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مواقع إسالمية فريدة 
في ليبيا
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استقرار

فضاء

استقرت أسعار الذهب، األربعاء، مع 
ترقب مستثمرين تقرير الوظائف األميركية 

قبل بدء مجلس االحتياطي االتحادي 
تقليص إجراءاته التحفيزية بسبب 

»كورونا«. واستقر الذهب في السوق 
الفورية عند 1815.60 دوالر لألوقية 

)األونصة( ولم يطرأ تغير يذكر على سعر 
المعدن النفيس في التعامالت اآلجلة في 

الواليات المتحدة عند 1817.90 دوالر. 
واألسبوع الماضي، أقر رئيس مجلس 
االحتياطي االتحادي جيروم باول بأن 

تقليص التحفيز قد يبدأ هذا العام.

ذهب

كل شيء

شقوق

قريبا في ليبيا
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استطالع رأي: أداء الدبيبة وعقيلة واملوقف من االنتخابات

إتش إتش
في تحول سياسي مثير لإلعجاب وبفارق 

مليون صوت، فاز المعارض الزامبي 
المخضرم، هاكايندي هيشيليما، 59 عامًا، 

على خصمه إدجار لونجو، وأدى اليمين 
الدستورية، الثالثاء، ليصبح سابع رئيس بعد 

استقالل زامبيا، فيما اعتبر 
مراقبون فوزه »انتصارًا نادرًا 

لزعيم معارضة أفريقي«.
هيشيليما خبير اقتصادي 

ورجل أعمال معروف 
باسم »اتش اتش 

HH«، ويُلقب أيضًا 
بـ»بالي«، وهي كلمة 

تعني األب أو كبير 
العائلة.

الرئيس الجديد، 
خاطب شعبه من 
منزله بالعاصمة 
لوساكا، مشيدًا 

بدعم الشباب له، 
قائاًل:»هذا النصر 

ليس لي إنما لرجال 
ونساء زامبيا خصوصًا 

الشباب«.
»إتش إتش« وعد بإنعاش 

االقتصاد الغارق في 
التضخم والديون، فهل 
ينجح القادم من صفوف 

المعارضة في إنقاذ اقتصاد 
بالده الخرب؟

مسؤول كبير في قطاع الفضاء الروسي، 
كشف أن الرواد الروس اكتشفوا شقوقًا 

جديدة في محطة الفضاء الدولية يمكن 
أن تتسع.

وقال فالديمير سولوفيوف كبير 
مهندسي شركة الصواريخ والفضاء 

إنرجيا لوكالة اإلعالم الروسية، االثنين، 
وفق وكالة رويترز أنه »تم العثور على 
شقوق سطحية في بعض األماكن في 

الوحدة زاريا... هذا سيء ويشير إلى أن 
الشقوق ستبدأ في االنتشار مع مرور 

الوقت«.ولم يذكر ما إذا كانت الشقوق 
تسببت في تسرب للهواء.

ارتباك سياسي وخرق أمني ومالمح أزمة مع تونس

منصور بوشناف: القبيلة الزالت فيروسًا قاتاًل في كياننا الهش

خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح املرأة الليبية للرئاسة

البرملان يتراجع عن »املساءلة« والقاعدة الدستورية قيد املجهول
البرلمان  مؤسستي  بين  التوتر  تصاعد  شكل 
الرقابة  وهيئة  النفط  قطاع  وفــي  والحكومة، 
لتعقيد  إضافية  عوامل  األســبــوع،  هــذا  اإلداريـــة 
األزمة السياسية في ليبيا، ولم ينجُ الوضع األمني 
الوضع  ارتباك  طال  فيما  الحالة.  هذه  من  أيضًا 
الخارجَ، من خالل ما ظهر من تصريحات  الداخلي 
وشائعات صنعت حالة من التشويش في العالقات 
الليبية–التونسية، في وقت أدى فيه الفشل في إقرار 
أرضية دستورية إلى تسريب توجهات مثيرة للجدل 

لتمديد موعد االنتخابات.
وساد خلل في سلم أولويات البرلمان في جلسته 
األخيرة، ليرسخ واقع مرحلة انتقالية معقدة تعيشها 
بشأن  السابقة  الخالفات  أرغمته  بعدما  البالد، 
مشروع قانون االنتخابات، على تفضيل المصادقة 
الحياة  بيئة  وحماية  للمناخ  باريس  »اتفاقية  على 
تجاه  مصوبة  األنظار  كانت  بينما  األرض«،  على 
عبد  ورئيسها  الحكومة  لمساءلة  اإلثنين  جلسة 
المراوغة  من  األخير  وتمكن  الدبيبة،  الحميد 
إلى  إلحالتها  المساءلة  بنود  تفصيل  واشتراط 
جلسة  في  بالخصوص،  ردودهــا  إلعداد  الحكومة 
يرجح أن تعقد األسبوع المقبل، دون تأكيد حضور 
بأجندة  سابقًا  تغيبه  برر  بعدما  شخصيًا،  الدبيبة 

زيارات خارجية.
ومع ذلك، فالحديث يدور حول اتصاالت مكثفة 
تعنت  من  التخفيف  بهدف  الكواليس  في  جرت 
مستشار  تصريحات  يفسر  ما  الجانبين؛  موقفي 
عقيلة صالح اإلعالمي، فتحي المريمي، بأن الجلسة 

لن تبحث مسألة سحب الثقة من الحكومة.
طرابلس  العاصمة  شهدت  آخر،  جانب  وعلى 
بين فصيلين  اشتباكات مسلحة  بوقوع  أمنيًا  خرقًا 
كان  المنصب،  على  صراع  خلفية  على  مسلحين، 
المستهدف فيه هو مقر هيئة الرقابة اإلدارية، وإلى 
ضياع  من  الهيئة  حذرت  مصابين،  سقوط  جانب 
ليكشف  الحادث  وجاء  رسمية،  مستندات  إخفاء  أو 

هشاشة الوضع األمني في العاصمة.
وفي صراع مواٍز تصاعد الخالف بين وزير النفط 
خالل  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  ورئيس  الليبي، 
تغيير  في  الوزير  رغبة  خلفية  على  األخيرة،  األيام 
اقتصاديين  خبراء  دعا  ما  المؤسسة؛  إدارة  مجلس 
إلى الخشية من أن يؤثر ذلك على ترموميتر إنتاج 
التي تسعى  لليبيا،  الطاقة، في وقت حرج بالنسبة 
لجذب مزيد االستثمارات الدولية، فيما رجح محللون 

ولوجستية  قانونية  تحديات  النزاع  هذا  يخلق  أن 
لشركات النفط المحلية والعالمية.

وفي حين يحاول رئيس الحكومة التوسط بين 
وزير النفط محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط مصطفى صنع اهلل، بعقد جلسة صلح بينهما 
األحد، قلل األخير في مقابلة مع وكالة »بلومبرغ« 
األميركية، من تأثير الخالف على اإلنتاج، مشيرًا إلى 
أنه ال يمكن لوزير النفط قانونًا إيقافه عن العمل أو 
إحالته إلى التحقيق، مضيفًا أن »مجلس الوزراء هو 

صاحب القرار، وله الكلمة األخيرة«.
الدبلوماسي،  الشأن  االرتــبــاك،  حالة  وطالت 
وتحديدًا إلى الجارة الغربية تونس، في تزامن مع 
انعقاد االجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي بالجزائر؛ 
إذ دار الحديث عن إلغاء زيارة مفترضة للدبيبة إلى 
استدعاء  حول  شائعة  ذلك  رافق  األربعاء،  تونس 
ليبيا سفيرها لدى تونس، ما جرى نفيه، وفي تلك 
الليبي  الجانبين،  بين  المفاوضات  استمرت  األثناء 
والتونسي، لفتح المعابر المغلقة، ما شكل مظاهر 
المناطق  وتجار  األعمال  رجال  تشغل  باتت  أزمة 
الحدودية الذين يتكبدون خسائر كبيرة جراء تعثر 
أكثر  منذ  الثنائي  االقتصادي  التعاون  نسق  عودة 
المستشار  بدوره  سارع  إثرها  وعلى  شهرين.  من 
الحجام،  وليد  التونسية،  الجمهورية  رئيس  لدى 

إلى الدعوة للكف عن التشويش وخلق اإلثارة وبث 
البلبلة بين البلدين.

الرئاسي  المجلس  استنكر  متصل،  سياق  وفي 
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  تصريحات 
المشري، حول زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي 
عبداهلل الالفي، إلى تونس التي زعم فيها أن الزيارة 
وما رافقها من تصريحات على لسان الالفي ال تمثل 

»الرئاسي« مجتمعًا.

السياسية  العملية  لتحريك  جديدة  مبادرة  وفي 
والمجلس  الحكومة  دعــت  ــة،  األزم حل  أجــل  من 
الرئاسي، المجتمع الدولي إلى مساعدتهما في دعم 
وحشد  ليبيا،  في  االستقرار  لتحقيق  الحكومة  خطة 
الجهود إلنجاحها ،عبر عقد مؤتمر خالل أسابيع يركز 
على معالجة المسائل األمنية قبيل موعد االنتخابات.

من جهتها، لم تعلن البعثة األممية موعد لقاء 
تصورات  لمناقشة  السياسي  الحوار  ملتقى  أعضاء 
مناقشة  ففضل  البرلمان  أما  الدستورية،  القاعدة 
»القضايا المصيرية« التي كلف لها لجانًا على غرار 
في  قبل تضمينها  االنتخابية  الدوائر  مقترح  إعداد 

قانون االنتخابات.
المنقوش،  نجالء  الخارجية،  وزيرة  تستبعد  ولم 
الجزائري  خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها 
في  البرلمان  تأخر  يعرقل  أن  لعمامرة،  رمطان 
االنتخابات  إجراء  التشريعي  اإلطار  على  التصديق 
يعزز  وما  المقبل،  ديسمبر  من  الـ24  في  المقررة 
جديدة  أمريكية  رؤيــة  تسريب  التأجيل  فرضية 
الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  رسميا  عنها  يعلن  لم 
سبتمبر  في  تنتهي  مرحلتين  على  والتشريعية 
2022، بدعوى إنقاذ خارطة الطريق، لكنها أزعجت 

مرشحين محتملين يتوقون لخوضها.
السابق غسان سالمة  األممي  المبعوث  واختزل 

األربعاء،  اللبنانية،  في مقابلة مع جريدة »األخبار« 
التدخالت  وعودة  السياسي  المسار  فشل  أسباب 
األمم  دور  تراجع  خطر  من  تحذير  في  األجنبية، 
القيادة؛  مقعد  في  تكون  أن  يجب  التي  المتحدة 
ألن غيابها سيؤدي إلى مزيد التنافس بين أميركا 
وفرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر وغيرها، وفق قوله، 
المتحدة  األمم  رأت  »لما  الدول  تلك  عن  مضيفًا 
الخارجية  القوى  بــدأت  ــوراء،  ال إلى  خطوة  خطت 

مجددًا في التنافس على األرض الليبية«.
الصادرة  والتصريحات  البيانات  تؤيد  وظاهريًا 
بخارطة  ــتــزام  االل ضـــرورة  األجنبية  الـــدول  عن 
جميع  األربعاء،  وإسبانيا،  فرنسا  ودعت  الطريق، 
واحترام  مسؤولياتهم  تحمل  إلى  الليبيين  القادة 
إنها  فرنسا  وقالت  العامة.  االنتخابات  موعد 
شركائها«  مع  االتجاه  هذا  في  جهودها  »تواصل 
لألمين  الخاص  المبعوث  مع  الوثيق  و»بالتنسيق 
العام لألمم المتحدة يان كوبيش«، الذي أعلن أن 
المتحدة  األمم  األولى من مراقبي  المجموعة  نشر 
لوقف إطالق النار ال يزال جاريًا، مؤكدًا تحديد مرافق 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  موقتة في سرت، وأن 
)5+5( تعتزم إعداد خطة عمل النسحاب متسلسل 
انسحاب  من  ــدءًا  ب منه،  للتحقق  قابل  ومرحلي 

المرتزقة والمقاتلين األجانب.

●  جانب من اجتماع حكومة الوحدة الوطنية 8 أغسطس 2021 ●  جانب من اجتماع  النواب  30 أغسطس 2021
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 الحكومة و»الرئاسي« دعوا المجتمع 
الدولي إلى دعم خطة لتحقيق 

االستقرار في ليبيا

 الصراع على هيئة الرقابة اإلدارية وما 
تبعه من اشتباكات فصيلين مسلحين 

كشف هشاشة الوضع األمني بالعاصمة

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

قفزاته  الزناد،  مالك  الليبي،  المالكم  واصــل 
مشوار  عبر  بقوة،  العالمية  نحو  وانطالقاته 
فوزه  آخرها  وكان  المتوالية،  باالنتصارات  حافل 
بالضربة القاضية أمام خصمه المونتنيغري ألمير 
ليكون  الماضي،  األحد  بلجيكا،  في  سكريليغ، 
بالضربة   17 منها  مسيرته،  في   18 رقم  الفوز 
الزناد،  بالنقاط.  وواحـــدة  القاضية،  الفنية 
الماضي،  مــارس  في  فاز  عالميًا،   90 المصنف 
الروسي  المالكم  حساب  على  أيضًا  بالقاضية 
 77 والمصنف  بـ»المدمر«،  الشهير  نيهاروف 
عالميًا، في مباراة ُأقيمت في بلجيكا، وكان الزناد 
تحقيق  في  هوايته  ومارس  الموعد،  في  كالعادة 
التاسعة،  الجولة  في  وجــاءت  بالقاضية،  الفوز 
ليؤكد جدارته وموهبته كواحد من نجوم اللعبة 
المعاناة،  رحم  من  منطلقًا  العالم،  مستوى  على 

بعد أن رسم لنفسه طريق االنتصارات. 
ورغم حالة اإلرهاق التي بدا عليها الزناد؛ فإنه 
يحرص على االحتفال في كل مرة والهتاف لبلده 
بمشاركة  يتمسك  حيث  وطنه.  أبناء  وسط  ليبيا 

مطروحًا  بات  أن  بعد  والعالمي،  الليبي  جمهوره 
بقوة على الساحة العالمية، كأحد الوجوه الصاعدة 

بشكل جيد في عالم المالكمة.
مسيرة الزناد االحترافية بدأت في 2015 بالفوز 
على بطل مالطا في عقر داره، ليواصل بعدها تألقه 
أبرزها  االنتصارات،  من  وسلسلة  رائعة  بعروض 
أساري،  وجريمن  ويلمز  البريطانيين  على  فوزه 
والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا، وكان 
للزناد ظهور مميز في نزاله أمام منافسه أندريه 
في مالطا، في يوليو قبل الماضي، قبل أن تتسبب 

جائحة »كورونا« في تأخير ظهوره.
احتل الزناد التصنيف الـ90 الصادر عن االتحاد 
مالكمًا،   1133 يضم  الذي  للمالكمة،  العالمي 
المستوى  على  الثالث  بالمركز  أيضًا  جاء  فيما 
األفريقي، ويزامل الزناد من نجوم اللعبة في ليبيا 
عبدالباسط خير وعاصم دوكو وسعد الفالح ومؤيد 
الثالثي  جانب  إلى  المقصبي،  ومحمد  عكاشة 
معز  شقيقه  ومنهم  وبريطانيا،  بمالطا  المحترف 

الزناد، وفتحي بريبش.

هاني الكوت.. 
وتر تهزه الشمس

كلما أشرقت

قيمة دعم 
الحكومة الفرنسية 

للشركات 
لمواجهة أزمة 

كورونا منذ مارس 
.2020

وزير االقتصاد الفرنسي

283
مليار
دوالر

»بالقاضية«.. مالك الزناد يوحد الليبيني

عودة املحترفني تشعل عودة املحترفني تشعل 
»امليركاتو الصيفي« »امليركاتو الصيفي« 

قبل انطالق الدوريقبل انطالق الدوري

مصر تجدد
دعم حكومة 

الوحدة الوطنية
السفير  بأعمال  القائم  جدد 

تامر  ليبيا،  في  المصري 
على  بالده  مصطفى، حرص 

الدعم  أوجه  تقديم كل 
الوطنية  الوحدة  لحكومة 

السُبل  وبحث  الموقتة، 
أرحب  آفاق  وفتح  لتعزيز 

البلدين. بين  للتعاون 
جاء ذلك خالل لقاء رئيس 

الوطنية  الوحدة  حكومة 
الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
باألعمال  القائم  مع  األربعاء، 

إذ  ليبيا؛  لدى  لسفارة مصر 
العالقات  عمق  الدبيبة،  أكد 

بيان  وفق  البلدين،  بين 
الوطنية. الوحدة  لحكومة 
اللقاء عددًا من  وبحث 

االهتمام  ذات  الملفات 
العمل  إطار  في  المشترك، 

الشراكة  تعزيز  على 
البلدين. بين  االستراتيجية 

●  مواجهة عمليات التهريب وغسل األموال بالخارج

الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  تسعى 
وغسل  التهريب  عمليات  مواجهة  إلــى 
الدولة  ــول  أص على  والحفاظ  ــوال،  األمـ
انتقادات ألداء  بعد  وذلك  بالخارج،  الليبية 
مسار  دعمها  وعدم  االقتصادي  الحكومة 

مؤتمر برلين األول يناير 2020.
الصادرة  األحكام  متابعة  لجنة  وعقدت 
الجاري،  بالخارج، األسبوع  ليبيا  ضد أصول 
اجتماعها الثالث عشر بديوان وزارة العدل 

برئاسة الوزيرة حليمة عبدالرحمن.
الــدعــاوى  مــن  عـــددًا  االجتماع  تــنــاول 
واألحكام الصادرة، وسبل التعامل معها، بما 
يكفل الحفاظ على األصول الليبية بالخارج. 
شأنها  من  توصيات  عدة  االجتماع  وقدم 
واألحكام،  الدعاوى  هذه  مع  التعامل  حسن 
واألصول  األمــوال  على  الحفاظ  يضن  بما 

الليبية بالخارج، حسب بيان لوزارة العدل.
في سياق قريب، بحث وزير المالية خالد 
المبروك، مع النائب العام المستشار الصديق 
الصور آليات نظام التتبع الجمركي للحد من 

التهريب ومكافحة غسل األموال.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن »اللقاء 
جاء في إطار الشفافية والمحافظة على سير 
العمل بالمصلحة العامة، وااللتزام بتطبيق 

المالية  وزارة  عمل  في  القانونية  المعايير 
والجهات التابعة لها«.

المالية  وزير  اتهم  الماضي،  واألسبوع 
وصفهم  مــن  بــومــطــاري  ــرج  ف السابق 
تطبيق  بإفشال  الفاسدين«  بـ»التجار 
المسبق  للتسجيل  الجمركي  النظام 

ليبيا. للشحنات »ACI« في 
ما  أو  الجمركي  التتبع  نظام  إن  وقال 
يهدف  المسبقة«  بـ»المعلومة  يعرف 
مرتبطة  ممارسات  عدة  على  القضاء  إلى 
وغسلها،  األمــوال  تهريب  منها  بالفساد، 

والتهرب  والممنوعات،  المخدرات  وتجارة 
الضريبي والجمركي وغيرها.

تسيير  في  السابقة  تجربته  وبحكم 
هذا  أن  بومطاري  أوضح  المالية،  وزارة 
بعض  من  شديدة  معارضة  وجد  النظام 
التجار، متابعًا: »رغم ارتباط النظام بالبائع 
البضائع  مصادر  من  للتحقق  )المصدر( 
وطرق تمويلها، فإن أول المعارضين لهذا 
وشركة  الجمركي  المخلص  كان  النظام 
في  الفساد  وحجم  واقع  ليعكس  النقل، 

ليبيا«، على حد قوله.

طرابلس- الوسط

محاوالت ملحاصرة »غسل األموال« وحفظ أصول ليبيا بالخارج



أعلنت »يوتيوب« أنها سحبت أكثر من مليون تسجيل على منصتها يتضمن »معلومات خاطئة 
التواصل  تتهم شبكات  وذلك في وقت  الوباء،  تفشي  بدء  منذ  فيروس كورونا«  خطيرة عن 
االجتماعي بالمساهمة في انتشار أفكار خاطئة عن »كوفيد- 19« واللقاحات، ودافعت منصة 
الفيديو التابعة لـ»غوغل« عن التقنيات التي تعتمدها الحتواء المضامين، مشددة على أن 
األولوية تعطى للمصادر المعروفة والموثوق بها، مثل منظمة الصحة العالمية، وقال مدير 
المنتجات في الموقع نيل موهان في بيان نشر، األربعاء، »نسحب حوالي عشرة ماليين 
فيديو كل ثالثة أشهر أغلبها ال يحصد أكثر من عشر مشاهدات«، وأوضح أن »الناس باتوا 
يحصلون عندما يبحثون عن األخبار أو المعلومات على نتائج أفضل نوعية ال على تلك 

التي تتسم باإلثارة«.
وكشفت الخدمة الرائجة جدا عن تفاصيل خاصة باستراتيجيتها التي تشبه تلك 
المعتمدة من كل من شبكتي »فيسبوك« و»تويتر« اللتين غالبا ما تقف السلطات 
بشأن  المضللة  المعلومات  مسألة  واكتست  الشأن،  هذا  في  بالمرصاد  لهما 
»كوفيد- 19« واللقاحات المضادة له بعدا كبيرا جدا بحيث اعتبر الرئيس األميركي 
جو بايدن أن »فيسبوك« وغيرها من المنصات »تقتل« الناس من خالل السماح 

بانتشار معلومات خاطئة بشأن التلقيح.
وهو عاد عن تصريحاته هذه، موضحا أن المعلومات الزائفة التي ينشرها 
نيل  الناس«، وتطرق  إليها و»تقتل  يركنون  المستخدمون »قد تؤذي« من 
موهان إلى اتهام آخر غالبا ما يوجه إلى هذه المنصات ونموذجها االقتصادي 
»يسألونني  وقال  المستخدمين،  الهتمام  الجاذبة  اإلعالنات  على  القائم 
أحيانا إن كنا نترك المعلومات المستفزة تنتشر ألننا نستفيد منها ماليا 
»فيسبوك«،  على  جيدا  أداء  يسجل  ال  المحتويات  من  النوع  هذا  لكن 
خصوصا مع مقارنته بالمضامين الموسيقية أو الفكاهية، فضال عن أنه 

أيضا يقوض ثقة الجمهور والمروجين«.

نبهت »مايكروسوفت« آالف الشركات التي 

تتعامل معها من ثغرة في نظامها للحوسبة 

السحابية عرضت بياناتها للخطر خالل فترة 

طويلة من الوقت، ورصدت هذه المشكلة 

قبل أسبوعين بمبادرة من شركة »ويز« 

المتخصصة في أمن المعلوماتية. وكتب 

مهندسو الشركة في مدونة »تخيلوا مدى 

تفاجئنا عندما تسنى لنا النفاذ بالكامل إلى 
الحسابات وقواعد البيانات 

التابعة آلالف الجهات التي 
تعتمد خدمة مايكروسوفت 

أجور، ومن بينها مجموعات 
برس«، الجمعة.كبرى«، وفق »فرانس 

»إصالح النظام على وأكدت »مايكروسوفت«: 
الفور لضمان أمن زبائننا 
وحمايتهم«، مشيرة إلى 
المعنية. ومن حيث أنها أبلغت المؤسسات 

المبدأ، لم يتم استغالل 

هذا الخلل من قبل برمجيات خبيثة، وفق 

عمالق المعلوماتية وأفادت »ويز« بأن 

»مايكروسوفت« سرعان ما أبطلت النظام 

الذي يشوبه هذا الخلل و»أبلغت أكثر من 

30 % من زبائن كوسموس دي بي«، وهو 

نظام الحوسبة السحابية المعني، 

بضرورة تغيير مفاتيح النفاذ.

تواصـل 02

»يوتيوب« تدافع عن استراتيجيتها الجديدة»يوتيوب« تدافع عن استراتيجيتها الجديدة

تستعد »فيسبوك« إلطالق محفظة 

إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين 

العمالت الرقمية، بحسب ما قال مسؤول 

رفيع في الشركة في مقابلة مع موقع 

أميركي، وصرح ديفيد ماركوس رئيس وحدة 

العمالت المشفرة لموقع »ذي إنفورمايشن« 

اإلخباري بأن مسؤولي الشركة »ملتزمون« 

بإطالق المحفظة الرقمية التي تحمل اسم 

»نوفي« هذه السنة، وكشف ماركوس أنه 

كان يفضل إطالق »نوفي« بالتوازي مع 

»دييم«، وهي عملة رقمية مربوطة بالدوالر 

قيد التطوير في الشركة، غير أن موعد 
طرحها ليس أكيدا بعد.

وقال ديفيد ماركوس خالل المقابلة: 

»من حيث المبدأ، من الممكن إطالق نوفي 

قبل دييم.. لكن ليس هذا ما نريد فعله 

بالضرورة«، مشيرا إلى أن األمر »رهن 

المدة الالزمة لتطوير دييم. وهذا ليس من 

اختصاصي«، وأعلنت »فيسبوك« في 2019، 

نيتها إطالق عملة مشفرة تحت اسم »ليبرا«، 

لكنها واجهت معارضة من الجهات الناظمة 

على خلفية مخاوف بشأن األمن والموثوقية، 

وفي ديسمبر 2020، غير اسم »ليبرا« إلى 

»دييم« وانتقل مقر العمليات الخاصة بها 

»تحول استراتيجي«.من سويسرا إلى الواليات المتحدة في إطار 

»فيسبوك« قد تطلق 
محفظة رقمية هذه السنة

CINEMA
CINEMA

لهجمة  تعرضها  إثر  مكشوفة  صغيرة  سويسرية  مدينة  لسكان  الشخصية  البيانات  باتت 
»لو  صحيفة  أفادت  ما  بحسب  األمر،  بادئ  في  »خطورتها«  تقدير  البلدية  أساءت  معلوماتية 
تان«، وتعرضت مدينة رول الصغيرة )5400 نسمة( على ضفاف بحيرة ليمان األسبوع الماضي 
اإلدارية،  بيانات محفوظة في بعض خواديمها  الفدية طال  لهجوم معلوماتي ببرنامج فيروس 

وفق »فرانس برس«.
لكن البلدية أكدت في بادئ األمر أن كمية البيانات المتأثرة محدودة وتسنى استعادتها بفضل 
نسخات محفوظة لديها، وصرحت رئيسة البلدية مونيك شوال بونييال على اإلثر لصحيفة »24 
أور« بأن الهجمة كانت »محدودة« النطاق ولم تستهدف خواديم تتضمن معلومات »حساسة«، 
غير أن تحقيقا أجرته صحيفة »لو تان« ونشرت نتائجه، األربعاء، أظهر أن هذه العملية كانت في 
الواقع »قرصنة واسعة النطاق«، وأقرت البلدية بأنها أساءت تقدير »خطورة الهجمة وإمكانيات 
البيانات  أن  تان«  »لو  وكشفت  السكان«،  إلى  بالنسبة  الشفافية  وأهمية  البيانات  استخدام 
المسروقة تشمل جداول فيها معلومات عن السكان، مثل أسمائهم وعناوينهم وتواريخ ميالدهم 

وأرقام الضمان االجتماعي وحتى أحيانا ديانتهم ومعطيات خاصة باإلصابات بـ»كوفيد- 19«.

شعر الحكمة
ماعاد عنـــدي عــــزم نفقد حـــد

حـتـى اللي فيا غلط ســـامــحته

الدنــــيا نـهـايـتـهــا افــــراق ابجد

منهو الــلــي داّفـــن امواله تـحته

سامح او خلي دوم عــنـــدك ود

واطلب سموح اللي بكا وجرحته

واحسب عذاب القبر افطن عـد

من قبل ما تبكي ان كان لمحته

مدينة سويسرية تتعرض 
كلمة1000لهجوم »معلوماتي خطير«

●   عين الدبوسية بالجبل األخضر 35 كلم غرب مدينة درنة. )تصوير: محسن الفاخري(

»مايكروسوفت« تقر بوجود 
ثغرة في نظامها للحوسبة

بث مباريات الدوري اإليطالي عبر »يوتيوب«
وافقت  إنها  القدم،  لكرة  اإليطالي  األولى  الدرجة  دوري  رابطة  قالت 
األوسط  الشرق  في  مباشرة  بصورة  البطولة  مباريات  بعض  بث  على 
فيه  تتعثر  الــذي  الوقت  في  »يوتيوب«  موقع  عبر  أفريقيا  وشمال 
في  الشبكات  من  أي  إلى  بالبطولة  الخاصة  البث  حقوق  بيع  مفاوضات 
لبيع  صفقة  إلبرام  أشهر  عدة  مدى  على  الرابطة  وتسعى  المنطقة، 
المقبلة  الثالثة  المواسم  في  األول  المحلي  الدوري  مباريات  بث  حقوق 
ودول  والمغرب  مصر  بينها  من  دول  عدة  تضم  التي  المنطقة  في 

الخليج.

بيان،  في  الرابطة  قالت  الفيديو  بتقنية  مؤتمر  وعقب 
عبر  بالعربية  ناطقة  قناة  إنشاء  في  قدما  المضي  قررت  إنها 

القناة خمس مباريات في  منصة »يوتيوب«، مضيفة: »ستبث 
المنطقة  على  البث  وسيقتصر  الــدوري،  جوالت  من  جولة  كل 

أندية  إن  الشأن  هذا  من  قريبة  مصادر  وقالت  المذكورة«، 
لمدة  »يوتيوب«  عبر  المباريات  بث  على  وافقت  اإليطالي  الدوري 

حقوق  لبيع  التفاق  التوصل  تم  إذا  سيتوقف  البث  هذا  وإن  عام 
البث في المنطقة.

المحمولة  التطبيقات  لمطوري  السماح  »آبل«  شركة  قررت  جذري،  تغير  في 
وهذا  ستور«،  »آب  متجرها  خارج  من  دفع،  وسائل  زبائنهم  على  يعرضوا  بأن 
لمواجهة  العمالقة،  األميركية  التكنولوجيا  شركة  اعتمدته  الجديد  النهج 

الضغوط المتزايدة من السلطات وشركات متعددة على خلفية مقاربتها 
للمنافسة، وأعلنت المجموعة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها في بيان، 
للتطبيقات.  األساسي  متجرها  في  المعتمدة  للقواعد  تعديالت  سلسلة 

وال يزال ينبغي أن توافق محكمة على هذه التغييرات بغية إنهاء 
مالحقات أطلقتها شركات صغيرة مطورة للتطبيقات ضد عمالق 

التكنولوجيا.
تقديم  للمطورين  يتيح  االتــفــاق  ــذا  »ه أن  ــل«  »آب وأوضــحــت 

أو  آي  نظام  على  تطبيقاتهم  خارج  من  للمستخدمين  عروض 
»آبل«، وبموجب هذه  المعتمد من  التشغيل  اس«، وهو نظام 
اإلجراءات الجديدة، يمكن للتطبيقات أن توجه رسالة إلكترونية 

على  الحصول  وسعهم  في  بأن  مثال  إلعالمهم  للمستخدمين 
اشتراك عبر موقعها اإللكتروني. وفي هذه الحالة ال يدفع المعد رسوما 

إلى »آبل«، وكانت خدمات بث تدفقي مثل »سبوتيفاي« و»نتفليكس« تتفادى 
تسديد إتاوات إلى »آبل« مع اإلحجام عن إتاحة االشتراك عبر التطبيق. لكن كان 

يتعذر عليها توجيه المستخدمين إلى موقعها اإللكتروني.
العروضات  جانب  إلى  »سبوتيفاي«  تطبيق  على  تظهر  رسالة  وكانت 

المدفوعة األجر مفادها »ال يمكنكم االشترك في خدمة بريميوم 
يكن  ولم  مثاليا«،  ليس  الوضع  أن  علينا  يخفى  وال  التطبيق.  عبر 

المستخدمون يتوانون عن قصد المنصات اإللكترونية لالشتراك في 
الحال لم تكن  رائجة مثل »سبوتيفاي« و»نتفليكس«، لكن  خدمات 

كذلك بالضرورة بالنسبة إلى تطبيقات أضيق نطاقا، وينص االتفاق 
أيضا على إعطاء هامش أوسع للمطورين لتحديد أسعار برمجياتهم 

واشتراكاتهم والمشتريات في سياق تطبيقاتهم.
وتنوي »آبل« إنشاء صندوق لمساعدة صغار منتجي 

مليون  من  أقل  يجنون  الذين  األميركيين  التطبيقات 
المتحدة،  الواليات  في  تطبيقاتها  لكل  السنة  في  دوالر 

وتأمل المجموعة المصنعة لهواتف »آي فون« الحد من 
هذه  من خالل  عدة  أصعدة  على  تواجهها  التي  الضغوط 
في  قريبا  صدوره  المزمع  الحكم  »آبل«  وتنتظر  التنازالت. 
الدعوى التي رفعتها ضدها مجموعة »إيبيك غيمز«، فالمجموعة 
المطورة للعبة »فورتنايت« وغيرها من المطورين الكبار والصغار، 
تتهم »آبل«، باستغالل هيمنتها على السوق القتطاع إتاوات مرتفعة جدا من 
مدفوعات المستخدمين وبإلزامها بمتجر »آب ستور« كوسيط أوحد للتوجه إلى 
خصوصية  حماية  وواجب  أمنية  بدواع  »آبل«  تذرعت  ولطالما  المستخدمين. 

البيانات لتبرير ممارساتها.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكرتوين

info@alwasat.ly :الربيد االلكرتوين

السنة السادسة

العدد 302

2 سبتمبر 2021 م الخميس
25 احملرم 1443 هـ

»آبل« تسمح بوسائل دفع جديدة لهذا السبب»آبل« تسمح بوسائل دفع جديدة لهذا السبب

هشتاغ »#اه_يامالك« يتصدر »فيسبوك«
أثار  الذي  وهو  »فيسبوك«  بموقع  الليبية  الصفحات  »#اه_يامالك«  تصدر هشتاغ 
أشخاص  إيفاد  تم  حيث  للنفط؛  الخليج  شركة  في  واإلداري  المالي  الفساد  قضية 
للدراسة في الخارج فور تعيينهم مباشرة وهو ما يتعارض مع القانون ووجود مئات 
مجموعة  وكان  االنتظار،  قائمة  في  سنوات  منذ  بالشركة  العاملة  الفنية  الكوادر 
ما وصفوه  على  اعتراضا  »#اه_يامالك«  أطلقوا هشتاغ  الليبيين  النفط  عمال  من 
بـ»الفساد الذي نخر وال يزال ينخر المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها«.

المؤسسة  إدارة  على  الصراع  فيه  يستمر  الذي  الوقت  في  الهشتاغ  هذا  ويأتي 
الوطنية للنفط متواصال بين رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع اهلل ووزير النفط 
والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، بعدما أصدر األخير تكليفين 
مجلس  رئيس  بمهام  العوكلي  جاداهلل  المؤسسة  إدارة  مجلس  لعضو  منفصلين 

اإلدارة.
النزاع الذي تبادل فيه الطرفان دفوعا بعدم قانونية إجراءات الطرف اآلخر دخل 
مرحلة جديدة، بعد أن قرر »عون« إحالة صنع اهلل إلى التحقيق ووقفه عن العمل، 
بحسب خطاب جديد وجهه للعوكلي اليوم 29 أغسطس، يكلفه فيه للمرة الثانية 

بتسيير عمل المؤسسة بشكل موقت إلى حين إشعار آخر.

تحد الصين من الوقت الذي يمكن لألطفال فيه لعب ألعاب 
ويمثل  األسابيع،  معظم  في  فقط  ساعات  لثالث  الفيديو 
لأللعاب  التي وجهت ضربة ألكبر سوق  للقيود  هذا تصعيدا 
المحمولة في العالم. إذ أشارت بكين إلى أنها تواصل حملتها 

للسيطرة على توسع شركات التكنولوجيا الكبيرة، 
تقديم  تينسنت  مثل  األلعاب  لمنصات  ويمكن 
األلعاب عبر اإلنترنت للقصر من الساعة 8 مساء 

الجمعة وعطالت  أيام  9 مساء فقط  وحتى 
نهاية األسبوع والعطالت الرسمية. وذلك 
وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة 

شينخوا نقال عن إشعار من اإلدارة الوطنية 
للصحافة والنشر.

وتمثل القواعد الجديدة تصعيدا كبيرا بالمقارنة مع التقييد 
السابق الذي تم تعيينه في العام 2019 لمدة 1.5 ساعة يوميا 
المتصاعدة  القيود  أن تؤدي  المرجح  األيام، ومن  في معظم 

المستثمرين  مخاوف  إثارة  إلى  المربحة  األلعاب  أعمال  ضد 
الذين عادوا بحذر في األيام األخيرة الستكشاف الصفقات بعد 
مجموعة من التحقيقات التنظيمية في مجاالت من التجارة عبر 

اإلنترنت إلى أمن البيانات.
األكثر  هو  القانون  هذا  المحللون:  وقال 
صرامة حتى اآلن. ويقضي بشكل أساسي 
على معظم اإلنفاق من القاصرين، الذي 
كان منخفضا للغاية، وأشارت بكين إلى 
شركات  جماح  لكبح  جهودها  استمرار 
الكبيرة. وقالت لجنة رفيعة  التكنولوجيا 
المستوى بقيادة الرئيس شي جين بينغ 
غير  التوسع  لمنع  المبذولة  الجهود  إن 
وتعهدت  ناجحة.  كانت  المنصات  شركات  لبعض  المنضبط 
وضع  في  التنبؤ  على  والقدرة  الشفافية  من  بالمزيد  أيضا 

السياسات.

