد الوحيشي 
باهلل  والمعتصم  الورفلي  سند  بجانب  الالفي،  ومعاذ 
ومحمد  يوسف  وعلي  التربي  وأحمد  وعلي سالمة  صبو 
اهلل  وعبد  عامر  بن  والطاهر  الترهوني  ومحمد  المنير 

البدري وعمر  الشريف وفيصل 
التهامي  ومحمد  الخوجة 
والمعتصم  الجورني  ومحمد 
عمير  وأيمن  المصراتي  باهلل 
ومؤيد  الهادي  والسنوسي 
الهوني  وحمدو  الالفي 
ومحمد  القليب  ونورالدين 
ومحمد  الطبال  ومحمد  صوله 

زعبيه ومعاذ عيسى.

شكوى اإلجهاد 
وكشف كليمنتي انزعاجه من اإلرهاق واإلجهاد الذي 
طوياًل  كان  الذي  الدوري  مسابقة  في  الالعبين  طال 
ومتابعتي  حضوري  »لدى  تصريحاته:  في  وقال  وشاقًا، 
الالعبين  إرهاق  الحظت  الذهبي،  المربع  في  المباريات 
القريب أن  المباريات. البد في المستقبل  نتيجة ضغط 
والمنتخب،  الليبي  بالدوري  خاص  برنامج  هناك  يكون 
مباريات  مع  المنتخب  تجهيزات  تتعارض  أال  وأتمنى 

الدوري«.
الوطني  المنتخب  تدريب  تولى  كليمنتي  أن  يذكر 
بعد  فيليوفيتش،  زوران  المونتنيغري  للمدرب  خلفًا 
تحت  الوطني  المنتخب  سجلها  التي  المخيبة  النتائج 
أن  غير  األخيرة،  أفريقيا  أمم  تصفيات  خالل  قيادته 
سيكون  كليمنتي  أمام  المهم  واالختبار  األكبر  التحدي 
أن  ينتظر  التي  القدم،  لكرة  العالم  كأس  تصفيات 
التي  المقبل،  سبتمبر  شهر  خالل  منافساتها  تنطلق 

سيواجه خاللها منتخبات مصر وأنغوال والغابون.

تحكيم إثيوبي 
القدم  لكرة  األفريقي  باالتحاد  الحكام  لجنة  وأسندت 
»كاف« مهمة إدارة مباراة المنتخب الوطني أمام ضيفه 
المنتخب الغابوني لطاقم تحكيم دولي من إثيوبيا بقيادة 
الدولي باماالك تيسيما، ويعتبر واحدًا من أشهر الحكام 
في القارة السمراء وسبق له أن أدار الكثير من المباريات 
أو  األندية  مستوى  على  سواء  المهمة  البطوالت  في 

المنتخبات،. وُلد بامالك تيسيما في 30 ديسمبر 1980 
)41 عامًا( في العاصمة اإلثيوبية أديس بابا، ودرس علم 
االجتماع وتخرج في الجامعة العام 2012، ويعمل باحثًا 

طبيًا ومنسقًا إكلينيكيًا.
 بدأ بامالك تيسيما مسيرته التحكيمية العام 2003، 
لكرة  الدولي  االتحاد  من  الدولية  الشارة  على  وحصل 
القدم »فيفا« العام 2009، وسبق وأدار عديد المباريات 

أفريقيا  وأمم  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة  في  المهمة 
 ،2017 للشباب  العالم  وكأس   ،2017  ،2015 العامين 
العالم  كأس  تصفيات  ضمن  مهمة  مباريات  أدار  كما 

وبطولة أفريقيا األخيرة.

غياب أوباميانغ
مهاجمه  غياب  القدم  لكرة  الغابوني  االتحاد  أعلن 
األول والبارز المحترف بصفوف »آرسنال« اإلنجليزي بيير 

أثناء  أوباميانغ، بسبب إصابته بمرض  إيميريك 
التوقف  فترة  في  بالده  منتخب  مع  تواجده 

على  أوباميانغ  ونشر  الماضية،  الدولي 
حسابه على »إنستغرام«، صورة له أثناء 

وعلق  المستشفيات  أحد  في  التواجد 
عليها: »مرحبًا يا شباب، شكرًا على 

والمكالمات،  الرسائل  جميع 
بالمالريا  أصبت  الحظ  لسوء 

المنتخب  مع  تواجدي  أثناء 
قبل  الغابون  في  الوطني 

لقد  أسابيع،  بضعة 
أيام  بضعة  قضيت 
هذا  المستشفي  في 
لكنني  األسبوع، 
بالفعل  أشعر 
كل  كبير  بتحسن 
األطباء  بفضل  يوم 
الذين  العظماء 
الفيروس  اكتشفوا 
بسرعة  وعالجوه 
واختتم  كبيرة«. 

أشعر  أكن  »لم  قائاًل:  كالماته  أوباميانغ 
بنفسي حقًا في األسبوعين الماضيين، لكنني 
أي وقت مضى، واآلن  أقوى من  سأعود قريبًا 

لنذهب  كبيرة  مباراة  لدينا  األوالد،  سأشاهد 
ونفوز بها«.

لعنة المالريا 
في  مؤلمة  ذكرى  المالريا  مرض  ويحمل 

الكرة الليبية، بعد أن حصد روح العب المنتخب 
النقريش،  أيمن  المصغرة  القدم  لكرة  الليبي 

المشاركة  أثناء  بالده  منتخب  مع  ُأصيب  الذي 
أفراد  جميع  وُأصيب  بنيجيريا،  أفريقيا  بطولة  في 

اإليطالية  العاصمة  في  بالعالج  ليلتحقوا  البعثة، 
يوارى  أن  قبل  الكبير،  الجدل  من  حالة  بعد  روما، 

الساحلية  مصراتة  مدينة  في  بمدفنه  الثرى  النقريش 
البالد، ومعه دفنت أحالم جيل كامل من زمالئه  غرب 
برحلة  انشغالهم  بسبب  وداعه؛  عن  غابوا  الذين 
العالج خارج البالد من مرض المالريا، ليدفع النقريش 
كان  حيث  الطبي،  اإلهمال  نتيجة  غاليًا،  الثمن 
إنجازات  بتحقيق  زمالئه  مع  النفس  يمني  النقريش 
القدم  لكرة  العالم  كأس  في  بالده  لمنتخب  جديدة 
المصغرة في أوكرانيا، بعد أن نجح في قيادة »فرسان 
وصيف  اقتناص  خلفية  على  للمونديال،  المتوسط« 
القارة السمراء، بعد خسارة الكأس األفريقية بصعوبة 
وفقد  تبدلت،  األحالم  أن  إال  مصر،  منتخب  الجار  أمام 
رحلة  البعثة  أفراد  باقي  ترقب  بينما  حياته،  النقريش 

إيطاليا ومصر وتركيا. العالج ما بين 

■ مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام السودان في تصفيات البطولة العربية

■ برانكو■ نجوم االتحاد المصراتي يحتفلون

■ شهوب

■ العبيدي

ً
»االتحاد المصراتي« يحتفل بذكرى تأسيسه الـ56.. وبرانكو مدربا

األحد  المصراتي،  االتحاد  نادي  أسرة  احتفلت 
وظهور  تأسيس  على  عامًا   56 بمرور  الماضي، 
النادي العريق الذي يعود تأسيسه إلى تاريخ 15 
أغسطس العام 1965، ورغم أن فريق »االتحاد 
المصراتي« يعد حديث العهد والظهور بمالعب 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث يسجل 
إال  تواليًا،  والثالث  الرابع،  ظهوره  الموسم  هذا 
الموسم  يعد هو  المنقضي  الكروي  الموسم  أن 
هذا  نجح  حيث  اآلن،  حتى  تاريخه  في  األبرز 
أن  في  والمتجدد  والطموح  المثابر  الفريق 
سبقته  التي  واألندية  الفرق  لعديد  ندًا  يكون 
واختتم  األضوا،  دوري  وتجربة في مالعب  خبرة 
صعيد  على  الرابعة  المرتبة  بإحرازه  موسمه 
الفريق  الثانية، وتميز  المجموعة  منافسات فرق 
باالستقرار، حيث منح ثقته منذ انطالق الموسم 
في المدرب الوطني المخضرم رضا عطية الذي 
مدربي  وعميد  المسابقة،  مدربي  أقدم  يعد 
وتكامل  اإلداري  النجاح  أن  والشك  الموسم، 
وراء  كانت  النجاح  ومقومات  عوامل  كل  وتوافر 

