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مواقيت الصالة - طرابلس

المالوف يضيء
 قصر الخلد

ص16

صعود

فضاء

رفع منح السلطات األميركية موافقتها 
الكاملة على استخدام لقاح »فايزر- 

بيونتيك« المضاد لـ»كورونا«، أسعار 
النفط، الثالثاء، ما عزز آمال المستثمرين 

بزيادة الطلب على الوقود.
وزادت العقود اآلجلة لمزيج »برنت« 

لتسجل 69.21 دوالر للبرميل، وسجل 
خام غرب تكساس الوسيط 65.98 دوالر 

للبرميل. وقفز الخامان القياسيان أكثر 
من خمسة في المئة، بدعم من هبوط 

الدوالر، بعدما مُني بأكبر خسارة أسبوعية 
خالل ما يزيد على تسعة أشهر األسبوع.

نفط

كل شيء

انسحاب

قريبا في ليبيا
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عراقيل في طريق توحيد »املركزي«.. وتجدد خالف الكبير والحبري

رمطان
بعد انتخابه رئيسًا لمفوضية مجلس السالم 

واألمن األفريقي في 2008، وصفته مجلة 
»جين أفريك« بالدبلوماسي متعدد الكفاءات 

المطلع على ملفات عدة منها المرتزقة، 
وإصالح األمم المتحدة، والحكم الرشيد، 

وقضية الصحراء الغربية، وبعد 
أسابيع من تعيينه وزيرًا 

لخارجية الجزائر، تولى رمطان 
لعمامرة مهمة الوساطة 

في أزمات شائكة منها 
سد النهضة بين مصر 

وإثيوبيا، لكنه فاجأ 
العالم، بإعالن قطع 

العالقات الدبلوماسية 
مع المغرب!

الجزائر اتهمت 
المغرب في السابق 

بالتآمر ضدها مع 
إسرائيل، كما ألمحت 
إلى إيوائها مشعلي 
حرائق ضربت البالد 

مؤخرًا، فهل كان إعالن 
مندوب المغرب باألمم 

المتحدة أن بالده تساند 
حق قبائل الجزائر في 

تقرير مصيرهم، القشة 
التي قصمت ظهر 

عالقات الجارتين 
اللدودتين؟

الفضاء األميركي مارك  رائد  انسحب 
فاندي هاي، من مهمة الخروج إلى 

منضغط  بسبب عصب  المفتوح  الفضاء 
في رقبته. وأبدى هاي امتنانه لكل 
بأمره وغرد في »تويتر«  المهتمين 
للخروج  »اليوم ليس مناسبًا  قائاًل: 

إلى الفضاء المفتوح«.  وألغت وكالة 
»ناسا« مهمة سير  األميركية  الفضاء 

المحطة  الثالثاء خارج  الفضاء مقررة  في 
24 ساعة،  الدولية، وقبل أقل من 

يعانيها  طفيفة«  طبية  »مشكلة  بسبب 
رائد الفضاء مارك هاي، لكنها لم 

طبيعتها. توضح 

البرلمان يهدد بسحب الثقة من الحكومة وتحرك سياسي لـ »الرئاسي« في انتظار مؤتمرات قريبة

إقبال »ممتاز« على التطعيم..والناجون يقصون معاناتهم مع »كورونا«

عودة الحياة للمدارس باستئناف الدراسة وامتحانات النقل والشهادتني

»املساءلة« تقطع شعرة معاوية بني البرملان والحكومة
وحكومة  النواب،  مجلس  بين  المناكفة  تتوقف  لم 
أنها  للبعض  بــدت  فترة  بعد  الموقتة،  الوحدة 
انسجام منذ منح األول ثقته للثانية، ولن تخرج دعوة 
رئيس المجلس، الحكومة لمساءلتها أمام البرلمان، 
اآلن عن سياق  الدعوة حتى  رئيسها هذه  وتجاهل 

المناكفة بين الطرفين.
األسبوع  شهد  المناكفة،  هذه  مع  بالتزامن 
رئيس  نائبي  جولة  في  تمثلت  تحركات سياسية، 
والمغرب،  الجوار،  دول  في  الرئاسي  المجلس 
حول  مؤتمرات  ثالث  لعقد  ترتيبات  تجري  فيما 
تستعد  التي  الفترة  خالل  مختلفة  بعناوين  ليبيا 
رأسها  وعلى  المقبلة،  لالستحقاقات  البالد  فيها 

االنتخابي. الموعد 
مجلس  رئيس  صالح  عقيلة  ــوة  دع وتــطــورت 
أمام  للمثول  الدبيبة  عبدالحميد  حكومة  النواب، 
تهديد  إلى  طبرق،  في  المقبل  اإلثنين  البرلمان 
كما  لدعوته،  تستجب  لم  إذا  منها،  الثقة  بسحب 
إلى  تصريح  في  البرلمان،  رئيس  لسان  على  ورد 
في  سلبيا  تغيرا  يكشف  ما  السعودية،  الحدث  قناة 
أيضا  مؤشراته  الطرفين،  بين  العالقة  ديناميكية 
الحكومة،  ألداء  صالح  عقيلة  من  انتقادات  صدور 
واحد  مكان  في  اإلدارة  بتركيز  رئيسها  اتهام  حد 

)طرابلس( ومضاعفة المركزية.
على  البرلمان  موافقة  عــن  النظر  وبغض 
تدير  التنفيذية  السلطة  فإن  عدمه  من  الميزانية 
من   )1/12( الحالي  التشريع  وفق  حاليا  البالد 
موازنة العام الماضي، وهو ما يجعلها غير آبهة من 
دون  أريحية  في  يجري  األمر  دام  ما  اإلنفاق  ناحية 
منذ  السابقة  الحكومات  منوال  على  ذلك،  رقابة 
المحاسبة  ديوان  تقارير  آخر  كشف  والتي   2014
 26 تجاوز  مبلغا  السابقة  الوفاق  حكومة  اقتراض 
مليار دينار العام 2020 من مصرف ليبيا المركزي، 
ورحلت دون أن توضح أوجه صرفه. لكن ما يشير 
إلى اهتمام الدبيبة بجلسة المساءلة مسارعته إلى 
حشد مجموعة من أعضاء مجلس النواب إلى صفه 
انتخابية  دوائر  عن  ممثلين  مع  لقاًء  عقد  بعدما 
المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  بحضور 
ناقش معهم »التطورات السياسية واإلدارية« فيما 

يُفسر على أنه محاولة احتواء دعوة المساءلة.
المطالبين بسحب  البرلمانيين  وتوسعت قائمة 
برروا  آخــر،  نائبا   29 لتشمل  الدبيبة  من  الثقة 
المواطن،  إلى  الخدمات  توفير  في  بفشله  بيانهم 

اتهامه  جانب  إلى  الدولة،  مؤسسات  توحيد  وعدم 
بعدم التزامه بخارطة الطريق المنصوص عليها في 

االتفاق السياسي.
القانوني صعبة  لكن حظوظ تنفيذ هذا اإلجراء 
التجسيد بناء على ما تتطلبه جلسة المساءلة حسب 
المادة 30 من اإلعالن الدستوري، ألي رئيس حكومة 
بـ120  البرلمانية  باألغلبية  تصويت  من  وزير  أو 
صوتا، زيادة على ذلك إلزام مجلس النواب بالتشاور 
الموضوع، مع  للدولة في هذا  األعلى  المجلس  مع 
أنه من المرجح أن يتم إصدار قرار يطعن في شرعية 

صرف الحكومة من الميزانية.
التنفيذية  السلطة  يتبق من عمر  لم  وفي وقت 
لحلول موعد  المتبقية  الفترة  أشهر، وهي   4 سوى 
االنتخابات في 24 ديسمبر المقبل، توحي تصريحات 
والخدمية،  االستثمارية  بالوعود  المليئة  الدبيبة 
انهيار  حال  في  أطول  لفترة  منصبه  في  باق  بأنه 

حظوظه  من  يزيد  ما  االنتخابي،  االستحقاق  موعد 
تعديل  أو  أعمال  تصريف  كحكومة  االستمرار  في 
مع  لقاء  خالل  الدبيبة،  أعلن  وقد  الطريق،  خارطة 
إقامة  حكومته  عزم  األميركية،  »بلومبيرغ«  وكالة 
مؤتمرين للنفط والغاز، األول في تكساس والثاني 

في طرابلس نهاية العام الجاري.
إلى  االنقسام  عن  الحديث  ــدوى  ع وانتقلت 
المناصب السيادية التي لم تحسم بعد على خلفية 
طلب وزير النفط والغاز محمد عون، إعادة تشكيل 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة  الحالي  اإلدارة  مجلس 

والذي يرأسه مصطفى صنع اهلل.
مصرف  توحيد  مساعي  على  الوضع  يختلف  وال 
ليبيا المركزي، بعد أن عادت مظاهر االنقسام يوم 
ليبيا،  نائب محافظ مصرف  انتقاد  إثر  الثالثاء على 
علي الحبري، رئيس المصرف المركزي في طرابلس، 
األخير بممثلي  اجتماع  الكبير على خلفية  الصديق 
المصارف التجارية، وحرمان مصرف التجارة والتنمية 
غسل  بعمليات  »قيامه  بمبرر  األجنبي  النقد  من 

األموال وتمويل اإلرهاب«، ما رفضه الحبري.
على صعيد االستعداد للموعد االنتخابي، وقبيل 
تزال  ال  سبتمبر،  مطلع  مهلة  انقضاء  من  أيــام 

المفوضية العليا لالنتخابات تشكو من عدم صدور 
انتخاب  بشأن  الخالف  حيث  الالزمة؛  التشريعات 
البرلماني،  الجدل  حبيس  يزال  ما  وهو  الرئيس، 
ورفض مجلس الدولة، إضافة إلى فشل اتفاق ملتقى 

الحوار السياسي على قاعدة دستورية.
وكرر رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، خالل 
لقائه المبعوث الخاص لألمين العام و رئيس بعثة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، موقفه 
السابق بأن مجلس النواب لم يراع االتفاق السياسي 
فيما يتعلق بإصدار قانون االنتخابات. بيد أنه طمأن 
بإكمال لجنة شكلها إنجاز بعض القوانين في انتظار 

عرضها على البرلمان للتوافق عليها.
وبينما يرتقب أن تتحول العاصمة المغربية، خالل 
أيام إلى وجهة لحراك ليبي جديد يهدف إلى تجاوز 
نائب  كشف  السياسي،  المسار  طريق  في  عقبات 
رئيس المجلس الرئاسي عبد اهلل الالفي من الرباط 
عن زيارة قريبة لرئاسة مجلس النواب إلى المغرب. 
بوريطة،  ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  أكد  بدوره 
األطــراف  بين  لقاءات  إجــراء  بــالده  عزم  األربــعــاء، 
الليبية للتغلب على الصعوبات التي تقف أمام إجراء 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
لعقد  تحضيرات  في  الليبية  الخارجية  ودخلت 
تحدد  لم  قريبا  البالد  استقرار  لدعم  دولي  مؤتمر 
الجوار،  دول  بمشاركة عدد من  مكانه،  وال  موعده 
في  كوبيتش  يان  األممية  البعثة  رئيس  بدأ  فيما 
األطراف  قادة  من  عدد  مع  لقاءات  سلسلة  إجــراء 

الليبية لهذا الصدد.
وفي وقت يحظى المؤتمر بدعم أممي كبير تدعم 
واشنطن أيضا، استعداد الجزائر الستضافة مؤتمر 
الجاري،  أغسطس  و31   30 يومي  الليبي  الجوار 
بحضور وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد 
والنيجر، للمساعدة في ملف المصالحة، ونزع فتيل 

التوتر العسكري وبحث إخراج المرتزقة.
النائب  جولة  في  األخيرة  المسألة  وحضرت 
نجامينا  إلــى  الكوني  موسى  الرئاسي  المجلس 
ما في وسعها  ليبيا كل  ببذل  تعهد  األربعاء، حين 
لوضع حد لنشاط المرتزقة التشاديين المتواجدين 
العسكري  المجلس  لرئيس  قال  أراضيها، كما  على 
االنتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، مؤيدا مع 
بين  مشتركة  قوات  إطالق  إعادة  مبادرة  السودان 

ليبيا والسودان والنيجر وتشاد لحراسة الحدود.
وخالل جوالته إلى هذه الدول األربع سلم الكوني 
دعوات للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي 

الذي تستضيفه المملكة المغربية الشهر المقبل.

●  الدبيبة وعقيلة صالح في لقاء ودي سابق               »أرشيفية«

إحدى منشآت النفط الليبي
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عدوى احلديث عن االنقسام تنتقل إلى 
املناصب السيادية التي لم حتسم بعد

الدبيبة يسارع إلى حشد مجموعة من 
أعضاء مجلس النواب إلى صفه

القاهرة، طبرق، طرابلس - الوسط

تسعى شركتا »توتال« الفرنسية و»إيني« اإليطالية، إضافة 
ليبيا،  في  االستثمارات  مزيد  إلى  األميركية  الشركات  إلى 

وهو ما تؤيده حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
الوزارة  النفط والغاز، محمد عون، استعداد  وكشف وزير 
وقت  في  وذلك  الشركات؛  هذه  مع  االستثمارات  لتعزيز 
يجرى فيه التحضير لمؤتمرين للنفط يعقدان في العاصمة 

طرابلس، وتكساس األميركية.
وأوضح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن حكومته 
للتعاون بشكل  اإليطالية  تلقت عروضًا من شركة »إيني« 
عشرة  الستثمار  الشركة  استعداد  كاشفًا  ليبيا،  مع  أكبر 
تلقت  كما  النفطية.  الحقول  مختلف  في  دوالر  مليارات 
»تتجاوز  التي  »توتال«،  من  مماثلة  عروضًا  الحكومة 
دوالر«،  الملياري  حاجز  ليبيا  في  االستثمارية  ميزانيتها 
وفق الدبيبة. وعن المؤتمرين المزمع عقدهما، قال وكيل 
وزارة النفط لشؤون اإلنتاج، رفعت العبار، إن الوزارة على 
لفتح  المؤتمرين؛  إلنجاح  الدعم  كل  لتقديم  تام  استعداد 
األميركية  الشركات  مع  لالستثمار  المثمر  التعاون  آفاق 

والغاز. النفط  العمالقة فى مجال 
إدارة  مجلس  رئيس  فيه  كشف  وقــت  في  ذلــك  يأتي 
المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع اهلل، إطالق أكبر 
البنية  إلصالح  األوسط  والشرق  أفريقيا  شمال  في  ورشة 
برعاية  قريبًا،  تفاصيلها  إعالن  سيتم  المتهالكة  التحتية 

الدبيبة وبدعم من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
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القاهرة - الوسط

نفط ليبيا يجذب استثمارات أجنبية جديدة

ومئذنتها  المدمرة،  جدرانها  رغــم 
المليئة بالثقوب الناجمة عن الرصاص، 
والصدمة التي ال يزال يشعر بها روادها 
إسالميين متشددين،  آثار هجوم  من 
الزاوية  إلــى  تدريجيًا  الحياة  تعود 

األسمرية، أهم مزار صوفي في ليبيا.
من  مجموعة  تجلس  دائري  بشكل 
خشبية  ألواح  على  ينسخون  التالمذة، 
آيات قرآنية يمليها عليهم أستاذهم. 
وفي قاعة مجاورة في المدرسة القرآنية، 
قديمة  مخطوطات  آخــرون  يتفحص 

حول الشريعة أو الفقه اإلسالمي.
صوت  يعلو  عندما  يقف  جميعهم 
في  المسجد  إلى  فيتوجهون  األذان، 
المكان نفسه، ويمرون عبر فناء كبير 
تحيط به أقواس خزفية مزينة. الزاوية 
التي أسسها عالم الفقه الصوفي عبد 
السادس  القرن  في  األسمر،  السالم 
ومدرسة  جامعة  حاليًا  تضم  عشر، 

في  وتقع  مؤسسه،  وضريح  داخلية 
مدينة زليتن، 160 كلم، شرق العاصمة 

طرابلس.
ويشير الباحث فتحي الزرخاني، إلى 
»بمثابة  لليبيا  بالنسبة  الزاوية  أن 
القرويين  أو  لمصر  األزهــر  جامعة 
للمغرب أو مسجد الزيتونة في تونس«.
التيار  ليبيا  في  الصوفية  وتمثل 
المناقض  ــالم،  اإلسـ فــي  الــروحــانــي 
من  كثيرًا  يعتبر  الذي  السلفي  للتيار 
يقول  باهلل.  وشركًا  بدعة  ممارساتها 
 2011 انتفاضة  بعد  إنــه  الزرخاني 
»استغلت تيارات أيديولوجية، تغذيها 
األمني  الــفــراغ  ــارج،  ــخ ال فــي  جهات 
أغسطس  وفــي  ــا«.  ــزواي ال لمهاجمة 
جزءًا  مسلحون  إسالميون  فجر   ،2012
من الزاوية، وتم تدنيس قبر مؤسسها 
أو  العلمية  مكتبتها  من  قطع  ونهب 

حرقها، وفق ما يؤكد الزرخاني.

وثائق  سرقة  أيضًا  »تمت  ويضيف: 
عشرات  منذ  موجودة  ومخطوطات 

السنين«.
وفر  ــزاويــة،  ال ذلــك  بعد  وأغلقت 
القيمون عليها. أيضًا أضرحة صوفية 
أخرى تم تدميرها بمجارف وآالت تفتيت 
سلسلة  شهد  الزاوية  تاريخ  الصخور. 
فقد  عــقــود،  مــدى  على  اضــطــرابــات 
الصوفية  أتباع  القذافي  معمر  حارب 
الزاوية  و»اخترق  تجمعهم  أماكن  في 
وخلق  هناك،  السرية  أجهزته  بوضع 
كما  الثقة«،  وانعدام  الخوف  من  جوًا 
المكان، طلب عدم  يقول مسؤول في 
»فرانس برس«.  لوكالة  كشف هويته 
اضطر  بالزاوية  آخر  مسؤول  ويقول 
لمدة  طرابلس  في  متخفيًا  للعيش 
سلفيون  »المهاجمون  أشهر،  ستة 
ووهابيون كانوا يتقاضون رواتب من 

وزارتي الداخلية والدفاع«.

»سان سيباستيان« يمنح »سان سيباستيان« يمنح 
ماريون كوتيار جائزة ماريون كوتيار جائزة 

»دونوستيا«»دونوستيا«

خسائر الناتج 
المحلي العالمي 
المتوقعة خالل 

3 سنوات مقبلة، 
جراء بطء التطعيم 

ضد »كورونا«.
»ذي إيكونوميست«

2.3
تريليون

دوالر

الزاوية األسمرية.. عودة الصوفيني الليبيني للحياة

الغابون أولى محطات الغابون أولى محطات 
املنتخب الوطني نحو املنتخب الوطني نحو 

كأس العالم كأس العالم 20222022

قريبًا.. اليونان تمنح 
التأشيرات لليبيني

باألعمال  القائم  أعلن 
ليبيا،  في  اليونانية  بالسفارة 

أن  ستاماتيكوس،  يوانيس 
سفارة بالده في طرابلس 

التأشيرات  قريبًا  ستمنح 
الليبيين. للمواطنين 

جاء ذلك خالل لقاء عقد 
الثالثاء بين وزيرة الخارجية 

والتعاون الدولي نجالء 
المنقوش، والقائم باألعمال 

بالسفارة اليونانية، وفق بيان 
للوزارة على »فيسبوك«.

البيان أوضح أن وزيرة 
الخارجية استعرضت مع 

الدبلوماسي اليوناني 
»العالقات الثنائية، وسبل الدفع 
بها إلى األمام لتشمل المجاالت 

كافة، وبما يخدم المصالح 
المشتركة للبلدين«.

وأعربت المنقوش خالل 
اللقاء عن »شكرها، وتقديرها 

لدولة اليونان الصديقة، 
لمواقفها الداعمة للمجلس 

الرئاسي، وحكومة الوحدة 
الوطنية«.



عقد  للمستخدمين  تتيح  المهني،  التعاون  ألغراض  مخصصة  خدمة  »فيسبوك«،  كشفت 
بناء  نحو  إضافية  خطوة  وهي  »أوكولوس«،  االفتراضي  الواقع  خوذ  بواسطة  اجتماعات 
نحو  المطاف على  نهاية  واالفتراضي في  الحقيقي  فيه  عالم سيمتزج  الـ»ميتافيرس«، وهو 
حول  )ووركرومز(  العمل«  »غرف  في  المشاركون  ويظهر  برس«،  لـ»فرانس  وفقا  متناغم، 
)أفاتار(  رمزية  صور  شكل  على  مستديرة  طاولة 
لألشخاص تشبه شخصيات الرسوم المتحركة.
بواسطة  التفاعل  للمجتمعين  ويمكن 
على  الرسم  خالل  من  أو  ميكروفون، 
باستخدام  افتراضي  أبيض  لوح 
تنقل  التي  بعد  عن  التحكم  أجهزة 
بث  حتى  يستطيعون  أو  إيماءاتهم، 
في  أمامهم  الشاشة  على  يظهر  ما 
فعليا،  فيه  يوجدون  الذي  المكان 
بيان  في  »فيسبوك«  وأوضحت 
أن  »أوكولوس«  مدونة  على  نشرته 
»العمل  لألشخاص  تتيح  العمل«  »غرف 
الجسدي«،  التباعد  رغم  الغرفة نفسها  في 
العمل على  إلى »تحسين قدرة فريق  وتهدف 

التعاون«.
وستكون التكنولوجيا الجديدة متاحة لمستخدمي خوذ »كويست 2«، 
التجهيزات  من  النوع  هذا  لديهم  يتوافر  ال  الذين  لزمالئهم  ويمكن 
وأعلنت  بالفيديو،  االتصال  تقنية  عبر  االجتماعات  في  المشاركة 
»فيسبوك« في نهاية يوليو أنها شكلت فريقا يتولى العمل على إنشاء 

ما يسمى الـ»ميتافيرس« أو »الكون الماورائي«.

أطلق صاروخ »سويوز« الروسي بإدارة 

مجموعة »أريانسبايس« األوروبية محمال 

34 قمرا صناعيا جديدا للمشغل البريطاني 

»وان ويب«، الذي ينشر كوكبة لتوفير 

إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم، 

وأقلع الصاروخ بـ»نجاح« من قاعدة 

»بايكونور« الروسية في كازاخستان، 

وفق ما جاء في بيان صادر عن وكالة 

»فرانس برس«.الفضاء الروسية »روسكوسموس«، بحسب 

وهذه العملية الخامسة إلطالق أقمار 

صناعية تنفذ لحساب »وان ويب« هذه 

السنة، بعد عملية أولى في األول من يوليو، 

وبات في المجموع 288 قمرا صناعيا من 

هذه الكوكبة في المدار حول األرض. وتنوي 

»وان ويب« التابعة للحكومة البريطانية 

بالشراكة مع نظيرتها الهندية »بهارتي« 

تشغيل شبكة إنترنت عالمية بحلول نهاية 

2022 تقوم على 650 قمرا صناعيا.
وبمقتضى عقد مع األوروبية 

»أريانسبايس« تم تأكيده في سبتمبر 

2020، من المرتقب تنفيذ 16 عملية إطالق 

لصاروخ »سويوز« بين ديسمبر 2020 

وأواخر 2022 لبسط الشبكة كاملة. وكثيرة 

هي المشاريع الجارية لتوفير اإلنترنت على 

صعيد العالم بواسطة شبكات من األقمار 

الصناعية. وسبق لشركة »سبايس 
إكس« الفضائية.

تواصـل

نيتها  فانز«  »أونلي  منصة  أعلنت  عندما 
شبكة  غرقت  ــي،  ــاح اإلب المحتوى  حظر 
أخــرى  بمنصة  مــقــارنــات  فــي  اإلنــتــرنــت 
»مناسبًا  طريقًا  سلكت  بأنها  اشتهرت 
من  العديد  تفقد  جعلها  ما  للعائالت«، 
مستخدميها فورًا. وقارن البعض مصير 
»تامبلر«،  منصة  مع  فانز«  »أونلي 
وهي موقع تدوينات حقق رواجًا كبيرًا 
حظرت  عندما  الشباب،  أوساط  في 
للبالغين«  »المخصصة  المحتويات 
مستوى  فانخفض   2018 سنة 

استخدامها فورًا بنسبة 30 %.

توقعوا  هزلية  تصويرية  رسومًا  »تويتر«  مستخدمو  ونشر 
مليون   150 تضم  التي  فانز«  لـ»أونلي  عينه  المصير  فيها 
تباع  التي  المثيرة  بالمحتويات  مهتمون  معظمهم  مستخدم 
مباشرة من منتجيها. وقالت سكارليت وودفورد المحللة لدى 
»أونلي  من  جريئة  »خطوة  إنها  ريسيرتش«،  »جونيبر  شركة 
المخصصة  المضامين  تدرها  التي  العائدات  إلى  نظرًا  فانز«، 

للبالغين«.
وأرجعت الشركة ومقرها بريطانيا، قرار الحظر، إلى ضغوط 

من أوساط المصارف واالستثمار.
أن  الماضي  األسبوع  األميركي  »أكسيوس«  موقع  وكشف 
رفضت  الوفيرة  المالية  الموارد  ذات  الشركات  من  »العديد 

االستثمار في »أونلي فانز« بسبب المحتوى اإلباحي«.

الكل ينتظر مصير »أونلي فانز« بعد حظر املواد اإلباحية الكل ينتظر مصير »أونلي فانز« بعد حظر املواد اإلباحية 

موقع »فيسبوك« يقدم خدمة جديدةموقع »فيسبوك« يقدم خدمة جديدة

بهدف حمايتهم من مخاطر »التواصل 

االجتماعي االفتراضي«، أعلنت منصة 

»تيك توك« فرض قيود إضافية على 

المراهقين، الذين يشكلون أكبر شريحة من 

مستخدميها، وأكدت المنصة، التي يعزى 

الفضل في نجاحها إلى إقبال المستخدمين 

الشباب، على نسق التسجيالت القصيرة الذي 

تتيحه »نعتقد أنه من المهم أن نكون أكثر 

استباقية لضمان أمن المراهقين«، وسيجري 

إبطال خدمة الدردشة المباشرة تلقائيا لمن 

هم بين السادسة عشرة والسابعة عشرة من 
العمر، وفق »فرانس برس«.

وسيشجع المراهقون على التنبه 

أكثر إلى من يمكنه مشاهدة األشرطة 

التي يطرحونها. وسيضطر من هم دون 

السادسة عشرة إلى اختيار المشاهدين بين 

متابعيهم، ولن توجه بالغات بعد التاسعة 

مساء لمن هم بين الثالثة عشرة والخامسة 

عشرة أو العاشرة مساء لمن هم بين 17-16 

عاما لضمان تلقيهم قسطا كافيا من النوم، 

وبالرغم من قواعد صارمة لمنع استغالل 

األطفال في مواد إباحية، غالبا ما تتهم 

الشبكات األكثر رواجا في أوساط الشباب 

على أنها ال تبذل ما يكفي من الجهود 

اإلنترنت.لحماية األطفال من المتطاولين عليهم عبر 

مستخدمي »تيك توك«قيود إضافية على صغار 

CINEMA
CINEMA

أداة جديدة تتيح لمستخدميها اإلبالغ عن مضامين قد  أنها تختبر  أعلنت »تويتر«، 
آفة تفاقمت حدتها منذ بدء جائحة »كوفيد-19«،  تحتوي معلومات مضللة، وهي 

خاصية  »نختبر  المعلوماتية:  المخصص ألمن  عبر حسابها  االجتماعية  الشبكة  وكتبت 
تتيح لكم اإلبالغ عن التغريدات التي تبدو مضللة لحظة رؤيتكم لها«، وبات في 

اختبار  الجنوبية، وأستراليا  المتحدة، وكوريا  الواليات  المستخدمين في  قلة من  إمكان 
هذه الخاصية من خالل الضغط على زر »هذا مضلل« لإلبالغ عن تغريدة، ليختاروا 

بعدها بين فئات عدة بين »الصحة« و»السياسة« و»مواضيع أخرى«.
وأوضحت الشركة التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو »نقوم ما إذا كانت هذه 
المقاربة فعالة لذا نبدأ تطبيقها على نطاق ضيق«، وأضافت: »لن نتفاعل ولن نتمكن 

من الرد على كل بالغ خالل هذه التجربة، لكن مساهماتكم ستساعدنا في تحديد 
ونطاقه«. اإلعالمي  التضليل  بشأن  عملنا  لتحسين سرعة  االتجاهات 

انتقادات باستمرار بشأن عدم  وتواجه »تويتر«، على غرار »فيسبوك« و»يوتيوب«، 
الموارد عينها  المنصة ال تملك  بذل جهود كافية للتصدي للتضليل اإلعالمي. غير أن 

تكلفة  أقل  تقنيات  فالي، وهي تستكشف  العمالقة في سيليكون  المجموعات  كباقي 
المضامين. وشددت  المولجين اإلشراف على  الموظفين  من االستعانة بجيوش من 
الحملة  الشبكة االجتماعية قواعدها في هذا اإلطار على مر السنين، خصوصا خالل 

المستخدمون  يواجه  المثال،  مارس على سبيل  ومنذ  والجائحة.  األميركية  االنتخابية 
اللقاحات. بنشر معلومات مضللة عن  تتعلق  تنبيهات  بعد خمسة  الحظر  احتمال 

شعر الحكمة
ما حــال يبقي على حال*** وكل شي عنده نهاية
بو مـــال يصبح بال مال*** والفقير يلبس عباية

والعيـال ايجيبو اعيال *** وكل حد ميشي ابراية
تضعف وكـل شي ينشال*** منك اترد للــبـدايـة

وعيونك بالدمع تنهال ***وتذكر اذنوب أو خطاية
وكل شي عنده اجال ***وتضل سطر في حكاية

»تويتر« تجرب إتاحة اإلبالغ
كلمة1000عن الرسائل املضللة

●   جسر وادي الكوف بالجبل األخضر.20 أغسطس 2021. )تصوير: أمين العوكلي(

لتوفير اإلنترنتإطالق 34 قمرا صناعيا 

»يوتيوب« دفع 30 مليار دوالر ملنتجي الفيديو خالل 3 سنوات
أكثر  »يوتيوب« صرف  اإلنترنت  عبر  الفيديو  ملفات  موقع بث  أعلنت شركة 
خالل  الموقع  على  بثها  تم  التي  الفيديوهات  لمنتجي  دوالر  مليار   30 من 
وغيرها من  المنتجات  وبيع  اإلعالنات  الماضية من حصيلة  الثالث  السنوات 
»غوغل«  شركة  قالت  نفسه،  الوقت  وفي  الموقع،  يقدمها  التي  الخدمات 
التي تمتلك »يوتيوب« إنها قدمت جزءا من عائدات إعالناتها إلى أكثر من 

مليوني منتج فيديوهات.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« لألنباء عن شركة »يوتيوب« القول إنها مهدت 
الطريق أمام هذا النمو من خالل تجهيز الموقع لخدمة المعلنين، وذكر نيل 
موهان، مدير اإلنتاج في »يوتيوب«: »مسؤوليتنا كمنصة عالمية هي توفير 
تقاسم  بدأ  »يوتيوب«  أن  يذكر  عملية«،  بطريقة  للمبدعين  المكان  هذا 

عائدات اإلعالنات مع مبدعي الفيديوهات عام 2007، وصاغ بعد 
ذلك نظاما محكوما بقواعد بسيطة وانهار هذا النظام بعد ذلك 

نتيجة مقاطعة المعلنين لموقع »يوتيوب« بسبب نشر فيديوهات 
غير مناسبة.

التي  القنوات  عدد  »يوتيوب«  موقع  خفض   2018 من  واعتبارا 
تحقق  التي  القنوات  على  التركيز  مع  كبيرة  بنسبة  مقابال  لها  يدفع 

»يوتيوب«  موقع  ويحصل  محددة،  بقواعد  وتلتزم  مشاهدة  معدالت 
على  مشاهدة  األعلى  الفيديوهات  إعالنات  عائدات  من   %  45 على 

وقال  الباقية.  النسبة  على  الفيديوهات  أصحاب  يحصل  حين  في  الموقع 
موهان إن الموقع ال يعتزم تغيير هذه القاعدة.

الشبكات  على  البارزين  المؤثرين  من  الكثير  اختفى 
سكان  هرع  فيما  فروا  أو  أفغانستان،  في  االجتماعية، 
سيطرة  بعد  الرقمية«،  »حياتهم  لمسح  وناشطون 
مددكار  صديقة  المغنية  وكانت  الحكم،  على  طالبان 
نجمة على »إنستغرام« و»يوتيوب«. غير أن عودة حركة 
طالبان إلى الحكم في أفغانستان بددت أحالمها، على 
الشبكات  زلزاال حقيقيا عبر  غرار مؤثرين كثر وأحدثت 
االجتماعية في أفغانستان، وحققت هذه الشابة البالغة 
22 عاما وهي مشاركة سابقة في برنامج »أفغان ستار« 
في  كبيرة  شهرة  الغنائية،  للمواهب  األفغان(  )نجم 
البالد بفضل صوتها المميز. وأمضت مددكار المسلمة 
البالغ  لمتابعيها  فيديوهات  نشر  في  أيامها  المحجبة، 
ألفا  و182  »يوتيوب«  على  ألفا   21 من  أكثر  عددهم 
على »إنستغرام«، وظهرت في مقطع مصور حديث لها 
في نوبة ضحك خالل تقطيعها البطيخ، فيما يظهرها 
فيديو آخر وهي تؤدي نشيدا فلكلوريا في مقهى بجانب 
قبل  لها  زيارة  الغيتار، وخالل  يعزف على  لها  صديق 

زمن غير بعيد إلى مدينة قندهار معقل طالبان، صورت 
 14 وفي  لها.  صديقات  مع  البيتزا  تأكل  وهي  نفسها 
عبرت  عندما  جذرية  بصورة  نبرتها  تغيرت  أغسطس، 

للمرة األولى عن رأيها السياسي عبر »إنستغرام«.
اإلنترنت،  عبر  ألمي  عن  التعبير  أحب  »ال  وكتبت: 
لكني سئمت من هذا كله. قلبي ينشطر عندما أرى أن 
أرضي ووطني يدمران ببطء«. وفي اليوم التالي، سيطر 

مقاتلو طالبان على كابل.
 واختفت من وقتها مددكار عن صفحاتها، ويخشى 
النساء  خصوصا  األفغاني،  الشباب  جيل  من  الماليين 
منشوراتهم  تعرضهم  أن  الدينية،  األقليات  وأفــراد 
حكم  بعد  لمخاطر  االجتماعية  الشبكات  على  القديمة 
طالبان، وال يغيب عن بالهم كيف فرضت طالبان تطبيقا 
متشددا للغاية للشريعة اإلسالمية بين العامين 1996 
دون  من  الخروج  النساء  على  ممنوعا  وكان  و2001، 
ارتياد  من  الفتيات  منعت  كما  العمل،  أو  ذكر  محرم 
المدرسة. أما الالتي كن يتهمن بجرائم مثل الزنا فكن 

يجلدن ويرجمن حتى الموت.
ــده شـــادات  ــاي وتــشــكــل ه

أيقونة موضة ألفغانيات كثيرات؛ 
إذ استقطبت 290 ألف متابع على 

»إنستغرام« و400 ألف على »تيك 
توك«، وهي كانت تضيء يوميا على 

الراقي  متجرها  من  الفساتين  أحدث 
في كابل. وفي أحد أحدث فيديوهاتها، 

أغنية  مع  شفاف  فستان  في  ظهرت 
الخلفية  في  ليبا«  »دوا  لـ  »ليفيتايتينغ« 

الموسيقية، لكنها لم تكن تنسج أي أوهام 
بشأن تبعات وصول طالبان إلى الحكم على 

مثلها في قطاع  يعملن  اللواتي  النساء  وضع 
الموضة.

وقالت في مقابلة أجرتها أخيرا مع قناة »زي 
دي إف« األلمانية: »إذا ما سقطت كابل في أيدي 
طالبان، الناس في وضعي لن يكونوا في أمان«.

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

السنة السادسة
العدد 301

26 أغسطس 2021 م اخلميس
18 احملرم 1443 هـ

أفغان »مؤثرون« يمسحون »حياتهم الرقمية«

مواقع التواصل تحتفل باليوم العاملي لـ »الهشتاغ«
يشبه  ما  وهو  لـ»الهشتاغ«،  العالمي  باليوم  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  احتفل 
الثورة في عالم شبكات التواصل االجتماعي، والتي تمكنت خصوصا في العقد الماضي 
من إحداث تغييرات ملحوظة في طريقة التفاعل االجتماعي بين الشعوب بالمستويات 

المحلية والعالمية.
ويستخدم الـ »هشتاغ« لزيادة التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، 

حيث توضع عالمة »#« قبل كلمة معينة لتصبح موضع نقاش مفتوح بين الناس.
بشكل عفوي في 23 أغسطس 2007 تحديدا، غرد خبير التقنية في »تويتر« كريس 
ميسينا مستخدما الهاشتاغ »#barcamp«، وكانت تلك المرة األولى على اإلطالق التي 

يستخدم فيها الوسم في التغريد.
ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، تطورت طريقة استخدام الوسوم، حيث انتقلت من كونها 
وسيلة لتصنيف التغريدات أو »وضع عالمة عليها«، لتصبح جزءا من المحادثات اليومية 
على المنصة، وغيرت من طبيعة تواصل األفراد على اإلنترنت، وأصبحت واحدة من أكثر 

الرموز تأثيرا في العصر الرقمي الحديث.
العربي« في كل من  »الربيع  أساسي في مظاهرات  الوسيلة بشكل  وحضرت هذه 
تونس، ومصر، واليمن، وليبيا، وسورية، وما تبعها من أحداث ضخمة لم يشهد لها العالم 

مثيال، إضافة إلى األحداث اليومية المتنوعة الجارية في منطقة الخليج العربي.

من  تقرب  غرامة  بدفع  »غوغل«  الثالثاء،  الروسي،  القضاء  أمر 
190 مليون دوالر بسبب عدم سحبها مضامين تصنفها 

أفادت  ما  بحسب  قانونية،  غير  بأنها  موسكو 
وكاالت أنباء روسية، ودانت محكمة تاغانسكي 

قضايا  خمس  إطار  في  »غوغل«  موسكو  في 
المجموعة  إزالة  عدم  تتناول  منفصلة 
تصنفها  مضامين  العمالقة  األميركية 
السلطات الروسية بأنها غير قانونية، وفق 
المعلومات الصحفية. وفي المحصلة، حكم 

غرامة  بدفع  »غوغل«  على  الروسي  القضاء 
دوالر(،  مليون   190( روبل  مليون   14 مقدارها 

وفقا لوكاالت األنباء الروسية.
انتقاداتها  األخيرة  األشهر  خالل  الروسية  السلطات  وكثفت 
»فيسبوك«  العمالقة  األميركية  اإلنترنت  مجموعات  حق  في 
و»تويتر« و»يوتيوب«، وأيضا ضد تطبيق »تيك توك« المملوك 

لشركة صينية، منددة بطريقة إشرافها على المضامين خصوصا 
السياسية منها، وتأخذ موسكو على هذه المنصات خصوصا 
التظاهر  عدم سحبها منشورات »تحض القصر« على 
نافالني،  أليكسي  المسجون  للمعارض  دعما 
وممارسة رقابة على محتويات مؤيدة للسلطات 
تعاطي  على  تشجع  مضامين  إبقاء  أو  الروسية 

المخدرات أو االنتحار.
أشهر  منذ  الروسية  السلطات  تحاول  كما 
نظاما  وطورت  اإلنترنت،  على  مراقبتها  تعزيز 
السيادي«  »اإلنترنت  يسمى  للجدل  مثيرا 
العالمية  المعلوماتية  خوادم  من  اإلفالت  يتيح 
على  الروسي  القانون  يفرض   ،2014 ومنذ  الكبرى. 
داخل  الروس  مستخدميها  بيانات  تخرين  اإلنترنت  شركات 
مكافحة  باسم  هوادة،  بال  الروسية  السلطات  وتمضي  روسيا، 
التطرف وحماية القاصرين، في تشديد قبضتها على الشبكات 

روسيا تغرم »غوغل« 190 مليون دوالر
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عراقيل في طريق توحيد »املركزي«.. 
وخالف الكبير والحبري يعود من جديد

استعمال  فــي  وتعسفًا  تمييزًا  يعد  األجنبي 
طرابلس(،  فــي  المركزي  قبل  )مــن  السلطة 

العدالة«. لمبدأ  وإخالاًل 
بـ»المحافظ  الكبير  الصديق  الحبري،  ووصف 
التجارة  مصرف  »حرمان  أن  مضيفًا  المقال«، 
قيامه  بسبب  األجنبي  النقد  مــن  والتنمية 
مجرد  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  بعمليات 
أن  اعتبر  كما  إثباتها«.  يتم  لم  ما  باطلة  تهم 
وصريحًا  واضحًا  »تعديًا  تشكل  االتهامات  هذه 
من  الشرقية  المنطقة  في  البنوك  أهم  أحد  على 

والنتائج«. واإلدارة  الكفاءة  حيث 
والحبري جرى  الكبير  بين  لقاء جمع  آخر  وكان 
الماضي، وذلك عقب مراسم تسليم  يوليو   8 في 

بمراجعة  الخاص  الدولية  المراجعة  لجنة  تقرير 
والبيضاء. طرابلس  في  المصرف  فرعي  حسابات 

التوحيد عملية  لمتابعة  عمل  فريق 
ــراءات  إج في  المضي  ــًا  دوم الكبير  ويؤكد 
على  الماضي  األحد  يوم  اتفق  أنه  إذ  التوحيد، 

العمل. إطار عمل متكامل لكل فرق  وضع 
في  للمركزي  ــرًا  ــي أخ ــدر  ص بــيــان  وتــحــدث 
العمل  فريق  مع  الكبير  اجتماع  عن  طرابلس 
لتنفيذ  المركزي  المصرف  إدارات  من  المشكل 
لبحث  وذلك  المركزي،  المصرف  توحيد  خارطة 

واإلدارية. والتقنية  والقانونية  الفنية  الجوانب 
إلى  سابق  تصريح  فــي  الكبير  شــدد  كما 
المصرف  بتوحيد  التزامه  على  »بلومبرغ«  وكالة 

الدولي. التدقيق  اكتمال  بعد  المركزي 
األممي  المبعوث  سلم  الماضي،  يوليو  وفي 
الدولية  المراجعة  لجنة  تقرير  كوبيش  يــان 
طرابلس  في  المركزي  المصرف  فرعي  لحسابات 
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  إلى  والبيضاء، 
البعثة  وممثلي  والحبري،  الكبير  بحضور  المنفي، 
التعاقد  جرى  التي  »ديلويت«  وشركة  األممية 

التدقيق. بعملية  للقيام  معها 
لقوائم  المالية  المراجعة  حول  تقريرها  وفي 
األمن  مجلس  الشركة  دعت  المركزي،  المصرف 
المعنية،  الليبية  السياسية  واألطــراف  الدولي 
ومجلسا  والحكومة  الرئاسي  المجلس  فيها  بما 
توحيد  عملية  دعم  ضرورة  إلى  والدولة،  النواب 

المركزي. ليبيا  إدارة مصرف 

التوحيد؟ جهود  تنجح  كيف 
التوحيد،  إعــادة  نجاح  عوامل  الشركة  وعــددت 
االستراتيجية،  الرؤية  حــول  التوافق  ومنها: 
طريقة  لتحديد  للمصرف  عمل  نموذج  وتحديد 
المحورية  الوظائف  تعزيز  فرصة  من  االستفادة 
توحيد  إعــادة  بعد  المركزي  ليبيا  مصرف  في 
حشد  وكذلك  والبيضاء(،  طرابلس  )في  الفرعين 

الرؤية. لهذه  المعنية  األطراف  كافة  تأييد 
األطراف  جميع  مع  التفاعل  ضرورة  إلى  إضافة 
فترة  طوال  موافقتها  على  والحصول  المعنية 
إعادة التوحيد، وكذلك فهم سلوك كال الفرعين، 
وإجراء مراسالت مستمرة ومتسقة وجذابة كجزء 

قوية. تواصل  استراتيجية  من 
مشددة  المميز،  والدعم  القيادة  تقديم  بجانب، 
التوحيد  إعـــادة  على  ــراف  اإلشـ ضـــرورة  على 
المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  قبل  من 
المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة  قبل  من  وتنفيذها 

الفرعين. كال  في 
االستقالل  لضمان  ــه  إن الــشــركــة  ــت  ــال وق
الفنية  الخبرة  توفير  يجب  والــمــوضــوعــيــة، 
الكوادر  أفضل  وتخصيص  بسالسة،  والتنفيذ 
السير  تعطيل  دون  التوحيد  إعادة  عملية  لدفع 

الفرعين. في  لألعمال  المعتاد 
برنامج  إلدارة  مكتب  إنشاء  يجب  وأضافت: 
المتعلقة  النشاطات  كافة  لتنسيق  التوحيد  إعادة 
نتائج  المنشود، مع أهمية اإلشراف على  بالهدف 
مساعدة  على  والحصول  صحيح،  بشكل  البرنامج 
النقد  صندوق  )مثل  عالمية  منظمة  من  فنية 
لتقوية  األوروبية(  المركزية  البنوك  و/أو  الدولي 

االنتقال  وضمان  المركزي  ليبيا  مصرف  خبرات 
مبادئ:  على  كذلك  الشركة  وأكــدت  السلس. 
الوحدة والشمولية في إطار مصرف مرکزی واحد 

واحدة. مالية  وتحت مظلة سلطة 

السياسة المصرف عن  إبعاد  ضرورة 
أنه  وبــخــصــوص مــبــدأ االســتــقــالل، أوضــحــت 
سياسية  تأثيرات  أي  من  المصرف  حماية  يجب 
غير  أخــرى  خارجية  تــأثــيــرات  وأي  وحكومية 
واالتفاق  استقالليته،  على  للحفاظ  بها  مرغوب 
العامة  الديون  مع  للتعامل  واحدة  طريقة  على 

والبيضاء. طرابلس  فرعي  في  للحكومة 
وسوء  الفساد  مع  التهاون  عدم  يجب  كما 
األمــوال  تبييض  ومكافحة  العام  المال  إدارة 
عمل  إطــار  إحياء  عن  فضاًل  ــاب،  اإلره وتمويل 
اإلدارة  مجلس  دور  ذلــك  في  بما  الحوكمة، 

الرقابية. واألجهزة  الليبي  المحاسبة  وديوان 
المساءلة  تحقيق  إلى  أيضًا  »ديلويت«  ودعت 
المركزي من خالل نشر  ليبيا  المجتمعية لمصرف 
خارطة طريق تحول المصرف وكافة مستجداتها، 
باإلضافة إلى القوائم المالية ومحاضر اجتماعات 

المصرف. إدارة  مجلس 
إنه  قالت  األجنبية،  العملة  إدارة  يخص  وفيما 
والمجزي  العادل  التوزيع  آلية  على  االتفاق  يجب 
عليها  اإلشراف  إلى  باإلضافة  األجنبية،  للعملة 
الواجبة،  العناية  تدابير  من  يلزم  ما  واتخاذ 
واالتفاق  النقدية  السياسة  على  االتفاق  وكذلك 
التداول  في  العملة  مع  التعامل  كيفية  على 
سحبها  آلية  يشمل  )بما  الفرعين  عن  الصادرة 
سياسة  على  والتوافق  المحلية،  السوق  من 

المقبلة(. المرحلة  في  واحدة  نقدية 

شكاوى من السيولة املخصصة للمنطقة الشرقية

طرابلس، القاهرة–الوسط

الوسط–عبد الرحمن أميني

< املنفي

< علي احلبري

< كوبيش

< اهتمام متزايد من دول املغرب بالوضع الليبي

< املصرف املركزي بالبيضا< املصرف املركزي بطرابلس

< الصديق الكبير

تقرير ملعهد »بروكينغز« األميركي:

تهديدات أمنية ومصالح اقتصادية تدفع دول املغرب الهتمام متزايد بالوضع الليبي
المغرب  دول  أولته  ليبيا  في  بالوضع  متزايد  اهتمام 
حد  إلى  األمر  ووصل  األخيرة،  األشهر  خالل  العربي 
تساؤالت،  أثــار  ما  وهو  ــدول،  ال هذه  بين  التنافس 
»بروكينغز«  معهد  طرحها  االهتمام،  هذا  سبب  عن 
الذي  األمني  التهديد  أن  المعهد  ويرى  األميركي. 
الدول  بعض  فتح  في  سببًا  كان  الدول  هذه  تخشاه 
مع  العسكرية  الشراكة  إمكانية  أمام  الباب  المغاربية 

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

قرارات إيجابية
إلى  األسبوع،  هذا  له  تقرير  في  »بروكينغز«،  وأشار 
ليبيا  مع  تحركاتهم  الجزائريين  القرار  صناع  استئناف 
وفتح  ليبيا،  إلى  الجوية  الرحالت  عودة  قرب  بإعالن 
رمطان  تعيين  إلى  إضافة  طرابلس؛  مع  بحري  خط 
الملف  في  كبير  بشكل  منخرطًا  كان  الذي  لعمامرة 
تونس  تزال  ال  المقابل،  في  للخارجية.  وزيرًا  الليبي 
مهتمة للغاية بالسيطرة على المخاطر األمنية وإعادة 
ليبيا  مع  اتفاقات  توقيع  بعد  االقتصادية  العالقات 
واالستثمار  المتبادلة  التجارة  لتعزيز  الصيف  خالل 
وحركة المسافرين. أما المغرب، مسقط رأس اتفاقية 
بين  اجتماعات  فتنظم   ،2015 العام  الصخيرات 
ثنائية  محادثات  وأجرت  المتنافسة،  الليبية  الجهات 
مجاالت  في  المحتمل  التعاون  حول  المسؤولين  مع 

تعزيز األمن والتجارة.