الصني تقلل وقت لعب األطفال بألعاب الفيديو

فاز فيلم »آز فار آز آي كان ووك« للمخرج الصربي ستيفان أرسينجيفيتش بجائزة »كريستال غلوب« )كرة الكريستال( 
في مهرجان »كارلوفي فاري السينمائي« التشيكي، وهذا الفيلم الذي شاركت في إنتاجه كل من صربيا وفرنسا 
ولوكسمبورغ وبلغاريا وليتوانيا، مستوحى من أسطورة صربية من العصور الوسطى، ويروي قصة مهاجرين 
أفريقيين اثنين في صربيا. وضمت الئحة الممثلين في الفيلم إبراهيم كوما ونانسي منساه أوفي ومكسيم 
خليل ورامي فرح، ومنح الممثل اإلنجليزي مايكل كين، في بداية المهرجان جائزة »كريستال غلوب« تكريما 

»لمساهمته االستثنائية في السينما العالمية«.
وحصل الممثل األميركي إيثان هوك والمخرج التشيكي يان سفيراك الحائز جائزة »أوسكار« أفضل فيلم 
الهوليوودي  الممثل  المهرجان، وكان  1996، على جائزة رئيس  العام  روائي أجنبي عن فيلم »كوليا« 
جوني ديب الذي اشتهر بدوره في سلسلة »بايرتس أوف ذي كاريبين«، من بين النجوم الذين حضروا 
المهرجان ما بين 20 أغسطس و28 منه، بعدما أرجئ في يوليو، بسبب جائحة »كوفيد- 19«، وبلغ 
عدد التذاكر المبيعة 111203 لحضور األفالم خالل المهرجان، في مقابل 140 ألفا العام 2019. وألغي 

المهرجان العام الفائت بسبب الجائحة.

ـ»كريستال غلوب« ـ»كريستال غلوب«فيلم صربي يفوز بجائزة ال فيلم صربي يفوز بجائزة ال
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البرملان يؤجل استجواب الحكومة 
ويتجه إلنجاز قانون الدوائر االنتخابية

الداخلي،  األمن  جهاز  وقانون  الصناعي،  النهر 
أنه  مؤكدًا  اإللكترونية،  الجرائم  مكافحة  وقانون 
الجلسات  البت فيها والتصويت عليها خالل  سيتم 
بالتصديق  بالموافقة  النواب  صوت  كما  المقبلة. 
الحياة  بيئة  وحماية  للمناخ  باريس  اتفاقية  على 

على األرض.
النواب  مجلس  رئاسة  هيئة  الدبيبة  وطالب 
»بشكل  االستجواب  بنقاط  الحكومة  بموافاة 
الدولة  وزيــر  من  خطاب  وفق  ودقيق«،  واضــح 
عادل  الــوزراء  ومجلس  الحكومة  رئيس  لشؤون 

الماضي. الخميس  الهيئة،  إلى  جمعة 
وأشار الخطاب إلى أن المادة 188 من القانون 
النظام  اعتماد  شــأن  في   2014 للعام   4 رقــم 
لكل  أن  على  نصت  النواب،  لمجلس  الداخلي 
الحكومة بمجموعها  أو أكثر طلب استجواب  عضو 

أو أحد الوزراء »في موضوع معين«.
صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  وكــان 

 30 يوم  انتهت  للحكومة  أيام   10 مهلة  أعلن 
على  ــرد  وال الجلسة  لحضور  ــك  وذل أغسطس، 
النواب بخصوص عملها في ملفات مثل  تساؤالت 
وتوحيد  والكهرباء  المستجد«  »كورونا  فيروس 
العمل  في  تقصيرًا  هناك  أن  معتبرًا  المؤسسات، 

الموضوعات. هذه  على 
اآلن  حتى  أنفقت  الحكومة  أن  عن  تحدث  كما 
40 و50 مليار دينار عبر اإلنفاق الشهري  »ما بين 
تشكيالت  »منحت  إنها  وقــال  الميزانية«،  من 

الجيش«. ميزانية  من  أكبر  ميزانية  مسلحة 
استعداده  الدبيبة  أكد  سابق،  تصريح  وفي 
الحكومة  »محاسبة  من  تعجب  لكنه  للمساءلة، 
وتابع:  العامة«.  الميزانية  لها  تصرف  أن  قبل 
للذهاب  النواب ودعوته، ومستعد  »أحترم مجلس 
يتفق عليه أعضاؤه«. كما  وأنفذ ما  إليه كل يوم، 
النواب  مجلس  رئاسة  هيئة  مع  بالتنسيق  وجه 
بشكل  االستجواب  بـ»نقاط  الحكومة  لموافاة 

واضح ودقيق«.

االقتراع متابعة دولية لتحضيرات 
كل  أكدت  االنتخابات،  إجراء  ضرورة  على  وتأكيدًا 
ليبي  إجماع  إلى  التوصل  أهمية  روسيا وفرنسا  من 
الوطنية،  لألجندة  الرئيسية  البنود  حول  مشترك 
وقف  على  والحفاظ  االنتخابات  إجراء  ذلك  في  بما 
وزير  نائب  جمع  لقاء  خالل  ذلك  جاء  النار.  إطالق 
فيرشينين،  سيرغي  الــروســي،  االتــحــاد  خارجية 
ليبيا، بول سولير،  إلى  الخاص  الفرنسي  والمبعوث 
وكالة  أوردته  الروسية،  الخارجية  لوزارة  بيان  وفق 

»سبوتنيك«.
المسؤولين  أن  إلى  الروسية  الخارجية  وأشارت 
القضايا  من  ــدد  »ع حــول  النظر  وجهات  تبادال 
الدولي.  األمن  مجلس  أعمال  جدول  على  المدرجة 
تنسيق  تعزيز  على  خــاص  بشكل  التركيز  وتــم 
الليبية  السياسية  العملية  لدفع  الدولية  الجهود 
وفقًا  المتحدة،  لألمم  القيادي  الدور  مع  األمام  إلى 

لقرارات مجلس األمن.

موقف دول الجوار
إلى  ليبيا  جوار  دول  خارجية  لوزراء  اجتماع  دعا  كما 
ضرورة التنفيذ الفعلي لألولويات الرئيسية لخارطة 
االنتخابات  إجراء  حيث  من  عليها،  المتفق  الطريق 
في موعدها المقرر وفقًا لقرار مجلس األمن 2570 
الطريق  وخارطة   »2 برلين  »مؤتمر  ومخرجات 

المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وطالب الوزراء، عقب اجتماعهم الثالثاء الماضي 
بتمهيد  المختصة  الليبية  المؤسسات  الجزائر،  في 
ضرورة  مع  لذلك،  والدستورية  القانونية  األرضية 
األجانب  والمقاتلين  األجنبية  القوات  انسحاب 
وإنجاز  العسكرية،  المؤسسة  وتوحيد  والمرتزقة، 

المصالحة الوطنية.

تحذير من تعطيل االقتراع
وقوى سياسية  وتكتالت  أحزاب  جانبها، حذرت  من 
موعدها  في  االنتخابات  إجراء  تعطيل  عواقب  من 
التنفيذية  األجــســام  أن  على  مشددة  المحدد، 
ديسمبر  بعد  شرعيتها  ستفقد  الحالية  والتشريعية 
12 حزبًا  بيان مشترك موقع من  المقبل. وجاء في 

وتكتاًل سياسيًا أن هذه الكيانات قلقة من محاوالت 
عرقلة وتعطيل إجراء االنتخابات الرئاسية المباشرة 
التشريعات  إصدار  وتأخير  المتزامنة،  والتشريعية 

الالزمة لتنفيذها في موعدها المقرر.
لألجسام  شرعية  »ال  أنــه  على  البيان  وشــدد 
باعتبارها  الحالية،  والرقابية  والتشريعية  التنفيذية 
وال  ُفقدت  قد  بها  الليبي  الشعب  ثقة  وأن  منتهية، 

يمكن القبول باستمرارها بعد ديسمبر«.
»المحاوالت  أن  البيان  على  الموقعون  واعتبر 
تمر بسالم،  لن  األجسام  البائسة إلطالة عمر هذه 
واألمني  السياسي  الوضع  تعقيد  من  تزيد  وقد 
العنف  تجدد  في  رئيسيًا  سببًا  تكون  وقد  مستقباًل، 

والقتال وانتشار الفوضى من جديد«.

انتخاب رئيس مباشر
»انتخاب  أهمية  والتكتالت  األحــزاب  تلك  وأكــدت 
رئيس للبالد مباشرة من الشعب ودون مماطلة أو 
تعطيل، للحفاظ على وحدة البالد وتنظيم السلطات 
بين  االختصاصات  تداخل  مآسي  ومنع  التنفيذية، 
منها  عانينا  التي  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
أو  داخلية  محاولة  »أي  أن  ورأت  الزمن«.  لعقد من 
خارجية لتعطيل الجولة الثانية من انتخاب الرئيس 
أسابيع،  األربعة  تتجاوز  لذلك(،  الضرورة  دعت  )إن 
يرفضه  الذي  الواقع  لهذا  تكريسًا  قبلنا  من  تعتبر 
للتأجيل  فرصة  تستغل  ال  وحتى  الليبي،  الشعب 
أهمية  على  الكيانات  هذه  وشــددت  اإللغاء«.  أو 
»وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته ودعمه 
المسار  وخيار  واستقرارها،  وسيادتها  لوحدتها 
الليبي،  للشعب  الحق  وعــودة  بها  الديمقراطي 
المصدر الوحيد للسلطات«، مؤكدة أنها ترفض في 
الوقت نفسه أن »يكون هذا الدعم ضد إرادة الشعب 
أو متماهية مع مجموعة أفسدت  الليبي وتطلعاته، 
المشهد السياسي وتريد االستئثار بالسلطة«. ووقع 
الديموقراطي  المدني  الحزب  من:  كل  البيان  على 
الوسطي  الوطني  والــحــزب  الغد  شباب  ــزب  وح
والتكتل  ليبيا  إحياء  وتكتل  الليبي  الوطني  والحراك 
الوطنية  القوى  وتحالف  الديمقراطي  للبناء  الوطني 
تنتخب  ليبيا  وحراك  ديسمبر   24 أجل  من  وحراك 
اإلرادة  وتجمع  درنــة  النسائي  واالتحاد  رئيسها 

الوطنية والشبكة للدعم وتمكين المرأة.

 أجواء إيجابية تلوح في المشهد السياسي

طرابلس ـ طبرق ـ القاهرة- الوسط

● مقر اللجنة العسكرية املشتركة )5+ 5(

● جانب من جلسة مجلس النواب في طبرق، اإلثنين 30 أغسطس 2021

● اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر

الحكومة  استجواب  بنود  تجهيز  إلــى  وأشــار 
ردودها  لتجهيز  للحكومة  إلحالتها  مفصل  بشكل 
المقبل،  األسبوع  االستجواب  لجلسة  واالستعداد 
إلى  الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  داعيًا 

الجلسة. تلك  حضور 
وفيما يخص تأجيل االستجواب، قال بليحق إن 
الحكومة،  من  رسمي  طلب  على  بناًء  تم  التأجيل 
من  لجنة  تشكيل  إلى  انتهى  المجلس  أن  موضحًا 
النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس إلعداد 
للحكومة  إلحالتها  دقيق  بشكل  االستجواب  نقاط 

المقبل. األسبوع  االستجواب  لجلسة  لالستعداد 

الحكومة مصروفات  لمعرفة  لجنة 
مقترح  إلعداد  النواب  من  لجنة  تشكيل  تقرر  كما 
على  لعرضها  المقاعد  وتوزيع  االنتخابية  الدوائر 
ثالثة  لجنة  تشكيل  إلى  إضافة  النواب،  مجلس 
التي  األموال  لمعرفة  المالية  وزارة  مع  للتواصل 
وطلب  صرفها،  وكيفية  الحكومة  قبل  من  صرفت 
المحاسبة  ديــوان  مــن  بالخصوص  معلومات 

المقبلة. الجلسة  قبل  اإلدارية  والرقابة 
النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  وقــال 
باستدعاء  يسمح  القانون  إن  النويري،  فــوزي 
اعتماد  إلــى  الحاجة  دون  للمساءلة  الحكومة 
نفقات  تصرف  وأنها  العامة  الميزانية  مشروع 
استجواب  من  مانع  »ال  قائاًل:  للقانون،  طبقًا 

الميزانية«. اعتماد  قبل  الحكومة 
بمساءلة  الراغبين  الــنــواب  النويري  ــا  ودع
المقرر  لمكتب  باألسئلة  التقدم  إلى  الحكومة 
الئــق«،  بشكل  المجلس  يظهر  »كــي  لجمعها 
للرد  وقتها  أخذ  في  الحق  لها  الحكومة  أن  مردفًا 
اإلثنين  جلسة  في  كلمته  حسب  سؤال،  أي  على 

الماضي.

قوانين إنجاز 
يومي  الجاري،  األسبوع  منتصف  جلسة  وخــالل 
اإلثنين والثالثاء، عمم المجلس عددًا من مشاريع 
التشريعية  اللجنة  قبل  من  المنجزة  القوانين 
مشروع  حماية  قانون  وهي  عليها،  للتصويت 

 فرنسا وروسيا ووزراء خارجية دول 
الجوار يؤكدون أهمية إتمام االنتخابات 

في موعدها

قوى سياسية تحذر من تعطيلها: 
ال شرعية لألجسام التنفيذية 

والتشريعية بعد ديسمبر

 في استطالع رأي أجرته »ديوان« بمشاركة 1195 مواطنًا:

أداء الدبيبة وعقيلة واملوقف من االنتخابات
من  كل  أداء  حول  استبيانا  لألبحاث«  »ديوان  شركة  أجرت 
الحكومة الحالية ورئيسها، والبرلمان ورئيسه، وأزمة الكهرباء، 
 1195 فيه  شارك  القضايا،  من  وغيرها  »كورونا«  وجائحة 
 600 رأي  استطالع  االستبيان،  أسئلة  وشملت  ليبيًا،  مواطنًا 
343 يسكنون الشرق،  الذكور، و595 من اإلناث، منهم  من 

و80 في الجنوب و772 في غرب ليبيا.
وكشف استبيان »ديوان لألبحاث«–وهي شركة متخصصة 
الرأي  دراســات  و  والمسوحات  الــرأي  إستطالعات  إجــراء  في 
السياسي في  للمشهد  المتصدرة  الشخصيات  العام–حظوظ 
صالح،  وعقيلة  حفتر،  خليفة  المشير  مقدمتهم  وفي  ليبيا، 
وفتحي باشاغا، والعارف النايض، فيما إذا جرت االنتخابات في 

موعدها المفترض 2021/12/24.
وبدأ االستبيان بسؤال نصه: »بشكل عام ما مدى رضاك 
عن أداء عبدالحميد الدبيبة وحكومته؟ وجاءت إجابات 54 % 
من المستجوبين لتؤكد رضاهم عن أداء الحكومة، وأكد 21 
% أنهم »راضون جدًا« عن أدائها، في المقابل قال 13 % من 
المستطلعة آراؤهم إنهم »غير راضين«، بينما أكد %11 أنهم 
»غير راضين تمامًا«، عن أداء حكومة الدبيبة، ووضع %1 من 

المستجوبين إجاباتهم في خانة »ال أعرف«.
مؤشرات الرضا عن عقيلة والدبيبة

أما السؤال التالي فكان حول: »درجة ثقتك في عبدالحميد 
خانة  في  المستطلعين  من   %  40 إجابات  وجاءت  الدبيبة«، 
خانة  في  إجاباتهم   %  42 وضع  بينما  الثقة«،  من  »كثير 
»قليل من الثقة«، وحملت خانة »ال توجد ثقة«، آراء 7 % من 
المستجوبين، أما خانة »ال توجد ثقة على اإلطالق«، فكانت 
اختيار 10 % من المستطلعة آراؤهم، في حين أجاب 2 % بـ»ال 

أعرف«.
عن  رضــاك  مدى  »ما  حــول:  المستطلعين  ســؤال  وعند 
4 % بأنهم »راضون جدًا«، و18%  أداء عقيلة صالح؟«، أجاب 
بأنهم»راضون«، بينما قال 31 % إنهم»غير راضين« عن أداء 
عقيلة صالح وبرلمانه، وعبر 43 % بأنهم »غير راضين تمامًا«، 

بينما قال الباقون إنهم ال يعرفون.
في  ثقتك  درجة  هي  »ما  سؤال:  على  االستبيان  واحتوى 
الثقة«،  »الكثير من  لديهم  بأن   % 7 فأجاب  عقيلة صالح؟«، 
فيما قال 42 % من العينة إنه »ال توجد ثقة على اإلطالق«، 
إن لديهم   % 29 قال  بينما  بـ»ال توجد ثقة«،  أجابوا  و17 % 

»القليل من الثقة« في عقيلة صالح.
66 % غبر راضين عن تعامل » النواب« مع ملف الميزانية

عن  رضاهم  عدم  آراؤهــم  المستطلعة  من   %  66 وأبدى 

تعامل مجلس النواب مع ملف الميزانية العامة الجديدة، بينما 
قال 9 % إنهم راضون جدًا، و20 % أكدوا رضاهم عن تعامل 

البرلمان مع ملف الميزانية.
انتخابات  في  على سؤال: »هل صوّت  االستبيان  واحتوى 
مجلس النواب 2014«، وعندها أجاب 37 % بنعم، بينما قال 
 87 1 % من المستطلعين.وقال  62 % ال، ولم يعرف اإلجابة 
أصواتهم  يعطوا  لن  إنهم  االستبيان  في  المشاركين  من   %
للمرشحين الذين صوتوا لهم في االنتخابات السابقة، بينما 

أكد 9 % أنهم سيصوتون للمرشحين أنفسهم، والباقي سجل 
إجابته في خانة »ال يعرف«.

 24 انتخابات  إجراء  في  الحكومة  نجاح  يتوقعون  ال   %  68
أن  االستبيان،  في  المشاركين  من   %  68 وأكــد  ديسمبر 
»الحكومة الجديدة ستنجح في إجراء انتخابات 24 ديسمبر«، 
ال  بأنهم  الباقون  وأجاب  تنجح،  لن  »ال«،   %  26 قال  بينما 
يسجلوا  لم  أنهم  المستطلعين  من   51 واعترف  يعرفون، 
أسماءهم في سجالت الناخبين، مقابل 49 % قاموا بالتسجيل.

»تحقق  أن  في  ثقتهم  عن  المستطلعين  من   %  82 وعبر 
 %  14 أجاب  بينما  ليبيا«،  في  االستقرار  الجديدة  االنتخابات 

بالنفي، وسجل الباقون إجاباتهم في خانة »ال أعرف«.
أنها  تعتقد  التي  االنتخابات  هي  »ما  تناول:  سؤال  وحول 
يجب أن تأتي أواًل«، قال 20 إنهم يفضلون انتخابات البرلمان، 
بينما فضل 57 % إجراء انتخابات الرئاسة الختيار رئيس للبالد 
أواًل، واعتبر %19 من المستطلعين أنه »ال فرق بين االثنتين«، 

وأجاب 3 % بأنهم»ال يعرفون«.
في   % و87  البرلمان..  بانتخابات  سيصوتون   %  74
االستبيان  شمل  المشاركة،  نسب  وبخصوص  »الرئاسية« 
انتخابات جديدة في ديسمبر2021  سؤال: »إذا كانت هناك 
االنتخابات؟،  تلك  برلمان جديد، فهل ستشارك في  النتخاب 
إلى  ال.وبالنسبة  قالوا   %  24 مقابل  بنعم،   %  74 فأجاب 
انتخابات الرئاسة قال 87 % من المشاركين إنهم سيشاركون 

في االقتراع، مقابل %11 قالوا إنهم لن يشاركوا فيها.
 %  44 مقابل  العليا  المفوضية  في  كثيرًا«  »يثقون   %  33

لديهم »قليل من الثقة«
لديهم  أن  االستطالع  في  المشاركين  من   %  33 وسجل 
»الكثير من الثقة« في المفوضية العليا لالنتخابات، بينما قال 
44 % إن لديهم »القليل من الثقة« في المفوضية، وسجل 8 
% أنهم ال يثقون في المفوضية، و10 % أكدوا انعدام ثقتهم 

في مفوضية االنتخابات نهائيًا، والبقية »ال تعرف«.
تقييم الدبيبة: 8 من 10 في تواصله مع الناس و4 فقط 

في تعامله مع الكهرباء و»كورونا«
وفي سؤال مفصل عن الدرجة التي يمنحها المواطن ألداء 
رئيس الحكومة في تعامله مع عدة قضايا، حصل الدبيبة على 
8 من 10 في التواصل مع الناس، بينما منحه المستطلعون 
وجائحة  الكهرباء،  أزمتي  مع  تعامله  في  فقط  درجات  أربع 

»كورونا«.
يذكر أن مجلس النواب لم ينته بعد من إنجاز القانون الذي 
ستجرى بموجبه االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 
المقبل، وهو ما يهدد االستحقاق األهم في خارطة  ديسمبر 

الطريق بعد وقف إطالق النار وبدء المصالحة.

أجواء إيجابية الحت في المشهد 
السياسي الليبي بعد تأجيل مجلس 

النواب استجوابه لحكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة، الذي كاد يؤجج 

الخالف بين الطرفين في ظل عدم 
وجود رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة 

داخل ليبيا، وقيامه بزيارة إلى األردن، فيما 
يتجه المجلس إلى إقرار قوانين االنتخابات 

أيضًا.
لم يكتفِ المجلس بتأجيل استجواب 

الحكومة، وقرر المضي قدمًا في مشروعات 
القوانين المتعلقة باالنتخابات المزمع 

عقدها في 24 ديسمبر المقبل، فقد أكد 
الناطق باسم المجلس، عبداهلل بلحيق، أن 

النواب بصدد مناقشة الدوائر االنتخابية في 
أنحاء البالد وتوزيع المقاعد بها للبدء في 

مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المقبل.

● عقيلة صالح● عبداحلميد الدبيبة

 68 % من المشاركين في االستبيان: الحكومة 
ستنجح في إجراء انتخابات 24 ديسمبر

 74 % سيصوتون بانتخابات البرلمان..
 و87 % في »الرئاسية«

 33 % »يثقون كثيراً« في المفوضية العليا 
مقابل 44 % لديهم »قليل من الثقة«

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط
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مراقبون يتخوفون من محاوالت عودة التنظيم بعد حادث »زلة«

»داعش« يضرب ويتمدد غربًا.. اإلرهاب يهدد األجندة السياسية
ينتمون  حينها  وكانوا  و2018،   2016 العامين 
لـ»بوكو حرام« وفروا إلى ليبيا والسودان، وكان 
غرب  »والية  قيادة  ذلك هو  وراء  الدافع  العامل 
بوحشية  معهم  تتعامل  كانت  التي  أفريقيا« 
لتنظيم  تابعة  والية  تكوين  ذلك  بعد  ليعلنوا 

اإلرهابي. »داعش« 

إلى  العناصر  تلك  أن دخول  أمن  ويرى خبراء 
ليبيا ومن ثم إعالن انضمامهم لـ»داعش« عزز 

القتالية. خبراتهم  إلى  بالنظر  التنظيم  قوة 
 130 من  أكثر  هناك  أن  المعهد  وكشف 
مسلحًا غادروا ليبيا باتجاه الدول األفريقية على 
الماضيين،  ويونيو  أبريل  بين  دفعات  ثالث 
عتاد  على  وحصلوا  قتالية  تدريبات  تلقوا  بعدما 
أن  الليبية، موضحًا  الصحراء  في  من معسكرات 
الجزائر-   – ليبيا  طريق  يستخدمون  المسلحين 
مالي -النيجر- نيجيريا، بداًل من الممر المباشر 
صعوبة  بسبب  ونيجيريا،  والنيجر  ليبيا  بين 
التحرك فيه وما يتبعه من إجراء عمليات تفتيش 

صارمة. أمنية 
اإلرهابي  »داعــش«  تنظيم  أن  إلى  ويلفت 
خسر  أن  بعد  التوسعية  أجندته  تعزيز  في  بدأ 
مناطقه في سورية والعراق، كما أجرى تغييرات 
أمام  الطريق  لفتح  المحبوبة«  قياداته »غير  في 

أفريقيا. له في غرب  الموالية  التنظيمات 
في  االستقرار  عدم  يعد  ذلك  من  واألكثر 
الجوار،  لدول  تهديد  مصدر  الليبي  الجنوب 
الرغم  فعلى  والنيجر،  والسودان  تشاد  خاصة 
الموقعة  المشتركة  األمنية  االتفاقات  من 
خارجًا  بقي  الوضع  أن  إال  البلدان،  هذه  مع 
أبرزها  من  كان  أسباب  لعدة  السيطرة،  عن 
ما  ليبيا  في  موحدة  عسكرية  سلطة  غياب 
لمجابهة  السلطات  عليه  توقع  اتفاق  أي  جعل 
دون  مــن  داخــلــيــة،  أو  إقليمية  تــهــديــدات 

تنفيذ. ضمانات 
النائب  الرئاسي  المجلس  أوفد  أثرها  وعلى 
إلى  الماضي،  قبل  الثالثاء  الكوني،  موسى 
أجرى  يومين،  استمرت  ــارة  زي في  الخرطوم 
الدولة  ــادة  ق مــع  رسمية  مباحثات  خاللها 
السيادة  مجلس  رئيس  نائب  ومع  السودانية، 

دقلو »حميدتي«. محمد حمدان 
بيان،  في  السوداني  السيادة  مجلس  وقال 
المشتركة  القوات  إلى تفعيل  إن »حميدتي دعا 
بين البلدين لتأمين الحدود، والحد من الهجرة 

الشرعية«. غير 
ومن غير المستبعد أن يحضر ملف تهديدات 
في  مواجهتها  وكيفية  اإلرهابية  التنظيمات 
مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي الذي تستضيفه 
الدعوة  الكوني  ووجه  الجاري،  سبتمبر  المغرب 

فيه. للمشاركة  السودان  إلى 

وكيل األمين العام لألمم المتحدة، فالديمير 
فورونكوف، أعرب عن قلقه من استفادة تنظيم 
من  أفريقيا  ــرب  غ فــي  ــي  ــاب اإلره ــش«  »داعـ
مزيد  انتشار  مع  حرام«،  »بوكو  غريمه  إضعاف 

ليبيا. من  األجانب  والمقاتلين  اإلرهابيين 
وذكر أن »تنظيم داعش استمر في استغالل 
التنموية  والنكسات  والمظالم  االضطرابات 
تجميع  إلعادة   19  - كوفيد  جائحة  عن  الناجمة 
أنشطته  وتكثيف  جدد  أتباع  وتجنيد  صفوفه 

على اإلنترنت وعلى األرض على حد سواء«.
اإلسالمية  »الدولة  بتنظيم  يسمى  ما  وقتل 
المدنيين  من  مئات  عدة  الكبرى«  الصحراء  في 
فاسو  وبوركينا  مالي  في   2021 بداية  منذ 
»والية  تستفيد  أن  المرجح  من  بينما  والنيجر، 
من  اإلرهابي  للتنظيم  التابعة  أفريقيا«  غرب 

إضعاف »بوكو حرام«.
ما  أن  أخرى  أفريقية  أمنية  دوائــر  وتكشف 
قرب  الواقعة  أفريقيا«  غرب  بـ»والية  يسمى 
اإلرهابي  »داعش«  لتنظيم  التابع  تشاد  بحيرة 
استقبلت  وأنها  صفوفها،  ترتيب  في  بــدأت 
قادمة  للتنظيم،  المنتمية  العناصر  مئات  مؤخرًا 
القارة  داخل  هجمات  تنفيذ  بهدف  ليبيا  من 

السمراء.
األمنية  السياسات  معهد  ساقها  معلومات 
يخطط  التنظيم  أن  أكــدت  أفريقي،  الجنوب 
الساحل  دول  طول  على  هجمات  لتنفيذ  اآلن 
سواء  ليبيا  من  الدعم  سيتلقى  وأنه  األفريقي، 
كان هذا الدعم عتادًا أو أفرادًا بغية التوسع في 
األفارقة  ماليين  حياة  سيعرض  وهذا  المنطقة، 

. للخطر
بين  بالدهم  ــادروا  غ مسلحين  أن  وأوضــح 

الشأن،  هذا  وفي  االنتقالية.  الليبية  الحكومة 
الثالث  التقرير  في  الدولي  األمن  مجلس  يقدم 
التهديد  بشأن  أغسطس  في  المنشور  عشر 
السلم  على  »داعــش«  تنظيم  الــذي  يشكله 
أعضاء  فرار  تؤكد  معلومات  الدوليين،  واألمن 
الجماعة  أعضاء  من  وغيرهم  الخلية  هذه  من 
بما  مختلفة  ساحلية  مدن  إلى  ليبيا  جنوب  من 

في ذلك طرابلس.
تنظيم  خسارة  أكدت  األمن  مجلس  إحاطة 
الدولة في ليبيا قيادته، فقد اعتقل ستة أعضاء 
مارس  أوائــل  اإلرهابي  »داعــش«  تنظيم  من 
نسقتها  اإلرهاب  مكافحة  لعملية  نتيجة   2021
كما شهد  طرابلس،  جنوب  في  الوحدة  حكومة 
»داعش«  تنظيم  أن  رغم  كبيرًا  تراجعًا  نشاطه 
بما  الهجمات  عن  المسؤولية  إعالن  في  استمر 
من  وبالقرب  يونيو،   6 في  سبها  في  ذلك  في 
 14 في  الجفرة  شرق  جنوب  األســود  الهروج 

يونيو.
»داعش  تنظيم  أن  إلى  األمن  مجلس  وأشار 
ليبيا  في  إليه  المنتسبة  الجماعة  أمد  األم«، 
الدول  إحدى  وأفادت  العائدون.  حملها  بأموال 
تنظيم  من  مقاتل   200 بأن  األخرى  األعضاء 
الساحل  منطقة  إلى  ليبيا  من  »داعش« سافروا 

.2021 نهاية أبريل 

الصراع  تأثيرات  بين  األمن  مجلس  وربط 
للتصدي  الدولي  التعاون  زيادة  وضرورة  الليبي 
استخدامها  وإساءة  وتكديسها  األسلحة  لنقل 
المسلحة  الجماعات  وتدفق  مشروع  غير  بشكل 

مخاوفها  األممية  الهيئة  وأثــارت  والمرتزقة. 
البلدان  بعض  في  األمنية  األوضاع  تدهور  إزاء 
في  اإلرهاب  وتصاعد  أفريقيا  غرب  منطقة  في 

الساحل وحوض بحيرة تشاد. منطقة 

»داعش«  تنظيم  يطل  واألخــرى،  الفينة  بين 
قنبلة  مــع  ــددًا  ــه م ليبيا،  ليضرب  ــرأســه  ب
المشهد  ــإربــاك  ب ــب«،  ــان األج »اإلرهــابــيــيــن 
على  أشهر  أربــعــة  مــن  ــل  أق قبل  السياسي 
لتتصاعد  ديسمبر،   24 في  المقررة  االنتخابات 
معه المطالب للمجلس الرئاسي بتسريع توحيد 
للقضاء  الحدود  وتأمين  العسكرية  المؤسسة 
بتأمين  يتربص  الذي  القائم  الخطر  هذا  على 

االقتراع. عملية 
فجر  الدولة،  تنظيم  تبناه  آخر  هجوم  ففي 
في  مفخخة  سيارة  بواسطة  نفسه  انتحاري 
األمر  يسفر  أن  دون  من  زلــة،  مدينة  بوابة 
مراقبون  أبــدى  بشرية،  خسائر  تسجيل  عن 
عودة  لمحاولة  بداية  يكون  أن  من  تخوفهم 

اإلرهابي. التنظيم 
ضابطين  مقتل  إلــى  الــحــادث  هــذا  يضاف 
البحث  لجهاز  تابعين  ثالث  وإصابة  ليبيين 
تفجير  جراء  الماضي،  يونيو  مطلع  في  الجنائي 
انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش 

في مدينة سبها.
بين  األنباء  في  التضارب  مع  ذلك  ويأتي 
حقيقة  بشأن  والتونسية  الليبية  السلطات 
تنظيم  من  المنفردة«  »الذئاب  أحد  تــورط 
ليبيا في  »داعش«، يسود حديث بأنه قدم من 
سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  الغتيال  محاولة 
بين  البرية  الحدود  إغالق  استمرار  يفسر  ما 
المعلومات  رغم  الماضي  يوليو  منذ  البلدين 
فتح  إعــادة  الوحدة  حكومة  فيها  أعلنت  التي 
الماضي من جانبها.  19 أغسطس  المعابر يوم 
أمنها  على  قلقة  تونس  أن  بعد  فيما  وتبين 
تنطلق  أراضيها  على  إرهابية  عمليات  وتخشى 
من ليبيا، وذلك في وقت تستمر حالة االنسداد 

بين سعيد وخصومه من اإلسالميين.
إلى  وجهتها  رســالــة  فــي  أكــدت  تــونــس، 
استعداد  على  إرهابي  مئة  أن  »اإلنتربول«، 
في  العسكرية  الوطية  قاعدة  من  للتسلل 
التونسية،  الحدود  من  مقربة  على  ليبيا،  غرب 
التركية  القوات  أيدي  في  القاعدة  هذه  وتقع 
نفت  »اإلنتربول«،  على  وردً   .2020 ربيع  منذ 
صحة  الموقتة  الوحدة  بحكومة  الداخلية  وزارة 
أيام  قبل  طلبت  لكنها  التونسية،  المعلومات 
لتجنب  يقظتها  مضاعفة  األمنية  أجهزتها  من 
عناصر  تسلل  أو  إرهابي«  لهجوم  محاولة  »أي 

بنقردان. نحو  تخريبية 
رسالته  في  التونسي  الداخلية  وزير  وزعم 
الدفاع هي من تدير  إلى »اإلنتربول« أن وزارة 
في  دفاع  وزير  يوجد  ال  أنه  إال  الوطية،  قاعدة 

الوسط: عبدالرحمن أميني

● حادث زلة اإلرهابي جنوب ليبيا

● تفجير سبها اإلرهابي يونيو 2021

تونس تخاطب »اإلنتربول«:
100 إرهابي على استعداد للتسلل 

من قاعدة »الوطية« غرب ليبيا

معهد السياسات األمنية الجنوب 
أفريقي: يخطط اآلن لتنفيذ 

هجمات على طول دول الساحل

العلوم  فــي  حقل  ــرب  أق أن  البعض  ــرى  ي  •
والدراسة  التاريخ،  علم  للسياسة هو  اإلنسانية 
كانت  الماجستير  درجة  على  بها  حصلت  التي 
إصداراتها  ضوء  في  البيزنطية  »الدولة  عن 
الواقع  بين  تشابه  هناك  هل  القانونية«.. 