هذا التألق الالفت لمسيرة الفريق.
الخامس عشر من  إلى  النادي  تأسيس  يعود 
شهر أغسطس العام 1965، حين تأسس تحت 
الفريق  وشارك  المصراتي«  »االتحاد  نادي  اسم 
الثانية لكرة  الدرجة  ألول مرة في بطولة دوري 
العام  وفي   ،66  –  65 الرياضي  للموسم  القدم 
ازدواجية  ومنع  الدمج  قرار  صدور  بعد   1972
العودة  يحاولون  النادي  أبناء  بقي  األسماء 
المصراتي«،  »االتحاد  األصلي  السمه  بالنادي 

بعدم  قرارها  على  السلطات  إلصرار  لكن 
النادي باسم  ُأعيد وتم إشهار  ازدواجية األسماء 
مع   1974 العام  مع  االتحاد  وزن  على  »الحياد« 
المصراتي  االتحاد  وغاللة  بشعار  االحتفاظ 
افتتاح  في  ساهموا  الذين  االشخاص  وبنفس 

النادي العام 1965.
لكرة  الممتاز  الليبي  للدوري  الفريق  صعد 
القدم ألول مرة في تاريخه موسم 99 - 2000 
بقيادة المدرب الوطني إبراهيم المحجوب، ونال 
الفريق وتحصل على بطولة بلدية مصراتة لفرق 
خاض  كما  مواسم،  عدة  الثانية  الدرجة  دوري 

المواسم،  عديد  في  الصعود  تصفيات  غمار 
وظهر فريق »االتحاد المصراتي« مرة أخرى في 
مالعب  في   2018  -  2017 الرياضي  الموسم 
الدوري الليبي الممتاز، وللمرة الثانية في تاريخه 
لدوري  قاده  أن  بعد  والخضراء،  البيضاء  بألوانه 
األضواء للمرة الثانية في تاريخه مدربه الوطني 
على  الحفاظ  في  ونجح  المحجوب،  إبراهيم 
الثالث  موقعه ومكانته بدوري األضواء للموسم 
خالل  الفريق  ويتأهب  سجله،  في  والرابع  تواليًا 
مالعب  في  للتواجد  المقبل  الكروي  الموسم 

الدوري الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه.

»االتحاد  نادي  إدارة  كشفت  وأخيرًا، 
المصراتي«، اتفاقها مع المدرب الصربي برانكو 
الفريق  تدريب  مهمة  لتولي  سميليانيتش، 
»االتحاد  نادي  إدارة  وأعلنت  القدم،  لكرة  األول 
اإلدارة  مجلس  رئيس  في  متمثلة  المصراتي«، 
الصربي  والمدرب  ساسي،  علي  المهندس 
برانكو سميليانيتش، تدريب الفريق األول لكرة 
الجديد، كما سيعاونه  للموسم  القدم استعدادًا 
مرافقًا  صربيا  دولة  من  للفريق  البدني  المعد 
فور  رسميًا  العقد  توقيع  يتم  أن  على  للمدرب، 

وصول الطاقم نهاية شهر أغسطس الجاري.

الشلماني: الكرة الليبية قاربت 
على العودة للواجهة الدولية

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  عقد 
صحفيًا  مؤتمرًا  الشلماني،  الحكيم  عبد 
عديد  خالله  كشف  المرج،  بمدينة 
في  وتتداول  تدور  التي  التساؤالت 
أسئلة  عن  وأجاب  الرياضي،  الوسط 
يتعلق  ما  خاصة  اإلعالم،  وسائل  مختلف 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بمسابقة 
التي  الفرق  بمصير  يتعلق  وما  القدم، 
أكد  حيث  األدنى،  الدرجة  لدوري  هبطت 
والعمل  الهبوط،  آلية  تفعيل  الشلماني 
ولوائحها  المسابقة  لنظام  احترامًا  بها 
»فيفا«،  الدولي  ولالتحاد  المنظمة 
لمناسبة نجاح  لنا رسالة شكر  الذي قدم 
الكروي  الموسم  إنهاء  في  الليبية  الكرة 

المنقضي.
جهيد  جهد  »بعد  الشلماني:  وأوضح 
في  ستشارك  فريقًا   20 عدد  إلى  وصلنا 
سينطلق  الذي  المقبل  الموسم  دوري 
وأمامنا  المقبل،  أكتوبر  شهر  خالل 
مسابقة  إقامة  صيغة  حول  خيارات  عدة 
الموسم المقبل، إما أن يقام على مستوى 
المجموعة الواحدة على مستوى ليبيا، أم 
اإلبقاء بنظام المجموعتين مع استحداث 
منها  للموسم،  مصاحبة  مسابقات  عدة 
سنستفيد  حيث  الكأس،  مسابقة  إقامة 
النطالق  المبكر  التوقيت  فرصة  من 
مسابقة  من  أكثر  باستحداث  الموسم، 
التنافسية،  المباريات  عدد  لزيادة  أخرى 

ولرفع المستوى الفني للعبة«.
وأوضح الشلماني: »كل ذلك سيتحدد 
إدارة  مجلس  اجتماع  في  نهائية  بصورة 
بنغازي  بمدينة  سيعقد  الذي  االتحاد 

الجاري،  أغسطس  شهر  من   31 يوم 
ونحاول االتصال لبحث حلول الستمرار 
الليبي  الكرة  اتحاد  جهود  وتواصل 

في رفع الحظر المفروض على باقي 
ملعب  خاصة  المحلية،  مالعبنا 
طرابلس الدولي، كما نحاول بعد 
نجاح الخطوة األولى برفع الحظر 
بنينا  شهداء  ملعب  واعتماد 
استضافة  شهد  الذي  دوليًا، 
أمام  الوطني  منتخبنا  مباراة 
منتخب تونس، ضمن تصفيات 
أفريقيا، واستقبال مباريات فريق 
بدأنا  األفريقية،  بنغازي  األهلي 
ذات  الجهات  مخاطبة  في  أخيرًا 

العالقة بشأن اإلسراع في معالجة 
واالحتياجات  المتطلبات  بعض 

ملعب  يحتاجها  التي  والنواقص 
طرابلس الدولي وفق المعايير الدولية، 
االلتزامات  بهذه  اإليفاء  حال  وفي 

والـ)فيفا(  الـ)كاف(  سنتواصل مجددًا مع 
وعودته  طرابلس  ملعب  اعتماد  بشأن 
إلى الواجهة الدولية حتى يتسنى لفريقي 
والمنتخب  طرابلس  واألهلي  االتحاد 
أرضية  على  المباريات  خوض  الوطني 

ملعب طرابلس الدولي«.
المنتخب  وبرنامج  تحضيرات  وعن 
كأس  لتصفيات  استعدادًا  الوطني 
»المدرب  الشلماني:  قال  العالم، 

التعاقد  تم  كليمنتي  خافيير  اإلسباني 
معه وفق شروط ومعايير من قبل اللجنة 

الفنية، ومنها تجربته السابقة بالكرة 
الليبية ومعرفته بها.