اتفاق على إتمام االنتخابات
بشأن  التنسيق  غياب  على  »بروكينغز«  تقرير  ويركز 
ملف ليبيا بين هذه الدول بعضها البعض، على الرغم 
من اتفاق الجميع على أن االنتخابات هي أفضل طريقة 

للمضي قدمًا للبلد المنكوب بالصراع.
االهتمام  وراء  الرئيسي  السبب  أن  المعهد  ويرى 
الذي  األمني  التهديد  هو  ليبيا  باستقرار  المغاربي 
تمثله الفوضى المستمرة، فقد تسبب تفجر حالة عدم 
االستقرار السياسي في ليبيا بعد عام 2011 في زيادة 
األسلحة  وانتشار  المنظمة  والجريمة  اإلرهاب  نشاط 
وتهريب المخدرات. ومثل ذلك مشكلة خاصة بالنسبة 
برية  حدود  في  تشتركان  اللتين  وتونس،  للجزائر 

يسهل اختراقها مع ليبيا.
اإلنفاق  ملحوظ  بشكل  التونسية  الحكومة  وزادت 
ضاعفت  فيما  أمنيًا«،  ليبيا  »انهيار  منذ  األمني 

حدودها  طول  على  القوات  عدد  الجزائرية  السلطات 
مباشرًا  جارًا  ليس  وهو  المغرب،  وحتى  المشتركة. 
يتعلق  فيما  ال سيما  ليبيا،  في  االستقرار  بعدم  تأثر   ،
بخطر اإلرهاب، إذ انضم المقاتلون المغاربة الى فرع 
خطط  »حيث  ليبيا  في  اإلرهابي  »داعــش«  تنظيم 
عودتهم  وخلقت  أوروبا،  على  هجمات  لشن  التنظيم 

الوشيكة مخاطر على أمن المغرب«.

الخوف من اإلرهاب
وحسب التقرير، فإن فراغ السلطة في طرابلس، جعل 
احتمال قيام التنظيمات اإلرهابية والجماعات المتمردة 
لمنطقة  حقيقيًا  تهديدًا  ليبيا  من  هجماتها  بشن 
شمال أفريقيا بأكملها، ويتضح ذلك من إقدام جماعة 
معركة  شن  على  تشادية  سياسية  عسكرية  متمردة 
كما  إيتنو.  ديبي  إدريس  الرئيس  مقتل  عن  أسفرت 
األسلحة  تهريب  جعل  الليبي  األمن  قطاع  انهيار  أن 
على  تتم  اإلجرامية  األنشطة  من  وغيرها  والمخدرات 
مستوى مكثف. بينما قبل العام 2011 ، شهدت ليبيا 
أنها  إال  الحشيش،  بخالف  للمخدرات  ضئياًل  تهريبًا 
والهيروين  للكوكايين  راســخ  طريق  اآلن  أصبحت 

والحبوب المهلوسة.
حكومة  مع  العسكرية  الشراكة  في  الرغبة  وعن 
الجزائر  رئيس  تصريح  إلى  التقرير  أشــار  الوحدة، 
عبدالمجيد تبون أنه »مستعد لفرض الخطوط الحمراء 
ضد تقدم قوات القيادة العامة«. علمًا أنه في 2020 
إمكانية  الجزائري  للجيش  البالد  دستور  تعديل  أتاح 
عسكرية  سياسة  عن  تغيير  في  الخارج،  في  االنتشار 
قائمة على عدم التدخل منذ عقود. كما تتخذ الجزائر 
خطوات لضمان قدرتها على حماية نفسها من تهديد 

أمني صادر من ليبيا.
المغرب وليبيا بمحادثات  وفي غضون ذلك، تقوم 
حول تعزيز التعاون في مجال اإلرهاب والهجرة وتهدف 

إلى الدخول في شراكة عسكرية.

مكاسب تونسية
التي ستستفيد  المغاربية  الدولة  تونس  تكون  وربما 
ليبيا.  القوية مع  العالقات االقتصادية  إعادة  أكثر من 
الليبيين  ، تأثر اقتصادها بهجرة   2011 العام  إذ منذ 
إلى تونس وعودة العمال التونسيين من البالد. وقد 
أسهم التهديد األمني في تقليص السياحة واالستثمار 
أنه بين  العالمي  البنك  وزيادة اإلنفاق األمني، إذ قدر 
العامين 2011 و 2015، أدت األزمة الليبية إلى خفض 

النمو في تونس بنسبة 24 %.
االستقرار  شأن  من  أنه  األميركي  المعهد  ويؤكد 
الباب  ويفتح  تدريجيًا  اآلثار  هذه  يعكس  أن  ليبيا  في 
زيادة  تعزيز  جانب  إلى  ثنائي.  اقتصادي  تعاون  أمام 
السياحة والتجارة االقتصاد التونسي الهش، المتضرر 

من فيروس كورونا.
أما المغرب الذي لم يكن يتمتع بعالقات اقتصادية 
أن  يمكنه  القذافي،  نظام  ظل  في  ليبيا  مع  قوية 
الجديدة،  والطاقة  التجارة  من صفقات  أيضًا  يستفيد 
وأعلن  أجل ذلك.  المغاربة يعملون من  القرار  فصناع 
وزير خارجية المملكة في يونيو الماضي تنظيم منتدى 
وزير  ناقش  ذاته،  الشهر  وفي  ثانٍ.  ثنائي  اقتصادي 
النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون التعاون في 
أقل،  حد  وإلى  المغرب.  مع  المتجددة  الطاقات  مجال 

منفتحون  أنهم  أخيرًا  الجزائريون  المسؤولون  أظهر 
على تحسين التجارة مع ليبيا وإعادة فتح الحدود البرية 

التي يمكن أن تتحول إلى منطقة اقتصادية رئيسية.
أيضًا  الجزائر  نظمت   ، والمغرب  تونس  ومثل 
التبادل  اتفاقية  ووقعت  ليبيا،  مع  اقتصاديًا  منتدى 
الجزائر  قدمت  كما  الصناعية.  والمنتديات  التجاري 
غرب  جنوب  في  للسكان  االقتصادية  المساعدة  أيضًا 
العام  في  الغذائية  المساعدات  ذلك  في  بما  ليبيا، 
2014 أثناء الصراع القبلي بين قبائل التبو والطوارق. 
ورجح التقرير إمكانية تعزيز التكامل االقتصادي البيني 
اإلقليمي في المنطقة المغاربية الفائدة المحتملة من 
بلغت  فقد  اإلقليمي؛  المستوى  على  ليبيا  في  السالم 
 2019 في   %  2.8 العربي  المغرب  دول  بين  التجارة 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  بين   %  10.7 مقابل 

وتابع أن السالم في ليبيا يمثل فرصة صغيرة للتحسن 
»وقد يمكن هذه الدول من تعزيز التكامل االقتصادي 

وبدء مبادرات للتعاون األمني عبر الحدود«.

المنافسة اإلقليمية
ولفت المعهد إلى استثمار بعض الدول المغاربية في 
عملية السالم الليبية في حد ذاتها لتعزيز موقفها على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
فمنذ استضافته االجتماعات التي أسفرت عن توقيع 
اتفاق الصخيرات، نظم المغرب محادثات متعددة حول 
القرار  صناع  يولي  حيث  السيادية،  المناصب  قضية 
المغاربة أهمية كبيرة لدور المملكة في عملية السالم 
سمعتها  لتعزيز  وسيلة  الرباط  تعتبرها  التي  الليبية، 
الدولية كوسيط موثوق. وهذا يمكن أن يفسر سبب 

من  استبعادهم  على  المغاربة  المسؤولين  احتجاج 
في  وتونس  الجزائر  إليه  دُعيت  )الذي  برلين  مؤتمر 
ملف  عن  نسبيًا  غائبة  الرباط  كانت  ولماذا  النهاية( 
ليبيا بين العامين 2018 و 2020. ومن خالل تكثيف 
مشاركته في ليبيا، يسعى المغرب أيضًا إلى كبح نفوذ 
الجزائر  توصل  ومع  المنطقة.  في  الجزائري  منافسه 
وتركيا  ومصر  تونس  من  كل  مع  اتفاقات  إلى  مؤخرًا 
بشأن األزمة في طرابلس، مما يشير إلى اهتمام مكثف 
أن يتضاءل  المغرب  الملف، قد يخشى  بالجزائر بشأن 
إلى  سيؤدي  بدوره  وهذا  والمنطقة.  ليبيا  على  تأثيره 
تفاقم التوترات مع الجزائر ودفعها إلى االنخراط بشكل 

أكبر في ليبيا.

ما بعد السالم
ليبيا  في  السالم  عملية  تبقى  أن  »بروكيغز«  وتوقع 
ديسمبر  في  االنتخابات  ُأجريت  لو  حتى  معقدة، 
التهديد  فإن  السيناريو،  هذا  في  ذلك،  ومع  المقبل، 
األمني اإلقليمي سوف يتضاءل في المستقبل القريب 
المجاالت.  جميع  في  الضغط  يخفف  أن  شأنه  من  ما 
األمني،  اإلنفاق  خفض  التونسية  للحكومة  ويمكن 
إعادة تركيز جهودهما  بينما يمكن للجزائر والمغرب 

األمنية على منطقة الساحل.
المغاربية  المنطقة  في  األجنبي  االستثمار  أن  كما 
سوف ينتعش في نهاية المطاف على المدى المتوسط 
على  )اعتمادًا  ذلك  للسياحة  يمكن  كما  الطويل،  إلى 
البلدان  ستواصل  ذلك،  غضون  في  الوبائي(.  الوضع 
المغاربية متابعة مصالحها الفردية من خالل عالقاتها 
مع ليبيا. ورجح المعهد سعي الحكومة التونسية إلى 
والسياحة  بالتجارة  المتعلقة  االتفاقات  مزيد  توقيع 
في  المحتملة  الطاقة  صفقات  على  عينها  إبقاء  مع 
بالتهديد  اهتمامًا  أكثر  الجزائر  وستظل  المستقبل. 
حالة  في  ليبيا  من  يخرج  قد  الذي  المحتمل  األمني 
غير  من  أنه  من  الرغم  على  السالم،  عملية  فشل 
حدودهما  تأمين  بخالف  عسكريًا؛  تتدخل  أن  المرجح 

المشتركة.
كوسيط  دوره  تأكيد  إلى  فسيسعى  المغرب  أما 
تحقيقًا  الصخيرات.  مؤسسات  على  الحفاظ  مع 
على  اللقاءات  مزيد  تنظم  أن  يتوقع   ، الغاية  لهذه 
ذلك،  ومع  المتنافسة.  اإلطراف  بين  بوزنيقة  غرار 
الليبية  لألزمة  الموحدة  المغاربية  االستجابة  فإن 
التوترات  استمرت  طالما  كبير  حد  إلى  مرجحة  غير 

والخالفات األيديولوجية.

المركزي،  المصرف  بتوحيد  المطالبات  رغــم 
من  كل  بين  محتدمًا  ــزال  ي ال  الــصــراع  أن  إال 
الكبير،  الصديق  طرابلس  في  المصرف  محافظ 
فرع  اشتكى  فيما  الحبري،  علي  المحافظ  ونائب 
جلسات  من  استبعاده  من  بنغازي  في  المصرف 

التوحيد. عملية  مناقشة 
الجهات  بنغازي  في  المركزي  المصرف  ودعــا 
ليبيا  مصرف  إلـــزام  ضـــرورة  ــى  إل المسؤولة 
والمساواة  بالعدالة  طرابلس«  »في  المركزي 
بين جميع المصارف التجارية في كل المعامالت، 
التي  الدعوة  من  وإسقاطه  تجاهله  من  مشتكيًا 
المصارف  إلى  طرابلس  في  »المركزي«  وجهها 

التوحيد. آليات  لمناقشة 
وخارطة  بمقترحات  األخذ  بضرورة  طالب  كما 
الدولية،  المراجعة  لجنة  قدمتها  التي  الطريق 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وتوصيات 
توحيد  في  ــراع  »اإلس ومنها  الخصوص،  بهذا 
وإعــادة  المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس 

المؤسسي«. والتخبط  العجز  إلنهاء  هيكلته 
مبالغ  تخصيص  انتقد  ذاته  المصرف  وكان 
التجارية  للمصارف  نقدية  كسيولة  »زهيدة« 
الرجوع  عدم  إلى  داعيًا  الشرقية،  المنطقة  في 
عمل  فرق  وتشكيل  الخمسينات«،  »سياسة  إلى 

سليم. بشكل  التوحيد  إلعادة 

مستمر والكبير  الحبري  خالف 
المركزي  المصرف  محافظ  نائب  قال  جانبه،  من 
إن  الماضي،  الثالثاء  بيان  في  الحبري،  علي 
النقد  من  والتنمية  التجارة  مصرف  »حرمان 

شركة »ديلويت«: يجب الحصول على 
مساعدة فنية من منظمة عالمية مثل 

صندوق النقد الدولي

الحبري: الصديق الكبير محافظ 
مقال.. وال يمكن حرمان مصرف من 

النقد األجنبي بسبب »اتهامات باطلة«

تونس تسعى لمكاسب تجارية.. والمغرب قد يستفيد من صفقات الطاقة الجديدة
الجزائر تركز على حماية الحدود وال تريد تدخالً عسكرياً
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10 مليارات دوالر خسائر إقفال موانئ النفط في 2020

أما امتحانات الدور األول لشهادة إتمام مرحلة 
 26 من  الفترة  خالل  فستجرى  األساسي،  التعليم 
االمتحان  المقبل. وسيجرى  أكتوبر   5 إلى  سبتمبر 
الثانوي  التعليم  مرحلة  إتمام  لشهادة  المدرسي 
الدور  امتحانات  وتجرى  المقبل.  أكتوبر   6 يوم 
الثانوي خالل  األول لشهادة إتمام مرحلة التعليم 
وسيؤدي  المقبل،  أكتوبر   24 إلى   10 من  الفترة 
طالب شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي الدور 
الثاني خالل الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر. بينما 
إتمام  لشهادة  الثاني  الدور  امتحانات  ستجرى 
مرحلة التعليم الثانوي خالل الفترة من 5 إلى 18 

ديسمبر 2021.
البلديات  في  المراقبات  التعليم  وزير  وطالب 
بمعدل  النقل  سنوات  طالب  يمتحن  أن  بمراعاة 
امتحان  زمن  يزيد  وأال  اليوم،  في  واحدة  مادة 
عدد  يزيد  وال  كاملة،  ساعة  على  الواحدة  المادة 
طالبًا   15 على  االمتحان  قاعة  داخل  الطالب 
وطالبة. وشدد المقريف على ضرورة التزام وتقيد 
االحترازية  والضوابط  بالشروط  التعليم  مراقبات 
إياها  مطالبًا  »كورونا«،  فيروس  من  والوقائية 
بتعميم أسئلة مراجعة معتمدة لطالب الشهادتين 
الوطني  المركز  من  والثانوية  اإلعدادية 
لالمتحانات لمساعدتهم على الدراسة. ومنح وزير 
التعليم مراقب التعليم الصالحية في كيفية تنفيذ 
في  تنفيذها  يتعذر  التي  المناطق  في  االمتحانات 

السابقة،  األعوام  من  حااًل  أفضل  يكن  لم   2020«
االنتقالية  المرحلة  حبيسة  بالدنا  زالت  ال  حيث 
وباء  تفشي  إلى  باإلضافة  االستثنائية،  والظروف 
النفطية من  الحقول  له  وما تعرضت   ،19  - كوفيد 
في  المحاسبة  ديوان  استهل  هكذا  قسري«،  إقفال 

ليبيا تقريره السنوي، الذي نشره الثالثاء الماضي.
وأعلن ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، أن 
سجلت   2020 للعام  الدولة  ونفقات  موارد  حصيلة 
تغطيته  جرت  دينار،  مليار   14 تجاوز  ماليًا  عجزًا 
الرتفاع  أدى  ما  المركزي،  ليبيا  مصرف  من  بقرض 

الدين العام.
التحسن  السنوي،  تقريره  في  الديوان  ورصد 
المالي للدولة خالل العامين 2018 - 2019، اللذين 
التوالي.  على  دينار  مليار  و13   8 بنحو  فائضًا  حققا 
 2020 العام  في  المالي  العجز  التقرير  أرجع  كما 
الوحيد،  شبه  الدخل  لمصدر  القسري  اإلقفال  إلى 
المتمثل في النفط لمدة تسعة أشهر، الفتًا إلى أن 
تجاوزت عشرة  بيعية  ليبيا خسائر  كبد  اإلقفال  هذا 

مليارات دوالر )ما يعادل 36 مليار دينار(.
السيادية  اإليرادات  أن  إلى  التقرير  وأشار 
والنفطية خالل 2020 بلغت 25.25 مليار دينار، في 
مقابل إنفاق 39.86 مليار دينار، مسجلة بذلك عجزًا 

بـ14.6 مليار دينار.
طريق  عن  اإليرادات  من  األكبر  النسبة  وجاءت 
دينار،  مليار   15.2 بواقع  األجنبي  النقد  على  الرسم 
ثم  دينار،  مليار  بـ5.3  النفطية  اإليرادات  تلتها 
إيرادات مرحلة خارج الترتيبات المالية 2.564 مليار 
دينار، واإليرادات السيادية وأخرى 2.14 مليار دينار.

دينار  مليار   21.81 بواقع  النفقات  وتوزعت 
للرواتب، تالها اإلنفاق على الدعم بـ5.6 مليار دينار، 
دينار،  مليار   3.56 العمومية  المصروفات  باب  ثم 
الميزانية(  )خارج  اإلضافية  االستثنارية  والترتيبات 
3.55 مليار دينار، والباب الخامس )الطوارئ( 3.52 
الثالث  الباب  على  النفقات  أقل  وأخيرًا  دينار،  مليار 

)التنمية( بواقع 1.8 مليار دينار.
وقدم ديوان المحاسبة، تقريره السنوي عن العام 
53 من  التشريعية وفقًا للمادة  2020 إلى السلطة 

القانون 19 لسنة 2013.
وقال الديوان في مقدمة التقرير إن »العام 2020 
ال  حيث  السابقة،  األعوام  من  حااًل  أفضل  يكن  لم 
زالت  وال  االنتقالية،  المرحلة  حبيسة  بالدنا  زالت 
واقتتال  انقسام  من  الحرجة  االستثنائية  الظروف 
وتغييب  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  وازدواج 
تفشي  إلى  باإلضافة  مستمرة،  المساءلة  سلطات 
19، وما تعرضت له الحقول النفطية  وباء كوفيد - 

من إقفال قسري؛ مما زاد الوضع سوءًا وصعوبة«.
على  فصاًل   18 في  جاء  الذي  التقرير  ويقتصر 
وأنشطتها  الدولة  مؤسسات  وتقييم  فحص  نتائج 
خالل  من  تدار  التي   2020 العام  خالل  المختلفة 
السياسي،  لالتفاق  وفقًا  الوطني  الوفاق  حكومة 
وبالتالي فهو ال يشمل تصرفات الحكومة الموقتة 
مدينة  من  وتتخذ  الشرقية  بالمنطقة  تعمل  التي 

موعدها بالتنسيق مع الوزارة.
لجنة عليا

برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  كانت 
عليا  لجنة  تشكيل  قررت  الدبيبة،  عبدالحميد 
اللجنة  يترأس  القرار،  نص  وحسب  لالمتحانات. 
وزير التربية والتعليم، وتشمل عضوية اللجنة كاًل 
من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية 

والتعليم التقني والفني والحكم المحلي.
وزارة  أعلنت  الماضي،  يوليو  الخامس من  وفي 
الدراسي  العام  نهاية  مواعيد   ، والتعليم  التربية 

الحالي، وامتحانات نهاية العام.
بموقع  الوزارة  صفحة  على  المنشور  وحسب 
للصفوف  الدراسة  انتهاء  »فيسبوك« تحدد موعد 
من  الثامن  في  والثالث(  والثاني  )األول  األولى 
الرابع  الدراسي للصفين  العام  انتهى  يوليو، فيما 
يوليو   15 األساسي  التعليم  مرحلة  والخامس من 
التربية  وزير  وجه  الماضي،  مارس  وفي  الماضي. 
والتعليم موسى محمد المقريف، مسؤولي المركز 
الوطني لالمتحانات بتوحيد امتحانات الشهادتين 
في  األساسي  التعليم  مرحلة  وإتمام  الثانوية 
كامل التراب الليبي، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر 
صفحتها على »فيسبوك«. وظهر الثالثاء الماضي، 
موسى  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  اجتمع 
والتعليم  التربية  مراقبي  مع  بمكتبه  المقريف 
الوزارة  الوزير، بحضور وكيل  بـ19 بلدية. وأوضح 
التبروري،  علي  المؤسسات  وشؤون  للديوان 

وفقًا  التقارير  يعد  أنه  مؤكدًا  لها،  مقرًا  البيضاء 
الشفافية  الرقابية بهدف تعزيز  والمعايير  للقانون 

والمساءلة وحسن إدارة المال العام.
وحسب تقرير الديوان تكبدت ليبيا خسائر بيعية 
مليار   36 يعادل  )ما  دوالر  مليارات  عشرة  تجاوزت 
شبه  الدخل  لمصدر  القسري  اإلقفال  جراء  دينار(، 
الوحيد المتمثل في النفط لمدة تسعة أشهر خالل 
القسري  اإلقفال  أن  التقرير  وأوضح   .2020 العام 
للحقول والموانئ النفطية أدى إلى انخفاض اإلنتاج 

على  أنجزته  وما  الوزارة  تواجه  التي  التحديات 
الشهادتين  وامتحانات  المنظومات  توحيد  صعيد 
 –  2020 الدراسي  للعام  والثانوية  اإلعدادية 
2021. وأحاط الوزير المراقبين بجهود الوزارة في 
التعليمية  العملية  من  األدنى  الحد  على  الحفاظ 
بسبب جائحة »كورونا«، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع 
شروط للتعاقدات وفق الئحة خاصة لتحقيق جودة 

من 1.22 مليون برميل يوميًا إلى 200 ألف برميل 
فقط يوميًا، حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط.
غير  المالية  الخسائر  عديد  الديوان  وأحصى 
المنظورة واألضرار المادية على المستوى البنيوي أو 
اإلنتاجي، جراء اإلقفال، باإلضافة إلى خسارة عشرة 

مليارات دوالر.
االحتياطات  انخفاض  الخسائر  وتضمنت 
وارتفاع  الميزانية  وعجز  دوالر،  مليار   11 بقيمة 
باإلضافة  دينار،  مليار   26 بقيمة  العام  الدين 

العملية التعليمية.
ونوه المقريف إلى تشكيل لجنة لدراسة السلم 
صحيحة،  قواعد  وفق  التعليم  ليكون  التعليمي 
لهذا  صرفها  وتأخر  التشغيلية  الميزانية  وبشأن 
 4 خصص  الوزراء  مجلس  رئيس  إن  قال  العام، 
موضحًا  تعليمية،  مؤسسة  لـ4300  دينار  ماليين 
أنهم بصدد تدارس توزيع القيمة لضمان صرفها 

للتوريد  اللجوء  عن  الناتجة  اإلضافية  التكلفة  إلى 
الدولة  تحتاجها  التي  الكميات  لتوفير  الخارجي 
التكرير  مصافي  توقف  بسبب  المحروقات،  من 
الناتجة  اإلضافية  التكلفة  عن  فضاًل  الوطنية، 
السائل  بالوقود  الكهرباء  محطات  تشغيل  عن 
إنتاج  لعمليات  المصاحب  الطبيعي  الغاز  عن  بداًل 

النفط األقل تكلفة وأكثر كفاءة.
المحجوزة  األموال  أن  إلى  التقرير  وأشار 
العام  مبيعات  عن  والناتجة  الوسطية  بالحسابات 

في األوجه المخصصة لها.
حصر  تم  إنه  الوزير  قال  الحصة،  عالوة  وحول 
العالوة بالكامل من قبل مركز المعلومات والتوثيق 
بالوزارة، موضحًا أن 167 ألف معلم فقط بياناتهم 
150 مليون دينار، وأنه تم  صحيحة خصص لهم 
كشف وجود أخطاء في بيانات 100ألف معلم تمت 

إعادتها إلى مراقبات التعليم لتصحيحها.
أوضح  المدارس،  لمديري  مكافأة  صرف  وحول 
للحاضرين مطالبته رئاسة الوزراء بصرف المكافأة 
االمتحانات  مكاتب  ومديري  المدارس،  لمديري 
حصر  طور  في  الوزارة  أن  مضيفًا  بالبلديات، 

البيانات كاملة إلحالتها.
بأن  والتعليم  التربية  مراقبي  الوزير  وطمأن 
الخدمة  ووزارة  الوزارة  بين  المشتركة  اللجنة 
في  أعمالها  من  االنتهاء  على  قاربت  المدنية 
اإلفراج عن المرتبات المتأخرة، مؤكدًا أنه سيجتمع 

لم  دوالر،  مليار   2.149 قيمته  ما  بلغت   2020
باإلضافة  العام،  لهذا  الدولة  إيرادات  ضمن  تدخل 
إلى المبالغ التي قامت مؤسسة النفط بصرفها من 
الحساب دون أن تأخذ دورتها المستندية القانونية 
وإثباتها في حسابات إيرادات الدولة بوزارة المالية 

والتي بلغت 397 مليون دوالر.
والموانئ  الحقول  عن  اإلفراج  جرى  وعندما 
أواخر  النفطية  المنشآت  حرس  قبل  من  النفطية 
سبتمبر 2020 باشرت المؤسسة الوطنية للنفط في 

البلديات  كامل  في  والتعليم  التربية  بمراقبي 
الليبية.

والتعليم  التربية  مراقبو  االجتماع  حضر 
قصر  الخمس،  زوارة،  مصراتة،  كاباو،  ببلديات؛ 
األخيار، طرابلس المركز، سوق الجمعة، العجيالت، 
زليتن،  زارة، درج،  المركز، عين  الزاوية  الشويرف، 
المعمورة،  الجميل،  مسالتة،  الجبل،  باطن 

الجديدة، الزاوية الجنوب.
معهد  إدارة  لجنة  أعلنت  قريب،  سياق  وفي 
للعام  الدراسة  استئناف  والتدريب  للتأهيل  النفط 
األحد  من  اعتبارًا   ،»2021  -  2020« التدريبي 
ولجميع  والثالثة  الثانية  للسنتين  وذلك  المقبل، 

التخصصات.
تحليل  اصطحاب  إلى  المتدربين  اللجنة  ودعت 
»كورونا  فيروس  عن  بالكشف  الخاص   »PCR«
ساعة   72 قبل  صادرًا  يكون  أن  على  المستجد«، 
كحد أقصى قبل الوصول لمقر المعهد، حسب بيان 
االجتماعي  التواصل  بموقع  المعهد،  صفحة  على 

»فيسبوك«، األحد.
الصحي  بالبروتوكول  بااللتزام  البيان  وطالب 
الطبية،  الكمامات  ارتداء  متضمنًا  المعتمد، 
المعقمات  واستعمال   ، الجسدي  التباعد  وتطبيق 
المقررات  بإحضار  اإلدارة  ووجهت  اليدوية. 
العام  بداية  في  المسلمة  الدراسية  والمناهج 
الخدمية  المرافق  أن  إلى  مشيرة  التدريبي، 
ستكون  وأخرى«،  والمطعم  »اإلسكان  بالمعهد 

متاحة أمام المتدربين اعتبارًا من السبت المقبل.

باحتجاز  وقامت  تدريجيًا،  والتسويق  اإلنتاج  عمليات 
وسيطة  حسابات  في  المحصلة  المبيعات  قيمة 
تتم  ولم  إداراتها،  تحت  الخارجي  الليبي  بالمصرف 
الدولة  إليرادات  القانونية  الحسابات  إلى  إحالتها 

بالمصرف المركزي طيلة العام 2020.
األجنبي  النقد  من  الدولة  احتياطات  وانخفضت 
 49.44 من  مسجلة  دوالر،  مليار   11 بنحو  بالخارج 
بـ38.37  مقارنة   2019 العام  خالل  دوالر  مليار 
مليار خالل العام 2020، وذلك نتيجة إقفال الموانئ 
احيتاطات  توفير  تطلب  حيث  النفطية،  والحقول 
وخامات  ومستلزمات  ودواء  الغذاء  من  الدولة 
احتياطات  إلى استعمال أرصدة  الخارج  ويغيرها من 

المصرف المركزي بالخارج.
الدين  ارتفاع  المحاسبة  ديوان  تقرير  وتضمن 
اقتراض  بعد  دينار،  مليار   84 إلى  المصرفي  العام 
2020. فيما  الحكومة 26.7 مليار دينار خالل العام 
ذكر تقرير الديوان أن هذه األرصدة ال تشمل الدين 
العام الذي ارتبطت به الحكومة الموقتة بالمنطقة 

الشرقية.
الرسم  إيردات  أن  إلى  التقرير  أشار  ذلك،  ورغم 
دينار  مليار  بلغت 15.2  األجنبي  النقد  على مبيعات 
 2.57 سوى  استخدام  يتم  لم   ،2020 العام  خالل 
المصرفي  بالحساب  وتبقى  منها،  فقط  دينار  مليار 
مليار   12.66 بقيمة  رصيد  األجنبي  النقد  لرسوم 
تخصيصات  الرئاسي  المجلس  إصدار  رغم  دينار، 

خالل العام تجاوزت 12 مليار دينار لكنها لم تنفذ.
إليرادات  المتبقي  الرصيد  إجمالي  فإن  وبذلك، 
السنوات  عن  األجنبي  النقد  مبيعات  على  الرسم 
2018 - 2019 - 2020 بحسابات الرسم بالمصرف 
المركزي بلغت بنهاية العام الماضي 26 مليار دينار، 

بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
النقد  رسم  من  المتبقي  الرصيد  توجيه  وعند 
األجنبي إلى سداد الدين العام فإن األخير ينخفض 
إلى 58 مليار دينار. كما أن الحكومة اقترضت خالل 
العام الماضي ما يوازي الرصيد المتبقي في حساب 

الرسم على النقد األجنبي.
إلغاء  ذلك  سبيل  في  المحاسبة  ديوان  ويشترط 
صدرت  التي  اإلضافية  االستثنائية  الترتيبات  كافة 
من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ولم 

يتم تنفيذها.
في سياق قريب نبه ديوان المحاسبة على جميع 
الجهات الخاضعة لرقابته إلى ضرورة التقيد بأحكام 
عبر  التعاقد  حالة  تنظم  التي  النافذة  التشريعات 

طريق التكليف المباشر.
وشدد الديوان على احترام المادتين 10 و68 من 
حسب  األمر،  بهذا  المعنية  اإلدارية،  العقود  الئحة 
شكشك،  خالد  الديوان  رئيس  عن  الصادر  الكتاب 
التواصل  بموقع  الديوان  صفحة  على  المنشور 

االجتماعي »فيسبوك«، الخميس الماضي.
إلى  دعت  التي  األسباب  إدراج  إلى  الكتاب  ودعا 
اعتماد  ضرورة  عن  فضاًل  المباشر،  للتعاقد  اللجوء 
المعنية دون غيرها بتقدير  الوزراء باعتبارها  رئاسة 
بإحالة  الديوان  وطلب  المباشر.  التكليف  حاالت 
أو  المسبقة  الموافقة  طلب  حال  في  إليه  األسباب 

الالحقة على التعاقد.

● المقريف خالل اجتماعه بمراقبي التعليم الثالثاء 24 أغسطس 2021

● خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة خالل اجتماع اعتماد التقرير السنوي

●  تعطل موانئ النفط الليبية كبد الدولة خسائر فادحة

● عودة الحياة إلى المدارس مع استئناف الدراسة وبدء االمتحانات

● صورة ضوئية من غالف التقرير

طرابلس ـ الوسط

طرابلس ـ الوسط

المقريف يبحث تحديات العملية التعليمية مع مراقبي التربية والتعليم بـ19 بلدية

أبرز مالحظات تقرير ديوان المحاسبة السنوي

11 مليار دوالر انخفاضاً في احتياطات الدولة من النقد األجنبي.. وارتفاع الدين العام إلى 84 مليار دينار.. و14ملياراً عجزاً في الميزانية الماضية

الديوان: بالدنا حبيسة
الظروف االستثنائية وازدواج 

السلطات باإلضافة إلى تفشي 
وباء »كورونا«

تنبيه إلى ضرورة االلتزام 
بأحكام التعاقد بالتكليف 

المباشر وإيضاح أسباب 
اللجوء إليه

استئناف الدراسة في معهد 
النفط للتأهيل والتدريب 
للسنتين الثانية والثالثة

األحد المقبل

عودة الحياة إلى املدارس باستئناف عودة الحياة إلى املدارس باستئناف 
الدراسة وامتحانات النقل والشهادتنيالدراسة وامتحانات النقل والشهادتني

دبت الحياة من جديد في عدد من المدارس الليبية، بعد استئناف الدراسة واالمتحانات النهائية 
لسنوات النقل والشهادتين للعام الدراسي 2020 - 2021، التي اعتمدها وزير التربية والتعليم 

بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، الثالثاء قبل الماضي، بحسب ما أعلنته الوزارة.
تجرى  كما  الجاري.  أغسطس   21 في  والثانوية  اإلعدادية  للشهادتين  الدراسة  واستأنفت 
االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل خالل الفترة من 21 أغسطس إلى 2 

سبتمبر المقبل بالمنطقة الغربية والجنوب الغربي.
خالل  والثانوي  األساسي  التعليم  بمرحلتي  النقل  لسنوات  الثاني  الدور  امتحانات  وستجرى 
إتمام  لشهادة  المدرسي  االمتحان  وسيجرى  المناطق،  بجميع  23 سبتمبر  إلى   18 من  الفترة 

مرحلة التعليم األساسي خالل الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر.

150مليون دينار لصرف عالوة الحصة لـ167 ألف معلم فقط بياناتهم صحيحة والبقية تحت المراجعة
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الناجون يقصون لـ »الوسط« معاناتهم مع »كورونا«
ليبيا،  في  كورونا  جائحة  تفشي  استمرار  مع 
وكيفية  الوقائية  باإلجراءات  التوعية  أصبحت 
األهمية،  بالغة  األمور  من  العدوى  عن  االبتعاد 
خبير  بمثابة  الفيروس  من  المتعافي  أصبح  فيما 
ليتفادوا  لآلخرين  غالية  نصائح  يقدم  أن  يمكنه 
اإلصابة بهذ الفيروس متعدد األعراض واألوجاع.
الذين  األشخاص  من  عددا  التقت  »الوسط« 
في  قضوها  أسابيع  عدة  بعد  للشفاء  تماثلوا 
الطبيعية  حياتهم  إلى  ليعودوا  الصحي،  الحجر 

من جديد للحياة ليقصوا تجاربهم مع كورونا.
كورونا،  فيروس  قاوم  عبدالسالم  خليفة 
حيث   ، بالفيروس  إصابته  بعد  عليه  وانتصر 
بعض  ظهور  بعد  ببيته  غرفته  في  نفسه  عزل 
ومجتمعه  أسرته  اليصيب  كي  عليه  األعراض 

بهذا الفيروس السريع اإلنتشار.
يروي خليفة قصته فيقول:» شعرت في بداية 
الوقت  ومع  جافة  وكحة  بسيطة  بحرارة  األمر 
ويصعب  متعبا  جسمي  واصبح  الحرارة  ازدادت 
علي التحرك، ايقنت لحظتها إن هذا هو فيروس 
أني  ،رغم  المحظور  وقع  لنفسي  وقلت  كورونا 

محافظ على اإلجراءات الوقائية معظم الوقت«.
يضيف خليفة، » زادت األعراض فشعرت باالم 
في منطقة الظهر وفقدت حاستي الشم والتذوق 
ألخذ  الرصد  مركز  إلى  اتجهت  أيام،  لمدة 
إصابتي  وتأكدت  موجبة  النتيجة  فكانت  مسحة 
بالفيروس ، فقمت بحجر نفسي في غرفتي لمدة 
يعيشون  الذين  أسرتي  أحد من  أرى  يوما ال   20

معي في المنزل خوفا عليهم من اإلصابة« .
أطعمة  عدة  تناولت  الحجر  فترة  ويكمل»في 
"الحساء  مثل  الفيروس  ضد  مناعتي  من  لتزيد 
بعض  إلى  إضافة  بالخضروات  المليء  الساخن 
فيتامين  مثل  الطبيب  لي  صرفها  التي  األدوية 

سي، والزنك ، والبنادول«.
مع  قصته  رواية  من  يخجل  لم  حميد  حسام 
المواطنين  جميع  منها  يستفيد  حتى  الفيروس، 
حد  إلى  الفيروس  وجود  في  المشككين  خاصة 
بالضبط متى اصبت بهذا  اآلن، يقول » الاتذكر 
ببعض  احسست  البداية  في  لكن  الفيروس 
مثل  البرد  اعراض  مع  تتشابه  التي  االعراض 
مواقع  وتصفحت  نفسي  متابعة  فقررت  الزكام، 
صحية على اإلنترنت ألعرف ماهي اعراض االصابة 
بالفيروس وماهو االختالف بين االنفلونزا وكورونا 

المستجد« .
في  جسمي  حرارة  حميد»استمرت  يضيف 
للفحص  المستشفى  إلى  الذهاب  فقررت  االرتفاع 
وطلبوا مني الذهاب إلى مركز الرصد واجراء مسحة 
األنف، وبعد 24 ساعة ظهرت النتيجة وتبين أني 
مصاب بالفيروس وتم وضعي تحت الحجر الصحي 

في المنزل ومتابعة الطبيب عبر الهاتف «.
وحدك  لبقائك  قاسية  كانت  العزل  »أيام 
حالتك  في  تفكر  احد  الترى  اسبوعين  من  أكثر 
الصحية إلى أين ستصل لكن بعد مرور االسبوع 
االول ارتحت نفسيا الني لم احتج إلى االكسجين 
وتجاوزت  حالتي  تحسن  على  يدل  ما  الصناعي 
لحظاته  حميد  يصف  هكذا  الخطر«،  مرحلة 

الصعبة مع الفيروس .
الجزء األهم في عملية العالج  حميد يؤكد أن 
وفترة الحجر الصحي هو العامل النفسي لمواجهة 
الفيروس برفع المناعة وممارسة الرياضة وتغيير 

الجو ومزاج المريض في فترات االصابة. وحسب 
فيروس  أعراض  فإن  العالمية  الصحة  منظمة 
كورونا األكثر شيوعا تتمثل في الحمى واإلرهاق 
من  البعض  يعاني  قد  فيما  الجاف،  والسعال 
أعراض أخرى كاألوجاع أو احتقان األنف أو الرشح، 

أوألم الحلق، أو اإلسهال.
العالمية،  المنظمة  بحسب  األعراض،  وتبدأ 
البعض  ويصاب  تدريجي،  وبشكل  خفيفة 
 80 أن  كما   ، أعراض  أي  ظهور  دون  بالعدوى 
عالج  إلى  الحاجة  دون  يتعافون  المرضى  من   %

شديد.
بالفيروس  أصيبت  األخرى  هي  الفقي  سالمة 
وليد،  بني  مدينة  مدارس  بإحدى  معلمة  وهي 
مثل  وصفها  بحسب  صعبة  ألعراض  وتعرضت 
خالل  وتعب  العظام  في  شديد  ألم  و  رأس  وجع 

خمسة أيام من اإلصابة .
اتناول  ألن  شفيت  أني  اعتقد  الفقي»  تقول 
والحبوب  الخضروات  على  يعتمد  صحيا  غذاء 

رغم  المرض  فقاومت  قوية  مناعتي  كانت  لذا 
بالعدوى  أصبت  وتضيف»  الصعبة«.  األعراض 
يصابوا  لم  وزوجي  ابنائي  الن  المدرسة  من 
في  وبقيت  سالبة،  نتائجهم  وظهرت  بالفيروس 
مثل  هوايات  عدة  ومارست  الحجر  فترة  المنزل 

القراءة ومتابعة أخبار الفيروس وأنواع اللقاح« .
اللجنة  رئيس  الزيادي  احمد  الدكتور 
االستشارية بلجنة كورونا في بني وليد : يقول إن 
التانوية  العدوي  هي  الوفاة  حاالت  سبب  معظم 

وخاصة بعد أسبوعين
الحيوية  المضادات  استخدام  في  واالفراط 
التشخيصية  االشعة  بواسطة  التقييم  وغياب 
الحالة،  تقييم  يؤخر  وهذا  عندنا  وجودها  لعدم 
فيها مستوى  يكون  كتيرة  أن حاالت  إلى  إضافة 

األكسجين قليل واالهل يرفضون العزل ،
التعامل  في  المتخصصة  العناصر  غياب  مع 
الزيادي  ويقدم  الحرجة.  وخاصة  الحاالت  مع 
بعض النصائح منها» االكتار من السوائل يوميا 

الذي  الجيد وخاصة  الغداء   ، لتر   4 إلى   3 حوالي 
 ، الرياضة  ممارسة   ، سي  فيتامين  علي  يحتوي 
الراحة وإيقاف جميع األنشطة اليومية ، استخدام 
مستوى  قياس  مرة،  من  اكتر  المضمضة 
مرتين  االقل  علي  الدم  وضغط  األكسجين 
في  مرة  من  اكتر  البالون  نفخ  استخدام   ، يوميا 
اليوم وهو رياضة الجهاز التنفسي ، قياس درجة 

الحرارة اكتر من مرة «.

اإلصابات دون األلفين
جاءت  اليومية،  الرسمية  البيانات  صعيد  على 

إحصاءات األسبوع الجاري
لمكافحة  الوطني  المركز  بيانات  وفق 

األامراض كالتالي:

السبت: 1722 إصابة و34 وفاة
إصابة   1722 تسجيل  الوطني  المركز  أعلن 
جديدة بفيروس »كورونا المستجد«، إضافة إلى 

34 حالة وفاة ن بينما تماثلت 959 حالة للشفاء 
خالل السبت الماضي.

المنشور  رقم »487«،  بيانه  في  المركز  وقال 
تسلم،  إنه  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته  على 
»كورونا«،  فيروس  عن  للكشف  عينة   7260
عينة   1722 وإيجابية  5538عينة،  سلبية  وتبين 

بنسبة %23.7 من إجمالي العينات المفحوصة.

بـ»كورونا«  جديدة  إصابة   1625 األحد: 
و25 حالة وفاة

 1625 تسجيل  األحد،  يوم  حصيلة  شملت 
مصابا،   1270 للشفاء  .وتماثل  جديدة  إصابة 
المركز على  بيان  آخرين، حسب   25 تُوفي  فيما 

صفحته في موقع »فيسبوك«، اإلثنين.

حالة  و23  جديدة  إصابة   1894 اإلثنين: 
وفاة

إصابة   1894 ليبيا  سجلت  اإلثنين  يوم  في 

جديدة بالفيروس المستجد، وتماثل للشفاء 730 
اإلحصائية  حسب  آخرون،   23 وتُوفي  مصابا، 
المنشورة على صفحة المركز في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.

الثالثاء: 1682 إصابة و27 حالة وفاة
في هذا اليوم تم تسجيل 1682 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« المستجد، فيما تماثل للشفاء 
حسب  آخرين،   27 توفى  حين  في  مصابا،   946
بيان المركز الوطني لمكافحة األمراض المنشور 
»فيسبوك«،  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

األربعاء.
وبذلك وصل إجمالي اإلصابات بالفيروس إلى 
300 ألف و455 حالة، منها 80 ألفا و183 نشطة، 
منذ  متوفى  و4126  متعافى،  و146  ألفا  و216 

بدء انتشار الوباء في البالد مارس 2020.

التطعيم
الوطني  المركز  أعلن   ، التطعيم  صعيد  على 
الثانية  الجرعة  إعطاء  بدء  األمراض  لمكافحة 
من لقاح »أسترازينيكا« في 19 أغسطس الجاري 
أن  على  اللقاح،  من  األولى  الجرعة  تلقوا  للذين 
تكون قد مضت على تلقيهم الجرعة األولى فترة 

أربعة أسابيع على األقل.