البيزنطي والليبي؟
»الجدل  ما يسمى  بين  هناك عالقة  ربما   -
المشهد  وعبث  وسيريالية  البيزنطي« 
إلى  يصل  ال  البيزنطي  فالجدل  السياسي، 
الليبي  السياسي  المشهد  في  والعبث  نتيجة، 
الذي  المعيشي  التردي  عن  المسؤول  هو 
نعيشه. على سبيل المثال، فإن البرلمان يريد 
ال  وقت  في  الوطنية  الوحدة  حكومة  محاسبة 
يزال يعطل تمرير الميزانية الالزمة لعمل هذه 
)ألقاه  القائل  كالمثل  المشهد  فبات  الحكومة، 
تبتل  أن  إياك  إياك  له  اليم مكتوفًا.. وقال  في 

بالماء«.
وما يزيد األمور تعقيدًا، التدخالت اإلقليمية 
التدخالت  هذه  ولوال  ليبيا،  في  والدولية 
حالنا  لكان  المحلية  األطراف  لبعض  ودعمها 

أفضل بكثير.
بنا  يعود  هذا  الخارجية،  التدخالت  ذكر  على   •
حرب  من  موقفك  وتحديدًا  قلياًل،  الــوراء  إلى 

العاصمة طرابلس.
- منذ األيام األولى للحرب كان رأيي واضحًا 
ومعلنًا وأثبتت األيام صوابه، وهو باختصار أن 
الخيار  إلى  واللجوء  الحوار  طاولة  عن  االبتعاد 
أمد  وإطالة في  الحل  ابتعاد عن  العسكري هو 
األزمة، وال يدفع فاتورتها إال األبرياء من أطفال 

ونساء وشباب.
وفي هذا السياق، أذكر أنه بعد 4 أشهر من 
الحرب، وتحديدًا في يوليو العام 2019 التقيت 
واألديب  الكاتب  زوجي  برفقة  البيضاء  في 

الخاص  المبعوث  نائبة  مع  الطيب  إدريس 
وليامز  ستيفاني  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
)وقتذاك(، وكان اللقاء بصفتنا الشخصية دون 
أن نمثل أحدًا سوى من يتفق معنا في وجهة 
النظر، وبحثنا مع وليامز معطيات األزمة الليبية 

وطبيعة الحلول الممكنة.
• وكيف جرى النقاش مع وليامز؟

- اتسم بالصراحة بابتعاده تمامًا عن اللغة 
وتلمسنا  شيئًا،  تقول  ال  التي  الدبلوماسية 
خاصة  الليبية،  لألزمة  الممكنة  الحلول  آفاق 

هذا المنعطف الذي يعطي وهمًا بإمكانية حل 
األزمة بقوة السالح، وجرى التأكيد على أن حل 
األزمة السياسية في ليبيا يعتمد بالكامل على 
ترفض  أن  يجب  التي  الداخلية  الليبية  اإلرادة 
التي ال تساهم  الخارجية  التدخالت  كل أشكال 
في  ودخولها  األزمة،  تفاقم  من  مزيد  في  إال 
هذه  بعد  خصوصًا  تأكد  وقد  جديدة،  أنفاق 

الحرب األخيرة.
وقف  منذ  تحقق  لما  إيجابيات  تجدين  وهل   •

إطالق النار؟

- وجود سلطة موحدة للبالد، للمرة األولى 
واقتراب  الوضع،  هشاشة  رغم  سنوات،  منذ 
في  تُعقد  أن  نتمنى  التي  االنتخابات  موعد 
من  والعشرين  الرابع  في  المقرر  موعدها 
ديسمبر المقبل، كذلك انحسار خطاب الكراهية 
وزعيق أبواق الفتنة والداعين للحروب والقتال 
انتشار  وبدء  الدماء،  نزيف  على  والمتغذين 

خطاب التصالح والمودة بين الليبيين.
المشهد  في  الحادثة  التطورات  هذه  وسط   •
بعد  الليبية  المرأة  واقع  تجدين  كيف  الليبي، 

عقود من التهميش في عهود سابقة؟
- بعد ثورة 17 فبراير تغير وضع المرأة الليبية 
قانونيًا وحقوقيًا من خالل النص على مساواتها 
سوى  أمامها  يبق  ولم  الرجل،  مع  الحقوق  في 
ممارسة هذه الحقوق، وهو أمر محكوم بعوامل 
وحالة  واألمني  السياسي  الوضع  منها  كثيرة 
عدم االستقرار، والواقع االجتماعي الذي يلعب 
دورًا في جذبها إلى الوراء، ومع ذلك فإن المرأة 
الليبية تبذل قصارى جهدها من أجل أن تكون 

فعالة في الواقع رغم كل المعوقات.
• المعوق األكبر.. أمني أم اجتماعي؟

- المعوق األساسي هو أمني، يتعلق مباشرة 
ببيئة العمل والمشاركة من حيث االستقرار أو 
أكثر  األمني  الوضع  كان  كلما  االستقرار،  عدم 
أمانًا قل تأثير العوامل االجتماعية الجاذبة إلى 

الخلف.
لقاء  في  مشاركتي  جاءت  لذلك،  وتأكيدًا 
نظمته األمم المتحدة عبر الزوم في أغسطس 
 2000 العام  الصادر   1325 رقم  القرار  حول 
بشأن المرأة والسالم ودورها في مرحلة ما بعد 
الليبية  المرأة  حول  رؤية  وقدمت  الصراعات، 
رؤيتي  خالصة  وكانت  التاريخية،  المراحل  عبر 
أن أكثر ما تحتاجه المرأة اآلن هو الحماية قبل 

الدعم.
فبراير في  بعد  الليبية خطوات  المرأة  • خطت 
المدني..  والعمل  السياسية  المشاركة  مضمار 
بعض  تقديم  التجربة  هــذه  استطاعت  هل 
الحلول لتحديات المشاركة النسائية في قضايا 

المجتمع؟
من  كبيرة  مجموعات  فبراير شاركت  بعد   -
والسياسي  المدني  والعمل  الثورة  في  النساء 
انتخابات  في  فشاركن  عنها،  انبثق  الذي 
لصياغة  التأسيسية  والهيئة  الوطني  المؤتمر 
بالمجالس  مرورًا  النواب،  ومجلس  الدستور، 
الندوات  في  المشاركة  إلى  إضافة  البلدية، 
وورش العمل والدورات التدريبية، وهي تجربة 

تحتاج مزيدًا من التقييم والتقويم في مجتمع 
من  يمكن  وال  واألزمات،  بالمشكالت  مزدحم 
خالله تقسيم القضية إلى رجل وامرأة، فالمرأة 
الجميع  الليبي مثل الطفل،  الرجل  الليبية مثل 

يتحمل هذا الوضع البائس.
• وماذا عن اآلداء في المجالس المنتخبة؟

المجالس  هذه  في  والمرأة  الرجل  أداء   -
التطوير والتحسين، وهذا  إلى  ضعيف، ويحتاج 
العمل  ممارسة  انعدام  إلى  مجملة  في  يرجع 
يحدث  ولن  السابقة،  العقود  طوال  السياسي 

ذلك إال بمزيد من الممارسة.
• ومن أين تكون البداية؟

العمل  لممارسة  نواة  أهم  هي  -األحزاب 
ديمقراطية  تصور  الصعب  ومن  الديمقراطي، 

في بلد دون أحزاب.
وشروط،  وقواعد  مقومات  للحزب  ولكن 
الناس لكي  أن يجتمع مجموعة من  وال يكفي 
تتحمل  حقيقية  أحزابًا  نريد  حزبًا،  يشكلوا 
وتؤمن  الوطني،  السياسي  العمل  مسؤولية 

بالديمقراطية حتى داخل المؤسسة الحزبية.
 ٤ من  أقل  االنتخابي  االستحقاق  على  باٍق   •
وما  االنتخابات؟  انعقاد  آفاق  هي  ما  أشهر.. 

شروط الوصول إلى هذه المرحلة؟
- أول الشروط هو وجود رغبة وإرادة حقيقية 
إلجراء االنتخابات، وتسليم السلطة للمنتخبين 
الجدد، والمسؤولية الكبرى على عاتق مجلس 
ذلك  إلى  للوصول  الدولة  ومجلس  النواب 
االلتزام  وتم  النوايا  صدقت  ولو  االستحقاق، 
انتخابات،  هناك  سيكون  الطريق  بخارطة 
ألنها  نوعية  نقلة  االنتخابات  هذه  وستكون 
ستنهي كل األجسام السياسية الحالية وتحيلها 
النواب  نوعية  اختيار  وسيكون  التاريخ،  إلى 
الشعب  وعي  مدى  على  معتمدًا  القادمين 

وقدرته على االختيار السليم.
• وهل تتوقعين دورًا أكبر للمرأة في البرلمان 

المقبل إذا ما عقدت االنتخابات؟
مشاركة  على حجم  يعتمد  وهذا  ذلك  -آمل 
لها،  الناس  انتخاب  وحجم  الترشح  في  المرأة 
االنتخابات،  قانون  إقرار  على  يتوقف  وكل هذا 
والذي سيكون إصداره مشجعًا لي للترشح في 

انتخابات مجلس النواب.
• وهل توافقين على فكرة »الكوتة« للمرأة في 

المجالس النيابية؟
من  المرأة  تتمكن  لم  فبراير،  ثورة  بعد   -
الحصول على كوتة عادلة ومساعدة علي النمو 
الحياة  في  االندماج  المزيد من  على  ومشجعة 
السياسية، نحن نعلم أن الكوتة نوع من التمييز 
لكنه تمييز إيجابي نص عليه قرارات وقوانين 
األمم المتحدة فيما يخص الفئات األقل حظًا او 
التي لم تحظ  أو  المجتمع  الفئات األضعف في 
كغيرها  الكاملة  الحقوق  ممارسة  في  بالعدالة 

من الفئات األخرى في المجتمع.
مرشحة  نشهد  أن  الممكن  من  هل  أخيرًا..   •

رئاسة في االنتخابات المقبلة؟
- لِما ال؟.. ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة، 

إما أن تفوز أو ال تفوز ذلك أمر آخر.

الباحثة والكاتبة خيرية حفالش:

ليس هناك ما يمنع ترشح املرأة الليبية للرئاسة
»الجدل البيزنطي« والعبث في المشهد السياسي مسؤوالن عن التردي المعيشي

اللقاء مع وليامز خالل حرب العاصمة كان صريحا وابتعد عن لغة الدبلوماسية

أداء الرجل والمرأة في مجالس ما بعد 17 فبراير »ضعيف« والحل في الممارسة
من الصعب تصور ديمقراطية في ليبيا دون أحزاب.. والمرأة الليبية تحتاج األمن قبل الدعم

حوار: عالء حمودة

خالل السنوات العشر 
األخيرة، وتحديدًا منذ 
فبراير 2017، فرضت 

المرأة الليبية نفسها كرقم 
مهم في المشهد السياسي الليبي، 

وبرزت العديد من األسماء النسائية في 
المجال العام؛ سواء في المجالس النيابية 

والبلدية أو مؤسسات المجتمع المدني، 
وهو ما جاء رغم قطار األزمات التي تالحق 

الليبيين، رجااًل ونساًء.
في هذا الحوار، تطرح الباحثة والكاتبة 

خيرية حفالش قراءتها للواقع الليبي، قبل 
أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية 

ال يزال موعدها محل شك، وتوضح 
لـ»الوسط« التحديات التي تواجه المرأة 
في المجال العام، وآفاق المستقبل.. إلى 

خيرية فرج حفالش في سطورنص الحوار:
● باحثة وكاتبة ليبية

● مواليد البيضاء 17 فبراير 1981م
● ليسانس آداب تخصص تاريخ من 

جامعة عمر المختار 2004/2005م
● ماجستير في التاريخ الوسيط األوروبي 

وعصور وسطى أوروبية 2009م
● عملت متعاونه مع جامعة عمر المختار فرع 

سوسة، في تدريس مادة العمارة في المغرب 
واألندلس، ومادتي فنون إسالمية أ وب.

● عضو منظمة ملتقى التغيير للعمل المدني.
● عضو مؤسسس لتنظيم التيار الوطني 
الديمقراطي الذي تم إشهاره في مدينة 

بنغازي العام 2011.
● لها العديد من البحوث والدراسات منها العلمية 

واألدبية ومجموعة من المقاالت السياسية.
● صدر لها كتاب في التاريخ البيزنطي 

بعنوان »الدولة البيزنطية في ضوء 
إصداراتها القانونية«

● خيرية حفالش مع نائبة المبعوث األممي السابقة ستيفاني وليامز برفقة إدريس الطيب يوليو 2019
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تطعيم المتواجدين بمركز 
إيواء الوافدين من الهجرة غير 

الشرعية في بنغازي

الزناتي يعتمد مركز عزل هراوة 
وتدشين المستشفى العام.. وانطالق 

الحملة التوعوية في أوباري

ليبيا الدولة رقم 195 التي تنضم إلى االتفاق العالمي

إجمالي المصابين يتجاوز 310 آالف منها 83 ألفًا و954 حالة نشطة

بعيدًا عن املناكفات السياسية.. »النواب« يقر اتفاقية باريس للمناخ

استقرار معدالت اإلصابة.. و»الصحة« 
تحاصر الوباء بمراكز التطعيمات الكبرى

الملوثات  من  والحد  المضرة  االنبعاثات  تقليل 
الطاقة  مجاالت  في  االستثمار  على  والتشجيع 
إلى  باإلضافة  المستدامة،  والتنمية  النظيفة 
واالحتياجات  القدرات  بناء  في  »المساعدة 
الدراسات  وإجراء  الكوادر  وإعداد  التدريبية 
مع  للتعامل  التقنية  ونقل  العلمية  والبحوث 

التغيرات المناخية«.
وعي  »رفع  مهمة  اللجنة  على  وسيكون 
يتعلق  ما  بكل  القرار  ومتخذي  المسؤولين 
باإلضافة  يخصه،  فيما  كل  المناخية  بالتغيرات 
الوطنية  إلى اإلشراف على عمل نقاط االتصال 
المعنية بتغير المناخ وتنسيق أعمالها بما يوحد 
الجهود الوطنية مع كافة الجهات والمؤسسات 

الدولية ويعزز من مكانة ليبيا عالميًا«.
كافة  الثالثة،  مادته  في  القرار،  ووجه 
المشاريع  في  اللجنة  مع  بـ»التنسيق  القطاعات 
التي تهدف للتكيف مع تغير المناخ أو التخفيف 
من  والتأكد  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من 
دراسة جدوى تلك المشاريع وآثارها بما تشمل 
االقتصادية  واألبعاد  البيئية  المناخ  تغير  أبعاد 

واالجتماعية المرتبطة بها«.

االجتماعات والميزانية والمكافآت
اللجنة  تعقد  الرابعة،  المادة  وحسب 
األقل مرة واحدة كل  الدورية على  اجتماعاتها 
كلما  استثنائية  اجتماعات  عقد  و»لها  شهر، 
تقارير  تعرض  أن  على  لذلك،  الحاجة  دعت 
مجلس  على  أعمالها،  بنتائج  سنوية  النصف 

الوزراء«.
ميزانية  »تخصيص  على  القرار  نص  كما 
مستقل،  كبند  البيئة  وزارة  بميزانية  مضمنة 
يتم إيداعها في حساب مستقل بأحد المصارف 
العاملة في ليبيا، على أن يتم الصرف منها وفقًا 
مكافأة  القرار  وحدد  المحددة«.  الصرف  ألوجه 
قدرها  اللجنة  وأعضاء  لرئيس  شهرية  مالية 
1500 دينار ليبي، كما يمنح أعضاء الفرق الفنية 
مالية  مكافأة  بهم،  يستعان  الذين  المشكلة، 

يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة.

خالل  عليها  والتصويت  فيها  البت  »سيتم  أنه 
الجلسات المقبلة«.

تشكيل اللجنة الوطنية
أصدر  الماضي،  أغسطس  من  الثالثين  وفي 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
اللجنة  بإعادة تشكيل  الدبيبة قرارًا  عبدالحميد 

الوطنية لتغير المناخ برئاسة وزير البيئة.
القرار  بحسب  عضويتها،  في  تضم  اللجنة 
ديوان  عن  مندوبين   ،2021 لسنة   336 رقم 
والخارجية  المواصالت  ووزارات  الوزراء،  مجلس 
والنفط  الحيوانية  والثروة  والزراعة  والتخطيط 
المائية  والموارد  والمعادن  والصناعة  والغاز 
إلى  باإلضافة  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 

الشركة العامة للكهرباء، وخبيرين ومستشارين 
في علم الغالف الجوي وتغير المناخ.

مهامها
»اإلشراف  في  اللجنة  مهام  القرار  وحدد 

المناخية  للتغيرات  الوطنية  الخطة  إعداد  على 
الدولة  موقف  وبلورة  اآلثار،  مع  والتكيف 
اإلطارية  باالتفاقية  تتعلق  مفاوضات  أي  بشأن 
المبادرات  من  وغيرها  المناخ  لتغير  الدولية 
الشأن،  بهذا  تطورات  وأي  والبروتوكوالت 
االجتماعات  في  ليبيا  تمثيل  إلى  باإلضافة 
التحضيرية والرسمية األطراف االتفاقية الدولية 
واالجتماعات  المحافل  وكافة  المناخ  لتغير 
قراراتها  تنفيذ  ومتابعة  واإلقليمية،  الدولية 

واإليفاء بااللتزامات الوطنية المترتبة عنها«.
تشمل المهام »العمل على تحقيق االنسجام 
والتكامل بين متطلبات تغير المناخ والسياسات 
التنمية  ومقتضيات  الوطنية  والبرامج 
المستدامة، وإعداد التقارير المطلوبة واإلشراف 

والشد  والخالفات،  المناكفات،  من  أشهر  بعد 
عقيلة  برئاسة  النواب  مجلس  بين  والجذب، 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة  صالح، 
ميزانية  حول  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
والمناصب  اآلن،  حتى  تقر  لم  التي   2021
السيادية، وغيرهما من الملفات المهمة، وافق 
البرلمان الليبي على اتفاقية باريس للمناخ التي 

أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبداهلل 
بليحق، أن المجلس صوت خالل جلسة، الثالثاء، 
للمناخ  باريس  »اتفاقية  على  المصادقة  على 

وحماية بيئة الحياة على األرض«.
الحكومة،  رئيس  أحال  الماضي،  يونيو  وفي 
اتفاقية باريس لتغير المناخ إلى مجلس النواب، 
إلى  ليبيا  انضمام  أجل  من  عليها  للمصادقة 

قائمة الدول المصادقة على االتفاقية.
اتفاقية  على  وقعت  دولة   194 أن  يذكر 
إقرارها في باريس في  التي تم  للمناخ  باريس 
اختتام قمة المناخ في الثاني عشر من ديسمبر 

.2015
دولية  اتفاقية  أول  يعد  باريس،  واتفاق 
مستوى  على  المناخ  تغيرات  بمكافحة  خاصة 
درجة  ارتفاع  لتفادي  تهدف  التي  العالم، 

الحرارة بصورة خطرة.
انبعاثات غازات  الحد من  االتفاق  ويستهدف 
دون  والحيلولة  العالمية،  الحراري  االحتباس 
القرن  هذا  في  العالمية  الحرارة  درجة  زيادة 
الجهود  ما دون درجتين مئويتين وتكثيف  إلى 

لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.
الناطق  حسب  أيضًا،  شهدت  الثالثاء  جلسة 
مشاريع  من  عدد  »تعميم  البرلمان،  باسم 
التشريعية  اللجنة  قبل  من  المنجزة  القوانين 
»قانون حماية مشروع  عليها« وهي  للتصويت 
الداخلي  األمن  جهاز  وقانون  الصناعي  النهر 
مؤكدًا  اإللكترونية«،  الجرائم  مكافحة  وقانون 

طرابلس - القاهرة ـ طبرق ـ الوسط

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● جلسة مجلس النواب اإلثنين 30 أغسطس2021

● تطعيم المتواجدين بمركز إيواء الوافدين من الهجرة غير الشرعية في بنغازي● جانب من الحملة التوعوية في مدينة أوباري )المركز الوطني لمكافحة األمراض(

تنفيذ  إطار  في  الوطنية  البالغات  إعداد  على 
تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
الخاصة  والمقترحات  التوصيات  وإعداد  المناخ 

بذلك، ورفعها إلى مجلس الوزراء«.
الخطط  بالعمل على »وضع  اللجنة  وتختص 
التغيرات  آثار  مع  التكيف  لبرامج  الوطنية 
في  والمساهمة  تداعياتها،  ومواجهة  المناخية 
والكوارث  األزمات  لمواجهة  الوطنية  الجهود 
المناخية،  التغيرات  آثار  عن  الناتجة  الطبيعية 
من  لالستفادة  الدولية  الجهات  مع  والتعاون 
برامج التمويل والمنح الدولية في سبيل تنفيذ 
مجال  في  لمشروعاتها  الوطنية  القطاعات 

التأقلم مع تغير المناخ والحد من آثاره«.
بهدف  الوطنية  البرامج  تقترح  أيضًا  اللجنة 

تضم مندوبين عن ديوان مجلس 
الوزراء و8 وزارات باإلضافة
إلى الشركة العامة للكهرباء

السبت: 2003 إصابات و19وفاة
أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل 
و910  السبت،  »كورونا«  بفيروس  إصابات   2003

حاالت شفاء و19 وفاة.
المرجعية  مختبراته  إن  بيان  في  المركز،  وقال 
المعملية  التحاليل  أظهرت  عينة،   7282 تسلمت 
 2003 إصابة  تأكدت  فيما  عينة،   5279 سلبية 
بنسبة  مخالطة  و326  جديدة   1677 منها  حاالت، 

حاالت موجبة 27.5 %.

األحد: 1678 إصابة جديدة و29 حالة وفاة
أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض تسجيل 

1678 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، األحد.
وتماثل للشفاء 970 مصابًا، في حين تُوفي 29 
موقع  في  صفحته  على  المركز  بيان  حسب  آخرون، 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.

اإلثنين: 1501 إصابة و34 حالة وفاة
في هذا اليوم، سجلت ليبيا 1501 إصابة جديدة 
إحصائية  حسب  المستجد،  »كورونا«  بفيروس 

المركز الوطني لمكافحة األمراض.
وحسب اإلحصائية المنشورة على صفحة المركز 
الثالثاء،  التواصل االجتماعي »فيسبوك«،  في موقع 
 34 تُوفي  حين  في  مصابًا،   964 للشفاء  تماثل 

آخرون.

الثالثاء: 1665 إصابة و16حالة وفاة
إصابة   1665 تسجيل  الثالثاء،  يوم  وشهد 
في  مصابًا،   1952 للشفاء  تماثل  فيما  جديدة، 
حين تُوفي 16 آخرون، حسب بيان المركز الوطني 
لمكافحة األمراض، المنشور على صفحته في موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
وارتفع إجمالي اإلصابات بالفيروس في ليبيا إلى 
310 آالف و637 حالة، منها 83 ألفًا و954 نشطة، 
و222 ألفًا و420 متعافى، و4263 متوفى، منذ بدء 

انتشار الوباء في البالد مارس 2020.

آلية تنسيق بين المستشفيات
للمستشفيات  الصحة،  وزارة  متابعة  وضمن 
ليبيا،  مستوى  على  لها  التابعة  الصحية  والمرافق 
القومي  بالمعهد  الزواوي  عبدالرازق  قاعة  شهدت 
لعالج األورام صبراتة، االثنين، اجتماعًا ضم إدارتي 
الشؤون الطبية والطوارئ الصحية بوزارة الصحة مع 
مدراء 15 مستشفى غرب طرابلس العامة والقروية.

مادة  من  االحتياج  تحديد  االجتماع  وبحث 

جائحة  ظل  في  توفيره  وآلية  الطبي،  األكسجين 
فيروس »كورونا«. كما ناقش آلية تنفيذ استراتيجة 
تطوير نظام المعلومات الصحية في ليبيا. وتم طرح 
المستشفيات  تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل  أهم 

بمنطقة غرب طرابلس.
بين  للتنسيق  آلية  وضع  إلى  االجتماع  وانتهى 
المستشفيات من خالل تشكيل غرفة عمليات بينها.

الخدمات الطبية بمصراتة والجنوب
في السياق ذاته، أعلن وزير الصحة علي الزناتي، 
الخدمات  لتحسين  اإلجراءات  من  جملة  الثالثاء، 

الطبية بمدينة مصراتة ومدن الجنوب.
أعيان  من  بوفد  للوزير  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
المتعلقة  الصحية  الملفات  أهم  لمناقشة  مصراتة، 
خالل  من  للمدينة  دعمه  الزناتي  وأكد  بالمدينة. 
األورام  عزل  وقسم  ازريق  عزل  مركزي  »افتتاح 
األكسجين  مصانع  وتوفير  الطبي،  مصراتة  بمركز 
الوباء  تالشي  على  مشددًا  لحفظه«،  وخزانات 

بالمدينة بنسبة 90 %.
بعض  منها  تعاني  التي  »المشاكل  بحث  اللقاء 
كمستشفى  جادة  وقفة  تحتاج  والتي  المستشفيات 
في  والسكري  الصماء  الغدد  ومستشفى  الجديد، 

قصر حمد، والعيادة المجمعة الغيران«.
في  والجرحى  المرضى  »معاناة  إلى  وتطرق 
خطة  تفعيل  أهمية  ومدى  العالج،  على  حصولهم 
إلى  باإلضافة  بالداخل«،  العالج  توطين  في  الوزارة 

النائية  المدن  بعض  منها  تعاني  التي  »المشاكل 
من  الجنوب  ومدن  الكراريم،  وأبوقرين  كالوشكة 

ضعف في تقديم الخدمات الطبية«.
لتحسين  فعلية  إجراءات  »باتخاذ  تعهد  الزناتي 
من  الجنوب،  ومدن  بالمدينة  الطبية  الخدمات 
خالل دعم مركز مصراتة الطبي، عبر افتتاح قسمي 
وتزويده  العزل  مركز  ودعم  واألطفال،  الباطنة 

بمصنع لغاز األكسجين وخزان لحفظه«.
مصراتة  األورام  مركز  »دعم  اإلجراءات  تضمنت 
بعقود شراء الخدمة بأطقم وطنية أو أجنبية، وافتتاح 
الخاصة  العقود  وتفعيل  العالجية،  األشعة  قسم 
لألطباء بمدن الجنوب، وافتتاح قسم طوارئ األطفال 

في أوباري«.

عزل هراوة
هراوة،  عزل  مركز  اعتماد  الصحة  وزير  قرر  أيضًا 

خالل  ذلك  جاء  العام.  هراوة  مستشفى  وإنشاء 
هراوة  بلدية  عميد  مع  األربعاء،  صباح  الوزير،  لقاء 
ورئيس لجنة »كورونا«، والذي بحث الوضع الصحي 

بالبلدية، وفق بيان للوزارة .
الملفات  من  العديد  مناقشة  اللقاء  وشهد 
اإلدارية  اإلجراءات  بعض  اعتماد  أبرزها  الصحية، 

المتعلقة بالقطاع الصحي.

حملة التطعيم
المباشر  اإلشراف  وتحت  التطعيم،  صعيد  على 
جاري  الصدى،  شركة  من  وبتنفيذ  الصحة؛  لوزارة 
على  الرابع  التطعيمات  مركز  تجهيز  من  االنتهاء 
سبها،  بمدينة  والبكم  الصم  بمركز  ليبيا  مستوى 
وتم  أيام.  خالل  افتتاحه  عن  اإلعالن  سيتم  والذي 
تجهيز مركز التطعيم ضد فيروس »كورونا« بأحدث 

المواصفات العالمية.

حجرتين  للتطعيم،  حجرة   40 المركز  يضم 
للكشف، حجرتين ألخذ المسحة، منظومة ألخذ رقم 
بالعناصر  خاصة  غرف   4 حرارية،  كاميرا  االنتظار، 
الطبية، وكافتيريتين. تأتي هذه التجهيزات استمرارًا 
الحملة  لبرنامج  الوزارة  عنها  أعلنت  التي  للتوسعة 
الوطنية للتطعيم ضد فيروس »كورونا« المستجد، 
والتي استهدفت كاًل من طرابلس، بنغازي ومصراتة 

ذات الكثافة السكانية العالية.

حملة توعية
صحة  طوارئ  فريق  بحث  ذاته،  السياق  في 
مع  األمراض،  لمكافحة  الوطني  بالمركز  المجتمع 
التحضيرات  آخر  سبها،  لبلدية  البلدي  المجلس 
فيروس  ضد  بالتطعيم  للتوعية  المجتمعية  للحملة 

»كورونا« في المنطقة الجنوبية.
البلدي  المنسق  حضره  الذي  االجتماع،  وشهد 
المجتمع  منظمات  رفقة  بالبلدية،  للمنظمات 
والخبرات  األفكار  تبادل  سبها،  بلدية  في  المدني 
بين المركز الوطني لمكافحة األمراض والمنظمات؛ 
إلى حملة  إلى خطة عمل موحدة، تهدف  للوصول 
لمكافحة  الوطني  للمركز  بيان  بحسب  ناجحة، 

األمراض السبت.
يأتي ذلك مع انطالق الحملة الوطنية الموسعة 
تستهدف  التي  »كورونا«،  فيروس  ضد  للتطعيم 
كافة،  الجنوبية  المنطقة  بلديات  األيام  هذه  خالل 
المجتمعية  التوعوية  الحملة  استمرار  إطار  وفي 

ينظمها  التي  »كورونا«،  فيروس  ضد  للتطعيم 
المتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون  المركز 

)يونيسف(. للطفولة 
الحملة  السبت،  انطلقت  أوباري،  مدينة  وفي 
الوطنية التوعوية المجتمعية بأهمية التطعيم ضد 

»كورونا«.
وحسب بيان للمركز الوطني لمكافحة األمراض، 
للحملة  الثالثة  للمرحلة  استكمااًل  الحملة  جاءت 
فيروس  ضد  للتطعيم  المجتمعية  التوعوية 
طوارئ  غرفة  من  فريق  بها  يقوم  التي  »كورونا«، 
صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة األمراض 
للطفولة  المتحدة  األمم  صندوق  مع  وبالتعاون 

)يونيسف(.
واستُهلت الحملة بزيارة مراكز التطعيم بمنطقة 
الصحي  الفريق  خاللها  اطلع  والديسة،  حطية 
المعوقات  على  والوقوف  التطعيم  حملة  سير  على 

والتحديات التي تواجه العاملين في هذه المرافق،
العناصر  استفسارات  على  الصحي،  الفريق  ورد 
ضد  التطعيم  حول  المساعدة  والطبية  الطبية 

فيروس »كورونا«.
الفريق  واصل  حيث  الشرق،  إلى  الجنوب  ومن 
والغرفة  »كورونا«  فيروس  ضد  للتطعيم  المتحرك 
الصحية  بالخدمات  والتقصي  للرصد  المركزية 

بنغازي، مهامهما بالمؤسسات الخدمية واإليوائية.
وتوجه كل من الفريق المتحرك للتطعيم والغرفة 
الصحية  بالخدمات  والتقصي  للرصد  المركزية 
بنغازي صباح اإلثنين، إلى مركز إيواء الوافدين من 
الهجرة غير الشرعية الذي يشرف عليه جهاز مكافحة 
العينات  فحص  إلجراء  وذلك  الشرعية،  غير  الهجرة 
تم  الجهاز؛ حيث  بمقر  والعاملين  الوافدين  لجمييع 
ورصد  األشخاص  من  لعدد  عشوائية  عينات  أخذ 

الحاالت المصابة والمخالطة لها وحجرهم.
لفيروس  المضاد  اللقاح  التطعيم  فريق  وأعطى 
الوافدين  الجهاز من  داخل  للمتواجدين  »كورونا«، 

والعاملين كافة.
إدارة التطعيمات: عدد المطعمين تجاوز المليون
بمركز  التطعيمات  إدارة  مدير  قال  جهته،  من 
إجمالي  إن  سميو،  عبدالباسط  األمراض،  مكافحة 
بلغ  »كورونا«  للقاحات  األولى  بالجرعة  المطعمين 

مليونًا و31 ألف مطعم في جميع ربوع ليبيا.
مراكز  أن  الماضي،  الخميس  سميو،  وأوضح 
المواطنين  البالد تواصل تلقيح  التطعيم في كامل 
و»أسترازينيكا«  أولى،  كجرعة  »سينوفارم«  بلقاح 

كجرعة ثانية.
نهاية  أكد  الزناتي،  علي  الصحة،  وزير  كان 
مطمئن،  الوبائي  »الوضع  أن  الماضي  األسبوع 
الحاالت  في  كبير  انتشار  حول  للشائعات  صحة  وال 

المصابة، والنقص في مخزون األكسجين«.

ظلت أرقام اإلصابات بفيروس »كورونا« المستجد، داخل المناطق والمدن الليبية هذا األسبوع، أقل قلياًل من معدالتها المسجلة 
األسبوع الماضي، فيما اعتلى يوم السبت صدارة أيام األسبوع في عدد اإلصابات، وسجل المركز الوطني لمكافحة األمراض في 

هذا اليوم 2003 إصابات، بينما سجل، يوم اإلثنين، المعدل األقل بعدد 1501 إصابة.
وارتفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ بدء انتشاره في العام الماضي، إلى 310 آالف و637 حالة، منها 83 ألفًا و954 نشطة، 

بينما تعافى حوالي 222 ألفًا.
وعلى صعيد التطعيم، واصلت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الموقتة جهودها لتجهيز مراكز التطعيمات الكبرى في أنحاء 

البالد، وآخرها مركز التطعيمات في سبها جنوب ليبيا، فيما تجاوز عدد المطعمين مليونًا و31 ألفًا.

سميو: عدد المطعمين تجاوز المليون.. واستعدادات الفتتاح مركز تطعيم سبها الرابع على مستوى ليبيا

الدبيبة يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ برئاسة وزير البيئة
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الجيش  في  اللواء  إن  األميركية  المركزية  القيادة  قالت 
82، هو  الـ  األميركي كريس دوناهيو، قائد الفرقة المجوقلة 
اإلثنين،  أفغانستان  غادر  األميركية  القوات  من  عنصر  آخر 
أعقابها  في  سيطرت  سنة   20 استمرت  حرب  بذلك  لتنتهي 

حركة »طالبان« على البالد.
وأوضحت القيادة المركزية، على صفحتها الرسمية بموقع 
تم  دوناهيو  »بمغادرة  أن  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
األميركيين،  المواطنين  )إلجالء  األميركية  المهمة  استكمال 
إلى  باإلضافة  الخاصة،  الهجرة  تأشيرة  حاملي  من  واألفغان 

األفغان المعرضين للخطر(«.
على   2001 العام  أفغانستان  الى  األميركيون  ودخل 
رأس تحالف دولي لطرد حركة طالبان من السلطة بسبب 
القاعدة أسامة بن الدن بعد  رفضها تسليم زعيم تنظيم 

اعتداءات 11 سبتمبر في الواليات المتحدة.
للصحفيين  مجاهد  اهلل  ذبيح  طالبان  باسم  الناطق 
صباح الثالثاء بعد ساعات من دخول الحركة المطار، صرح 
أن  لنا جميعًا«، مضيفًا  إنه نصر  أفغانستان  قائاًل: »نهنئ 
وألجيالنا  آخرين  لغزاة  كبير  درس  األميركية  »الهزيمة 
في المستقبل... إنه أيضا درس للعالم«. وقال »هذا يوم 

تاريخي، إنها لحظة تاريخية ونحن فخورون بها«.
وعلت صيحات الفرح أيضًا في قندهار بجنوب البالد، في 
قلب معقل اتنية الباشتون التي يتحدر منها عدد كبير من 
ثاني  شوارع  الى  اإلسالميين  أنصار  ونزل  طالبان.  عناصر 
مدن أفغانستان لياًل على متن شاحنات صغيرة أو دراجات 

التقليدي  اللباس  يرتدون  مسلحون  رجال  وردد  نارية، 
هي  أفغانستان  العظمى.  القوى  هزمنا  »لقد  األفغاني: 

مقبرة القوى العظمى«.
اتسمت  التي  اإلجالء  عمليات  من  أسبوعين  وبعد 
بالفوضى، أقلعت آخر طائرة نقل عسكرية من طراز »سي-
غ  ت   19:29 الساعة  عند  اإلثنين  كابل  مطار  من   »17
األميركي  الجنرال  أعلن  كما  أفغانستان  بتوقيت  و23:59 
كينيث ماكنزي رئيس مركز القيادة التي تشمل أفغانستان.
 24 قبل  بالتالي  األميركي  العسكري  االنسحاب  انتهى 
ساعة من الموعد الذي حدده الرئيس األميركي جو بايدن، 
من  عقدين  جدوى  حول  منهم  كبير  عدد  تساؤل  وسط 

االلتزام في أفغانستان.
مايو   2 في  تحقق  الدن  بن  أسامة  على  القضاء  هدف 
2011 حين قتلته القوات الخاصة األميركية في باكستان. 
سيما  ال  أفغانستان  في  بقيت  المتحدة  الواليات  لكن 
المطاف  نهاية  في  انهار  الذي  األفغاني  الجيش  لتدريب 
االنسحاب  مرات  عدة  بايدن  الرئيس  برر  طالبان،  أمام 

برفضه إطالة أمد أطول حرب خاضتها أميركا.

إجالء 123 ألف شخص
ودفعت  جندي  حوالي 2500  المتحدة  الواليات  خسرت 
دراسة  عامًا بحسب  على مدى عشرين  دوالر  مليار   2313
وقد  أفغانستان  من  خرجت  وهي  براون.  جامعة  أجرتها 
تضررت صورتها بسبب عجزها عن توقع االنتصار السريع 

لطالبان وإدارتها لعمليات اإلجالء.
18 يومًا، قامت طائرات  14 أغسطس وعلى مدى  منذ 
الواليات المتحدة وحلفائها بإجالء أكثر من 123 ألف مدني 

كابل  في  الدولي  كرزاي  حميد  مطار  من  جوي  جسر  عبر 
بحسب البنتاغون.

على  الغربيين  السلطة  الى  اإلسالميين  عودة  وأرغمت 
أعمال  من  الخائفين  األفغان  أيضًا  لكن  رعاياهم  إجالء 

انتقامية بسبب عملهم مع القوات األجنبية.
انتحاري  اعتداء  26 أغسطس  العمليات بلبلها في  هذه 
أميركيًا. وتبنى  13 جنديًا  أوقع أكثر من مئة قتيل بينهم 
الهجوم »تنظيم الدولة اإلسالمية-والية خراسان« الذي ال 

يزال يشكل تهديدًا للمستقبل.
مدى  على  إليهم  وجهت  التي  لالنتقادات  تكرار  في 
أنباء عن هفوة محتملة  األميركيون وسط  20 عامًا، غادر 

أخيرة األحد مع سقوط صاروخ على سيارة في كابل كانت 
بحسب  أطفال  بينهم  العائلة  نفس  من  أفراد  عشرة  تقل 

أقاربهم ، وقال الجيش األميركي إنه يحقق في األمر.
العدد  إخراج  من  يتمكن  لم  أنه  اإلثنين  البنتاغون  أقر 
تم  أفغانستان.  من  األشخاص  من  به  يرغب  كان  الذي 
انهيار  تتوقع  لم  واشنطن  ألن  طارئ  بشكل  االنسحاب 
ووصول  السرعة  بهذه  األفغانيين  والحكومة  الجيش 
طالبان الى السلطة بعد استيالئها على كل المدن الكبرى 

في عشرة أيام.
وأكد وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن أن واشطن 
ستساعد كل األميركيين- يبقى هناك ما بين مئة ومئتين 

في البالد- الراغبين في مغادرة أفغانستان.

مخاوف من العودة إلى الوراء
في  بانتباه  واشنطن  ستراقب  العالم،  بقية  غرار  على 
األيام المقبلة ما ستقوم به طالبان في المطار وخصوصًا 

ما اذا كانت ستسمح لألفغان بالسفر للخارج كما وعدت.
صباح الثالثاء، أزال اإلسالميون جميع الحواجز المؤدية 
مقاتلوهم  كان  الطريق،  على  واحد.  باستثناء  المطار  إلى 
وفي هذه  والسائقين.  المارة  أيدي  ويصافحون  يبتسمون 
األثناء، تجري حركة طالبان محادثات مع تركيا لكي تتولى 
الشؤون اللوجستية للمطار لكنها تريد أن تتولى أمنه، ما 

قد يثني أنقرة عن القيام بذلك.
خالل فترة حكمها السابق بين 1996 و2001، فرضت 
حرم  اإلسالمية،  الشريعة  من  مشددًا  نموذجًا  طالبان 
والقتلة  السارقون  واجه  فيما  والدراسة  العمل  من  النساء 

أقسى العقوبات.