■ الالفي

■ كليمنتي

■ الشلماني

العدد300

موسم االستحقاقات 
والتحديات الدولية

زين العابدين بركان

الدولية  الواجهة  على  مرتقبة  عديدة  مواعيد 
وفرقنا  القدم  لكرة  األول  الليبي  المنتخب  تنتظر 
األفريقية،  الواجهة  على  ستمثلنا  التي  المحلية 
ستنطلق صافرة بدايتها انطالقًا من شهر سبتمبر 
شريط  الوطني  منتخبنا  سيقص  حيث  المقبل، 
»قطر  العالم  كأس  تصفيات  منافسات  افتتاح 
المنتخبات  أبرز  خاللها  سيواجه  التي   ،»2022
المجموعة  فرق  صعيد  على  األفريقية 
مصر  منتخبات  ستضم  التي  السادسة 
ممثال  سيكون  ثم  وأنغوال،  والغابون 
دوري  في  »االتحاد«  الليبية  الكرة 
طرابلس«  و»األهلي  أفريقيا  أبطال 
على  الكونفدرالية  بطولة  في 
إلى  جديدة  عودة  مع  موعد 

القارة األفريقية. مالعب 
مشاركات  ستكون 
وفرقنا  الوطني  المنتخب 
الموسم  هذا  المحلية 
المشاركات  عن  مختلفة 
لكونها  السابقة 
بعد  مرة  ستستقبل ألول 
مبارياتهم  طويل  غياب 
على  منافسيهم  مع 
الحظر  رفع  مالعبنا بعد 
ومواسم  سنوات  وبعد 
على  مرت  عجاف 
التي  الليبية  الكرة 
الكثير وتحملت  عانت 
والتنقل  السفر  مشاق 
المرة  هذه  الحظوظ  أن  يعني  ما  واإلرهاق، 
ستكون متقاربة ومتساوية على صعيد المنافسة، 
وجهزت  العدة  أعدت  متى  وفرقنا  منتخباتنا  وأن 
وآمنت  إمكاناتها  كل  وحشدت  جيدًا  نفسها 
المواجهات  هذه  في  العبيها  وثقة  بقدراتها 
وتذهب  أفضل  نتائج  تحقق  أن  الممكن  فإنه من 
بعيدًا في هذه المشاركات في موسم اإليفاء بكل 

والتحديات. االلتزامات 
األمل  أن  إال  والتحضيرات،  الوقت  ضيق  ورغم 
كل  االستحقاقات  هذه  كل  تجد  أن  في  يحدونا 
وما  الدولة  مؤسسات  كافة  من  والمؤازرة  الدعم 
ممثلونا  ينجح  حتى  كبيرة  إمكانات  من  تحتاجه 
صفحة  طي  في  والمنتخبات  األندية  مستوى  على 
صفحة  وفتح  المخيبة  النتائج  آثار  ومحو  األمس 
التي  جديدة وتعويض إخفاقات المرحلة الماضية 
الـ»شان«  تصفيات  سباق  منتخبنا  خاللها  غادر 

والـ»كان«.

الحدث
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الوسط – زين العابدين بركان 

الوسط – القاهرة



تواصل الجدل بين األعضاء وسط اتهامات بالتضخيم وحمالت مغرضة قبل االنتخابات وإنشاء المحكمة الرياضية

أكد رئيس اللجنة األولمبية الليبية جمال الزروق، في تصريحات 
الليبية  األولمبية  اللجنة  عليه  تحصل  الذي  المبلغ  أن  إذاعية، 
من نظيرتها الدولية، ال يتجاوز 100 ألف دوالر، قائاًل: »هناك 
نحصل  وكأننا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  تضخيم  حملة 
ليبيا  لـ»راديو  تصريحات  في  الزروق  وأضاف  الماليين«،  على 
الرياضية« قائاًل: »إنه سيصدر قرارًا بإنشاء المحكمة الرياضية 
خالل شهر سبتمبر المقبل، وتكليف أسماء بها. كنت على وشك 
أني  للجميع  أثبت  حتى  عنها،  عدلت  لكني  استقالتي،  تقديم 
نزيه، وأني ضد تهم الفساد المالي واإلداري، ومن لديه تهم 

فساد واضحة عليه أن يقدمها دون تهم زائدة«.
وأضاف الزروق قائاًل: »إن تقديم دعم بقيمة 33 مليون دينار 
الرياضية  واالتحادات  األولمبية  اللجنة  إلى  الدولة  خزينة  من 
ليس رقمًا كبيرًا«، مؤكدًا أن البيان الموجه من وزارة الرياضة 
بخصوص هذا المبلغ هو »بيان انتقامي«، وأوضح الزروق في 
مجلس  انتخابات  خلفية  على  هذا  »يأتي  اإلذاعية:  تصريحاته 

إدارة اللجنة األولمبية المقرر إجراؤها بداية من العام المقبل، 
وسنالحظ مع قرب كل انتخابات وجود حملة إعالمية يقودها 
األولمبية،  اللجنة  من  للنيل  رياضية  وشخصيات  إعالميون 
والتقليل من دورها«. وأكد الزروق في حديثه أنه لم يجد الدعم 

الكافي من الدولة، وحتى الشخصيات التي 
الرياضي، ومن  الهرم  كانت على رأس 
الوسط الرياضي نفسه لم يتعامل أحد 

بشكل جيد.
يترأس  الزروق  جمال  أن  يذكر 
اللجنة منذ 8 سنوات ويتقدم للترشح 

لدورة ثالثة.
في  كبرى  أزمة  الزروق  ويعيش 

وسبق  الليبية،  األولمبية  اللجنة 
ابتزاز  لحملة  تعرضه  وكشف 

كبيرة  وتشويه  ووعيد  وتهديد 
يسميهم؛  أن  دون  وأفراد،  جهات  من 

للسيطرة على اللجنة األولمبية واالتحادات الرياضية، 
عبر  الشخصية  صفحته  على  له  منشور  في  الزروق  وقال 

لألسف  ومتفرجين  ساكتين  أمثلهم  الذين  »إن  »فيسبوك«: 
وواضعين رؤوسهم بالتراب، وكأن األمر ال يعنيهم«. وأضاف: 
أن  إلى  باٍق في منزلي  أنا  لذلك  »اليوجد مَن يحميني حاليًا، 
المنشور قائاًل: »حسبي اهلل  يقرر ما قصرتي مصيري«، وختم 

ونعم الوكيل«.
وأثار الزروق، الجدل في الوسط الرياضي، بعدما كشف 
األسبق  العام  األمين  وقال  وتهديد،  ابتزاز  لحملة  تعرضه 
جريدة  إلى  تصريح  في  أبوزقية،  عبدالواحد  الكرة،  التحاد 
»الحماية  األولمبية:  اللجنة  رئيس  مخاطبًا  »الوسط«، 
والنزاهة  والصدق  اللوائح  تطبيق  في  تجدها  الحقيقية 
والصحفي  السابق  الالعب  ودعا  واألمانة«،  والشفافية 
لكشف  األولمبية  اللجنة  رئيس  السريتي،  أبوبكر  الرياضي 
ابتزازه  يتم  ولماذا  االبتزاز،  عليه  يمارس  من  باألسماء 
اآلن، أما المدير التنفيذي السابق لنادي »االتحاد«، علي 
بلغيث، فطالب بمعرفة مَن يقصد رئيس اللجنة األولمبية 
وتركوه  معه  يتضامنوا  ولم  بالتراب  رؤوسهم  بمَن وضعوا 

وحيدًا يصارع األمواج.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية، 

عزالدين القاضي، أن الخالف بين النائب األول محسن السباعي 
اللجنة  رئيس  مع  ليس  قريش  عادل  الرماية  اتحاد  ورئيس 
الجمعية  أعضاء  أغلب  وإنما مع  الزروق فقط؛  األولمبية جمال 
وعادل  السباعي  محسن  بإسقاط  صوتوا  الذين  العمومية 
وقال  شخصي.  خالف  أنه  البعض  يسوق  كما  وليس  قريش 
القاضي في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«: »إن اجتماع 
إيقاف  ألخبار  صحة  وال  سيعقد،  المقبل  العمومية  الجمعية 
االجتماع بحكم قضائي من المحكمة، وإنما تأجل باقتراح من 

بعض رؤساء االتحادات الرياضية، وسيتم الدعوة لالجتماع 
قريبًا«.