إقبال ممتاز
»ممتاز«  المواطنين  إقبال  إن  المركز،  وقال 
فيروس  ضد  الثانية  بالجرعة  التطعيم  على 
بكل  وااللتزام  التجاوب  إلى  مشيرًا  »كورونا«، 
اإلجراءات الوقائية واالحترازيه لضمان سير حملة 
في صفحته  منشور  جيد، حسب  بشكل  التطعيم 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

مجمع الضراط
الثالثاء،  الصحة،  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 
االنتهاء من تجهيز ثاني أكبر مركز للقاحات في 
بالمدينة  الضراط  سليمان  بمجمع  وذلك  ليبيا، 

الرياضية في بنغازي.
الوحدة  حكومة  رئاسة  من  مباشرة  وبرعاية 
الوطنية؛ افتتح الدكتورعلي الزناتي وزير الصحة 
صباح األربعاء، مركز التطعيمات بمجمع سليمان 

الظراط بالمدينة الرياضية بمدينة بنغازي.
ورئيس  بنغازي،  بلدية  عميد  االفتتاح  حضر 
ومدير  الشرقية،  بالمنطقة  الصحة  وزارة  ديوان 
إدارة الخدمات الصحية، وعدد من مدراء االدارات 

بوزارة الصحة.
الحملة  انطالق  من  األول  اليوم  وشهد 
تلقي  في  الراغبين  المواطنين  من  كبير  حضور 
وتنظيمية  احترازية  اجراءات  وسط  التطعيمات، 
منها  الجهات  من  عدد  مع  بالتعاون  مميزة 

مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات.
ستستمر  الحملة  أن  على  الصحة  وزير  وأكد 
حتى نفاد كمية اللقاح، مشددًا على ضرورة تلقي 
على  نهائيًا  للقضاء  الوحيد  السبيل  ألنه  اللقاح 

الفيروس.
كل  جهود  على  له  كلمة  في  الزناتي  واثنى 
سواء  الحملة  هذه  نجاح  في  المساهمة  الجهات 
كانت جهات أمنية أو خدمية أو مؤسسات مجتمع 

مدني، مشيدًا بوعي المواطنين.
وحسب اإلحصائية الصادرة عن المركز الوطني 
على  المتحصلين  عدد  تجاوز  األمراض  لمكافحة 

اللقاح في ليبيا المليون شخص.

● وزير الصحة يعطي جرعة لقاح لمواطنة في افتتاح مركز التطعيمات ببنغازي

● إقبال على التطعيم خالل افتتاح مركز التطعيمات الضخم في بنغازي األربعاء 25 أغسطس 2021● بدء تلقيح المواطنين بمركز التطعيمات الضخم في بنغازي

الوسط ـ الصغير الحداد

»مكافحة األمراض«: إقبال »ممتاز« على الجرعة الثانية

مصير مجهول لالستحقاق األهم حتى اآلن

ليبيون يرجحون عدم إتمام االنتخابات.. ومطالب بطرد املرتزقة وتحسني االقتصاد أواًل

الحديث عن االنتخابات بات شاغاًل كبيرًا لقطاع 
عريض من الليبيين الراغبين فى إنهاء المرحلة 
التي مزقت نسيجه االجتماعي ودمرت  الراهنة، 
مقدرته االقتصادية، ولكن إجراء االنتخابات من 
للغالبية  بالنسبة  مؤكد  غير  أمرًا  يزال  ال  عدمه 
التي ترى تخبطًا وعدم وجود خطوات ملموسة 
المقرر  موعده  في  االنتخابي  االستحقاق  إلنجاز 
وفق خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار 

السياسي وهو 24 ديسمبر المقبل.
ويرى األكاديمي، الدكتور امحمد البكاي، أن 
الغموض ال يزال يحيط بانتخابات 24 ديسمبر، 
إذ ال يعرف حتى اآلن مدى قدرة حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة على تنظيمها في ظل استمرار 
الخالف بين »مجلس النواب في طبرق ومجلس 
الدستورية  القاعدة  حول  طرابلس  في  الدولة 

التي ستعتمد عليها االنتخابات«.
وأضاف: »مع ضيق الوقت وتعثر الوصول إلى 
دون  قائمًا  يزال  ال  التساؤل  فإن  اتفاق  أو  رؤية 
إجابة: هل االستفتاء على الدستور أواًل أم تنظيم 

االنتخابات أواًل«.

التخلص من المرتزقة ضرورة
من  ليبيا  تخليص  ضرورة  إلى  البكاي  وأشار 
انتشار المرتزقة في البالد، »فوجودهم يعني أن 
الظروف غير مالئمة إلجراء انتخابات حرة نزيهة 
أمام  التحديات  وشفافة، فضاًل عن وجود عديد 
المتفق  الموعد  في  االنتخابات  الحكومة إلجراء 
لحكومة  األساسية  المهمة  »إن  وتابع:  عليه«. 
لم  ولكنها  االنتخابات  إلجراء  التحضير  الوحدة 
ترتيبات  أو  بوادر  أي  نرَ  ولم  بعد،  فعليًا  تبدأ 
فنية  استعدادات  حتى  أو  وأمنية،  سياسية 
ولوجستية ممكن توحى بأن هناك رغبة حقيقية 
الدول  بعض  أن  كما  االنتخابات،  هذه  لخوض 
عرقلة  على  تعمل  الليبي  الشأن  في  المتدخلة 

االنتخابات للحفاظ على مصالحها«.

صعوبات اقتصادية
يعرقل  قد  االقتصادي  الوضع  أن  إلى  وأشار 
توفير  يتم  لم  اآلن  »فحتى  االنتخابات،  إتمام 

أن  كما  االنتخابات،  إلجراء  الالزمة  األموال 
األوضاع المالية السيئة قد تدفع المواطنين إلى 

العزوف عن المشاركة«.
الدولي  المجتمع  إذا مارس  أنه  البكاي  ويرى 
شخص  أي  على  عقوبات  بفرض  ضغوطات 
خارطة  في  لها  المخطط  االنتخابات  يعرقل 
هذه  فستتم  السياسي  الحوار  منتدى  طريق 

االنتخابات.
وقال:  المسؤولية  النواب  مجلس  حمل  كما 
العمل  أو  بإجرائها  التعجيل  عن  مسؤول  »هو 
على إفشالها، والمجتمع الدولي على دراية تامة 
هم  من  ويعلم  المجلس،  داخل  يحدث  ما  بكل 
األشخاص المعرقلون للعملية االنتخابية، ولكن 

ال يريد التدخل«.

انتخابات يريدها الساسة
إن  حمد،  فاديا  المدنية،  الناشطة  وتقول 
طلبها  بل  الليبيون،  يطلبها  لم  االنتخابات 
الليبين،  عن  قرر  من  وهم  السياسيون  الفرقاء 
فال أحد أجرى دراسة عن احتياجات الشعب أو ما 

شابه... نحن في حيرة«.

»عيد  ديسمبر   24 تاريخ  أن  إلى  وأشارت 
نوع  لالنتخابات  واختياره موعدًا  ليبيا،  استقالل 
تحتاج  فليبيا  وباحتياجاتنا..  بنا  االستخفاف  من 

توحيد مؤسسات الدولة وحماية المدنيين«.
تجرى  أن  سالم  سمية  الصحفية  وتتوقع 
أيضًا  متوقع  »لكن  موعدها،  في  االنتخابات 
وقد  سيرها  عملية  على  معين  تيار  يسيطر  أن 
منتشر  سالح  مع  فانتخابات  بنتائجها،  يتالعب 

وأطراف متنازعة أمر كارثي بامتياز«.
في  يسجل  لم  الناخبين  من  كثيرًا  أن  وترى 
لالنتخابات ألنهم  الوطنية  المفوضية  منظومة 
ال يصدقون بهذه العملية، كما أن »المفوضية 
لم تقم بدورها المناط بها بدقة ووضوح، خاصة 

من حيث التوعية وتحديد األزمنة الحاسمة«.

الدستور أواًل
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  عضو  ويرسم 
عن  إيجابية  صورة  النعاس،  عمر  الدستور، 
الليبي  »الشعب  ويقول:  السياسي،  المستقبل 
لن يخفق في بناء ليبيا، وأنا دائمًا أؤكد أن أي 
دستور  وفق  تقوم  أن  يجب  حقيقية  انتخابات 

وأشار  الليبي«.  الشعب  إرادة  من  نابع  حقيقي 
الدستور  مشروع  التأسيسية  الهيئة  إقرار  إلى 
»وفق آلية دستورية صحيحة وواضحة وبأغلبية 
44عضوًا  أصل  من  43عضوًا  بلغت  معززة 
االنتخابية  والدوائر  المناطق  حاضرين من كل 
عليها  المنصوص  تجاوزت  وبنسبة  البالد،  في 

في اإلعالن الدستوري«.
التصويت  خالل  من  ذلك  »جرى  وأضاف: 
التأسيسية  الهيئة  بمقر  المباشر  الحر  العلني 
 ،29  /7  /2017 بتاريخ  البيضاء  بمدينة 
أربع  من  أكثر  منذ  جاهز  الدستور  ومشروع 
الليبي،  الشعب  من  عليه  لالستفتاء  سنوات 
قانون  أصدر  كان  النواب  مجلس  بأن  علمًا 

االستفتاء سنة 2018«.

اقتراح
مشروع  على  االستفتاء  أن  على  وشدد 
للشعب  دستوري  حق  وهو  األصل  هو  الدستور 
 24 بتاريخ  التمسك  حال  في  »ولكن  الليبي، 
والقول  العامة،  االنتخابات  إلجراء  ديسمبر 
الوقت،  لضيق  أو  االستفتاء  في  بوجود صعوبة 
دستورية  قاعدة  عن  البحث  البعض  ومحاولة 
الحل  فإن   ، األممية  البعثة  من  سافر  بتدخل 
كقاعدة  الدستور  مشروع  إقرار  هو  األنسب 
دستورية حقيقية نابعة من إرادة الشعب الليبي 
وتجرى  سنوات  خمس  لمدة  نافذة  وتكون 
أحكام  وفق  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 

الدستور ويمكن االستفتاء عليه مستقباًل«.
ليست  للدستور  الحقيقية  القيمة  أن  واعتبر 
فقط إلجراء االنتخابات، ولكن لتقييد السلطات 
واضحة  آلية  وفق  الدستور  بأحكام  المنتخبة 
لكل  والعزل  والمحاكمة  والمحاسبة  للمساءلة 

المسؤولين دون أي استثناء.
أن  الغصني  أبكر  الناشط  يرى  أخيرًا، 
دائرة  عن  يكون  ما  أبعد  الليبي  المواطن 
الليبيون  ف»فالمواطنون  المسؤولين،  اهتمام 
في  بعيد  من  أو  قريب  من  عالقة  لهم  ليست 
فالجهات  االنتخابية،  العملية  نجاح  أو  اإلخفاق 
من  هي  االختصاص  ذات  واألجسام  المسؤولة 
ومحسوم  محتوم  أمر  اإلخفاق  وبالتأكيد  تقرر، 
ديسمبر،   24 يوم  انتخابات  هناك  تكون  ولن 

حسب ظني«.

الوسط- رمضان كرنفوده

● امحمد البكاي

● فاديا حمد

● عمر النعاس

● سمية سالم

● عمر أبوسعدة● موسى تيهو ساي

خليفة: انتصرت على المرض 
بالحساء الساخن المليء 

بالخضراوات وفيتامين »سي« 
والزنك والبنادول

حميد: الجزء األهم في عملية 
العالج هو العامل النفسي

لرفع المناعة

سالمة: أصبت بالعدوى
من المدرسة.. وتغلبت على 
األعراض الصعبة بمناعتي 

القوية

وزير الصحة يعلن انطالق
حملة التطعيم الموسعة ضد 

الفيروس في بنغازي
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بنبرة تهديد حذرت حركة »طالبان«، يوم الثالثاء، من أنها 
فقط،  واحد  ألسبوع  إال  اإلجالء  باستمرارعمليات  تسمح  لن 
وعلى إثر هذا التهديد كثف األميركيون جهودهم إلجالء آالف 
األفغان واألجانب من كابل في أسرع وقت ممكن، بينما طالب 
قادة مجموعة السبع واألوروبيون بتمديد عمليات اإلجالء إلى 
ما بعد 31 من أغسطس، وهو الموعد الذي حددته الواليات 

المتحدة لالنسحاب النهائي من أفغانستان.
أفغانستان،  أنحاء  على  »طالبان«  مسلحو  يسيطر  وبينما 
تشكل في وادي بانشير شمال شرق كابل جيب مقاوم، عماده 
»جبهة المقاومة الوطنية« بقيادة أحمد مسعود، نجل القائد 
المعروف أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم »القاعدة« في 

2001، وأمر اهلل صالح نائب رئيس الحكومة السابق.
وأكدت »طالبان« أنها تحاصر قوات المقاومة في بانشير، 

لكنها أعطت األولوية للتفاوض.
من جهته، قال الناطق باسم الجبهة، علي ميسم نظري، إن 
األخيرة تستعد لـ»نزاع طويل األمد« مع »طالبان« إذا لم يتم 

التوصل إلى تسوية معها حول نظام حكم المركزي.
منطقة  آخر  بانشير  وادي  إقليم  قائد  مسعود،  أحمد  وقال 
يأمل  إنه  األفغانية،  »خارج سيطرة« حركة »طالبان«  متبقية 
في إجراء محادثات سالم مع الحركة التي سيطرت على كابل 

األسبوع الماضي، لكنه أكد أن قواته مستعدة للقتال.
إن  مسعود  شاه  أحمد  الراحل  األفغاني  القائد  نجل  وقال 
إذا  وإنه  »طالبان«،  لحركة  تسليمه  يتم  لن  بانشير  وادي 

مشيرًا  للمقاومة«،  مستعدون  »فنحن  عليه  السيطرة  حاولت 
إلى أن أفغانستان على شفا كارثة إنسانية، وأنها تعود مجددًا 
كمالذ آمن لإلرهاب، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب 

األفغاني.
الجبلي  بانشير  إقليم وادي  وأضاف مسعود، من معقله في 
في شمال غرب كابل، حيث جمع فلول وحدات الجيش النظامي 
وقوات خاصة وميليشيا محلية: »نريد من طالبان أن تدرك أن 
اندالع  نريد  المفاوضات...ال  هو  قدمًا  للمضي  الوحيد  السبيل 

حرب«.
حاولت  إذا  للقتال  مستعدون  مؤيديه  أن  مسعود  وأكد 
توجه  األحد،  »طالبان«،  وأعلنت  إقليمهم،  غزو  »طالبان« 
إلى منطقة وادي بنجشير، ومنذ استولت  المقاتلين  »مئات« 
خاطف  هجوم  إثر  أفغانستان  في  السلطة  على  »طالبان« 
سيطرت خالله على العاصمة كابل، توجه آالف األشخاص إلى 
بنجشير بهدف االنضمام إلى حركة المقاومة وإيجاد مالذ آمن 

لمتابعة حياتهم.
البالد  حكم  لتولي  شاملة  حكومة  لتشكيل  مسعود  ودعا 
إذا  الحرب  من  مفر  »ال  أنه  من  محذرًا  »طالبان«،  بمشاركة 

رفضت طالبان الحوار«.
وضع  الستعراض  السبع  لمجموعة  افتراضية  قمة  وعقدت 
اآلالف  يحتشد  يزال  ال  حيث  كابل،  مطار  من  اإلجالء  عمليات 
السلطة،  إلى  »طالبان«  متمردي  عودة  بعد  بالرحيل  راغبين 

على أمل الوصول إلى الغرب.
ويطالب عدة قادة دول في مجموعة السبع بينهم رئيس 
حاليًا  بالده  تتولى  الذي  بوريس جونسون  البريطاني  الوزراء 
رئاسة المجموعة، من الرئيس األميركي جو بايدن إبقاء قواته 

في أفغانستان إلى ما بعد الموعد المحدد لالنسحاب النهائي 
وكان  اإلجالء هذه.  عمليات  إنجاز  أجل  أغسطس من   31 في 
بايدن حدد هذا الموعد لالنسحاب النهائي للقوات األميركية 

واألجنبية من أفغانستان.
الجسر  بدء  منذ  شخص  ألف   48 بإجالء  األميركيون  وقام 
الجوي في 14 أغسطس، عشية استيالء »طالبان« على كابل، 
البيت  أعلن  كما  اإلثنين،  ساعة   12 خالل  ألفًا   11 بينهم 
األبيض. كما تم إجالء آالف آخرين من قبل دول حليفة أخرى.

المهلة  أن  األلماني هايكو ماس من  الخارجية  وزير  وحذر 
31 أغسطس، »لن تكون كافية« إلجالء »كل  المتبقية حتى 

الذين نريد إخراجهم« من البالد.
وقد  ثمن،  بأي  البالد  مغادرة  على  أفغان مصممون  وثمة 
عمل كثيرون منهم لدى الحكومة السابقة أو القوات األجنبية، 
الذي  نفسه  األصولي  النظام  »طالبان«  تقيم  أن  من  تخوفًا 

كان سائدًا إبان حكمها بين 1996 و2001.
من  الكثير  يعبر  الكبرى  والمدن  األرياف  في  كابول،  خارج 
األفغان عن ارتياحهم النتهاء الحرب التي استمرت عقودًا. لكن 

البعض، ال سيما النساء واألقليات اإلتنية، قلقون إزاء مصيرهم.
وحاولت حركة »طالبان«، المدركة للتحديات التي تنتظرها، 
ال سيما أنها ستحكم بلدًا تغير كثيرًا خالل عقدين، أن تظهر 
الدولية لكن دون  بمظهر االعتدال أمام الشعب والمجموعة 

أن تقنع كثيرًا بحسن نواياها.
اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضة  وحذرت 
حقوق  لمجلس  اجتماع خاص  الثالثاء، خالل  باشليه،  ميشيل 
طالبان  معاملة  »طريقة  أن  من  أفغانستان  حول  اإلنسان 
التنقل  وحرية  بالحرية  حقوقهن  واحترام  والفتيات  للنساء 

صعيد  على  الدولية  للمعايير  وفقًا  والعمل  والتعبير  والتعليم 
حقوق اإلنسان، ستشكل خطًا أحمر«.

تمديد االحتالل
واإلثنين صعدت حركة »طالبان« لهجتها بعدما كانت تتعاون 
الناطق  وقال  اإلجالء.  عمليات  في  والغربيين  األميركيين  مع 
باسمها سهيل شاهين: »هذا خطر أحمر، الرئيس بايدن أعلن 
أن )الواليات المتحدة( ستسحب كل قواتها المسلحة في 31 
أغسطس. بالتالي إذا مددت )وجودها( فهذا يعني أنها تمدد 

االحتالل« محذرًا الغربيين من »عواقب« في هذه الحالة.
 31 بموعد  االلتزام  في  يرغب  أنه  على  بايدن  وشدد 
أغسطس لكن دون أن يستبعد بالكامل احتمال تمديد هذه 
المهلة. وقال الناطق باسم الـ»بنتاغون« جون كيربي اإلثنين 
إن »الهدف هو إجالء أكبر عدد ممكن من الناس وفي أسرع 
أقصى  بذل  نحاول  أن  هو  »الهدف  مضيفًا:  ممكن«،  وقت 

جهودنا حتى نهاية الشهر«.
لكن الكثير من الدول األوروبية تدفع في اتجاه تأجيل هذه 
المهلة رغم أن وزير الدفاع البريطاني، بن واالس، قال الثالثاء 

إنه »من غير المرجح« إن تقوم الواليات المتحدة بذلك.
وبعدما اعتبرت فرنسا اإلثنين أنه من »الضروري إعطاء مهلة 
الجسر  أن  المستوى  رفيع  فرنسي  دبلوماسي  ذكر  إضافية«، 
الجوي الذي أقامته فرنسا إلجالء األفغان الراغبين في الفرار من 
الواليات  انسحبت  إذا  كابل  من  الخميس  سيتوقف  »طالبان« 

المتحدة من أفغانستان كما هو مخطط في 31 أغسطس.
كل  تبذل  أنها  اإلسبانية  الحكومة  أعلنت  جهتها  من 
»سيبقى  لكن  الناس  من  ممكن  عدد  أكبر  إلجالء  جهودها 

أشخاص في المكان« ألسباب خارجة عن إرادتها. يبقى الوضع 
حارس  قتل  حيث  كابل،  مطار  محيط  في  وفوضويًا  خطرًا 
النار، صباح  أفغاني وُأصيب ثالثة آخرون خالل تبادل إلطالق 
اإلثنين، مع مهاجمين لم تعرف هوياتهم. وقتل عدة أشخاص 

سابقًا أيضًا.

عالمة تحدٍ
على  15أغسطس  في  اإلسالميون  المتشددون  سيطر 
مفاجئ  هجوم  إثر  وذلك  تذكر،  مقاومة  دون  من  العاصمة 
شنوه في مايو تزامنًا مع بدء انسحاب القوات األميركية وقوات 

حلف شمال األطلسي.
يفترض  حكومة  تشكيل  على  الحين  ذلك  منذ  ويعملون 
الجديد  النظام  أن تشمل مكونات أخرى. لكن مصدرين من 
لن  »طالبان«  حركة  إن  برس«  »فرانس  لوكالة  اإلثنين  قاال 
أميركيون  جنود  هناك  يزال  ال  طالما  حكومة  تشكيل  تعلن 
أصدرت  نيتها،  حسن  إلثبات  محاولة  وفي  أفغانستان.  في 
أو  الحكوميين  المسؤولين  كل  عن  عامًا  عفوًا  »طالبان« 

عسكريين أفغان.
األمم  لدى  تعمل  خبراء  لمجموعة  تقرير  بحسب  لكن 
»لوائح  لديها  الحركة  فإن  الماضي  األسبوع  نشر  المتحدة 
عرضة  أكثرهم  والذين  المالحقين،  لألفغان  أولويات« 

للتهديدات هم كبار ضباط الجيش والشرطة واالستخبارات.
وفي بقية أنحاء العاصمة، كان الوضع هادئًا رغم أن بعض 
تحدٍ  كعالمة  وطنية  أعالمًا  أحيانًا  رفعوا  الشجعان  األفغان 
للسلطات الجديدة. يقوم مقاتلون من »طالبان« بدوريات في 

الشوارع وانتشروا في مراكز حدودية.

كابل - وكاالت

نجل شاه مسعود يقود »جبهة مقاومة« في أفغانستان ضد »طالبان«

واشنطن ــ وكاالت

بايدن للمترددين: حان وقت التطعيم

تلزم  قرارات  لسلسلة  تمهد  خطوة  في 
انتشار  مع  بالتطعيم  األميركيين  المواطنين 
منحت  المتحدة،  الواليات  في  »دلتا«  المتحورة 
إدارة الغذاء والدواء األميركية، اإلثنين، الموافقة 
المضاد  »فايزر«  لقاح  الستخدام  الكاملة 
لـ»كوفيد« لألشخاص البالغة أعمارهم 16 عامًا 

وما فوق.
الرئيس األميركي جو بايدن سارع بدوره إلى 
حث جميع األميركيين على تلقي لقاح »كورونا« 
أن  األميركية  والدواء  الغذاء  إدارة  أكدت  بعدما 
بشكل  عليه  ووافقت  وفعال،  آمن  »فايزر«  لقاح 

كامل ونهائي.
وقال بايدن: »حان الوقت لتلقي اللقاح اليوم. 
من كان ينتظر الموافقة على لقاح فايزر، أدعوهم 
إلى تلقيه اآلن بعدما تم ذلك«، مؤكداً أن الواليات 
المتحدة تشهد اآلن »وباء غير المطعمين«، كما 
المطعمين  بين  بالفيروس  اإلصابات  أن  أضاف 

»أقل بكثير من اإلصابات بين غير المطعمين«.
وذكر أن اإلدارة األميركية شجعت السلطات 
على »تقديم حوافز جديدة لتلقي اللقاح« بين 
انتشار  مع  »حتى  بايدن:  وتابع  المترددين. 
بـ70  أقل  الوفيات  نسبة  فإن  دلتا،  المتحورة 
وأكد  الماضي«.  الشتاء  في  عليه  كانت  مما   %
أن األسبوع الماضي شهدت الواليات المتحدة 
اللقاح في يوم  »تلقي أكثر من مليون شخص 
أميركي  مليون   170 »نحو  أن  مضيفًا  واحد«، 

كامل«. اللقاح بشكل  تلقوا 
التطعيم  عمليات  »تسريع  أن  بايدن  واعتبر 
في  دلتا  المتحورة  على  بالتغلب  أماًل  يعطي 

األسابيع المقبلة«.
المتحدة  الواليات  سكان  من   %  52 وهناك 
الصحية  السلطات  لكن  بالكامل،  ملقحون 
أخذ  في  مترددة  الشعب  من  بفئة  اصطدمت 

اللقاح، ما أعاق برنامج التلقيح الوطني.
جانيت  باإلنابة  اإلدارة  مفوضة  وقالت 
الغذاء  إدارة  »موافقة  إن  بيان،  في  وودكوك، 
والدواء األميركية على هذا اللقاح تشكل منعطفًا 

فيما نواصل مواجهة وباء كوفيد - 19«.
في  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وكتب 
تغريدة »في حين استوفت كل اللقاحات الثالثة 
الغذاء  إلدارة  المشددة  المعايير  كوفيد  ضد 
إدارة  موافقة  فإن  الطارئ،  لالستخدام  والدواء 
الغذاء والدواء هذه ستزيد الثقة بأن هذا اللقاح 
بعد،  اللقاح  تأخذوا  لم  كنتم  واذا  وفعال.  آمن 

فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك«.
وبات لقاح »فايزر« الذي قد يتم تسويقه اآلن 
األول  »كوميرناتي«  التجارية  عالمته  اسم  تحت 
الذي يحصل على الموافقة الكاملة. وتم إعطاء أكثر 
من 200 مليون جرعة بموجب استخدام طارىء 

منح في 11 ديسمبر 2020.
ويستند قرار منحه الموافقة إلى بيانات محدّثة 
من االختبارات السريرية التي جرت عليه وخلصت 

إلى أن اللقاح فعال بنسبة أكثر من 90 % في منع 
كوفيد. وقالت إدارة الغذاء والدواء األميركية في 
بيانها: »بشكل عام، تمت متابعة 12 ألف متلٍق 

للقاح على مدى ستة أشهر على األقل«.
تشمل  للقاح  الشائعة  الجانبية  والعوارض 
إلى  الحقنة،  مكان  في  والتورم  واالحمرار  األلم 
أو  العضالت  أو  الرأس  وأوجاع  التعب  جانب 
وقشعريرة  الحرارة  ارتفاع  وكذلك  المفاصل 

البرد.
من  التحقق  والدواء  الغذاء  إدارة  وتواصل 
اإلصابة  بعارض  يتعلق  ما  في  السالمة  بيانات 
بالتهاب في عضلة القلب، خصوصًا خالل سبعة 
أيام من تلقي الجرعة الثانية. وأظهرت البيانات 
للتعرض لذلك  حتى اآلن وجود مخاطر مرتفعة 

 40 ضمن فئة الذكور الذين تقل أعمارهم عن 
عامًا مقارنة مع اإلناث والذكور األكبر سنًا.

ورصدت أعلى نسبة مخاطر لدى فتيان تتراوح 
أعمارهم بين 12 و17 عامًا، فيما أظهرت البيانات 
العارض  بهذا  المصابين  معظم  أن  المتوافرة 
الجانبي يتعافون، لكن بعضهم يتطلب الدخول 

إلى العناية الفائقة.
وبعيد صدور البيان، أعلن الجيش األميركي أنه 
سيفرض تلقي اللقاح، ومن المتوقع أن يحذو حذوه 

عدد كبير من الشركات الخاصة والجماعات.
نيويورك  بلدية  أفادت  اإلعالن،  صدور  وفور 
التعليم  دوائر  موظفي  كل  من  ستطلب  بأنها 
اللقاح  من  األقل  على  أولى  جرعة  تلقي  لديها 
بحلول 27 سبتمبر دون خيار الخضوع لفحوص 

أسبوعية منتظمة للكشف عن الفيروس.
الطارئ  لالستخدام  متاحًا  اللقاح  يزال  وال 
عامًا،  و15   12 بين  أعمارهم  البالغة  لألطفال 
قد  الكاملة،  الموافقة  على  حصوله  مع  لكن 
البالغة  لألطفال  إعطاؤه  األطباء  بإمكان  يصبح 
أعمارهم أقل من 12 عامًا إذا اعتقدوا أنه مفيد.

ضربة لمعارضي التلقيح
قال أميش أدالغا من مركز السالمة الصحية في 
نقاط  إحدى  تبددت  »لقد  جونز هوبكنز  جامعة 
زعمت  التي  اللقاح  مناهضة  حركة  في  الحديث 
خطأ أن هذا لقاح تجريبي«. وأضاف »نأمل اآلن 
الموافقة  ينتظرون  إنهم  قالوا  أشخاص  رؤية 
الكاملة يتوجهون لتلقي اللقاح، ونأمل أن تطلب 
كشرط  اللقاح  والشركات  المنظمات  من  مزيد 

للتوظيف، كشرط للمشاركة«.
اآلونة  في  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
األخيرة مؤسسة عائلة كايسر أن 30 بالمئة من 
ستجعلهم  الكاملة  الموافقة  إن  قالوا  البالغين 

يميلون أكثر لتلقي اللقاح.
»دلتا«  المتحورة  تنتشر  فيما  ذلك  يأتي 
المصابين  عدد  اقتراب  مع  البالد  في  بسرعة 
وحاالت الدخول إلى المستشفى من المستويات 
الشتاء.  خالل  المتحدة  الواليات  سجلتها  التي 
فلوريدا  واليات  تشمل  تضررًا  األكثر  والمناطق 
وأالباما وميسيسيبي ولويزيانا في جنوب البالد.
استعدادًا  يبدون  الذين  األشخاص  ارتفع عدد 
األسابيع  في  الواليات  هذه  في  اللقاح  لتلقي 
الماضية، لكن المستوى الوطني ال يزال أقل من 

الذروة التي بلغها في الربيع.
في  بالوباء  شخص  ألف   628 حوالى  توفي 
الدولة  رسميًا  يجعلها  ما  المتحدة  الواليات 
الخبراء  بعض  ان  رغم  العالم  في  تضررًا  األكثر 
يقولون إن الهند قد تكون تسجل أعلى حصيلة، 
مواجهة  في  أقل  فعالية  اللقاحات  وأظهرت 

المتحورة »دلتا« مقارنة مع الفيروس السابق.
الماضي  األسبوع  بايدن  إدارة  وأعلنت 
لألفراد  الفور  على  معززة  جرعة  إلتاحة  خططًا 
كل  وأوصت  المناعة،  نقص  من  يعانون  الذين 
على  بالحصول  تلقيحهم  تم  الذين  األشخاص 
الجرعة  من  أشهر  ثمانية  بعد  الثالثة  الجرعة 

الثانية.
البريطانية،  الحكومة  أعلنت  العالم،  في 
إضافية  جرعة  مليون   35 طلبت  أنها  اإلثنين، 
ضد  بايونتيك«  »فايزر/  تحالف  لقاح  من 
النصف  من  اعتبارًا  لتسلم   »19  - »كوفيد 
حماية  تأمين  بهدف   2022 العام  من  الثاني 
»للسنوات  والمتحورات  »كورونا«  فيروس  من 

المقبلة«.
بوفاة  »كورونا«  فيروس  تسبّب  وقد 
مكتب  أبلغ  منذ  العالم  في  شخصًا   4430846
منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور 
تعداد  بحسب   ،2019 ديسمبر  نهاية  المرض 
مصادر  إلى  استنادًا  برس«  و»فرانس  أجرته 

رسميّة االثنين عند الساعة 10.00 ت غ.

الواليات املتحدة تمنح لقاح »فايزر« املوافقة الكاملة

حلفائها  صفوف  لرص  واشنطن  فيه  تسعى  وقت  في 
األميركي  الرئيس  نائبة  اتهمت  الصين،  مواجهة  في 
كاماال هاريس، الثالثاء، بكين باالستمرار باعتماد سلوك 

ترهيبي حيال جيرانها في بحر الصين الجنوبي.
شركائها  طمأنة  كذلك  المتحدة  الواليات  وتريد 
االنسحاب  أثاره  أميركي  انكفاء  من  القلق  خلفية  على 
وقالت  أفغانستان،  من  األميركية  للقوات  الفوضوي 
الثاني لزيارتها سنغافورة إن »بكين  اليوم  هاريس في 
تواصل ممارسة الضغوط واإلكراه والترهيب والمطالبة 
بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبي«، مضيفة أن 
العالمي  النظام  تقويض  في  تستمر  الصين  »تصرفات 

المستند إلى القانون، وفي تهديد سيادة الدول«.

رد صيني سريع
وردت الصين على لسان الناطق باسم الخارجية الصينية 
وانغ وينبن الذي قال: »يمكن للواليات المتحدة أن تقدح 
أي  أن تدفع  أخرى، من دون  وتذم وتقمع وترهب دواًل 

ثمن«، في إشارة إلى تدخلها في أفغانستان.
الواليات  »تستغل  صحفي:  مؤتمر  خالل  وأضاف 
وتعزيز  أنانيتها  لتبرير  القانون  الدوام  على  المتحدة 
بسنغافورة،  خطابها  في  هاريس  وعرضت  هيمنتها«. 
األميركية  لإلدارة  الخارجية  السياسة  أهداف  بالتفصيل 
»الواليات  األميركي:  الرئيس  نائبة  وأكدت  آسيا.  في 
المتحدة متحدة في وحدة صف مع حلفائها وشركائها 
على  بالسيادة  بكين  وتطالب  التحديات«.  هذه  أمام 
خالله  تعبر  الذي  بالموارد،  الغني  البحر  مساحة  معظم 
إال أن  البحرية سنويًا.  التجارة  الدوالرات من  تريليونات 
وماليزيا  بروناي  هي  آسيا  شرق  جنوب  من  دول  أربع 
في  سيادية  مطالب  لديها  وفيتنام  وتايوان  والفليبين 
المنطقة نفسها. واتهمت بكين بنشر عتاد عسكري في 
المنطقة من بينها قاذفات صواريخ وبتجاهل قرار صادر 
عن محكمة دولية في 2016 اعتبر أن ال أساس لمطالبات 

الصين. وُأرجئت رحلة كاماال هاريس من سنغافورة إلى 
صحي  »حادث  بسبب  الثالثاء،  ساعات،  ثالث  فيتنام 

غامض« في هانوي، حسبما أعلنت السفارة األميركية.
الرئيس  نائبة  وفد  إقالع  »تأخر  للسفارة:  بيان  وقال 
بتقرير  الرئيس  نائبة  مكتب  إبالغ  بعد  سنغافورة  من 
وتستخدم  مؤخرًا«.  محتمل  غامض  صحي  حادث  عن 
المرض  إلى  لإلشارة  غامض«  صحي  »حادث  عبارة 
دبلوماسيين  أصاب  الذي  هافانا«  »متالزمة  النفسي 
بين  األخيرة  األشهر  في  التوتر  وتفاقم  عدة.  دول  في 
الصين  بحر  في  مطالباتها  تعارض  التي  والدول  بكين 
الجنوبي. وعبرت مانيال عن غضبها بعدما رصدت مئات 
االقتصادية  الفليبينية  المنطقة  في  الصينية  السفن 
الخالصة، في حين نشرت ماليزيا طائرات مطاردة لتعقب 
طائرات عسكرية صينية توغلت قرب سواحلها. وسعت 
المسؤولة األميركية إلى تهدئة المخاوف من أن التوتر 
المتصاعد بين الصين والواليات المتحدة سيرغم الدول 
المرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع واحد من البلدين، على اختيار 
معسكر معين. وأكدت هاريس التزام الواليات المتحدة 
في جنوب شرق آسيا ومنطقة الهند - المحيط الهادئ 
أي كان  إرغام  إلى  أي دولة وال يهدف  »غير موجه ضد 

على االختيار بين الدول«.

ملفات عدة
لوزير  جولة  بعد  للمنطقة  هاريس  كاماال  زيارة  تأتي 
بشدة  انتقد  الذي  أوستن  لويد  األميركي  الدفاع 
أن  إال  عليها.  المتنازع  المنطقة  في  الصينية  المطالب 
األزمة في أفغانستان عززت الشكوك حول متانة الدعم 
زيارة  على  بظاللها  وألقت  واشنطن  لشركاء  األميركي 
هاريس لجنوب شرق آسيا. وتوترت العالقات بين بكين 
اإللكتروني  األمن  بين  راوحت  خالفات  بعد  وواشنطن 
وانتهاكات  التكنولوجي  التفوق  مجال  في  والمنافسة 
وتواصل  وشينجيانغ.  كونغ  هونغ  في  اإلنسان  حقوق 
المناهضة  ترامب  سياسة  كبير،  حد  إلى  بايدن،  إدارة 
األول  التحدي  هي  اآلسيوية  القوة  أن  معتبرة  للصين، 

لها، متبعة نهجًا أكثر اعتدااًل.

●  أفغان على متن طائرة عسكرية أميركية إلجالئهم من مطار كابل

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

السنة السادسة
العدد 301 18 املحرم 1443 هـ

26 أغسطس 2021 م اخلميس

●  نجل أحمد شاه مسعود

عمليات اإلجالء من كابل تسابق الزمن وسط دعوات 

●  لقاح فايزر

●  تطعيم

●  نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس

تنديد بسلوك الصين »الترهيبي«:

كاماال هاريس ترص صفوف الحلفاء 
اآلسيويني من سنغافورة

سنغافورة - وكاالت
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تهدف القمة إلى منح العراق »دوراً 
بناءً وجامعاً لمعالجة األزمات التي 

تعصف بالمنطقة«
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قيس يمدد تجميد أعمال
البرملان »حتى إشعار آخر«

●  الرئيس قيس سعيد خالل جولة وسط العاصمة تونس

●  محمد السادس●  عبدالمجيد تبون

رحب التونسيون بإجراءات سعيد بعدما 
سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون 

تحركا صارما لمكافحة الفساد

في  النور  جديدة  حكومة  تبصر  أن  التونسيون  يترقب  فيما 
القريب العاجل، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد في أمر رئاسي 
البرلمان  أعمال  بقرار تعليق  آخر«  العمل »حتى إشعار  بتمديد 
الذي أصدره في 25 يوليو، وجمد بموجبه لمدة 30 يومًا عمل 

السلطة التشريعية.
وكان الرئيس استند إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي 
يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة »خطر داهم«، ليصدر 
لثالثين  البرلمان  أعمال  بتجميد  رئاسية قضت خصوصًا  أوامر 
السلطة  وتولي  المشيشي  الحكومة هشام  رئيس  وإقالة  يومًا 

التنفيذية بنفسه.
بيان  في  الرئاسة،  قالت  يومًا،  الثالثين  مهلة  انقضاء  وقبل 
رئاسيًا  أمرًا  اإلثنين، إن سعيد »أصدر  مقتضب عبر »فسبوك« 
بمقتضى  المتخذة  االستثنائية  التدابير  في  بالتمديد  يقضي 
األمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، 
وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار 
المحلل  قال  األخيرة،  الفترة  في  الصمت  سعيد  لزم  وإذ  آخر«. 
السياسي صالح الدين الجورشي إن هذا القرار كان »منتظرًا«، 
إذ »لوحظت عملية بطء منذ 25 يوليو في اتخاذ قرارات مهمة«. 
ورأى أن »الرئيس يريد أن يقنع سواء من في الداخل أو الخارج 

بأنه غير مستعجل ومطمئن، خصوصًا أن كل السلطة بيده«.
واعتبر أن سعيد »يهيئ التخاذ إجراءات قد تكون راديكالية 
»أصبح  أنه  مؤكدًا  البرلمان«،  وحل  إلغاء  أو  الدستور  لتجميد 
واضحًا أكثر من أي وقت مضى أن الرئيس ال يريد أن يشاركه 

أحد في الحكم«.

في األيام المقبلة
سعيد  يقدم  لم  شهر،  قبل  االستثنائية  التدابير  إعالنه  ومنذ 
من  الكثير  بها  وطالبت  بها  وعد  التي  الطريق«  »خارطة 
المنظمات النقابية واألحزاب السياسية في البالد، فضاًل عن دول 

أجنبية، كما أنه لم يعين بعد رئيسًا للوزراء.
أكبر  اإلسالمي،  »النهضة«  حزب  وكذلك  حقوقيون  وكان 
األحزاب تمثياًل في البرلمان والغريم األول لرئيس الجمهورية، 
رأوا في هذه التدابير االستثنائية انقالبًا على المؤسسات، األمر 

الذي رفضه سعيد، مؤكدًا أن كل ما أقدم عليه دستوري.
سئموا  بعدما  سعيد  بإجراءات  التونسيين  من  كثير  ورحب 
من الطبقة السياسية وينتظرون تحركًا صارمًا لمكافحة الفساد 
واإلفالت من العقاب في بلد يعاني أزمة اجتماعية واقتصادية 
وصحية صعبة جدًا. ومع أن الرئيس يحظى بشعبية واسعة في 
الدولية  األسرة  قلق  تثير  اتخذها  التي  التدابير  أن  إال  تونس، 
المسار  عن  العربي،  الربيع  مهد  البالد  تخرج  أن  تخشى  التي 

الديمقراطي.

تدابير استثنائية
تعليق  منذ  الرئيس  باشرها  التي  الفساد  مكافحة  وتثير حملة 
أعمال البرلمان في يوليو القلق والخوف من تراجع الحريات في 
ورجال  سابقين  مسؤولين  التوقيف  عمليات  وشملت  تونس. 
أعمال وقضاة ونوابًا، واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية 
بقرار من وزارة الداخلية فقط على ما ندد مدافعون عن حقوق 
اإلنسان. ويردد سعيد الذي كان أستاذًا في القانون الدستوري، 
منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها 
بأكثر من سبعين بالمئة من األصوات، أنه الوحيد الذي يحق له 

تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البالد.
أن »حرية  الماضي، على  األسبوع  التونسي،  الرئيس  وشدد 
إطالقًا«،  بها  المساس  يتم  ولن  بالدستور  مضمونة  التنقل 
مؤكدًا أنها »تدابير استثنائية احترازية تهم بعض األشخاص 

المطلوبين لدى العدالة«.
الرئيس  فرضها  التي  االستثنائية  التدابير  هذه  ووضعت 
التونسي قبل شهر، األحزاب السياسية وال سيما حركة النهضة 

اإلسالمية التي تعاني أساسًا وضعًا صعبًا، في موقف حرج.
راشد  أعلن  بالتمديد،  الرئيس  قرار  قبيل  اإلثنين  ومساء 
التنفيذي لهذا  المكتب  الغنوشي رئيس حركة »النهضة« حل 
الحزب اإلسالمي. وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر إعفاء 
كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي 

»بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة«.

إعالن الحكومة
تسيير  في  سعيد  شرع  الماضي،  يوليو   25 منذ  أنه  إلى  يشار 
الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وقام بتعيين 
أربعة من المكلفين تسيير الوزارات، كما أعفى نحو 40 مسؤواًل 
أمنية  وقيادات  ووزراء  الحكومة  في  مستشارون  بينهم  من 

ومحافظون، من دون أن يكشف حتى اآلن، اسم رئيس الحكومة 
الجديد. وفي هذا السياق، تم تداول عدة أسماء مرشحة لتولي 
هذا المنصب، تصدرها اسم توفيق شرف الدين وزير الداخلية 
السابق ومنسق الحملة االنتخابية للرئيس في محافظة سوسة.

أما االسم الثاني المرشح لرئاسة الحكومة، فهو شخصية ذات 
توجهات اقتصادية ومالية، وهو وزير المالية في حكومة إلياس 
الفخفاخ، نزار يعيش، الذي عرف بمواقفه الصارمة من الفساد 

وبمهنيته أثناء توليه الوزارة.
كما يعد من المقربين لسعيد، حيث سبق أن التقى به في 
مارس الماضي، وقدم له عرضًا مفصاًل لوضع االقتصاد والمالية 
العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على األمن القومي، 
وإصالحات  لحلول  والتصورات  المقترحات  من  مجموعة  وأيضًا 

لمساعدة تونس في األزمة االقتصادية الراهنة.

المرشح األبرز
األسماء  من  حمودة  حكيم  السابق  المالية  وزير  يعتبر  كذلك، 
المنصب  وشغل  التكنوقراط،  الشخصيات  من  وهو  المرشحة، 
سابقًا  ورشح   ،2014 سنة  جمعة  المهدي  بحكومة  الوزاري 
نيل  في  الجملي  الحبيب  حكومة  فشل  بعد  الحكومة  لرئاسة 
ثقة البرلمان. لكن المرشح األبرز لقيادة الحكومة، هو محافظ 
خلفية  ذات  شخصية  وهو  العباسي،  مروا  المركزي  البنك 
 ،2018 العام  منذ  المحافظ  منصب  يشغل  ومالية،  اقتصادية 
كلية  من  والتخطيط  االقتصاد  في  »األستاذية«  على  حاصل 
العلوم االقتصادية والتصرف بتونس وعلى الدكتوراه في العلوم 

االقتصادية من جامعة السوربون.
كما درس بعد ذلك علوم االقتصاد في عدة جامعات أوروبية 
وأميركية، وعمل في مجموعة البنك الدولي خبيرًا اقتصاديًا ثم 

مديرًا لمكتبها في ليبيا.

تصريحات الرئيس وامللك:

تأزم جديد بني الجزائر واملغرب 
بعد قطع العالقات الدبلوماسية

الجزائر  بين  العالقات  تشهدها  بارزة  جديدة  أزمة 
والمغرب، بعدما

لعمامرة  رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير  أعلن 
الثالثاء، قطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب 

»األعمال العدائية« للمملكة.
قررت  بالده  أن  صحفي  مؤتمر  في  أعلن  لعمامرة 
المغربية  المملكة  مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع 
الحكومة  إعالن  وسبقها  )الثالثاء(،  اليوم  من  ابتداء 
الجزائرية إعادة النظر في عالقاتها مع جارتها المغرب، 
وذلك عقب اتهامتها بالقيام بـ»أفعال عدائية«، لتشهد 
العالقات بين البلدين تطورا جديدا على صعيد األزمات 

الممتدة لعقود بيد الدولتين.
دعوة  السادس،  محمد  المغرب  ملك  وجه  أن  ومنذ 
العالقات  تطوير  أجل  من  الحوار  لتفعيل  الجزائر  إلى 
العام  منذ  رسميًا  المغلقة  البلدين  بين  الحدود  وفتح 
جلوسه  بذكرى  احتفااًل  السنوي  خطابه  في   ،1994
على العرش، عاد إلى الواجهة موضوع تاريخ ومستقبل 

العالقات بين الجارتين.
التي  المساعدات  الجزائرية  الحكومة  رفض  وبعد 
اقترحتها المغرب إلخماد الحرائق التي شهدتها مناطق 
مؤخرًا  الجزائرية  الرئاسة  أعلنت  البالد،  في  عديدة 
»إعادة النظر« في عالقاتها مع الرباط بسبب »األفعال 
زاد  الذي  األمر  المغرب«،  طرف  من  المتكررة  العدائية 
من تأزيم العالقات بين كلتا الجهتين. في حين اكتفت 

الرباط بعدم الرد حتى اآلن.
الحدود  على  األمنية  المراقبة  تكثيف  الجزائر  وقررت 
الحكومة  أصدرته  الذي  البيان  بحسب  الغربية، 
للمجلس  اجتماع  بعد  القرارات  هذه  وجاءت  الجزائرية، 
األعلى لألمن خصص لتقييم الوضع العام عقب الحرائق 
90 شخصًا في شمال البالد، برئاسة  التي أودت بحياة 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
والعالقات بين الجزائر والمغرب متوترة منذ عقود، ال 
المتنازع  المغربية  الصحراء  سيما في ما يتعلق بقضية 
عليها، وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو المسلحة التي 
تطالب باستقالل الصحراء المغربية عن المغرب، وهي 

منطقة تعتبرها الرباط ضمن أراضيها.
الرباط  مع  العالقات  بمراجعة  الجزائري  القرار  وجاء 
الجزائر،  في  األمن  لمجلس  استثنائي  اجتماع  خالل 
لتقييم  وخصص  تبون  عبدالمجيد  الرئيس  ترأسه 

أفعال  بمثابة  اعتبارها  تم  التي  الحرائق  بعد  الوضع 
جرمية.