تسامحًا  أكثر  تكون  بأن  مرارًا  طالبان  وتعهّدت 
لكن  السابق  حكمها  فترة  في  عليه  كانت  مما  وانفتاحًا 
المراقبين يشككون في ذلك. وقال ذبيح اهلل  العديد من 
مجاهد الثالثاء: »نريد عالقات جيدة مع الواليات المتحدة 

والعالم«.
مع  »للعمل«  استعدادها  المتحدة  الواليات  وأبدت 
طالبان لكن »الشرعية والدعم يجب أن يُكتسبا«، بحسب 

ما قال أنتوني بلينكن اإلثنين.
إلى  عودة  والغربيين  األفغان  من  الكثير  ويخشى 
تحققت  التي  اإلنسان  حقوق  مكتسبات  مجال  في  الوراء 
للنساء  بالنسبة  سيما  ال  الماضية  العشرين  السنوات  في 

اللواتي تلقين تعليمًا ودخلن معترك السياسة أو اإلعالم.
وعد اإلسالميون بعدم الثأر من األشخاص الذين عملوا 
على  سيعملون  أنهم  أيضًا  وأكدوا  السابقة.  اإلدارة  لدى 

تشكيل حكومة منفتحة على فصائل أخرى.
وقال مجاهد إن »اإلمارة اإلسالمية خاضت جهادًا على 
الحق  كل  لديها  اآلن  الماضية.  العشرين  السنوات  مدى 
بتشكيل  ملتزمة  تبقى  لكنها  المقبلة.  الحكومة  إدارة  في 

حكومة جامعة«.
التحدي األكثر إلحاحًا للسلطات الجديدة في أفغانستان 
الحكوميين  الموظفين  رواتب  لدفع  تمويل  إيجاد  سيكون 
وكهرباء  مياه  من  الحيوية  التحتية  البنى  مرافق  وتشغيل 

واتصاالت.
بإجالء  قاموا  ألنهم  الغربيين  طالبان  حركة  وتنتقد 
في  مهمتها  وستكون  تعليمًا،  األكثر  األفغان  بعض 
النهوض بالبالد واالقتصاد المدمر من جراء الحرب، أكثر 

صعوبة من دونهم.

لياًل.. وقبل 24 ساعة من الموعد 
المحدد سلفًا من قبل اإلدارة 
األميركية في 31 أغسطس، 
رحل آخر الجنود األميركيين عن 
أفغانستان عبر مطار كابل، مساء اإلثنين، 
رحيل يغلق الباب على حرب مدمرة استمرت 
نحو عشرين عامًا ويفتح فصاًل جديدًا في 
البالد.

في كابل وبعد اإلعالن عن االنسحاب النهائي 
للجيش األميركي الذي اعتبرته حركة طالبان 
نجاحًا »تاريخيًا« بعد استعادتها السلطة في 
15 أغسطس، أطلقت زخات من الرصاص في 
الهواء لالحتفال بهذا الحدث.

كابل ــ وكاالت

أميركا تنهي 20 عامًا من الحرب في أفغانستان برحيل آخر جنودها
●  عناصر من كتيبة »بدري 313« وهي قوات خاصة تابعة لحركة طالبان يقفون أمام طائرة تابعة لسالح الجو األفغاني في مطار كابل

● اللواء »كريس دوناهيو« آخر عنصر من القوات األميركية يغادر أفغانستان

طالبان تحتفل بـ»انتصارها التاريخي«:

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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تلقيح 70% من البالغين  ضد »كورونا«

»الصحة العاملية« تحذر من »ركود« معدالت التطعيم في أوروبا
تحذير جديد أطلقته منظمة الصحة 
من  مخاوفها  كشف  اإلثنين،  العالمية، 
 »19  - »كوفيد  فيروس  يؤدي  أن 
236 ألف شخص آخر في أوروبا  بحياة 
عن  معربة  ديسمبر،  األول  بحلول 
التطعيم  معدالت  »ركود«  حيال  قلقها 

القارة. في 
في  العالمية  الصحة  منظمة  مدير 
أوروبا، هانس كلوغه، قال للصحفيين: 
في   %  11 بنسبة  الوفيات  عدد  »ارتفع 
ويشير  الماضي،  األسبوع  المنطقة 
احتمال  إلى  به  الوثوق  يمكن  توقع 
وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 
مليون   1.3 إلى  لتضاف  ديسمبر«،   1

وفاة سجلت حتى اآلن في القارة.
األوروبية،  المفوضية  رئيسة 
الثالثاء،  ردت  أورسوال فون دير اليين، 
هدفه  بلغ  األوروبي  االتحاد  أن  وقالت 
بتطعيم 70 بالمئة من البالغين بشكل 
كامل، وذلك عبر تغريدة لها في تويتر.
إن  اليين  دير  فون  وأضافت 
 70 تلقيح  إلى  تطمح  كانت  بروكسل 
الصيف،  نهاية  قبل  الـ18  ممن تخطوا 
ولكن "»جب أن نذهب أبعد من ذلك«. 
إلى  األوروبيين  اليين  دير  فون  ودعت 
تلقيح أنفسهم من أجل تفادي موجات 

جديدة من الوباء.

زيادة  المنطقة  بلدان  وشهدت 
أثر  تأكد  مع  اإلصابة  معدالت  في 
خاصة  عدوى،  األكثر  »دلتا«  المتحورة 
 53 ومن  الملقحين.  غير  صفوف  في 
منظمة  فرع  ضمن  مصنفة  دولة 
سجلت  أوروبا،  في  العالمية  الصحة 
 10 من  أعلى  إصابات  معدل  منها   33
في المئة خالل األسبوعين الماضيين، 

كلوغه. وفق 
انتقال  ازدياد  المسؤول  وأرجع 
»دلتا«  المتحورة  تفشي  إلى  العدوى 
فيه«  المبالغ  و»التخفيف  عدوى  األكثر 
ازدياد  إلى  إضافة  واإلجراءات،  للقيود 
تراجع  إلى  وأشار  الصيف.  خالل  السفر 
وقال:  المنطقة،  في  التطعيم  وتيرة 
األسابيع  خالل  )الوتيرة(  »تراجعت 
متأثرة   ،%  14 بنسبة  الماضية  الستة 

إلى  الوصول  على  القدرة  بنقص 
وغياب  الدول،  بعض  في  اللقاحات 

اللقاحات في أخرى«. قبول 

تفاوت كبير في أوروبا
مقدمي  أرباع  ثالثة  تطعيم  رغم 
المعدل  فإن  أوروبا،  أنحاء  في  الرعاية 
واحد  هو  األوروبية  الدول  بعض  في 
المنظمة  حسب  عشرة،  كل  من  فقط 

األممية.
الصحة  منظمة  بيانات  ووفق 
أشهر  ثمانية  في غضون  تم  العالمية، 
إعطاء ما يقرب من 850 مليون جرعة 
آسيا  إلى  الممتدة  المنطقة  في  لقاح 
نفسها  المنطقة  في  وتم  الوسطى. 

مليون   41326 عن  يقل  ال  ما  تطعيم 
من  بالمئة   44.2( بالكامل  شخص 
لـ»فرانس  تعداد  وفق  السكان(، 
الصعيد  على  أما  اإلثنين.  برس« 
مليار   5.239 توزيع  تم  فقد  العالمي، 
يقل  ما ال  ُأصيب  اإلجمال،  جرعة. وفي 
بفيروس  شخص  مليون   216.3 عن 
العالم توفي  19« في أنحاء  »كوفيد - 
شخص  مليون   4.5 من  أكثر  منهم 

.2019 منذ نهاية ديسمبر 
أو  معززة  جرعة  استخدام  وحول 
المناعة،  ضعف  يعانون  لمن  ثالثة 
المنطقة،  بلدان  بعض  في  المقترح 
لم  العالمية  الصحة  منظمة  فإن 
إلى  دعوتها  رغم  األمر  تستبعد 

الحالي. الوقت  التمهل في 
منظمة  مكتب  باسم  ناطق  وقال 
»قد  أوروبا:  في  العالمية  الصحة 
في  ثالثة  لجرعة  حاجة  هناك  تكون 
و/أو  محددة  لمجموعات  المستقبل 
هناك  ذلك،  ومع  محددة.  أماكن  في 
حاجة إلى مزيد البيانات حول التوقيت 
الذي  المعززة  الجرعات  ومقدار  األمثل 

قد يختلف من لقاح آلخر«.
المعلمين تطعيم 

أن  على  كلوغه  هانس  وشدد 
بالغ  أمر  التطعيم  الناس  »قبول 
تدابير  تخفيف  مع  خاصة  األهمية«، 
في  االجتماعي  والتباعد  العامة  الصحة 
»التشكيك  أن  وأضاف  األماكن.  عديد 
العلم  تصديق  وعدم  اللقاحات  في 
هذه  في  االستقرار  تحقيق  من  يمنعنا 
األعضاء  الدول  على  ويجب  األزمة«. 
الجديد  الدراسي  العام  بداية  في 
إلى  تهدف  تطعيم  استراتيجية  وضع 
مؤسسات  في  التدريس  على  الحفاظ 

أمر حيوي. التعليم، وهو 
العالمية  الصحة  منظمة  وقالت 
وقت  في  صدر  بيان  في  واليونيسيف 
»تقديم  ينبغي  إنه  اإلثنين  سابق 
وموظفي  للمعلمين  كوفيد  اللقاح ضد 
كمجموعة  اآلخرين  المدارس 
الوطنية«. التطعيم  لخطط  مستهدفة 

بلد  من  القيود  درجة  وتتفاوت 
نطاق  توسيع  وأقر  آخر،  إلى  أوروبي 
اإلثنين  الصحية  الشهادة  استعمال 
في فرنسا، حيث أصبحت إلزامية لـ1.8 
مع  مباشر  اتصال  على  موظف  مليون 
السينما  وقاعات  المطاعم  في  الناس 

والقطارات. والمتاحف 
العالمية  الصحة  منظمة  ورأت 
ينبغي  أنه  اإلثنين،  والـ»يونيسف«، 
المدارس  وموظفي  المدرسين  إدراج 
أولوية  تمنح  التي  المجموعات  ضمن 
»كوفيد«  ضد  التطعيم  عمليات  في 
وآسيا  أوروبا  في  المدارس  لتمكين 

أبوابها مفتوحة. إبقاء  الوسطى من 
التي  التوصية،  على  أن  وأضاف 
من  مجموعة  عن  صدرت  أن  سبق 
في  العالمية  الصحة  منظمة  خبراء 
اللقاحات،  إطالق  قبل   2020 نوفمبر 
السكان  تطعيم  ضمان  »مع  تطبق  أن 

للخطر«. عرضة  األكثر 
أهمية  إلى  البيان  نوه  كذلك، 
البيئة  لتحسين  الرامية  التدابير 
يشمل  بما  الوباء،  خالل  المدرسية 
عدد  من  والحد  التهوية  تحسين 
التالميذ في كل صف، ومراعاة التباعد 
»كوفيد«  فحوص  وإجراء  االجتماعي 

والموظفين. للتالميذ  دورية 

● رئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير اليين

● قوات تابعة للجيش النيجيري بعد مداهمة موقع تابع لبوكو حرام

فون دير: االتحاد األوروبي 
بلغ هدفه من تطعيم اللقاح

مليونا شخص هربوا من تمرد الحركة »اإلرهابية«:

خيبة أمل مقاتلني في »بوكو حرام«
بعد الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل

شرق  شمال  في  النزوح  مخيمات  في 
شخص  مليوني  نحو  تضم  التي  نيجيريا 
هربوا من تمرد حركة »بوكو حرام«، يتكرر 
يجلسون  هزيلين  رجال  مع  نفسه  المشهد 
تقليدية  قبعات  ويخيطون  حصائر  على 
الطعام  يحضرن  ونساء  الملل،  لمحاربة 
بين  يلهون  األطفال  فيما  في قدور كبيرة، 

األكواخ المتفرقة.
عليو وأبو بكر ومحمد وماالم، الذين تم 
تغيير أسمائهم، لم يتصورا أن مستقبلهم 
سيكون على هذا النحو. فهؤالء المقاتلون 
حرام«  »بوكو  جماعة  في  السابقون 
إعادة  برنامج  إلى  انضموا  »اإلرهابية« 
تأهيل للحكومة النيجيرية، لكن بعد سنوات 
في  نفوسهم  في  صدمة  خلفت  اعتقال 
زنزانات قذرة ومكتظة، انتهى بهم المطاف 
في هذا المخيم من دون مال وعمل بعيدًا 
بها  وعدتهم  التي  الجديدة  االنطالقة  عن 

الحكومة، وفق الوكالة الفرنسية.
وباشرت نيجيريا في 2016 عملية »الممر 
إمكانية  موفرة  كوريدور(،  )سايف  اآلمن« 
التخلي عن السالح للراغبين في ذلك. وهي 
على  عسكرية  هجمات  ذلك  بموازاة  تشن 
مقاتلي »بوكو حرام« والفرع المنشق عنها 
أفريقيا.  غرب  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
أربعين  من  أكثر  سقوط  عن  النزاع  وأسفر 

ألف قتيل في غضون عشر سنوات.
هذا  في  الجميع  قبول  يتم  ال  أنه  إال 
بعناية  المقاتلين  البرنامج. وتدرس ملفات 
»ضعيفًا«  تهديدًا  يشكلون  الذين  الختيار 
قبل نقلهم إلى مركز في مدينة مالم سيدي 
البالد.  شرق  شمال  في  غومبه  والية  في 
حصصًا  يتابعون  أشهر  ستة  مدى  وعلى 
لمحو األمية وتدريبًا مهنيًا ودينيًا ويتلقون 

مساعدة نفسية اجتماعية.
وبريطانيا  المتحدة  الواليات  وخصصت 
واالتحاد األوروبي ماليين الدوالرات لتمويل 
هذا البرنامج المدعوم من المنظمة الدولية 
الجيش  مع  بالتعاون  ينسق  الذي  للهرج، 

النيجري.
إن  ماينا،  محمد  البرنامج،  مدير  ويقول 

عملية »الممر اآلمن سجلت نجاحات هائلة«. 
على  القضاء  »تم  مكتوب:  رد  في  ويوضح 
سابق  مقاتل   800 من  أكثر  لدى  التطرف 

تائب وُأعيد دمجهم في المجتمع بنجاح«.
فقد  قريبًا.  آخرون  حذوهم  يحذو  وقد 
درس  أنه  أغسطس  مطلع  الجيش  أعلن 
ملفات 335 مقاتاًل سلموا أنفسهم قبل فترة 
قصيرة. إال أن الرجال األربعة الذين التقتهم 
الوكالة الفرنسية يؤكدون أن مسار الخروج 
الرسمية.  الرواية  عن  بعيد  التطرف  من 
ويروي هؤالء أنهم اعتقلوا على مدى سنوات 
جدًا  قاسية  وفي ظروف  من دون مالحقات 

قبل أن يشملهم برنامج إعادة التأهيل.
منهم  اثنان  يؤكد  ذلك،  من  واألسوأ 
أنهما مزارعان لم يتعاونا يومًا مع الجهاديين 
المواطنين  من  الكثير  مع  خطأ  واعتقال 

العاديين اآلخرين وبينهم أطفال.
التحقق من مسار كل شخص،  ويصعب 
إال أن تقارير نشرت في السنوات األخيرة وال 
سيما من وكالة التنمية األميركية ومنظمة 
الشهادات  مئات  وثقت  الدولية  العفو 

المشابهة.
وفي بيان نشر خالل السنة الجارية ذكرت 
كرايسيس  »إنترناشونال  األبحاث  منظمة 
أكدوا  البرنامج  تابعوا  أشخاصًا  أن  غروب« 
مركز  في  األشخاص  ربع  من  أكثر  أن  لها 
إعادة التأهيل كانوا عناصر في »بوكو حرام« 

فعاًل.

وقال التقرير: »أما الغالبية المتبقية فهم 
تسيطر  التي  المناطق  من  فروا  مدنيون 
السلطات  واعتبرتهم  حرام«  »بوكو  عليها 
خطأ أنهم جهاديون واعتقلوا قبل أن يلحقوا 

ببرنامج الممر اآلمن«.
إال أن الجنرال ماينا ينفي أن يكون حصل 
المقاتلين  اختيار  »يتم  أنه  موضحًا  ذلك، 
وإجراءات  الملفات  درس  بعد  السابقين 
حقيق معمق«. وأكد مصدر مطلع آخر طلب 
المقاتلين  عدم كشف هويته مرور عشرات 
السابقين برتبة عالية ومن بينهم قادة في 
في  التأهيل  إعادة  مركز  عبر  حرام«  »بوكو 

غومبه، لكن في إطار برنامج آخر.
وفي 2016 اتهمت منظمة العفو الدولية 
الجيش باعتقال عناصر ومناصرين لـ»بوكو 
حرام« بشكل جماعي »من دون أي دليل« 

في مواقع عسكرية مثل جيوا.
أونيما  الجيش،  باسم  الناطق  وعلق 
نواشوكوو، بشأن ماالم وأبو : »كانا ضالعين 

بالتأكيد طوعًا أو بشكل غير طوعي«.
على  يقوم  نشاط  أي  أن  الجيش  وأعتبر 
لـ»بوكو  األدوية  أو  والوقود  المؤن  توفير 
ليصبح  يكفي  اإلكراه،  تحت  حتى  حرام« 
إن  نواشوكوو  ويقول  مشبوهًا.  الشخص 
نساء  أن  إال  األطفال«  يوقف  »ال  الجيش 
اعتقلن بعد انضمامهن إلى صفوف »بوكو 
أطفالهن  ينضم  أن  أحيانًا  يطلبن  حرام« 

إليهن.

أبوجا ــ الوكاالت

برلين ــ وكاالت
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مخاوف من تصاعد خالف الجيران بني الجزائر واملغرب

تكلف  ربما  احتياجاتها  لسد  بدائل  عن  المغرب  تبحث  أن 
الكثير. اقتصادها 

دعم  بسبب  عقود  منذ  توترًا  الجارين  عالقات  وتشهد 
الصحراء  باستقالل  تطالب  التي  البوليساريو  لجبهة  الجزائر 
أرضه  من  يتجزأ  ال  جزءًا  المغرب  تعتبرها  بينما  الغربية، 

سيادته. تحت  ذاتيًا  حكمًا  منحها  وتقترح 
الجزائري  القرار  على  ردها  في  أيضًا  أكدت  المغرب  كانت 
الجزائري  للشعب  ومخلصًا  موثوقًا  »شريكًا  ستظل  أنها 
تطوير  أجل  من  ومسؤولية،  حكمة  بكل  العمل،  وستواصل 

وبناءة«. سليمة  مغاربية  عالقات 
الرئيس  دعا  أن  السادس  محمد  للملك  سبق  كذلك، 
إلى  يوليو  نهاية  خطاب  في  تبون  المجيد  عبد  الجزائري 
يراه  وقت  أقرب  في  معًا،  و»العمل  الحكمة«  منطق  »تغليب 
عبر  بناها شعبانا  التي  األخوية  العالقات  تطوير  على  مناسبًا، 
فتح  إلى  الدعوة  أيضًا  المشترك«، مجددًا  الكفاح  سنوات من 

.1994 العام  منذ  البلدين  بين  المغلقة  الحدود 
لكن  أراضيها،  من  جزءًا  الغربية  الصحراء  المغرب  وتعتبر 
وجبهة  الرباط  بين  عليها  متنازع  اإلقليم  على  السيادة 
منذ  الجزائر  تدعمها  استقالل  حركة  وهي  البوليساريو، 
الماضي.  القرن  سبعينات  في  استعمارية  كقوة  إسبانيا  رحيل 

الماضي  العام  أيدت  المتحدة  الواليات  أن  من  الرغم  وعلى 
تعزيز  مقابل  الغربية  الصحراء  على  بالسيادة  المغرب  مطلب 
تريد  إنها  الدول  معظم  قالت  إسرائيل،  مع  العالقات  الرباط 
قرارًا تدعمه األمم المتحدة في هذا الشأن. وفتحت أكثر من 
الصحراء  في  قنصليات  وعربية،  أفريقية  معظمها  دولة،   20
المغربية  بالسيادة  فعليًا  اعترافها  يعني  ما  وهو  الغربية، 

. عليها

تقرير  أجل  من  الحركة  بدعم  المغرب  الجزائر  واتهمت 
فرنسا  في  مقرها  جماعة  وهي  )ماك(،  القبائل  منطقة  مصير 
الجزائر.  شرق  شمال  في  القبائل  منطقة  استقالل  وتدعم 
التي  الغابات  حرائق  في  الحركة  على  باللوم  الجزائر  وألقت 

ذلك. الحركة  ونفت  قتلى.  فأوقعت  الشهر  هذا  اندلعت 
الجزائر  استشهدت  العالقات،  بقطع  قرارها  سياق  وفي 
هالل  وتعليقات  الغربية،  الصحراء  من  المغرب  بموقف 
المغرب  لجوء  إنه  قالت  وما  القبائل،  منطقة  بشأن  السابقة 
مسؤولين  على  للتجسس  »بيجاسوس«  برنامج  الستخدام 
الجزائر  قرار  إن  المغرب  قالت  ذلك،  على  وردًا  جزائريين. 
»زائفة  مبررات  من  ساقته  ما  وإن  مبرر،  غير  العالقات  بقطع 
برنامج  امتالكه  السابق  في  المغرب  ونفت  وعبثية«.  بل 

»بيجاسوس«.
إلى  العودة  إلى  سابق،  وقت  في  الجزائر  باريس  ودعت 
المغرب  منطقة  في  »االستقرار«  أجل  من  »الحوار«  منطق 

العربي.
بيان  في  الفرنسية  الخارجية  باسم  الناطق  مساعد  وقال 
والحوار  العالقات  بتعميق  متمسكة  بالطبع  تبقى  »فرنسا  إن 
واالزدهار  االستقرار  ترسيخ  أجل  من  المنطقة،  دول  بين 

فيها«. 

بغداد ــ وكاالت

تونس - وكاالت

القطيعة الدبلوماسية تفاقم العالقات االقتصادية:

بعد 18 عامًا من الوجود األميركي في العراق، 
نجحت بغداد في تنظيم قمة استثنائية، يراها 
إلى  البالد  عودة  شأنها  من  خطوة  الكثير 
محيطيها التاريخي واإلقليمي، لكن بغداد عادت 
عبر قمتها لتجمع المتضادات على طاولة واحدة 
األصعدة  مستوى  على  الوضع  تراجع  وسط 

والمستويات.
وجمعت هذة القمة المختلفات والمتناقضات 
على حد سواء، حيث جمعت الجمهورية اإليرانية 
مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والحليفة 
للعراق، كما جمعت مصر مع تركيا وهما األضداد 
المتناقضة، كما أن العراق غيب بعض مشاكله 
الداخلية مع بعض الدول عن القمة، ومن بينها 
الخالفات مع تركيا نتيجة القصف المتوالي على 
األراضي العراقية في شمال البالد، أماًل في عدم 

تعكير صفو تلك القمة.
مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  وقال 
في  نجحت  حكومته  إن  الثالثاء،  الكاظمي، 
والشراكة،  للتعاون  »بغداد  مؤتمر  تنظيم 
وكانت أصداؤه كبيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا«، 
مضيفًا: »نريد أن نؤمن مستقبل العراق بعيدًا 
عن االعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة 
النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت 
دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة«.

دورًا  العراق  يلعب  أن  في  الكثيرون  ويعول 
محوريًا في عملية إنجاح تلك القمة من خالل، 
ويعقد  الشمل  يلم  وأن  الزاوية  يكون حجر  أن 

صفقات تجارية وتبادل معلومات.
قمة بغداد اختتمت السبت بحضور عدد من 
الحكومات،  ورؤساء  واألمراء  والملوك  الرؤساء 
تلك القمة التي دعا لها رئيس الحكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي نهاية الشهر الماضي تحت 
أجل  من  العراق«  جوار  دول  »مؤتمر  عنوان 
المشتركة  والقضايا  التحديات  بشأن  التباحث 

واآلفاق المستقبلية.
وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم 
هذا  ورعاية  بعقد  العراق  جمهورية  لجهود 
المنطقة  دول  وقادة  زعماء  بمشاركة  المؤتمر 
جانب  إلى  وقوفهم  عن  وعبروا  والصديقة، 
ضرورة  على  وشددوا  وشعبًا،  حكومة  العراق 

توحيد الجهود اإلقليمية والدولية بالشكل الذي 
ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة وأمنها.

لعبته  الذي  التنسيقي  الدور  العراق  وثمن 
هذا  وحضور  لعقد  الفرنسية  الجمهورية 
المؤتمر ومشاركتها الفاعلة فيه. وحمل البيان 
بالجهود  المشاركين  ترحيب  للقمة  الختامي 
إلى  للوصول  الحثيثة  العراقية  الدبلوماسية 
أرضية من المشتركات مع المحيطين اإلقليمي 
والدولي، في سبيل تعزيز الشراكات السياسية 
واالقتصادية واألمنية وتبني الحوار البناء وترسيخ 
التفاهمات على أساس المصالح المشتركة، وأن 
احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح على 
اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون اإليجابي 

في عالقاته الخارجية.
الحكومة  المشاركون دعمهم جهود  وجدد 
العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وفقًا لآلليات 
الممثلة  النيابية  االنتخابات  وإجراء  الدستورية 
للشعب العراقي ودعم جهود العراق في طلب 
الرقابة الدولية لضمان نزاهة وشفافية عملية 
»حسب  المشاركون  وأقر  المرتقبة.  االقتراع 
تحديات  تواجة  المنطقة  أن  الختامي«  البيان 
مشتركة تقتضي بتعامل دول اإلقليم معها على 
أساس التعاون المشترك والمصالح المتبادلة، 
التدخل  وعدم  الجوار  حسن  لمبادىء  ووفقا 
السيادة  واحترام  للدول  الداخلية  الشؤون  في 
جهود  على  المشاركون  أثنى  كما  الوطنية. 
العراق وتضحياته الكبيرة في حربه على اإلرهاب 
واألصدقاء  واألشقاء  الدولي  التحالف  بمساعدة 
لتحقيق االنتصار، ورحبوا بتطور قدرات العراق 
في  يسهم  الذي  بالشكل  واألمنية  العسكرية 
المنطقة، مجددين  األمن في  تكريس وتعزيز 
والفكر  اإلرهاب  وأشكال  أنواع  كل  رفضهم 
المتطرف. المشاركون شددوا أيضًا على ضرورة 
فيروس  جائحة  مواجهة  في  التعاون  استمرار 
»كورونا« من خالل تبادل الخبرات ونقل التجارب 
الناجحة بشأن آليات التطعيم، ودعم القطاعات 
الصحية وبناء تعاون فاعل لمواجهة هذا التحدي 
واالجتماعية  الصحية  وتأثيراته  المشترك 

واالقتصادية الكبيرة.
كما تم االتفاق على ضرورة تعزيز الجهود مع 
العراق للتعامل مع التحديات الناجمة عن التغير 
االتفاقات  وفق  الحراري  واالحتباس  المناخي 

الدولية ذات الصلة. 

هل تمثل قمة بغداد نقلة سياسية للعراق؟

اتفاقات وتعاون في اختتام 
املؤتمر بني دول الجوار

صنعاء - وكاالت

مطار  استهداف  منذ  اليمن  في  دموية  األكثر  يعد  هجوم  في 
عدن اليمني في 30 ديسمبر الماضي بصواريخ بالستية، أوقعت 
هجمات صاروخية مطلع األسبوع الجاري 30 قتياًل على األقل من 

القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا.
الهجوم الذي تم بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة استهدف 
طبية  مصادر  بحسب  اليمن،  جنوب  حكومية  عسكرية  قاعدة 
الحكومية  القوات  باسم  ناطق  أثرها  على  اتهم  وعسكرية، 
الحوثيين بالوقوف خلف الهجوم ضد قاعدة »العند« الجوية في 
محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية جوية في البالد الغارقة 

في الحرب، في حين لم تتبنَ أي جهة الهجوم.
القاعدة في الماضي بمثابة محطة انطالق رئيسية  وكانت 
للقوات األميركية المشرفة على ضربات بطائرات دون طيار ضد 

تنظيم »القاعدة« المتطرف.
بجروح  الثالثاء،  أشخاص،  ثمانية  ُأصيب  متصل  سياق  في 
وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيرة ضد مطار أبها 
الدولي في جنوب السعودية، بعد ساعات من هجوم مماثل لم 
يوقع إصابات إنما تسبب بعرقلة حركة المالحة، بحسب اإلعالم 

الرسمي السعودي.
الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة في القوات الحكومية، 
إن هجوم  الفرنسية  الوكالة  نقلته  ما  قال وفق  النقيب،  محمد 
األحد »أوقع أكثر من ثالثين قتياًل و56 جريحًا على األقل«، متهمًا 
الحوثيين بالوقوف خلفه، في حصيلة أكدها مصدر طبي عسكري.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بدوره توعد منفذي 
الهجوم، وقال إن »ميليشيا الحوثي اإلرهابية ستدفع الثمن غاليًا، 
وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين«، بحسب ما 

أوردت وكالة »سبأ« الحكومية لألنباء.
في  الكتائب  مدربي  أحد  وهو  محمد،  يدعى  ضابط  وروى 
القاعدة: »كنا مجتمعين داخل العنبر، ورأينا طائرة كانوا يقومون 
أحد  يستطع  لم  ولكن  إسقاطها،  لمحاولة  عليها  النار  بإطالق 
كنا  الذي  العنبر  فوق  إلى  مباشرة  »وصلت  وتابع:  إصابتها«، 

متواجدين فيه وقامت بإطالق الصواريخ«.
من جهتها، أكدت منظمة »أطباء بال حدود«، في تغريدة: 

»استقبلت الفرق الطبية في مستشفى »أطباء بال حدود«، في 
العند  مدينة عدن 11، جريحًا في أعقاب الهجمات على قاعدة 
الجوية في محافظة لحج، وتم تقديم المساعدة الطبية والجراحية 

لهم.
هجمات دامية

القاعدة  يناير 2019 على  الحوثيون شنوا هجومًا في  وكان 
ذاتها خالل عرض عسكري؛ ما تسبب بمقتل رئيس االستخبارات 

العسكرية في القوات اليمنية وعدد من الجنود.
في  تقدمهم  خالل  القاعدة  هذه  على  المتمردون  وسيطر 
جنوب اليمن العام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية 
المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.

ويعد الهجوم الذي وقع األحد من أكثر الهجمات دموية منذ 
ذاك الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 ديسمبر الفائت 

بصواريخ بالستية.
واستهدف الهجوم في حينه مبنى المطار عند وصول أعضاء 
الحكومة اليمنية الجديدة إليه، وأدى إلى سقوط 26 قتياًل على 
للصليب  الدولية  اللجنة  بينهم ثالثة موظفين في  األقل، من 

األحمر وصحفي.
ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف 
الحوثيين المدعومين  عسكري تقوده السعودية، والمتمردين 
من إيران، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البالد 
في  هجومهم  بدء  منذ  صنعاء  العاصمة  على  وكذلك  وغربها 

.2014
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آالف األشخاص، بينهم عديد 
المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وما زال نحو 3.3 مليون 
شخص نازحين، بينما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من 
التي أكدت  المتحدة  إلى المساعدة، وفق األمم  ثلثي السكان، 

مرارًا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا.
إنهاء  أجل  من  وواشنطن  المتحدة  األمم  تضغط  وفيما 
الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في 
ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف إلطالق النار 

أو مفاوضات.
ومن المقرر أن يباشر السويدي، هانس غروندبرغ، رسميًا في 
الخامس من سبتمبر مهامه في منصب المبعوث الخاص إلى 

اليمن خلفًا للبريطاني مارتن غريفيث.

غارات تستهدف أكبر قاعدة عسكرية جوية وتخلف عشرات القتلى
هجمات الحوثيين تستعر بجنوب اليمن:

●   ناصر  بوريطة

●   رؤساء وقادة الدول العربية  خالل المشاركة في قمة بغداد بالعراق

●   رمطان لعمامرة

●   إطالق صاروخ محمل فوق سيارة تابعة للقوات الحكومية باليمن

الدولتين  بين  الخالف  حدة  من  تصعد  قد  خطوة  في 
تعليقات  المستوى،  رفيع  مغربي  دبلوماسي  جدد  الجارتين، 
الرباط  مع  عالقاتها  قطعت  عندما  الجزائر  بها  استشهدت 
لدى  المغرب  سفير  هالل  عمر  قال  حيث  الماضي،  األسبوع 
العربي  المغرب  وكالة  نقلتها  تصريحات  في  المتحدة  األمم 
الدائرة  النزاعات  بين  شبه  أوجه  هناك  إن  الثالثاء،  لألنباء، 
في األراضي الخاضعة لسيطرة المغرب في الصحراء الغربية، 

الجزائرية. القبائل  منطقة  في  الواقعة  وتلك 
العالقات  قطعت  أنها  الماضي  األسبوع  الجزائر  وأعلنت 
البلدين  في  القنصليات  إبقاء  مع  الرباط  مع  الدبلوماسية 
العام  منذ  مغلقة  والجزائر  المغرب  بين  والحدود  مفتوحة.. 

.1994
خط  من  الغاز  صادرات  ستحول  أنها  إلى  الجزائر  وأشارت 
العام.  هذا  تجديده  المقرر  من  كان  المغرب  عبر  يمر  أنابيب 
القبايل  »شعب  قوله:  هالل  عن  المغربية  الوكالة  ونقلت 
تنكر  فلماذا  المصير.  تقرير  في  الحق  أيضا  له  )القبائل(... 