أما النائب األول لرئيس مجلس إدارة اللجنة 
األولمبية الليبية محسن السباعي، فأكد أن 

اللجنة  متابعة  اإلدارية  الرقابة  حق  من 
الدولة  أن  خاصة  الليبية،  األولمبية 

تقدم دعمًا ماليًا، وأنها لم تتدخل 
في عمل األولمبية؛ إنما أوقفت 

األشخاص  لبعض  تجاوزات 
ومنهم النائب الثاني.

33 مليون دينار تثير الفتنة في اللجنة األولمبية الليبية.. والزروق يترشح لدورة ثالثة

»االتحاد« يواجه »كي إم« بطل زنجبار بتمهيدي دوري األبطال.. و»األهلي طرابلس« يلتقي »حي الوادي« السوداني في »الكونفدرالية«

التحدي األفريقيالتحدي األفريقي

األفريقي  االتحاد  فيه  أعلن  الذي  الوقت  في 
التمهيدية  األدوار  قرعة  »كاف«  القدم  لكرة 
و»الكونفدرالية«،  األبطال  دوري  بطولتي  في 
»االتحاد«  نادي  الليبية،  الكرة  ممثال  يعيش 
و»األهلي  األبطال،  دوري  في  تمثيله  المنتظر 
أزمات  عدة  »الكونفدرالية«،  في  طرابلس« 
مختلفة، أبرزها على اإلطالق ضيق الوقت، ما 
الـ»كاف«  وغلق  المحلي،  الموسم  انتهاء  بين 
باب القيد األول، بعد مطالبة »كاف« االتحادات 
خطوة  في  ممثليها،  أسماء  بإرسال  األهلية 
الكرة  ممثال  خاللها  ينجح  لم  متسارعة، 
بالمشاركة  تليق  صفقات  جلب  في  الليبية 
القارية، األمر الذي صنع معه عدة آراء مختلفة، 
على  والظهور  بالمشاركة  المطالبة  أبرزها 
للمستقبل  والبناء  المشرف  التمثيل  سبيل 
حصار  تجاوز  بعد  المقبلة،  البطوالت  في 
المحلية  المنافسات  لغياب  الليبية،  الكرة 
صعوبة  االتجاه  هذا  ويغذي  سنوات،  لعدة 
المنافسات، خصوصًا على صعيد دوري أبطال 
عبوره  حال  »االتحاد«  سيواجه  وما  أفريقيا، 
»الترجي«  ليلتقي  األول،  التمهيدي  الدور 
صفقات  »االتحاد«  يعقد  أن  دون  التونسي، 

تدعمه بقوة.
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وأعلن 
بطولتي  في  التمهيدية  األدوار  قرعة  »كاف« 

لتكشف  و»الكونفدرالية«،  األبطال  دوري 
المنظمة منافسي »االتحاد« و»األهلي  اللجنة 
خالل  التمهيدي،  الدور  في  طرابلس« 
المصرية،  العاصمة  في  أجريت  التي  القرعة 
منافسات  »االتحاد«  يخوض  حيث  القاهرة، 
»األهلي  يدخل  بينما  األبطال،  دوري 
األفريقي  االتحاد  كأس  منافسات  طرابلس« 
الدور  قرعة  ووضعت  »الكونفدرالية«، 
فريق  أفريقيا  أبطال  دوري  من  التمهيدي 
بطل  إم«  »كي  فريق  مواجهة  في  »االتحاد« 
مع  رسمية  ليبية  مواجهة  أول  وهي  زنجبار، 
الدور  إلى  تأهله  حال  وفي  زنجبار،  من  فريق 
التونسي  »الترجي«  فريق  سيواجه  التالي 
الدور  خوض  من  القرعة  أعفته  الذى  العريق، 
فسيواجه  طرابلس«  »األهلي  أما  التمهيدي، 
فريق »حي الوادي« بطل السودان، وهو ثاني 
فريق سوداني يواجه »األهلي طرابلس« رسميًا 
سبق  حيث  األفريقية،  المشاركات  تاريخ  في 
»الهالل«  فريق  مع  مناسبتين  في  التقى  أن 

السوداني خالل العامين 1974 و2016.
»االتحاد« حصل على ورقة العبور إلى دوري 
أبطال أفريقيا، بعد تتويجه بلقب الدوري الليبي 
من  طرابلس«  »األهلي  تمكن  بينما  الممتاز، 
التأهل إلى »الكونفدرالية«، بعد حصوله على 
طرابلس«  »األهلي  عبور  حال  وفي  الوصافة، 
نظيره »حي الوادي« السوداني، سيواجه الفائز 
التنزاني  و»بيشارا«  الجيبوتي  »دخيل«  من 
بدور الـ32 من »الكونفدرالية«، ورغم قلة عدد 

بمنافسات  مناسبتين  في  األفريقي  المستوى 
في  الدوري  ألبطال  أفريقيا  أندية  كأس 
الذهاب  لقاء  وانتهى   ،1974 دورالـ32 موسم 
بهدفين  اإليجابي  بالتعادل  بطرابلس  األول 
على  الالعبين  من  كل  أحرزهما  لهدفين، 
النفاتي، بينما انتهت مواجهة  األسود وسالم 
- صفر(،   3( بنتيجة  للهالل  كبير  بفوز  اإلياب 
وفي منافسات كأس الكؤوس األفريقية موسم 
1990، نجح »المريخ« السوداني في الفوز على 
»الصقور« الليبي بدور الـ32، محققًا الفوز في 
السودان بثالثية نظيفة، قبل أن يكرر النتيجة 

في اإلياب بليبيا.
وخالل العام 1992 التقى فريق »الموردة« 
بمنافسات  الليبي  »الوحدة«  مع  السوداني 
النسخة األولى من كأس االتحاد األفريقي في 
أول ظهور قاري لفريق »الوحدة«، الذى سجل 
الفوز في لقاء الذهاب األول بطرابلس بهدف 
طريق  عن  »الموردة«  مدافع  أحرزه  نظيف 
اإلياب  مباراة  انتهت  بينما  مرماه،  في  الخطأ 
بهدفين  اإليجابي  بالتعادل  الخرطوم  في 
الدامجة  جالل  من  كل  أحرزهما  منهما،  لكل 
السوداني  والتقى »المريخ«  الزنتانى،  وفاضل 
دوري  بطولة  في  الليبي  »االتحاد«  نظيره  مع 
لقاء  وانتهى   ،2009 العام  أفريقيا  أبطال 
الذهاب في ليبيا بالتعادل اإليجابي بهدف لكل 
منهما، أحرزه هدافه محمد زعبيه، قبل أن يفوز 

»األزرق« بثالثية نظيفة في اإلياب.
وواجه فريق »حي العرب« السوداني منافسه 

بـ»الكونفدرالية«  الليبي  بنغازي«  »األهلي 
»حي  على  الليبي  الفريق  وفاز   ،2009 موسم 
نظيف  بهدف  بالخرطوم  الذهاب  في  العرب« 
فاز  بينما  إيفياني،  النيجيري  محترفه  أحرزه 
بنفس  اإلياب  لقاء  في  السوداني  الفريق 
النتيجة، ليحسم فريق »األهلي بنغازي« بطاقة 
الترشح لصالحه بفضل ركالت الترجيح، وشهد 
فريقي  بين  قوية  مواجهة   2016 موسم 
»األهلي طرابلس« و»الهالل« السوداني بدور 
األول  وحقق  أفريقيا،  أبطال  دوري  من  الـ32 
ليبيا بهدف نظيف جاء عكسيًا، قبل  الفوز في 
أن يفوز »الهالل« في الخرطوم بهدفين لهدف 

أحرزه محمد الغنودي، ليقود فريقه للتأهل.
في العام 2013 واجه فريق »النصر« نظيره 
»الخرطوم« بـ»الكونفدرالية«، حيث أسفر لقاء 
الفريقين  تعادل  عن  ليبيا  في  األول  الذهاب 
اإلياب  لقاء  في  »النصر«  فاز  بينما  سلبيًا، 
ليتأهل  سعد  أحمد  أحرزه  بهدف،  بالخرطوم 
»النصر«  وواجه  الثاني،  الدور  إلى  »النصر« 
الليبي نظيره »الهالل واو« من جنوب السودان 
بالدور التمهيدي موسم 2019، بدوري أبطال 
»الهالل«  نظيره  »النصر«  واكتسح  أفريقيا، 
أحرزها  الذهاب،  في  لهدف  أهداف  بخمسة 
كل من أحمد الهرام وهدفين لمعتز المهدي 
وهدف لعبد اهلل بلعم وهدف للمحترف إيساي، 
مقابل  أهداف  بأربعة  اإلياب  يفوز في  أن  قبل 
بواقع  المهدي  معتز  من  كل  أحرزها  هدفين، 

هدفين وعمر بوخريص وخالد مجدى.