»األفعال  أن  إلى  الجزائرية  للرئاسة  بيان  وأشار 
العدائية المستمرة التي تقوم بها المغرب ضد الجزائر 

اقتضت إعادة النظر في العالقات بين البلدين«.
وكانت التحقيقات كشفت أن »شبكة إجرامية مصنفة 
بحسب  الحرائق،  وراء  كانت  إرهابية  منظمة  أنها  على 
الجزائرية  الشرطة  وألقت  موقوفين«.  أعضاء  اعتراف 
تورطهم  في  لالشتباه  األشخاص  عشرات  على  القبض 
بإشعال  زورًا  اتهم  رجل  وقتل  العمد«  »الحرق  في 

الحرائق.
جنديًا،   33 بينهم  شخصًا،   90 عن  يقل  ال  ما  وُقتل 
في حرائق الغابات التي وُصِفت بأنها األشرس وسط 
أجزاء من شمالي  أغسطسعبر   9 في  موجة حر شديدة 
شرقي  القبائل،  منطقة  في  وزو  تيزي  خاصة  الجزائر، 
العاصمة. واعتقلت السلطات الجزائرية 61 شخصًا على 
قال  اعترافات  الجزائري  التلفزيون  الحادث، وبث  خلفية 

إنها ألعضاء في الحركة أكدوا تورطهم في الحادث.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: »قرر مجلس األمن 
على  للقبض  األمنية  األجهزة  جهود  تكثيف  األعلى 
باقي األفراد المتورطين في الجريمتين، وكذلك جميع 
األمن  تهددان  اللتين  اإلرهابيتين  الحركتين  أعضاء 
من  »الحركة  إلى  إشارة  في  الوطنية«،  والوحدة  العام 
أجل تقرير مصير في منطقة القبائل« وجماعة »رشاد« 
المعارضة اللتين تم تصنيفهما منذ مايو الماضي على 

أنهما »إرهابيتان«.
دعمها  في  المغرب  على  باللوم  الجزائر  وتلقي 
منطقة  في  مصير  تقرير  أجل  من  لـ»الحركة  المزعوم 
منطقة  في  انفصالية  حركة  وهي  الجزائرية،  القبائل« 
إلى »القضاء  الجزائر تهدف  أن  البيان  القبائل. وأضاف 
التام على الحركتين، ال سيما حركة التحرير التي تتلقى 

دعم ومساعدة جهات أجنبية«.
لدى  سفيرها  الجزائر  استدعت  الماضي،  والشهر 
المغرب  مبعوث  أعرب  أن  بعد  وذلك  للتشاور،  المغرب 
لتقرير  دعمه  عن  هالل،  عمر  المتحدة،  األمم  لدى 
»خاضعة  بأنها  وصفها  التي  القبائل  لمنطقة  المصير 

لالستعمار الجزائري«.
منها  انطلق  التي  األمازيغية  القبائل  وتُعرف منطقة 
عشرات  منذ  المتمردة  بطبيعتها  الجزائر  في  الحراك 
بـ»الربيع  مرورًا   ،1963 العام  تمرد  من  بدءًا  السنين، 
 ،2001 العام  والربيع األسود   ،1980 العام  األمازيغي« 

وحتى حراك 2019.

تونس ــ وكاالت

الجزائر  ــ الرباط ــ وكاالت

تونس تترقب احلكومة اجلديدة:

●   رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موجهًا كلمة إلى العراقيين في التاسع من مايو 2020

هل تنجح قمة بغداد في جمع الخصوم؟

العراق يراهن على استعادة دور الوسيط في الشرق األوسط
ورؤساء  زعماء  يتجمع  بغداد  في  طاولة  على 
»قمة  في  وآسيوية  وأوروبية  عربية  دول 
انعقادها  المقرر  العراقي«  اإلقليمي  الجوار 
الذي  العراق  من  بدعوة  أغسطس   28 يوم 
الشرق  في  الوسيط  دور  بلعب  يضطلع 
إلى  تهدف  إقليمية  قمة  خالل  من  األوسط 

المنطقة. »نزع فتيل« األزمات في 
يشكل  مؤخرًا،  عنه  أعلن  الذي  المؤتمر 
حافزًا  الكاظمي  مصطفى  لحكومة  بالنسبة 
طاولة  على  الخصوم  استضافة  في  كبيرًا 
تحقيق  بغية  المتضادين،  وجمع  واحدة 
العراق  يتأثر  التي  المنطقة  في  »استقرار« 

كثيرًا. بأحداثها 
السلطة  وصل  الذي  الكاظمي،  ويطمح 
احتجاجي  حراك  أعقاب  في   2020 مايو  في 
إلى   ،2019 أكتوبر  في  للنظام  مناهض 
وأنقرة  والرياض  لطهران  ندًا  العراق  جعل 

وواشنطن.
نهاية  بغداد  في  المقررة  القمة  وتهدف 
وجامعًا  بناًء  »دورًا  العراق  منح  إلى  الشهر 
بالمنطقة«،  تعصف  التي  األزمات  لمعالجة 
رئيس  محيط  من  مصادر  أكدت  ما  وفق 
البلد  لهذا  تحديًا  يشكل  ذلك  لكن  الوزراء. 
وحيث  كبيرًا،  نفوذًا  إيران  فيه  تمارس  الذي 
تطلعات  تلبية  عن  عاجزة  السلطات  تبدو 
والخدمات  العمل  صعيد  على  الشعب 
من  وغيرها  العقاب  من  واإلفالت  األساسية 

المجاالت.
الرئيس  حضور  فقط  تأكد  اآلن،  وحتى 
الوحيد  الالعب  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
إلى  الحدث،  في  المشارك  اإلقليمي  غير 
السيسي  الفتاح  عبد  المصري  نظيره  جانب 

الثاني. األردني عبداهلل  والملك 
التركي  الرئيسان  أيضًا  للمشاركة  ودعي 
ابراهيم  واإليراني  إردوغان  طيب  رجب 
الملك  السعودي  العاهل  عن  فضاًل  رئيسي، 
يؤكدوا  لم  لكنهم  العزيز،  عبد  بن  سلمان 

حضورهم بعد بحسب مصدر عراقي.

وسيط
اإليراني  الخصمان  حضر  حال  وفي 
في  واحدة  طاولة  على  معًا  والسعودي 
هذه القمة، سيشكل ذلك حدثًا بحد ذاته، 
وقد يعزز موقع بغداد »كوسيط«، على ما 

هاوس«  »شاتام  مركز  في  الباحث  يشرح 
منصور. ريناد 

األشهر  خالل  أصاًل،  بغداد  وكانت 
بين  مغلقة  للقاءات  مسرحًا  الماضية، 
ويرى  وطهران.  الرياض  عن  ممثلين 
التحول  هو  الحالي  العراق  هدف  أن  منصور 
»محرك«  إلى  كـ»مرسال«  موقعه  من 
اللتين  والسعودية  إيران  بين  للمحادثات 

.2016 العام  قطعتا عالقاتهما في 
المنظمون  يكشف  لم  اآلن،  وحتى 
خالل  ستطرح  التي  المواضيع  العراقيون 
طرح  أيضًا  تنوي  بغداد  أن  ويرجح  القمة، 
والذي  أراضيها  على  اإليراني  النفوذ  مسألة 

حضورًا  العراقيين،  من  لكثير  بالنسبة  بات 
. سلبيًا

طلب  للملف،  متابع  غربي  مراقب  وأوضح 
يريد  »العراق  بأن  هويته،  كشف  عدم 
مساره،  تحديد  في  األمور  بزمام  اإلمساك 
لتأثيرات  يخضع  أن  اليوم  بعد  يرغب  وال 
أيضًا  يفترض  كذلك  اإلقليمية«.  التوترات 

أن تطرح خالل القمة قضية سيادة العراق.

الجارة إيران
في  للنظام  المناهضة  التظاهرات  وهدفت 
العام 2019 إلى توجيه رسالة حازمة إليران، 
على  فأكثر  أكثر  واضحًا  نفوذها  بات  التي 
والمنضوية  لها  الموالية  المسلحة  الفصائل 
جزءًا  بدوره  بات  الذي  الشعبي  الحشد  في 

الرسمية. العراقية  القوات  من 
من  أكثر  تعرض  االحتجاجات،  بدء  ومنذ 
70 ناشطًا لالغتيال أو محاولة االغتيال، فيما 

لفترات قصيرة. خطف عشرات اآلخرين 
لكن  العمليات،  تلك  أحد  يتبنَ  لم 
يعتبرون  للديمقراطية  المنادين  الناشطين 

وال  األمن  قوات  لدى  معروفون  القتلة  أن 
ألنهم  الحكومة  وعود  رغم  توقيفهم  يتم 
فصائل  بأن  ويعتقد  بطهران.  مرتبطون 
للوجود  بشدة  المناهضة  الشعبي  الحشد 
عشرات  خلف  تقف  العراق،  في  األميركي 
األميركية  المصالح  طالت  التي  الهجمات 
في البالد خالل األشهر الماضية، على الرغم 

من أنها لم تتبنها قط.
الكامل  باالنسحاب  الفصائل  وتطالب 
في  متبقين  أميركي  عسكري  لـ2500 
دورهم  يحصر  أن  يفترض  الذين  العراق، 
في تدريب الجيش العراقي اعتبارًا من العام 

.2022

فساد.. وأزمة اجتماعية
هو  آخر،  حساس  ملف  القمة  في  يطرح  وقد 
العمليات العسكرية التي تخوضها تركيا في 
ضد  العراق  كردستان  وفي  العراق،  شمال 
المصنف  الكردستاني  العمال  حزب  متمردي 

أنقرة. »إرهابيًا« من قبل 
التي  المتكررة  التركية  الضربات  وتثير 
األراضي  على  مدنيين  بحياة  أحيانًا  تودي 
العراقية استياء بغداد، لكنها لم ترفع النبرة 
التي  الملف ضد جارتها تركيا  كثيرًا في هذا 

التجاريين. أبرز شركائها  أحد  هي 
قبل  القمة،  تأتي  الداخلي  الصعيد  وعلى 
التشريعية  االنتخابات  على  من شهرين  أقل 
المبكرة التي تنظم فيما يعيش العراق أزمة 
وباء  تفشي  وسط  واقتصادية  اجتماعية 

»كوفيد - 19. «
»العراقيين  أن  إلى  منصور  ريناد  ويشير 
تمثلهم«،  الحكومة  هذه  بأن  يشعرون  ال 
يجدون  العراقيين  من  »الكثير  أن  مضيفًا 
المزمن  للفساد«  ضحايا  أنفسهم 
فيما  المجتمع،  مفاصل  كل  في  المستشري 
العراق صيفًا حارًا وجافًا تخللته حرائق  شهد 
وانقطاع  ضحايا،  أسقطت  مستشفيات  في 

لللكهرباء.
مرشح  غير  الكاظمي  أن  من  الرغم  وعلى 
العودة  إلى  لكنه قد يسعى  برلماني،  لمقعد 
خالل  من  كاملة  لوالية  للوزراء  رئيسًا 
كل  عبره  تتفق  جديد  حكومي  »ائتالف 
األحزاب على رئيس للوزراء«، على ما توضح 
في  الموازنة  عليه  فيما  الشمري،  مارسين 
الداخلية  بالقضايا  االهتمام  بين  الوقت 
تغليب  دون  اإلقليمية،  والقضايا  الطارئة 

األخيرة على أزمات

بغداد - وكاالت

اتفاق بني السودان واألمم 
املتحدة حول منطقة أبيي

بالرغم من التوتر الذي تشهده العالقات بين الخرطوم 
الزراعية  الفشقة  منطقة  حول  الخالف  بسبب  أبابا  وأديس 
الخارجية  وزارة  اتفقت  امتالكها،  البلدان  يدعي  التي 
السودانية مع مبعوث األمم المتحدة للقرن االفريقي على 
سحب القوات اإلثيوبية من قوة حفظ السالم األممية في 
منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي عقدت 
اجتماعا افتراضيا مع المبعوث الخاص لألمين العام لألمم 
سحب  على  االتفاق  تم  حيث  االفريقي،  للقرن  المتحدة 
المكون اإلثيوبي من القوة الموقتة األمنية في أبيي خالل 
الثالثة أشهر المقبلة بناًء على طلب السودان، وفق ما نقلت 

وكالة األنباء السودانية »سونا« الثالثاء.
وأضافت »سونا« أن الوزيرة السودانية تعهدت بـ»تسهيل 
خروج سلس للقوات اإلثيوبية من أبيي واستقبال قوات أخرى 
من الدول المساهمة«. ونشرت بعثة حفظ السالم في أبيي 
)يونيسفا( بموجب قرار مجلس األمن الدولي في 2011، عقب 

استقالل جنوب السودان عن السودان.
ليقرر  المنطقة  في  استفتاء  إجراء  المفترض  من  وكان 
لكن  االنضمام،  يريدون  البلدين  من  أي  إلى  مواطنوها 
الخالفات بين الخرطوم وجوبا حول من يحق له التصويت 

حالت دون إجراء االستفتاء في 2011.
القوات اإلثيوبية، حسب موقع بعثة »يونيسفا«،  وتضم 
إجمالي  من  الشرطة  من  أفراد  وسبعة  جنديًا   3158
وعسكريين وشرطة  مدنيين  البعثة من  أفراد  عدد   4190
ومتطوعين. واألسبوع الماضي زار رئيس الوزراء السوداني، 

عبد اهلل حمدوك، جوبا عاصمة دولة جنوب السودان للدفع 
نحو إجراء محادثات سالم تهدف إلى تطبيق اتفاق تاريخي 
الفصائل  وعديد  الخرطوم  في  االنتقالية  الحكومة  بين 

المسلحة تم التوصل إليه العام الماضي.
ويشمل االتفاق عديد المسائل الشائكة من ملكية أراٍض 
السلطة  وتشارك  الثروات  إلى  وصواًل  تعويضات  دفع  إلى 
بين  الخالف  ذلك  إلى  ويضاف  ونازحين،  الجئين  وعودة 
أخرى  والخرطوم من جهة  والقاهرة  أبابا من جهة  أديس 
األزرق،  النيل  على  إثيوبيا  تبنيه  الذي  النهضة  سد  حول 

الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.
فدان  ماليين  ثالثة  نحو  استغالل  من  السودان  يقترب 
استردادها  عقب  البالد،  شرق  الفشقة  منطقة  في  زراعي 
مؤخرًا من قبل الجيش السوداني من إثيوبيا، وتعد مناطق 
السودان،  في  الزراعية  المناطق  أغنى  من  واحدة  الفشقة 
الـ25  وظلت طوال  العالية،  بالخصوبة  أرضها  تتميز  حيث 

عامًا الماضية محتلة من قبل دولة إثيوبيا.

بداية االسترداد
الماضي،  العام  من  نوفمبر  السوداني،  الجيش  وبدأ 
األفدنة  آالف  خاللها  استرد  واسعة  عسكرية  عمليات 
قيام  عقب  سكانها  هجرها  التي  القرى  ومئات  الزراعية 
اإلثيوبي  الجيش  قبل  من  مدعومة  إثيوبية  ميليشيات 
باحتالل تلك األراضي، وتتهم الحكومة السودانية إثيوبيا 
المعزول  الرئيس  حكم  سنوات  في  الفشقة  باحتالل 
من  تشكلت  ميليشيات  عبر  عامًا   )25( قبل  البشير  عمر 
الزراعي،  النشاط  في  تعمل  إثيوبية  سكانية  مجموعات 
أبابا  أديس  في  المركزية  الحكومة  على  تضغط  حيث 

الزراعية. باألراضي  الغنية  البلدة  الستعادة 

الخرطوم - جوبا ــ  الوكاالت

●   قوات حفظ السالم في منطقة أبيي

سحب قوات حفظ السالم اإلثيوبية



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار ريال
استثمارات صناعية حققتها المملكة 
العربية السعودية حتى يوليو 2021

قالوا
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خطة العمل المقترحة 
زار  البنك  اجتماعه مع وفد من  ليبيا، وذلك خالل  للتطبيق في  الدولي  البنك  من 

طرابلس منتصف األسبوع الجاري.
حضر االجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اإلثنين، كل من 
وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير 
إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات 

بوزارة المالية.
الدولي،  والبنك  الليبية  المؤسسات  بين  التعاون  تقييم  المجتمعون  وتناول 
واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا، التي من خاللها سيتم 

العمل المشترك مع الوزارات المعنية.
وشدد الدبيبة على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية 
فاعل  وتعاون  شراكة  خلق  »في  الدولي  والبنك  المختصة  والوزارات  لالستثمار 
وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم االقتصاد الوطني«. وأشار البيان إلى 

تكليف »السيدة هنرتيزفون لتكون ممثاًل مقيمًا بليبيا لمجموعة البنك الدولي«.

البنك الدولي يضع خطة للعمل في ليبيا

سنعمل على تنمية
اقتصادنا لكي نخرج  

الشعب من الفقر

رئيس زامبيا الجديد 
هاكايندي هيشيليما

50
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5282دوالر أميركي
5.318يورو

6.2127الجنيه االسترليني
1.2074الريال السعودي
1.2328درهم إماراتي

0.6992االيوان الصيني

2021 /8/25 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

االستراتيجيات  إدارة  في  مساعد  مدير  كاوفمان،  مارتن   *
الدولي النقد  بصندوق  والمراجعة  والسياسات 

الصندوق في  البحوث  إدارة  في  قسم  رئيس  لي،  دانييل   *

زيادة أرصد الحسابات الجارية 
من 2.8 % إلى 3.2 % خالل العام 

الماضي.. واالرتفاع قد يتواصل
مع استمرار الجائحة حول العالم

زيادة أرصدة الحسابات 
الجارية العاملية

الحادة.  بالمتناقضات  مليئًا  عامًا   2020 العام  كان 
لفترة،  تــام  شبه  بشكل  السفر  حركة  توقفت  فقد 
تجارة  وبلغت  تذبذبات شديدة،  النفط  أسعار  وسجلت 
مسبوقة.  غير  مرتفعة  مستويات  الطبية  المنتجات 
إلى السلع المعمرة،  إنفاق األسر من الخدمات  وتحوَّل 
وتضخمت المدخرات نتيجة اللتزام الناس منازلهم في 

ظل حالة اإلغالق العام العالمي.
السياسات  أتاحته  الذي  االستثنائي  الدعم  وأدى 
في  عالمي،  اقتصادي  ركود  حدوث  دون  الحيلولة  إلى 
في  فادحة  خسائر  الجائحة  فيه  سببت  الذي  الوقت 
الذي  العالمي،  الفعل  رد  أدى  كذلك  واألرزاق.  األرواح 
جسدته التحوالت الكبرى في حركة السفر واالستهالك 
أكثر  اقتصادي  وضع  صوب  العالم  دفع  إلى  والتجارة، 
الحسابات  أرصــدة  توضحه  الذي  النحو  على  اختالاًل 
بقية  مع  بلد  كل  لمعامالت  سجل  وهــي   – الجارية 

العالم.
الخارجي،  القطاع  تقرير  من  إصداراتنا  أحدث  وفي 
نخلص إلى أن رد الفعل العالمي تجاه الجائحة أدى إلى 
تمثل  التي   – العالمية  الجارية  الحسابات  أرصدة  زيادة 
بين  والفوائض  للعجوزات  المطلقة  القيمة  مجموع 
المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  2.8 من   – البلدان  كل 
العالمي في العام 2019 إلى 3.2 % من إجمالي الناتج 
يزداد  أن  المنتظر  ومن   .2020 العام  في  المحلي 
في  الجائحة  احتدام  استمرار  مع  األرصدة  هذه  ارتفاع 

العالم. أنحاء  كثير من 
الحسابات  ــدة  أرص تقلص  الستمر  ــة  األزم ــوال  ول
العجوزات  مستوى  أن  حين  وفي  العالمية.  الجارية 
بالضرورة،  القلق  على  يبعث  ال  الخارجية  والفوائض 
الذي  المستوى  يتجاوز  بما   – المفرطة  االختالالت  فإن 
االقتصادية  والسياسات  االقتصاد  أساسيات  تبرره 

مزعزعة  ــار  آث لها  تكون  أن  يمكن   – المناسبة 
التوترات  إذكــاء  طريق  عن  االقتصادات  الستقرار 
في  المربكة  التعديالت  احتماالت  وزيادة  التجارية 

أسعار األصول.
عام ال مثيل له

وفوائض  عجوزات  في  الحادة  التذبذبات  وكانت 
بأربعة  مدفوعة   2020 العام  في  الجارية  الحسابات 

الجائحة: شجعتها  رئيسية  اتجاهات 
انخفاض حركة السفر، وانهيار الطلب على النفط، 
األمد  قصير  انهيارًا  الطاقة  أسعار  تراجع  كان  فقد 
الثاني  النصف  في  النفط  أسعار  تعافت  حيث  نسبيًا؛ 
للنفط،  المصدرة  البلدان  أن  غير  2020؛  العام  من 
العربية  المملكة  مثل 
وروسيا،  السعودية 

حــادًا  هبوطًا  شهدت 
حساباتها  أرصــدة  في 
 ،2020 فــي  الــجــاريــة 
ــدت  ــه ــي حـــيـــن ش ــ ف
المستوردة  الــبــلــدان 
مقابلة  زيادات  للنفط 
التجارية  موازينها  في 

النفطية.
الــتــجــارة في  ــار  ــ ازده
في   %  30 بنسبة  طفرة  حدثت  فقد  الطبية،  المنتجات 
لمكافحة  الضرورية  الطبية  ــدادات  اإلم على  الطلب 
إلى  باإلضافة  الشخصية،  الحماية  كمعدات  الجائحة، 
ما  مع  لتصنيعها،  المطلوبة  والخامات  المستلزمات 
المستوردة  البلدان  على  انعكاسات  من  ذلك  إليه  أدى 

األصناف. لهذه  والمصدرة 
الناس  اضطرار  مع  األســر:  استهالك  في  التحول 
استهالكها  األســر  حوَّلت  منازلهم،  في  البقاء  إلى 
هذا  وحدث  االستهالكية.  السلع  إلى  الخدمات  من 
زيادة  شهدت  التي  المتقدمة  االقتصادات  معظم  في 
الكهربائية  األدوات  مثل  المعمرة  السلع  شراء  في 
والتعلم  بُعْد  من  العمل  تيسير  في  المستخدمة 

اإللكتروني.
الحساب  عجز  زيادة  في  ساهمت  العوامل  هذه  كل 
أكثر  اشترت  أنها  بمعنى  البلدان،  بعض  لدى  الجاري 
الجاري،  الحساب  فوائض  زيــادة  في  أو  باعت،  مما 

أنها باعت أكثر مما اشترت. بمعنى 
التي  المواتية،  العالمية  المالية  األوضاع  ظل  وفي 
البنوك  من  المقدم  المسبوق  غير  الدعم  عن  نتجت 
أصبح  النقدية،  السياسة  خالل  من  الكبرى  المركزية 
في  الــزيــادة  هــذه  تمويل  البلدان  على  األيسر  من 
ذلك،  من  العكس  وعلى  الجارية.  حساباتها  عجوزات 
أكثر  الجارية  الحسابات  عجوزات  مع  التعامل  كان 
تشديدًا  شهدت  التي  السابقة  األزمات  أثناء  صعوبة 
من  مزيد  إلى  بالبلدان  دفع  ما  المالية،  لألوضاع  حادًا 

الركود.
الجارية  الحسابات  أرصدة  تزداد  أن  المتوقع  من 
2021، ولكن هذا االتجاه ال يُتوقع  العام  العالمية في 
إلى  الصندوق  خبراء  تنبؤات  أحدث  وتشير  الدوام.  له 
القادمة،  السنوات  أن هذه األرصدة سوف تتقلص في 
الواليات  عجز  وانخفاض  الصين  فائض  هبوط  مع 
المحلي  الناتج  إجمالي  من   2.5% إلى  لتصل  المتحدة، 

.2026 العام  العالمي بحلول 
السبيل  هو  العالم  سكان  لكل  الجائحة  إنهاء  إن 
يحول  عالمي  اقتصادي  تعافٍ  تحقيق  لضمان  الوحيد 
بينهم. وسيتطلب هذا جهدًا  فيما  التفاوت  زيادة  دون 
الالزم  التمويل  تأمين  على  البلدان  لمساعدة  عالميًا 

الصحية. الرعاية  على  والحفاظ  للقاحات 

مارتن كاوفمان ودانييل لي *
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القاهرة- الوسط

صراع على إدارة مؤسسة النفط بني صنع الله والوزير عونصراع على إدارة مؤسسة النفط بني صنع الله والوزير عون
الدبيبة يرفض إعالن موقف واضح

إلى  رسالة  عون  وجه  الجاري،  أغسطس   14 ففي 
النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  إن  فيها  قال  الدبيبة 
والتشريعات  للقوانين  مخالفة  بصورة  تشكيله  »تم 
مطالبًا  ألعمالها«،  والمنظمة  للمؤسسة  المنشئة 

بـ»ضرورة تدارك هذا األمر تصحيحًا لألوضاع«.

القطعاني مرشح بدياًل لصنع اهلل
كما اقترح عون تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة 
حمد  رمضان  طاهر  برئاسة  أعضاء  ستة  من  يتكون 
القطعاني، وعضوية كل من وكيل وزارة النفط والغاز، 
وأحمد الجيالني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، 
بضرورة  أوصــى  كما  دنقو.  عبداهلل  علي  ومحمد 
معالجة وضع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 

في »أسرع وقت«.
مقابلة  في  الوزير  أوضحها  الطلب  هذا  أسباب 
»ال  اهلل  صنع  إن  قال  إذ  »مال«،  جريدة  مع  مصورة 
يستجيب لنا وال يعتد كثيرًا بما نطلبه منه«، معتبرًا 

أنه »مدعوم من سفارتي أميركا وبريطانيا«.
ومجلس  تغييره  طلب  في  بـ»حقه  عون  وتمسك 
يجب  وال  وعمل سيادي  داخلي  إدارته ألن هذا شأن 

الخضوع ألي ضغوط«.

رد الدبيبة
الماضي،  الجمعة  بيان  في  الدبيبة  قال  جانبه،  من 
إنه لم يدرس بعد اقتراح وزير النفط، مضيفًا: »صنع 
ممكن«،  شيء  كل   )...( يتغير  ال  وقد  يتغير  قد  اهلل 
»لكن  التغييرات،  بعض  هناك  ستكون  أنه  موضحًا 

ليس بالشكل الذي طلبه الوزير«.
الوزير، لم يتعاون صنع اهلل، المكلف منذ  وحسب 
العام 2014، مع وزارة النفط ومجلس النواب بشأن 
في  األميركية  »ماراثون«  شركة  حصة  بيع  صفقة 
شركة »الواحة« إلى شركة »توتال« الفرنسية عندما 
طلبت لجنة الطاقة بالمجلس من المؤسسة معلومات 

عن الصفقة التي استكملت في العام 2020.
إدارة المؤسسة  إلى أن تكليف مجلس  ونبه عون 

وزارة  وكيل  قبل  من  جرى  الحالي  للنفط  الوطنية 
الوزير  من  وليس   ،2014 العام  في  المكلف  النفط 
بتعيين مجلس  المخول  الوزراء  قبل »مجلس  أو من 
اإلدارة« وفق القانون، معتبرًا أن تغيير مجلس إدارة 

المؤسسة »أمر اعتيادي«.
أما وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون اإلنتاج رفعت 
العبار، فقد رفض بدوره مقترح تغيير مجلس اإلدارة، 

التغيير،  طلب  على  تحفظه  كتاب  في  الدبيبة  وأبلغ 
»لما  الحالي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  باستمرار  موصيًا 

يملكونه من خبرة وكفاءة في تسيير القطاع«.
 14 الدبيبة مؤرخة في  إلى  العبار، في رسالة  وقال 
عون  من  المقدم  بالمقترح  يعلم  ال  إنه  أغسطس، 
لتغيير مجلس إدارة المؤسسة، واعتبره مخالفًا التفاقه 
الذي  أغسطس،   10 يوم  اجتماعهما  خالل  الوزير  مع 

اتفقا فيه »على عدم إحداث أي تغيير يمس المؤسسة 
الوطنية للنفط إال بعد التشاور« فيما بينهما.

قاد  أنه  معتبرًا  الحالي،  اإلدارة  مجلس  عن  ودافع 
القطاع خالل السنوات الماضية »بكل نجاح واقتدار« 
أو بجزء منه في  القيام بعملها  الشركات من  ومكن 
ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة للغاية، بل 
قد يصل األمر لالستحالة وفق المعطيات على أرض 
أغلب  طال  الذي  السياسي  االنقسام  ظل  في  الواقع 

مؤسسات الدولة.
كما أشاد بصنع اهلل، وقال إنه مع أعضاء المجلس 
تمكنوا من »مواجهة التحديات والحفاظ على وحدة 
القطاع وزيادة القدرة اإلنتاجية رغم الظروف المالية 

الصعبة«، مطالبًا بتكريمه بدل استبداله.

إبعاد المؤسسة عن السياسة
وفي 19 أغسطس، قال صنع اهلل إنه بعث برسالة إلى 
المؤسسة  تكون  »أن  بضرورة  فيها  طالبه  الدبيبة 
عنوانًا  تكون  وأن  السياسية،  التجاذبات  عن  بعيدة 

للمهنية واالنضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة«.
المستخدمين  على  معقودة  »اآلمــال  وأضــاف: 
للوصول  وشركاتها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  في 

باإلنتاج إلى مستويات قياسية«.
الهالل  بلديات  تجمع  أعلن  ــه،  ذات السياق  في 
مؤسسة  لمجلس  دعمه  الماضي،  األحد  النفطي، 
حدٍ  بوضع  مطالبًا  اهلل،  صنع  برئاسة  النفط 
التي  النفط والغاز،  »للتصرفات غير المسؤولة لوزير 
واستقرار  ووحدة  السياسية  العملية  على  سلبًا  تؤثر 
عن  صادر  بيان  وفق  واالقتصادي«،  السياسي  ليبيا 

التجمع.
النواب،  مجلس  رئيس  من  كاًل  البيان  وخاطب 
ولجنة  الحكومة،  الرئاسي، ورئيس  المجلس  ورئيس 

)5+5( العسكرية، وبعثة األمم المتحدة.
واعتبر التجمع أن صنع اهلل »رجل وطني قاد قطاع 
النفط في أصعب الظروف... ونزاهته ومهنيته أكدتها 

كل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية«.
كما هاجم البيان وزير النفط، مشددًا على أنه كان 
وزيادة  القدرات  رفع  جهود  مع  يقف  أن  عليه  واجبًا 

اإلنتاج.

برلين - وكاالت

إضراب إضراب 99 آالف عامل في السكة الحديد بأملانيا آالف عامل في السكة الحديد بأملانيا

9 آالف عامل وموظف وسائق  أضرب نحو 
ما  ألمانيا؛  في  الحديدية  السكك  قطاع  في 
أدى إلى إلغاء عدد كبير من الرحالت، بلغت 

.% 75
في  التأثير  منه  المراد  اإلضـــراب،  بــدأ 
األجــور،  حول  الجارية  المفاوضات  مجرى 
السبت الماضي، على مستوى نقل البضائع، 
قبل أن يتسع نطاقه اإلثنين ليطاول الشبكة 

48 ساعة. بأكملها على امتداد 
قطارات  من  فقط   %  30 تشغيل  تم  و 
نسبة  بلغت  فيما  الطويلة،  المسافات 
الخدمات اإلقليمية وخدمات  تشغيل خطوط 
40 % من مستوياتها المعتادة، وفق  المدن 

وكالة »فرانس برس«.
في  اإلضــراب  تسبب  حيث  برلين،  ففي 
الهدوء  ساد  العام،  النقل  وسائل  تعطيل 
من  قليل  عدد  وكان  المركزية  المحطة  في 
لم  حيث  األرصفة،  على  ينتظرون  الناس 
لركوب  القدوم  المسافرين  معظم  يحاول 

القطار.

وجرى تنفيذ اإلضراب األول بعد تصويت 
حاز نسبة تأييد بلغت 95 % بين المنتسبين 
كثير  رحالت  عرقلة  إلى  وأدى  النقابة.  إلى 

الصيفية. إجازاتهم  المسافرين خالل  من 
 9 من  أكثر  إن  السائقين  نقابة  وتقول 
بينهم  العمل،  عن  توقفوا  موظف  آالف 
القطاعات  من  الموظفين  وبعض  السائقون 

األخرى.
مفاوضات  فشل  بعد  الحركة  هذه  نشأت 
المقبلة بين  الجماعية  األجور حول االتفاقية 
بنسبة  بزيادة  تطالب  التي  والنقابة  اإلدارة 
العام  لهذا  فردية  مكافآت  وصرف   %  1.4
 1.8 600 يورو، على أن تبلغ الزيادة  بقيمة 

% في 2022.
معاشاتهم  بخفض  السائقون  ندد  كما 
يورو   50 بمقدار  التكميلية  التقاعدية 

شهريًا.
تتكرر  قد  التي  االضطرابات  هذه  وتأتي 
توقعت  ــت  وق فــي  المقبلة،  األشــهــر  فــي 
كبيرة  مالية  خسائر  األلمانية  المجموعة 
وباء  تفشي  أزمــة  خلفية  على  العام  لهذا 

19« وإجراءات االحتواء. »كوفيد - 
●  محطة قطارات في ألمانيا.

●   مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

●    مصطفى صنع اهلل.●  وزير النفط محمد عون.

 قد تكون هناك تغييرات لكن ليس 
بالشكل الذي طلبه الوزير

الدبيبة:

صنع الله حافظ على وحدة 
القطاع وتسبب في زيادة اإلنتاج

العبار: 

08

ألقت أزمة الصراع 
رئيس  على منصب 
إدارة  مجلس 
الوطنية  المؤسسة 
على  بظاللها  للنفط 
واالقتصادي  السياسي  الشارعين 
ليبيا، مع تشعب تفسيرات  في 
هذا الخالف الذي فجره وزير 
الوحدة  والغاز بحكومة  النفط 
الموقتة محمد عون، حين  الوطنية 
الحكومة  إلى رئيس  تقدم بطلب 
مجلس  لتغيير  الدبيبة  عبدالحميد 
إدارة المؤسسة بمن فيهم رئيس 
المجلس مصطفى صنع اهلل.



اقتصاد

أكدت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء التشغيل 
الفعلي للمعدات السطحية والفواصل بحقل زلة النفطي، تمهيدًا لعودة اإلنتاج 

قريبًا، وذلك بعد أن تعرض للتخريب بعد العام 2011.
التشغيل  في  البدء  الجاري  أغسطس   12 في  الزويتينة  شركة  وأعلنت 
تطهيرها  عملية  بعد  زلة  بحقل  والفواصل  السطحية  للمعدات  التجريبي 
باستعمال غاز النيتروجين، كاشفة تشغيل إحدى اآلبار المنتجة للغاز الستكمال 
عملية المعايرة للصمامات وإيقاد شعلة الغاز، ومعايرة منظومة عدادات الزيت 

الخام.
فيما  قريبًا،  طبيعيًا  المنتجة  اآلبار  تشغيل  تدريجيًا  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 
للنفط  الزويتينة  شركة  إدارة  لجنة  بجهود  الثالثاء،  بيان،  في  الوزارة  أشادت 
عظيمة«،  »خطوة  اإلعالن  هذا  أن  معتبرة  الحقل،  ومستخدمي  ومستخدميها، 

تفتح لغيرها خطوات إلعادة اإلنتاج في حقول »الحكيم والفداء والصباح«. 

حقل زلة يعود لإلنتاج قريبًا
غياب املياه يهدد بجفاف مزارع بني وليد السعر بالدوالرنوع الخام

44.32برنت

68.10غرب تكساس

68.76دبي

67.33سلة أوبك

67.9أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/25/ 2021

»الواحة للنفط« تسعى 
لنيل »اآليزو«

قفزة »بتكوين« 2 % وإقبال 
على الشراء

رواتب النساء في بريطانيا 
أقل من الرجال بـ73 %

للمرة  ألف دوالر   50 أكثر من  إلى  ارتفع سعر عملة »بتكوين« 
العملة  شراء  إلى  المستثمرون  عاد  فيما  أشهر،  ثالثة  منذ  األولى 

المشفرة.
وقفز سعر »بتكوين« نحو 2 % ليصل إلى 50 ألفًا و249 دوالرًا، 
يوم اإلثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو، عندما بدأ 
سعرها يتراجع بسبب مجموعة من العوامل بما فيها حملة الصين 
شركة  رئيس  وقرار  المشفرة  العمالت  سوق  تنظيم  إلى  الهادفة 
إيلون ماسك بالتوقف عن قبولها بسبب مخاوف بشأن  »تيسال«، 

التأثير البيئي لعمليات التعدين، حسب وكالة »فرانس برس«.
في  البتكوين،  عملة  دعمه  عن  ماسك  أعرب  الحين،  ذلك  منذ 
وبينهم  اآلخرين  البارزين  المستثمرين  من  الكثير  أبدى  حين 

مؤسس »تويتر« جاك دورسي، عن اهتمامهم أيضًا.
في  أدنى مستوياتها  70 % من  بأكثر من  اآلن  وارتفع سعرها 
29 ألف دوالر، التي سجلتها في يونيو، فيما  ستة أشهر، أقل من 
تتزايد التكهنات بأن سعرها قد يصل إلى 100 ألف دوالر، وما زالت 
»بتكوين« بعيدة جدا عن السعر القياسي الذي بلغ 64 ألفًا و870 

دوالرًا في أبريل.
 

الشركات  إدارات  مجالس  في  النساء  أن  دراسة  كشفت 
بـ73  أقل  رواتب  يتقاضين  المتحدة  المملكة  في  الكبرى 
سوق  باقي  من  بكثير  أعلى  فارق  في  الرجال،  رواتب  من   %

العمل.
 »100  - »فوتسي  مؤشر  في  مجموعة  مديرة  تكسب 
إسترليني  جنيه  ألف   237 متوسطه  ما  لندن  لبورصة 
غروب«  كونسالتينغ  ستريت  »نيو  لمجموعة  وفقًا  سنويًا، 
و900  ألف  الـ875  مبلغ  من  بكثير  أقل  وهذا  االستشارية، 
األجر  في  والفارق  الذكور،  نظراؤها  يتقاضاه  الذي  جنيه 
المملكة  في  العمل  سوق  في  القائم  ذلك  مع  يتناسب  ال 

المتحدة، وفق وكالة »فرانس برس«.
الرجال  يتقاضى  الموظفين،  جميع  االعتبار  في  األخذ  مع 
 2020 ألرقام  وفقًا  النساء،  من  أكثر   %  15.5 المتوسط  في 
الفارق  ويفسر  لإلحصاء،  الوطني  المكتب  عن  الصادرة 
النساء  أن  بواقع  اإلدارات  مجالس  في  الرواتب  في  الضخم 
على  التنفيذية،  المناصب  من  جدًا  محدودًا  عددًا  يشغلن 
الرئيس  منصب  يشغلون  ما  غالبًا  الذين  الرجال  عكس 

المالي. المدير  أو  التنفيذي 
النساء  أن  وتحذر كلير كارتر، مديرة شركة استشارية من 
من  أيضًا  يحرمن  بل  فحسب،  أقل  راتب  على  يحصلن  ال 
مناصب  النساء  تشغل  عندما  وحتى  أجرًا،  األعلى  المناصب 

تنفيذية، فإن فارق األجور ال يزال ضخمًا.
جنيه  مليون   1.5 يعادل  ما  يتقاضين  الحالة،  هذه  وفي 

الذكور. للمسؤولين  مليون   2.5 مقابل 
النساء في  الدراسة بأنه جرى إحراز تقدم في تمثيل  وتقر 
المئوية  النسب  على  فقط  التركيز  لكن  اإلدارات،  مجالس 
المساواة،  هو  الهدف  يكون  عندما  يكفي  ال  المديرين  لعدد 

كما تؤكد كارتر.

الرائدة«  »التقنية  شركة  عقد  للنفط  الواحة  شركة  مددت 
للحصول على شهادة المواصفات القياسية )اآليزو(.

على  وافقت كذلك  لها  التابعة  اإلدارة  لجنة  إن  الشركة  وقالت 
للحاجة ألن تكون موجودة في  أوتر«  إيجار طائرة صغيرة »توين 

الحقول بشكل دائم ألي طارئ.
جاء ذلك في لقاء عقد اإلثنين بمقر الشركة، وجمع رئيس لجنة 
اإلدارة نوري الصيد وعددًا من أعضائها بحضور الشريك األجنبي 

عبر الدائرة المغلقة )الفيديو كونفراس(.
واجتمعت نقابة الشركة مع لجنة اإلدارة، األحد، إذ جرى االتفاق 
طلبات  ستلبي  التي  المصحات  من  عدد  مع  المباشر  التعاقد  على 
يخص  فيما  عطاء  طرح  عملية  وبدء  للعالج،  في  المستخدمين 
التأمين الصحي. كما جرت مناقشة موضوع الترقيات »التي سيعاد 

النظر فيها خالل فترة التوقفات الخاصة بجائحة كورونا«. 

●  اجتماع لمسؤولي شركة الواحة يبحث تمديد التعاقد مع شركة »التقنية الرائدة«

●  نساء يتسوقن في شوارع لندن.

احتياطيات عملة أجنبية ذات أهمية، )ال تتعدى 40 مليون 
دينار(، موضحة أنه بخالف »المركزي« في طرابلس، ال 
يدير فرع البيضاء إي إيرادات عملة أجنبية مثل إيرادات 

المواد النفطية نيابة عن الحكومة.
ودائع  البيضاء  في  المصرف  استخدام  إلى  ولفتت 
لدى  العجز  لتمويل  العملة  وطباعة  التجارية  المصارف 
الثني(«. والحظت  )برئاسة عبد اهلل  الموقتة  »الحكومة 
الحكومة تقارب  التي يضخها لسد عجز لدى  المبالغ  أن 
97 % من إجمالي أصول المركزي في البيضاء حتى يونيو 

.2020
البيضاء  في  »المركزي«  ميزانية  إن  الشركة  وقالت 
شهدت نموًا منذ سبتمبر 2014 حتى وصلت إلى 62.8 
مليار دينار في يونيو 2020، وأضافت إن المصرف قدم 
سلفًا على هيئة ترتيبات مالية لعدة مؤسسات وأجهزة 
بين  ومن   ، الثني(  )حكومة  االنتقالية  الحكومة  ضمن 
استخدامات هذه السلف رواتب القوات المسلحة، ورواتب 

موظفي الحكومة والوزارات ومجلس النواب.

إصدار عملة بالمخالفة للقانون
وحول تقييم إمكانية االسترداد، قالت شركة ديلويت 
ضمانات  أي  البيضاء  في  المصرف  بحوزة  يوجد  ال  إنه 
)برئاسة  االنتقالية  الحكومة  من  المالية  الذمم  مقابل 
من  أي  فوائد  أو  أصل  تستلم  لم  أنها  موضحة  الثني(، 
منذ  والتخطيط  المالية  وزارة  من  المتسحقة  المبالغ 

السنة المالية 2015.

الودائع المصرفية وضمانات إصدار العملة
من  الفترة  خالل  التداول  في  للعملة  وبالنسبة 
أن  التقرير  رصد   ،2020 يونيو  إلى   2015 ديسمبر 
البيضاء  في  »المركزي«  فرع  عن  الصادرة  العملة 
 ،%  100 بنسبة  محلية  خزانة  بسندات  مؤيدة  كانت 
القانون  إذ ينص  المحلي؛  المصارف  قانون  يخالف  بما 
20 %، غير أن فريق إدارة  على أال تتجاوز هذه النسبة 
العملة جاء  بأن »تداول هذه  رد  البيضاء  المصرف في 
أصول  االعتبار  في  وأخذت  اإلدارة،  مجلس  بموافقة 
الذهب والعملة األجنبية« التي تدار من قبل المركزي 

العملية. لتغطية  بطرابلس 

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

»ديلويت«: مخالفات فنية كبرى في »املركزي« بطرابلس والبيضاء

تضخم وأزمة سيولة وقروض متعثرة

تواجه عدة مزارع في بني وليد خطر الجفاف 
نتيجة نقص الخدمات الالزمة، ال سيما المياه، 
المجلس  المزارعين  من  عدد  طالب  وقد 
للمزارع  األساسية  االحتياجات  بتوفير  البلدي 

والمياه. الكهرباء  مثل 
عديد  أمام  أراضيهم  إن  المزارعون  وقال 
توافر  عدم  ومنها  والعقبات،  المشاكل 
مياه  إقفال  بعد  المياه  ونقص  الكهرباء 

المسؤولة  الجهات  مطالبين  الصناعي،  النهر 
شرعية  مسارات  وفتح  لهم  االلتفات  بضرورة 
من مياه النهر الصناعي مقابل رسوم اشتراك 

باستمرار. تدفع 
وأكدوا أن انقطاع المياه أثر على المزروعات 
بفضل  البقية  نجت  بينما  معظمها،  جف  التي 
من  للتخفيف  اتخذوها  التي  اإلجراءات  بعض 

خسائرهم.

عن غياب إطار عمل إشرافي منسق.
أشارت  العمالت،  صرف  بتنظيم  يتعلق  وفيما 
في  فساد  بوجود  منتشر  »تصور  وجود  إلى  »ديلويت« 
تعامالت تحويل العملة )بما في ذلك خطابات االعتماد 
والنقد مقابل المستندات(«، لكنها قالت إنها »لم تتحقق 

منه في المراجعة المالية«.
أما عن إدارة االحتياطات، فأكدت الشركة »استهالك 
جزء من احتياطات العملة األجنبية، نتيجة لتراجع إيرادات 
مشيرة  الحكومي«،  اإلنفاق  وارتفاع  النفطية  الموارد 
استخدام  بخصوص  والشفافية  المساءلة  »ضعف  إلى 

احتياطات العملة األجنبية«.

كيف جرت المراجعة؟
»القيود  عن  »ديلويت«  شركة  تحدثت  ذلك،  ومع 
المتعلقة بالمراجعة المالية«، بقولها إن هذه المراجعة 
في  المستمرة  للصعوبات  نتيجة  »محدودة  كانت 
في  المركزي  المصرف  من  المعلومات  على  الحصول 
طرابلس، سواء من حيث التأخير أو المعلومات المقدمة 
بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المصرف 
أدى  الذي  األمر  وهو  المالية«،  المراجعة  عملية  طوال 
إلى »الحد من قدرة ديلويت على تنفيذ اإلجراءات التي 

تحددت في بداية المشروع«.
وجاء في التقرير أن »ديلويت« لم تشارك في عملية 
اإلجراءات،  تلك  على  تشرف  ولم  البيانات  استخراج 
المصرف  المقدمة من  البيانات  بالتحقق من  و»لم تقم 
دفاتر  أنظمة  مع  بمقارنتها  طرابلس  في  المركزي 
أي ضمان  تقديم  لديلويت  يمكن  ال  ولذلك  الحسابات، 

حول اكتمال المعلومات التي تم استالمها«.
وخلص التقرير إلى أنه »لم يتم القيام بمراجعة عامة 
)في  المركزي  المصرف  بفرعي  المعتمدة  للضوابط 
طرابلس وبنغازي(، وبالتالي، ال ينبغي تفسير المراجعة 
أي  بموجب  تمت  مراجعة  أو  تدقيق  أنها  على  المالية 

معايير تدقيق«.