الصحراء؟«. مغاربة  به  تطالب  ما  عليه  الجزائر 
في  سفارتها  إلغالق  الجمعة،  غدًا  نيتها،  المغرب  وكشفت 
واحد،  جانب  األخيرة، من  إعالن  على  أيام  ثالثة  بعد  الجزائر 
ما  وفق  عدائية«،  »أعمال  بسبب  المملكة  مع  عالقاتها  قطع 

برس«. لـ»فرانس  رسمي  أفاد مصدر 
المغرب  أن  الفرنسية،  الوكالة  بحسب  المصدر،  وأوضح 
الطاقم  يعود  أن  على  الجزائر،  العاصمة  في  سفارتها  ستغلق 
ستظل  المقابل  في  المملكة.  إلى  بها  العامل  الدبلوماسي 
ووهران  العاصمة  الجزائر  من  كل  في  المغرب  قنصليات 

نفسه. المصدر  وفق  مفتوحة،  بلعباس  وسيدي 

الغاز خطوط 
محمد  عن  الخميس  الجزائرية،  األنباء  وكالة  ونقلت 
الغاز  إمدادات  إن جميع  قوله  الجزائري،  الطاقة  وزير  عرقاب، 
»ميدغاز«  أنبوب  عبر  ستتم  إسبانيا،  نحو  الجزائري  الطبيعي 
األبيض  البحر  عبر  وإسبانيا،  الجزائر  بين  مباشرة  الذي يصل 
خط  عن  االستغناء  إمكانية  إلى  إشارة  في  المتوسط، 
المملكة  عبر  يمر  الذي  األوروبي،   - المغاربي  الغاز  أنابيب 
بعد  الجزائري،  الوزير  تصريحات  وجاءت  إسبانيا،  إلى  وصواًل 

المغربية. المملكة  لدى  اإلسباني  السفير  استقباله 

الخطوة تأثيرات  حول  خالف 
خطوة  الجزائرية،  الصحافة  فيه  صورت  الذي  الوقت  وفي 
أنها  على  إلسبانيا،  الجزائري  الغاز  إمدادات  مسار  تحويل 
الصحافة  اعتبرت  المغربي،  باالقتصاد  بالغًا  ضررًا  ستلحق 
لن  حدوثها  حالة  في  الخطوة  أن  خبراء،  عن  نقاًل  المغربية، 

المغرب. على  كبير  تأثير  ذات  تكون 
من  المغرب  واردات  قيمة  فإن  الجزائرية،  للصحافة  ووفقًا 
متر  مليون   750 إلى  وصلت   ،2020 للعام  الطبيعي  الغاز 
مليون   600 منها  األوربي   - المغاربي  األنبوب  وفر  مكعب، 
المغرب،  أن  إلى  األرقام  هذه  من  وتخلص  مكعب،  متر 
تحويل  وأن  الجزائري،  الغاز  على  أساسية  بصورة  تعتمد 
يعني  مباشرة،  إسبانيا  إلى  الجزائري،  الغاز  إمدادات  مسار 

صمت الرئيس يثير مخاوف تونسيني على مستقبلهم
ترقب لخطوات قيس سعيد:

بالقلق  التونسيين  من  كثير  يشعر 
سعيد،  قيس  رئيسهم،  صمت  من 
الديمقراطية  تاريخ  في  أزمة  أكبر  إزاء 
من  أسابيع  خمسة  بعد  الناشئة 
التنفيذية،  السلطة  على  االستحواذ 
إجراءات  وبعد نحو أسبوع من تمديد 

آخر. إشعار  إلى  استثنائية 
قيس  الرئيس  أن  من  الرغم  وعلى 
قضايا  حول  بانتظام  تحدث  سعيد 
وصواًل  البطاطا  أسعار  من  تتراوح 
اآلن  حتى  يعين  لم  أنه  إال  للفساد، 
رئيس وزراء جديدًا، أو يوضح البرنامج 
الحكم  وكيفية  واالقتصادي  السياسي 

المقبلة. المرحلة  في 
ما  التالية  سعيد  خطوات  وستحدد 
الذي وصفه خصومه  تدخله،  كان  إذا 
ولكنه  انقالب،  بأنه  اإلسالميون 
يحظى على نطاق واسع بتأييد شعبي 
من  سئموا  الذين  التونسيين  من 
سيعتبر  االقتصادي،  واالنحدار  الشلل 
ضبط  إعادة  بمثابة  النهاية  في 
عودة  بوابة  أو  معتلة،  ديمقراطية 
إلى حكم الفرد، وفق وكالة »رويترز«.
يقترح  أن  واسع  نطاق  على  ويتوقع 
مهمة  دستورية  تعديالت  سعيد 
إلى  السياسي  النظام  تغيير  تشمل 
استفتاء،  خالل  من  رئاسي  نظام 
والدعوة إلى انتخابات جديدة بعد أن 

البرلمان. علق 
تمت  الذي  الحالي  الدستور  وكان 
في   2014 العام  في  عليه  الموافقة 
وقت متوتر من االستقطاب بعد ثورة 
ديمقراطية،  البلد  منحت  التي   2011
طويلة.  فترة  منذ  بشعبية  يحظى  ال 
انتخابات  في  المرشحين  معظم  وقال 
إنهم  سعيد  فيهم  بمن   ،2019

تعديله. يريدون 
بأي  سعيد  يدِل  لم  ذلك  ومع 
دستور  أي  شكل  حول  علني  تصريح 
البرلمان  سيحل  كان  إذا  وما  جديد، 
أن  يتوقع  متى  إلى  أو  اآلن  المعلق 
االستثنائية.  اإلجراءات  فترة  تستمر 
بأن  توحي  اإلشارات  من  كثيرًا  لكن 
الحالي  البرلمان  عمل  جمد  سعيد 

عبارة  سعيد  ردد  فقد  نهائي.  بشكل 
إلى  إشارة  في  الوراء«،  إلى  عودة  »ال 
ولت  قد  يوليو   25 قبل  ما  مرحلة  أن 

وانتهت.
من  دعوات  سعيد  وتجاهل 
دعت  طريق«  »خارطة  وضع  أجل 
الشغل  واتحاد  محلية  أحزاب  إليها 
من  ساخرًا  وقال  أجانب.  ومقرضين 
عن  يتحدثون  »من  الدعوات  هذه 
خارطة طريق عليهم العودة إلى كتب 
الماضي  األسبوع  وقال  الجغرافيا«. 
قريبًا،  تعيينها  »سيتم  الحكومة  إن 
في  وماضية  مستمرة  الدولة  ولكن 

للمواطنين«. خدمات  تقديم 
مالبس  بائعة  السالمي  سميرة 
نقلته  ما  بحسب  تقول،  تونس  في 
في  كبيرة  ثقة  »لدينا  »رويترز«: 
يحصل  سياسي  أول  هو  الرئيس... 
لكن  التونسيين  من  مماثلة  ثقة  على 
نريد  كثيرًا...  برنامجه  تأخر  بصراحة 
السياسي  النظام  على  سريعة  إجابات 
وعلى االقتصاد والحكومة وغيرها من 

المهمة«. المسائل 
المجهول           الخوف من 

السياسية  األحزاب  أعربت  بينما 
والنقابات، عن  العاديون  والتونسيون 

برنامج  إعالن  في  تأخره  من  مخاوف 
مستعدًا  أحدهم  يبدو  ال  واضح، 
لممارسة ضغط جماهيري على سعيد 

الذي يستند إلى دعم شعبي واسع.
التي  الحكومة  من  كل  تحظى  وال 
بشعبية،  المعلق  والبرلمان  بها  أطاح 
على  الصاخبة  هجماته  أن  حين  في 
بتأييد  األسعار تحظى  وارتفاع  الفساد 
على  الصعب  من  يجعل  مما  شعبي، 
منتقديه معارضته فعليًا رغم وصفهم 

»شعبوية«. بأنها  لخطواته 
»الدستوري  الحزب  يرى  وال 
موسى،  عبير  تقوده  الذي  الحر«، 
أن  دون  سعيد  لتحركات  معنى 
ويستهدف  السياسي  اإلسالم  يضرب 
بحركة  مرتبطة  إنها  تقول  منظمات 
عبير  وأكدت  المسلمين.  اإلخوان 
أفعاله  الحزب سيحكم على  أن  موسى 

أقواله. وبرنامجه ال 
صراحة  المنتقدين  أكبر  وكان 
لسعيد هو حزب »النهضة« اإلسالمي 
ومؤيد  البرلمان  في  األكبر  وهو 
منذ  المتعاقبة  االئتالفية  للحكومات 

الثورة.
وكان رده الفوري على تدخل سعيد 
تراجع  لكنه  بانقالب،  تسميته  هو 

مشيرًا  خطابه،  عن  الحين  ذلك  منذ 
أنها  إلى  ذلك  عن  بداًل  تحركاته  إلى 
ذلك،  غضون  وفي  للدستور«.  »خرق 
الخالفات  تسريع  إلى  األزمة  أدت 

الحزب. داخل 
مستشار  مذيوب،  ماهر  وقال 
خوف  »هناك  النهضة،  حركة  زعيم 
كل  لديه  الرئيس  المجهول...  من 
بعد،  خططه  يعلن  ولم  السلطة 
غير  سياسية  أزمة  تعاني  البالد  بينما 
الحريات،  على  وتضييقًا  مسبوقة، 

وشبه إفالس«.
سعيد  من  المقربين  حتى  ولكن 
وتخوفاتهم  قلقهم  يخفون  ال 
وقال  ينفد.  بدأ  الصبر  إن  ويقولون 
التيار  حزب  رئيس  الشواشي،  غازي 
قلقه  عن  يعبر  »الحزب  الديمقراطي، 
المتنامي من تجميع السلطات في يد 

الرئيس دون إطار زمني واضح«.
مقرب  حزب  وهو  التيار  ويطالب 
حكومة  رئيس  بتعيين  سعيد  من 
ونظافة  الكفاءة  على  الحرص  مع 
واضح  برنامج  عن  وباإلفصاح  اليد، 
االجتماعية  األزمة  لمجابهة  وعاجل 
في  والشروع  والمالية،  واالقتصادية 

الضرورية. اإلصالحات 
أصدرت  متصل  سياق  وفي 
الثالثاء،  التونسية،  األمنية  السلطات 
األعمال،  رجل  بحق  جلب  مذكرة 
نبيل  تونس«،  »قلب  حزب  رئيس 
إلى  دخولهما  بعد  وشقيقه،  القروي، 

»غير شرعية«. بطريقة  الجزائر 
المحكمة  في  العامة  النيابة  وأذنت 
القصرين  بمحافظة  االبتدائية 
األمنية  للسلطات  البالد(،  )وسط 
لتونس  يتيح  بإصدار مذكرة جلب، ما 
القروي  نبيل  بتسليم  المطالبة 
اجتياز  بتهمة  ومحاكمتهما  وشقيقه 
وذلك  شرعية،  غير  بطريقة  الحدود 
تونس  بين  الثنائية  االتفاقات  وفق 

والجزائر.
األخوين  على  القبض  ُألقي  وقد 
تبسة،  مدينة  في  األحد،  القروي، 
األشخاص  من  مجموعة  إيقاف  وجرى 
مساعدتهما  في  المتورطين 
بوالية  البرية  الحدود  اجتياز  على 

القصرين.

الجزائر، الرباط: وكاالت

تشهد عالقات الجارين توتراً منذ عقود بسبب 
دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب 

باستقالل الصحراء الغربية



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
إجمالي االحتياطي في البنك المركزي األفغاني

المصدر: صندوق النقد الدولي

قالوا
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عام  مدير  مع  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  ناقش 
التي  والصعوبات  المشكالت  أبرز  النخاط،  خالد  الضرائب  مصلحة 

للمواطنين. المصلحة  خدمات  تقديم  تعيق 
الصعوبات  تذليل  أجل  من  العمل  ضرورة  على  المنفي  وشدد 
الرفع  أجل  من  العالقة،  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  المصلحة  أمام 
المقررة  الضريبية  اإليرادات  جباية  من  يمكنها  بما  أدائها،  من 
الخزينة  تمويل  في  تسهم  التي  السارية  والنظم  التشريعات  وفق 

العام.
الضرائب  أن  المالية  وزارة  أعلنت   ،2020 العام  أواخر  وفي 
يناير  من  الفترة  خالل  االقتصادية  األنشطة  دخل  على  والرسوم 
 385 بعجز  دينار،  مليون   834 بلغت  ذاته  العام  من  نوفمبر  إلى 

كان مستهدفا. عما  مليونا، 
 

»خدمات الضرائب« على أجندة اهتمامات املنفي

دعم بقيمة 240 مليار يورو 
من الحكومة الفرنسية 
لمساعدة الشركات 
على تجاوز أزمة وباء 
»كوفيد- 19«

وزير االقتصاد الفرنسي 
برونو لومير 

9.4
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.521دوالر أميركي
5.3343يورو

6.2173الجنيه االسترليني
1.2054الريال السعودي
1.2309درهم إماراتي

0.6997االيوان الصيني

2021  /9/1 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

مصري اقتصادي  باحث   *

هبوط صرف الدوالر ساعد 
في ارتفاع أسعار النفط

انخفاض وارتفاع أسعار 
النفط.. ملاذا؟

فبعد  عنيفًا،  تقلبًا  الماضيين  األسبوعين  خالل  النفط  أسعار  شهدت 
انخفاض األسعار بنسب كبيرة عادت لالرتفاع بنسب عالية أيضًا.

بين  هذه  األسعار  حركة  أسباب  على  الضوء  إلقاء  إلى  يدعونا  هذا 
االنخفاض والصعود خالل مدة وجيزة.

أنها  إال  عدة،  أسابيع  منذ  حقيقة  االنخفاض  في  النفط  أسعار  بدأت 
انخفضت مؤخرًا لمدة سبعة أيام متتالية انتهت يوم 20 أغسطس الجاري، 

وهو ما يعد أطول سلسلة انخفاض تحدث منذ ثالثة أعوام.
وفقد كال الخامين »برنت« و»غرب تكساس« الوسيط ما يزيد على 6 % 
من سعرهما في األسبوع المنتهي يوم 20 أغسطس الجاري، مع تزايد قلق 
السوق من الطلب على النفط، وتزايد حاالت اإلصابة بالمتحور »دلتا« من 

فيروس كورونا وتأثيره على االقتصادات الرئيسية.
ففي الصين أدى تسجيل إصابات بالمتحورة »دلتا« إلى اتخاذ السلطات 
بالفيروس،  إصابة«  »صفر  سياسة  عن  إعالنها  وسط  مشددة،  إجراءات 
ثاني  االقتصادية، وغلق  العديد من اإلغالقات لألنشطة  وتمثل ذلك في 
عامل  إصابة  اكتشاف  لمجرد  المالحة  حركة  أمام  الصين  في  ميناء  أكبر 

واحد بالفيروس.
وقد أدى اإلجراء األخير إلى تأخير حركة الشحن من وإلى الصين.

وترافقت هذه اإلجراءات مع إجراءات أخرى اتخذتها السلطات الصينية 
عن  السلطات  إعالن  مع  الكبرى،  والشركات  التكنولوجية  الشركات  ضد 
للجميع،  المشترك  الرخاء  إلى  االقتصادي  النشاط  أن تؤدي حركة  وجوب 

بما يعنيه ذلك من النظر في عدالة توزيع الدخل.
لذا بات الجميع يترقبون سياسات ضريبية جديدة على الدخل والثروة 
من أجل الوفاء بما أعلنه الرئيس الصيني من ضرورة إعادة توزيع الدخل 

ليشعر جميع المواطنين بثمار النمو االقتصادي.
بأن  تقديرهم  عن  الجهات  من  كثير  إعالن  سبق  ما  كل  نتيجة  كانت 

مقدّرًا  كان  عما  االنخفاض  بعض  يشهد  سوف  االقتصاد  نمو  معدل 
سابقًا، وهو األمر الذي له بالطبع آثاره على طلب النفط.

أضف إلى ذلك الحملة، التي قادتها السلطات الصينية ضد شركات 
»أباريق  باسم  تشتهر  صغيرة  تكرير  معامل  وهي  الخاصة،  التكرير 
من  تتهرب  الشركات  هذه  أن  إلى  الحملة  هذه  واستندت  الشاي«، 

الضرائب.
إلى  أدى  ما  المعامل،  هذه  نشاط  انخفاض  األمر  هذا  نتيجة  كانت 

انخفاض إضافي في الطلب الصيني على النفط.
أكبر  وثاني  العالم  للنفط في  أكبر مستهلك  المتحدة،  الواليات  في 
مستورد له، أدى تزايد حاالت اإلصابة، خاصة في الواليات الجنوبية، إلى 

انخفاض الطلب على النفط.
أضف إلى ذلك إشارات من نظام االحتياط الفيدرالي األميركي، البنك 
االقتصادي،  النشاط  تحفيز  نظام  إنهاء  يبدأ  سوف  أنه  إلى  المركزي، 
النشاط  تباطؤ  احتمال  يعني  مــا 

على  الطلب  وانخفاض  االقــتــصــادي 
النفط أيضًا.

نهاية  بداية  فمع  ذلك،  على  عالوة 
تحفيز النشاط ارتفع سعر صرف الدوالر 
أشهر  تسعة  في  له  مستوى  أعلى  إلى 
الماضي،  أغسطس   19 الخميس  يوم 
والذي كان له أثره على أسعار النفط، ألن 
سعر صرف الدوالر القوي يجعل من النفط أكثر تكلفة على البلدان صاحبة 

العمالت األخرى، ما يؤدي إلى تخفيض طلبها على النفط.
بوتيرة  متزايد  اهتمام  مع  أيضًا  النفط  على  الطلب  مستوى  تأثر  وقد 
في  الجديدة  المتشددة  القيود  ضوء  في  المقبلة،  الفترة  خالل  الطلب 
آسيا، حيث  اليابان، وجنوب شرق  األخرى، خاصة في  البلدان  العديد من 

تصاعدت اإلصابات بـ»كوفيد19-«.
أكثر تشددًا  إجراءات  أيضًا  أعلنتا  ونيوزيالندا  أستراليا  أن كاًل من  كما 

بخصوص الفيروس.
لتسجيل  العودة  ألمانيا،  رأسها  على  األوروبية،  الدول  وشهدت بعض 

إصابات كثيرة بالمتحور »دلتا«.
انقضاء  على  عالمة  االنتهاء  من  السيارات  قيادة  موسم  اقتراب  وكان 
موسم العطالت في الواليات المتحدة، وأيضًا انتهاء اإلجازات في العديد 
من الدول األوروبية، ما أثر في توقع المزيد من ضغوط الطلب على النفط.
أخيرًا، فقد شهد إنتاج النفط الصخري األميركي ارتفاعًا مع زيادة عدد 
العرض  زيادة  إلى  أدى  ما  عام،  في  لها  أعلى مستوى  إلى  الحفر  منصات 

وبالتالي انخفاض األسعار.
هكذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل مستوى منذ مايو الماضي نتيجة 
الصين  في  الطلب  على  »كوفيد19-«  مخاطر  خاصة  السابقة،  للعوامل 
صرف  سعر  وكذا  للنفط،  المستهلكة  الرئيسية  االقتصادات  من  وعدد 
إلى أعلى مستوى  النفط الصخري األميركي  إنتاج  الدوالر األقوى وارتفاع 

له في عام.
الجاري  أغسطس   23 االثنين  يوم  ارتفاعًا  لتسجل  النفط  أسعار  عادت 
بنحو 5 %، مع بدء القلق بشأن الطلب على النفط في تخفيف حدته، بينما 
إلى  المكسيك  في  النفط  إلنتاج  رئيسي  انقطاع  أدى  العرض  جانب  على 

تدعيم األسعار.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا آخر بمقدار 3 % يوم الثالثاء 24 أغسطس 

الجاري، ليعود خام برنت ويسجل أكثر من 70 دوالرًا للبرميل.
وقد ساعد أيضًا على ارتفاع األسعار هبوط سعر صرف الدوالر، حيث إن 
هذا الهبوط دعم األسعار يوم الثالثاء، بينما عادت المعنويات في السوق 
لالرتفاع مع التحول في الطلب إلى الناحية اإليجابية، ألن سياسة تشديد 
اإلغالق في الصين قد أثمرت مع تسجيل ثاني أكبر مستهلك للنفط في 
ألول  »كوفيد19-«  حاالت  في  إصابات«  »صفر  له  مستورد  وأكبر  العالم 

مرة منذ أسابيع عدة.
األميركية موافقتها  والغذاء  الصحة  إدارة  إلى هذا، فقد أعطت  إضافة 
الكاملة يوم اإلثنين 23 أغسطس الجاري على لقاح »فايزر بيونتك«، وهو 
أول لقاح يحصل على الموافقة التامة من إدارة الصحة والغذاء، التي كانت 

قد أعطت موافقتها »الطارئة« على اللقاح.
بعض  تشجيع  يمكنه  التامة  الموافقة  إعطاء  أن  الخبراء  بعض  ويرى 
اإلصابة  حاالت  تزايد  وسط  اللقاح  تلقي  على  المترددين  المواطنين 

بـ»كورونا« في العديد من بلدان العالم.
وعلى جانب العرض، كان النقطاع رئيسي في إنتاج النفط، بعد حريق 

أصاب منصة إنتاج مكسيكية، دوره في تقديم دعم ألسعار النفط.
ومع بقاء األسعار عرضة للتقلب، فإن استعادة األسعار بعض الزخم قد 
تشير إلى احتمال عودة سعر برميل النفط من نوع خام برنت قريبًا ليسجل 

75 دوالرًا، بحسب بعض المراقبين.

مجدي صبحي *
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●  وزيرة العدل حليمة إبراهيم تحضر اجتماعا لبحث الحفاظ على أصول ليبيا بالخارج.

القاهرة - محمود السويفي

السوق السوداء للعملة ال تزال نشطة.. وترشيد اإلنفاق ليس ضمن أولويات حكومة الدبيبةالسوق السوداء للعملة ال تزال نشطة.. وترشيد اإلنفاق ليس ضمن أولويات حكومة الدبيبة

 الفتح الفوري لغرفة املقاصة بني املصارف 
وإلغاء قيود بيع العملة الصعبة

 اإلفصاح عن إيرادات رسوم بيع العملة 
الصعبة خالل فترة »الترتيبات االقتصادية«

 البد من تحقيق العدالة في توزيع مخصصات 
املصارف التجارية

الوضع  تخص  والتوصيات،  المخاوف  من  مجموعة 
خبراء  لجنة  وضعتها  ليبيا،  في  والمالي  االقتصادي 
المتحدة  الليبية، وبعثها منسق بعثة األمم  االقتصاد 
للدعم في ليبيا، األمين العام المساعد ريزدون زنينيغا، 
المركزي  ليسبيا  مصرف  محافظ  إلــى  رسالة،  في 

الصديق الكبير.
وتركزت تلك المخاوف في استمرار انقسام المصرف 
المركزي، ونشاط السوق السوداء، برغم إعالن توحيد 
العملة  بيع  على  قيود  ووجــود  العملة،  صرف  سعر 
الصعبة، إضافة إلى غياب ترشيد اإلنفاق الحكومي عن 

أولويويات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
ومن بين التوصيات التي جاءت في الرسالة: الفتح 
في  واإلسراع  المصارف،  بين  المقاصة  لغرفة  الفوري 
خطة  ووضع  المركزي،  المصرف  إدارة  مجلس  توحيد 

واضحة لتخفيض سعر الصرف.

نسخة إلى الحبري والصديق الكبير
ووجه زنينيغا نسخة من هذه الرسالة أيضًا إلى نائب 
تلك  أن  خاللها  أكد  الحبري،  علي  المصرف  محافظ 
التوصيات والمخاوف صدرت بعد مشاركته في االجتماع 
الخامس للجلسة العامة للجنة خبراء االقتصاد الليبية، 

المنعقد في 12 أغسطس الماضي.
األول  برلين  مؤتمر  ــار  إط في  اللجنة  وأنــشــأت 
الخبراء  كبار  من  وتتألف   .2020 يناير  في  عقد  الذي 
االقتصاديين الليبيين في القطاع الحكومي واألوساط 
البنك  بدعم  وتحظى  الخاص،  والقطاع  األكاديمية 
الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبعثة األمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
التابعة  العمل  لجان  أصدرت   ،2020 يوليو  ومنذ 
التوصيات  من  سلسلة  الليبية  االقتصاد  خبراء  للجنة 
العمل  اعتمدتها مجموعة  االقتصادي  اإلصالح  بشأن 
االقتصادية المنبثقة عن عملية برليں، ثم ُأعدت بعد 
ذلك أثناء اجتماع كبار المسؤولين في لجنة المتابعة 

الدولية المعنية بليبيا.
أغسطس،   12 في  المنعقد  اللجنة  اجتماع  وخالل 
أعرب أعضائها عن مخاوفهم إزاء التأخر في إحراز تقدم 

بشأن اإلصالحات االقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، 
وفق التوصيات التي قدموها، التي يأملون أن تضطلع 

حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذها.

تأخر الترتيبات المرافقة لتوحيد سعر الصرف
ومن المخاوف التي أعلنتها اللجنة: ضرورة متابعة 
الليبية،  االقتصاد  خبراء  للجنة  المرحلية  التوصيات 
إال أن  الرغم من تطبيق توحيد سعر الصرف،  »فعلى 
لم  أنه  كما  منقسمًا،  يزال  ال  المركزي  ليبيا  مصرف 
يشرع بعد في اتباع الترتيبات المصاحبة لتوحيد سعر 

الصرف«.
وأشار المنسق األممي إلى أن غرفة المقاصة ال تزال 
لالستدامة،  اإلقراض  استراتيجية  تفتقر  فيما  مغلقة، 
ولم تحقق نتائج ملموسة في توفير السيولة والحصول 
على العملة الصعبة. كما نبه إلى أن السوق السوداء 
ال تزال الفاعل الرئيسي في توفر السيولة وبيع العملة 
بيع  على  مبررة  غير  قيود  وجود  إلى  الصعبة، مشيرًا 

العملة الصعبة. وفيما يخص ترشيد اإلنفاق الحكومي، 
الملف،  هذا  مع  التعامل  من  تخوفها  اللجنة  أكدت 
موضحة أنه ال يشكل أولوية بالنسبة لحكومة الوحدة 

الوطنية.
ال تنسيق بين المسار االقتصادي والمسارات األخرى

مراجعة  عملية  استناد  عن  أيضا  تحدثت  اللجنة 
المركزي  ليبيا  مصرف  فرعي  بين  المالية  الحسابات 
المصرف  إدارتي  من  فقط  المقدمة  المعلومات  إلى 
في طرابلس والبيضاء، مع غياب التنسيق بين المسار 
عملية  المنبثقة عن  المسارات  من  وغيره  االقتصادي 

برلين.
المسار  أهملت مطالبات  الحكومة  أن  اللجنة  ورأت 
بتوصيات  األخذ  على  والعمل  بالتنسيق  االقتصادي 
السياسة االقتصادية العامة التي اقترحتها لجنة خبراء 
االقتصاد الليبية، مشددة على أهمية دعم بعثة األمم 
المتحدة للمسار االقتصادي، وضرورة تكثيف التواصل 
الفاعل فيما بين مجموعات العمل التابعة للجنة خبراء 

االقتصاد الليبية.
السياسي  لالستقطاب  السلبي  التأثير  أكدت  كما 
والشعور  االقتصادي  المسار  توصيات  تنفيذ  على 
خبراء  لجنة  أعضاء  بين  ذلك  خلفه  الذي  باإلحباط، 
االقتصاد الليبية، وعدم التزام حكومة الوحدة الوطنية 

بتطبيق التوصيات وإنفاذها.

مجموعة من التوصيات
المنسق تحدث أيضًا عن عدد من التوصيات المقدمة 
من لجنة خبراء االقتصاد الليبية، ومنها: أواًل: اإلسراع 
في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وإعادة 

هيكلته إلنهاء العجز والتخبط المؤسسي.
ثانيًا: الفتح الفوري لغرفة المقاصة بين المصارف 
دون تأخير، وإلغاء جميع القيود غير القانونية على بيع 
العملة الصعبة وتحقيق العدالة في توزيع مخصصات 

المصارف التجارية في جميع أنحاء ليبيا.
ثالًثا: اإلفصاح الفوري عن تفاصيل عملية المراجعة 
بين إدارتي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء 

لالستفادة من األخطاء السابقة ومحاسبة المخالفين.
والتجارية  والمالية  االقتصادية  الترتيبات  رابعًا: 
وأوجه  االحتياطيات  حالة  عن  واإلفصاح  المصاحبة 

استثمارها.
تحققت  التي  اإليرادات  حالة  اإلفصاح عن  خامسًا: 
يسمى  ما  فترة  خالل  الصعبة  العملة  بيع  رسوم  من 

»الترتيبات االقتصادية«.
سادسًا: ضرورة دعم عمل المسار االقتصادي الذي 
تضطلع به البعثة واحترام عمل لجنة خبراء االقتصاد 
الليبية وحث حكومة الوحدة الوطنية وتشجيعها على 

التواصل والعمل.
خبراء  لجنة  فريق  مع  التواصل  ضــرورة  سابعًا: 
االقتصاد الليبية التابعة للمسار االقتصادي المنبثق عن 
عملية برلين للعمل على توصيات السياسة االقتصادية 

العامة.
ثامنًا: العمل على توضيح أوجه الصرف الفعالة من 
داخل الميزانية للتصدي ألزمة الكهرباء وتقديم خطة 

تمويلية وتعاقدية شفافة.
وبعث المنسق األممي بهذه المخاوف والتوصيات 
العمل  لمجموعة  المشتركة  والرئاسة  الدبيبة  إلى 

االقتصادية.
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توصيات اللجنة:

بقيادة وزيري العدل والمالية

محاوالت حكومية للحد من عمليات غسل األموال والحفاظ على أصول ليبيا في الخارج

مواجهة  إلى  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  تسعى 
عمليات التهريب وغسل األموال، والحفاظ على أصول 
ألداء  انتقادات  بعد  وذلك  بالخارج،  الليبية  الدولة 
االقتصادي  المسار  دعمها  وعدم  االقتصادي  الحكومة 
يناير  في  المنعقد  األول،  برلين  مؤتمر  عن  المنبثق 

.2020
لجنة متابعة األحكام الصادرة ضد أصول ليبيا بالخارج 
عشر  الثالث  اجتماعها  الجاري  األسبوع  خالل  عقدت 
بديوان وزارة العدل برئاسة الوزيرة حليمة عبدالرحمن.

الصادرة  الدعاوى واألحكام  االجتماع عددًا من  وتناول 
الحفاظ  يكفل  بما  معها،  التعامل  وسبل  بالخارج، 
من  عدد  إلى  وخلص  بالخارج.  الليبية  األصول  على 
هذه  مع  التعامل  حسن  شأنها  من  التي  التوصيات، 
األموال  على  الحفاظ  يضمن  بما  واألحكام،  الدعاوى 

واألصول الليبية بالخارج، حسب بيان للوزارة.
وضم اللقاء أعضاء اللجنة وهم: خالد البوعيشي رئيس 
القضايا،  إدارة  عن  مندوبًا  الخارجية  المنازعات  قسم 
الدولي والمعاهدات  القانون  إدارة  وخليفة رحيم مدير 
الخارجية، ويوسف غيث رئيس قسم  مندوبًا عن وزارة 
المنازعات الخارجية مندوبًا عن ديوان المحاسبة، وعلي 

عن  مندوبًا  القانونية  الشؤون  مكتب  مدير  عبدالسيد 
وزارة المالية.

من جانبه، بحث وزير المالية خالد المبروك، مع النائب 
التتبع  نظام  آليات  الصور  الصديق  المستشار  العام 

الجمركي للحد من التهريب ومكافحة غسل األموال.
العاصمة  في  العام  النائب  مكتب  اجتماع  وخالل 
طرابلس، اإلثنين الماضي، جرى التطرق إلى المواضيع 
التى تهم المصلحة العامة، وعلى األخص عمل مصلحة 

نظام  آليات  عن  فضاًل  الجمركية،  والموانئ  الجمارك 
غسل  ومكافحة  التهريب  من  للحد  الجمركي  التتبع 

األموال.
الشفافية  إطار  في  جاء  »اللقاء  أن  الوزارة  وأضافت 
العامة،  بالمصلحة  العمل  سير  على  والمحافظة 
وزارة  عمل  في  القانونية  المعايير  بتطبيق  وااللتزام 

المالية والجهات التابعة لها«.
فرج  السابق  المالية  وزير  اتهم  الماضي  واألسبوع 
بإفشال  الفاسدين«  بـ»التجار  وصفهم  من  بومطاري 
للشحنات  المسبق  للتسجيل  الجمركي  النظام  تطبيق 

»ACI« في ليبيا.
يعرف  ما  أو  الجمركي  التتبع  نظام  أن  وأضاف 
عدة  على  للقضاء  يهدف  المسبقة«  بـ»المعلومة 
األموال  تهريب  منها  بالفساد،  مرتبطة  ممارسات 
والتهرب  والممنوعات،  المخدرات  وتجارة  وغسلها، 

الضريبي والجمركي وغيرها.
المالية،  وزارة  تسيير  في  السابقة  تجربته  وبحكم 
شديدة  معارضة  وجد  النظام  هذا  إن  بومطاري  يقول 
النظام بالبائع  ارتباط  التجار، متابعًا: »رغم  من بعض 
)المصدر( للتحقق من مصادر البضائع وطرق تمويلها، 
المخلص  كان  النظام  لهذا  المعارضين  أول  فإن 
الفساد  وحجم  واقع  ليعكس  النقل،  وشركة  الجمركي 

في ليبيا«. 

لجنة خبراء االقتصاد الليبية:

طرابلس - الوسط
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تنفيذ  بدء  النفطية  للعمليات  نفوسة  شركة  قررت 
أي  وجود  عدم  من  التأكد  بعد   »A-4« البئر  اختبار  برنامج 
الفنية  العمليات  في  المستخدمة  المياه  من  متبقية  مياه 

البئر. على  السابقة 
 64/Chock size) 28( على صمام حجم  البئر  فتح  وجرى 
إلى  المحرقة  من  النفط  سريان  اتجاه  وتغيير  بوصة، 
الضغوط  قياسات  وأخذ  تسجيل  عمليات  لبدء  المصفى، 

اإلنتاج. ومعدالت 
يقدر  إذ  بخير«؛  »تبشر  األولية  النتائج  أن  الشركة  وأكدت 
 2000 بنحو  للصمام،  الحالي  بالحجم  اليومي  اإلنتاج  معدل 

برميل. 

»4-A« نفوسة«: اختبار لتشغيل البئر«
النفط يرتفع بفعل اإلعصار »إيدا« السعر بالدوالرنوع الخام

65.44برنت

68.61غرب تكساس

69.44دبي

71.48سلة أوبك

67.9أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/1/ 2021

إلزام املصارف بقبول الصكوك ولعب 
دور أكبر في تمويل املشروعات

اختفاء بنوك وماكينات للصراف اآللي من بريطانيا

وضع متأزم لـ »أجوكو« بسبب الديون
الشركة  أن  للنفط،  العربي  الخليج  لشركة  اإلدارة  لجنة  أعلنت 
أصبحت »عاجزة تمامًا« عن االستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ 

أعمالها دون تخصيص األموال الالزمة لذلك.
وأوضحت أن الشركة كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة 
المطلوبة  األموال  تسييل  أو  لها  و2021   2020 العامين  ميزانيتي 
واألموال؛  الميزانيات  بتوفير  المستمرة  الوعود  رغم  العمل  لتنفيذ 
ما أدى إلى تراكم الديون وااللتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار 
على  قدرتها  واإلنتاج، وعدم  التشغيل  ومتطلبات  والمعدات  الالزمة 
بوجود  المرتبطة  الخدمية  أو  الفنية  التعاقدية  االلتزامات  مواصلة 
نهاية  عنها  صادر  بيان  حسب  الشركة،  ومواقع  بحقول  العاملين 

األسبوع الماضي.
وقالت الشركة إنها لن تستطيع االستمرار في العمل دون توافر 
الميزانيات واألموال لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق جميع 
األنشطة واألعمال ما لم يتم إمدادها باألموال الالزمة للتشغيل اإلنتاج.
وفي يناير من العام الجاري، وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع اهلل، بالعمل على توفير 
الميزانيات الالزمة لتمكين شركة الخليج العربي للنفط من استكمال 

أعمال الصيانة الخاصة بمواقعها لتتمكن من زيادة إنتاج النفط.
وقتها اجتمع صنع اهلل بممثلي الشرك في اجتماع ركز على ثالثة 
لحقول  الكهرباء  مختنقات  وحل  اإلنتاج  معدالت  زيادة  هي  محاور، 

الشركة والميزانيات الالزمة الستكمال أعمال الصيانة.
والتقى  بنغازي،  مدينة  اهلل  صنع  زار  الماضي،  أبريل   25 وفي 
للنفط وشركات نفطية أخرى؛  العربي  الخليج  مسؤولين في شركة 
منها  تعاني  التي  المالية  األزمة  وسط  اإلنتاج  مشاكل  لمناقشة 
الشركات. بعدها بيومين، قال رئيس لجنة اإلدارة بالشركة، فضل اهلل 
احتيتة، إن الشركة استأنفت عمليات التشغيل واإلنتاج في مواقعها، 
وذلك بعد تسييل حكومة الوحدة الوطنية جزءاً من ميزانية القطاع، 

وإحالة المبلغ المسيل إلى الشركة.

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على المصارف 
دورها  أهمية  مع  إرجاعها،  وعدم  الصكوك  قبول  ضرورة  التجارية 
خالل المرحلة المقبلة في تحريك عجلة االقتصاد من خالل تمويل 

المشروعات الصغرى والمتوسطة والصناعية.
لمصارف:  العامين  المديرين  مع  اجتماع  خالل  الكبير  وبحث 
أفريقيا(،  والوحدة وشمال  الوطني  والتجاري  والصحارى  )الجمهورية 
اإلثنين الماضي، أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية وأزمة 
والنقد  المصارف  على  الرقابة  إدارة  مدير  بحضور  وذلك  المقاصة، 

وفريق السيولة بالمصرف.
كما ناقش االجتماع تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة 
السيولة. واعتبر المصرف أن الخطة »ثبت نجاحها وحققت المستهدف 
منها بالقضاء شبه التام عليها«، مشيراً كذلك إلى مناقشة االجتماع 
فيها  السيولة  فروعها وتوفير  بفتح جميع  التجارية  المصارف  التزام 

بشكل يومي.
وكذلك، جرى استعراض مشكلة المقاصة بين المصارف، وقيام 
بعض المصارف برفض الصكوك فيما بينها، وتم االتفاق على سرعة 
إنهاء هذه المشكلة ورفع جميع القيود الموضوعة من قبل المصارف 
خصوصًا بعد ارتفاع أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي بشكل كبير، 

وقدرتها على الوفاء بطلبات عمالئها من النقد األجنبي، وفق البيان.
ودعا الكبير إلى ضرورة أن تلعب المصارف التجارية دوراً في تمويل 
التأجيري  التمويل  المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطالق نشاط 
وتمويل األنشطة الصناعية. وأعلن كذلك االتفاق على سرعة اتخاذ 
التي تواجهها  المشاكل والصعوبات  التي تضمن حلحلة  اإلجراءات 
المصارف التجارية. بعد ذلك اجتمع الكبير مع النائب العام المستشار 
باختصاصات  المتصلة  المسائل  من  عدداً  وتناوال  الصور،  الصديق 

الرقابة واإلشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبالد.
أرصدة  نقل  تستهدف  التي  اإلجراءات  إلى  التطريق  عن  فضاًل 
المصارف لضمان سرعة إنجاز العمليات المصرفية وتسوية الصكوك 

بين المصارف التجارية
وتناول االجتماع عددًا من الملفات ذات االهتمام المشترك بين 
مصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام وعلى رأسها ملف التصدي 

لجريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

اختفت فروع البنوك وأجهزة الصراف اآللي التقليدية من شوارع 
بريطانيا بشكل تدريجي بسبب العتماد المتزايد على إتمام المعامالت 
البنكية من خالل اإلنترنت، والدفع من خالل البطاقات مباشرة أو عبر 
الهواتف النقالة الذكية التي أصبحت بدياًل مناسبًا وكاماًل عن الطرق 
التقليدية. وخلص بحث مسحي ُأجري مؤخرًا إلى أن نحو 8 آالف جهاز 
صراف آلي تم إغالقها بشكل نهائي في بريطانيا خالل األشهر الـ18 
الماضية، وهو ما يعني أن أعداد هذه األجهزة تراجع بنسبة %13 في 
البالد خالل عام ونصف العام فقط. تم إيقاف تشغيل الغالبية العظمى 
من ماكينات الصراف اآللي بينما كانت بريطانيا تحت اإلغالق الوطني 

بين مارس ومايو من العام الماضي، حسب »العربية نت«.
ووجدت الدراسة المسحية أيضًا أن ما مجموعه 801 فرع مصرفي 
تم إغالقها بين بداية اإلغالق في مارس 2020 حتى رفع القيود في 

يوليو من هذا العام.

●  جانب من اجتماع الصديق الكبير مع مدراء عدد من المصارف

●  مقر المؤسسة الوطنية للنفط

●  ماكينات صرف آلية في لندن.

●  جاد اهلل العوكلي●  مصطفي صنع اهلل

ومحمد  الزريقي،  رمضان  والدوكالي  الغزال،  الجيالني 
علي عبداهلل دنقو.

رئيس  إلى  رسالة  اهلل  صنع  مصطفى  وجه  بعدها، 
الحكومة، قال فيها: »إن المؤسسة يجب أن تظل بعيدة 
للمهنية  عنوانًا  تكون  وأن  السياسية  التجاذبات  عن 

واالنضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة«.
كان الوزير قد وجه خطابًا بتكليف العوكلي اعتبارًا من 
24 أغسطس 2021، وذلك »نظرا لغياب رئيس مجلس 
في  كشف  العوكلي  لكن  العمل«؛  عن  المؤسسة  إدارة 
أنه  الوزير  إلى  أغسطس(   26( الخميس  وجهه  خطاب 
إليه، مشيرًا إلى  الموكل  المنصب  لم يُمكن من مهام 
أن صنع اهلل »رغم علمه بالتكليف أبلغ مدير مكتبه بأنه 
مكان  من  اعتيادية  بصورة  عمله  ممارسة  في  مستمر 

تواجده خارج البالد«.
الوزير  إلى  الرسالة  بهذه  بعث  أنه  العوكلي  وأوضح 
األمر  يترتب عن هذ  »للعلم وإلخالء مسؤوليته عما قد 

من إرباك في سير العمل أو أي التزامات قانونية«.