المواجهات الرسمية التي جمعت فرق األندية 
مستوى  على  السودانية  نظيرتها  مع  الليبية 
أو  األبطال  دوري  سواء  األفريقية  البطوالت 
طابع  دائمًا  تحمل  أنها  إال  »الكونفدرالية«، 
اإلثارة والقوة. التقى »األهلي طرابلس« فريق 
لقاء رسمي على  أول  السوداني في  »الهالل« 

10 أندية خارج سباق »التمهيدي« 
في دوري أبطال أفريقيا

رحيل جماعي في 
»المدينة«.. وأربيش 

في »السويحلي«
كشفت إدارة نادي »المدينة« الليبي حزمة 

إجراءات، أبرزها إعالن انتهاء التعاقد 
مع المحترف الغاني ماكسويل باكو، 

ومواطنه إسحاق إدورو، بالتراضي 
بين الطرفين، كما فسخت اإلدارة، 

التعاقد مع الالعب هيثم محمد ضانة 
بالتراضي بين الطرفين، وكان 

»المدينة« أنهى الدوري الليبي في 
المركز الثامن للمجموعة الثانية 

بـ25 نقطة من 22 مباراة، 
وتمنت إدارة النادي التوفيق 
للجميع، بحسب ما جاء عبر 

صفحة نادي »المدينة« على 
»فيسبوك«.

ورحل عن تدريب 
»المدينة« عبدالحفيظ 

أربيش، الذي تسلم 
مهمة تدريب الفريق 

األول في الموسم الماضي، وسط تقديم 
الصفقات من الرياضيين الجدد المحليين 

والمحترفين، لكن »المدينة« خرج خالي 
الوفاض من منافسات الموسم الماضي، 
ليرحل أربيش لتولي مهمة »السويحلي« 

في الموسم المقبل. في الوقت نفسه، أعلن 
نادي »السويحلي« التعاقد بشكل رسمي، مع 
المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، على أن 
يعاونه المدرب رياض الشريف، ليقود الجهاز 
الفني الوطني فريق الكرة األول في الموسم 
الرياضي الجديد ) 2021 - 2022(، وسيصل 

المدرب عبدالحفيظ أربيش إلى مدينة 
مصراتة في األيام المقبلة لتوقيع العقود 

بشكل رسمي وتقديمه إلى الجمهور ووسائل 
اإلعالم، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية 

لنادي »السويحلي« عبر »فيسبوك«.

ُأجريت مراسم قرعة منافسات األدوار التمهيدية لبطولة 
وتشهد   ،2022  –  2021 لموسم  أفريقيا  أبطال  دوري 
الموسم،  هذا  فريقًا   54 مشاركة  األبطال  دوري  نسخة 
وهي  التمهيدي،  الدور  من  أندية  عشرة  إعفاء  وتم 
و»الوداد«  و»الرجاء«  مصر  من  و»الزمالك«  »األهلي« 
تونس  من  الساحلي«  و»النجم  و»الترجي«  المغرب  من 
و»سيمبا  أفريقي  الجنوب  داونز«  صن  و»ماميلودي 
الغيني،  و»حوريا«  الكونغولي  و»مازيمبي«  التنزاني 
وتقام منافسات الدور التمهيدي األول للبطولة أحد أيام 
 17 وأيام  الذهاب  بجولة  المقبل  و12 سبتمبر  و11   10

و18 و19 من نفس الشهر لجولة اإلياب.
ويلعب »األهلي« المصري حامل اللقب مع الفائز من 
ماسيجير«  و»لو  النيجر  بطل  »جيندارميري«  مواجهة 
يلعب  كما  الـ32،  دور  في  بوروندي  بطل  نغوزي  دي 
»الزمالك« المصري، مع الفائز من مواجهة »آرتا سوالر« 
»الوداد«  ويواجه  الكيني،  »توسكر«  مع  جيبوتي  بطل 
المغربي الفائز من لقاء »هارتس أوف أوك« الغاني و»دي 
كامسار« الغيني، بينما يلعب »الرجاء« المغربي مع الفائز 
التوغولي،  كارا«  و»دي  الليبيري  »أويلرز«  مواجهة  من 
»االتحاد«  لقاء  من  الفائز  التونسي  »الترجي«  ويواجه 
»النجم  يلعب  كما  زنجبار،  بطل«  إم  و»كي  الليبي 
»مقديشيو  مباراة  من  الفائز  مع  التونسي  الساحلي« 

سيتي« الصومالي و»الجيش« الرواندي.
ويلتقي »حوريا« الغيني، مع الفائز من مواجهة »ستاد 
»سيمبا«  يلعب  فيما  البوركيني،  و»سونابيل«  مالي« 
غاالكسي«  »جوانينغ  مواجهة  من  الفائز  مع  التنزاني 
البوتسواني و»دي إف سي« من أفريقيا الوسطى، ويلعب 
مواجهة  من  الفائز  مع  أفريقي  الجنوب  داونز«  »صن 
الكونغولي،  و»مانيما«  الغابوني  سبورتس«  »بونغيدي 

مع  الكونغولي  »مازيمبي«  يلتقي  كما 
الجنوب  »أمازولو«  مواجهة  من  الفائز 
وتقام  ماالوي،  بطل  و»نياسا«  أفريقي 

منافسات دور الـ32 بالبطولة أيام 15 و16 
جولة  وتقام  الذهاب  بجولة  المقبل  أكتوبر  و17 

اإلياب أيام 22 و23 و24 من نفس الشهر.
لدوري  األول  التمهيدي  الدور  قرعة  جاءت 
أوك«  أوف  »هارتس  مواجهات  لتشهد  األبطال، 
و»أويلرز«  الغيني،  كامسار«  »دي  مع  الغاني 
و»سونابيل  التوغولي،  كارا«  »دي  مع  الليبيري 
البوركيني مع »ستاد مالي«، و»جيندارميري« بطل 
النيجر مع »لو ماسيجير دي نجوزي« بطل بوروندي، 
الليبي،  »االتحاد«  مع  زنجبار  بطل  إم«  و»كي 
الكيني،  و»آرتا سوالر« بطل جيبوتي مع »توسكر« 
»الجيش«  مع  الصومالي  سيتي«  و»مقديشيو 

مع  الغابوني  سبورتس«  و»بوينجيدي  الرواندي، 
الجنوب  و»أمازلو«  الكونغولي،  يونيون«  »ماينما 

أفريقي مع »نياسا« بطل ماالوي، و»جوانينغ غاالكسي« 
الوسطى،  أفريقيا  من  سي«  إف  »دي  مع  البوتسواني 

و»يانغ أفريكانز« التنزاني مع »ريفرز« النيجيري.
اإلثيوبي مع »الهالل«  يلتقي »فاصيل كينيما«  أيضًا 
السوداني، و»تونغيت« السنغالي مع »أسيك« اإليفواري، 
و»أكوا يونايتد« النيجيري مع »شباب بلوزداد« الجزائري، 

مع  الموزمبيقي  سونغو«  و»دي 
الكونغولي،  أوتوهو«  »سبورتيف 
مع  الكاميروني  باهام«  و»دي 
األنغولي،  أتلتيكو«  »بيترو 
»نواذيبو«  مع  البنيني  و»إيزاي« 

الموريتاني،.