ميزانية المصرف في طرابلس
للميزانية  الشركة  تحليل  أظهر  الفنية،  التفاصيل  وفي 
العمومية لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس عدم وجود 

ديون خارجية حتى ديسمير 2019، مع ارتفاع أرصدة الذمم 
المدينة على القروض إلى نحو 70.8 مليار دينار في يونيو 
2020، وهو ما يفوق ثالثة أضعاف ما سجلته في ديسمبر 
المقدمة  والتسهيالت  القروض  توظيف  تم  إذ  2014؛ 
للخزانة العامة في تمويل ميزانية الدولة لسد الفجوة في 
اإليرادات العامة الناتجة عن تراجع مبيعات المواد النفطية.

ونبهت بأن هذه المبالغ المحولة إلى الخزانة العامة 
شروط  دون  »تقديمها  وجرى  فوائد«،  »دون  كانت 
على  ينص  المصارف  قانون  أن  رغم  للسداد،  محددة« 

فترة سداد لمدة سنة مالية واحدة.
في  »المركزي«  إن  »ديلويت«  قالت  ذلك،  ومع 
هذه  مقابل  دينار  مليار   30 يقارب  ما  تسلم  طرابلس 
عام  المجنب  محفظة  من  دينار  مليار   15 )نحو  السلف 
تحويل  رسوم  إيرادات  من  دينار  مليار  و15.8   ،2016
العملة عام 2019(، غير أنها أشارت إلى بعض القلق إزاء 
الباقي؛ ألن ذلك يعتمد بشكل مباشر  إمكانية استرداد 

على اإليرادات النفطية المستقبلية.

سندات الخزانة األجنبية
بميزانية  األجنبية  العملة  أصول  تركيبة  وعن 
التنفيذي  الملخص  أوضح  طرابلس،  في  »المركزي« 
األجنبية  الخزانة  سندات  أن  المالية  المراجعة  لتقرير 
 90 يقارب  ما  تشكل  أجنبية  بعمالت  الزمنية  والودائع 
% من إجمالي تلك األصول البالغة 103 مليارات و284 
قد  إنها  قال  التي   ،2020 يونيو  بنهاية  دينار  مليون 

ترتفع إذا ما سجل احتياطي الذهب بالقيمة السوقية.
إلى أن المصرف يملك احتياطي ذهب  التقرير  ولفت 
بقيمة 47 مليون دينار، وهي عبارة عن قيمة تاريخية لم 
يجر تعديلها وتقييمها بالقيمة السوقية، األمر الذي إذا 
حدث سوف يخفف العبء عن احتياطيات العملة األجنبية.
طرابلس  في  المركزي  يقوم  أن  »ديلويت«  وأوصت 
بإجراء تعداد فعلي مستقل الحتياطيات الذهب؛ ألن ذلك 

لم يكن مشمواًل ضمن نطاق المراجعة المالية.

ميزانية المصرف في البيضاء
وفيما يتعلق بالميزانية العمومية للمصرف المركزي 
تسجل  لم  الميزانية  إن  الشركة  قالت  البيضاء،  في 

مخالفات  بينها  من  عديدة  وفنية  مالية  تفاصيل 
المالية  للمراجعة  »ديلويت«  شركة  رصدتها  واضحة، 
ليبيا  لمصرف  المالية  المراجعة  عن  تقريرها  في  وذلك 

المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.
الذي  للتقرير  التنفيذي  الملخص  في  دعت  الشركة 
الدولي  األمن  مجلس  من  كاًل  »الوسط«  عليه  حصلت 
المجلس  فيها  بما  المعنية،  الليبية  السياسية  واألطراف 
الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة إلى ضرورة 

دعم عملية توحيد إدارة المصرف المركزي.

أزمة سيولة وقروض متعثرة
المصرف  فرعيّ  بين  اإلداري  االنقسام  أن  وأوضحت 
إلى  أدى  إذ  المالي؛  النظام  استقرار  على  سلبًا  انعكس 
بمبالغ  متعثرة  وقروض  المصارف،  لدى  سيولة  أزمة 
في  منفصاًل  أصبح  الذي  منفصل،  دفع  ونظام  كبيرة، 
المنطقة الشرقية عن التسوية الكلية اآللية )المقاصة(.

حصتها  حيث  من  عالميًا  األولى  هي  و»ديلويت« 
كّلفها  فقد  المالية،  االستشارات  صعيد  على  السوقية 
يوليو  في  المشاريع  لخدمات  المتحدة  األمم  مكتب 
ليبيا  مصرف  لفرعي  المالية  المراجعة  بأعمال   ،2020
أول  من  الفترة  عن  والبيضاء  طرابلس  في  المركزي 
جرى  وقد   ،2020 يونيو   30 وحتى   ،2014 سبتمبر 
االنتهاء من تلك المراجعة ورفع التقارير خالل الفترة من 

شهر أبريل ـ مايو 2021.
خطاب  على  بناء  لـ»ديلويت«  األممي  التكليف  وجاء 
رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى األمين 

العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في يوليو 2018.

تضخم أسعار السلع والخدمات
أسعار  في  كبيرًا  تضخمًا  النقدية  السياسة  وشهدت 
قرارات  في  »االنفصال  عن  فضاًل  والخدمات،  البضائع 
العملة«، وتقلب أسعارها مع وجود سوق موازية  إصدار 
غير خاضعة للتنظيم، فق التقرير، الذي تحدث ن تباعد 
القواعد التنظيمية بين فرعي المصرف المركزي، فضال 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  حقل إنتاج مسلة وماجد

لندن - وكاالت

مبيعات يوليو جتاوزت ملياري دوالر

النفط الليبي يجذب استثمارات أميركية وفرنسية وإيطالية جديدةالنفط الليبي يجذب استثمارات أميركية وفرنسية وإيطالية جديدة
تعاون أوسع مع كل من شركتي »توتال« الفرنسية و»إيني« 
حكومة  تسعى  األميركية  الشركات  إلى  إضافة  اإليطالية، 
النفط  إلى تحقيقه، إذ كشف وزير  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
والغاز محمد عون استعداد الوزارة لتعزيز االستثمارات مع هذه 
الشركات؛ وذلك في وقت يجرى فيه التحضير لمؤتمرين للنفط 

يعقدان في كل من العاصمة طرابلس وتكساس األميركية.
أن  بدوره  أوضح  الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  رئيس 
حكومته تلقت عروضًا من شركة »إيني« اإليطالية للتعاون 
الستثمار  الشركة  استعداد  كاشفًا  ليبيا،  مع  أكبر  بشكل 
كما  النفطية.  الحقول  مختلف  في  دوالر  مليارات  عشرة 
تلقت الحكومة عروضًا مماثلة من »توتال«، التي »تتجاوز 
ميزانيتها االستثمارية في ليبيا حاجز الملياري دوالر«، وفق 

الدبيبة.
عون نبه إلى أن الشركتين، اإليطالية والفرنسية، من كبرى 
الشركات العاملة في ليبيا، كما أنه باإلمكان زيادة التعاون 
خاص  بشكل  مرحبًا  الوزارة،  أهداف  يخدم  بما  معهما 
فى  المتخصصة  الكبرى  األميركية  الشركات  مع  بالتعاون 

صناعة النفط.
وأشار إلى التطلع لتنفيذ برامج وخطط لزيادة اإلنتاج وتطوير 
لقائه  خالل  وذلك  الشركات،  هذه  مع  بالتعاون  االكتشافات 
وكيل الوزارة لشؤون اإلنتاج رفعت العبار، بحضور المستشار 

القانوني للوزارة عادل فرج جبريل، اإلثنين.

الدعم  لتقديم كل  تام  استعداد  على  الوزارة  إن  العبار  وقال 
مع  لالستثمار  المثمر  التعاون  آفاق  لفتح  المؤتمرين  إلنجاح 
كما  والغاز،  النفط  مجال  فى  العمالقة  األميركية  الشركات 

و»توتال«  »إيني«  شركتي  مع  التعاون  زيادة  فرص  أن  أكد 
لالستثمار فى ليبيا مرحب به.

أكبر ورشة إلصالح البنية المتهالكة
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  كشف  جانبه،  من 
للنفط مصطفى صنع اهلل عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا 
سيتم  المتهالكة  التحتية  البنية  إلصالح  األوسط  والشرق 
إعالن تفاصيلها قريبًا، برعاية الدبيبة وبدعم من وزارة المالية 

ومصرف ليبيا المركزي.
للمساهمة  مدعوة  والعالمية  المحلية  الشركات  أن  وأوضح 
في إصالح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب. وأضاف: »أبلغني 
رئيس الحكومة أنه عازم على إحداث نقلة نوعية في صيانة 
وطموحات  أهداف  تحقيق  يضمن  نحو  على  التحتية  البنية 
الشعب الليبي، ونعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على 

مسار التحديث والتطوير«.

كما اعتبر أن مؤسسة النفط »تسير بخطى ثابتة نحو خلق 
تنمية مكانية في مناطق الحقول والموانئ النفطية وصيانة 

المعدات والتسهيالت السطحية«.

إيرادات نفطية
إجمالي  فيه  أعلنت  المؤسسة  عن  بيان صادر  في  ذلك  جاء 
يوليو  شهر  خالل  النفطية  المبيعات  من  الصافي  اإليراد 
الماضي الذي بلغ مليارين و52 ألف دوالر، منها مليار و965 

مليون دوالر من مبيعات النفط الخام.
ووصل صافي إيرادات شهر يوليو للعام 2021 من مبيعات 
النفطية،  والمنتجات  والمكثفات،  والغاز،  الخام،  النفط 
والبتروكيماويات إلى مستويات قياسية، مدفوعًا بطلب قوي 
مستوى  سجل  حيث  العالمية؛  واألسعار  اإلنتاج  في  وزيادة 
1.965 مليار دوالر، ثم 80 مليونًا و985 ألف دوالر من إيرادات 

الغاز والمكثفات، وفق البيان.
كما حققت المؤسسة صافي إيرادات للمنتجات النفطية بلغ 3 
ماليين و379 ألف دوالر، فيما وصلت عوائد البتروكيماويات 

إلى مليونين و794 ألف دوالر.
وأوضحت أن إيرادات شهر يوليو ال تتضمن اإلتاوات والضرائب 
»فضاًل عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة 
والتي  للكهرباء،  العامة  الشركة  على  تحميلها  يتم  أوباري 

ُقدِرت قيمتها في شهر يوليو بـ25 مليونًا و319 ألف دوالر«.
كما أشار البيان إلى تزويد شركة مليتة بكميات من النفط 
الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية بقيمة مليونين و957 
لتتم  الشركة  على  المبالغ  هذه  تحميل  وجرى  دوالر،  ألف 

تسويتها الحقًا، وفق البيان.
وشددت المؤسسة على أنها ستواصل »إعالن عائدات النفط 
والشفافية  اإلفصاح  مبادئ  مع  تماشيًا  وذلك  شفافية،  بكل 

المتبعة منذ يناير 2018«. 

●   شعار شركة »ديلويت« للمراجعة المالية داخل أحد مقراتها
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مفارقات وجب الوقوف عندها

صحة  أجل  من  الحياة  وسائل  تطوير  مجاالت  في  لألفضل  للوصول  دائم  سعي  في  الناس  يتسارع 
والنتائج  العلم  يطبقون  إنهم  البعض،  بعضهم  بين  تربط  مجتمعية  وعالقات  وجسدية  نفسية 
في  البعض  يتمسك  حين  في  الهدف.  هذا  سبيل  في  المتوفرة  اإلحصائية  والمعلومات  البحثية 
مناطق مختلفة أخرى في سبيل الحفاظ على مكتسبات هزيلة، مفسدة للبدن ومهدرة للمال العام 
العلوم في هذا المجال. ولعل ما دفعني للكتابة في هذا  دون دراسة جدوى، أو مقارنة بما قدمته 
المجال، كون الخبز هو هَم شعوبنا األول، وكونه في قمة الهرم الغذائي فهو دائمًا مبجل وأسعاره 

خط أحمر ال يقبل المساومة.
هذه  حول  الناس  احتار  العالم،  حول  لالهتمام  جذبًا  األكثر  المناطق  هي  الزرقاء،  المناطق 
المناطق وأصبحت مثار اهتمام البُحّاث في مجاالت الصحة والغذاء والبيئة. يعيش الناس في هذه 
المناطق حياة معمرة، ويُعتبر تجاوز المئة عام أمرًا طبيعيًا للغاية؛ حيث يزيد احتمال العيش ألكثر 

من مئة عام في هذه المناطق عشرة أضعاف مثيله في الواليات المتحدة األميركية مثاًل.
والبيئة  الشواطئ  ووجود  العام  مدار  على  النسبي  الدفء  هو  مجتمعة،  المناطق  هذه  يميز  ما 
الخضراء والعادات االجتماعية والغذائية السليمة. والسؤال الذي حيَّر الناس حول العالم هو، لماذا 
مثل  العصر  أمراض  يعانون  وال  عاٍل  أعمارهم  متوسط  منسجمون،  سعداء،  المناطق  هذه  سكان 

الضغط والسكر وأمراض القلب؟
»ناشيونال  بمجلة  العامل  بويتنر  دان  الباحث  قام  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة  محاولة  في 
كتابه  كتب  عودته  بعد  والسعادة.  الحياة  سر  الكتشاف  المناطق  لهذه  برحلة  جيوغرافيك« 
بناء مربعك  الحل لحياتك من خالل  أن تجد  الحل« واصفًا في كتابه كيف يمكن  الزرقاء  »المناطق 
األسلوب  حياتك.  وأسلوب  نمط  وتُغير  فيه،  تعيش  الذي  األزرق 
المناطق  سكان  حياة  وأسلوب  عادات  على  يعتمد  للحياة،  األزرق 
سعيدة  صحية،  بحياة  ونحظى  لألفضل  عاداتنا  نُغيّر  وكيف  الزرقاء 

ومعمرة.
الماليين  الجديد  الحياة  أسلوب  وتبنى  الكتاب شهرة واسعة  نال 
تتبع  التي  هي  الناجحة  والمقاهي  المطاعم  وأصبحت  العالم  حول 
ومصدره،  الطعام  نوعية  اختيار  حيث  من  الزرقاء  المناطق  منهج 
الطعام  نوعية  لتحتل  السريعة،  الوجبات  مطاعم  شهرة  وتراجعت 

وجودته المرتبة األولى.
في  نيكويا  فمن  البعض؛  بعضها  عن  المناطق  هذه  بُعد  رغم 
كوستاريكا، إلى سردينيا في إيطاليا، إيكاريا في اليونان، وكوماليندا 
المناطق  هذه  جميع  أن  إال  اليابان،  في  أوكيناوا  إلى  كاليفورنيا  في 
من  الخالي  الهواء  الغذاء،  نوعية  مثل  عامة  سمات  في  تشترك 
بهم  المحيطة  الخضراء  البيئة  المرح،  االجتماعي  التواصل  التلوث، 
هذه  سكان  يجعل  ما  وهو  البدنية  لألنشطة  سكانها  وممارسة 
المناطق جميعها تشترك في نمط الحياة اليومي نفسه. ولتأخذ أنماط حياتهم وسلوكياتهم أنظار 

الباحثين عن السعادة وأسلوب الحياة األمثل.
كيفالونيا  اليونانية  الجزيرة  زرت  فقد  األمــر،  واقــع  ومشاهدة  لالستطالع  مني  رغبة  وفي 
وجدت  اإلسباني،  الجنوب  امتداد  على  ومدنًا  إيطاليا  في  البلدات  وبعض  إرغوستولي  وعاصمتها 
الناس  البعض.  بناء وهندسة مختلفة عن بعضها  حياة بسيطة وجميلة والمقاهي تنتشر بأساليب 
والجبن  والفاكهة  الخضروات  مثل  الغذائية  منتجاتهم  البعض،  بعضهم  ويعرف  جدًا  ودودون 
واألشجار  هادئة  فالشوارع  المركبات،  قلة  تالحظ  المحالت.  في  بكثرة  تباع  والمخلالت  بأنواعه 
مصطفة على جانبيها، وقد تجد األشجار المثمرة كالتين والزيتون والبرتقال في طريقك على أحد 
يتبادلون  الشرفات  في  الناس  ويجلس  المقاهي  تزدحم  حتى  المساء  يأتي  إن  ما  الطريق.  جانبي 
ال  ميّسرة.  واألمور  سهلة  الدنيا  وكأن  والقناديل  الشموع  ضوء  على  والضحكات  الودي  الحديث 
يكاد يخلو بيت من الزراعة، فالبيوت لها حدائق تنتشر فيها األشجار والخضروات الموسمية، وعادة 
أمام  بالخضروات  لتتفاجأ  صباحًا  بيتك  باب  تفتح  فقد  لديهم،  متأصلة  الزراعية  المنتجات  تبادل 
عتبة الباب. الروح اإليجابية عالية لديهم وهم يتقبلون بعضهم البعض وكأنهم أصدقاء ومعارف. 
أحدهم في إيطاليا اعتذر لي عن استعمار إيطاليا لبالدنا، عندما عرف أني من ليبيا، في قناعته تأتي 
حرية واستقالل الشعوب واحترام الدول لبعضها البعض في المقام األول، لقد ظن أننا نعيش حياة 

أكثر سعادة واستقرارًا بعد الثورة، فما المانع ونحن في بيئة تشبه مدينته إلى حد كبير؟
حكوماتها،  لقوانين  تخضع  أنها  المناطق،  لهذه  الزائر  يالحظها  التي  األخرى  الغالبة  السمة 
وهم  أوانها؛  في  تدفع  الكهرباء  وفواتير  البنزين،  تدعم  ال  والحكومة  الضرائب،  يدفعون  فالسكان 
دفئًا.  أكثر  اجتماعية  ألمسيات  والقناديل  الشموع  ويستعملون  القمر  ضوء  على  السهر  يحبذون 
المواد الغذائية غير مدعومة والخبز بأسعاره الدولية، وهم يحبذون البطاطا ويتناولون الخضروات 
المزروعة محليًا بكثرة. السمة الغالبة أيضًا أن استعمال السيارات محدود، وأسعار البنزين هي ذات 

األسعار الدولية.
لدينا  كان  لقد  النفط،  اكتشاف  قبل  الزرقاء  بالمناطق  يمكن وصفها  مجملها  في  العربية  دولنا 
الحديثة  المجتمعات  سمات  أسوأ  مجتمعاتنا  تبنت  لقد  المناطق.  هذه  شعوب  سمات  من  الكثير 
المربكة والمعقدة وخرجت الشعوب عن عباءتها وأسلوب حياتها آلخر بدعوى الحداثة. ال يزال في 
مجتمعنا من يعتقد أن السعادة بأسعار مدعومة للدقيق األبيض والخبز والسكر، وأن دعم الوقود 
المعمرة  الزيتون  وأشجار  الشجرة،  أهمية  يعرفون  ال  في مجتمعاتنا  على حكوماتهم،  للناس  واجب 
تقطع دون وعي بأهميتها. في مجتمعنا هناك من ال يعرف جدوى ما لدى بالدنا من خيرات ومناظر 
داخلتها  والتي  تجمعنا،  التي  عالقاتنا  استثمار  نحسن  ال  عليها،  والمحافظة  استثمارها  وجب  خالبة 

سلوكيات المظاهر وانحرفت عن مفهوم المحبة والعمل والتعاون. 
الواعي  العالم  استيقظ  الذي  والصحية  الصحيحة  مفاهيمنا  إعادة  أجل  من  وتوعية  كتبًا  نحتاج 

ليجددها ويبعث فيها الحياة.

آمنة القلفاط

أنحاء  في  الناخبين  ــزوف  ع واضــحــًا  يتبدى 
المؤسسة  انتخابات  عن  العالم  من  متفرّقة 
التقليدية للسلطة. األمر الذي حّط من شعبية 
الديمقراطية  أعمدة  أحد  السياسية،  األحزاب 
وليد  ليس  الموقف  وهذا  السائدة.  التمثيلية 
فقد   .1796 العام  إلى  بنا  يعود  بل  اليوم؛ 
تبرّم جورج واشنطن، أول رئيس ألميركا، من 
يتكلم  وكأنه  رئاسته،  أنشأتها  التي  األحزاب 
أتاحت  ألنها  للحزبية،  اليوم  المنتقدين  باسم 
وبال  وطموحين  »مخادعين  لرجال  الفرصة 
يقلقه  كان  الشعب«.  سلطة  لتقويض  مبادئ 
تغلغل  األميركي  االستقالل  لدولة  كمؤسس 
والتأثير  الحكومة،  داخــل  الحزبي  النشاط 
الهشة  الوحدة  على  يحدثه  ــذي  ال السلبي 
الوحيد  الرئيس  »واشنطن«  كان  للشعب. 
الذي  األميركية  المتحدة  الواليات  تاريخ  في 
سعيه  ورغم  حزبية.  توجهات  لديه  تكن  لم 
ضمن  شخصه  ميز  فإنه  ذلــك؛  اجتناب  إلــى 
الفدرالي  الحزب  أنشأوا  للذين  المؤيدين 

منافسًا للحزب الديمقراطي- الجمهوري .
 ،1831 العام  سنة،  وثالثين  خمس  بعد 
أشهر  تسعة  يقضي  توكفيل  دي  أليكسيس 
إصالحات  لــدراســة  المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي 
فرنسا  إلــى  العودة  في  يأمل  كــان  السجن. 
في  للمساعدة  الئقًا  يجعله  مجتمع  بمعرفة 
انطباعات  السياسي.  فرنسا  مستقبل  تشكيل 
في  »الديمقراطية  كتاب  نتاجها  كان  الرحلة 
كبيرة  بشعبية  يحظى  يزال  ال  الذي  أميركا« 
والصحافة  الدين  مثل  قضايا  مع  يتعامل  ألنه 
ودور  والعنصرية  الطبقي  والهيكل  والمال 
قضايا  وهي   - القضائي  والنظام  الحكومة 
في  كانت  كما  اليوم  بالديمقراطية  صلة  ذات 
المؤرخين  نظر  في  جعله  مما  الوقت-  ذلك 
عن  ُكتب  الذي  وإبداعًا  شمواًل  األكثر  الكتاب 

الديمقراطية التي تمثلها األحزاب السياسية.
كمعالجة  األحـــزاب،  اجتناب  إلــى  الدعوة 
وليس  ليبيا،  استقالل  يخص  وقتي  لوضع 
كما  وشخصية،  معتقدية  خلفيات  له  كمبدأ 
الليبيبة  التجربة  تقييم  في  كتبوا  من  اعتقد 
كيان  مــؤســس  يطلقها   ،1969 ـ   1951
السنوسي،  إدريس  األمير  الليبي  االستقالل 
أنشأتها  التي  الطرابلسية  ويعني بها األحزاب 
اختالفها  ومخاطر  باالستقالل،  المطالبة 
الهشة  الوحدة  على  تبعات  من  يحدثه  بما 
هو  كما  وقتها،  تجاذبته  الذي  الليبي  للشعب 
المحلية  أطيافها  بكل  االنقساميات  اليوم، 

الخارجية. ومؤثراتها 

السابقة،  مقالتي  أن  بسبب  األصدقاء  بعض  المني 
في  العرب  لمساهمة  فيها  أتطرق  لم  العقل،  جسور 
على  فقط  فيها  ركزت  قد  وكنت  الزنوج،  ورق  استعباد 
دور استعباد األوروبيين لإلنسان األفريقي والمتاجرة به 

كأي سلعة تُباع وتُشتري.
ال  والسيدات  السادة  بها  تفضل  التي  المالحظات 
تخلو من الواقعية كون أن العرب في الشمال األفريقي 
كان  الحجاز  بمنطقة  وخصوصًا  العربية  الجزيرة  وشبه 
أن  إال  اجتماعيًا،  بها  ومعترفًا  الزنوج ظاهرة شائعة  رق 
أن  فكرة  إبراز  حول  منصبة  كانت  العقل  جسور  مقالة 
العقل الزنجي، كقضية فكرية وفلسفية قد شرعت تأخذ 
مكانها في الوجود ضمن سياقات المعارضة للمركزية 
األوروبية التي تعد قاسمًا مشتركًا مع تيار بارز من رجال 
عقلنا  دراسة  في  خاضوا  الذين  المعاصر  العربي  الفكر 
المذكورة  بالمقالة  إشارتي  أن  كما  قليلة،  عقود  منذ 
لرق واستعباد الزنوج كانت قد جاءت ضمن الحديث عن 
خاصيّة شخصية األفريقي وهويته التي من المفترض 
أن تمنحه مساحة بثقافته وقيمه المعاصرة اليوم أمام 
أوروبا ومركزيتها حسب طرح كل من الكاميروني آشيل 
بهكذا  أجدهما  اللذين  فوه،  ديفين  ومواطنه  مبيمبي 
الفكر  رجاالت  بعض  مع  فكريًا  نهجًا  يتقاسمان  طرح 
في عالمنا العربي المعاصر، وهذا ما جعلني أعتقد أنها 
مع  تواصلها  جسور  تمد  ألن  العربية  للنخبة  فرصة 
األفارقة ثقافة وعلمًا وفكرًا ألجل خلق شيء لنا في عصر 
التكتالت الذي نعيش، مما يعزز موقفنا باعتبارنا شعوبًا 
اعتراف  وانتزاع  نفسها،  إلثبات  تسعي  تزال  ال  ودواًل 

بحقوقها وشخصيتها.
دور  أتجنب  أن  العقل  جسور  مقالة  في  أقصد  لم 
العرب في الرق واالستعباد عالميًا، فهذا أمر مفروغ منه 
العرب  باسم  بالدفع  األكاديمية  الغرب  مبالغات  رغم 
الزنجي  اإلنسان  نحو  التاريخية  المسؤولية  تحمل  في 
جهة،  من  التاريخية  اإلدانة  أوروبا  كاهل  عن  يرفع  بما 
جهة  من  المشين  األخالقي  ذنبها  عبء  عنها  ويخفف 
تاريخ  في  العرب  دور  أن  التوضيح  وجب  وهنا  أخــرى. 
االسترقاق للزنوج واستعبادهم عربيًا عبر سواحل غرب 
يعتبر  الكبرى،  الصحراء  عبر  أو  السمراء  القارة  وشرق 
حينما  األبيض  الرجل  واستعباد  رق  أقل شدة من  دورًا 
والصناعة،  بالعلم  العالم  ريادة  على  األوروبي  استحوذ 
بالرقيق  الغرب  متاجرة  أن  تؤكد  التاريخية  فالوقائع 
كانت أكثر قسوة وأشد أثرًا بسبب اتساع رقعة التجارة 
الغرب  الدولية واستخدامها وسائل أحدث ضمن جنوح 
العالم الجديد الذي افتكه عنوة من الساكن  الستعمار 

السياسة  أوساط  في  ينطرح  الذي  السؤال 
منذ  المتأزمة  لليبيا  المتابعين  يشغل  بما 
في  دوليًا  مضطرة  تشرع  وهي  سنوات،   10
معترك  إلى  الدخول  في   2021 ديسمبر   24
من  هل  ورئاسية:  تشريعية  ثالثة  انتخابات 
من  الديمقراطي  النظام  ينهض  أن  الممكن 

دون أحزاب سياسية؟
رؤيته  في  يستند  ذلك:  بإمكانية  المحاجج 
من  شكُل  نموذجُه  األحــزاب  عن  بديل  على 
الديمقراطية المباشرة، التي يتم فيها انتخاب 
مستويات  جميع  على  األحـــزاب،  ال  ــراد،  األفـ
الجديد  النظام  يشمل  بحيث  الحكومة. 
رئيس  ويتصدره  واستفتاءات  محلية  مجالس 
الدولة الذي وصل إلى منصبه بكفاءته كخبير، 
مباشرة  وبانتخابه  الحزبية،  عضويته  وعدم 
فسيكون  بالرفض،  المحاجج  أما  الشعب.  من 
باعتباره  النموذج  عليه رفض هذا  السهل  من 
اختبرها  التي  الشعبوية  إلى  ويشير  عملي  غير 
فوضوية  دكتاتورية  عقود  أربعة  في  الليبيون 
صنع  أوكــل  ولو  فيه.  وحاضر  واضــح  كخطر 
ما  فجأة  سيصبح  فقط،  للخبراء  السياسة، 
السياسة  فــي  ومــوضــوعــي«  »صحيح  هــو 
من  نخبة  على  فقط  مقصورًا  أمــرًا  والعلم 
إلى  الديمقراطية  وستتحول  المختصين، 
المواطن  يستطيع  لن  الذي  الخبراء«،  »حكم 
ولن  فهمه  الحزبية  التجربة  في  األمي  شبه 

عليه. التأثير  يستطيع 
بالمسؤولية  يلقي  جيدير  ماثيو  المفكر 
أولئك  كاهل  على  الثورة«  »خونة  كتابه:  في 
وعجّلوا  الديكتاتورية  األنظمة  واجهوا  الذين 
لحركيات  خيانتهم  وتكمن  انهيارها،  في 
في  العربي«،  »الربيع  بـ  إعالميًا  ماسُميّ 
المدنية  للديمقراطية  ممّثلين  كونهم 
أوفياء  ــا  ــدّامً وخُ القديم،  للنظام  التابعة 
القائمة،  اإلسالموية  والحركات  لــألحــزاب 
في  والــشــريــعــة  ــديــن  ال على  والمعتمدة 
التي  الصعوبة  الجديدة.  الحكم  نظم  إدارة 
هؤالء  حصْرُ  السوسيولوجي  الباحث  تواجه 
أو  طبقة  أو  فئة  ضمن  للثورة«  الـ»خونة 
متعددة  ِبنية  إنهم  معينة،  اجتماعية  شريحة 
قادوا  الذين  الشباب  فهم  متجانسة؛  وغير 
وفي  والميادين،  الشوارع  في  االحتجاجات 
أطيافهم  بكل  المنتفضون  الليبية  الحالة 
ونظامه  الدكتاتور  قاتلوا  الذين  المسلحة 
الليبية  الــجــغــرافــيــا  رقــعــة  ــي  ف وتــشــتــتــوا 
بالتغيير  يؤمنون  الذين  وهــم  الشاسعة، 
على  بالضرورة  قائمًا  يكون  أن  دون  الجذري 

األصلي، وانتزع أرضه وخيراتها وباتت المرحلة تفرض 
على طمعهم اللجوء للسخرة لتعمير ذاك العالم الرحب. 
اقتحم  قد  كان  السفن  صناعة  في  تقدمه  مع  فالغرب 
عالم العبودية وفرض سيطرته عليه بسبب وفرة المال 
وبداعة الحيلة وامتالكه التقنية المتطورة مدفوعًا بروح 
رأسمالية منتشية بالعلم والطموح إلى صنع عالم جديد 
وعنفًا  كثافة  أكثر  الزنجي  استعباد  ما جعل  ثمن،  وبأي 
األسود.  اإلنسان  عبودية  في  تاريخيًا  العرب  دور  من 
السود  بينًا من خالل األعداد الضخمة من  ويبدو ذلك 
األفارقة الذين تم نقلهم من قبل اإلسبان والبرتغاليين 
لشبونة  إلى  األفريقي  الشرق  سواحل  من  واإلنجليز 
لألرض  األطلسي  عبر  لنقلهم  أولى  كخطوة  وليفربول 
الجديدة كما يرصدها محمد آدم كلبو في بحثه تجارة 

الرقيق وأثره على العقل األفريقي.
وال  عمومًا  العربية  الثقافة  في  موجودًا  كان  الرق 
عن  مختلفًا  كان  ذاتــه،  الوقت  وفي  حتمًا،  لكنه  شك، 
والسابع  عشر  السادس  القرون  في  شاع  الــذي  الــرق 
كان  للزنوج  العرب  رق  إن  إذ  عشر؛  والثامن  عشر 
أساسها  اجتماعية  مؤسسة  ضمن  باألسياد  محميًا 
القرآن حسبمًا يشير تقرير القنصل البريطاني ستانس 
العام 1823 لحكومته بلندن إذ يقول:  بالخليج العربي 
إنسانية حسنة جدًا  الرقيق ال يعامل فقط بصورة  »إن 
أيضًا  إنهم  بل  العرب؛  سادتهم  بحماية  ويتمتعون 
أن  ويجب  والنفوذ...  القوة  من  كبيرة  بدرجة  يتمتعون 
الرقيق يجب أن يوجه  التوبيخ لسوء معاملة  نعترف أن 
إلينا نحن اإلنجليز وليس الشعوب الشرقية اإلسالمية« 

حسب ما يوضح آدم كلبو في ذات المصدر.
الزنجي،  المخيال  في  المعروفة  البنادق  عصر  حقبة 
أو األفريقي، تشير لمدى فداحة ورطة الغرب في ضرب 
فيما  دامية  حروب  في  زجهم  عبر  ببعضهم  األفارقة 
بينهم، يقدم فيها الغربي السالح مقابل الحصول على 
أسرى تلك الحروب أو الفارين منها إال أن حظهم العاثر 
تزال  فال  المنتصرة.  القبيلة  رجال  قبضة  في  أوقعهم 
لتخزين  كحظائر  تستخدم  كانت  التي  األوروبية  القالع 
العبيد قبل تسفيرهم واألصفاد تكبلهم، ال تزال شاهد 
يروجه  ما  رغم  الحقبة،  تلك  بشاعة  مدى  على  عيان 
أسياد  »العرب  أن  من  األقل-  على   - أكاديميًا  الغرب 
والدراسات.  الكتابات  من  الكثير  في  والرق«  العبودية 
يحتجز  أو سجنًا  قلعة   40 هناك  كان   1791 العام  ففي 
فيها السود قبل ترحيلهم عبر األطلسي، وللهولنديين 
من  ولكل  مجموعها،  ــن  14م ولإلنجليز  قلعة،   15
البرتغاليين والدنماركيين 4 قالع، في حين أن لفرنسا 

المتعلمات  النساء  وهن  إسالموية،  مرجعيات 
بعواطفهن  التعبئة  حمالت  قــدن  اللواتي 
من  وهــم  الساقط،  النظام  ضد  المكلومة 
واليساريّين  بالليبراليين  أنفسهم  يصفون 
أنفسهم مهمّشين  وجدوا  الذين  والمثقفين، 
طرف  مــن  ومقصين  المجتمع  ــرف  ط مــن 
أولــى  أظــهــرت  التي  الــجــديــدة،  الحكومات 
انعدام-  -أو  وضعف  انقسامهم،  االنتخابات 
تنظيمهم  وضعف  لهم،  الشعبي  الــدعــم 
في  األيديولوجية  أنساقهم  وقصور  الواضح، 

مواجهة اإلسالميين والقوى المحافظة.
أجسام  أربــعــة  ــى  إل الــيــوم  ليبيا  انتهت 
المأزوم  البرلمان  السياسية:  ألزمتها  مؤسسة 
طبرق،  في  والتشريع  العمل  عن  والعاطل 
لوظيفته  بتجاوزه  المُعطل  الدولة  ومجلس 
وتأكيده  السياسي  االتــفــاق  قــرّرهــا  التي 
البرلمان،  مع  التشريع  سلطة  تقاسم  على 
إلعــادة  المصطنعة  العسكرية  والمؤسسة 
العام  الشعبية  بالثورة  الساقطة  الدكتاتورية 
اصنطعته  الذي  السياسي  والملتقى   .2011
األميركية  ممثلتها  باسم  األممية  البعثة 
الثالثة  األجسام  هذه  عن  وكبديل  كمخرج 
مُنسدّ  أيضًا  أنه  أخيرًا  ظهر  ولكنه  المنسدّة 

بإغالقاتها العدمية.
يبق  لم  التي  ــزاب،  األح عن  السؤال  نُعيد 
العدالة  »حزب  مكون  إال  المشهد  في  منها 
على  تدعمه  محتوى،  دون  كهيكل  والبناء« 
بالمال  المدججة  مصراتة  جهوية  األرض 
ــوان  اإلخ جماعة  وبأيديولوجية  والــســالح، 
والجهاديات  السلفيات  وملحقاتها  المسلمين 
المعتاشة  الفوضوية  وميليشياتها  السابقة 
عــلــى اإلتـــــاوات الــمــصــرفــيــة، والــقــوتــيــن 

مستنصرتان بالدولة التركية.
فقه  في  المختص  الكاتب  يلخصها  كما 
السيّد،  رضـــوان  ــالم،  اإلسـ فــي  السياسة 
تركز  العََقدية  اإلسالميين  مــقــوالت  إن 
)وليس  الشريعة  األولـــى،  قضيتين:  على 
الدولة  في  المشروعية  أساس  هي  ــة(  األمّ
لحفظ  ضرورية  الدولة  والثانية،  والمجتمع. 
وهي  أساسية  دينية  مهمة  ولها  الــديــن، 
المؤرخون  يثبته  ومــا  الشريعة.  تطبيق 
بين  ترابط  يوجد  ال  أنــه  من  المعاصرون 
وجماعات  الديمقراطية  أجــل  من  النضال 
حتى  السياسي،  اإلســالم  وتيارات  ــزاب(  )أح
لم  السياسي  والخطاب  التنظير  مستوى  على 
وال  الديمقراطية  يتبنون  اإلسالميون  يكن 

باالنتخابات. يؤمنون 

العبيد،  أسواق  في  أوروبية  أسماء  برزت  كما  قالع،   3
بميناء  هوكنز  سيرجون  السير  اإلنجليزي  حال  هو  كما 
شحن  في  الموانئ  أهم  من  واحدًا  كان  الذي  ليفربول 
السود عبر األطلسي للعالم الجديد، والذي كانت تتبعه 
 192 أصل  من  سفن   107 رئيسيا-  ميناء  باعتباره   -
صحيفة  العشري.  دنيا  توضح  كما  اإلجمال  في  سفينه 
رقيق  هــروب  قضية  ــارت  أث  1877 العام  في  التايمز 
جدة  مدينة  في  سيده  من  هربًا  سبح  مرجان  يسمي 
تقرير  أن  إال  السواحل،  على  مرابطة  بريطانية  لبارجة 
البريطاني بجدة وقتها، والذي رفعه لحكومته  القنصل 
بلندن أوضح أن مرجان »اعترف... أن مالكه كان يحسن 
من  يشتكي  كان  ولكنه  قط،  يضربه  ولم  معاملته 
تعرض جسده للبرودة حيث ال تكفيه مالبسه الخفيفة. 

وألجل ذلك لجأ-عفويًا- للبارجة«.
هوروفرونيه،  الهولندي سنوك  والرحالة  المستشرق 
بالقصيرة  ليست  مدة  العربية  بالمنطقة  عاش  الذي 
وعاشر خاللها عرب الحجاز قبل تحريم العبودية، ينتقد 
من ينقل أخبار العبيد عند العرب على أنها كانت عالقة 
يسودها التعالي من قبل السيد؛ بل ويسرد كشاهد أن 
البيع ال يتم إال بسؤال العبد إن كان راضيًا على الصفقة، 
ويعلل سنوك أن عنصر رضى العبد في الصفقة مؤشر 
للسيد المشتري النطباع أولي حول العالقة التي ستقوم 
التعاقد«  الذي يعد »محل  المشتري والعبد  السيد  بين 
المستشرق  ذات  يذكر  كما  القانون.  فقه  لغة  في  كما 
اآلباء على  يمارسه  أسلوب معروف  »الفلقة«  أن عقوبة 
ضرب  على  مقتصرة  اعتبارها  يمكن  وال  أيضًا  أبنائهم 
العام  بالحجاز  البريطاني  القنصل  نائب  أن  العبيد. كما 
أن  بالده  لــوزارة  التوضيحية  مذكرته  في  ذكر   1877
من  وخــال  إنساني  بشكل  معاملتهم  »تجري  العبيد 
شكاوى«  أي  مالكهم  ضد  تسجل  ما  ــادرًا  ون اإلهانات 
بحثه  في  صباغ  عبدالغني  محمود  المدون  يوضح  كما 
»خمسون عامًا على إبطال الرق: قصة تجارة العبيد في 

الحجاز 1962-1855«.
لعدم  بقوة  يسعوا  أن  األفارقة  حق  من  أنه  شك  ال 
مسح تاريخ االسترقاق من الذاكرة والتاريخ بشكل عام، 
بكل  الرق  تاريخ  األفارقة  يتبنى  أن  الحكمة  من  وأنه 
فخر واعتزاز، وأن يحيوا ذكرى ضحاياه وأن يبرزوا ضعف 
القيم اإلنسانية وضعف اإلنسان بتلك الحِقب الظالمة، 
أي  بال  التحررية  مسيرتهم  في  تردد  بال  يسعوا  وأن 
تجزئة للتاريخ األفريقي بما يحقق لهم كيانهم وعقلهم 
المستقلين، وهذا هو أحد الجسور التي يجب أن نمده 

نحوهم ألننا نشترك معهم في »هموم العقل« ذاته.

الدعوة إلى اجتناب 
األحزاب، كمعالجة 
لوضع وقتي يخص 

استقالل ليبيا، وليس 
كمبدأ له خلفيات 

معتقدية وشخصية

دولنا العربية في 
مجملها يمكن 

وصفها باملناطق 
الزرقاء قبل

اكتشاف النفط

ال شك أنه من حق 
األفارقة أن يسعوا 

بقوة لعدم مسح 
تاريخ االسترقاق من 

الذاكرة والتاريخ 
بشكل عام، وأنه من 

الحكمة أن يتبنى 
األفارقة تاريخ الرق 

بكل فخر واعتزاز

هل تلعب رئاسة ليبيا الجديدة 
دور الوساطة بني مصر وتركيا

تعيش ليبيا الدولة الشمال أفريقية المتوسطية أزمات متتالية ما بين فوضى أمنية وحروب طاحنة وتناٍم 
لإلرهاب ومسيرة أشبه بالمتعثرة نحو التحول الديمقراطي الحقيقي الذي منعته قوى عربية وإقليمية تارة، 

عن طريق إشعال الحروب، وتارة أخرى عن طريق تحريك قوى دولية تئِد أي جنين يُحتمل أن يُولد.
 2013 الرئيس مرسي في  بدايًة من عزل  تركيا ومصر،  المواقف بين  الظروف هو تضاد  ما بين هذه 
بين  الحقيقي  والتصادم  العملية،  هذه  من  تركيا  وموقف  االتحادية،  لقصر  السيسي  الرئيس  ووصول 
التركية– العالقات  أصاب   2013 منذ  العربية،  وحتى  واإلسالمية  اإلقليمية  القضايا  أغلب  في  الموقفين 
العالقات  في  كامل  شبه  انقطاٍع  إلى  تقريبًا  وأدى  واليابس  األخضر  على  أتى  قاٍس  خريف  المصرية 

الدبلوماسية وإلى استقطاب حاد وصل أشده حتى على منصات الجمعية العمومية لألمم المتحدة.
منه  عانت  ما  عانت  السني  الهالل  في  الكبيرين  البلدين  بين  بالوكالة  نزاع وحرب  أيضًا كساحة  ليبيا 
من تباين مواقف الدولتين ودعمهما ألطراف النزاع التي تجلت بوضوح خالل المواجهات العسكرية على 
أسوار طرابلس؛ حيث دعمت مصر خليفة حفتر بل وساهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تنسيق 

مكالمة هاتفية بين حفتر والرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في األيام األولى لبداية االشتباكات.
تركيا من جانبها دعمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ووّقعت مع طرابلس اتفاقية أمنية 
وتجارية وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما ينهي حلم إنشاء خط ميد ايست )mid east( الذي من 

المفترض أن يُصدر الغاز من شرقي المتوسط إلى اليونان ثم إلى أوروبا.
على  المعتدية  القوات  تقهقر  إلى  وأدى  حاسمًا  كان  الليبية  األراضي  على  التركي  العسكري  التدخل 
طرابلس، التي كانت قوات مرتزقة )فاغنر( الروسية جزءًا ال يتجزأ منها، ما أثار قلق مصر نفسها–بعد قلق 
واضح غيّر نظرة الواليات المتحدة لحيثيات الصراع على أسوار طرابلس- وإمكانية ابتعادها عن المشهد 
الليبي وخروجها خالية الوفاض بعد إمكانية تقاسم تركي–روسي للثروات والمغانم في ليبيا، خاصة وأن 

إخراج تركيا ليس باألمر السهل، خاصة بعد ضوء أخضر أميركي للتدخل لتحجيم الدور الروسي في ليبيا.
الفلك الذي تحوم فيه الدولتان هو فلك الواليات المتحدة، بمعنى أن تركيا أتت لليبيا بدوافع سياسية 
واقتصادية وتمكنت من ترسيم منطقتها االقتصادية مع ليبيا، كما أن مصر دولة مهمة بشكل كبير جدًا 
لإلدارة األميركية وأن تعزيز عالقات مصر وتركيا سيكون ضربة البداية لتدشين إنهاء الدور الروسي في 

ليبيا الذي تمدد في فراغ فترة أوباما وتماهي ترامب مع موسكو.
الوفاق في  النار بين قوات حفتر وحكومة  اتفاق وقف إطالق  العسكرية وتوقيع  المواجهات  انتهاء  بعد 
حكومة  داخلية  وزير  زار  حيث  بعضها؛  على  المصرية  الليبية  القنوات  انفتحت  الماضي  العام  من  أكتوبر 
معلنًا  لطرابلس  الزيارة  المصري في ديسيمبر  الجانب  ورد  أمنية،  لمباحثات  القاهرة  باشاغا  فتحي  الوفاق 
عن بدء التحضيرات الفتتاح سفارة مصر في طرابلس المغلقة منذ 2014 نتيجة تدهور األوضاع األمنية في 

العاصمة بحسب مصادر رسمية مصرية.
وقنوات  معارضين  مع  بالتواصل  التركية  السلطات  قامت  الجاري  العام  مارس من  آخر، في  نطاق  على 
إعادة  للبدء في  المصرية،  السلطة  معارضة مصرية تبث من تركيا لمحاولة رسم خط تحريري جديد مع 
وفد  وزيارة  المصرية،  والخارجية  الوزراء  رئاسة  من  ترحيب  رسائل  وسط  البلدين،  بين  الثقة  بناء  تدابير 
البلدين، والتي ترى مصر أنها ورقة  البحرية بين  تركي للقاهرة في مايو الماضي لغرض ترسيم الحدود 
وقبرص  )إسرائيل  المتوسطي  الغاز  منتدى  دول  مع  منازعات  بعد  المتوسط  شرقي  في  مهمة  ضغط 

واليونان( .
المواجهة قد ال يكونون مقنعين  الواضح أن صقور  التهابًا ومن  األكثر  الليبي  فالملف  عودًا على بدء، 
لألطراف المتضادة، وأن االرتماء في حضن أنقرة دون القاهرة أو العكس قد يسبب حالة نفور نتيجة ريبة 

تلك التحركات.
تسعى ليبيا قريبًا وألول مرة في تاريخها النتخاب رئيسها بشكل مباشر من الشعب، ومن الطبيعي أنه 
المتضادين مصر  بين  مناورة  وبهامش  دولية،  وعالقات  وترحيب شعبي  بقبول  يتمتع  أن  الرئيس  لنجاح 
وتركيا وفرنسا وروسيا والواليات المتحدة، وهامش المناورة هذا مفقود إال لدى شخصيات محدودة أعلنت 

نيتها للترشح.
يمكن قراءة أن الموقف المصري يسعى إليجاد عالقات طيبة مع تركيا وأعتقد أيضًا أن العكس صحيح، 
البلدين  بين  اقتصادية  قوة  وجود  مع  تتوقف  لن  السياسية  والمناكفات  التعقيد  في  غاية  الترتيبات  لكن 
وتنسيق أمني على مستوى رفيع اتسم أيضًا بتسليم مطلوبين في قضايا أمنية بين البلدين في أكثر من 
مناسبة، رئيس ليبيا الجديد ال بُد أن يمتلك هامش المناورة بين المتنازعين؛ بل قد ينتقل الرئيس إلى 
إمكانية إيجاد أرضية مشتركة بين الدولتين اللتين تسعيان إلعادة ربيع العالقات بينهما دون تقديم أي 

تنازالت معلنة قد تنقض مواقف الطرفين القديمة أو قد تؤثر على شعبية أحد األطراف.
ليبيا  هو  األكبر  الرابح  وسيكون  البلدين  بين  تقارب  أو  دور مصالحة  بلعب  أشبه  يكون  قد  الدور  هذا 
عن طريق إخراجها من دائرة االستقطاب وتصفية الحسابات بين الدول والكيانات الكبرى، وربما هو أشبه 
بدور ُكثر منهم أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركية األسبق الذي تبنى مبدأ تصفير مشاكل الدول مع 
الدولة التركية حتى حصل على أثمن الموجود وهو الوقت الذي استغلته الحكومة أفضل استغالل للظهور 

كمارد إقليمي في العشرية األخيرة.
لن  والعدوانية  اإلقصاء  وخطاب  التحقيق  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  سيكون  المصري–التركي  التقارب 
المشاكل  تصفير  سياسة  هي  مجددًا،  االستقطاب  بؤر  واشتعال  والتوتر  بالوكالة  الحروب  إال  لليبيا  يجلب 

وابتكار منظومة إطفاء الحرائق والرقص على رؤوس الثعابين.