تصرفات فردية
آلراء  يستجيب  »ال  اهلل  صنع  أن  من  الوزير  ويشتكي 
ومطالب الوزارة وال يعتد كثيرا بما تطلبه منه«، معتبرا 
يرى  كما  وبريطانيا«.  أميركا  سفارتي  من  »مدعوم  أنه 
إدارته »ألن  أن من حقه طلب تغيير صنع اهلل ومجلس 
هذا شأن داخلي وعمل سيادي وال يجب الخضوع فيه ألي 

ضغوط«.
وأشار إلى أن صنع اهلل المكلف منذ العام 2014، لم 
يتعاون مع وزارة النفط ومجلس النواب بشأن صفقة بيع 
»الواحة«  شركة  في  األميركية  »ماراثون«  شركة  حصة 
إلى شركة »توتال« الفرنسية عندما طلبت لجنة الطاقة 
التي  الصفقة  عن  معلومات  المؤسسة  من  بالمجلس 

استكملت في العام 2020.
يدرس  لم  إنه  الدبيبة  قال  الخالف،  احتدام  وأثناء 
والغاز  النفط  وزارة  وكيل  رفض  فيما  الوزير،  مقترح 
مجلس  تغيير  مقترح  العبار،  رفعت  اإلنتاج،  لشؤون 
اإلدارة، وأبلغ الدبيبة في كتاب رسمي تحفظه على طلب 

التغيير.

القاهرة - الوسط

طرابلس- الوسط

صنع الله والعوكلي يتفقان على »وحدة« مؤسسة النفط
بعد سعي الوزير لتغيير رئيس مجلس اإلدارة

إعصار  اجتاح  أن  1 % بعد  النفط نحو  أسعار  ارتفعت 
على  السلطات  أجبر  ما  المكسيك؛  خليج  القوي  »إيدا« 

إغالق المئات من منصات النفط البحرية وإخالئها.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت، اإلثنين الماضي، 
84 سنتًا أو ما يعادل 1.2 % إلى 73.54 دوالر للبرميل، 
الماضي توقعًا  11 % األسبوع  أكثر من  بعد أن صعدت 

لحدوث تعطل في إنتاج النفط، وفق وكالة »رويترز«.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 

األميركي 53 سنتًا أو ما يعادل 0.8 % إلى 69.27 دوالر 
األسبوع   %  10 من  قلياًل  أكثر  قفزت  أن  بعد  للبرميل، 

الماضي.
 %  91 السبت  بحلول  أوقفت  الطاقة  شركات  وكانت 
من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميًا، في خليج 
السالمة  لمكتب  وفقًا  المتحدة،  بالواليات  المكسيك 
منصات  صوب  »إيدا«  اتجاه  مع  وذلك  البيئي،  واإلنقاذ 

الحفر والبنية التحتية األخرى.

وقف عن العمل واجتماع
وقرر »عون«، األحد، إحالة صنع اهلل إلى التحقيق ووقفه 
عن العمل، بحسب خطاب جديد وجهه للعوكلي، يكلفه 
فيه للمرة الثانية بتسيير عمل المؤسسة بشكل موقت 

إلى حين إشعار آخر.
الدبيبة بدوره دعا وزير النفط، ووكيل الوزارة لشؤون 
بديوان  المقبل  األحد  اإلنتاج وكذلك صنع اهلل الجتماع 

مجلس الوزراء.
رئيس  لشؤون  الدولة  وزير  وجهه  خطاب  وذكر 
أن  الثالثة  المسؤولين  إلى  الوزراء  ومجلس  الحكومة 

النفط  بوزارة  العمل  سير  »لمتابعة  يأتي  االجتماع 
التي  المشاكل  على  وللوقوف  لها،  التابعة  والمؤسسات 

تواجهها«.

خالف عميق
 14 منذ  المؤسسة  إدارة  على  الخالف  واحتدم 
الدبيبة  إلى  برسالة  عون  بعث  حين  الجاري،  أغسطس 
يقترح فيها تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يتكون 
القطعاني،  رمضان حمد  برئاسة طاهر  أعضاء  من ستة 
وأحمد  والغاز،  النفط  وزارة  وكيل  من  كل  وعضوية 

عدم  عن  اإلثنين،  رسمي،  خطاب  في  العوكلي،  واعتذر 
الوزير،  قبل  من  المؤسسة  رئيس  بمهام  تكليفه  قبول 
إدارة  لمجلس  اجتماعا  األحد  يوم  حضر  أن  بعد  وذلك 
مؤسسة النفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع اهلل، 
النفط  مؤسسة  إن  االجتماع  خالل  العوكلي  قال  حيث 
مضيفا:  آخر،  بعد  يوما  تزداد  عديدة،  تحديات  تواجه 

»لكن العود صاحب األصل الطيب، ال خوف عليه«.
وتابع: »نراهن على تقديم األفضل للقطاع النفطي، 
وهذا بيتنا وال نريد ألحد أن يتدخل بيننا، ويجب أن يوجد 
تسلسل إداري صحيح، ودون ذلك ستكون هناك إشكالية 
ونقاط ضعف، تعطي فرصة للمتربصين لكي ينالوا منا«.

أهمية ترابط ووحدة جميع اإلدارات
من جانبه، ثمن صنع اهلل حضور جميع المسؤولين ووجود 
وعبر  الخفيفي،  خالد  ببنغازي  المؤسسة  فرع  عام  مدير 
المؤسسة  إدارات  جميع  وترابط  بوحدة  »سعادته  عن 
إلنجاز  مع شركاتها  الحثيث  وتواصلهم  للنفط  الوطنية 
كافة أعمال القطاع بشفافية ومهنية وحرفية عالية لدعم 

اقتصاد الدولة الليبية«.
ورأى صنع اهلل أن المؤسسة رغم كل الظروف »كانت 
ليبيا  لوحدة  الرئيسي  السبب  دائمًا  وستكون  زالت  وال 
واستقرارها، والداعم الرئيسي والوحيد القتصادها«. كما 
أشار إلى مواجهتها »تحديات كبيرة وتغلبت عليها كلها 
مختتما  حولها«،  الجميع  التفاف  بفضل  ثم  اهلل،  بفضل 
بأن مؤسسة النفط لن يثنيها عن رسالتها الوطنية من 

وصفهم بـ»الناعقين والفاشلين«.
ووجه وزير النفط السبت كتابا إلى صنع اهلل يخطره 
اإلداري،  التحقيق  إلى  وإحالته  العمل،  عن  بإيقافه  فيه 
الحصول  دون  البالد  خارج  إلى  خلفية سفره  على  وذلك 

على موافقة الوزير المختص.
العوكلي  تكليف  وعرقل  منع  اهلل  صنع  أن  إلى  ولفت 
مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وأصر على 

إدارة شؤون المؤسسة من خارج البالد.

الستار  أخيرا، أسدل 
على الجدل حول إدارة 
الوطنية  المؤسسة 
ورغبة  للنفط 
الوحدة  النفط بحكومة  وزير 
عون،  الموقتة، محمد  الوطنية 
تغيير رئيس مجلس اإلدارة 
مصطفى صنع اهلل، وتعيين 
عضو المجلس جاد اهلل العوكلي، 
على  اتفاقهما  األخيرين  بإعالن 
بقاء الوضع على ما هو عليه، 
ودعوة رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
الوزير  الدبيبة الجتماع يحضره 
وصنع اهلل.

●  أعمال صيانة في مصفاة السرير النفطية

شكاوى من تأثير شح امليزانيات على إنتاج النفطشكاوى من تأثير شح امليزانيات على إنتاج النفط
النفط،  مؤسسة  بمقر  الماضي  األحد  عقد  اجتماع  في 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وحضره 
التأكيد  جرى  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  اهلل،  صنع  مصطفى 
الشركات،  الميزانيات في بعض  على ضرورة مواجهة شح 
المضاد  اللقاح  بتوفير  المستجد  كورونا  فيروس  ومواجهة 

للفيروس لجميع العاملين في القطاع.
حضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة، جاد اهلل العوكلي، 
والمديرون  محمد،  والعماري  شنقير،  القاسم  وأبو 
المؤسسة  فرع  عام  ومدير  اإلدارات،  ومديرو  العموميون 
ببنغازي، وجرى التباحث حول الوضع الوبائي لجائحة كورونا 

في الحقول النفط.

توفير اللقاح
بمواقع  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق  على  االجتماع  وشدد 
العمل كافة؛ سعيًا للحد منها وضمان سالمة كل العاملين 
في قطاع النفط، والتنسيق مع مصحة النفط ووزارة الصحة 
والمركز الوطني لمكافحة واألمراض لتوفير اللقاحات للحد 

من انتشارها.
وقال مدير إدارة الصحة والسالمة والبيئة خالد أبوخطوة: 
»إن إدارة الصحة والسالمة والبيئة في تواصل دائم ومستمر 
مع الشركات النفطية والجهات والمراكز التابعة للمؤسسة، 
وإنها قامت بجوالت تفقدية لكل المواقع النفطية، لضمان 
توفير كل مستلزمات الوقاية، وتنفيذ اإلجراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية الحتواء انتشار الفيروس«.
في  للعاملين  الوبائية  البيانات  أبوخطوة  واستعرض 
قطاع النفط، وفقا لنتائج التقرير الصادر في 28 أغسطس 
مستوى  على  التراكمية  اإلصابات  أن  أظهر  والذي   ،2021
النشطة  الحاالت  إصابة،   2337 إلى  وصلت  النفط  قطاع 
336 حالة، أما حاالت الشفاء 1942، و59 حالة وفاة، كما تم 

تسجيل 1416 حاصل على اللقاح.

أزمة الميزانيات
المختلفة  اإلدارات  نشاطات  مناقشة  إلى  االجتماع  وتطرق 
وأهم الصعوبات التي تعترض عملها، في ظل عدم وجود 
للمؤسسة وشركاتها، فضال عن دراسة  ميزانيات معتمدة 
بالمؤسسة  للعاملين  التدريبية  والخطط  المقترحات 

وشركاتها.
البشرية  الموارد  عام  مدير  قال  آخر،  سياق  وفي 
وضعت  العامة  اإلدارة  إن  لعج،  أبو  محمد  بالمؤسسة، 
المستخدمين  جميع  كفاءة  ورفع  لتطوير  األنسب  الخطط 

من  الخبرة  بيوت  مع  التنسيق  خالل  من  النفط،  بقطاع 
جامعات ومعاهد ومراكز تدريبية بدول متقدمة كالمملكة 
العلمية  الحصيلة  جودة  لضمان  وكندا؛  وأميركا  المتحدة 

والفنية التي سيكتسبها متدربو قطاع النفط.
أبو  واإلنتاج  لالستكشاف  اإلدارة  مجلس  عضو  وأكد 
شركات  مع  الفنية  التقارير  متابعة  أهمية  شنقير،  القاسم 
القطاع وأيضا إدارات التسويق الدولي والتفتيش والقياس، 
ومراجعتها،  ومتابعتها  المهمة  بالمشاريع  والمتعلقة 
والتواصل المستمر مع شركات القطاع من خالل االجتماعات 
تأجيلها  تم  حيث  عام،  كل  من  مرتين  تعقد  والتي  الفنية 

مؤخرًا بسبب الوضع الوبائي.

بطء تنفيذ المشروعات
وأشار شنقير إلى أن شح الميزانيات المالية الالزمة إلنجاز 
الحفر  عمليات  وإنجاز  تنفيذها  بطء  إلى  أدى  المشاريع، 

الضرورية لزيادة معدالت اإلنتاج.
اإلدارات  جميع  بين  والتنسيق  العمل  ضرورة  إلى  ودعا 
بحضور  وااللتزام  ومستمر،  متواصل  بشكل  المعنية 
االجتماعات الفنية والخوض في المناقشات البناءة التي من 
المؤسسة  مستهدفات  وتحقيق  العراقيل  تزيح  أن  شأنها 

لتدوير عجلة اإلنتاج وزيادته.

صيانة حقول
التنفيذي لشركة  المدير  إلى ذلك، ناقش صنع اهلل مع 
تأهيل  إعادة  براداشير،  رونالد  النمساوية،  في«  إم  »أو 
74«، ووضعها على  المتضررة في »منطقة  النفط  حقول 

اإلنتاج.
شركة  مع  النمساوية  الشركة  برامج  الطرفان  وتناول 
 ،»91 »النقطة  في  »أجوكو«  للنفط  العربي  الخليج 
والحفر  اآلبار  صيانة  حيث  من  أوجلة«   - »النافورة 

المصاحبة. المياه  ومعالجة  التطويري 
الشركة  وخطة  المشترك،  التعاون  أوجه  بحثا  كما 
حيث  االستكشافية؛  برامجها  لمباشرة  النمساوية 
تعتزم  التي  البرامج  حول  شرحًا  التنفيذي  مديرها  قدم 
االستكشاف،  مجال  في  المقبلة  األيام  خالل  تنفيذها 
وكذلك  المتبقي،  السيزمي  المسح  برنامج  في  وستباشر 

االستكشافي. الحفر 
لوضع  المشغل  مع  العمل  إلى  الشركة  اهلل  ووجه صنع 
هذه البرامج حيز التنفيذ، كما تطرق لبرنامج بناء الكوادر 
والبدائل في تبادل المعرفة ونقل التقنية الذي تقوم به، 
وتوقف بسبب جائحة فيروس »كورونا« المستجد، كذلك 
واالنخراط  الجامعات،  خريجي  بتأهيل  المتعلقة  برامجهم 

بالقطاع. العاملين  لعدد من  العليا  الدراسات  تنفيذ  في 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الدبيبة يدعو الجتماع يناقش الوضع األحد

العوكلي رافضا منصب رئيس المجلس: ال نريد ألحد التدخل بيننا
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فرض مسارات الدساتير ومضامينها
د. الهادي بوحمرة
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الليبيون والهوية املفقودة
د. محمد بالروين

كيف نسعى من أجل إعادة 
هيكلة وبناء وزارة الخارجية 
الليبية والسلك الدبلوماسي؟

من  قدر  على  المنفي  محمد  السيد  بقيادة  الرئاسي  المجلس  يكون  أن  على  كبيرة  آمال  عُلقت 
الماضية.  القليلة  األيام  الذي صدر في  السفراء  بقرار تعيين عدد كبير من  يتعلق  المسؤولية فيما 
ولكن ومن دواعي الحزن واأللم واألسف الشديد لم يساهم أبدًا، ناهيك على أنه ال يوجد نص في 
القانون الدبلوماسي الليبي يمنع التعيين السياسي للسفراء. وال يوجد نص قانوني ساٍر يحدد من 
وال  موقتة  الدبيبة حكومة  الوزراء. حكومة  رئيس  أم  الرئاسي  المجلس  السفراء،  بتعيين  المختص 

يحق لها تعيين السفراء أصاًل.
الدبيبة، تكمن في االختيار السيئ للعناصر  السياق، فقد كانت أسوأ سياسات حكومة  وفي هذا 
على  ينصب  ذلك  في  االعتماد  كان  حيث  المهمة؛  الدبلوماسية  الدولة  مناصب  توليتها  يتم  التي 
اختيارهم  يتم  الشخصية لمن  والخبرة واإلمكانات  للكفاءة  والوالء، دون مراعاة  المحسوبية  معايير 

في هذا الخصوص.
في  وخاصة  الدبلوماسية  الليبية  البعثات  ممثلي  مهمة  إسناد  إن  في  البتة،  ريب  لديّ  ليس 
الدول المهمة يثقل كاهله بحمل مسؤولية جسيمة خاصة في هذه المرحلة العصيبة، التي تنتقل 
والحرية  العدالة  ـ مشرقًا، تسوده  أن يكون  نأمل من اهلل  ـ  بالمخاطر  اتسم  فيها بالدنا من عهدٍ 

والمساواة واالتصال البنّاء باألسرة الدولية وعلى وجه التحديد الدول الغربية ذات األهمية -
الذكر عند  الليبي–يجدر  الدبلوماسي  التي يجب أن يتحلى بها السفير والممثل  ما هي الصفات 
اختيار ممثل للبعثة الليبية الدبلوماسية في الدول الغربية ذات األهمية، تلك الصفات تنطبق على 

كل سفير مرشح أو سفيرة مرشحة للبعثة الليبية في جميع أنحاء العالم.
الخاجية  وزارة  مثل  السيادية  الوزارات  دعائم  عليها، إلرساء  الحرص  التي يجب  العوامل  أهم  إن 
وأنا  المنشودة.  الغايات  الذي يحقق  العمل  لتولي مهام  المناسبة  العناصر  اختيار  التركيز على  هي 
على يقين من أن ليبيا غنية بكثير من الرجال والنساء، الذين يتأهبون استعدادًا لتقديم جميع ما 

تحتويه نفوسهم من قدرات وخبرات وكفاءات عالية ألجل خدمة الوطن في الداخل والخارج.
للعناصر  السيئ  االختيار  في  تكمُن  السابقة  الحكومات  سياسات  كانت  فقد  المضمار  هذا  وفي 
معايير  على  ينصب  ذلك  في  االعتماد  كان  حيث  المهمة؛  الدولة  مناصب  توليتها  يتم  التي 
المحسوبية والوالء، دون مراعاة للكفاءة والخبرة واإلمكانات الشخصية لمن يتم اختيارهم في هذا 
الليبية  الدبلوماسية  البعثة  مسؤولية  مهام  لتولي  كمرشح  نفسه  يقدم  ـ  لمن  ـ  وهنا  الخصوص 
خبرة  من  يملكه  بما  بالدنا،  مصالح  لخدمة  الخالصة  رغبته  من  بدافع  يكون  أن  يجب  بواشنطن 
وعالقات على أعلى مستويات اإلدارة األميركية ـ سواء على مستوى البيت األبيض ومجلسي النواب 
والشيوخ أو بقية مؤسسات الدولة األخرى الفاعلة ـ التي تؤهله دون منازع لهذا العمل أتطلع بتوق 
إلى رؤية سفراء وسفارات ليبيا كنموذج مثالي يُقتدى به، من خالل االندماج مع نسيج المجتمعات 
واألعمال،  والتجارة  والتعليم،  السائدة،  والثقافة  المحلية،  باللغة  اإللمام  طريق  عن  المضيفة، 

واالقتصاد، والسياسة.
أواًل: عالوة على اهتمام السفير أو السفيرة المرتقب باألمور الدبلوماسية، يجب أن يعمل ويثابر 
بالمؤسسات  الليبية  الصناعية  والمراكز  التعليمية  المؤسسات  بين  التعاون  تقوية  على  بجدية 
والشراكة  العلمي  البحث  وتشجيع  األميركية  المتحدة  الواليات  أرجاء  جميع  في  والصناعية  العلمية 

معها وخاصة المرموقة منها.
لعدد  المتحدة  الواليات  من  المهني  والتدريب  التقنية  على  والحصول  جلب  على  العمل  ثانيًا: 
إنجاز ذلك  المدى. ويمكن  القصيرة  العلمية  البعثات والمهمات  الليبي من خالل  الشباب  كبير من 
خالل التواجد الشخصي والتواصل المستمر بين ومع األوساط المهتمة بذلك في ليبيا مثل وزارة 

العمل والتدريب المهني والوزارات والمؤسسات المعنية.
حيث  من  األميركية  والمدن  الليبية  المدن  بعض  بين  التوأمة  على  والتشجيع  العمل  ثالثًا: 
التبادل البناء في األمور اإلدارية والبلدية من خالل الزيارات الميدانية المتبادلة وكذلك اإلنترنت. 
الليبية  الدولة  ومؤسسات  وزارات  بناء  في  والتجارب  القدرات  ذات  المؤسسات  جلب  وكذلك 

المتهالكة.
ولعله، ال يغيب عن فطنة الكثير منكم بأن مثل هذا المنصب الحساس يتطلب من الذي يتولى 
مهامه العسيرة، أن يحوز على مؤهالت ومعرفة بالشؤون الدولية، وخبرة واسعة في مجاالت رصد 
وجوب  إلى  باإلضافة  هذا  الخارجي؛  بالعالم  يجري  بما  ربطها  مع  الوطن،  بداخل  األوضاع  وتحليل 
النافذة. وهذه اإلمكانات ـ بكل حذافيرها  تمتعه بعالقات جيدة باألشخاص والهيئات والمؤسسات 
المنصب  لهذا  المرشح  فإن  النظير. وعالوة على ذلك  أن يجمعها في نفسه بشكل منقطع  ـ يجب 
الليبية والعربية بأميركا كافة،  الجالية  المهم يجب أن يتمتع بعالقات جيدة، ومعرفة وثيقة بأفراد 
في  بعضهم  تصادف  كانت  التي  والمشكالت  العقبات  من  الكثير  بتذليل  السابق،  في  قام  وقد 

مجريات الحياة، وكان يقدم العون لهم على مدى سنوات طويلة متتالية.

* خبير العالقات الدولية والشؤون السياسية الليبية.

فتحي عمر التربي*

يسألها  أن  يجب  التي  األسئلة  ــم  أه مــن  لعل 
اتفق  شيء  أي  على  لنفسه:  ليبي  كل  األيــام  هذه 
تميزهم  التي  المشتركات  هي  ومــا  الليبيون؟ 
باإلمكان  وهل  األخــرى؟  الشعوب  من  غيرهم  عن 
الدولة؟  بناء  إلعادة  المشتركات  هذه  من  االنطالق 

بمعنى آخر، »من نحن؟«.
ما  لنا  سيُحقق  نحن«  »من  معنى  تحديد  إن 
الجامعة«،  الليبية  »الهوية  عليه  نطلق  أن  يمكن 
بناء  إلعــادة  انطالق  نقطة  اعتبارها  يمكن  التي 
الليبيون  يستطيع  لن  دونها  من  والتي  الدولة، 
تحقيق مفهوم الوطن الذي يحلمون به، ويرفعونه 

شعارًا لهم.
المتصدرة  النخب،  أن بعض  المرة؛ هي  الحقيقة 

للمشهد السياسي، تسير في »سباق نحو القاع«
فعلى سبيل المثال:

هذا  من  للخروج  والــتــآزر،  التعاون  من  بــداًل   -
األيام،  الذي يعيش فيه شعبنا هذه  المظلم،  النفق 
نجدهم ال يزالون مصرين على االستمرار في الحفر 

لتعميق هذا النفق...
أعلى،  ــى  إل للصعود  التسابق،  مــن  وبـــداًل   -
واإلعمار،  ــان  واألم االستقرار  لتحقيق  والتنافس 
ما  ونهب كل  واليابس،  األخضر  على حرق  يعملون 

تقع عليه أيديهم...
- وبداًل من االشتباك اإليجابي، لتحقيق األهداف 
يفرقهم،  ما  عن  إال  يبحثون  ال  نجدهم  المشتركة، 
وال يفقهون إال في فن التفكيك السلبي والضار، في 

التعامل مع بعضهم بعضًا...
التي  المشتركات  عــن  البحث  مــن  ــداًل  وبـ  -
القطيعة  على  يصرّون  شملهم،  وتجمع  توحدهم 
ويعتبرونه  الرأي،  في  يخالفهم  من  كل  مع  التامة، 

خطرًا يهدد وجودهم.
يهمه  ال  بعضهم،  تجد  كله،  هذا  من  واألغــرب 
وإنما  وبرامج،  أفكار ومشاريع  تُقدمه من  ما  تقييم 

يبدأ حديثه معك:
أنت؟  عائلة  أي  من  عن:  بالسؤال  القبيلة  في   -

ليُصنفك: هل أنت من األعيان أم من العوام!
أنت؟  قبيلة  أي  من  يسألك:  المدينة،  وفي   -

ليصنفك: من الحضر أم من البدو!
)مُعلنة(  قبائل  مدينتك  في  يكن  لم  وإذا   -
أنت؟  محلة  أو  منطقة  أي  من  السؤال:  فسيكون 
أم  البالد(  عويلة  )أي  المدينة  مركز  من  ليصنفك: 

من أطرافها!
الخارج،  في  أحدهم  مع  مرة،  ألول  التقيت  وإذا   -
ليصنفك:  أنت؟  إقليم  أي  فسيبدأ حديثه معك، من 

من برقة؟ أم من طرابلس؟ أم من فزان؟!
سيكون  فالسؤال  فكريًا،  الحديث  كان  وإذا   -
هل  ليصنفك:  العرب؟  الحُكام  من  موقفك  حول 
التيارات  من  أم  السياسي؟  اإلســالم  تيار  من  أنت 
سياسيًا،  بُعدًا  لإلسالم  بأن  تؤمن  ال  التي  األخرى؟ 
وأن دوره يقتصر على عالقة المرء بربه، وأن الدولة 
أن  يستنتج،  أن  للمرء  يمكن  بمعنى،  لها!  دين  ال 

التقليدي  الفقه  يميز  الدساتير،  لنشأة  تعرضه  عند 
وعند  الديمقراطي،  وغير  الديمقراطي  الطريقين  بين 
محددة،  أساليب  بذكر  يكتفي  الثاني  في  تفصيله 
الشعبية،  اإلرادة  فيه  تغيب  الذي  المنحة  أسلوب  منها 
الحاكم  إرادة  تالقى  على  يقوم  الذي  العقد  وأسلوب 
فرض  حالة  إدراج  ودون  الشعب،  من  هيئة  إرادة  مع 
أو من  أجنبية محددة،  دول  أو مساراتها من  الدساتير 
اإلرادة  دور  معيار  على  اعتمدنا  ولو  الدولي.  المجتمع 
هذا  تصنيف  لوجب  الدساتير؛  نشأة  في  الشعبية 
في  الديمقراطية  غير  األساليب  ضمن  من  األسلوب 
الوالية  الدستور فيها يخرج من  إن  إذ  الدساتير؛  نشأة 
هناك  أن  نجد  تجارب،  عدة  على  وباالطالع  الوطنية. 
لإلرادة  فيه  دور  ال  دولــي،  اتفاق  نتاج  كانت  دساتير 
الوطنية، وأخرى كانت من عمل هيئات أقامها المجتمع 
وأصبحت  توجيهية،  مبادئ  عليها  فرض  أو  الدولي، 

تحكم شعوبًا، لم يكن لها دور في نشأتها.
ومن ثم؛ فإن الطريق غير الديمقراطي الذي يوصف 
آخر، فبدل حلول  بعثه بوجه  الماضي، قد تم  بأنه من 
حلول  أمــام  نحن  الشعب،  إرادة  محل  الحاكم  إرادة 

لإلرادة الدولية محل اإلرادة الوطنية.
أبرم سنة  اتفاق دولي  فدستور كدستور قبرص هو 
التي  وبريطانيا،  واليونان  تركيا  عليه  ووقعت   ،1960
مشاركة  ودون  عرقي،  أساس  على  دولة  بناء  اختارت 
سنة  الدستور  هذا  انهار  وقد  القبرصي.  الشعب  من 
القبرصية،  الدولة  مكوني  بين  الخالف  بسبب  1963؛ 
ووقع االنفصال. الدور الدولي الحاسم كان – أيضًا- في 
التركيبة  على  صمم  الذي  والهرسك،  البوسنة  دستور 
العرقية، ومن مجلس رئاسي بثالثة رؤوس، في مؤتمر 
سنة  دايتون  مدينة  في  المتحدة،  الواليات  تزعمته 
من  تدخل  دون  للبالد؛  دستور  إلى  وتحول   ،1995

الشعب الذي يخضع اليوم ألحكامه.
كانت  فالبداية  أفغانستان،  لدستور  بالنسبة  أما 
تحت  العملية  تتابعت  ثم   ،2001 سنة  بون  باتفاقية 
األميركية،  المتحدة  والواليات  األممية  البعثة  إشراف 
للتفاوض،  قابلة  غير  توجيهات  بشأنه  فرضت  التي 
على  مؤثر  دور  للعب  حــرب  ــراء  ألم األبــواب  وفتحت 
الدستور  الدستوري. وقد دخل هذا  لويا جيرغا  مجلس 
واستمر  األفغاني،  الشعب  إلى  رجوع  دون  النفاذ  حيز 

العمل به إلى أن انهار في هذا الشهر من هذه السنة.
عن  ببعيدة  العراقية  الدستورية  التجربة  وليست 
للواليات  كان  فقد  واحــد،  لهما  فالناظم  األفغانية، 
البعثة األممية  الرئيس فيها، مع تبعية  الدور  المتحدة 
المفاوضات  تولى  من  هو  األميركي  فالسفير  لها. 
وفرض  بينها،  الصفقات  وأبرم  الطوائف،  زعماء  بين 
آيل  دستوري  بناء  ذلك  عن  ونتج  عليها.  توجيهاته 

للسقوط، ومنتج لعديد األزمات.

أهم المعايير للتصنيف والتقييم، سلبًا أو إيجابًا، في 
الليبية، السائدة هذه األيام، ترتكز بالدرجة  ثقافتنا 
العائلية  االنــتــمــاءات  ــوع  ون طبيعة  على  األولــى 
والفكرية،  والثورية  والجهوية  والعرقية  والقبلية 
مثل:  األخرى  والموضوعية  العلمية  المعايير  وأن 
والنزاهة  واألمــانــة  والخبرة  والكفاءة  المعرفة 
والمقدرة، ال قيمة وال وجود لها. وهذا دليل، واضح 
في  وعميقة،  حقيقية  أزمــة  وجــود  على  وخطير، 

مفهوم هويتنا وطبيعتها ومكوناتها.
أسبابها  وتحديد  األزمة،  بهذه  فالتعريف  وعليه 
الجاد  والسعي  معها،  التعامل  وكيفية  ومكوناتها، 
من  للخروج  وضــروريــًا  مهمًا،  أمــرًا  أصبح  لحلها، 
األيــام.  هذه  شعبنا  يعيشه  الــذي  السيئ،  الوضع 
وهذا  نحن؟«  »من  تحديد  من  بدّ  ال  آخر،  وبمعنى 
القيم  من  مجموعة  على  االتفاق  ضــرورة  يتطلب 
التي تجعل منا شعبًا واحدًا،  والمبادئ،  والمعتقدات 
األخرى.  الشعوب  على  ومتميزًا  ومُتكاماًل  مُتنوعا 
الجامعة«  الليبية  »الهوية  هذه  تشتمل  أن  ويجب 
على كل قيم وتجارب وعالقات وسلوكيات الشعوب 
مصطلح  منها  تتشكل  التي  والمكونات  والقبائل 
إحساس  خلق  في  يساهم  الذي  الليبي«  »الشعب 

مشترك للمواطن بذاته، وبوطنه، وبكل من حوله.
الطرق  هي  وما  »هويتنا«،  سنعرف  ذلك  وعند 
التي يجب أن  التي نفكر بها، واألساليب  المشتركة 
نتعامل بها، مع بعضنا البعض، ومع العالم. بمعنى 
آخر: إن تشكيل الهوية الليبية الجامعة، هو محاولة 
خاللها  من  التي  الوطنية«  »الــذات  إلى  للوصول 
تتطابق مواهب المواطنين وإمكاناتهم، مع األدوار 
الممكنة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
واعتزازهم  انتماءهم  وتــقــوّي  لهم،  والمتاحة 
تحديد  على  قادرين  بذلك  ويكونون  بوطنهم، 
نقاط قوتهم، ويستطيعون اتخاذ القرارات الصعبة، 

ومعرفة كيفية التعامل معها بنجاح.
الخالصة

ال  أنهم  الليبيون  ــدرك  ي أن  بُــد  ال  باختصار، 
بعضهم  يعرف  ال  األقل:  على  أو  هم!  من  يعرفون 
 – تجمعهم  )كانت(  التي  المشتركات  وحتى  بعضًا! 
والتي  تتالشى،  أصبحت  قد   – المقدسات  فيها  بما 

لم تتالش، أصبحت يُساء فهمها!
أن  المثال،  سبيل  على  رفاقنا،  يا  يُعقل  فهل 
في  إخوتهم  قتال  في  النخب،  بعض  تستعين 
والمرتزقة  باألجانب  الوطن،  في  ورفاقهم  الدين 
ال  نفسه  الوقت  وفي  الحروب،  وتجار  والمالحدة، 

يراودهم أدنى شك فيما يقومون به!
الليبيين  يتفنن بعض  أن  أحبابنا،  يا  يُعقل  وهل 
بعض،  في  بعضهم  وتشّفي  والتنكيل،  القتل  في 
يقومون  وآخـــرون  الــمــحــرمــات،  كــل  واستباحة 
بتشجيعهم على ذلك، وفي الوقت نفسه، يدعي كل 
طرف منهم أنه الوطني، وأن خصومه وشركاءه في 

الوطن؛ هم األعداء والعمالء الحقيقيون؟!
ويتباهى  يتفاخر  أن  حكماءنا،  يا  يُعقل  وهل 

مسار  أن  نجد  فإننا  الليبية،  التجربة  إلى  رجعنا  وإذا 
دستور االستقالل قد رُسم بقرار الجمعية العامة لألمم 
أن  على  نص  الذي   ،1949 لسنة   289 رقم  المتحدة 
وطرابلس  وفزان  برقة  من  تتكون  التي  لليبيا  يكون 
ممثلين  من  تتألف  وطنية،  جمعية  عن  يصدر  دستور، 
تسمية  قرار  له-  تنفيذًا  جاء-  ثم  الثالث.  المناطق  عن 
ليبيا،  في  المتحدة  لألمم  ساميًا  مفوضًا  بلت  أدريــان 
ممثلين  عشرة  من  مكون  استشاري  مجلس  يساعده 
والمملكة  والباكستان  وإيطاليا  وفرنسا  مصر  من 
منطقة  كل  عن  وممثل  المتحدة،  والواليات  المتحدة 
وتحولت،  األقليات.  عن  وممثل  الثالث،  المناطق  من 
المفوض  مشاورات  نتائج  التأسيسية؛  الجمعية  عبر 
السامي التي أودعها في تقاريره إلى بناٍء دستوري قائٍم 
من  تشريعية  سلطة  وعلى  والفدرالية،  الملكية  على 
ومجلس  الثالث،  المناطق  على  يقوم  للشيوخ  مجلس 
نواب مبني على السكان. وبهذا دخل دستور االستقالل 
تأسيسية  هيئة  هناك  تكون  أن  دون  النفاذ،  حيز 
استمر  وقد  استفتاء.  هناك  يكون  أن  ودون  منتخبة، 
بالتعديل  األولــى  دعامته  انهارت  أن  إلى  به  العمل 
ألغى  الذي   ،1963 لسنة   1 رقم  بالقانون  الدستوري 
بإسقاط  الثانية  دعامته  هدمت  ثم  االتحادي،  النظام 
ما  أنه  ويبدو   .1969 سبتمبر  من  األول  في  الملكية 
كان إلحداهما أن تحتمل البناء وحدها، فالحل كان في 
التالزم بين الملكية والفدرالية، ولم يكن باإلمكان أن 

تظل إحداهما قائمة دون األخرى.
الدستوري  المسار  تصميم  عند  تمامًا  الوضع  تغير 
 2011 لسنة  الدستوري  ــالن  اإلع بموجب  الحالي، 
الشعبية،  اإلرادة  على  االعتماد  تم  فقد  وتعديالته، 
باالستفتاء.  وانتهاًء  التأسيسية،  الهيئة  بانتخاب  ابتداًء 
باالقتراع  تألفت  التي  التأسيسية  الهيئة  كانت  وبهذا 
أن  كما  البالد،  تاريخ  في  منتخبة  هيئة  أول  العام 
قدر  لو  ليبيا،  تاريخ  في  استفتاء  أول  االستفتاء سيكون 

للمسار أن يمضي إلى نهايته.
بأغلبية  الدستور  مشروع  أقــرت  الهيئة  أن  ومــع 
معززة تزيد على الثلثين، وأوصلت المسار إلى مرحلته 
األممية  والبعثة  القائمة  السلطات  فــإن  النهائية؛ 
الشعب  دون  الحؤول  على  وعملت  ــر،  األم تجاهلت 
حلول  اتجاه  في  تدريجيًا-  بالدفع-  وبدأت  واالستفتاء. 