»الزعيم« يبقي على الترهوني 
والسلتو ويستبعد جبريل وحسن

»األهلي  لنادي  اإلعالمي  الناطق  أكد 
إدارة  أن  المقعمز،  مفتاح  طرابلس«، 
التي  األفريقية،  القائمة  سلمت  النادي 
استغنى  النادي  أن  25 العبًا، مضيفًا  تضم 
بينهم  من  األول  الفريق  من  العبين  خمسة  عن 
المحترف جبريل كاك، وحسام حسن، الذي انتهت 
بينما  األسماء،  باقي  عن  يفصح  ولم  إعارته  مدة 
مع  الترهوني  ومحمد  السلتو،  أنيس  سيستمر 

»الزعيم«.
ساسي  طرابلس«،  »األهلي  نادي  رئيس  وقدم 
األهالوية  الجماهير  لكل  واالعتذار  األسف  أبوعون، 
الموسم  هذا  المحلي  الدوري  بطولة  خسارة  على 
بركالت الترجيح أمام فريق »االتحاد«، وقال أبوعون 
بنادي  اإلعالمي  المركز  بثه  فيديو  شريط  في 
»األهلي طرابلس« عبر »فيسبوك«: »طالبنا بحكم 
التحكيم  لجنة  لكن  االتحاد،  أمام  لمباراتنا  أجنبي 
عبداهلل  الحكم  مع  متفقين  كانا  المنافس  والفريق 
الفضيل لقيادة المباراة، ولألسف حكم مباراة األهلي 
المنافس،  الفريق  وجامل  نزيهًا،  يكن  لم  واالتحاد 

وأراد للمباراة أن تذهب لضربات الترجيح«.
وأضاف: »حققنا أكثر من 30 بطولة هذا الموسم، 
وحققنا إنجازات في باقي األلعاب، لكن فريق القدم 
لألسف وصلنا للنهائي، ولم نوفق في تحقيق 

البطولة«.
أبوعون:  قال  الجديد  المدرب  وعن 
الزعيم،  لتدريب  أجنبي  مدرب  مع  »تواصلت 
الجمهور  بها  قام  التي  الشوشرة  بسبب  لكن 
له  وأرسلت  معه،  تواصل  على  أنا  قدومه.  أجل 
قائمة الفريق، وسأحاول إقناعه بالقدوم قبل نهاية 

األسبوع الجاري، وأكد أن هناك تغييرًا في 
أطقم التدريب بجميع الفئات«.

واستطرد: »لست متمسكًا بالمنصب، 
وعلى استعداد تام للتخلي عنه، ونرحب 
يختارها  التي  األهالوية  بالكفاءات 
أمانة وهي  الجمهور، لكن اآلن لدي 
الصحيح  الطريق  على  الفريق  وضع 
للمشاركة األفريقية، ويجب علينا أن 
نرسل القائمة األفريقية قبل السبت 

المقبل«.
اجتماعًا  »سنعقد  قائاًل:  وكشف 

تجهيز  بعد  للنادي،  العمومية  للجمعية 
الفريق للمشاركة األفريقية، وأقدم لكم وعدًا 
بعد  العمومية،  الجمعية  رئيس  بحضور  مني 

وتقديم  الصحيح،  الطريق  في  الفريق  وضع 
للمشاركة،  جاهزًا  ليصبح  األفريقية،  القائمة 

وسأقوم بفعل ما يريد الجمهور سواء عمل انتخابات 
أو شيء آخر، وأنا جاهز لدعم أي قائمة جديدة لتولي 

رئاسة النادي«.
واختتم أبوعون حديثه قائاًل: »في حال استمراري 
أعضاء  في  كبير  بتغيير  سأقوم  النادي  رئاسة  في 
مجلس اإلدارة، وكذلك إداريي الفئات السنية، وفريق 
األهلي  النادي  أن  يشكك  من  لكل  األول،  القدم 
يعاني نقصًا في األموال، أطمئن الجماهير أن جميع 
الرياضيين والمحترفين من شهر يونيو الماضي تم 
وبهذه  بالكامل،  أوضاعهم  وتسوية  عقودهم  دفع 
المناسبة نشكر إسماعيل الشتيوي على وقفته الجادة 
للنادي، وهذا  رئاستي  النادي األهلي طول فترة  مع 

ليس غريبًا عنه، فهو مشجع وابن النادي«.

■ الزروق

■ السباعي

■ السلتو■ الصويعي

معسكر خارجي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

عن  واآلخر  الحين  بين  تطرح  عديدة  تساؤالت 
الخارجية  المعسكرات  أماكن  اختيار  كيفية 
القدم،  كرة  لعبة  في  خاصة  الوطنية،  للمنتخبات 
في  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  معسكر  وآخرها 
»قطر  العالم  كأس  لتصفيات  استعدادًا  تركيا 

.»20222
من  مجدية  الفنية  المعسكرات  هذه  مثل  هل 
الناحية الفنية أم أنها معسكرات عشوائية وإرضاء 
توافر  عن  النظر  وبغض  الشخصيات،  لبعض 
عدة  ووجود  تركيا  في  الرياضية  التحتية  البنية 
هناك،  معسكراتها  تقيم  دول  عدة  من  منتخبات 
إال أنها مكلفة ماليًا، في ظل شكوى اتحاد الكرة 
المنتقدين  أن  خاصة  المالية،  موارده  قلة  من 
منتخبات  استدعاء  أن  يرون  المعسكرات  لهذه 
أفريقية واللعب داخل ليبيا أفضل بكثير من إقامة 
معسكرات في أجواء قد تكون مختلفة عما يريده 
ومن  استعداد،  من  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب 

ثم عدم تحقق المراد فنيًا.
عن  النظر  وبغض  المعسكرات  هذه  مثل  أن  غير 
وهذا  ومفيدة،  صحيحة  تكون  قد  الفني  الجانب 
هذه  أن  المالحظ  لكن  الفني،  الطاقم  يقرره 
تقررها  وإنما  الفني  للرأي  تخضع  ال  المعسكرات 
أو  تنظمها وتحظى بدعم  رياضية  أحيانا شركات 
يهمهم  ال  الذين  المسؤولين  بعض  من  اهتمام 
هذه  مع  أخرى  أمور  إنما  الفني،  الجانب  تحقيق 

الشركات.
كما أن عدم تنظيم المعسكرات الداخلية وفي عدة 
مدن ليبية يفتح باب التساؤالت حول عدم إقامتها، 
مقومات  تملك  ليبية  مدن  عدة  هناك  أن  خاصة 
إقامة هذه المعسكرات التي تسهم في خلق حركة 
تطوير فنية ورياضية داخل هذه المدينة، وهناك 

مالعب وفنادق جيدة في عدة مدن.
ملف هذه المعسكرات يجب أن يطرح للرأي العام 
من كل جوانبه ألنه يستنزف أموااًل كثيرة، وأصبح 
متكررًا، ويجب أن يتم تحديد ما الجدوى الفنية من 
كل معسكر، وأن ال يترك األمر هكذا، كما أن اتحاد 
عليها  والرد  أو مالحظة  نقد  أي  تقبل  عليه  الكرة 
لكرة  الوطني  المنتخب  األمور؛ ألن  دون شخصنة 
القدم يخص كل الليبيين، وهو شأن عام وال أحد 

يملك حق الوصاية عليه.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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ضيق الوقت وغلق »كاف« باب القيد 
مبكراً يهددان طموحات ممثلي الكرة 

الليبية في الموسم القاري الجديد 
بعد فشل إبرام صفقات قوية

التاريخ يرجح كفة األندية الليبية 
على السودانية في مختلف البطوالت 

داخل القارة.. و»النصر« يكتسح
في آخر المواجهات في 2019

الوسط – زين العابدين بركان 

الوسط – صالح بلعيد



تواصل مصلحة اآلثار الليبية عملية 
ترميم مسجد الرشيد درنة، إذ 

سلمت الدفعة الثانية التي تقدر بنحو 
60 عبوة من الجير الهيدروليكي 

الستكمال أعمال الترميم.
وتولت مراقبه آثار شحات ومدير 

مكتب آثار درنة، ومدير إدارة الحماية 
بمصلحة اآلثار المهمة بتسليم 

العبوات إلى لجنة صيانة المسجد.
وهو مسجد ذو حجرة واحدة 

وقبة ترتكز على أعمدة، ويتكون 
من 12عقدا، وسمي في عام 1305 
بمسجد بوغرارة، وبعد قدوم رشيد 

باشا إلى مدينة درنة أعاد بناءه على 
أنقاض المسجد السابق في سنة 

1887 وسمي باسم رشيد باشا 
»مسجد الرشيد«.