عبدالعزيز الغناي
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»ليس في الجراب غير الدين«

تطرق د. الهادي بوحمرة في مقاله »قوٌل في تأطير ممارسة شعائر وطقوس الديانات والمعتقدات« 
مختلفة،  أبعاد  لها  والمعتقدات  الديانات  وطقوس  شعائر  ممارسة  حرية  على  النص  »مسألة  أن  إلى 
وتُدْرج في صياغات متعددة، وتتم مقاربتها بمناهج قد تبدو متباينة، مع كون نهاياتها متقاربة، فدائمًا 
إلى ثالثة  المجتمع ومبادئه« وقد أشار د. بوحمرة  التقييد ال اإلطالق، وتُؤطر بقيم  ما تقع في نطاق 
مقاالت لي رأى أنها تتناول حقوق »ممارسة شعائر وطقوس الديانات والمعتقدات« ورغم صلة مقاالتي 
ومبدئية  أولية  اهتمامي  فبؤرة  منها.  المركز  في  تقع  ال  فإنها  المسألة؛  بهذه  وغيرها،  إليها،  المشار 
»اإلعالن  من   18 المادة  عليه  نصت  ما  في  وتتمثل  بوحمرة،  د.  إليه  أشار  الذي  الجانب  على  سابقة 

العالمي لحقوق اإلنسان« من أنه:
أو  دينه  تغيير  في  حريته  الحق  هذا  ويشمل  والدين،  والوجدان  الفكر  حرية  في  حق  »لكل شخص 
معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده...«. بعد هذا »المبدأ القاعدي« يأتي ما أشار إليه د. بوحمرة 

بخصوص قيود وضوابط ممارسة الشعائر التي استند إليها د. بوحمرة في مقاله محل نقاشنا هنا.
هذا »المبدأ القاعدي« أكدت عليه أيضًا المادة 18 من »العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية« 

بنصها على أن:
»1 - لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، 
وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده...«. وعززت ضد الفقرة 

الثانية من المادة نفسها هذا المبدأ بالنص على أنه:
أو بحريته في  »2 - ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، 
المختصة  نفسها  المادة  من  الثالثة  الفقرة  دور  يأتي  ذلك  بعد  يختاره«.  معتقد  أو  دين  أي  اعتناق 
بضوابط ممارسة الشعائر التي لخص مضمونها د. بوحمرة. هذا هو معنى حرية المعتقد الذي تبنى 

عليه حرية »ممارسة شعائر وطقوس الديانات«. ولكنه أوسع منها.
»لم  لكونه  البعض  قبل  الدستور من  على مشروع  االعتراض  »دفعه« ضد  في  بوحمرة  د.  ويرتكز 
الثامنة  المادة  من  الثالثة  الفقرة  على نص  المقارنة«،  الدساتير  وبعض  الدولية  المواثيق  نهج  ينهج 
عشرة من »العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية«، المشار إليها أعاله، التي »نجد أنها قيدت هذه 
الحرية بمقتضيات حماية السالمة العامة، أو النظام العام، أو اآلداب العامة«. أنا أتفق مع د. بوحمرة، 
ومع نص هذه الفقرة، في ضرورة االلتزام بمقتضيات »حماية السالمة العامة، أو النظام العام، أو اآلداب 
العامة«. فإذا كانت لدينا جالية هندوسية، مثاًل، فمما يتعارض مع السالمة العامة والنظام العام ترك 
إذا كانت لدينا، مثاًل أيضًا، جالية ممن يقدسون األعضاء  أو  الشوارع على هواها.  البقر تجوب  قطعان 
الجنسية فمن المؤكد أن السماح لهم بإقامة احتفاالتهم وأعيادهم، التي يستعرضون فيها على المأل 
مجسمات هذه األعضاء، يتعارض مع اآلداب العامة. لكن هذا التقييد، المقيَّد هو نفسه، شيء، وإنكار 
لحقوق  العالمي  »اإلعالن  مواد  في  فسواء  آخر.  شيء  اإلنكار،  هذا  تقييد  دون  المعتقد،  اختيار  حرية 
الحقوق  هذه  ممارسات  بعض  تقيد  التي  والمدنية«  السياسية  للحقوق  الدولي  »العهد  أو  اإلنسان« 
القيود بحرية اآلخرين، معتبرة  إلخ، تشترط، بجالء، عدم مساس هذه  القانون...  أو  باألمن االجتماعي 

عدم المساس هذا أمرًا واجبًا.
وإذن، د. بوحمرة لم يتعرض، في جميع ما اطلعنا عليه له من المقاالت ذات العالقة، إلى ما أسميناه 
»المبدأ القاعدي« الذي هو حرية المعتقد. إن نص المادة السادسة بمشروع الدستور يلغي، دون أي 
مجال للشك، مبدأ حرية المعتقد وأيضًا حرية الرأي وحق إنشاء األحزاب غير تلك التي يرى حماة هذه 
المادة عدم تعارضها مع الشريعة اإلسالمية )في الحقيقة، مع تفسير فهم معين لها(، وبذلك فإن هذه 

المادة تعتدي على حرية اآلخرين.
وهنا أريد أن أسأل د. بوحمرة األسئلة التالية:

أو  اشتراكية  أو  شيوعية  أحزاب  تشكيل  المادة،  هذه  ظالم  وجود  في  الليبيون،  يستطيع  هل   *
ليبرالية؟.

* ما هو، في وجود ظالم هذه المادة، مصير فنون الرسم والنحت والغناء والتمثيل؟.
* ماذا سيكون الموقف من تزويج القاصرات، والتعليم المختلط والعمل المختلط وسفر المرأة دون 

محرم؟. 
ما من شك في أن هذه المادة تبغي بغيًا شنيعًا على حقوق اآلخرين، وتؤسس لقيام دولة داعشية 

بامتياز.

كان قسم اللغة اإلنجليزية، في الجامعة الليبية، يديره ويشرف عليه أساتذة بريطانيون، متخصصون 
والبريطانية.  الليبية  الحكومتين،  بين  عليه  متفق  بروتوكول  بموجب  وآدابها،  اإلنجليزية  اللغة  في 
 .69 سبتمبر  بعد  ما  إلى  ثالث  أو  لسنتين  كذلك  وظل  السنة.  مناهج  يُعد  الذي  هو  القسم  كان 
أدباء بريطانيين كبار مثل  روايات وأشعار  التي سبقتني، درست عددًا من  الدفعات  دُفعتي، وكذلك 
تشارلز ديكنز، جون كيتس، جين أوستن، سومرست موم، وبالطبع شكسبير وما زلت أتذكر تشوقنا 

األسبوعي لقراء الدفعة الجماعية، لرواية )تيس ذا دوبرفيل( تحفة الروائي توماس هاردي.
لكن لم يمر عليّ كاتب موسوعي، في الدين والحياة، صحفي وشاعر له روايات عديدة، بوليسية 
وترجمات وقصص وأشعار ومقاالت ومسرحيات، وصف بأنه: »أسطوري في نشاطه وحماسته وأيضًا 
في تناقضاته وإنتاجه. له تسعون كتابًا، عدا عشرات المقدمات، التي قدم بها كتب اآلخرين«. اسمه 

)جلبرت كيث تشسترتون(.
ويبدو أنه كان مثل كثير من كتاب نجباء، في الدنيا كلها، لم ينالوا الشهرة التي يستحقونها. ففي 
الثقافات كلها يبرز بعض كتابها أو شعرائها، أو مفكريها وتطغى شهرتهم على اآلخرين من جيلهم. 
ولم  النيهوم،  صادق  األديب  برز  عندما  الماضي،  القرن  ستينيات  في  عندنا  حدث  الحال  هذا  ومثل 
يبق في دائرة الضوء اإلعالمي حينها سوى قلة، فلقد طغى وهج حضوره، وأسلوبه الجديد، وصوره 
البليغة المضحكة المحزنة على كتاب وأدباء آخرين، لم ننتبه حينها إلى إمكانياتهم ولغتهم وجمال 
أسلوبهم. وأعترف أنني لم أنتبه إلى بالغة وإمكانيات ُكتّاب كثيرين من جيل النيهوم إال من بعد أن 

قرأت لهم في مراحل متقدمة من مسيرتي.
من  ولعل  حينه،  في  القاجيجي  مهدي  الكبير  أستاذنا  ووضوح سرد  وجمال  إلى سالسة  أنتبه  لم 
ولم  النيهوم.  صادق  معاصري  أحد  وهو  الدناع،  عبدالكريم  الراحل  ولغته  بأسلوبه  كثيرًا  شدني 
تشدني كتابات األديب األستاذ الكبير أمين مازن، وعمق كتابات الدكتور علي فهمي خشيم، األدبية 
الثرية، التي كانت تتناوب في صحيفة الحقيقة مع صادق النيهوم وخليفة الفاخري، ورشاد الهوني، 
وأعترف أن كتابات األستاذ أمين مازن، لم تأسرني في حينها، لم أنتبه إلى ثقافته العربية الواسعة 

وأسلوبه إاّل بعدما قرأت بتمعن »مساربه« البديعة.
محاكاة  الفاخري  كتابات  أن  وأعتبر  البعض،  شطح  التي  النيهوم،  كتابات  عليهم  طغت  كثيرون 
األسلوبين  فيه  أبرزنا  الذي  المضيئة«  الكلمات  »قطعان  كتابي  إلصدار  دعاني  ما  وهذا  للنيهوم، 
الُكتّاب الكبار تمكنوا من البقاء واالستمرار أثناء انتشار »الظاهرة  واختالفهما سردًا وأسلوبًا، ولغة. 
النيهومية«، مثلما أسماها الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه، أما الذين أخذوا به واستمروا يقلدونه لم 

يستمروا طوياًل.
إال  العشرين،  القرن  جونسون  دكتور  أو  )تشسترتون(  للكاتب  شيئًا  قبل  من  أقرأ  لم  أنني  أعترف 
بعد أن صادفتني فقرة من كتاباته وقفت عندها، وهي التي جعلتني أبحث عن أعماله. الفقرة تقول: 
تكون مجنونًا«،  أن  درامية من  أكثر  إنه  العقل،  وإثارة من سالمة  أشد خطرًا،  ليس هناك شيء   ..«

وأحسست أنه يتوافق مع بيت المتنبي الذي يقول:
»ذو العقل يشقى في النعيم بعقله** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم«.

ومما كتبه )تشسترتون( وأعجبني كثيرًا فقرة يتحدث فيها عن رؤية تتفق مع الكتب السماوية عن 
الجار، يقول:

»إننا نصنع أصدقاءنا، تمامًا مثلما نصنع أعداءنا. ولكن اهلل هو الذي يصنع لنا جيراننا«.. ويستطرد 
نحو  واجب  المرء  على  ليس  وتقول  الجار،  معاملة  بحسن  توصى  القديمة  الديانات  أن  موضحًا 
اإلنسانية، وإنما واجبه نحو جاره، وينبغي أن تكون عالقته به، ومعامالت مبهجة تصنع السرور، ونحب 
جارنا ألنه هناك موجود بجوارنا، وهو في الواقع نموذج إنساني متاح لنا طوال الوقت. لو أننا تأملنا 
حرص الديانات، على حسن معاملة الجار، النتبهنا إلى أنها سوف تمتد من جار إلى اآلخر فتعم المحبة 

الشارع كله ثم المدينة وصوال إلى اإلنسانية كافة«.
كثيرة هي كتاباته وكثيرة هي الفقرات التي مهرتها، كعادتي، بأقالم ملونة، منها الفقرة السابقة، 
وهي التي جعلتني أعود بذاكرتي وأتذكر طرائف وحكمًا، ومواقف إنسانية رائعة، عشتها مع جيراني، 

أستعرضها، بين حين وآخر فهي إن لم أجد فيها حكمة أو طرفة، هي بالتأكيد مسلية.
كان  الذي  عقيلة(  سي  )قهوة  رواد  وأحد  نبوس  بشارع  جارنا  قمر،  محمود  محمد  الرايس  أتذكر 
من أبرز عمال ميناء بنغازي، متين البنية، اجتماعي، باسم ودود. أذكر وأنا صبي أمسك ببطيخة، هي 
التي نسميها في بنغازي »دالعة« من محل سي محمد الصغير المالصق لمكتبة الشعالي الخراز في 
ناصية شارع سنيدل، وتفحصها بطبطته عليها وقال له: »حمراء! أراهنك على ذلك!« ثم وضعها على 
لي  تكون  بسبابتي،  هكذا  ثقبتها،  »لو  الصغير(:  محمد  )سي  لـ  وقال  اليسرى،  بيده  رفعها  الميزان. 
مجانًا، وإن لم أنجح أدفع ثمنها«.. ضحك سي محمد الصغير، وقال: »موافق!« وفعال تمكن من إيالج 

سبابته مباشرة في الدالعة ثاقبًا قشرتها السميكة ثم رفعها بسبابته. أنا انبهرت
ناصية  الدالعة وعند  أخذ سي محمد  أطفالك«.  له: »صحتين عليك وعلى  الصغير، وقال  وضحك 
»سي  إلى  وعاد  الحاضرين،  على  ووزعها  أبراجًا  وقسمها  الصغيرة  مطواه  استل  عقيلة،  سي  قهوة 
الصغير« ببرج منها، وابتاع منه دالعة أخرى، ليأخذها إلى بيته. سأله سي الصغير: »ولماذا لم تأخذ 
دالعتك التي ربحتها، وتحتفظ بنقودك؟« ضحك وقال: »بيتي لن تدخله بذرة دالعة إاّل بالحالل!« رحم 

اهلل سي محمد محمود قمر، وذريته المباركة.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
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كنت آخر السنة 1978، في مهمة صحفية، رفقة الزميل الشاعر 
الليبية. كان أصدقاء  الصحراء  واحات  الحريري«، في  الراحل »أحمد 
لي وزمالء، يكتبون الشعر والقصة، أقاموا ملتقى ثقافيًا في مدينة 
الرقيعي، وأثناء األمسية القصصية،  بنغازي، في ذكرى الشاعر علي 
التابعة  الجماعة  تسمى  كما  الثورية،  اللجان  من  داهمتهم شراذم 
العمل  بدعاوى  الملتقى،  ذلك  في  اعتقلوا، من شارك  وقد  للنظام. 

ضد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم؟.
بها، وكتبت  أعمل  التي  الجريدة  مقر  إلى طرابلس، حيث  عُدت 
والشاعر الصديق علي الرحيبي مذكرة إلى: قائد الثورة العقيد معمر 
القذافي. وضحنا فيها معرفتنا بالمجموعة التي اعتُقلت، باعتبارهم 
والعمل  بالحزبية  لهم  عالقة  ال  وأن  والقاصين،  الشعراء  من 
واعتقالني،  أمن  رجال  بيتي  إلى  جاء  التالي  اليوم  في  السياسي. 
أذكر  عندي.  وشيوعي  اشتراكي  كتاب  أي  أسلمهما  أن  منى  وطلبا 
مما سلمتهم: مذكرات هرتزل الصهيوني، والكتاب األخضر/ الفصل 
الثاني، باعتبار أنهما كتابان اشتراكيان، ماعند إلحاحي، قام ضابطا 

األمن، بمصادرتهما مع غيرهما من الكتب.
- 2

حرية.  تكون  أن  يمكن  السجن  وفي  السجن،  من  أقوى  الحياة 

وصدور  المحاكمة،  قبل  العام،  ونصف  لعام  التوقيف،  في  كنا  ولما 
الحكم باإلعدام المخفف للمؤبد، أصدرنا جريدة، كنت الرئيس فيها، 
أسميناها »القبوية- جريدة ال تبحث عن الحقيقة«، ألننا كنا في قبو 
هذه  من  طرابلس.  العاصمة  بأطراف  »الجديدة«،  منطقة  سجن 
نُقلنا  حيث  الحكم؛  عقب  صدرت  التي  »نوافير«،  كانت  »القبوية« 
سجن  وهو  األسود«،  بـ»الحصان  المعروف  العسكري،  السجن  إلى 
ويقع  بونيتو«،  بـ»بورتا  موسوليني،عُرف  عهد  اإليطاليون  أنشأه 

بوسط العاصمة قرب مقر القيادة وإقامة القذافي!.
تعّلب  وما  السجين،  صديقة  هي  التي  السجائر،  ورق  ذكر  وعلى 
في كرتون أو ورق، وفي داخلها، تغلف السجائر بسلوفان داخله ورق 
كتابة.  ورق  منه  ونجعل  السلوفان  عن  بالماء  ننزعه  كنا  ما  شفاف، 
أما علب الكارتون، فقد صنعنا منها فرنًا لتسخين األكل البارد، كما 
دوالبًا  صنعنا  الكارتون،  علب  من  وأيضًا  السجن،  إدارة  لنا  تمنحه 
لكن  السجائر،  أتعاَط  لم  السجن  دخلت  وقد  شابه.  وما  للمالبس 
»خرطوشة«،  معه  وجلب  زيارتي،  من  تمكن  بـ»الواسطة«  والدي 
أن  على  أصر  ثم  يدخن.  كان  ما  األميركية،  »فيتشروي«  سجائر 
معي،  السجائر  إدخال  عند  بمدخن،  لست  أني  لعلمه  أمامه  أدخن 

استعملتها أيضًا، في الكتابة على حائط الزنزانة.
الثقافة  كانت »نوافير« تصدر كل فترة، تضم مواضيع عدة في 

والفنون، وفي كل إصدار تحتوي على ملف، قد يكون لوحات رسمها 
بالسجن بعنوان »ما  أو يكون ندوة مثل ما عقدناها  السجناء،  أحد 
عربية  عاصمة  ألول  الصهاينة  احتالل  بعد  وتعني  بيروت«،  بعد 
عدة  أو  واحــد،  لمؤلف  كتاب  »نوافير«  من  عدد  كل  ومع   .1982
كتب، أو مترجم عن اإلنجليزية أو اإليطالية والفرنسية. من الكتب 
عبر  شاهدناه  كنا  خان،  لمحمد  مواطن«  »عودة  فيلم  حول  كتاب 
ما  تناول  العربي«  التلفزيون  دراما  في  »التصحر  ثم  التلفزيون، 
بدوية،  وكويتية  أردنية  تلفزيونية  مسلسالت  من  يُعرض،  كان 
التونسية، حينما  المحطة  التقطناها عبر  وأيضًا مسلسالت مصرية 
كانت مملوءة بالمحظورات، وكتاب »جدل القيد والورد« عن الشعر 
العربي  الفكر  في  والالعقالنية  »العقالنية  وكتاب  الحديث،  العربي 
قتل  »من  عنوانه:  فكري  ببحث  فيه  مشاركتي  وكانت  المعاصر«، 
مرجعيتها  التي  العربية  الالعقالنية  فيه  متهمًا  مــروة؟«،  حسين 
تاريخية.  وكتابات  روايات  أصدرنا  الترجمة  وفي  األلمانية.  المثالية 
يقوم  منا  وعدد  وغيره،  العربي  الراديو  محطات  نتابع  كنا  كذلك 
الكاتب  وفاة  ذلك:عند  مثال  المجلة.  في  لنشره  نسمع،  ما  بكتابة 
إذاعة  عبر  مــرة،  ألول  معه  لقاء  ُأذيــع  الشرقاوي«،  »عبدالرحمن 
»صوت العرب«، قمنا بكتابته، ومن ثم نشره، ألول مرة في صحافة 

مكتوبة، أي كان خبطتنا الصحفية!.

منذ  الليبي  الثقافي  المشهد  في  النثر  في  ثورة  النيهوم  شّكل 
ما جعله  أدبية مشعة،  بلغة  الفكرية  المقالة  الستينيات، وحقن 
نجمًا في الساحة ملهمًا للكثير من الشبان، وكثيرون استسهلوا 
األغبياء،  النيهوم  تالميذ  تسميتهم  إلى  أفضى  بشكل  تقليده 
بجمال  وال  بنثره  مفتونًا  يكن  لم  التالميذ  هؤالء  أحد  أن  غير 
اتجاه،  التي كانت تطوح في كل  الفكرية  عبارته؛ بل بشطحاته 
السخرية  حد  الناقدة  األفكار  تلك  في  أحيانًا  الكامنة  وبالغرابة 
أحيانًا لما قبلها، وبانتقائه من التاريخ ما يخدم فكرته دون أن 
يتكبد عناء وضع هوامش لمصادره، مثلما كان صوت المونولوج 
عند النيهوم يرفض أن يناقش من انتقدوه أو ناقشوه متذرعًا 
من  ــًا  ردح جاهد  التي  الفكر  منطقة  إلى  يعيدونه  بكونهم 
الحوار  بأنه »نوع من  الحوار معهم  الزمن كي يغادرها، ويصف 
النيهوم  تالميذ  أحد  كان  القذافي  طرشان«.  بين  المستحيل 
ركيك  بأسلوب  األخضر  كتابه  إلى  أفكاره  من  الكثير  نقل  الذي 

مثلما يغش طالب غبي بطرف عينه من طالب ذكي.
الحاكمتين  األيديولوجيتين  بين  ثالث  طريق  عن  البحث 
هذه  وكانت  النيهوم،  كتابات  في  مبكرًا  ورد  الكون  في 
النظرية  سُمي  ما  منها  خــرج  التي  الشرنقة  هي  الفكرة 
مُبشِّرة  باألطروحتين  لإلطاحة  تسعى  التي  الثالثة  العالمية 
هذه  وجــاءت  النهائي،  والحل  والخالص  باالنعتاق  العالم 
في  مختلف  وتحليل  بشكل  النيهوم  طرحها  التي  الفكرة 
الركيكة،  واللغة  مسخ،  كأنها  الركيك  األخضر  الكتاب  أسلوب 
األصلية،  الفاشية  سمات  إحدى  هي  إيكو،  أمبرتو  يجادل  كما 

أو كما يسميها اللغة األرويلية.
الديمقراطية المباشرة إحدى شطحات النيهوم التي اقترحها 
له، وفق  روحًا  المونولوج  يتخذ  الذي  الفكر  سابقًا ضمن غنائية 
طبيعة الرؤية اليوتوبية التي تسلط نظرها على ضوء واحد في 

آخر النفق وال يهمها ما يحدث حولها أو قبلها أو بعدها.
الفنجان  »قارئة  الفيتوري  أحمد  مقالة  الشجون،  هذه  أثار  ما 
أغسطس   17 الوسط  ببوابة  المنشورة  البالد«  تقود  التي 
هذه  في  المزمن  األلم  على  اإلصبع  فيها  يضع  التي   ،2021
األمة التي ما انفكت عبر التاريخ تحدق في السماء بينما الخراب 
يتراكم عند قدميها، مثل الفالح البعلي الذي يحدق في الغيوم 
أو  مياه،  نهر  يجري  أمتار  بُعد  على  أقدامه  وتحت  لها  ويصلي 
مثل قبائلنا التي كانت في أيام الجوع تتحارب على سقط المتاع، 
وتنتظر مائدة من السماء، بينما الكنز الذي جعلها تبني ناطحات 

السحاب تحت أقدامها.
كائنات  برمج  اهلل  أن  نسينا  حيث  ــم،  األل مكمن  هو  هــذا 

األرض غير العاقلة جينيًا بما يحل مشاكلها؛ بل وضع لها نظمًا 
الجينات،  خالل  من  تتوارثها  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية 
ألوامر  تستجيب  كي  يحرك عضالتها  أن  الصغير  مخها  ومهمة 
الجينات، بينما زود اإلنسان بجهاز عظيم وذكي داخل جمجمته 
كي يحل به مشاكله، وكي يطوره وينميه ليعمل بأقصى طاقة 
ممكنة عبر التعليم وتنمية المهارات والبحث والتحليل، غير أن 
في  المحرمة  الفلسفة  هي  المخ  عضالت  لتمارين  صالة  أهم 
النمل  أو  النحل  ممالك  مثل  يعيشوا  أن  يريدون  من  شريعة 

المبرمجة إلهيا دون تغيير لماليين السنين.
أحمد  يذكر  الليبي،  السياسي  الزمن  من  مراحل  ثالث  في 
ثالث حاالت تختصر آلية إعادة التدوير التي نستخدمها في كل 

شيء ما عدا النفايات والقمامة حيث يجب أن تستخدم.
في  المتمثلة  الــقــرارات  وأول  العسكري،  االنقالب  بداية 
فترينة  في  الدين  تضع  التي  الشارع؛  في  واألكــل  الخمر  منع 
بالتقوى  الرعية  عيون  يبهر  كي  السياسي  الحاكم  أو  الزعيم 
رئيس  خطاب  ثم  خاللها.  من  وسيحكم  خاللها  من  جاء  التي 
الشريط  وقص  التحرير  بيوم  االحتفال  في  االنتقالي  المجلس 
حرية  بعودة  الفحول  المواطنين  فيه  بشر  الذي  الجديدة،  ليبيا 
الزواج من أربع. وصواًل إلى بيان وتبيين رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد دبيبة، في مناسبة اليوم العالمي للشباب 
)عقد نكاح(، لمئات اآلالف  الذي كان »بمثابة عقد زواج شرعي: 
البيان،  لذاك  يستمعون،  ساعة  كانوا  من  الليبي،  الشباب  من 
يعانون  صوب،  كل  من  الجائحة  تداهمهم  دامس،  ظالم  في 
في  غاصة  بالد  من  الشرعية،  غير  بالهجرة  يحلمون  البطالة، 

حرب أهلية..... إلخ«.
المفارقة يا أحمد، وال أعرف إن كنت تشاركني الرأي، أن حاكم 
عميقة  دينية  خلفية  جاء من  والذي  ليبيا،  في  وطنية  دولة  أول 
في  النهج  هذا  يستخدم  لم  والجغرافيا،  التاريخ  في  وطاعنة 
واألمم  ليبيا  »استقالل  بيلت  كتاب  قرأتُ  وحين  االستقطاب، 
تأسيس  تاريخ  في  المهمين  العامين  يرصد  الذي  المتحدة« 
إدريس  السيد  آلراء  واسعة  مساحة  ويفسح  الوطنية،  الدولة 
ترى  علمانية  بمسحة  محنكًا  سياسيًا  أرى  كنت  معه،  وحواراته 
عبر  سوى  يكون  لن  الدولة  على  مقبل  خام  بلد  أزمة  حل  أن 
السياسة واالقتصاد واالجتماع كعلوم، واختيار الفضاء الحضاري 
المناسب للعمل ضمنه. نعم له سلطة روحية نابعة من الحس 
وعالقتها  أسرته  تاريخ  ومن  الليبيين  يميز  الــذي  الصوفي 
بقبائل برقة والجنوب خصوصًا، لكن في كل بياناته وخطبه لم 
التي هي فعاًل مكدسة في خزانة تاريخه.  البضاعة  يتاجر بهذه 

انتماءات  لها  الليبية  الدولة  أن  في  بيلت  السنوسي  جــادل 
عالقات  تربطها  لكن  بالعاطفة،  لها  تمت  وعربية  إسالمية 
ال  المتوسط  البحر  وحوض  بالشمال  مهمة  ومصالح  تاريخية 
أسباب  تزول  حتى  الكندي  شارع  قفل  رفض  تجاهلها.  يمكن 
واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  عبر  السلبية  الظاهرة  تلك 
الفيتوري  ويقر  باتًا،  منعًا  الخمور  بمنع  حازمًا  قرارًا  يصدر  ولم 
مدينة  ابن  كان  أنه  تقريبًا  الليبية  الدولة  عمر  من  عمره  الذي 
لكن  الفرس،  مربط  هذا  ليس  ومقاهٍ«.  متاجر  للخمور  »حيث 
المتطفلون عليه،  الدين غالبًا هم  لتوضيح أن من يستخدمون 

والمتاجرون به.
أشار  التي  الصورة  تكتمل  حتى  البدء  إلى  العودة  من  بُد  ال 
التي خرج  األنيقة  المعاطف  تلك  نغفل  أن  الفيتوري، دون  إليها 
فالنيهوم  الشعوب،  بعواطف  والمتاجرون  المستبدون  منها 
يطرح  أن  دون  السائدة  األطــروحــات  كل  بتقويض  المغرم 
بانتقائية  يتعامل معه  الذي  التاريخ  البداية، سيلهمه  بدياًل في 
سيرفض  ونضج،  األنبياء  عمر  إلى  وصل  أن  بعد  البديل  لطرح 
مصطلحات المجتمع المدني ألنها لم ترد في القرآن، ومن لندن 
مشاكلنا  حل  أن  يقترح  الناقد،  مجلة  في  الدورية  مقاالته  وعبر 
كلها في العودة إلى الجامع يوم الجمعة كخيار ديمقراطي وحيد 
»يرضي المشاعر والعقول« قائاًل: »ليستعيد هذا اليوم المبارك 
هويته السياسية الضائعة«. وبشعور ديني ممزوج بحس قومي 
سيربط تسييس الجمعة بنهضة العرب، قائاًل بيقين ال يعتريه 
الشك: »إذ ذاك فقط.. سيسمع أعداء العرب هدير الزلزال القادم 
اإلسالم  قواعد  أن  وسيؤكد  فقط«.  ذاك  إذ  األرض..  قلب  من 
)الجهاد(،  إليها قاعدة منسية وأهم وهي  ليست خمسًا ويضيف 
خطبه  في  مرارًا  عنها  وتحدث  القذافي  عاد  التي  القاعدة  تلك 
دعم  أو  التحرر،  حركات  دعم  بند  تحت  ونفذها  ومحاضراته، 
دائمًا  مؤكدًا  أفغانستان،  وفي  والصين  الفلبين  في  الجهاديين 

أنه ابن المجاهدين، أو داعيًا أحيانًا للحرب على الصليبيين.
الجمعات  أيام  الجوامع  من  يخرج  العربي  الربيع  بدأ  حين 
بصيحات التكبير وهدير الزلزال العربي، تذكرت اقتراح النيهوم 

لدرجة اتهمته بالعبقرية.
يقول النيهوم أيضًا عمن جادلوه »الذين أرادوا أن يناقشوه 
نقاشًا أكاديميًا باردًا في الوقت الذي أراد فيه أن يخاطب العقول 
والمشاعر معًا« وربما هذا ما يؤكد اقتباس الفيتوري عن عبداهلل 
القصيمي »البشر في األكثر، يرحبون بمن يثيرون مشاعرهم، ال 

بمن يُعّلمون عقولهم«.
حيث  أوروبــا  إلى  والمشاعر  الفكر  بجناحي  النيهوم  حّلق 
ـ  منه  قصد  دون  ــ  تلميذه  ترك  أن  بعد  حياته،  بقية  قضى 
»كان  الفيتوري:  يصفه  كما  الذي  القذافي،  معمر  أول  المالزم 
الخبرة  »عديم  تجربته،  وفقر  ثقافته  محدودية«  للنظر،  الفتا 
بسيط،  مجتمع  في  يعيث  السياسة«.  وخاصة  الحياة،  بمجمل 
ودولة ال تزال هشة، بمسوخ أفكار ال تصلح إال لشطحات كاتب 
كعلبة  تقابله  فكرة  كل  وبركل  اللغوي،  باللعب  مغرم  هيبي 

صفيح في الطريق.
نعم، كما يقول الفيتوري »ليس في الجراب غير الدين« حين 
سلطة  لكل  الديني  األساس  لكن  بالسياسية،  الجهل  يتفشى 
داهن  الذي  الفكر  من  الكثير  طيات  في  موجودًا  ظل  عربية، 
أو  التنوير  فكر  على  جورًا  بعضه  وحُِسب  الدينية،  المؤسسة 
فكر النهضة، واليزال يصدح بقوة هذه الفترة في الفتة عقيمة 
الكثيرون  اآلن  يتلقفها  التي  الديني(؛  الخطاب  )تجديد  مفادها 
عمليات  تجري  فقط  منذ شهر  كانت  التي  طالبان  بقولهم عن 
خطابها  جددت  أنها  ــواق،  واألس الفنادق  في  انتحارية  تفجير 
وكأن  سنة،  عشرين  قبل  كانت  مثلما  ليست  وهي  الديني، 
سمتها  أيديولوجية  منظومة  في  يقاس  زمن  سنة  العشرين 
الوقت  تزداد مع  بل  ألف سنة؛  أكثر من  منذ  تتغير  لم  الجمود، 
الدين  حتى مؤسس  يتصوره  لم  وعنفًا  وتشوهًا  وتطرفًا  تصلبًا 

النبي محمد، الذي تطرح سيرته قيما مختلفة.
وأختم باالقتباس الجميل والمحزن، عن أريكا يونغ، الذي ختم 
به الفيتوري مقالته: »ليست المسألة، متى بدأت األمور تسوء؟، 

بل متى كانت على ما يرام؟«.
العربي  الربيع  أهــداف  قلب  في  فكانت  هذه  يــرام(  )ما  أما 
الشباب  من  الوسطى  الطبقة  تقوده  كانت  حين  وهتافاته 
السياسي  اإلســالم  جماعات  عليه  تتكالب  أن  قبل  المتعلم، 
لكن  مهده،  في  يرام(  )ما  كل  لتجهض  وإقليمي،  دولي  بدعم 
ال يجب أن نتخلى عنها ألن من طبيعة المستقبل أن ال ييأس 

من االنتظار.

»جار.. يا جار، يا جار«

البغي على 
حقوق اآلخرين
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وزارة الثقافة تنظم محاضرة للشاعر والكاتب رامز النويصري

طرابلس  مهرجان  ــد،  األح »كورنثيا«،  بفندق  اختتم 
لتنمية  الليبية  المؤسسة  من  بتنظيم  لألنيميشن، 
وريــادة  للتطوير  »مساحة  ومؤسسة  الــمــشــروعــات، 
لإلنتاج  الــصــحــراء  ــان  ــرس »ف ومــؤســســة  األعـــمـــال«، 

اإلعالمي«.
على  فعالياته،  نظمت  الـــذي  المهرجان  وشــهــد 
لمواهب  واسعة  مشاركة  ــد،  واألح السبت  يومي  مدى 
الصورة  حركة  مجال  في  المتخصصين  وكذا  التشكيل، 

والصوت وصناعة المحتوى.
كلمة  في  الشباب،  وزارة  وكيل  الكائب،  أحمد  وأكد 
كونها  في  الخطوة،  هذه  إيجابية  للمهرجان،  افتتاحية 
مجال  فــي  الفتية  للقدرات  مباشرا  استثمارا  تمثل 
كعنصر  البشرية  المهارة  وإدخــال  والفن،  التكنولوجيا 
الوعي  لحالة  مكسب  ــة،  ــاف واإلض للتطوير  أســاســي 

بالشرط التنموي وأبعاده االقتصادية والفكرية.
قاعدة معرفية

وحــدة  رئيسة  الــالفــي  ليلى  الــدكــتــورة  وأوضــحــت 
مسعودة  والدكتورة  الرئاسي،  بالمجلس  المرأة  تمكين 
كلماتهما  في  والتعليم،  التربية  وزارة  وكيلة  األســود 
أصيل  كــرافــد  المعرفية  للقاعدة  التأسيس  أهمية 
االبتكار  قـــدرات  مــن  يرفع  علمي  وســانــد  للموهبة، 

لصناعة تتشابك معرفيا مع علوم عدة.
الليبية  بالمؤسسة  مــســؤول  خليل  محمد  وأشـــار 
كممثل  الغزالي  لجين  والدكتورة  المشروعات،  لتنمية 
في  ــال«  ــم األع وريـــادة  لتطوير  »مساحة  لمؤسسة 
لتطوير  الشابة  بالقدرات  الدفع  وجوب  إلى  كلماتهما 
وهو  عالميا،  نفسه  فض  الذي  المجال  هذا  في  مهاراتها 

ملحوظ  إقبال  ولــه  والفن  الصناعة  بين  يجمع  اتجاه 
فرصة  المهرجان  كان  لذا  بليبيا،  الشباب  شريحة  بين 
تتحسس  مواهب  على  للتعرف  والمهتمين  للشركات 
وتبادل  للتعارف  أرضية  وخلق  المسار  هذا  في  طريقها 

وجهات النظر فيما بينها في هذا المجال.

فرصة لالكتشاف
»مساحة  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  فحيج  وليد  أكد 
»الوسط«  إلى  له  تصريح  في  األعمال«  وريادة  للتطوير 
مجال  في  فنانا  ثالثين  بمشاركة  جاء  المهرجان  أن 
دمج  عملية  في  تدخل  تقنية  وتخصصات  التشكيل، 

المواهب  الكتشاف  فرصة  يمثل  وهو  بالحركة،  الرسم 
قاعدة  ووضع  »األنيميشن«  بصناعة  عالقة  لها  التي 
وكذا  بينها،  المشاركة  مجال  وتسهيل  لها،  معلومات 
هذا  دخول  في  الراغبين  للشباب  عمل  فرص  إيجاد 

الفضاء من خالل التعريف بأعمالهم.

نظرة تشكيلية
صناعة  أن  أبوعجيلة  الناصر  عبد  التشكيلي  الفنان  ويرى 
بعض  نظرة  أن  مع  وبقوة،  نفسها  فرضت  األنيميشن 
في  دونية،  والزالت  كانت  لها  الليبيين  التشكيليين 
أنها  كما  عقود،  مدى  على  ذاكرتنا  شكلت  أنها  حين 
ورؤيته  الذاتية  الفنان  مهارة  بين  الجمع  ميزة  تمتلك 
إلى  اللوني  السكون  بهذا  والخروج  اللوحة،  في  الخاصة 
عن  التعبير  على  القدرة  للشخصية  يمنح  متحرك  مجال 
التي كونتها، وإذا  الفنية  الذائقة  نفسها وكذا عن خلفية 
في  فعليه  اإلمكانات  قلة  على  باللوم  يلقي  الفنان  كان 
المجال  هذا  اتجاه  في  لألمام  بخطوة  يبادر  أن  المقابل 

وأن ال يستسلم للثبات.
تجمع  بأنها  لوحاته  أبومنجل  وســام  الفنان  ووصــف 
المصورة  القصص  أي  آرت«،  والبوب  »الكوميك  بين 
حس  لها  سريالية  لوحات  إلى  إضافة  الملونة،  وأألعمال 
لتأثره  الفنية  خياراته  أسباب  أبومنجل  وأرجع  الكوميك، 
وإرن  سباون  مثل  أميركان  فنانين  أعمال  بمشاهدة 

فيرست وغيرهما.
في  النجاح  أولوية  المبروك  حاتم  التشكيلي  ووضع 
الرسام  بين  األدوار  تكامل  إلــى  »األنيميشن«  فضاء 
بينهم  فكري  تقارب  وجــوب  وكــذا  والكاتب،  والمخرج 
المخرج  يود  وما  اللوحة  في  ــارات  اإلش مقاصد  لتفهم 
إليصاله  الكاتب  يهدف  وما  معين،  تعديل  عبر  إبراقه 

من خالل ربط الصورة بالسرد.

ثقافة 12www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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أريج  يعبق  زهــرة   ،1974/2/19 مواليد  من  الغناي،  »فايزة 
ولكن  الفن،  تدرس  لم  إنها  طبيعيا.  ربانيا  إبداعا  موهبتها 
 1999 سنة  الــعــمــارة،  قسم  الهندسة  كلية  فــي  تخرجها 
والضوء  والنسب  بــاأللــوان  اإلحــســاس  خالله  من  اكتسبت 
الرسم  موهبة  لتطوير  تعلمت  مــا  فوظفت  واإلضــــاءة، 
ولكنها  صغرها،  منذ  ترسم  كانت  إنها  وقالت  والتشكيل. 
يرى  الخاصة.  بطريقتها  ترسمه  أن  تود  فيما  أفكارها  تضع 
الدمج  إلى  تميل  أنها  ليبيا،  في  التشكيلي،  للفن  المتابعون 
على  المرأة  وتسيطر  والتجريدية،  التكعيبية  المدرسة  بين  ما 

أعمالها، وتتخذها رمزا ونموذجا ألعمالها.
لمعرضها  إقامتها  يوم  الشركسي،  محمد  األستاذ  كتب 
في  وإصـــرار،  وبعزيمة  شجاعة  خطوة  ــي  »ف فــقــال:  األول 
ــة أقــامــت  ــادي ــروف غــيــر ع ظـ
األول  الشخصي  معرضها 
ولمدة  الطفل  مسرح  بردهة 
جميل  الــعــرض  ــد،  واحـ ــوم  ي
الحضور  استمتع  وبسيط، 
ــهــا، وأيــضــا  ــات ــوح بــتــأمــل ل
الموسيقي  الــعــزف  بفقرات 
فيه  أبدعت  ــذي  ال المباشر، 

مواهب في عمر الزهور«.
التشكيلي  ــان  ــن ــف ال ــا  أمـ
المتخصص  بإيجاز  موهبتها  فلخص  بدر،  عبدالقادر  األستاذ 

الموهوب، فقال:
المتاحة  للطبيعة  وتأمالتها  للواقع  معايشتها  عمق  »من 
الغناي.  فائزة  التشكيلية  الفنانة  أعمال  تأسرك  أمامها، 
ترسم  وهي  اليومية،  وأحداثه  الواقع  من  منتقاة  أعمالها 
وعفوية،  بحرية  بالها  على  يخطر  ما  وكــل  سجيتها  على 
أعمال  من  بالكثير  تأثرها  أعمال  خالل  من  عاطفتها  تعكس 
والتجريدية  التعبيرية،  المدرسة  من  العالميين  الفنانين 
بمعانتها  تشي  أعمالها  بيكاسو،  تكعيبية  إلــى  التعبيرية 
لوحاتها  حـــدود،  لمخيلتها  وليس  باآلخرين  وإحساسها 
تبرز  إذ  ــوح؛  ووض وثقة  بثبات  الحياة  إيقاعات  مع  متناغمة 
الحزن  وحــاالت  الحرية  لقيمة  الحقيقي  المعنى  المشهد 
تجريديا  عمال  سبعين  من  أكثر  الروحية.  والتأمالت  والفرح 
من  بمزيد  وتبشر  لالنتباه  ملفتة  تشكيلية  تجربة  تمثل 
باقي  عن  متفردة  ويجعلها  ــروح،  وال للبصر  المبهج  ــداع  اإلب

التجارب األنثوية في المشهد التشكيلي في بنغازي«.
موهبة  أمــام  بأننا  إحساسي  ســوى  أضيف  ما  لــدى  ليس 
إبداعات  »هــذه  بالبنان:  لوحاتها  إلى  نشير  طويال  سنظل 

الفنانة فائزة الغناي«.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

التشكيلية 
فايزة الغناي

إنها فنانة ترسم 
على سجيتها 
بحرية وعفوية

مشاركة واسعة ملواهب التشكيل في مهرجان طرابلس لألنيميشن
نظمته مؤسسة تنمية المشروعات

مواهب الفوتوغراف الليبية تحتفي باليوم العاملي للتصوير

نقل تبعية الهيئة العامة 
للخيالة إلى وزارة الثقافة

يحاضر عن الثقافة في زمن »كورونا«

● اليوم العالمي للتصوير

الوسط: عبدالسالم الفقهي

طرابلس: الوسط

بوكليب،  جمعة  الليبي،  الكاتب  وقــع 
بمنطقة  الفرجاني  بمكتبة  الخميس، 
»نهارات  ــة  رواي لندن،   - ــال  روي بــارك 
مقاالت   - التاريخ  »يد  وكتاب  لندنية« 

مختارة«، الصادرين عن »الفرجاني«.
المثقفين  من  كبير  عــدد  وتفاعل 
العملين،  صدور  مع  والكتاب  ــاء  واألدب
مهمة  ــة  ــاف ــإض ك بــهــمــا  مــرحــبــيــن 
فكتب  والــعــربــيــة،  الليبية  للمكتبة 
على  زعبية  بشير  الصحفي  الكاتب 
رخات  »مثل  »فيسبوك«:  في  صفحته 
قحط،  ســاعــة  تطالك  مفاجئة  مطر 
وتنتعش  الجسد،  لوقعها  فيستجيب 
األمـــل..  فسحة  لتتسع  ــروح،  ــ ال بها 
بنا  يستفرد  حين  شعورنا  يكون  هكذا 
في  منغمسين  ونحن  والتوتر،  القلق 
آلت  الــذي  االنسداد  يشبه  ما  متابعة 
عمل  إنجاز  خبر  فيفاجئنا  البالد،  إليها 

بالضبط  هو  ــذا  وه لمبدعينا،  جديد 
على  أطلع  وأنا  اجتاحني  الذي  الشعور 
للكاتب  جديدين  كتابين  صــدور  خبر 
عن  بوكليب،  جمعة  المبدع،  الليبي 
)نهارات  وهما  الرائدة،  الفرجاني  دار 
التاريخ(  )يــد  وكتاب  ــة،  رواي لندنية(- 
الكاتب  اخــتــارهــا  مجموعة  ويحتوي 
صحف  في  منشورة  مقاالت  ضمن  من 
أيها  مبدعا  ــت  دم وعــربــيــة..  ليبية 
الفرجاني  لــدار  وشكرا  جمعة،  العزيز 
المفاجآت  ــذه  ه بمثل  عودتنا  التي 
مسار  في  القيمة  والمبادرات  الجميلة، 

الكتاب الليبي«.
تــدور  لندنية«  ــارات  ــه »ن ــة  ــ ورواي
البريطانية،  العاصمة  فــي  أحداثها 
ــحــاول  وت ــدة  ــدي ــج ال ــة  ــفــي األل مطلع 
والوطن،  المنفى  معنى  في  الغوص 
ليبية  شخصيات  عــدة  حياة  وتعرض 
في  تعيش  نفسها  وجـــدت  وعــربــيــة 

بوتقة لندن.
ــد  ــي ــن مــوال ــب مـ ــي ــل ــوك جــمــعــة ب

الكتابة  بــدأ   ،1952 العام  طرابلس 
من  السبعينيات  منتصف  في  والنشر 
مجموعة  له  صــدرت  الماضي،  القرن 
بعنوان   2008 العام  ــى  أول قصصية 
ــيــزي«،  ــكــل ــر اإلن ــب ــن ال ــات م ــاي ــك »ح
تــنــاولــت أزمـــة الــهــويــة واالغــتــراب 
والسياسي  واالجــتــمــاعــي  الــثــقــافــي 
مدينتين  بين  الكاتب  عاشها  التي 
التي  ولندن  ــه،  رأس مسقط  طرابلس 

شكلت عنده رحلة البحث عن الذات.
قصصية  مجموعة  له  ــدرت  ص كما 
دفتر  فــي  صغيرة  »خــطــوط  بعنوان 
فيها  يطرح   ،2013 الــعــام  الــغــيــاب« 
ــاة  ــي ــح تـــســـاؤالتـــه عـــن الـــمـــوت وال

والغربة.
بصحيفة  ــة  ــ دوري مــقــالــة  ويــكــتــب 
العديد  جانب  إلى  »الوسط«  وبوابة 
ــي صــحــف ومــجــالت  ــاالت ف ــمــق ــن ال م
اإلسهامات  عــن  فضال  أخــرى،  عربية 
ــج  ــام ــرن ــهــا ب ــن ــي اإلذاعــــيــــة مـــن ب

البودكاست »رسالة من لندن«.