اإلرادة الدولية محل اإلرادة الوطنية.
منتخبة،  تشريعية  سلطة  هناك  كــان  أن  فبعد 
الشرعية  من  وجودها  تستمد  سلطات  هناك  أصبحت 
توقيعه  تم  الذي  السياسي  االتفاق  ألن  ذلك  الدولية. 
رعايته،  وتحت  األممي  المبعوث  من  مختارين  من 
والذي كان محل دعم مجلس األمن بموجب القرار رقم 
2259 لسنة 2015، أصبح الوثيقة التي يتأسس عليها 
وجود السلطات واختصاصاتها؛ حتى دون تضمينه في 

علنية  واجتماعات  لقاءات،  بإجراء  الليبيين  بعض 
باألجنبي، ويسلموا له كل ما يتعلق بمصير الوطن، 
نفسه  الوقت  وفــي  األستاذية،  مرتبة  ويمنحوه 
لمرة  ولو  لوجه،  وجهًا  والجلوس  اللقاء  يرفضون 
الوطن!  في  شركائهم  من  خصومهم  مع  واحــدة، 

من أجل حل مشاكلهم وإن كانت صعبة ومعقدة؟!
يأتي  أن  النخب،  من  شرفاءنا  يا  يُعقل  وهــل 
أنه  على  نفسه  ويقدم  الــوطــن،  في  لك  شريك 
العام،  الشأن  في  وخبير  ومُحلل،  ومُثقف  مُتعلم 
بمنطلق:  معك  حديثه  يبدأ  نفسه  الوقت  وفــي 

»نحن.. وأنتم،.. وهم!«
نعم... كل هذا وأكثر، رغم أنه–ليس منطقيًا وال 
سمح  وسيحدث،–ال  ويحدث!  حدث!  فقد   – معقواًل 
هو  ما  على  المأساوي  الوضع  هذا  استمر  اهلل–إذا 

عليه.
والسؤال هنا: كيف نفسر كل هذا؟

ومــرارة،  صراحة  وبكل  المتواضع،  ــي  رأي في 
تكن  لم  وإن  مفقودة!  »هويتنا«  أن  على  يدل  هذا 
هوية  أزمــة  نعيش  وأننا  مشوهة،  فهي  مفقودة 
حقيقية، وال خيار أمام كل الوطنيين المخلصين، إال 
بشجاعة  معها  والتعاطي  القضية،  بهذه  االهتمام 
بناء  نُعيد  أن  فعال  ــا  أردن إذا  ــت،  وق ــرع  أس وفــي 
الدولة، وتحقيق حُلم الوطن. وعلينا أن نتذكر: أن 
الهوية الناجحة تقود إلى زيادة »عدد المشتركات« 
المدنية  الدولة  أن  نتذكر:  وأن  الوطن،  أبناء  بين 
»لقاء حضاريّ  هي  وإنما  اجتماعيًا«،؛  »ناديًا  ليست 
مع  اختلفوا  مهما  الفرقاء،  هــؤالء  وأن  للفرقاء«، 
بعضهم بعضًا، ليسوا أعداء، إنما شركاء في الوطن.

فهل في اإلمكان :
اللقاء في داخل الوطن ومن أجله؟

قرابته  درجة  كانت  مهما  وسيط  دون  والتحاور 
ومصداقيته وحرصه؟

والتصارح فيما حدث، بكل شفافية وصدق ودون 
مجامالت؟

واعطاء  واإلنصاف،  العدل  أساس  على  والتصالح 
كل ذي حق حقه؟

إلى  نرتقي  الــدرب...  رفاق  يا  تعالوا  الختام،  في 
»مجتمع نحن« ال أن نهبط في »نفق األنا«.

تحقيق  اإلمكان  في  هل  قائل:  يقول  قد  وهنا 
ذلك؟

اإلمكان  فــي  نعم  المتواضع:  اعــتــقــادي  فــي 
وباإلمكان.

الخيّرين  الليبيين  بــأن  تــام،  يقين  على  وأنــا 
قادرون على القيام بذلك وأكثر.

ندعو اهلل عز وجل أن يتحقق ذلك قريبا.
مالحظة: لمزيد من االطالع على هذا الموضوع، 
المفقودة..  الذات  »من  بالروين  محمد  د.  انظر: 
يناير   03 وطننا«،  ليبيا  »موقع  على  االنتماء«،  إلى 

.2009
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اإلعالن الدستوري.
قد  السياسي  االتفاق  سريان  بعد  الوضع  أن  وبما 
انقسامًا،  أكثر  أصبحت  ظله  في  والسلطات  سوءًا،  زاد 
استمرت  تعقيدًا،  أكثر  أصبح  السياسي  والــخــالف 
المسار  تجاهل  في  األممية  والبعثة  الليبية  السلطات 
الدستوري، ولجأت من جديد إلى السبيل نفسه وقامت 
عباءة  تحت  فشلها  تبين  التي  نفسها  التدابير  بإنفاذ 
استنادًا  السياسي؛  الحوار  منتدى  أقامت  فقد  جديدة. 
الذي   2020 لسنة   2510 رقم  األمن  مجلس  قرار  إلى 
ليبيا،  الدولي حول  برلين  مؤتمر  على مخرجات  صادق 
وفق  ليبية؛  شخصية  وسبعين  خمسة  فيه  وجمعت 
يبدو  ما  وهو  واضحة،  معايير  ودون  األحادية،  إرادتها 
أن مآالته ستتعارض مع مآالت انتهى إليها مسار قائم 
تغليب  إلى  سيفضي  ما  وهو  الشعبية.  اإلرادة  على 
على  قائم  على مسار  الخارجية  اإلرادة  على  قائم  مسار 
االحتكام للشعب، وتتوافر فيه لوازم الملكية الوطنية. 
مصطفين  وبقاطرة  اليوم،  الليبيين  نرى  فإننا  وبهذا؛ 
اتجاه  رويدًا- في  رويدًا  يندفعون-  األممية،  البعثة  من 
ديمقراطي،  غير  مسار  إلى  ديمقراطي  مسار  تحويل 
عند  الوقوف  على  الدولية  لإلرادة  االنصياع  ويقدمون 
مقارنة  تجارب  من  االستفادة  ودون  الشعبية،  اإلرادة 
في  كانت  دول  على  فرض مسارات دستورية  فيها  تم 
التحول  خضوع  إشكالية  عمق  من  يزيد  ومما  أزمات. 
بين  العميق  الفارق  وجود  الخارجية،  لإلرادة  ليبيا  في 
وأن  سبق  ليبيا  إن  إذ  الليبية؛  والتجربة  التجارب  هذه 
إلى  تنفيذه  في  متكاماًل، ووصلت  بنت مسارًا دستوريًا 
مرحلة االستفتاء، وهو األمر الذي لم يوجد في التجارب 

المذكورة أعاله.
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الحقيقة املرة؛ هي 
أن بعض النخب 

املتصدرة للمشهد 
السياسي، تسير في 

»سباق نحو القاع«

الطريق غير 
الديمقراطي الذي 

يوصف بأنه من 
املاضي، قد تم بعثه 

بوجه آخر، فبدل 
حلول إرادة الحاكم 
محل إرادة الشعب 

نحن أمام حلول 
لإلرادة الدولية محل 

اإلرادة الوطنية

حنظل مر!

يقولون أحلى من العسل..
والمقابل لذلك »أمَرّمن العلقم«، والعلقم هو الحنظل، ثمرة ذلك النبات الصحراوى الزاحف وهو 
الحنظل تفرض نفسها  الداخلى؛ حيث مرارة  له فى طعمه ولونه  والمعاكس  البطيخ  لنبات  المشابه 

ووجودها لو حاول أحدنا وصف أمر ما قاس لدرجة المرارة.
وهناك ضرورة لإلقرار بأن ليس كل حلو مفيدًا وليس كل مُرّ ضارًا، فالدواء مُرّ المذاق ولكنه مفيد 
والسكر رغم حالوته فهو ضار، ومرارة الحنظل صارت )وحدة قياس المرارة( كما صار العسل معيارًا لكل 

ما كان طعمه حلو المذاق.
)أمَرُّ مِنَ الحَنَْظِل(، ليست وصفًا لمادة أو شيء مر المذاق فقط ولكن تقال أيضًا كناية عن شدة 
مرارة الواقع، وهذا ما حدا يومًا ما بالشهيد الفنان الفلسطيني ناجي العلي، ألن يطلق االسم على صورة 
الطفل الحاضر في كل رسوماته، حيث قال: »أسميتهُ حَنَظَلة كرمٍز للمرارة«، مضيفًا أن: حنظلة هو 

بمثابة األيقونة التي تمثل مرارة الواقع العربى .
أما تراثيًا فقد ذكر عنترة الحنظل في قصيدته التي مطلعها حكم سيوفك في رقاب العذل، وذلك فى 

معرض حديثه عن عزة نفسه التي حاول والد عبلة تدميرها حين قال:
ال تسقني ماء الحياة بذلة

بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
ماء الحياة بذلة كجهنم

وجهنم بالعز أطيب منزل
وباء  انتشار  فمع  مُــرُّ(،  أحالها  خيارات  أمام  )نحن  تصادفناعبارة  التى  العبارات  أشهر  من  ولعل 
اخترت  فإذا  واالقتصاد،  الصحة  بين  مُرّ..  أحالهما  خيارين  أمام  الحظر صرنا  وتدابير  مثاًل  »كورونا« 
أخرى، فتردي االقتصاد وشلله قد يسبب تبعات عنيفة ليس  للحكومات معايير  األولى بال تردد، فإن 
فقط على قوة الدولة السياسية واالقتصادية، إنما على المجتمع عامة، وقد يؤدي إلى أعداد كبيرة من 
العاطلين عن العمل وربما الجائعين أيضًا.. ومن هنا جاءت عبارة أمامنا خيارات أحالها مر وقس على 

ذلك من متشابهات األحوال.
ذاكرتى تستحضر أغنية شعبية

تقول..
فراق الخالة حنظل مُرّ
فراق الخالة.. نار قبالة

ما جربته غير ادالة
حنظل مُرّ..

مرارة الفقد لألم والخالة أمر مؤكد، وعندما مررت بهذا الشعر الشعبى فى أغنية، أعجبنى إيقاعها 
وموسيقاها وبالقطع المعنى طبعًا.

وأذكر أيضًا من الغناء الشعبى وهو يصف الحال المتناقض ويقول..
مرار العسل واحالوت المرارة

والحب ما تنفع معاه دبارة
الصقر وّلى بومه...

والمسك وّطا وانثنى للثومة
والعود يتمحقن على القيدومة...

والجدي زر الذيب للمغارة
مرار العسل واحالوت المرارة

وتداخل  اختالط  عن  وتعبير  بالطبع..  واقعى،  وغير  طبيعى  غير  وواقع  حال  عن  تعبير  هو  بالقطع 
وتضارب المفاهيم.

أعود للحنظل ومرارة الحنظل، لكى أشير إلى أن له بعض الفوائد، منها استخدم لب الثمار كمسهل 
في حاالت اإلمساك المزمن.. كما تستخدم الثمار في الطب الشعبي لعالج آالم المفاصل والروماتيزم.. 

ويـستخدم الزيـت المـستخلص مـن البـذور فـي عـالج األمـراض الجلديـة.
والمعروف  وهو صَمُغ شجر  )المُرّ(  نذكر  أن  من  مناص  فال  مرارته  رغم  فوائد  للحنظل  أن  وكما 
التنفسي، حيث  الجهاز  تنشيط وتحسين عمل  ومنها  مرارته،  رغم  أيضًا  فوائد  له  الذي  المرّ  باللبان 
يفيد لبان المرّ في عالج السعال والكحة، ويعتبر اللبان المرّ مضادًا ومزياًل لالحتقانات التي تحدث في 

مسالك األنف، والبلعوم، والرئتين، والقصبة الهوائيّة.
وأخير ونحن فى سياق المُرّ

..أشير إلى عضو مهم بالجسم يحمل اسم »المرارة« وهي كيس عضلي يقع تحت الكبد، مهمته 
تركيز العصارة الصفراء التي يفرزها الكبد، ثم إفرازها في األمعاء الدقيقة لتساعد على عملية هضم 

الدهون الموجودة في الطعام.
ختام هذه السطور هو اإلشارة إلى تعبير مشهور وهو

»فقعت لى مرارتى«، أو »مرارتى فاضت« وعادة يستخدم عندما يمر اإلنسان بموقف غير مقبول أو 
خارج عن المألوف وال يمكن له احتماله.

صالح الحاراتي
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بعد  وطبعًا  السياسية(،  السلطة   =( الدول  تكون  مع  المكتوبة  القوانين  ظهرت 
العالقات  لتنظيم  القوانين  الحكام(   =( السياسية  السلطات  سنت  الكتابة.  ظهور 
والتزامات  وواجبات  المجتمع،  ــراد  وأف وشرائح  طبقات  بين  والعامة  اليومية 
قانونية  منظومة  وأقدم  الضرائب.  مثل  من  الحاكمة،  السلطة  إزاء  المحكومين 
1790 ق.  متكاملة مكتوبة، معروفة، هي منظومة قوانين حامورابي )صدرت سنة 

م(، التي مارست تأثيرًا عميقًا وواضحًا على قوانين الحضارات الالحقة بالمنطقة.
فال  بالحكام(.  المحكومين  عالقة   =( بالرعاة  الرعية  عالقة  القوانين  تنظم  ال 
رئيس  أو  الدولة  رئيس  لصالحيات  ذكر  األيــام،  هذه  حتى  القوانين،  في  يوجد 
الوزراء أو مدة واليته. فهذه األمور اقتضت ميالد فكرة الدستور، التي تطورت إلى 
ما نسميه اآلن الدستور الديمقراطي الذي تم الفصل فيه بين ثالث ركائز للدولة: 
القضائية،  السلطة  ركيزة  التنفيذية..  السلطة  ركيزة  التشريعية..  السلطة  ركيزة 
خالف  من  ينشب  أن  يمكن  ما  في  الدستور،  مواد  على  بناء  الفصل،  تتولى  التي 
التنفيذية  والسلطة  المنتخب(  البرلمان  في  )ممثلة  التشريعية  السلطتين  بين 
نصوص  تحددها  وضوابط  صالحيات  وفق  للدولة،  المديرة  السلطة  في  )ممثلة 
برفع  القضاء  إلى  اللجوء  جماعات،  أو  أفرادًا  يمكنهم،  أيضًا  المواطنون  الدستور(. 
الدستور.  لهم  كفلها  التي  حقوقهم  على  تعديًا  رأوا  ما  إذا  الدولة  ضد  قضايا 
توجد  الدستور  في  بينما  المواطن،  واجبات  توجد  القوانين  في  أنه  القول  يمكن 

حقوقه.
الشعب  قبل  من  عليه  موافقًا  يكون  أن  في  الديمقرطي  الدستور  قيمة  وتتمثل 
التي  الحاالت  بوحمرة  د.الهادي  ينتقد  القيمة  هذه  على  بناء  عام.  استفتاء  في 
كانت فيها بعض الدساتير »نتاج اتفاق دولي، ال دور فيه لإلرادة الوطنية، وأخرى 
توجيهية،  مبادئ  عليها  فرض  أو  الدولي،  المجتمع  أقامها  هيئات  عمل  من  كانت 
أن  يعني  هذا  أن  ويقرر  نشأتها«.  في  دور  لها  يكن  لم  شعوبًا،  تحكم  وأصبحت 
الديمقراطي الذي يوصف بأنه من الماضي، قد تم بعثه بوجه آخر،  »الطريق غير 
فبدل حلول إرادة الحاكم محل إرادة الشعب، نحن أمام حلول لإلرادة الدولية محل 
 )1960( قبرص  بدستور  ذلك  على  أمثلة  بوحمرة  د.  ويضرب  الوطنية«.  اإلرادة 

والبوسنة )1995( وأفغانستان )2001(، وأيضًا بالدستور الليبي )1951(.
حالة  )باستثناء  بوحمرة  د.  أوردهــا  التي  األمثلة  في  المهم  البُعد  لكن 
أفغانستان( هو أنه لم تكن ثمة »إرادة وطنية« مؤهلة إلنتاج دستور يرعى سيادة 
الوطن وحقوق المواطن. فبالنسبة إلى حالتي قبرص والبوسنة كان الوضع وضع 
مع  يتنافى  حادًا  شعبيًا  انقسامًا  ثمة  أن  تأكيد،  بكل  تعني،  مدمرة  أهلية  حرب 
وحيويًا  أمرًا مطلوبًا  الدولية«  »اإلرادة  تدخل  كان  وهنا  فاعلة.  إرادة وطنية  وجود 
ولو  مجتمعي،  استقرار  لحالة  ويمهد  األزمة  من  الخروج  إلى  يؤدي  دستور  بفرض 
أنه  فرغم   .1951 سنة  الليبية  الحالة  إلى  بالنسبة  نوعيًا  يختلف  ال  واألمر  موقتًا. 
يمكن،  االنقسام  من  واضح  مستوى  يوجد  كان  فإنه  أهلية؛  حرب  توجد  تكن  لم 
للدستور  الدولي  »التوجيه«  حل  وبالتالي  أهلية.  حربًا  يولد  أن  وشأنه،  ترك  لو 
ليبيا،  تحته  الذي كانت  االنتداب  أنهى وضع  أنه  األولى  المسألة  الليبي مسألتين، 

والمسألة الثانية أنه حال دون تفاقم االنقسام وتحوله إلى حرب أهلية.
وحيوي  جاد  بشكل  دولية«  »إرادة  تدخل  إلى  ماسة  حاجة  في  اآلن  أننا  ويبدو 

)يعاكس تدخل األطراف الدولية الحالي( لإلمساك بيدنا وقيادتنا إلى بر السالمة.

http:// ومضامينها«.  الدساتير  مسارات  »فــرض  بوحمرة  الهادي  انظر   *
alwasat.ly/news/opinions/330606?author=1

تقول حكاية سمعتها، ذات يوم، تُروى من صديق، إن البحارة قديمًا، في بالد الغرب، كانوا، 
واحد  كل  يقوم  عقبها  شراب،  من  أخيرًا  نخبًا  يتبادلون  رحلة،  في  مبحرين  إقالعهم  قبل 
القادمة  رحلتهم  تكون  أن  من  الخوف  عليه.  وندم  اقترفه  فعل  عن  لرفاقه  بالبوح  منهم 
األخيرة، كان دافعهم إلى تفريغ قلوبهم مما كان يعربد فيها من ندم. وأنا لست بحارًا، ولم 
أكن يومًا. وال توجد سفن راسية في انتظاري. لكن، يا للصدف، قبل رحلتي المقررة، ذلك 
المساء، إلى تلك الناحية في شمال شرق لندن المعروفة باسم »هوكستون«، تذكرت تلك 
الحكاية. وتمنيّت لو أن صديقًا كان معي ألعترف له بندمي على عدم لقاء الساطور حيًا، 
والتعرف عليه شخصيًا، قبل أن تختطفه يد المنية من بيننا، وتحرمني فرصة الجلوس معه 

وتبادل الحديث.
رغم تستره وراء اسم الساطور لسنوات طويلة، كنت، شخصيًا، قد عرفت من هو، ومن 
بهم  تعرفت  مشتركين  أصدقاء  خالل  من  عنه،  الحكايات  من  الكثير  وسمعت  أتى.  أين 
نفسها،  المدينة  في  وليس  البريطاني،  الشمال  مدن  في  قربه  يعيشون  كانوا  لندن،  في 
مدفوعين  جنوبًا،  ونزحوا  الشمال  تركوا  ما  سرعان  لكنهم  ورفقة.  صحبة  به  وجمعتهم 
الشمالية  المدينة  تلك  في  دهيميش  حسن  المرحوم  وبقي  وطموحاتهم.  بأحالمهم 
من  عشرة  التاسعة  يتجاوز  ولم   ،1975 العام  صيف  وصلها  التي   ،»Burnley »بيرنلي- 

عمره.
الساطور، رسام الكاريكاتور المشهور، الذي كان، بدأب، يهشم أسبوعيًا عظام الديكتاتور 
ونظامه العفن بنصل ريشته، وشد إليه األنظار لما في رسوماته من سخرية وجرأة وتحدٍ. 
كان ال يتوقف عن إضحاكنا من ذلك الوحش الفاشي، الذي أحال حياتنا كابوسًا مرعبًا، ويحثنا 
على السخرية منه والضحك بصوت عاٍل على تهريجه وهلوساته. ولم يتوقف عن مالحقة 
الوحش وفضحه، بإظهاره يتمخطر بقفاطينه المقرفة بألوانها الفاقعة. وزيادة في السخرية 

منه وإهانته، ياللهول، كان يضع له أحمر شفاه على شفتيه، وحذاء نسائيًا في قدميه.
بعيدة  ليس  منطقة هوكستون،  إلى  لندن،  غرب  جنوب  في  منطقة سكناي  الرحلة من 
لكنها ليست سهلة، لكثرة التواءاتها، وما تحتم من ضرورة االنتقال من محطة قطارات إلى 
أخرى. لكني وصلت إلى المكان في الموعد. وفي صالة العرض التقيت ابنه شريف، وبعض 
األصدقاء القدامى، الذين جاءوا من مختلف مناطق لندن وخارجها. كان الساطور هناك في 
انتظاري، حاضرًا بقوة فيما تركه لنا من أنفاسه على اللوحات المعروضة التي تزين جدران 
في  إال  موجودًا،  يكن  لم  لألسف  دهيميش،  حسن  لكن  مختلفة.  بأحجام  العرض،  صالة 
الصور، وفي شريط الفيديو، الذي يعرض في غرفة عرض صغيرة بالصالة، موثقًا لقطات 

عديدة من ديوان حياته.
1955 وتعلم في  العام  بنغازي  الشابي في  بحر  فتح عينيه وتربى وكبر في  الذي  الولد 
مدارسها، نشأ محبًا للرسم؛ لكنه لم يكن يعرف أن القدر شاء له أن يكون فنانًا تشكيليًا 
أن  يعرف  يكن  ولم  وصالبته.  الساطور  نصل  رهافة  في  كاريكاتوريًا  ورساما  موهوبًا، 
وقته  كل  على  يستحوذ  سوف  به،  وعُــرف  وراءه،  ليختبئ  اختاره  الذي  االسم  الساطور، 
واألخ  واألب  والزوج  اإلنسان  دهيميش  حسن  على  األمر،  آخر  في  يقضي،  حتى  وتفكيره، 

والصديق، كما اعترف بذلك ابنه شريف في الكتيب الذي أعده خصيصًا للمناسبة.
ثورة«  تمرد،  »مقاومة،  بعنوان  كان   »253 »هوكستون  قاعة  في  أقيم  الذي  المعرض 
العرض  صالة  بهم  ضاقت  غفير،  جمع  وحضره  شريف،  النجيب  ابنه  إعــداده  على  أشرف 
الصغيرة. جاءوا جميعًا ليتعرفوا على الساطور الفنان التشكيلي، الذي أخفاه عنهم الساطور 
نوادي  ومناخات  أجواء  عليها  استحوذت  القاعة  في  التشكيلية  اللوحات  معظم  الساخر. 
حقًا  نظري  لفت  وما  الكاريكاتورية.  رسوماته  بعرض  آخر  جانب  واختص  الجاز.  موسيقى 
هو شغف المرحوم برسم مناظر من مدن ليبية مختلفة، بالحبر األسود، وبخطوط بسيطة 
وجميلة، تمتلئ بروح نوستالجية لما عرف وأحبّ، في تلك البالد التي كنا نحلم أن تصير لنا 
وطنًا، فاستحالت إلى كابوس. كما أعد ابنه شريف كتيبًا خاصًا بالمعرض، باللغة اإلنجليزية، 
وخاصة  عائلته  عن  وخلفية  ونشأته،  بنغازي،  في  والدته  منذ  المرحوم  والده  سيرة  شمل 
والده المرحوم الشيخ األزهري، ثم وصوله إلى بريطانيا، والمراحل الحياتية المختلفة التي 
مر بها في الغربة، واألهم سعيه الحثيث لمواصلة تعليمه، ثم تخرجه في جامعة برادفورد، 
وعمله مدرسًا للجرافيك في كلية قريبة من مقر إقامته، حتى قيام الثورة في فبراير 2011، 
والتحاقه بصفوفها األولى في إذاعة ليبيا األحرار بالدوحة، والعالقة الوثيقة التي نشأت بينه 

وبين الكاتب والقاص عمر الكدي، وتعاونهما خالل تلك الفترة.
رحم اهلل الفنان حسن دهيميش.

عمر أبو القاسم الككلي

جمعة بوكليب

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

إذا كانت األم مدرسة، والكثير منا  العليا،  المدرسة  الجدة هي 
معلمة  إلى  يشير  كان  بهذا،  عله  من  »المتنبي«،  مرثية  يذكر 
وخراريفها  بحكاياتها  مخياله،  وتثقيف  إنماء  في  ساهمت  أولى، 
الشعبية،  الثقافة  ومحتواها  الخيال،  نبعها  التي  وحواديثها، 

الزاخرة بعلوم العصر )الزمان والمكان(.
بالجبل  غريان  مدينة  من  ــرة«،  ــزائ »ال اسمها  من  جدتي 
في  وعاشت  وُلدت  البالد،  بشرق  بنغازي  إلى  وانتقلت  الغربي، 
فالعهد  اإلنجليزية،  اإلدارة  مرحلة  واكبت  ثم  اإليطالي،  العهد 
عليا، مثل  بيوت طبقة  الملكي. كانت طباخة ماهرة، فخدمت في 
المدير العام للبنك الوطني. ومن هذا كانت مثقفة شفهية، ذات 
هذا  ومن  كنفها،  في  صباي،  ثم  طفولتي،  قضيت  غنية.  تجربة 

نشأت متعدد المشارب واأللعاب والهوايات.
البحتة،  للعلوم  كانت  ميولي  أن  أساس،  كان  هناك  من  أظن 
استهوتني  والمكتبات،  المدرسة  وفي  اإلنسانية،  للعلوم  كما 
الشعر،  كتبت  والنقد،  اآلداب  في  دائمًا  كتبت  لكن  المعرفة. 
أبدأ،  أني  حتى  السرد،  فكان  األســاس،  حجر  عندي  النثر  لكن 
في  الصحافة  في  النشر،  بدأت  وحين  ساردًا.  أكتب،  موضوع  أي 
مستعارة،  أسماء  استخدمت  عمري،  من  عشرة  السادسة  السنة 
ما  اآلراء،  وجُرأة  الكتابة  تنوع  حرية  منحني  ما  النسائية،  خاصة 

حصدت من تلكم البداية.
تلك  من  الــروح  وتشكلت  األدبــيــة،  األنـــواع  كتبت  ولهذا 
الرواية،  على  المسرح  الشعر،  على  النثر  أفضل  أني  حتى  الحرية، 

على  الرياضيات  العلم،  على  التاريخ  الفلسفة،  على  األدبي  النقد 
الحرة، ما تأسست على اطالع متنوع،  التجربة  الموسيقى. فكانت 
المسرح،  كتبت  المدرسة،  وفي  البدء،  وفي  تحيز.  ودون  بحب 
فرقة  عضو  وكنت  فكرية.  ــذرات  ش كما  نثريات،  كتبت  كما 
كنت  رواياتي،  وأول  طالب.  وأنا  الصحافة  في  وأعمل  مسرحية، 
والشيخوخة،  الطفولة  عن  وهي  كتبتها،  حين  الرابع  العقد  في 
رئيسة:  شخصية  عن  ولكن  محددين،  واقعيين  ومكان  زمان  في 
الجدة  أما  يلزم،  ما  لزوم  من  والخرافة،  األسطورة  وكانت  طفل. 

الساردة، فمسرودها كما لو كان التاريخ.
مهرجانات  هناك  كان  إن  حتى  مسرحي،  معلم  أول  المدرسة 
»إدريــس  الراحل  صديقي  فإن  هذا  ومن  مدرسية.  مسرحية 
جاء  من  وهبي«،  »يوسف  لـ  مسرحية  في  طفاًل  مّثل  المسماري«، 
كان صديقي  كذلك  طبعًا.  معه  طفاًل  يحضر  ولم  بفرقته،  بنغازي 
من  الحريري،  عمر  المصري  للممثل  تلميذًا  الحوتي«،  »داوود 
كنت  وهكذا  ببنغازي.  الشعبي«  »المسرح  بفرقة  يعمل،  كان 
اآلخرين،  المصريين  الكتاب  عن  الحكيم«،  »توفيق  أفضل 
الفن  طريقان:  جيلي  أمام  كان  العمر  مقتبل  وفي  صبيًا.  فقرأتهُ 
المسرح،  وكتاب  المثقفين،  من  أني  أحسب  وكنت  والرياضة. 
بوخمسين«،  »شارع  مسرحية  مثل  مسرحيات،  عدة  كتبت  حيث 
السبعينيات  مطلع  في  وحينها  تلفزيونيًا.  وقدمت  صُورت  التي 
متوفر،  مسرحية  فرقة  تأسيس  ومكنة  الطليعة،  المسرح  بات 
»فنون  فرقة  تأسيس،  في  فشاركت  موضة.  كما  أمسى  حتى 

لكن  الفرقة.  تنجح  ولم  »المحيشي«،  الشعبي  بالحي  الشباب«، 
ناجحة،  كانت  الحديث«،  »المسرح  فرقة  تأسيس  في  المشاركة 
تأليفًا  ليبي  مسرح  تقديم  الرئيسة،  الفرقة  تلك  أهــداف  فمن 
الفنان  التأسيس،  في  ساهموا  ممن  وكان  وتمثياًل.  وإخراجًا 
والكاتب  بوجناح«،  »علي  الراحل  المسرحي  والمخرج  التشكيلي 
بن  »محمد  والمخرج  والممثل  الضراط«،  علي  »عبداهلل  الراحل 
و»علي  الزردومي«  »محمود  التلفزيونيان  والمخرجان  حريز«، 

المصراتي«. محمد 
النشأة  بدافع  مميزًا،  تأثيرها  كان  الحديث«،  »المسرح  فرقة 
ليبيين،  كتابًا  قدمت  لقد  الثقافي.  ومنطلقها  للمحلي،  ومقاربتها 
عدة.  مميزين  مخرجين  وكــذا  الجهاني«،  »علي  الراحل  مثل 
مناشط  ضمن  مسرحية،  عروضًا  وقدمت  الشارع،  في  وعرضت 
كالكاتب  مسرحيين  رواد  تكريم  إطــار  في  متنوعة،  ثقافية 
في  هذا  من  بوخشيم«.  »سالم  والممثل  األمير«  »مصطفي 
وسطها  وفي  الجمهور،  على  التأثير  لها  كان  السبعينيات،  عقد 
مسرحية  ثقافية  مجلة  تصدر  كانت  حيث  والثقافي.  المسرحي 
بفاعلية  يعمر  ثقافي،  مسرحي  منتدى  بمثابة  كانت  وقد  أيضًا. 
كالكاتب  المدينة،  في  المتواجدين  والعرب  الليبيين،  المثقفين 
الفلسطيني  والشاعر  عبداهلل«  »البوصيري  الليبي  السرحي 
تاج«... »عبدالعزيز  المصري  الكاريكاتير  وفنان  القيسي«  »محمد 
وترك  تقاعد،  عقود  منذ  العالم،  في  المسرح  لكن  وغيرهم. 

الركح، للمستجد من الفنون، كما أتصور.

وأكثر  فتكًا  أكثر  ليصبح  يتحور  واإلنسان،  الفيروس  كالهما، 
انتشارًا.

القيم  لميزان  تبدل  من  العالم  في  اآلن  يحدث  فيما  التأمل 
يجعلنا  واألدنى خصوصًا،  األوسط  المعايير، وفي شرقينا  وجداول 
بعدها،  كثيرة ستتبدل  أشياء  أن  يبدو  مفصلية  عند مشاهد  نقف 
مصطلحًا  ليصبح  بعد(  )ما  خلف  بجدارة،  مشهد،  كل  وسيُلحق 
اآلن  البعض  يقترح  مثلما  التاريخ،  في  مهم  مفصل  على  يطلق 
المراوغة  على  المصر  كورونا  لكن  كورونا،  بعد  ما  اسمها  مرحلة 

لم يختفِ ليفتح المجال لما بعده.
المتحدة  الــواليــات  أثناءهما  احتلت  بالتمام،  عقدين  بعد 
تُقرر  أفغانستان،  أرض  الناتو  حلف  من  الداعمة  القوى  وبعض 
السياسي  المناخ  على  اطمأنت  أن  بعد  قواتها،  تسحب  أن  أميركا 
واألمني الذي صنعته خالل عشرين سنة، وستقول للعالم: دخلتُ 
كأنه  ظالمي  تنظيم  يحكمها  مضطربة  دولة  وهي  أفغانستان 
قادم من كتب األساطير، وتركتها دولة ديمقراطية، تنتخب فيها 
النساء  الموسيقية، وتتسكع  السلطات دوريًا، تقام فيها السهرات 
يقارب  بجيش  محميات  الشمسية  والنظارات  الجينز  ببنطلونات 
البشري،  التاريخ  في  عسكرية  قوة  أعظم  دربتْه  مليون،  النصف 
ذريعة  المتحدة  الواليات  جعلته  طالما  الذي  الوهم؛  هذا  أن  غير 
أوهامٌ  تمامًا مثلما تعرت  تعرّى  العالم،  أي جزء من  لتدخلها في 
للسيطرة  طالبان  حركة  قوات  عادت  حين  سابقة،  مغامرات  في 
خططت  التي  الفترة  من  وأقل  قصيرة  فترة  في  أفغانستان  على 
مسلحي  نزهة  يعطل  يكن  ولم  جنودها،  تسحب  كي  أميركا  لها 
الطرق  سوى  األطراف  المترامية  أفغانستان  واليات  في  طالبان 
وقواته  األفغاني  الجيش  تبخر  فجأة  واالنعطافات.  المكسرة 
المتحدة  الواليات  عليها  صرفت  التي  المؤسسات  وكل  الخاصة 
كابل  مليار دوالر خالل عشرين سنة، ودخلت حركة طالبان  ألفي 
صور  حتى  وتطلي  السير،  حركة  تنظم  شوارعها  في  وانتشرت 
الطريق  وبات  األسود،  الزواق  من  بنقاب  الملصقات  في  النساء 
القصير إلى المطار أخطر طريق فوق األرض، تتوجه إليه عدسات 
أن  الممكن  من  وأصبح  الساعة،  مــدار  على  الكونية  الميديا 

نتحدث عن مرحلة )ما بعد( سقوط كابل.
كانت أميركيا الراضية عن مهمتها في تلك األرض التي تبعد 
جنودها،  سحب  في  سوى  تفكر  ال  أكثر،  أو  ميل  آالف  عشرة  عنها 
سحب  مهمة  في  تتورط  جعلتها  السريعة  التقلبات  هذه  أن  غير 
الحليفة، وفوق ذلك عشرات اآلالف  الدول  الجنود ورعاياها ورعايا 
وواثقين  مطمئنين  معها  عملوا  أو  تعاونوا  الذين  األفغان  من 
كل  معها  ولتسحب  األرض،  فــوق  قــوة  أعظم  حمى  في  أنهم 

الكوادر الفنية واإلدارية التي دربتها في الدولة الموقتة.
منطقه،  عقر  في  التاريخ  تغزو  ما  كثيرًا  السريالية  أن  غير 
وتزودنا بمشاهد كأنها من فيلم خيال علمي أو رواية ديستوبية 

يحاول المؤلف أن يشطح بها إلى أبعد حد من الكوابيس.
تابعها  التي  المشاهد  هذه  أحد  منهاتن  برجي  انهيار  كان 
أفالم  أحد  يتابعون  وكأنهم  مباشرة،  الهواء  على  األرض  سكان 
األشرار  بخطر  األميركي  المواطن  تقنع  أن  تحاول  التي  هوليوود 
النهاية  في  ستنتصر  وقواتها  مخابراتها  لكن  يتهدده،  الذي 
هو  بالخطر  التهديد  وهذا  الكابوس،  من  وتحميه  األشرار  وتقتل 
غير  التريليونات،  تتجاوز  القومي  األمن  أجهزة  ميزانية  يجعل  ما 
وال  البشري،  بمحتواه  االنهيار  منهاتن من  برجي  أنقذ  أحد  ال  أن 
حشوتها  صواريخ  إلى  تحولت  التي  المخطوفة  الطائرات  ركاب 
أفضل طقس تطهيري  القاسي  الثأر  وبالتالي سيكون  البشر،  من 
لدافع الضرائب األميركي الذي يثق في رؤى ساسته وفي قدرتهم 

على الثأر.
المشهد اآلخر، كان مشهد تماثيل صدام حسين وهي تتهاوى 
وصواًل  حفرة،  في  ملتحيًا  عليه  القبض  ثم  العراق،  شــوارع  في 
وهو  لصدام  بمشهد  القصير  الفيلم  لهذا  سينمائية  قفلة  إلى 
يسقط في هاوية المشنقة بعد محاكمة استعراضية طويلة، أدى 
العدالة،  خذلتها  التي  الضحية  أو  البطل  دور  بحرفية  فيها صدام 
حبل  إلى  في طريقها  وهي  حتى  عنجهيتها  عن  تتخلى  لن  والتي 
إلى  يُقادون  حين  المتسلسلون  القتلة  يفعل  كما  المشنقة، 
ومن  العدالة  من  ويسخرون  يضحكون  وهم  الكهربائي  الكرسي 

كل شيء.
والبيت  البنتاجون  كاميرات  وثقتْ  مؤثرة،  ثأرية  مشاهد  وفي 
أسامة  لبيت  األميركية  الخاصة  القوات  اقتحام  عملية  األبيض 
باكستان  أرض  على  مراقبة  كاميرات  وسط  الرابض  الدن  بن 
الجنسيات  المتعددة  العمل في شركة اإلرهاب  بعد أن تقاعد عن 
جثته  لتختفي  أبنائه  وأمام  زوجته  خلف  وُقتل  للحدود،  والعابرة 
العالم  19« بعد أن واجهه  تمامًا، ومثلما تحور فيروس »كوفيد- 
واكتشف أسراره إلى فيروس »دلتا« المحير، تحور تنظيم القاعدة 
التي أصبحت أكثر فتكًا وأكثر عدوى وانتشارًا، وقادرة  إلى داعش 
على احتالل أراٍض وأقاليم، وعلى بيع النفط علنا واآلثار واألطراف 
حيرت  هوليوودية  بتقنية  جرائمها  توثيق  وعلى  البشرية، 

المراقبين.
األفغان  من  األلوف  عشرات  احتشاد  في  تمثل  اآلخر  المشهد 
ــ من تعامل منهم مع األميركان مباشرة  في مطار كابل وحوَْله 
أو من عاش في ظلهم شغفًا ال يستطيع التراجع عنه ــ وتجسدت 

الطائرات  يتسلقون جوانب  كانوا  السريالية في مشهد من  ذروة 
بإطارات  تعلقوا  ومن  قوافل،  محطة  في  باركة  نياق  وكأنها 
ارتفاعها على  الطائرات وهي تقلع وسقطوا قتلى بعد دقائق من 