مسجد الرشيد درنة يستعيد شبابه

كاجي،  ماكي  وفاة  للنشر  »نيكولي«  دار  أعلنت 
الياباني  لعبة سودوكو اسمها  الذي أعطى  الرجل 
الموقع  وذكــر  عاما.   69 عن  الثمانينيات،  في 
بأنه  المعروف  »كاجي-سان  أن  للدار  اإللكتروني 
أعطى للعبة سودوكو اسمها الياباني كان محبوبا 
وابتُكر  أجمع«.  العالم  في  األحاجي  هــواة  من 
المفهوم األصلي للعبة، واسمها المربّع الالتيني، 
في القرن الثامن عشر في أوروبا بفضل عالم الرياضيات السويسري ليونارد أولر. 
واكتشف ماكي كاجي النسخة المعاصرة من هذه اللعبة المختلفة عن تلك األصلية 
بسبب تقسيمات فرعية من تسعة مربعات في تسع خانات، في الثمانينات في مجّلة 

أميركية واستجلبها إلى اليابان وساهم في شعبيتها.

وفاة »أب السودوكو« 
الياباني

قدم باحثون صينيون لصقة قابلة للذوبان مع إبر مجهرية، تنقل جسيمات نانوية 
للصلع  ناجعًا  عالجًا  يعد  ما  الجلد،  عمق  إلى  السيريوم  أكسيد  من 
أوضح  ُأجريت،  التي  الدراسات  تفاصيل  وفي   .)AGA( الوراثي 
الباحثون لمجلة »ACS Nano« أن الصلع الوراثي منتشر بشكل 

لكنه  الحالي،  المجتمع  كبير في 
الفعالة«.  العالجات  إلى  يفتقر 
الــبــاحــثــون: »يــعــد عدم  ــال  وقـ
انتظام مكانة بصيالت الشعر الناجم 
المفرطة  التفاعلية  األكسجين  أنواع  عن 
الدموية  األوعية  كفاية  وعدم   )ROS(
بالجريب  المحيطة  الدقيقة  البيئة  في 
السبب الرئيسي للصلع الوراثي. هنا، قمنا 
بتصميم رقعة إبر دقيقة متكاملة من سيريا 
)CeNZ( يمكن أن تخفف من اإلجهاد التأكسدي 
إلعــادة  واحــد  وقــت  في  األوعية  تكوين  وتعزز 
لعالج  بالجراب  المحيطة  الدقيقة  البيئة  تشكيل 

هذا الصلع«.

جنيفر هادسون..
الوصية

تجسّد  أن   2018 سنة  وفاتها  من  سنوات  قبل  بنفسها  فرانكلين  أريثا  طلبت 
باعتبارها  سيرتها،  يروي  الذي  »ريسبكت«  فيلم  في  دورها  هادسون  جنيفر 
لم  الصاخبة.  حياتها  والفني الستعادة  الشخصي  الصعيدين  على  أهلية  األكثر 
الراحلة  السول«  بين »ملكة  الوحيد  المشترك  الجامع  الصوتية  المهارات  تكن 
وممثلة »دريمغيرلز« اللتين كابدتا كلتاهما محنا شخصية. ويروي الفيلم كيف 
التاسعة من  والدتها في  الطفولة بعد وفاة  أريثا فرانكلين من سعادة  حُرمت 

الثانية عشرة. ثمّ عانت  العمر وحبلت في 
في  فارتمت  مستبدّ  أب  من  لتهرب 

الكحول.  وأدمنت  عنيف  زوج  حضن 
لمع  التي  هــادســون  جنيفر  ــا  أم

المسابقات  برنامج  في  اسمها 
آيدول«  »أميريكان  الغنائية 

أفضل  »أوسكار«  والحائزة 
في  ثانوي  دور  في  ممثّلة 

ــة  ــسـ ــامـ ــخـ الـ
ين  لعشر ا و

العمر،  من 
ــي  ــ ــهـ ــ فـ
ــت  ــ ــاس ــ ق

بـــدورهـــا 
مـــــــــــرارة 
وبعد  الحياة. 
ــة مــن  ــنـ سـ
فوزها بأعرق 
الـــجـــوائـــز 
 ، ئية لسينما ا

طليق  ــام  ــ ق
بقتل  أخــتــهــا 

وشقيقها  والدتها 
شقيقتها. وابن 

 »الواليات المتحدة تدعم حق الشعب 
الليبي في اختيار قادته من خالل 
عملية ديمقراطية مفتوحة خالية

 من الضغوط الخارجية«

مبعوث الواليات المتحدة
 وسفيرها لدى ليبيا

ريتشارد نورالند

»أوشكنا على االنتهاء من تجهيز 
مقريّ السفارة والقنصلية 

المصريتين بطرابلس وإعادة 
افتتاحهما لتقديم الخدمات«

السفير المصري لدي ليبيا
 تامر مصطفى

 »متفقون مع الرؤية الجزائرية بشأن 
الصراع في ليبيا ونتعاون معًا إليجاد 

حل المسألة الليبية«

وزير الخارجية التركي
 مولود جاويش أوغلو

 »موسكو تجدد تأكيد موقفها 
بضرورة إجراء انتخابات عامة في ليبيا 

في ديسمبر المقبل وفقًا لقرارات 
مجلس األمن الدولي«

نائب وزير الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف

لصقة  تعالج الصلع

جمعة بوكليب

ضُحى األحد الماضي، غادرت بيتي كالعادة للتبضع. كان الطقس مشمسًا، وكنت، متشجعًا 
بصحو النهار، وعلى غير العادة خالل األيام المطيرة الماضية، كنت أمني نفسي بجولة على 
صديق  صوت  وصلني  منه  اآلخر  الطرف  على  المحمول.  هاتفي  جرس  رن  فجأة،  القدمين. 
ليبي، متواجد في اسطنبول، وبنبرة بدت مشوبة بانزعاج، أعلمني بدخول قوات طالبان مدينة 

كابول.
من  أقل  وفي  القريب،  ماركت  السوبر  نحو  الخطى  ُأسرع  ووجدتني  الخبر.  فاجأني  مثله، 
المحطات،  مختلف  بين  متنقاًل  التلفزيون،  شاشة  أمام  جالسًا  البيت،  في  كنت  ساعة  نصف 
أتابع، غير مصدق، آخر تطورات الوضع في العاصمة األفغانية، وأنصت إلى ما ينقله مراسلوها 
من تقارير عاجلة، وآخر تطورات االنزعاج في الدوائر الحكومية البريطانية خصوصًا، واجتماع 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمجلس األمن القومي، في جلسة طارئة، لمناقشة 

تداعيات الوضع األفغاني، وما يتوجب فعله!
السؤال: هل يوجد حقًا ما يمكن فعله غير االعتراف بمهانة الهزيمة، والمسارعة بسحب 
ما تبقى من دبلوماسيين ورعايا غربيين والمتعاونين من األفغان وعائالتهم، وبأقل خسائر 