موقع  على  صفحتها  عبر  المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزارة  ذكــرت 
أصدر  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الـــوزراء  مجلس  أن  »فيسبوك«، 
للخيالة  العامة  الهيئة  تبعية  نقل  2021 بشأن  لسنة   312 رقم  القرار 

والمسرح والفنون، وتحديد مقرها الرئيسي.
نقل  على  للقرار  األولى  المادة  نصت  الخميس،  المنشور،  وحسب 

تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون إلى وزارة الثقافة.
بنغازي،  مدينة  الرئيسي  الهيئة  مقر  يكون  أن  الثانية  مادته  وفي 
مضيفا: »على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف 
صفحتها  على  ــوزارة  ال نشرتها  القرار  من  ضوئية  صورة  وفق  له«، 

بموقع »فيسبوك«.
الفرق  واعتماد  المسارح  بإنشاء  تعني  الهيئة  أن  المعروف  ومن 
مزاولة  أذونات  وإصدار  األهلية  الفرق  عمل  آليات  وتحديد  المسرحية 
وضمان  البالد،  داخل  والسينما  الفنية  األنشطة  ودعم  لها  نشاط 

مشاركة مميزة للفنان الليبي في المهرجانات الدولية.

هذه الصناعة تمتلك ميزة 
الجمع بين مهارة الفنان الذاتية 

ورؤيته الخاصة في اللوحة

القاهرة - الوسط

جمعة بوكليب يوقع »نهارات لندنية« و»يد التاريخ« في العاصمة اإلنجليزيةجمعة بوكليب يوقع »نهارات لندنية« و»يد التاريخ« في العاصمة اإلنجليزية

األربعاء،  المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزارة  نظمت 
ألقاها  بمقرها، محاضرة  الكائنة  الطيوب  بلد  بقاعة 
الشاعر والكاتب رامز النويصري بعنوان »الثقافة في 

زمن الكورونا«.
في  الراندي  خيري  السيد  الوزارة  وكيل  وتطرق 
فرضتها  التي  التحديات  حول  استهاللي  حديث 
والحجر،  اإلغالق  عن  المترتبة  واإلجراءات  الجائحة 
تضررا  األكثر  كان  الثقافي  القطاع  وأن  خصوصا 
الجمهور؛  مع  المباشر  االتصال  على  اعتماده  بحكم 
لتعزيز  مهمة  كأداة  الزما  االستمرار  يظل  لكن 
البناء  في  الثقافي  الشرط  معادلة  على  المحافظة 
بالذاكرة  والنهوض  الهوية  على  والحفاظ  المعرفي 

الجمعية للمستوى المطلوب.

أسس أولية
المصور  عرضه  في  النويصري  رامز  الشاعر  وتناول 
منطلقا  الثقافي  العمل  مسارات  في  األولية  األسس 
كما  األسس،  تلك  على  دالة  لتعريفات  نماذج  من 
شامل  مفهوم  وضع  حاول  الذي  سابير  عند  نرى 
أنها  على  األولى  تنهض  ثالث  نقاط  عبر  للثقافة 
اإلرث  مصدرها  يكون  اإلنسان  بها  يتصف  صفة  أي 
األفكار  من  مجموعة  الثانية  تراها  فيما  االجتماعي، 
ما  مجتمع  في  تنتشر  التي  والخبرات  والمعلومات 

أساسها  ويكون  لها،  االجتماعي  التأييد  بسبب 
من  مجموعة  كونها  في  الثالثة  وتخلص  التراث، 
العامة  واالتجاهات  الحياة  حول  تدور  التي  األفكار 
ومظاهر الحضارة التي يتميز بها شعب ما، وتكسبه 

مكانة خاصة في العالم.
للثقافة  هوايت«  »ليزلي  رؤية  المحاضر  وساق 
تنظيم  على  األفراد  تساعد  وسيلة  أنها  على 
األشياء  وجميع  ومعارفهم،  وقيمهم،  معتقداتهم، 
في  يشكل  والذي  حياتهم،  في  تعلموها  التي 

النهاية أنماط سلوكهم.
وجوب  أن  إلى  مدخله  من  النويصري  ويصل 
خالل  عليها  العمل  تم  التي  البرامج  كل  أن  إدراك 
هي  الدول،  من  الكثير  فرضتها  التي  الحظر  فترات 
أكثر  اتخذت؛  كانت  وإن  األساس،  في  ثقافية  برامج 
يعكس  ما  وهذا  مجال،  أو  وجهة،  أو  شكل،  من 
النظر  بغض  المجتمع،  في  للثقافة  المهم  الدور 
بها  المناط  المؤسسات  أو  المؤسسة  به  تقوم  عما 

االطالع بهذا الدور.
المؤسسات  وضع  »كورونا«  فيروس  أن  وأشار 
في  لالستمرار  كبير  تحد  أمام  عالميا،  الثقافية 
بها،  المناط  بدورها  والقيام  عملها،  ممارسة 
أن  بعد  القطاع،  هذا  أهمية  على  الفرد  نبه  كما 
الموسيقى،  المسرح،  خاصة؛  الفعاليات  عنه،  غابت 
السينما، وبذا نتج عن ذلك سؤال وهو كيف يمكن 
الحظر  زمن  كورونا؛  زمن  في  ثقافي،  عمل  تحقيق 

والعزلة؟

جوانب إيجابية
عبر  عام،  بشكل  االجابة  اإلنترنت  لشبكة  وكان 
التي  االتصال  تطبيقات  وبرامج  التواصل  منصات 

الثقافي،  العمل  استمرار  في  كبير  بشكل  ساهمت 
خالل  من  افتراضية  ألحداث  فعالياته،  بتحويل 
االتصال الشبكي، بداية من األمسيات الشعرية إلى 

المهرجانات ومعارض الكتب!
المنزلي،  والحجر  التباعد  أن  إلى  المحاضر  وألمح 
التوظيف  خالل  من  ثقافيا،  إيجابي  جانب  له  كان 
تزايدت  حيث  اإلنترنت؛  شبكة  إلمكانيات  األمثل 
الكثير  وتوجه  المقامة،  والفعاليات  األنشطة  وتيرة 
اإلعالمية  القنوات  إلى  الثقافية  المؤسسات  من 
ارتفاع  لذلك  وكنتيجة  التثقيفي،  دورها  لممارسة 

نسب مشاهدتها.

تجربتان
قصور  أوضحت  التجربة  هذه  أن  بالقول  وتابع 
للتقنيات  مواكبتها  عدم  في  الحكومية  المؤسسات 
وسائل  مع  التعاطي  في  مرونتها  وغياب  الحديثة 
الحديثة واكتفائها بالمراقبة عن المشاركة،  اإلعالم 
الدولة،  للمؤسسات  األفكار  خزانة  فقر  وكذا 
في  للقرار  والراديكالية  الروتينية  للطبيعة  باإلضافة 

المؤسسات الحكومية.
الفردي  العمل  قدرة  عكست  ذلك،  مقابل  وفي 
على  والجماعية  األهلية  أو  الخاصة  والمؤسسات 
بسبب  وواسع  ومميز  حقيقي  ثقافي  عمل  تقديم 
للمنصات  الوصول  وسهولة  الكبيرة،  المرونة 
والمنصات  التطبيقات  غالبية  أن  عدا  والتطبيقات، 

مجانية، بالتالي ال موانع اقتصادية من االستمرار .

ومحترفي  مواهب  من  مختارة  مجموعة  قدمت 
بمناسبة  فنيا  معرضا  الخميس،  الفوتوغراف،  فن 
 Hive« بقاعة  وذلك  للتصوير،  العالمي  اليوم 
حي  البرج  بشارع  الكائن  بمقرها   »space

األندلس في طرابلس.
ضوئية  مختارات  على  المعرض  واشتمل 
تنوعت بين البورتريه الشخصي ومناظر الطبيعة، 
اليومية،  الحياة  وقائع  من  نماذج  جسدت  كما 
تتجه في معظمها للموائمة بين العنصر الجمالي 

والفكرة أو الموضوع.
المشاركين  الفنانين  أسماء  ضمن  ومن 
محمد  منكوسة،  عماد  الجواشي،  )طه  بالمعرض 
أحمد  مغيدر،  نزيه  البيزنطي،  بشير  الشبلي، 
بشير  القديري،  الدين  مجد  رحيل،  مروة  أبوغولة، 
قاسم  الشاب  الفنان  وتحدث   ،) إلخ  زاهية..  بن 
بالمدينة  التقطها  بلوحة  مشاركته  عن  تنتوش 

اختارها  التي  الزوايا  عند  متوقفا  القديمة 
يتم  وكيف  المطلوب،  المشهد  على  للحصول 
المعادلة  بهذه  واالتجاه  والضوء  الظل  استغالل 
وتستنطق  المكان  روح  تعكس  بلوحة  للخروج 

أبعاده الجمالية.

● رامز النويصري

● جمعة بوكليب يوقع كتابيه بمكتبة الفرجاني بمنطقة بارك رويال - لندن



األفالم  لمشاريع  التقديم  طلبات  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  يقبل 
في  القصيرة  واألفالم  التطوير  مرحلة  في  القصيرة  والروائية  الوثائقية 
المصرية  السينما  لصناع  بشارة  خالد  لجائزة  اإلنتاج،  بعد  ما  مرحلة 

المستقلة.
األفالم  وكذلك  التطوير،  قيد  القصيرة  والوثائقية  الروائية  المشاريع 
مؤهلة  المصريين،  األفالم  لصناع  اإلنتاج،  بعد  ما  مرحلة  في  القصيرة 
في  المقيمين  المشاريع  أصحاب  تفضيل  مع  الجائزة،  هذه  على  للحصول 
الفيلم  يكون  أن  ويجب  دقيقة،   30 الفيلم  مدة  تتعدى  ال  أن  يجب  مصر. 
والقائمة  التقديم  نموذج  على  االطالع  يمكن  للمخرج.  الثاني  أو  األول 
الكاملة للوائح واألحكام من خالل الموقع الرسمي للمهرجان. سيغلق باب 

التقديم في 12 سبتمبر 2021.
تكريما لصناع السينما المصرية المستقلة الذين لم يخشوا التحدي في 
سبيل تحقيق أحالمهم، تهدف جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية 
التنفيذي  الرئيس  بشارة،  خالد  الراحل  مسيرة  استكمال  إلى  المستقلة 
مصر،  للتنمية  أوراسكوم  وذراعها  للتنمية  القابضة  ألوراسكوم  السابق 
لصناع  الجائزة  توفر  الصاعدة.  بالمواهب  واالعتراف  دعم  في  المتمثلة 

األفالم المصريين الصاعدين منصة وفرصة إلظهار مواهبهم السينمائية 
وجائزة نقدية قدرها 10 آالف دوالر أميركي.

المهندس  أطلق  السينمائي«،  »الجونة  لمهرجان  الرابعة  الدورة  خالل 
سميح ساويرس الجائزة تكريما للرئيس التنفيذي الراحل لشركة أوراسكوم 
االبتكار واإلبداع. تقول  الذي اشتهر بروح  للتنمية، خالد بشارة،  القابضة 
عائلة بشارة: »يشرفنا أن نحيي إرث خالد في دعم رواد األعمال واالبتكار 
من خالل جائزته. إننا نبحث عن مشاريع مصرية واعدة تجسد روح اإلبداع 
طوال  عليه  وراهن  بل  بشغف  خالد  سانده  ما  هو  وهذا  المبتكر  والتفكير 

حياته«.
تعليقا على الجائزة، صرح المدير الفني أمير رمسيس: »في الوقت الذي 
نواصل فيه الحداد على فقدان أحد أبرز رواد األعمال والمفكرين المبدعين 
التي منحت لمشروع  الماضي  للعام  االفتتاحية  الجائزة  البالد، كشفت  في 
)هاملت من عزبة الصفيح( ألحمد فوزي صالح، أنها بوابة جديدة الكتشاف 
من  العديد  يغتنم  أن  نأمل  العام،  هذا  االستثنائية.  المواهب  من  المزيد 
للحصول على هذا  أخرى  الفرصة مرة  الشباب هذه  المصريين  المخرجين 

النوع من التقدير إلطالق مسيرتهم المهنية«.
الفترة من  السينمائي« في  »الجونة  الخامسة لمهرجان  الدورة  ستقام 
14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في 

الفترة من 16-21 أكتوبر 2021 بمدينة الجونة.

انطلقت، مساء اإلثنين، الدورة الثانية من مهرجان »عمان 
 26 50 فيلما من  أكثر من  الدولي« بمشاركة  السينمائي 
والوثائقية  الروائية  األفالم  مسابقات  في  تتنافس  دولة 

والقصيرة.
»فرانس  لوكالة  ندى دوماني  المهرجان  وقالت مديرة 
برس«: »يشارك في مهرجان هذا العام الذي يستمر حتى 
31 أغسطس أكثر من 51 فيلما من 26 دولة للفوز بجائزة 
درع السوسنة السوداء )زهرة األردن الوطنية( ألفضل فيلم 
عربي روائي طويل وأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم 

عربي قصير«.
األفالم »في ثالثة مواقع بعمان هي سينما  وستعرض 
السيارات، درايف إن، في بارك منطقة العبدلي وسط عمان 
لألفالم  الملكية  للهيئة  الخارجي  والمسرح  تاج  وسينما 
للبث  إستكانة،  عمان، فضال عن منصة،  منطقة جبل  في 
المباشر«، ذلك باإلضافة إلى عروض في إربد )89 كيلومترا 
غربي  شمال  كيلومترا   30( والسلط  العاصمة(،  شمال 
العاصمة(،  جنوب  كيلومترا   230( رم  ووادي  العاصمة(، 

بحسب مديرة المهرجان.
وكشفت دوماني عن حضور »حوالى 65 ضيفا، معظمهم 
الجمهور  مع  للنقاش  متواجدين  سيكونون  أفالم  مخرجو 

يكون  أن  نأمل  »كنا  وتابعت:  العروض«.  انتهاء  بعد 
هناك افتتاح كبير للمهرجان، ولكننا ملتزمون بأال يكون 
هناك تجمع ألكثر من مئة شخص في الهواء الطلق، 
وأكدت  ومقيدا«.  مختصرا  االفتتاح  حفل  كان  لذلك 
»نراعي جميع اإلجراءات الوقائية المتخذة مع الحفاظ 
وبموازاة  الكمامات«.  ووضع  االجتماعي  التباعد  على 
عروض األفالم، »ستنظم ورشات وندوات ولقاءات حول 
مواضيع مختلفة مع أيضا منصتين لدعم المشاريع قيد 
التطوير أو في مرحلة ما بعد اإلنتاج«، وفق ما أوضحت 

دوماني.
مونامور«  »غزة  بفيلم  اإلثنين،  المهرجان،  وافتتح 
برتغالي،   - ألماني   - فرنسي   - فلسطيني  إنتاج  وهو 

مشترك للمخرجين طرزان وعرب ناصر.
في  المشاركة  الطويلة  الروائية  األفالم  بين  ومن 
المغرب  من  بابا  لتوفيق  بالك«  »أوليفر  المهرجان، 
و»الرجل الذي باع ظهره« لكوثر بن هنية من تونس 
اللبنانية  الفرنسية  للمخرجة  أليس«  سماء  و»تحت 

كلوي مازلو و»حمام سخن« لمنال خالد من مصر.
تحتدم  الطويلة،  الوثائقية  األفـــالم  فئة  وفــي 
من  برهمجي  لقتيبة  جيفار«  »أرض  بين  المنافسة 
العراق  من  عبد  ألحمد  الخامسة«  و»القصة  سوريا، 

و»جزائرهم« للينا سويلم من الجزائر.
ويتنافس على جائزة الفيلم العربي القصير كل من 

»8 سنوات« لزياد المزراني من لبنان، و»البطاطا« لمحمد 
المومني  لشهرزاد  المتمرد«  و»الطفل  مصر،  من  البدري 
بردعي من المغرب، و»القدم اليسرى« لفالح الزيدي وصفاء 
سامي من العراق، و»الهبوط للقمة« آلية راضي من األردن.
وشارك في مهرجان »عمان السينمائي األول« في صيف 
العام الماضي حوالى 30 فيلما روائيا طويال ووثائقيا، عربيا 
ودوليا، باإلضافة إلى تسعة أفالم عربية قصيرة في الدورة 
األزمة  رغم  منه   31 إلى  أغسطس   23 من  استمرت  التي 

الصحية العالمية التي خلفتها جائحة »كوفيد-19«.
وأوضحت دوماني أن »األفالم المعروضة في هذه الدورة 

من المهرجان، وكذلك المشاريع قيد اإلعداد، ما هي سوى 
دليل على أن التداعيات الناتجة عن الوضع الصحي العالمي 
أو عن قيود أخرى لم تتمكن من كبح جماح اإلنتاج الفني«.

وقالت رئيسة المهرجان األميرة ريم في بيان: »يمكننا 
نقترب  نحن  اللقاحات،  سحر  بفضل  إنه  بالتأكيد  القول 
خطوة أخرى نحو تحقيق شكل من أشكال الحياة الطبيعية«. 
ذات  أفالم  مشاهدة  من  جمهورنا  »سيتمكن  وأضافت: 
على  نجاحها  تثبت  أن  نأمل  تجارية،  غير  مختلفة  طبيعة 

المستوى الدولي«.
وأعادت الحكومة األردنية في األول من يونيو الماضي 
أكثر من عام على  بعد  البالد  السينما في عموم  فتح دور 
الحكومة  واشترطت  »كوفيد-19«.  جائحة  بسبب  إغالقها 
مرور 21 يوما على تلقي العاملين في هذه المنشآت اللقاح 
المضاد لـ»كوفيد-19«، وأال تزيد الطاقة االستيعابية على 
حتى  المملكة  وسجلت  صحي.  بروتوكول  ضمن   %  50
اليوم 788 ألفا و516 إصابة مؤكدة بالفيروس و10 آالف 

و285 حالة وفاة، بحسب األرقام الرسمية.
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بمشاركة أكثر من 50 فيلما

يعرض قريبا

انطالق الدورة الثانية ملهرجان »عمان السينمائي الدولي«

ندى دوماني: ملتزمون بمراعاة 
إجراءات الوقاية من »كورونا«

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ محمد علوش

بنغازي -  مريم العجيلي

الفيلم  جاهزية  وطـن«  بحجم  »قبر  فيلم  عمل  فريق  أعلن 
الكيخيا،  منصور  المعارض  خطف  جريمة  يوثق  حيث  للعرض؛ 
القذافي،  لنظام  تابعين  أشخاص  ثالثة  قبل  من  خطف  والذي 
ديسمبر   10 الموافق  الجمعة  يوم  القاهرة،  في  وجــوده  أثناء 

1993 والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.
خالد  الصحفي  إعداد  من  وطـن،  بحجم  قبر  الوثائقي  الفيلم 
الحوتي،  مسعود  وجرافيك  الذيب،  محمد  ومونتاج  المهير، 
الهوني،  أبوبكر  طارق  وإخراج  وتصوير  بوزعكوك،  سعد  وصوت 
شهور؛   6 من  أكثر  والتصوير  والتجهيز،  اإلعــداد،  استمر  حيث 
إخفاء  ظــروف  عن  حصرية  وشــهــادات  وثائقية  يعرض  حيث 
الدبلوماسي والمعارض منصور الكيخيا الذي سجنه القذافي في 

ثالجة الموتى لسنوات.
عاما   19 وبعد  القذافي،  نظام  سقوط  بعد  جثته  على  عثـر 
االستخبارات  لجهاز  تابعة  فيال  في  طرابلس،  في  اختفائه  من 
وإجــراء  عنه،  ــالغ  واإلب جثمانه،  على  العثور  وبعد  العسكرية، 
مدينة  في  له  كبير  تأبين  حفل  أقيم  النووي،  الحمض  فحوصات 
2012، ثم في بنغازي  02 ديسمبر  طرابلس يوم األحد الموافق 
ودفن   ،2012 ديسمبر   03 الموافق  اإلثنين  يوم  رأسه،  مسقط 

بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي بعد مراسم جنازة رسمية.

»قبر بحجم وطـن« يوثق جريمة 
خطف منصور الكيخيا

المقبل  الشهر  كوتيار  ماريون  الفرنسية  الممثلة  تحصل 
في مهرجان »سان سيباستيان السينمائي« بإسبانيا على 
جائزة عن مجمل مسيرتها، حسب ما أعلن المنظمون في 

بيان، الثالثاء.
وأوضح البيان أن كوتيار التي »تعتبر من األكثر عالمية 
بين الممثالت الفرنسيات المعاصرات، ستحصل على جائزة 
سان  لمهرجان  والستين  التاسعة  الدورة  في  دونوستيا 
خالل  الجائزة  الفرنسية  الممثلة  وستتسلم  سيباستيان«. 

وفق  المقبل،  سبتمبر   17 في  المهرجان  افتتاح  مراسم 
»فرانس برس«.

وسبق لنجوم كثر بينهم ميريل ستريب، وريتشارد 
غير، وروبرت دي نيرو، أن نالوا جائزة دونوستيا 

 ،1986 العام  األولى  للمرة  منحت  التي 
إلى اسم مدينة سان  وسميت كذلك نسبة 
المحلية  باللغة  الساحلية  سيباستيان 

إلقليم الباسك في شمال إسبانيا.
اختيارهم  المهرجان  منظمو  وعلل 
ماريون كوتيار بكونها »تألقت بشدة في 
اإلنتاجات األوروبية واألميركية، حيث أدت 
أكشن  وأدوار  وكوميدية  درامية  أدوارا 

ببراعة«.
الخامسة  البالغة  الممثلة  وأصبحت 
توليها  عالمية بفضل  واألربعين نجمة 
بياف  إديت  المغنية  دور   2007 العام 
في فيلم »ال موم« الذي نالت عنه عددا 
الجوائز بينها األوسكار و»غولدن  من 

غلوب« و»بافتا« والسيزار.
هذه  دونوستيا  جائزة  تمنح  كذلك 
جوني  الهوليوودي  للنجم  السنة 
هذا  وأثار  مسيرته.  مجمل  عن  ديب 
الممثل  إن  إذ  الجدل،  بعض  االختيار 
في  سبارو  جاك  دور  تولى  الذي 
خاض  كاريبين«  ذي  أوف  »بايرتس 
مع  قضائيا  نزاعا  األخيرة  اآلونة  في 
اتهمته  بريطانية  شعبية  صحيفة 
هيرد،  أمبير  السابقة  زوجته  بتعنيف 
شوهت  التي  القضية  الممثل  وخسر 

سمعته.
والستون  التاسعة  الدورة  وتقام 
سيباستيان  »سان  مهرجان  من 
 25 إلى   17 من  السينمائي« 
المهرجان  ويعتبر  سبتمبر. 
في  األبرز  السينمائي  الحدث 
باإلسبانية،  الناطقة  البلدان 

أساسا  منه  الهدف  وكان 
السينمائية  األفالم  تكريم 

لكنه  باإلسبانية،  الناطقة 
أهم  كأحد  مكانته  رسخ 
المهرجانات السينمائية في 

العالم.

»سان سيباستيان« يمنح ماريون 
كوتيار جائزة »دونوستيا«

عن مجمل مسيرتها

»الجونة السينمائي« يفتح باب التقديم لجائزة خالد بشارة

احتفظ فيلم الحركة الكوميدي »فري غاي« المستوحى من عالم ألعاب 
الفيديو بصدارة شباك التذاكر في صاالت السينما األميركية الشمالية 
إذ  إيراداته،  الثانية لبدء عرضه رغم تراجع  بعد عطلة نهاية األسبوع 
بلغت 18.8 مليون دوالر، بحسب ما أظهرت أرقام أولية نشرتها شركة 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
بين  الحدود  مبسطة  بطريقة  الفيلم  ويتناول 
االفتراضي والواقعي، إذ يتمحور على قصة شخصية 
إلى  تسعى  رينولدز،  راين  يؤديها  فيديو  لعبة  في 
تحديد مصيرها بنفسها؛ مما يؤدي إلى إحداث خلل 
في اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون أنها محكمة 

التصميم، وفق »فرانس برس«.
وانخفضت مداخيل هذا الفيلم الكوميدي العائلي 
مقارنة باألسبوع األول لعرضها، حين حققت حوالى 
هذه  أن  الخبراء  رأى  ذلك  ومع  دوالر.  مليون   28
جائحة  إلقاء  استمرار  ضوء  في  قوية  تبقى  النتائج 
وحؤول  السينما،  قطاع  على  بظلها  »كوفيد-19« 
العاصفة االستوائية هنري في شمال شرق الواليات 
المتحدة دون ارتياد قسم من الجمهور دور العرض.

وبلغ المجموع التراكمي إليرادات الفيلم 112 مليون دوالر.
وحل في المركز الثاني فيلم جديد هو »باو باترول:ذي موفي« الذي 

حقق 13 مليون دوالر بين الجمعة واألحد.
ووصفت مجلة »فرايتي« بـ»المشرفة« نتائج فيلم الرسوم المتحركة 
هذا الموجه لألطفال الصغار الذين ال يزالون غير مؤهلين للحصول على 

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويتناول »باو باترول:ذي موفي« قصة صبي يدعى رايدر ومجموعة 
إنقاذ سكان مدينة أدفنتشرفيل من رئيس  جراء شجاعة تساعده في 

بلديتها الشرير.
وبقيت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم المغامرات العائلي »جانغل 
والفيلم  دوالر.  مليون   6.2 حقق  الذي  »ديزني«  شركة  من  كروز« 
التابعة  المالهي  مدن  ألعاب  إحدى  من  المستوحى 
لـ»ديزني« يروي مغامرات الطبيبة ليلي هافتن )تؤدي 
دورها إميلي بالنت( وشقيقها )جان وايتهال( في غابة 

األمازون.
يتناول  الذي   »2 بريذ  »دونت  الرعب  شريط  أما 
جرائم قتل يرتكبها عسكري سابق كفيف، فاستقر في 
المركز الرابع، محققا 3.8 مليون دوالر في عطلة نهاية 

األسبوع الثانية لعرضه.
سيرة  يروي  الذي  »ريسبكت«  فيلم  خامسا  وحل 
ملكة موسيقى السول أريثا فرانكلين، بإيرادات بلغت 

3.8 ماليين دوالر.
المتبقية في تصنيف األعمال  يأتي األفالم  وفي ما 
الصاالت  في  التذاكر  شباك  على  األولى  العشرة 

األميركية الشمالية:
6-  »ذي سويسايد سكواد« )3.4 مليون دوالر(.

7-  »ذي بروتيجيه« )2.9 مليون دوالر(.
8-  »ذي نايت هاوس« )2.9 مليون دوالر(.

9-  »ريمينسينس« )مليونا دوالر(.
10- »بالك ويدو« )1.2 مليون دوالر(.

»فري غاي« يحتفظ بصدارة شباك التذاكر

●  فيلم االفتتاح »غزة مونامور«

●  من فاعليات مهرجان »عمان السينمائي الدولي«

●  منصور الكيخيا

●  ماريون كوتيار
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»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن 
مباراة  في  آالف مشجع   5 على حضور  موافقته 
المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم أمام 
في  المقبل،  سبتمبر  مطلع  الغابوني،  نظيره 
إطار أولى جوالت التصفيات األفريقية المؤهلة 

لكأس العالم المقبل »قطر 2022«.
القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  مراقب  وقال 
تلفزيونية:  تصريحات  في  قريميدة،  محمد 
الجمهور  بحضور  سيسمح  األفريقي  »االتحاد 
بنسبة تحدد فيما بعد، ومن الممكن أن تكون 
5000 مشجع تقريبًا في لقاء المنتخب الليبي أمام 

الغابون«. فيما أوضح األمين العام لالتحاد الليبي 
االتحاد  أن  الصويعي،  عبدالناصر  القدم،  لكرة 
الليبي بانتظار رد االتحاد األفريقي حول السماح 
للجماهير بحضور المباراة، لحساب الجولة األولى 
منتخبات  بجانب  السادسة  المجموعة  ضمن 
في  الصويعي  وأضاف  والغابون.  وأنغوال  مصر 
تصريحات تلفزيونية ايضًا: »اإلجراءات تتطلب 
بعض الوقت، حيث يسمح الكاف بحضور نسبة 

10  %  فقط من سعة الملعب«.
والغابون  ليبيا  مباراة  تقام  أن  المقرر  ومن 
األول من سبتمبر  المونديال في  في تصفيات 
المقبل على ملعب بنينا بمدينة بنغازي؛ كونه 
الملعب الوحيد الحاصل على الموافقة الرسمية 

الستقبال المباريات.

»كاف« ُيحصن ليبيا بـ5 آالف مشجع في تصفيات املونديال
بن  أحمد  الليبي،  الدولي  المحترف  دخل 
اإليطالي،  كروتوني  فريق  نجم  علي، 
بعدما  الليبية،  الكرة  تاريخ 
ليبي  العب  أول  أصبح 
قيادة  شارة  يرتدي 

فريقه في إيطاليا.
نادي  وقدّم 
علي  بن  كروتوني 
دوري  في  يلعب  الذي  عامًا(  الـ)29  صاحب 
بشكل  للفريق  كقائد  الثانية،  الدرجة 
بن  فيه  قال  صحفي  مؤتمر  في  رسمي 
أن  لي  عظيم  شرف  لي  »بالنسبة  علي: 
أن  أحاول  وسوف  الفريق  كابتن  أصبح 
أجل  من  زمالئي  مع  جهدي  قصاري  أبذل 
وأوضح:  األولى«.  الدرجة  إلى  الفريق  عودة 
سعيد  ألني  كروتوني  مع  البقاء  أخترت  »لقد 
جدًا باللعب معه وأتمني أن نكون عند حسن 

ظن جمهور المدينة«.
الذي جمع كروتوني مع كومو  اللقاء  وانتهى 
الثانية،  الدرجة  اإليطالي  الدوري  انطالق  في 
مقابل هدفيْن، وشهد  بهدفيْن  اإليجابي  بالتعادل 
اللقاء مشاركة أحمد بن علي أساسيًا، ولعب المباراة 
كاملة، وكان هو من يرتدي شارة القيادة، بعد تكليفه 
ليحصد  للفريق،  األول  القائد  ليكون  النادي  قبل  من 
إلى  العودة  عن  البحث  سباق  في  نقطة  أول  كروتوني 

دوري الدرجة األولى.
جديرٌ بالذكر، أن كروتوني هبط إلى الدرجة الثانية في 
الكبار في  بين  واحد قضاه  بعد موسم  الماضي  الموسم 

الدرجة األولى.
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● الجماهير الليبية

أعلنت اللجنة البارالمبية الليبية، أنه بقرار من خالد محمد الرقيبي رئيس اللجنة، 
ورئيس األولمبياد الخاص الليبي، تم تكليف الناجي هالل مهام منسق مكتب 
التدريب والتطوير بالمنطقة الشرقية. وجاء تكليف هالل بحسب ما صدر في 

قرار رئيس اللجنة البارالمبية الليبية بناًء على التقرير الذي عرضه مدير مكتب 
التدريب والتطوير. ويعتبر هالل من أكثر الشخصيات اهتمامًا برياضة ذوي 

االحتياجات الخاصة واأللعاب البارالمبية على مستوى ليبيا.

كشف خالد مهلهل، رئيس االتحاد األفريقي لرفع االثقال، آخر ◆
المستجدات للعبة أفريقيًا ودوليًا، وأكد مهلهل في تصريحات صحفية، 
أنه سيسافر إلى الدوحة غدًا الجمعة، لحضور اجتماع الجمعية العمومية 

لالتحاد الدولي المقرر له يومي 28 و29 من الشهر الجاري. وأوضح 
أن االجتماع سيكون من أجل مناقشة واعتماد القانون الجديد للعبة، 

باإلضافة لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي.

◆

الوسط- القاهرة

الغابون
التحدي األول

الحدث

زين العابدين بركان

أيام قليلة وينطلق المشوار وتُفتح بوابة أمل 
راودنا  الذي  الحلم  تحقيق  أجل  من  جديدة 
وتبدأ  انتظاره،  أجل  من  هرمنا  والذي  طوياًل 
رحلة المونديال الطويلة والشاقة بخوض أول 
ملعبه  على  الوطني  منتخبنا  سيخوضه  اختبار 

أمام منتخب الغابون.
التصفيات  رحلة  بداية  المنتخب  ويستهل 
نحو كأس العالم )قطر 2022(، بعد أن أدركه 
ليخوض  ويتجول  يتنقل  وهو  والتعب  اإلعياء 
مبارياته خارج دياره طوال التصفيات الماضية 
فى  ويفرط  العجاف،  ومواسمها  وسنواتها 
البداية  صافرة  قبل  افتقدها  التي  حظوظه 
كونه المنتخب األفريقى الوحيد الذي يخوض 
جميع مبارياته خارج قواعده، وبالتالى كان من 

الطبيعى أن تكون المحصلة خروجًا مبكرًا.
المرتقبة  المواجهة  لهذه  واستعدادًا 
واألولى له على ملعبه، اكتفى منتخبنا بإقامة 
عددًا  خالله  خاض  بتركيا  تدريبى  معسكر 
على  للوقوف  التجريبية  الودية  المباريات  من 
جاهزية الالعبين، وقدراتهم من قبل المدرب 
اإلسباني الجديد القديم خافيير كلمنتي، الذى 
يعود مجددًا لقيادة منتخبنا في سباق تصفيات 
تصفيات  آخر  في  قاده  أن  بعد  المونديال 
روسيا 2018، غير أنه لم يكمل المشوار؛ حيث 
بكينشاسا  الكونغو  خسارة  عقب  إقالته  تمت 

برباعية.
هي  الغابون  أمام  منتخبنا  مواجهة  وتعد 
الثالثة رسميًا في تاريخ مواجهات المنتخبين؛ 
آخر  في  معه  الفوز  تبادلنا  قد  كنا  حيث 
المواجهات ضمن تصفيات كأس العالم جنوب 
العودة  يترقب  الجميع  أن  شك  وال  أفريقيا، 
ملعبه  على  لمنتخبنا  والجديدة  المرتقبة 
مهما  سابقاتها  عن  تمامًا  مختلفة  ويريدها 

كان حجم وقيمة المنتخب المنافس.
ملعبنا  من  االنطالقة  على  الجميع  ويعول 
المعنوية  الفريق اإلضافة والدفعة  علها تمنح 
لتعينه  يحتاجها  التى  االنتصارية  والروح 
الطويل  المونديال  تصفيات  مشوار  في 
منافسيه،  مع  الحظوظ  فيه  تتساوى  الذي 
خطف  سباق  فى  تباعًا  سيواجههم  والذين 
األفريقية  للمنتخبات  المثير  الوحيدة  البطاقة 
لمواصلة الطريق نحو مرحلة الحسم والتأهل 

للمونديال.

»فرسان المتوسط« يبدأ رحلة التصفيات من ملعبه للمرة الـ6 في تاريخه.. و5 مواجهات رسمية في بنغازي بال خسارة

الغابون أولى محطات املنتخب الوطني نحو كأس العالم 2022

القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  يستعد 
من  جديد،  من  الليبية  الجماهير  آمال  إلحياء 
المؤهلة نحو  التصفيات  خالل انطالق رحلته في 
يبدأ  حيث   ،»2022 »قطر  المقبلة  العالم  كأس 
شهر  مطلع  الغابون،  منتخب  بمواجهة  المشوار 
الدولي،  بنينا  شهداء  بملعب  المقبل  سبتمبر 
لكرة  األفريقي  االتحاد  قرعة  أوقعته  أن  بعد 
التي  السادسة  المجموعة  في  »كاف«،  القدم 

ضمت كاًل من »مصر وأنغوال والغابون«.
منافسات  في  الطويلة  مشاركاته  طوال 
التي  القدم  لكرة  العالم  كأس  تصفيات 
تصفيات  ضمن   1969 العام  مرة  ألول  انطلقت 
الوطني  المنتخب  المكسيك، بدأ وانطلق مشوار 
مناسبات  خمس  في  جماهيره  وأمام  ملعبه  من 
ملعبه  من  األولى  االنطالقة  كانت  حيث  فقط؛ 
واجه  حين   ،1969 العام  جماهيره  وأمام 

ببنغازي. البركة  بملعب  اإلثيوبى  المنتخب 
ليبيا بهدفين  فوز  المباراة عن  وأسفرت هذه 
استقباله  الوطني  المنتخب  وجدد  لصفر، 
الغامبي  المنتخب  لمنافسيه حين عاد ليستضيف 
العام  األول  الذهاب  لقاء  في  طرابلس  بملعبه 

إسبانيا. 1980، ضمن تصفيات مونديال 
المنتخب  فوز  عن  المباراة  هذه  وأسفرت 
دون  سلبيا  تعادل  ثم  لهدف،  بهدفين  الليبي 
ألول  ليتأهل  ببنانجول  اإلياب،  لقاء  في  أهداف 
للمرة  عاد  ثم  الثاني،  الدور  إلى  تاريخه  مرة في 
فاسو،  بوركينا  منتخب  منافسه  ليستقبل  الثالثة 
1990، حيث حسم  العالم  ضمن تصفيات كأس 
بملعب  األول  الذهاب  لقاء  المتوسط«  »فرسان 
خالل  الرابعة  للمرة  عاد  ثم  بثالثية  طرابلس 
ليبدأ   ،2002 العالم  كأس  تصفيات  مشوار 
بطرابلس،  جماهيره  وأمام  ملعبه  من  مشواره 
على  تأهل  ثم  بثالثية  مالي  بمنتخب  ليطيح 

المجموعات. لدور  بباماكو  ملعبه  حسابه من 
انطلق  التى  واألخيرة  الخامسة  المرة  وكانت 
ملعبه  من  الوطني  المنتخب  مشوار  خاللها 
العالم  كأس  تصفيات  ضمن   2013 العام 
من  البداية  وضربة  مشواره  افتتح  حين   ،2014
أمام  سلبي  بتعادل  واستهله  طرابلس  ملعب 
ثاني  في  انتصار  ثم  أهداف،  دون  الكونغو، 
التوغو، بهدفين  أمام  مبارياته بملعب طرابلس 
يخوضها  رسمية  دولية  مباراة  آخر  وهي  لصفر، 
الليبي على ملعبه وبين جماهيره، وها  المنتخب 
الثماني  قرابة  دام  طويل  غياب  بعد  يعود  هو 
ليخوض  تاريخه  في  السادسة  وللمرة  سنوات، 
ويفتتح  الحظر،  رفع  بعد  الرسمية  مبارياته  أولى 
الغابون،  منتخب  بمواجهة  المونديال  مشوار 

ببنغازي. بنينا  شهداء  بملعب 
5 مواجهات رسمية للمنتخب الوطني 

ببنغازي ضمن تصفيات المونديال بال خسارة
لمشاركات  الطويل  التاريخ  مدى  على 
تصفيات  في  القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب 
»فرسان  خاض  القدم،  لكرة  العالم  كأس 
بمدينة  رسمية  دولية  مباريات   5 المتوسط« 
انطلق  حيث  منها؛  أي  نتيجة  يفقد  ولم  بنغازي، 
المونديال  تصفيات  ضمن  المنتخب  مشوار 
تصفيات  ضمن   1969 العام  األول  ظهوره  في 
أول  تسجيل  في  ونجح  بالمكسيك  العالم  كأس 
حساب  على  ببنغازي،  البركة  بملعب  انتصار 
كل  أحرزهما  لصفر،  بهدفين  إثيوبيا  منتخب 
من الالعبين ديمس الصغير، وأحمد بن صويد، 
محمد  المصري  الدولي  الحكم  المباراة  وأدار 

العطار. دياب 
ثم عاد المنتخب بعد مضى قرابة الستة عشر 
بنغازي  بملعب  الغاني،  المنتخب  ليواجه  عامًا 
كل  أحرزهما  لصفر  بهدفين  الفوز  ليسجل 
خاض  ثم  القاضي،  وعياد  السنوسي،  رضا  من 
المحطة األخيرة  الحاسمة ضمن  اإلياب  مواجهة 
العام  بالمكسيك  العالم  كأس  لنهائيات  للتأهل 
تفوق  التي  المغربي  المنتخب  أمام   1986
عبدالرازق  الالعب  أحرزه  لصفر  بهدف  بنتيجتها 

الفرجاني.
المونديال  سباق  الوطني  المنتخب  وغادر 
عاد  ثم  المغربي  المنتخب  عن  األهداف  بفارق 
 2001 بعد مرور قرابة ستة عشر عامًا في العام 
الهالل،  فريق  لعب  حيث  توغو  منتخب  ليواجه 
ومثل منتخبنا في هذه المباراة الدولية الرسمية 
الراحل  المغربي  الدولي  الحكم  أدارها  التي 
الفريقين  تعادل  عن  وأسفرت  بلقولة،  سعيد 
الماقني  خليفة  أحرز  منهما  لكل  أهداف  بثالثة 
أول األهداف فيما سجل الهدفين الثاني والثالث 

خالد خميس. الالعب 
فيما كانت مباراة ليبيا وساوتومي وبرينسيب 
رسمية  مواجهة  آخر   2003 العام  أقيمت  التي 
المنتخب  خاضها  المونديال  تصفيات  ضمن 
أكبر  سجل  وفيها  بنغازي،  بملعب  الوطني 
تناوب  مقابل،  دون  أهداف  بثمانية  انتصار 
أحرز  الذي  المصلي،  أحمد  من  كل  إحرازها  على 
فيما  التائب هدفين،  الالعب طارق  وأحرز  ثالثية 
وأحمد سعد ومحمد  الرملي  أحرز كل من مرعي 

واحدًا. الككلي هدفًا 
بنغازي  بملعب  المرتقبة  الغابون  مبارة  وتعد 

المتوسط«  »فرسان  يخوضها  مواجهة  سادس 
شهر  مطلع  المباراة  وستقام  بنغازي،  بملعب 
الدولي  بنينا  شهداء  بملعب  المقبل  سبتمبر 
السادسة  األفريقية  المجموعة  تصفيات  ضمن 
تضم  والتى   ،2022 قطر  المونديال  لتصفيات 
إلى جانب المنتخب الليبي كاًل من مصر وأنغوال 

والغابون.
رفع  بعد  رسمية  دولية  مباراة  آخر  أن  يذكر 
الدولي  بنينا  شهداء  ملعب  استضافها  الحظر 
مارس  شهر  من   25 بتاريخ  كانت  ببنغازي 
وجمعت  أفريقيا،  أمم  تصفيات  ضمن   2021
أمام منتخب تونس، وفيها  المتوسط«  »فرسان 
كانت  كبيرة  بنتيجة  التونسي  المنتخب  تفوق 
أهداف  أول  أهداف لهدفين، وسجل   5 حصيلتها 
الالعب  الحظر  رفع  بعد  الملعب  هذا  في  ليبيا 
مؤيد الالفي الذي أحرز ثنائية المنتخب في هذه 

المباراة.
قبل المواجهة الليبية الغابونية الثالثة: 

المنتخبان تبادال االنتصار في آخر حوار
التي  المرتقبة  الكروية  المواجهة  ستكون 
القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  ستجمع 
ستقام  التي  الغابوني،  المنتخب  ضيفه  أمام 
شهداء  بملعب  المقبل،  سبتمبر  شهر  مطلع 
الجولة  منافسات  افتتاح  في  الدولي،  بنينا 
لتصفيات  السادسة  المجموعة  لحساب  األولى 
رسميًا  الثالثة  المواجهة  هي  المونديال، 
أول  على  مرت  عامًا،   13 مرور  بعد  واألولى 
مرة  ألول  التقيا  حين  المنتخبين  بين  مواجهة 
جرت  التي   ،2010 العالم  كأس  تصفيات  ضمن 
تلك  وفي  أفريقيا،  جنوب  بمالعب  نهائياتها 
من  الوطني  المنتخب  تمكن  األولى  المباراة 
بطرابلس،  األول  الذهاب  لقاء  في  الفوز  تحقيق 
الغابوني  المنتخب  مدافع  أحرزه  لصفر  بهدف 
ثم  مرماه،  في  الخطأ  طريق  عن  مانغا  برونو 
إيابًا  الفوز  تحقيق  الغابوني من  المنتخب  تمكن 
مهاجمه  أحرزه  لصفر  بهدف  بليبرفيل  بملعبه 

تغوبي. مياتا 
الليبي  المنتخب  غادر  المنافسات،  تلك  وفى 
رغم  األهداف  بفارق  التصفيات  منافسات 
في  والغابون  المتصدر  غانا  منتخبي  مع  تساويه 
منتخب،  لكل  نقطة   12 برصيد  النقاط  مجموع 
التصفيات  تلك  في  الليبي  المنتخب  قاد  وقد 
تولى  بينما  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب 
الن  الفرنسي  المدرب  الغابوني  المنتخب  قيادة 

جيريس.
مجموعة  في  التدريبية  المدارس  صراع 
أكثرهم  كلمنتى  المونديالية:  »الفرسان« 
مدرب  غونزاليز  البرتغالي  وأصغرهم  خبرة.. 
األفريقية  المجموعة  منافسات  ستشهد  أنغوال. 