بشرية ممكنة؟
أنني كنت، وبشكل يومي، على صلة وثيقة بمتابعة ما يحدث، عبر وسائل اإلعالم  ورغم 
البريطانية، في تلك البقعة من عالمنا، بشكل يومي، وخاصة بعد إعالن الرئيس األميركي جو 
بايدن، في شهر أبريل الماضي، قراره بسحب القوات األميركية من أفغانستان، وتبعه بأيام 
قليلة، بقية حكومات الحلفاء، إال أن سرعة تحرك طالبان عسكريًا في استغالل الوضع الجديد، 
التصديق.  لعدم  لم يكن مدعاة  إن  حقًا،  ملفتًا  األفغانية كان  العاصمة  إلى  قواتهم  ودخول 
بمجرد بدء انسحاب القوات األميركية والحليفة، كان الطالبانيون يتقدمون بسرعة استثنائية 

زحف  أمام  آخر،  تلو  واحدًا  األقاليم،  وتتساقط  االتجاهات،  كل  في 
في  الحكومة  سقوط  على  تؤكد  المؤشرات  كل  وكانت  قواتهم. 
كابول في وقت قريب، حدده القادة العسكريون ورؤساء األجهزة 
أقل  بعد  أشهر.  ثالثة  على  تزيد  ال  بفترة  الغربية،  االستخباراتية 
من أسبوع، وصلت قوات طالبان إلى كابول، ودخلوها منتصرين. 
وذابت الحكومة ورئيسها ووزرائها وجنراالتها وقواتها وكوادرها 
الالزمة لذوبان فص ملح في كوب  الزمنية  الفسحة  أقل من  في 

ماء دافئ.
انتهى الدرس األفغاني، لدول الغرب، كما بدأ بسرعة، وبكارثة 
هزيمة عسكرية مهينة ومذلة، تذكر بما حدث للقوات األميركية 
القول  على  يجرؤ  أحد  ال  لكن   .1975 العام  بفيتنام  في سايغون 
وجه  على  وأميركا  الغرب،  تعلم  لو  إذ  الــدرس.  تعلم  الغرب  أن 
ومن  فيتنام،  في  المذلة  الهزيمة  تلك  تجربة  من  الخصوص، 
انتهى  وما  أفغانستان  في  السوفياتي  العسكري  التدخل  تجربة 
إليه، لكانوا تريثوا، وفكروا كثيرًا قبل أن ينجروا للخوض في مياه 

المستنقع األفغاني.
الطالباني  العسكري  الزحف  وراء  تقف  كثيرة  أسباب  هناك  غربيين،  معلقين  إلى  استنادًا 
األفغانيين  أنهم يحظون بدعم وتأييد  بالذكر،  أجدرها  أفغانستان،  أنحاء  السريع في مختلف 
المحللون  ويتجاهله  الغربيون،  الساسة  يعرفه  تحديدًا،  السبب  هذا  كابول.  العاصمة  خارج 
نفس  إلى  استنادًا  واألفغانيون،  فقط.  كابول  ليست  أفغانستان  قصد.  عن  اإلعالميون 

المعلقين، يميلون إلى دعم طالبان، أو دعم غيرهم من أمراء الحرب.
الوهم الذي تلبس العقول في دول العالم الغربي بإمكانية ربط أفغانستان بسالسل من 
وتدخلهم  مسدود.  طريق  إلى  وصل  الديمقراطية  الليبرالية  الغرب  جنة  إلى  وجرها  حديد، 
نتائجه  في  يختلف  ال  لديهم،  أسبابه  وجاهة  آنذاك،  كانت،  مهما  أفغانستان،  في  عسكريًا 
المشتركة  السمة  هي  الفوضى  البلدان.  من  غيرها  في  األخرى  العسكرية  تدخالتهم  عن 
وخروجهم  انسحابهم.  عقب  تنشب  التي  األهلية  الحروب  وراء  وهي  وراءهم.  يتركونها  التي 
السالم  وعودة  الحرب  نهاية  ضمنيًا  يعني  ال  الحكم،  إلى  طالبان  ووصول  أفغانستان،  من 
واالستقرار إلى بالد لم تشهد سالمًا أو تهنأ باستقرارمنذ العام 1979. لكن هل حركة طالبان 

في العام 2021 هي نفس حركة طالبان العام 1995، أم أن التغيير طالها؟
قراراته  أول  كان  عمر،  محمد  المال  قيادة  تحت   ،1995 العام  الحكم  إلى  وصولهم  لدى 
تحريم زراعة نبات الخشخاش على اعتبار أنها تتعارض واإلسالم. بل وتعاونت حكومتهم مع 
مجددًا،  والصناعة  الزراعة  تلك  أحيت  الحالية  طالبان  ذلك.  في  المختصة  األميركية  الجهات 

بغرض الحصول على األموال.
طالبان العام 1995 كانت ترفض مبدأ التفجيرات االنتحارية لمعارضتها لإلسالم، في حين 
أن طالبان 2021 استأنفت عودتها في أفغانستان بالتفجيرات ضد عسكريين ومدنيين على 

السواء. أضف إلى ذلك تبني سياسة خطف األشخاص، وإطالق سراحهم مقابل أموال.
طالبان 1995، يختلفون عن القاعدة، ولكنهم ألسباب عديدة سمحوا لقياداتها وكوادرها 
بالتواجد في أراضيهم. وكانوا شديدي العداء إليران بشكل خاص. وفي العام 2021، اختفاء 
أمام ظهور  المجال  فتح  وحلفائها،  واشنطن  من  قياداتهم  أغلبية  على  القضاء  بعد  القاعدة 
داعش في أفغانستان، عقب هزيمتها في سورية. العالقة بين الحركتين - طالبان وداعش- 
شاب  ملحوظًا  دفئًا  أن  كما  األهــداف.  في  استراتيجيًا  واالختالف  سياسيًا،  بالتنافس  تتسم 

العالقة بإيران خالل السنوات القليلة الماضية، وقد ال يستمر طوياًل، بعد سقوط كابول.

انتهى الدرس
 يا...

هل حركة 
طالبان في 

العام 2021 
هي نفس حركة 

طالبان العام 
1995، أم أن 

التغيير طالها؟
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❒ ماذا حققت؟
❒ من يضع أجندتها؟

❒ متى تنتهي مهمتها؟

❒ أين حدود صالحياتها؟
❒ لماذا أثارت بياناتها األخيرة الجدل؟

❒ كيف تقيم األطراف الليبية دورها؟

اللجنة العسكرية »5 + 5«
++HH55

 كل شيء كل شيء  

مصطفى بن زكري
23 سنة وسد ثرى مقبرة  19 أغسطس، منذ  في مثل هذا اليوم 

بوسيف في طرابلس الدكتور مصطفى بن زكري، عُرف في حياته 
والكرم  واللطف  والبشاشة  المحمودة  السيرة  الخلق وحسن  بدماثة 
بين مسئولي  معروفًا  للمحتاجين، وظل  والعون  المساعدة  وتقديم 
بالشباب  االهتمام  إلى جانب  اليد،  بالنزاهة ونظافة  الليبية  الدولة 

والتحضّر  به  النهوض  أسباب  الوطن وتشجيع  لتقدم  والحماسة 
العصر. في  الجديد وحضارة  العالم  والرقي االجتماعي واالنفتاح على 

اختير وزيرًا  إلى أن  لبلدية طرابلس  الستينيات عيّن عميدًا  مطلع 
1967 للعمل الصيدلي  1964، لكنه استقال وتفرغ سنة  للصحة سنة 

وفعاليات مجتمع  والرياضة  الشباب  في مجاالت  ومتابعة مساهماته 
المدينة الذى كان يضم نخبة من المثقفين والكفاءات كان قد توفاه 

2008/8/15 ودُفن في مقبرة بوسيف في  اهلل في مدينة روما يوم 
.2008/8/19 طرابلس يوم 

ليبيا األمسليبيا األمس

أقوالهمأقوالهم

300 العدد


	p.1
	p.2
	p.03
	p.4
	p.5
	p.06
	p.7
	p.8
	p.9
	p.10
	p.11
	p.12
	p.13
	p.14
	p.15
	p.16