القدم  لكرة  العالم  كأس  لتصفيات  السادسة 
مدربين  بين  ساخنًا  وحوارًا  صراعًا   ،2022 قطر 
فالمنتخب  مختلفة،  تدريبية  مدارس  يمثلون 
تصفيات  في  الثانية  للمرة  يقوده  الليبي 
كليمنتي  خافيير  اإلسبانى  المدرب  المونديال 
منتخبات  أكثر مدربي  عاما(، وهو  الـ)71  صاحب 
سجل  أن  وسبق  وتجربة،  خبرة  المجموعة 
حين   ،1998 العالم  كأس  مونديال  في  حضوره 
بفرنسا. العالمية  للنهائيات  إسبانيا  منتخب  قاد 

المصري  المنتخب  قيادة  سيتولى  بينما 
الـ)60  صاحب  البدري  حسام  المدرب  )الفراعنة( 
لمنتخب  الفنية  األمور  مقاليد  تسلم  فيما  عامًا( 
الفرنسي  المدرب  بالفهود  الملقب  الغابون 
اإلشراف  يتولى  الذي  عامًا(   67( نوفو  باتريس 
 ،2019 العام  منتصف  مند  الفريق  تدريب  على 
السوداء(  )الغزالن  أنغوال  منتخب  سيقود  فيما 

المدرب  وهو  غونزاليز،  بدرو  البرتغالي  المدرب 
تولى  أن  سبق  والذي  تجربة،  وأقل  سنًا  األصغر 
سن  تحت  األنغولي  المنتخب  تدريب  مهمة 
الصغير  للمونديال  قيادته  في  ونجح  عامًا،   17
بقيادة  الثقة  منحه  ليتم  للشباب،  العالم  كأس 
شهر  من  بداية  األول  األنغولى  المنتخب 

.2019 أغسطس العام 
»البهلول« صاحب المشوار األبرز 

بتصفيات المونديال
البهلول،  الهاشمي  الوطني  المدرب  سجل 
قاد  حين  ومشوار،  إنجاز  أبرز  كصاحب  اسمه 
مرة  ألول  القدم  لكرة  األول  الليبي  المنتخب 
ضمن  وشاقة  صعبة  مراحل  لتجاوز  تاريخه،  في 
العالم  كأس  لنهائيات  المونديال  تصفيات 
المدرب  واستهل   .1986 العام  المكسيك 

كأس  تصفيات  مع  مشواره  البهلول  الهاشمي 
بنتيجة  مبارياته  أولى  في  بعودته  العالم، 
الخرطوم  بملعب  أهداف  دون  السلبي  التعادل 
تحقيق  من  ليتمكن  السوداني،  المنتخب  أمام 
انتصار كبير برباعية في لقاء العودة بطرابلس، 
تناوب على إحرازها كّل من بوبكر إبراهيم وعلي 

باني. وأبوبكر  المعداني  وإبراهيم  البشاري 
التصفيات  من  الثاني  للدور  المنتخب  ليتأهل 
عقب  الغاني  المنتخب  إقصاء  من  فيه  نجح  الذي 
منتخبنا  ليتفوق  أهداف،  دون  سلبيًا  تعادله 
لصفر،  بهدفين  ببنغازي  اإلياب  مباراة  في 
جزاء  ركلة  من  القاضي  عياد  من  كل  أحرزهما 
األخيرة  المرحلة  إلى  ليتأهل  السنوسي،  ورضا 
األول  الذهاب  لقاء  خاللها  فقد  التي  والحاسمة 
أمام منتخب المغرب بالرباط بثالثية، لينجح في 
لقاء اإلياب ببنغازي بهدف لصفر،  اعتباره في  رد 

ليغادر  الفرجاني  عبدالرازق  الالعب  أحرزه 
عن  فقط  األهداف  بفارق  المثير  السباق 

الكرة  مّثل  الذي  المغربي،  المنتخب 
نهائيات  في  واألفريقية  العربية 

كأس العالم المكسيك 1986.
الثاني  هو  اإلنجاز  هذا  وكان 

الوطني  للمدرب  تواليًا 
الذي  البهلول،  الهاشمي 
ذلك  قبل  نجح  قد  كان 
قيادة  في  قليلة  بأشهر 
بطرابلس،  األهلي  فريقه 
من  النهائي  الدور  لبلوغ 
أفريقيا  بطولة كأس كؤوس 
خاللها  انسحب  التي  لألندية 

النهائية  المباراة  خوض  من 
سياسية. ألسباب 

تحكيم إثيوبي
باالتحاد  الحكام  لجنة  وأسندت 

مهمة  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي 
ضيفه  أمام  الوطني  المنتخب  مباراة  إدارة 

من  دولي  تحكيم  لطاقم  الغابوني  المنتخب 
إثيوبيا بقيادة الدولي باماالك تيسيما، ويعتبر 

واحدًا من أشهر الحكام في القارة السمراء 
المباريات  الكثير من  أدار  وسبق له أن 

على  سواء  المهمة  البطوالت  في 
المنتخبات،.  أو  األندية  مستوى 

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

إكلينيكيًا.
تيسيما  بامالك  وبدأ 
العام  التحكيمية  مسيرته 

الشارة  على  وحصل   ،2003
الدولي  االتحاد  من  الدولية 

 ،2009 لكرة القدم »فيفا« العام 
المباريات  عديد  وأدار  وسبق 

أبطال  دوري  بطولة  في  المهمة 
 ،2015 العامين  أفريقيا  وأمم  أفريقيا، 

2017، كما  2017، وكأس العالم للشباب 
أدار مباريات مهمة ضمن تصفيات كأس العالم 

وبطولة أفريقيا األخيرة.

الوسط- زين العابدين بركان

● المنتخب الليبي

● منتخب الغابون

● الهاشمي 
البهلول

● كليمنتي

● خالد

● بن علي

مالعب جنوب أفريقيا شهدت أول 
مواجهة جمعت المنتخبين في 
تصفيات كأس العالم 2010
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استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني األول لكرة 
القدم، المدرب اإلسباني خافيير كليمنتي، المهاجم 
الفتح  نادي  فريق  محترف  السلتو،  أنيس  الدولي 
ببعثة  لاللتحاق  عاجل  بشكل  المغربي،  الرباطي 
مدينة  في  بتركيا  الخارجي  معسكره  في  المنتخب 
أزميت، ضمن خطة كليمنتي لتعزيز الخط الهجومي 
منتخببي  سيواجه  الذي  المتوسط«  لـ»فرسان 
الغابون وأنغوال ضمن تصفيات كأس العالم 2022، 

التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل.
أنيس  ضم  في  نجح  طرابلس  األهلي  وكان 
المنقضي  الموسم  السلتو خالل مرحلة اإلياب في 
على سبيل اإلعارة من الفتح الرباطي، وشارك حتى 
الفريق  صحبة  وسجل  البطولة  بنهائي  مباراة  آخر 
وهدف  اإلياب،  بمرحلة  أربعة  منها  أهداف  خمسة 

بالدور الرباعي بجانب صناعته لألهداف.
يذكر أن السلتو أعلن نهاية مشواره مع األهلي 
طرابلس والعودة من جديد لفريق الفتح الرباطي 
المغربي، حيث قال في تدوينة نشرها عبر صفحته 
الشخصية بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: 

»بسم اهلل، نحب نشكر جمهور األهلي العريق على 
الفترة التي قضيتها معكم، وكل الشكر إلدارة نادي 
القصيرة  الفترة  هذه  على  الفني  والطاقم  األهلي 

بالنسبة لي«.
كاًل  الليبي  للمنتخب  الكاملة  القائمة  وتضم 

ومراد  نشنوش  محمد  المرمى:  حراسة  ثالثي  من 
الورفلي  سند  بجانب  الالفي،  ومعاذ  الوحيشي 
التربي  والمعتصم باهلل صبو وعلي سالمة وأحمد 
الترهوني  ومحمد  المنير  ومحمد  يوسف  وعلي 
وفيصل  الشريف  اهلل  وعبد  عامر  بن  والطاهر 

ومحمد  التهامي  ومحمد  الخوجة  وعمر  البدري 
وأيمن  المصراتي،  باهلل  والمعتصم  الجورني 
وحمدو  الالفي،  ومؤيد  الهادي،  والسنوسي  عمير، 
الهوني، ونورالدين القليب، ومحمد صوله، ومحمد 
الطبال، ومحمد زعبية، ومعاذ عيس، باإلضافة إلى 

السلتو،  أنيس  الدولي  المهاجم  حديثًا  المنضم 
الرباطي المغربي. يذكر  الفتح  محترف فريق نادي 
أن مباراة المنتخب الليبي لكرة القدم التي ُأقيمت 
الودية  التجارب  ثاني  في  القطري،  أم صالل  أمام 
انتهت  تركيا  معسكر  في  المتوسط«  لـ»فرسان 
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق، صباح الثالثاء 
الليبي  الوطني  المنتخب  هدف  وجاء  الماضي. 
وفي  األول،  الشوط  في  الطبال  محمد  طريق  عن 
ركلة  على  صالل  أم  فريق  تحصل  الثاني  الشوط 
جزاء، سجل منها المهاجم القطري أيمن حسين 
المنتخب  حارس  يستطع  ولم  التعادل،  هدف 
الوحيشي  مراد  الثاني  الشوط  في  الليبي 

التصدي لها.
الماضي،  السبت  الوطني،  المنتخب  وفاز 
في مباراته الودية األولى في معسكر تركيا، 
هدف  بنتيجة  القطري  البدع  فريق  على 
ويلتقي  الطبال.  محمد  سجله  مقابل  دون 
المقبل،  الجمعة  الليبي،  الوطني  المنتخب 
وديًا مع منتخب العراق األولمبي، وقد أشرك 
المدير  كليمنتي  خافيير  اإلسباني  المدرب 

في  الالعبين  جميع  الليبي  للمنتخب  الفني 
قائمته عبر تقسيم تشكيلين على الشوطين.

الوسط- الصديق قواس

ليبيا منافسات  غادر منتخب 
مونديال العالم للشطرنج بعد أن 
حل تاسعًا في المجموعة الثالثة، 
التي تأهلت منها ثالث منتخبات 
الثالثة  التراتيب  على  المتحصلة 

األولى وهي أنغوال وقبرص وإثيوبيا.
الليبيين  لالعبين  وأفضل مشاركة 

في هذا المحفل العالمي كان لالعبة 
11 جولة  سالمة عبدالسالم، التي خاضت 
حقَّقت الفوز في 9 مباريات، وخسرت في 

جولتين.
كما لعب عمر فطيس 10 جوالت فاز 

في 6 مباريات، وتعادل في 2، وخسر في 
التي  أبوالوليد  مباراتين. والالعبة عائشة 

لعبت 11 جولة فازت في 6 جوالت منها 4 
لعدم وجود منافس وتعادلت في 2 وخسرت 

في 3 جوالت. ولعب عياد أبو حسن، 11 
جولة فاز في 5 جوالت من بينها مباراتين 
لعدم وجود منافس، وتعادل في 2، وفقد 

4 مباريات. كما شاركت الالعبة  النتيجة في 
اية الزرقاني في 6 جوالت، فازت في 2، احدة 

منهما لعدم وجود منافس، وتعادلت فى 
3 مباريات. مباراة واحدة وفقدت النتيجة في 

وشاركت الالعبة نيروز البدوي في 5 جوالت 
فازت في جولة واحدة لعدم وجود منافس، 

وخسرت في 4 جوالت من بينها 2 باالنسحاب، 
وشارك الالعب علي العر في جولة واحدة فاز 

فيها لعدم وجود منافس.

ليبيا تودع 
مونديال العالم 

للشطرنج

االتحاد يعزز صفوفه بـ4 نجوم جدد.. واألهلي طرابلس ينجح في خطف عبدالله العرفي

معركة امليركاتو.. أبرز تعاقدات األندية في االنتقاالت الصيفية
ملعب يقاوم

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

بعد 54 عامًا على إنشائه ال يزال ملعب طرابلس 
سابقًا  يعرف  كان  والذي  الدولي  القدم  لكرة 
بملعب 11 يونيو الذي تم افتتاحه العام 1968 
والمتغيرات  الصعبة  الظروف  ويقاوم  صامدًا، 
فى  المالعب  إنشاء  على  حصلت  التي  الكبيرة 

العالم.
رمزية  يحمل  الذي  الدولي  طرابلس  ملعب 
عالمية  أحداثًا  شهد  كونه  الليبية  الكرة  في 
أرضيته  على  ولعبت  زارته  كبيرة  ومنتخبات 
كما  الدولية.  الشخصيات  عشرات  زيارة  وشهد 
أنه شهد تنظيم ليبيا بطولة أمم أفريقيا 1982 
عندما كانت البطولة تنظم بـ8 منتخبات فقط، 
وغانا  ليبيا  بين  النهائية  المباراة  إقامة  وشهد 
وفازت غانا بركالت الترجيح بكأس أفريقيا، التي 

ضاعت على المنتخب الليبي على أرضه.
الملعب شهد إقامة مئات المباريات الدولية 
القدم  كرة  في  ومهمًا  كبيرًا  تاريخًا  ويمثل 
الليبية. هذا الملعب الذي شهد متغيرات كثيرة 
ومنها أنه ظل لعشرين عامًا بالبساط الصناعي 
من نهاية السبعينيات ثم عاد للعشب الطبيعي 
سعة  يحمل  الذي  والملعب  التسعينيات  نهاية 
)70( ألف متفرج، ويمتلئ في كل مباراة للمنتخب 
المنتخبات  أغلب  وفقدت  بالجماهير  الليبي 
عندما  أرضه  على  مبارياتها  واألفريقية  العربية 

تلعب أمام المنتخب الليبي.
هذا الملعب وفي محاولة إعادة الحياة الدولية 
)كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  طالب  له، 
خارج  أصبح  ألنه  دوليًا  لعودته  شروط  بعدة 
الخدمة وتجاوزه الزمن بعد أن كان ملعبًا مميزًا 
في زمنه. الملعب الذي طالب الكاف بعدة شروط 
الليبية  المالعب  عن  الحظر  رفع  بعد  لعودته 
ألف   30 بعدد  مرقمة  كراسي  تخصيص  ومنها 
كرسي ألن مدرجاته أسمنتية وقديمة وتعديل 
األمنية  الناحية  من  الملعب  ومخارج  مداخل 
تعد  لم  ألنها  المالبس  غرف  وضعية  وتعديل 
تواكب العصر وكذلك المركز اإلعالمي للملعب.

المنتخب  يلعب  أن  ولضمان  سريع  وبشكل 
العالم،  كأس  تصفيات  في  أرضه  على  الليبي 
البطوالت  الليبية مبارياتها في  وكذلك األندية 
سريع  وبشكل  الحكومة  رئيس  زار  األفريقية، 
الملعب وأعطى تعليمات بصيانة قوية وسريعة 
وفقًا لمواصفات وشروط لجنة التفتيش التابعة 

للكاف التي زارت الملعب قبل أشهر.
في  بارتياح  ُقوبلت  الحكومة  رئيس  زيارة 
الوسط الرياضي ألنها خطوة مهمة تعيد الروح 
لهذا الملعب الذي يحتاج وقفة جادة طالت كثيرًا، 

وجاءت هذه الزيارة لتعطي نقلة رياضية مهمة.

يتواصل صراع الصفقات بقوة في ميركاتو الدوري 
الليبي، بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري الممتاز 
موسم )2020 - 2021(، والتي توج بذهبها فريق 
»االتحاد«، على نظيره »األهلي طرابلس« بركالت 
الترجيح )6 - 5( في المباراة النهائية التي ُأقيمت 
بينهما على ملعب طرابلس الدولي، حيث شهدت 
عدة  بين  قويًا  تنافسًا  الجاريى،  االنتقاالت  سوق 
فرق، خاصة األندية المتأهلة للبطوالت األفريقية.

إلى  العبور  ورقة  على  »االتحاد«  فريق  وحصل 
دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، بعد تتويجه 
بلقب الدوري الليبي الممتاز، بينما تمكن »األهلي 
بعد  »الكونفدرالية«،  إلى  التأهل  من  طرابلس« 
»الوسط«  الوصافة. وترصد جريدة  حصوله على 
وتحركات  االنتقاالت  خريطة  التالي  التقرير  في 

األندية في الميركاتو الصيفي.

االتحاد
الماضي،  األحد  الليبي،  »االتحاد«  نادي  وكشف 
عبر  جــدد،  العبين  أربــعــة  مــع  تعاقده  إتــمــام 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته 
لفريق  األيــمــن  الــمــدافــع  وهــم:  »فيسبوك«، 
»األولمبي« محمد األجنف، والظهير األيسر لفريق 
اللصي، والعب خط الوسط  العزيز  »الشط« عبد 
أبوسليم،  فريق  من  قادمًا  الرابطي  المالك  عبد 
»المحلة«،  فريق  هجوم  خط  العب  بلحاج  وعمر 
في  »االتحاد«  فريق  ألــوان  مثل  أن  سبق  الــذي 

الفئات السنية.
إلى  »دائمًا  فيه:  جاء  بيانًا موجزًا  النادي  ونشر 
سنعاود  ألننا  يتوقف  لن  االتحاد  وقطار  األمام، 
الكرّة.. مزيد الدعم لالعبينا الجدد، وما زال هناك 
قائمته  قدم  »االتحاد«  وكان  ينتظركم«.  جديد 
يعلن  أن  دون  الماضية  الفترة  خالل  األفريقية 
العبًا  القائمة  وضمت  اإلعالم.  وسائل  عبر  عنها 
أجنبيًا وحيدًا هو التونسي غازي العيادي، كما خلت 
غادر  الذي  العامري  محمد  التونسي  من  القائمة 

النادي بعدما قاده لتحقيق لقب الدوري الممتاز.
التعاقد  االتحاد،  نادي  إدارة  أعلن مجلس  كما 
الكوري،  الهرام  أحمد  النصر  فريق  العب  مع 
الحالية قادما من  خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

صفوف فريق النصر.

األهلي طرابلس
طرابلس«،  »األهلي  نادي  إدارة  مجلس  نجح 
صانع  مع  للتعاقد  نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  في 
»األهلي  العب  العرفي،  عبداهلل  الليبي  األلعاب 
ولمدة  حر،  انتقال  صفقة  في  السابق،  بنغازي« 
فريقه  مع  انتهى  العرفي  عقد  وكان  موسمين. 

خاللها  قدم  مواسم  عدة  بعد  بنغازي«  »األهلي 
في  األلعاب  صانعي  أبرز  أحد  ويعد  مميزًا.  أداًء 
قصيرة  تجربة  خاض  أن  له  وسبق  الليبية  الكرة 
قسطنطينة«.  »شباب  مع  الجزائري  الدوري  في 
كما تعاقدت إدارة نادي »األهلي طرابلس«، على 
الجورني،  حسن  محمد  الالعب  مع  اإلعارة  سبيل 
في اطار تدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم 
في بعض المراكز، ومن بينها خط الوسط. وجاء 
الجورني قادمًا من  تعاقد »األهلي طرابلس« مع 
صفوف  لتدعيم  التونسي  »الصفاقسي«  نادي 
الجورني  المقبلة. ولعب  المنافسات  الفريق خالل 
 7 مواليد  من  وهو  طرابلس  لألهلي  قبل  من 
2000 ويشغل العب وسط ميدان هجومي  مايو 
 30 حتى  الصفاقسي  النادي  مع  بعقد  ومرتبط 

يوليو 2023.
السلتو،  أنيس  الالعب  أعلن  المقابل  في 
بشكل  طرابلس«  »األهلي  مع  مشواره  انتهاء 
الرباطي«  »الفتح  لفريقه  والعودة  رسمي، 
بنهاية  إعارته  فترة  انتهاء  بعد  المغربي 
البالغ  الالعب  انضم  حيث  المنقضي،  الموسم 
لصفوف  الماضي  مايو  في  عامًا،   29 العمر  من 
المغربي  ناديه  من  قادمًا  طرابلس«  »ألهلي 
 .2023 يونيو  حتي  بعقد  معه  يرتبط  الذي 
منافسات  لخوض  طرابلس«  »األهلي  ويستعد 
سيواجه  حيث  األفريقية؛  الكونفدرالية  كأس 
التمهيدي،  الدور  في  السوداني  الوادي«  »حي 

لمواجهة  سيترشح  المواجهة  هذه  من  والفائز 
و«بيشارا«  جيبوتي  »دخيل«  مواجهة  الفائز من 

التنزاني.

األهلي بنغازي
سعيها  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة  كشفت 

قائمة  يخص  فيما  الفريق،  استقرار  على  للحفاظ 
الموسم  في  المنتظرة  األول  القدم  كرة  فريق 
أعلنت  حيث  2022(؛   -  2021( الجديد  الرياضي 
جبريل  الفريق  نجم  عقد  تجديد  رسمي  بشكل 
 .2023 العام  حتى  بـ»زمرينا«  الشهير  مرسال 
بنغازي  األهلي  لنادي  الرسمية  الصفحة  وقالت 

عبر »فيسبوك«: »هو مشجع قبل أن يكون العبًا 
بعد  2023؛  العام  حتى  أهالوي  زمرينا  لألهلي.. 
أن وقع عقد جديدًا على بياض مع األهلي، وترك 

تفاصيل قيمة العقد على اإلدارة«.
فريق  العبي  وأهم  أبرز  أحد  »زمرينا«  ويعد 
المواسم  في  بنغازي  األهلي  بنادي  األول  الكرة 
جميع  مع  أساسية  ركيزة  ظل  حيث  الماضي، 
في  الطويل«  »المشوار  قادوا  الذين  المدربين 

مسابقة الدوري المحلي.
اإلثنين  مساء  بنغازي«،  »األهلي  وأعلن 
محمد  الوسط  العب  عقد  تجديد  الماضي، 
عبر  منشور  في  قائاًل  »العكشي«،  التاورغي 
»العكشي  »فيسبوك«:  على  الرسمية  صفحته 
 2024 يجدد العهد، ويوقع على عقد يمتد للعام 
مع النادي األهلي.. المال يشتري كل شيء، لكن 

ال يشتري االنتماء وعشق الكيان«.
فريق  صفوف  ودعم  تطوير  خطة  إطار  وفي 
الكرة األول بنادي »األهلي بنغازي«، أقدمت إدارة 
النادي على بعض االستغناءات، بهدف التعاقد مع 
العبين آخرين، حيث أسفر التعاون المشترك بين 
بنغازي«  و»األهلي  المصراتي«،  »االتحاد  ناديي 
العبه  عن  النهائي  االستغناء  األخير  منح  عن 
لنادي  االنتقال  الشعافي  ليقرر  الشعافي،  عبداهلل 
ألوانه في الموسم  االتحاد المصراتي مدافعًا عن 

الجديد.
األهلي  بالنادي  القدم  كرة  إدارة  وجهت  كما 
بنغازي الشكر لالعبها المعتصم باهلل التائب، بعد 
مدته،  انتهاء  رغم  عقده،  تجديد  عدم  قررت  أن 
األهلي  النادي  صفحة  أيضا  ذكرته  ما  بحسب 

بنغازي.

النصر
أن  »النصر«،  بنادي  اإلعالمي  المركز  أعلن 
انتقل  رزق،  جواد  بنغازي«،  »األهلي  فريق  حارس 
إلى صفوف فريقه في عقد يمتد لمدة موسمين. 
يرتدي  وهو  رزق  للحارس  فيديو  المركز  ونشر 
من  قريبًا  كان  بعدما  »النصر«،  فريق  غاللة 
غير  لكنه  بنغازي«،  »األهلي  ناديه  مع  التجديد 
للنصر.  بالتوقيع  األخيرة  اللحظات  في  وجهته 
وشارك  المميزين،  المرمى  حراس  من  رزق  ويعد 
البطولة األفريقية، وفي  مع »األهلي بنغازي« في 

الدوري المحلي الموسم الماضي.
المدافع  النصر عن تعاقده مع  نادي  أعلن  كما 
الدولي معاذ العمامي، استعدادًا للموسم الجديد، 
فيها  قدّم  الهالل  نادي  مع  كبيرة  تجربة  بعد 
األخيرة،  المواسم  في  مشاركته  خالل  مميزًا  أداًء 
للعمامي  سبق  وقد  هذا  الممتاز.  الليبي  بالدوري 
تمثيل النصر في المسابقات األفريقية، خالل العام 
2020، بعدما انضم على سبيل اإلعارة إلى النصر 

قادمًا من نادي الهالل.

الوسط- القاهرة

● تدريبات االتحاد استعدادا للموسم الجديد

● عبداهلل العرفي

● رئيس الحكومة يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بطرابلس

● محمد زعبيه● معاذ عيسى

● السلتو

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  حرص 
الماضي،  اإلثنين  مساء  الدبيبة،  عبدالحميد 
إدارة نادي  على عقد اجتماع مع رئيس مجلس 
األهلي  نادي  ورئيس  عبودة،  محمود  االتحاد 
االجتماع  وبدأ  أبوعون.  ساسي  طرابلس 
للناديين  تهانيه  الحكومة  رئيس  بتقديم 
الموسم  خالل  الممتاز  الفني  أدائهما  عن 
بحث  كما   ،)2021-2020( السابق  الرياضي 
األفريقية  للمشاركة  استعداداتهما  معهما 
لهذه  يحتاجانه  وما  الفريقان،  سيخوضها  التي 

المشاركة القارية.
من  العديد  مناقشة  االجتماع  وشهد 

الليبية،  بالرياضة  الخاصة  األمور 
استعدادات  بحث  أهمها  وكان 

في  للمشاركة  الفريقين 
األفريقية؛  البطوالت 

رئيس  أعلن  حيث 
سيتم  أنه  الحكومة 
الالزم  الدعم  تقديم 
لتمثيل  للفريقين 
صورة  بأحسن  ليبيا 
المشاركة  هذه  في 
ولتوفير  األفريقية، 

الالزمة  الراحة  سُبل 
الفني  والطاقم  لالعبين 

في  والسفر  التنقل  في 
مبارياتهم المرتقبة.

ليبيا  يمثل  أن  المقرر  ومن 
الجديد  الموسم  األفريقية  البطوالت  في 

على  »االتحاد«  فريق  حصل  بعدما  فريقان، 
للموسم  أفريقيا  أبطال  دوري  إلى  العبور  ورقة 
الليبي  الدوري  بلقب  تتويجه  بعد  الجديد، 
 ،)2021-2020( موسم  القدم  لكرة  الممتاز 
بينما تمكن »األهلي طرابلس« من التأهل إلى 
الوصافة.  على  حصوله  بعد  »الكونفدرالية«، 
من جانب آخر، تفقد رئيس الحكومة »الدبيبة« 
بطرابلس  الرياضية  المدينة  الثالثاء،  مساء 

الرياضة،  وزيري  رفقة 
لشؤون  والدولة 
مجلس الوزراء ورئيس 
باإلضافة  الحكومة، 
الرياضة،  وزارة  لوكيل 
اإلدارات  مدراء  من  وعدد 
اتحاد  رئيس  ونائب  بالوزارة، 

كرة القدم.
للوقوف  التفقدية  زيارة »الدبيبة«  وجاءت 
االتحاد  قبل  من  الواردة  المالحظات  على 
اعتماد  منعت  والتي  القدم،  لكرة  األفريقي 
المباريات  استضافة  من  طرابلس  ملعب 
الحكومة  رئيس  عاين  الجولة  وخالل  الدولية. 
هذه المالحظات الفنية، وأعطى تعليماته للبدء 
المنتخب  ليتمكن  الصيانة،  بأعمال  الفوري 
بالبطوالت  المشاركة  الليبية  واألندية  الوطني 
هذا  أرضية  على  مبارياتها  إجراء  من  األفريقية 

من  )كاف(  األفريقي  االتحاد  وطلب  الملعب. 
إلى  وقت سابق  في  التفتيش  لجنة  زيارة  خالل 
ليبيا، إنشاء 30 ألف مقعد جديد وإلغاء المقاعد 
المالبس  غرف  تعديل  وكذلك  األسمنتية، 
وتطوير مداخل الملعب الرئيسية، وإلغاء مجرى 

المياه الفاصل بين الملعب والمدرجات.
نصف  قبل  إنشاؤه  تم  الملعب  أن  يذكر 
وشهد   ،1968 العام  في  وبالتحديد  قرن 
بطولة  منها  الرياضية  األحداث  عشرات 
عشرات  عليها  ولعبت   1986 أفريقيا  أمم 
المنتخبات العالمية واألفريقية ومنها األرجنتين 
العاج  وساحل  وغانا  والكاميرون  واألوروغواي 
واإلنتر  وبارما  يوفنتوس  مثل  عالمية  وفرق 
ومانشستر يونايتد وفالمنغو وإيفرتون والنجم 
نجوم  الملعب  زار  كما  اليوغسالفي،  األحمر 
ومارادونا  السبعينيات  في  بيليه  مثل  عالميون 

سنة 2000.

رئيس الحكومة يجتمع مع »عبودة« و»أبوعون« 
ويتفقد املدينة الرياضية بطرابلس

الوسط- زين العابدين بركان

كليمنتي يعزز هجومه في قائمة »فرسان املتوسط« ضد الغابون

● رئيس الحكومة 
مع »عبودة« 

و»أبوعون«

● باتريس

منتخب  مدرب  نوفو،  باتريس  الفرنسي  أكد 
مشاركات  على  مقدم  فريقه  أن  الحالي،  الغابون 
 ،»2022 »قطر  العالم  كأس  تصفيات  في  صعبة 
منتخب  يتقدمها  صعبة  مجموعة  في  يقع  ألنه 
ولديه  قوي  المصري  المنتخب  أن  مؤكدًا  مصر، 

رأسهم محمد صالح.  على  األول  الطراز  العبون من 
على  تايم«  أون  لبرنامج »ملعب  وقال في تصريحات 

قناة »أون تايم سبورتس«: »لدينا العبون من الطراز 
رأسهم  على  وإنجلترا  تركيا  في  ومحترفون  أيضًا  األول 

نقاط  وتجميع  جيدة  نتائج  إحراز  المهم  ومن  أوباميانج، 
في  محترفًا   15 من  أكثر  وهناك  العالم  كأس  إلى  للتأهل 

الغابون«. منتخب 
وتحديدًا  عامًا   21 قبل  األفريقية  مهمته  باتريس  وبدأ 

النيجر قبل  1999 عندما وافق على تدريب منتخب  العام  في 
االنتقال إلى تونس وتدريب النادي األولمبي في مدنين، حتى 

رحل عنه في 2001
زوهاي  نادي  لتدريب  الصين  إلى  واتجه  أفريقيا  نوفو  ترك 
مرة  السمراء  القارة  إلى  العودة  قبل   ،2003 العام  في  أنبينج 
أخرى في العام 2004، وتدريب منتخب غينيا الذي شهد أفضل 
فترات مسيرته وشارك معه في بطولة كأس أمم أفريقيا 2006.

مع  التعاقد  اإلسماعيلي  النادي  قرر  واحدة  سنة  مرور  وبعد 
التعاقد  بفسخ  كثيرًا  تستمر  لم  تجربته  ولكن  المميز،  الفرنسي 
منتخب  وتدريب  األفريقية  للمنتخبات  العودة  قبل   ،2007 العام 
الكونغو الديمقراطية في الفترة من 2008 وحتى 2010 حتى جاء 
للدوري المصري في تجربته الثانية مع نادي سموحة. وظل نوفو 
بعيدًا عن التدريب لمدة عامين، حتى تعاقد على تدريب منتخب 
إلى  االنتقال  قبل   ،2014 وحتى   2012 من  الفترة  في  موريتانيا 
هايتي  منتخب  وتدريب  الشمالية،  أميركا  قارة  في  جديدة  تجربة 
في العام 2015، ثم انتقل إلى الجانب الشرقي من الكرة األرضية 

وتحديدًا في قارة آسيا لتدريب منتخب الوس في العام 2018.

مدرب الغابون: معلوماتي 
قليلة عن املنتخب الليبي 

و»الفراعنة« األفضل
الوسط- محمد ترفاس
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ما الذي يجري في البالد؟
منْ يتحكم في اللعبة السياسية هناك؟

أين يمضي رئيسها بما اتخذه من إجراءات مؤخرًا؟

لماذا اضطر قيس سعيد التخاذ هذه اإلجراءات؟
كيف السبيل إلى عودة الحياة السياسية فيها؟

متى تتحلحل األزمة؟

تونس
++HH55

 كل شيء كل شيء  

محمد عبدالكريم الوافي
الليبيين  المؤرخين  أبرز  من  الوافي  عبدالكريم  محمد  الدكتور  يعد 
بمجموعة  والعربية  الليبية  المكتبة  ــراء  إث في  أسهموا  الذين 
والفلسفة،  التاريخ  مجالي  في  »الفرنسية«  عن  وترجمات  مؤلفات 
ونال   ،1952 سنة  االبتدائية  شهادته  نال  بالمرج،   1936 العام  وُلد 
الفلسفة  بقسم  التحق   .1957 سنة  بتفوق  بنغازي  من  الثانوية 
بتقدير   1961 سنة  فيها  وتخرج  بنغازي،  في  الليبية  بالجامعة 
الدكتوراه  درجة  نال  الفلسفة.  لدراسة  فرنسا  إلى  أوفد  »ممتاز«. 
بمنظمة  ليبيا  مندوب   1977 سنة  عُين   ،1976 سنة  التاريخ  في 
محاضرًا   1980 سنة  ليبيا  إلى  عاد   .1979 العام  حتى  اليونيسكو 
تقاعد  بنغازي.  بجامعة  اآلداب  وكلية  طرابلس،  جامعة  التربية  بكلية 
الماجستير  رسائل  على  اإلشراف  عن  ينقطع  لم  ولكنه   1998 العام 
فصدرت  التأليف،  عن  وال  الترجمة،  عن  ال  يتوقف  ولم  والدكتوراه، 
ورحل  الهلينستي«،  العصر  في  »برقــة  كتاب  ترجمة   2003 سنة  له 
ثرى  ليوسد   ،2011/8/30 في  تحديدا  الليبية  الحوليات  صاحب 

نفسه. اليوم  في  بنغازي 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

اختلفنا. سواٌء  أم  أفغانستان مؤخرًا من تطورات  ما حدث في  اتفقنا حول  سواٌء 
الوراء، كما يرى  إلى  التاريخ  أو كان ضمن توقعاتنا. سواٌء رجع  بالذهول  أصابنا 
حكومات  اعترفت  وسواٌء  منحنية.  خطوط  في  متعثرًا  لألمام  تقدم  أم  البعض، 
ذلك  كل  بها.  االعتراف  عن  امتنعت  أم  الجديدة  الطالبانية  بالحكومة  العالم 
والتاريخ،  ذرة.  مقدار  أفغانستان  في  حدث  ما  يغير  لن  الشديد،  لألسف  وغيره، 
تقاعست  وعسكرية  استخباراتية  أجهزة  ألن  القهقرى  يعود  ال  أبينا،  أم  شئنا 
بمعلومات  تقارير  وقدمت   - األخيرة  أو  األولى  للمرة  ليس   - مهامها  أداء  عن 
أسلحة  بتقارير  التذكير  ويكفي  حكوماتها،  رؤساء  إلى  مفبركة  أو  مغلوطة، 
التعامل  المؤرخين  تاريخًا، وعلى  العراق. لكن ذلك كله صار  الشامل في  الدمار 
معه. أما بالنسبة لغيرهم، فالشمس، كما عهدناها، ستواصل الشروق، كل يوم 
اللقاحات  رغم  الوبائي،  والفيروس  غيوم.  من  نورها  يحجب  قد  بما  مبالية  غير 
المتقدم  العالم  مدن  في  األرواح  حصد  عن  اآلن،  حتى  يتوقف،  لم  المضادة، 
والمتخلف، وال أعتقد أنه سيكف عنا قريبًا شروره، كما يؤكد العارفون. والدنيا، 
المعلوم/  مسارها  خط  في  ترتبك  أو  تحسّرًا،  للخلف  تلتفت  لن  عرفناها،  كما 

المجهول.
الفقيرة،  البائسة  البالد  تلك  يسكنون  أفغاني،  مواطن  مليون   40 فقط، 
كما  السالح،  بقوة  المفروض  الجديد  الواقع  حقائق  مع  التعامل  عليهم  صار 
إلى  بجلودهم،  الفرار  من  تمكنوا  منهم،  المحظوظون  ليبيا.  في  نحن  تعودناه 
بلدان أخرى، هربًا على األقدام عبر الحدود إلى بلدان مجاورة، أو حشرًا كمواٍش 
جرّهم  على  المنافي  في  العيش  مفضلين  غربية،  عسكرية  شحن  طائرات  في 
لهم جميعًا حياة هانئة  نتمنى  لكننا  يريدونها.  إلى جنة جربوها وال  بالسالسل 
أنهم سيقضون بقية حيواتهم بعيون ملتفتة  في بلدان مهاجرهم، رغم علمنا 

منهم  سُرق  أو  أضاعوه،  وطن  على  تحسّرًا  الخلف  إلى 
عنوًة، ال فرق.

الخوض في نقاش بيزنطي، حول  ال جدوى، اآلن، من 
الزمن،  من  عقدين  بعد  عدمه  من  طالبان  حركة  تغيّر 
وتنوع  جنسياتها،  اختالف  على  الثعابين،  أن  إليماني 
ليس  لكن  جلودها،  بتغيير  معروفة  وأنواعها،  أشكالها 
القائلين  مع  جداًل  اتفقنا  وإن  وحتى  طبيعتها.  بتغيير 
في  ظهرت  بالتي  ليست  الحالية  طالبان  حركة  بأن 
التغير،  فإن  الماضي،  القرن  من  التسعينيات  منتصف 
أما  غير.  ال  تجميلية  شكلية،  أمورًا  سيطال  نظري،  في 
الماضي،  قضبان  داخــل  سجينًا  يــزال  ال  الــذي  العقل 
والقلب الذي يحلم بإعادة عقارب الزمن إلى الوراء، فلم 

تغيير. يطالهما  ولن 
طالبان  حركة  مقدور  في  هل  هو  حقيقة  يهم  ما 

للعصر؟  تنتمي  دولة  هياكل  بناء  من  وهل ستتمكن  بؤسها،  البالد من  انتشال 
وهل بمقدور قادتها الجدد بناء جسور وطيدة من التعاون مع بقية أمم العالم 
وشعوبه؟ هذا األمر ال أعتقد أن أحدًا منّا، على معرفة ولو قليلة بحركة طالبان، 

عليه. بماله  بالمراهنة  يغامر 
ذلك، في رأيي، أن من ينجحون، عادة، في إدارة المعارك العسكرية، ويقضون 
جزءًا كبيرًا من أعمارهم في العيش تحت األرض، ال يعني أن النجاح الذي حققوه 
عسكريًا، من أنفاقهم األرضية، سيمكنهم، ضمنيًا، من تحقيق نجاح مماثل في 
وإدارة  مدنية  دولة  آليات  واستيعاب  فهم  في  أو  األرض،  وفوق  السلم،  أوقات 
التعامل معه،  عالم معقد حرموا من  الخوض في غمار  المعقدة، وفي  دواليبها 
وال يعرفونه، ويزداد تعقيدًا كل يوم على مستوى عالقات دوله، وما ينتاب تلك 
تبدالت  من  يعتريها  وما  وتحالفات،  وتوازنات  وتوترات  تقلبات  من  العالقات 

يومًا بيوم، وفقًا لما يحدده مؤشر المصلحة.
عامًا،  عشرين  بعد  طالبان،  حركة  وعودة  مؤخرًا،  أفغانستان  في  حدث  ما 
نحن  أقصد  يضعنا،  والعباد،  والبالد  الدولة  مفاصل  في  والتحكم  كابل  إلى 
المركز منه سؤال  لنا من مواجهته. وفي  تاريخي ال مفر  أمام مأزق  المسلمين، 
منها  المقصود  الصحوة  اإلسالمية«.  »الصحوة  اسم  عليه  أطلق  بما  يتعلق 
أننا، من خالل  إال  والروح.  العقل  وعودة  الحواس،  واستعادة  النوم،  اليقظة من 
وقت  بعد  أدركنا،  المزعومة،  الصحوة  تلك  لواء  لحاملي  ومعايشتنا  معرفتنا 
داعش،  تقودها  طريق  غير:  ال  طريقين  بين  الخيار  علينا  يتوجب  أنه  قصير، 
واأللوان  الفرق  تتعدد  االثنين  بين  المسافة  وفي  طالبان.  تقودها  وأخرى 
ضفة  في  متحدين  يتخندقون  جميعهم  لكن  وابتعادًا.  اقترابًا  وتتنوع  والرايات 
ويناوئون  إنسانيًا،  الحضاري  والتقدم  العلم  وإلنجازات  للعقالنية،  معادية 
المكان  نفس  في  مراوحة  بالحبس  أنفسهم  على  حكموا  لذلك،  المستقبل. 
الوراء  إلى  الزمن  عقارب  إعادة  من  يتمكنوا  لن  حاولوا،  وإن  فهم،  التاريخ.  من 
الستحالة ذلك فعليًا وواقعيًا. كما أنهم لن يتمكنوا من اللحاق واالنضمام إلى 
ركب الحضارة والتقدم اإلنساني. وتبعات إخفاقهم وتداعياته العديدة ، لألسف 

مجتمعاتهم. كواهل  على  أثقالها  تحميل  الشديد، سيقع 

في التعليق على ما حدث

الخفافيش تناغي كالبشر
الخفافيش  تجمع صغار  العلماء صفة  اكتشف 

واألطفال، إذ أن بعض صغار الخفافيش 
ثرثارة جدًّا، وهي تلجأ إلى المناغاة مثل 

العالم بهذه  الرضع. ويمر جميع أطفال 
كلمات  بأشباه  المكثف  التلفظ  المرحلة من 

بال معنى، من مثل »غاغا« و»بابابا« 
بنظامهم  التحكم  تعلم  بغية  وسواها... 

الصوتي. وتظهر دراسة أن نوعًا من 
الوسطى  أميركا  الخفافيش موجود في 

يلجأ أيضًا إلى هذا التمرين، الذي تشبه 
المعدّة  وتشرح  البشرية.  المناغاة  خصائصه 

كنورنشيلد،  ميريام  للدراسة،  المشاركة 
التاريخ الطبيعي في برلين أن  من متحف 

البشر يثرثرون على ما يبدو  »األطفال 
ناحية، ولكن  للتفاعل مع والديهم من 

أيضًا عندما يكونون بمفردهم، من أجل 
استكشاف أصواتهم فقط على األرجح.

شهد قصر الخلد، من السبت إلى اإلثنين، فعاليات مهرجان 
طرابلس للمالوف الذي نظمته وزارة الثقافة، تأكيدا ألهمية 

الحفاظ على هذا الفن ودعمه كرافد روحي وثقافي تلتقي فيه 
هوية المجتمع مع تقاليده وأعرافه وأبعاده الدينية والفلكلورية، 

كما أن التواصل مع هذا الفن هو تمسك أصيل بمنابتنا 
الحضارية ويمثل نقطة التقاء تذوب فيها كل المكونات الثقافية 

لهذا البلد. وشارك في إحياء المهرجان فرق »ليبيا للموشحات 
والموسيقى العربية« بقيادة الفنان الشيخ سالم البشير، 

و»طرابلس للمالوف والمدائح والموسيقى العربية« بقيادة 
الفنان الشيخ يوسف ناصوف، و»شهداء كعام للمالوف والمدائح 
من زليتن« و»بحور المادحين للمالوف والموشحات« من سبها، 
و»طرابلس للمنوعات«. إلى جانب وصلة موسيقية من األذكار 

والمدائح النبوية، وعدد من الموشحات التي المست وجدان 
الحضور وأضفت أجواًء روحانية عكست عراقة وروعة هذا الفن. 
واختتمت الفعاليات مع فرقة »الخمس للمالوف والموشحات«، 

بوصلة من الموشحات بقيادة الشيخ حسين الحوات.

املالوف يضيء قصر الخلداملالوف يضيء قصر الخلد

الفرنسية  الممثلة  تحصل  مسيرتها،  مجمل  عن 
»سان  مهرجان  في  المقبل  الشهر  كوتيار  ماريون 
جائزة  على  بإسبانيا  السينمائي«  سيباستيان 
الممثالت  بين  عالمية  األكثر  كوتيار  خاصة. 
جائزة  على  ستحصل  المعاصرات،  الفرنسيات 
والستين  التاسعة  ــدورة  الـ فــي  دونوستيا 
لمهرجان سان سيباستيان، وستتسلمها خالل 

مراسم االفتتاح في 17 سبتمبر.
ستريب،  ميريل  بينهم  كثر  لنجوم  وسبق 
وريتشارد غير، وروبرت دي نيرو، أن نالوا 
جائزة دونوستيا التي مُنحت للمرة 
وسُميت   ،1986 العام  ــى  األول
مدينة  اســم  إلــى  نسبة  كذلك 
الساحلية  سيباستيان  ســان 
إلقليم  الــمــحــلــيــة  بــالــلــغــة 
إسبانيا.  شمال  في  الباسك 
المهرجان  منظمو  وعّلل 
كوتيار  ماريون  اختيارهم 
بشدة  »تألقت  بكونها 
األوروبــيــة  اإلنتاجات  في 
أدت  حيث  واألمــيــركــيــة، 
أدوارا درامية وكوميدية وأدوار 

أكشن ببراعة«.

أقوالهمأقوالهم

»مصر حريصة على تعزيز التعاون 
المشترك مع ليبيا في المجاالت كافة، 
والشركات المصرية العاملة في مجال 
النفط والغاز جاهزة للعمل في ليبيا«.

سفير مصر لدى ليبيا،
تامر مصطفى

»حريصون على تعزيز التعاون مع 
ليبيا في جميع المجاالت، ونستعد 

إلعادة فتح قسم التأشيرات
 للطلبة وللعالج«

سفير مالطا لدى ليبيا،
 تشارلز صليبا

»قلقون من استفادة »داعش« من 
إضعاف غريمه »بوكو حرام«، في 
ظل انتشار اإلرهابيين والمقاتلين 

األجانب في ليبيا«.

وكيل األمين العام لألمم المتحدة، 
فالديمير فورونكوف

 »الواليات المتحدة ترحب باستضافة 
الجزائر الجتماع دول جوار ليبيا كجزء 
من جهود تحقيق االستقرار، وتأمين 

انسحاب المقاتلين
 والمرتزقة األجانب«

المبعوث األميركي الخاص إلى ليبيا، 
ريتشارد نورالند

دونوستيا تذهبدونوستيا تذهب
 إلى ماريون كوتيار إلى ماريون كوتيار

 ال جدوى اآلن 
من الخوض في 

نقاش بيزنطي 
حول تغير حركة 

طالبان من 
عدمه

املخمور ال يقود الفيلة
أي شخص  على  فيل،  قيادة  حظرت سريالنكا 

إجراءات  إطار سلسلة  في  الكحول،  شرب 
األليفة. الفيلة  لحماية 

للعمل،  المستخدمة  الفيلة  جانب  فإلى 
يملك  السياح،  أو  األشجار  جذوع  كنقل 

مدجنة،  فيلة  سريالنكا  أثرياء  من  عدد 
بهذه  ثراءهم  يظهرون  رهبان  ومنهم 

مما  الشكاوى  تكثر  ولكن  الطريقة. 
سوء  من  الحيوانات  هذه  له  تتعرض 
اإلجراءات  بين  ومن  وقسوة.  معاملة 

للفيل  السماح  إلزامية   ، الجديدة 
ونصف. ساعتين  لمدة  باالستحمام 
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