تراب الوطن.
الذين  المهاجرين  المشهد طقسيًا ومؤثرًا، ويشبه هؤالء  كان 
البحر عبر قوارب مطاطية، ويموتون  بأنفسهم في عرض  يرمون 
غرقًا في طريق الحلم بالوصول إلى العالم السعيد. وفي مجملها 
تفضي  قد  التي  السلمية  االنتحارية  العمليات  من  نوعًا  تشكل 
بهم إلى الوصول إلى جنة الغرب الخضراء التي تجري من تحتها 

األنهار وحقوق اإلنسان.
ال  التي  طالبان؛  كانت  قليلة،  شهور  أو  أسابيع،  أو  أيام،  منذ 
تزال تنفذ عمليات تفجير انتحارية حيثما طالت يدها، تُوصف في 
في  طرفًا  أصبحت  وفجأة  اإلرهابية،  بالجماعة  الحر  العالم  أدبيات 
الحوار، يراها الذين صنفوها إرهابية أنها تغيرت ولم تعد طالبان 
تبنت  لو  بها  العالم سيعترف  وأن  األميركان،  التي طردها  األولى 
إلخ  واألقليات..  المرأة  واحترمت حقوق  ديمقراطية  دولة  تأسيس 
تداعبها شهوة  التي  وطالبان  يسمونها شروطًا.  التي  الخزعبالت 
إلى  تحتاج  فقط  لكنها  العالم،  هذا  تطمئن  أن  تحاول  السلطة، 
المثل: تمسكن  يقول  أو كما  اهلل،  ذبيح  يقول  الوقت، كما  بعض 
الوقت  أهمية  وما  الوقت،  هذا  مدى  يعرف  أحد  وال  تتمكن.  حتى 
والزمن لدى منظومة ينطلق مشروعها من العودة في الزمن إلى 

ما قبل اكتشاف كل القيم التي يطالب المجتمع الدولي بها.
بيوتهن  في  المكوث  العامالت  النساء  من  طلبت  طالبان 
الحركة،  الناطقون باسم  الرواتب حماية لهن، وصرح  وستصلهن 
أنهم سيقيمون شرع اهلل ولن يقيموا نظامًا ديمقراطيًا بالتعريف 
الديمقراطية  تطبيق  ســوى  أمامها  ليس  وبالتالي  الغربي، 
التي  بالنظم  زاخر  الشرق  وتراث  اإلسالمي،  أو  الشرقي  بالتعريف 
واالنتخابات،  والصناديق  بالدساتير  الدكتاتوريات  أعتى  تؤثث 
الفقيه  والية  نظام  منها  القريبة  الشرقية  النماذج  هذه  وأحد 
لحى  وفوق  شفاه  بين  تتعهر  التي  الديمقراطية  حيث  إيران  في 
يشبه  بما  الديمقراطية  شعائرها  العمائم  تقيم  وحيث  الماللي، 

حفالت التنكر في المجتمعات الغربية.
العربية،  النظم  من  والمُلهَمة  المستفيدة  اإلرهابية،  طالبان 
الدولة  بناء  في  تشرع  أن  قبل  أنها  فصيحة،  عربية  بلغة  تُصرح 
مداها  السريالية  وتبلغ  اإلرهاب،  وبمحاربة  باألمن  أوال  ستهتم 
جديد  كمحور  المتحدة  الواليات  مع  نفسه  الخندق  في  تقف  حين 

لمحاربة اإلرهاب.
المنطقة،  إيران اإلسالمية منعطفًا في تاريخ  مثلما كانت ثورة 
العشرين،  القرن  مع  بدأت  التي  النهضة  إرهاصات  كل  أجهض 
على  والقبض  التجارة  برجي  احتراق  مشاهد  شكلت  ومثلما 
صدام، أعتى دكتاتور في المنطقة، منعطفًا في المنطقة والعالم، 
مصفحة  أميركية  عربات  في  لكابل  طالبان  اجتياح  سيكون 
ألن  المنطقة،  في  آخر  منعطفًا  بنتاجونية  تمويه  وبمالبس 
وينشئوا  يحكموا  كي  للمتطرفين  الغرب  أتاحها  التي  الفرص 
في  الدينية  الجماعات  كل  أحــالم  تعزز  اإلسالمية،  دوالتهم 
سمحوا،  أن  منذ  ممكن،  األمر  أن  تحس  مرة  كل  التي  المنطقة 
دعموا  أن  ومنذ  إيــران،  في  للحكم  الماللي  وصول  ودعموا  بل 
الوصول  في  الدينية  الجماعات  من  وحلفاءهم  اإلخوان  تنظيمات 
طالبان  يهبون  هم  وها  العربي،  الربيع  بلدان  في  السلطة  إلى 
ستصبح  جيدًا،  يعرفونها  هم  ظالمية  دولة  لتقيم  مــؤزرًا  نصرًا 
اآلن  تركيا  تحضنها  مثلما  الفارة،  اإلرهابية  الجماعات  لكل  مالذًا 

تحت الفتة المعارضة السياسية.
فمن يعتبر السريالية هروبًا من الواقع، هو في الواقع ال يعرف 
جوهرها، ألنها في األساس نابعة من فانتازيا التاريخ الذي شكلت 

المفارقة والفكاهة والشطحات الخيالية روحه األصيلة.
الناتو،  حلف  على  تنتصر  طالبان  حركة  أن  يبدو  عقدين  بعد 
فمن  مرادها.  وحققت  انتصرت  أنها  تقول  أيضا  أميركا  لكن 
أن  يبدو  أطرافها؟.  كل  انتصرت  التي  الحرب  هذه  في  المهزوم 
المرأة األفغانية ــ وعادة ما تدفع النساء الثمن الباهظ لكل حرب 
ــ هي الوحيدة التي تجرعت الهزيمة، وهي تنطفئ خلف األقمشة 
ضوء  لسعة  االحتالل  ظل  في  تذوقت  أن  بعد  جديد  من  الخشنة 

الشمس ونشوة الهواء الطلق.
وال يزال العالم حائرًا في الفيروسات الزائرة: هل هي طبيعية 
هذه  حيال  حائر  هو  مثلما  البيولوجية؟  المختبرات  من صناعة  أم 
هي  هل  وعتادًا:  وفتكًا  قوة  أكثر  وتعود  تختفي  التي  الجماعات 
االستخبارات  مقرات  في  اإلثولوجية  المختبرات  نتاج  أم  طبيعية 

العالمية؟

الساطور الذي فقدناه

تدخل »أطراف دولية«، 
وتدخل »اإلرادة الدولية«
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ما  مرحلة  توصف  الذهبي«  »الكلب  ــة  رواي
األول  الجزء  اعتبارها  يمكن  هل  العلكة،  قبل 

للسراب.. وأي منهما خرج من رحم اآلخر؟
رغم أن »العلكة« كتبت قبل »الكلب الذهبي« إال أن األخيرة 
تتناول مرحلة ما قبل »عشرية العلكة« و»عقد الثمانينات«، 
تكوين  سردية  لسرد  تعود  الذهبي«  »الكلب  أي  فهي 
ومطامح  االستعمار،  بعد  ما  ومرحلة  الحديث  الليبي  الكيان 
مشروع  أعني  والتغير،  والتحديث  التأسيس  في  الكيان  هذا 
شوائب  من  المشروع  ذلك  شاب  وما  بنا  الخاص  النهضة 
في  واجتماعية،  وثقافية  اقتصادية  عراقيل  من  اعترضه  وما 
من  الموروثة  »المدينة  سرديتان  تتصارع  الذهبي  الكلب 
و»التخوم  أوروبية«  بمعايير  النهضة  تمثل  التي  االستعمار، 
الخصائص  كل  تحمل  التي  والبادية،  والريف  الحواف  أو 

المحلية، الضاربة في جذور التاريخ«
»المدينة  السرديتين  صراع  من  فصل  الذهبي«  »الكلب 
وقتيلة«  قاتلة  بهويات  المثقلة  و»التخوم  الهوية«  الهشة 
و»الغزالة«  »الحسناء«  بين  الصراع  فصول  من  فصل  إنها 
إال  والتحديث  الكبرى، وال تبدوالنهضة  المتوسط والصحراء 
هدنة قصيرة بينهما.. أما »العلكة« وتبدو حقا الجزء الثاني 
تفسخ  وبدايات  الفراغ  ولوك  والجمود  التسمر  إال  فليست 

وتحلل مشروع صورة الكيان ما بعد االستعمار.
إليها  المشار  أبوليوس  حمار  روايــة  بين  تبدوالمسافة 
منهما  كل  أن  إال  فلكية،  الذهبي«  و»الكلب  الرواية  في 
خاطئة  التحول طريقة  كان  ويفشل.. هل  المثل  عالم  ينشد 
المؤلم،  الجسر  هذا  عبور  على  مجبولون  أننا  أم  للخالص، 
الليبي  الواقع  وكذا  عامة  إنسانية  رؤية  عن  أتحدث  هنا  أنا 

المرموز في الرواية.
الروايتان كما أراهما اآلن ال تنشدان عالم المثل، بل هما 
مرثية »للكيان المتخيل« ما بعد االستعمار، الهوية »القاتلة 

والقتيلة« وقفة على أطالل »مشروع النهضة والتحديث«.

ومحلية  مغادرة،  أوروبية  بين  صراعا  كانت  الهوية 
التحوالت  وقع  مع  لتصبح  المدينة؛  خارج  من  وافدة 
السياسية خلطة من المتناقضات، موجودة في ذات 
كانت  أين  البعض،  بعضها  عن  ومنفصلة  الدائرة 

بدايات الخلل قبل منعطف 1969 أم بعده؟
تولد  وحية،  متحولة  هي  جامدة  أيقونة  ليست  الهوية 
وتكبر وتشيخ، ترقص وتندب، تكفر وتؤمن، قد تكون عنقاء 
وقد تكون »زومبي« والمدينة مثلت مشروع الكيان الحديث 
عواصف  أمام  الصمود  يستطع  لم  الذي  هشاشتها،  رغم 
الليبية  المدينة  والتخلف،  الظالم  قرون  زومبي  وال  القبلي 
الحديثة يتنازعها المتوسط والصحراء الكبرى »صراع الغزالة 
قبله  بل   1969 يبدأ  لم  الخلل  تكاملهما.  بدل  والحسناء« 
وجرمة  الكبرى  لبدة  منذ  بدأ  الذهبي«  »الكلب  في  بقرون 

والزال مستمرا برايات وآلهة كثيرة.

يتداخل صوت الراوي بقوة مع شخصية البطل.. هل 
أنها  أم  به.  خاصا  إيقاعا  الذهبي«  »الكلب  فرضت 

رؤية تجريبية أخرى للسرد؟
أو  األليجوريا  راوي  تكنيك  فرضه  والبطل  ــراوي  ال تداخل 
تماما  مناقض  إنه  يموت.  وال  يغيب  وهــوراوي  األمثولة 
المشافهة  يعتمد  فهو  المؤلف،  موت  عن  بــارت  لنظرية 
ونظريات  المسرحي  تكويني  ربما  واالستطراد،  والمسامرة 

برتولد بريخت لعبت دورا في كتابتي على هذا النحو.

ص45،  أكتب«  وال  أحكي  ترى  كما  »أنا  النص  في 
ولكن  الذنب..  بعقدة  موسومة  الكتابة  وكأنما 

الحكاية مدينة للكتابة والعكس أيضا؟
لي  يوفر  وهو  الكيان  ميراث  هذا  أكتب،  وال  أحكي  نعم، 
مشاركة القارئ في اللعبة ويكسر اإليهام األرسطي بالواقع، 
الواقع  الالواقع هو  الواقع »حتى يبدو هذا  إنها لعبة تغريب 

بعينه« كما يقول إرنست فيشر.

كانا  الغزالة  وجسد  الحسناء  روح 
أهم مرموزات االلتقاء بين الصحراء 
أرادت  والمدينة.. مع اختفاء الغزالة 
كطرف  نفسها  فرض  أخرى  انساق 
من  متوالية  أمـــام  نحن  ثــالــث، 

اإلزاحات؟
وأيضا  الغزالة  وجسد  الحسناء  روح 
مفترق  ذلك  الحسناء،  وجسد  الغزالة  روح 
الليبي  للكيان  فلسفتين  بين  الطرق 
النهضة  فلسفة  يتبنى  أن  الــحــديــث. 

»خيمته«  على  ويحافظ  األوروبــيــة  بتفاصيلها  الحديثة 
أنصاب  ببناء  العربي  الخليج  فعل  ما  يفعل  أن  أو  و»عباءته« 
الحداثة وحشوها بثقافة »الخيمة« و»العباءة«، ليبيا وطوال 
بروح  والعباءة«،  »بالخيمة  تمسكت  الماضية  عقودها 
تمثل  ما  للغزالة ضد كل  ثورة  كان سبتمبر  الغزالة،  وجسد 
أصولية  ثورة  أيضا  كان  وحداثة،  أوروبي  إرث  من  الحسناء 
فلسفة  عن  منطلقاتها  في  تختلف  ال  إسالمية،  عروبية 
الخميني كثيرا، كان اعتزاال وتمردا ضد »السنة« وما تمثله 
إلغاء كل جهود  يريد  انتقائيا  من فكر محافظ، وكان سلفيا 
النبي،  وفاة  بعد  الموروثة  والعلماء  والفقهاء  المفسرين 
صل اهلل عليه وسلم، ويعود إلى القرن األول للهجرة، كانت 
الموسيقية،  وآالته  إرثه وحرق كتبه  اآلخر بكل  إلغاء  سردية 
كانت محاولة لصياغة الهوية عبر سردية أحادية جامدة رغم 

الضجيج.
مثل  فبراير  بعد  طرابلس  من  والحسناء  الغزالة  اختفاء 
لذا  والعباءة«  »الخيمة  لكيان  استمرارا وتجذيرا  لي  بالنسبة 

ال ثالت في األمر، بل استمرار وتجذير.

وأساطير  الورفليات  خرافة  بين  تجمع  أيضا  الرواية 
في  المزج  هذا  أثر  ما  هيرودوت،  وتاريخ  أكاكوس، 
أي  إلى  بمعنى  الحالية..  التحوالت  وواقــع  طبيعة 

مدى نحن أسرى هذه األبعاد؟
ثمة سردية للكيان الليبي وتحوالته تحاول رواية »الكلب 

ولكن  منها،  متماسكة  سردية  وبناء  شتاتها  جمع  الذهبي« 
شبه  أمر  وسردها  ليبيا  في  قصة  بناء  »العلكة«  في  وكما 
واالجتماعي  والسياسي  الثقافي  القمع  ظل  في  مستحيل 
نفسه،  ويناقض  ويعلق  يناور  السارد  إن  طويلة.  ولعقود 
لينتج  الحداثة،  وفلسفة  آليات  من  ويأسا  ساخرا  يتخلص 
ونظل  التوصيف.  صح  إن  حداثوي«  بعد  »ما  سائال  نصا 
والنص أسرى ميراث متناقض وجامد رغم قفزتنا نحو ما بعد 

الحداثة والتفكيك والسخرية والعبث والالجدوى.

أنت من أنصار اللهجة الدارجة في المسرح الليبي.. 
هل يعني ذلك تلييب المسرح الذي لن يكون ليبي 
الهوية إال بإدخال اللهجة الليبية؟ وما الذي سيتغير 

إذا ما كتب الحوار المسرحي باللغة العربية؟
كانت  إن  النظر  بغض  المسرح«  »لغة  أنصار  من  أنا 
أنا  والفصحى،  العامية  بين  أفرق  ال  بالفصحى،  أو  باللهجة 
أنحاز للغة »المسرح« وهي اللغة »القابلة للتمثيل« بأي لغة 

كانت، حتى لغة اإلشارة، لغة للمسرح.

العربية  الجيوش  لعجز  تجسيد  »توقف«  مسرحية 
هناك اقتران بين الهوية والحرية، بعد 2011.. هل 

الزالت هذه المقاربة موجودة؟
العرب وفاشيتهم  مسرحية »توقف« تناولت عجر العسكر 
رغم عجزهم، والتزال بالنسبة لي هذه الرؤية سارية وفاعلة.

في  السوربون  من  العائد  الفيلسوف  شخصية  نجد 
هنا  الحقيقي؟  دوره  عن  يتخلى  »العلكة«  روايــة 
اإلنترنت،  قبل  الثمانينات  زمن  المثقف  نموذج 
واتسعت  مختلفة  المعركة  أصبحت  وبــعــده 
المواجهة؟ هل اختفى نموذج مثقف العلكة أم الزال 

موجودا؟
تخصصاته  وبكل  أوروبا  من  العائد  المثقف  العلكة  في 
أستاذ الفلسفة واالقتصاد والمسرح واآلثار والناشط المدني 
وغرقوا  التنويري  دورهم  عن  جميعا  تخلوا  البيئة«  »نصير 
العنف  تلوك  أجيال  خرجت  النت  ومع  »اللوك«،  تفاصيل  في 
النت مستنيرة، هم  بالطبع ثمة أصوات عرفت عبر  والعبث، 

»حملة مشاعل« وسط هذا الظالم البهيم.

وحتى  الكامل،  الشلل  من  حالة  عكست  الرواية 
ليقوموا  تماما  مجهزين  يبدون  كانوا  نماذجها، 
بهذا الدور؟ أين محاولة التنوير لماذا سلبت منهم 

هذه األحقية؟
بعيدا عن نص »العلكة«.. أين محاولة التنوير في الواقع 
أن  أعتقد  ال  الحقبة؟  تلك  في  العائدين  هؤالء  أعمال  وفي 
الرواية سلبتهم شيئا بل هم من سلبوها القدرة على كتابة 

سرد متماسك، بدل »اللوك والتأتأة«.

بينما  للمتحف،  محبوبته  العلكة  في  البطل  يقود 
الوعي  حالة  بين  الصراع  هنا  للحديقة،  تشده 
فاطمة  تستسلم  بينما  مختار  عند  نجده  وغيابه، 
العربي  السرد  في  المرأة  لماذا  العلكية؟  للحالة 

تبدودائما مجنيا عليها أو هي الحلقة األضعف؟
واالندماج،  الحياة  إلى  أقرب  العلكة  في  البطلة  أن  أعتقد 
البطل  أي  هــو،  يتمسك  بينما  بالحديقة  تتمسك  فهي 
والجنس  المرأة  هومتسمر.  بينما  تتحرك  هي  بالمتحف، 
الرواية  في  تظهر  اجتماعي،  تخلف  مسألة  والوعي  والتردد 

كأحد أسباب الجمود ولوك الفراغ.

من  كإشكال  الهوية  تظهر  قد  الليبي  السرد  في 
الليبي  الكاتب  هل  المفهوم؟  حيث 
المصطلح  هذه  من  موقفه  في  مرتبك 
هناك  كان  ما  وإذا  النص،  صعيد  على 
موقف أين تتجلى مالمحه؟ وكيف يمكن 

تصنيف نص ما بأنه ليبي من عدمه؟
أي نص وببساطة تامة كتبه ليبي فهو نص 
أو  الفنية  بنيته  أو  لغته  النظر عن  ليبي، بغض 
ليبي،  ونصه  ليبي  كاتب  الكوني  كتابته،  زمن 
نصه  باإلنجليزية  يكتب  أنه  ورغم  مطر  هشام 

ليبي.

الليبي  التشكيل  إن  لك  مقال  في  قلت 
نتاج صدمة بالمنجز التشكيلي األوروبي؟ 

هل يعني ذلك غياب مرحلة التأصيل؟
نعم كانت بداية الفن الليبي الحديث كلوحة 
التشكيل،  األوروبي  المنجز  مع  للتفاعل  نتيجة 
للوحة  التأصيل  محاوالت  كانت  أيضا  ولكن 
تفرض  بــدأت  قد  الليبي  وللتشكيل  الليبية 
في  التاريخ  قبل  ما  فنون  استلهام  عبر  نفسها 
والناقشين  للنساجات  الفني  المنجز  ليبيا وأيضا 

وصناع الفخار.

الليبيين  نجد  أكاكوس،  إلى  رحلتك  في 
حياتهم،  بتوثيق  معنيين  جدارياتهم  في  القدامى 
بينما يفتقد إنسان العصر هذا الشغف، هل نتحدث 
عن  هنا  السؤال  يمكن  وهل  الوعي،  حالة  عن  هنا 
ونحن  اإلنسانين  بين  واالختالف  التقاطع  نقاط 

نتحدث عن فارق 7 آالف سنة؟
جذور  بال  لسنا  بأننا  أحسست  أكاكوس  إلى  رحلتي  في 
زياراتي  ــى  أول كانت  فقط،  رمــل  صندوق  ليست  وليبيا 
وحاورت  وقابلت  الماضي  القرن  تسعينات  في  لألكاكوس 
ومكتشف  التاريخ  قبل  ما  لوحات  مكتشف  »فبريتسيوموري« 
اآلن،  إلى  العالم  في  مومياء  أقدم  وهي  الليبية«  »المومياء 
ملفا  ثم  »ال«  مجلة  في  األكاكوس  عن  كامال  ملفا  ونشرت 
آخر في »الفصول األربعة«، كان ذلك منذ تالثين سنة، وفي 
»الكلب الذهبي« اعتمدت على لوحات الخصوبة »أيروتك«. 
ومحيطهم  اليومية  حياتهم  أسالفنا  صور  اللوحات  تلك  في 
أيضا  اليوم يصور  الليبي  الفنان  أن  وأعتقد  ثم معتقداتهم، 

كأسالفه حياته وآالمه وآماله ومخاوفه بالطبع.

أن  العميقة«  »القبيلة  بعنوان  لك  ذكرت في مقال 
المدني  المفهوم  سحب  إلى  وبقوة  عادت  القبيلة 

للمدينة.. كيف تبدوالعالقة بين القبيلة والهوية؟
بكل أسف القبيلة ابتلعت المدينة، بل إن المدن تحولت 
بكل  القبيلة  العنق،  ربطات  شيوخها  لبس  وإن  قبائل  إلى 

أسف الزالت فيروسا قاتال في كياننا الهش.
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الفوتوغرافي  والمصور  التشكيلي،  الفنان  وزمالء  رفاق  يقول 
عنه  كتبوا  ممن  لخصنا  الذين  سلمة،  بن  حمد  خالد  المثقف 
أو  فكرة  ألي  )ال(  يوما  يقل  لم   « أنه:  رحيله  بعد  تأبينه  في 
مشروع«  ألي  النداء  يلبي  ما  سرعان  كان  بل  تعاون  أو  عمل 

مفيد للفن والمجتمع.
كان  ديسمبر1969.  يوم20  سبها  بمدينة  الفنان  هذا  ولد 
الفنية،  موهبته  أوقــظ  ما  هو  مبكرا  العربي  الخط  تقليده 
أن  منذ  عليه  كبيرا  تأثيرا  بركة  على  التشكيلي  للفنان  وكان 
وبعدد  عاما،  عشر  خمسة  يتجاوز  لم  صبيا  بمرسمه  التحق 
هـــذه الــســنــوات كـــرم في 
دراسات  له  والمغرب.  تونس 
من  اإلفريقي،  الفن  في  فنية 
هذه  أقنعة  فــي  بحثه  خــالل 

العجيبة. القارة 
في  ــرار،  ــ ــإص ــ وب ــارك،  ــ شـ
ــارض  ــع ــم ــن ال الـــعـــديـــد مـ
الــمــدن  بمختلف  المحلية 
للخالفات  متجاوزا  الليبية، 
السياسية،  وأيــضــا  الفنية، 
الوطنية.  للمصالحة  حقيقي  سفير  هو  الفنان  أن  يرى  وهو 
هذه  »أن  مؤكدا:  واحد  بوطن  دائما  يحلم  الدوام  على  وظل 

المرحلة هي مرحلة عابرة في تاريخ الوطن«.
الواقعية  فــي  ــاذ  أســت عبيدة  عــوض  الــفــنــان  أن  ــرى،  يـ
عبد  أن  ويعتبر  »البورتريه«  بفن  مأخوذ  وهــو  السحرية، 
الفن.  هذا  رواد  أهم  من  الصويعي  وفــوزي  الرياني  ــرزاق  ال
الفن،  في  الواقعية  المدرسة  أنصار  من  »أنا  قائال:  ويؤكد، 
الصورة  يرسم  ــذي  ال اإليجابي  الــواقــع  اغتنام  لزوما  وأرى 
الحزينة.«.  الصورة  يعكس  الذي  السلبي  الواقع  ال  الجميلة 
واقعنا  عن  للتعبير  األقــرب  هو  الكاريكاتير  فن  »أن  ويعتبر: 
يوصل  من  ضد  أنــه  ــال،  ق مثلما  ــذا،  ه يعني  وال  المحزن، 
المدرسة  أنــصــار  ويــحــتــرم  ــراه،  يـ الـــذي  بالشكل  رســالــتــه 

السريالية أو التجريدية«. رحل عنا في يوم 2018/11/22.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

التشكيلي خالد 
حمد بن سلمة

كان تقليده الخط 
العربي مبكرا هو ما 

أوقظ موهبته الفنية

منصور بوشناف: القبيلة منصور بوشناف: القبيلة 
بكل أسف ال تزال فيروسا قاتال بكل أسف ال تزال فيروسا قاتال 

في كياننا الهشفي كياننا الهش

قال إن الهوية ليست أيقونة جامدة بل متحولة وحية

»إمكان« تصدر ديوانني لـ نور 
الدين سعيد وأميلة النيهوم

الفنادي يوثق سيرته بني
 السيكا وامليكرفون

● جانب من الحضور

حوار : عبدالسالم الفقهي

دواوين  أول  طرابلس،  في  والتوزيع«،  للنشر  »إمكان  دار  أصــدرت 
ونصوص  »الملكة...  بعنوان  سعيد،  الدين  نور  الدكتور  األكاديمي 
أخرى«. ويحتوي الديوان على باقة من النصوص الشعرية والنثرية، 
لوحة  وجاءت  بوشناف،  والروائي، منصور  الكاتب  فيما كتب مقدمته 

الفنان التشكيلي بشير حمودة غالفا للديوان، وفق »وال«.
وعن الدار نفسها، تصدر خالل األيام المقبلة المجموعة الشعرية 
أطراف  على  مشيا  »أحبك  بعنوان  النيهوم،  أميلة  للشاعرة  األولى 
للشاعر  مقدمة  مع  شعريا،  نصا   58 المجموعة  وتضم  األصابع«.  
والكاتب الدكتور نور الدين سعيد، وعلى ظهر غالف المجموعة كلمة 
للكاتب والقاص الراحل يوسف الشريف، ولوحة الغالف من تصميم 

الفنان التشكيلي محمد بن األمين.

وبياتي..  »سيكا..  الجديد  كتابه  الفنادي  يونس  والناقد  للكاتب  صدر 
ميكرفون«، عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

في  الليبي  الفني  المشهد  بهموم  تعنى  مقاالت  يتضمن  الكتاب 
الجوانب  أهم  يشمل  كما  والمسرح،  واألغنية  التلفزيونية  الدراما 
تجاوزت  تجربة  خالل  اإلذاعية  الفنادي  بتجربة  الخاصة  التوثيقية 

يصفها  والتي  سنة  ثالثين 
قائال:  الكتاب  مقدمة  فــي 
العمل  في  تجربتي  »تنوعت 
مذيع  فاشتملت  ــي  ــ اإلذاع
اإلذاعي  البث  لبرنامج  الربط 
ــراءة  وق المسموع،  اليومي 
السياسية  ــار  األخــب نــشــرات 
وإعداد  المسموعة،  والمحلية 
الحوارية  البرامج  وتقديم 
وغيرها  والمسجلة،  المباشرة 
انطبعت  التي  األعــمــال  من 
الحواري  للجانب  بانحيازها 

والتوثيقي«.
لقاءات  اإلصـــدار  ويضم 
من  عدد  مع  المؤلف  أجراها 
كالفنان  الفنية،  الحركة  رموز 
الهادي  الموسيقار  الــراحــل 

الكتاب  التلفزيوني.  التقديم  رائدة  الكبتي  عائدة  واإلعالمية  الشريف 
وكقاعدة  اإلذاعية،  التجربة  لتوثيق  وملهمة  تجربة مهمة  أيضا  يمثل 

بيانات لألجيال الالحقة، وخلق تراكما أرشيفيا لسيرة الفن والثقافة.

الثقافية،  للدراسات  الليبي  المركز  نظم 
بعنوان  ندوة  الفقيه،  حسن  بدار  اإلثنين، 
المحلية«،  وتنويعاتها  الموسيقية  »الفكرة 
المحلية  السمات  تناولوا  بحاثين  بمشاركة 
اثرها  وكذا  التراثية  وشواهدها  للموسيقى 

في تنمية الذائقة الفكرية والجمالية.
في  حامد  بن  عبدالمنعم  الدكتور  وتناول 
وهي  رئيسة،  نقاط  ثالث  مسجلة،  مداخلة 
ومكون  وتطورها،  الموسيقية  الفكرة  والدة 
أولى  على  وبالوقوف  وقيادتها،  الفكرة، 
بيتهوفن  أن  إلى  المحاضر  يلمح  النقاط 
ذلك  ومع  أصم  حياته  نهاية  في  كان  مثال 
نمسيه  ما  يمتلك  لكونه  التأليف،  في  استمر 
فقط  يحتاجه  كان  وما  الداخلي،  االستماع 

التي  الموسيقية  البنايات  ليؤلف  وقلم  ورقة 
المؤلف  خبرة  أن  إلى  إضافة  بداخله،  يسمعها 
الخطوط  تحديد  من  تمكنه  الموسيقي 
استخدام  لمرحلة  انتقاله  قبل  للعمل  العريضة 
في  تكمن  األصعب  المهمة  أن  كما  اآللة، 
أصلي  قالب  في  ووضعه  الفني  العمل  تطوير 

وفعال.
بالنقطة  يتعلق  فيما  حامد  بن  وأوضح 
نغمات  بضع  من  تتكون  الفكرة  أن  الثانية 
من  صياغتها  تتم  أو  متوقع  غير  بشكل  تأتي 
األخيرة  النقطة  في  ويلحق  ما،  إيقاع  خالل 
كامل  لتصور  تخضع  ال  الفكرة  أي  قيادتها  أن 
يتوصلون  الكبار  فالملحنون  البداية؛  منذ  لها 
دائرة  ارتسام  دون  تدريجا  الفكرة  قيادة  إلى 

شاملة لها مسبقا.
نقابة  نقيب  ناجي،  ناصر  الدكتور  وتطرق 
أغاني  دور  إلى  طرابلس،  الموسيقية  المهن 

الدراسية  المناهج  في  التراثية  األطفال 
ذاكرة  من  جمعه  ما  بحصيلة  مستشهدا 

الرواة لبعض األغاني.
الليبية  األغنية  أبعاد  ورقته  في  وبين 
والحياة  الفلكلور  عبر  الثقافي  الحقل  في 
دائما  يرتبط  الفن  كون  االجتماعية، 
لقوانينها،  وفقا  ويتطور  االجتماعية  بالظروف 
وعي  عن  تنشأ  ال  الفنية  األشكال  أن  أكد  كما 
يحددها  نظرة  عن  تعبير  وإنما  فقط،  فردي 

المجتمع تجاه العالم.
هيئة  عضو  الغريب،  بشير  الباحث  وتوقف 
الفنون،  لتقنيات  العالي  المعهد  في  التدريس 
الجمهور،  أو  المتلقى  تراود  التي  األسئلة  عند 
نوتته،  المؤلف  يكتب  كيف  لمعرفة  وشغفه 
من  ويصنع  خاصة،  لقدرات  ربما  ذلك  مرجعا 
لطقوس  مختلفا  إيقاعا  تتصور  هالة  خياله 
يعيش  الواقع  في  لكنه  وعالمه،  الموسيقي 

بعادات  شبيها  روتينيا  وعمال  العادية،  حياتنا 
األكل والنوم.

المستمع  على  المستحيل  من  أنه  وأضاف 
الموسيقى  عن  كاملة  فكرة  تكوين  العادي 
اإليقاع  خفايا  في  ما  حد  إلى  الدخول  دون 
تتبع  يستلزم  ما  وهو  الصوتي،  والطابع 

الدراسات المختصة في هذا المجال.
األسس  عند  مشاركته  في  الغريب  وعرج 
تعريفنا  في  ساهمت  التي  والبدايات 
عالمها  بعد  فيما  كونت  كآلة  بالموسيقى 

ومجالها الواسع عبر االستمرار واالبتكار.
أبوجراد،  علي  التربوي  المفتش  وتحدث 
نصوص  وجود  أهمية  عن  له  مداخلة  في 
لذلك  نفتقر  »إننا  معلقا:  بالمدارس،  لألطفال 
النصي  سياقه  في  ينتمي  ال  موجود،  هو  وما 

والموسيقي لثقافتنا وبيئتنا االجتماعية«.

املركز الليبي للدراسات الثقافية ينظم ندوة عن الفكرة املوسيقية
القاهرة - الوسط

تبدوالمسافة بين 
رواية حمار أبوليوس 

المشار إليها في 
الرواية و»الكلب 

الذهبي« فلكية

● منصور بوشناف

يقدم النص السردي بشكل عام أفق وتصورات الكاتب ألفكاره ووجهة نظره في 
الحياة والمجتمع، ويدخل مع هذه العالقة في سلسلة من التأثير والتأثر، عبر 
هضم وإعادة بث في صياغات نثرية متعددة، تستجلي أسئلة كيانها وعوالمه 

الدفينة، وربما تشكل الهوية مرتكزا رئيسيا في هذه المعادلة باعتبارها 
الفسيفساء الجامع لكل هذه األبعاد، ولفهم أكثر يقترب من مفازاتها كان الحوار 
مع الكاتب والناقد منصور بوشناف الذي صدرت له أخيرا رواية »الكلب الذهبي« 
عن دارالفرجاني، وهي الثانية بعد روايته األولى »سراب الليل أوالعلكة«، اللتان 

تتشابكان مع الهوية والجغرافيا والتاريخ.



واللحظة  ودراستك  نشأتك  عن  تخبرنا  ماذا 
الفارقة التي عرفت فيها أنك ستكون فنانا؟

بيتنا  ثقافة  البالد،  خارج  بها  البأس  فترة  عشت 
كانت منفتحة على اآلخر فكان أخي إيهاب يعزف 
أساسه  ألن  الشرقي  اللون  تغني  فرقة  وأنشأ 
التي  وأختي  هو  الــروك  يسمع  كان  لكنه  شرقي 
تكبره إيمان، لفت نظري هذا اللون وشدني كثيرا، 
تقنية  خريج  فأنا  اختصاصي  ليست  الموسيقى 
اإلعالم  أعتمد على  ال  إنني  دائما  أقول  معلومات، 
الموسيقى  أعتبر  ال  ألنني  ربما  وهذا  الظهور  في 
صنعة ونظرتي للفنان مختلفة جدا فهو ال تصنعه 
كمية السيديهات وال تصنعه الشهرة أيضا، الفنان 
الحقيقي هو من يضع لمسة خاصة أو انقالبا في 
وجهة  من  الحقيقي  الفنان  هو  هذا  الفن،  عالم 
نظري وليس شرطا أن يمتهن الفن، أنا اهتممت 
منذ سن مبكرة بكل العلوم اإلنسانية وكنت أقرأ 

ــا  ــرا أم ــي ــث عالمي ك فهي  الموسيقى 
دون طموح ودون 
في  طــمــع  أي 
أو  ــرة  ــهـ شـ

جوائز.
تـــؤثـــر 
كثيرا  ــي  ف
ــف  ــ ــواق ــ م
بــــعــــض 
نين  لفنا ا
لحقيقيين  ا
مارلون  مثل 
بــرانــدو 

الهندية  صديقته  وكلف  باألوسكار  فاز  عندما 
بهرجة  كله  ليس  الفن  للجائزة،  رفضه  بإيصال 
مستواي  تطور  عــن  عرفت  متى  أمــا  ــو«،  و»شـ
ردود ورسائل  فإن  تماما في مكاني  وأنني  الفني 
موسيقيين عالميين قالت ذلك بوضوح، التقييم 
الموسيقى  من  اللون  هذا  في  المحلي  أو  الليبي 
شيء«،  ال  أو  شيء  »كل  أريــد  وأنــا  منصفا  ليس 
أفعال  ردود  تابعت  بعد مشاركات خارجية عديدة 
الموسيقيين العالميين فعرفت أنني وصلت إلى 
مستوى عال جدا يقترب منهم ومن االحتراف وكان 

هذا مع بداية األلفية الثالثة.
اإلنسان بشكل عام ال يكف عن التعلم والبحث، 
بوجود  محظوظا  كنت  األخيرة  السنوات  في  وأنا 
الرسام  المفكر  الفيلسوف  الحقيقي  الفنان 
بنفسي  ثقتي  زاد  النعاس،  أسامة  »األصــلــي« 
وساعدني كثيرا دون أن يعرف، جعلني وجوده ملما 
بالفن من الناحية التاريخية واألنثروبولوجية، أنظر 
إليه من زوايا أخرى مختلفة وأتكلم عن ذلك بكل 

ثقة بعد أن كنت أهمس بصوت خافت.
داخله..  أو  الوطن  خارج  جمهورك  ترى  كيف 
من  نخبوي  أو  عـــادي  جمهور  هــو  ــل  وه

المهتمين بالموسيقى العالمية فقط؟
من  أي  نخبويا،  ما  حد  إلى  جمهورا  أراه  نعم 
المهتمين بهذا اللون فقط سواء في ليبيا أو في 
أو الشرق أوسطية ذات  العربية  البلدان  أو  الخارج 
الثقافة »األورينتال« )الشرقية(، ألن الدول الغربية 

هذه ثقافتهم وفنهم أصال لذلك ينسجمون 
مع ما أقدمه.

وما أبعدني عن اإلعالم، حتى 
جيدا  يعرفونني  من  هؤالء 

تجاهلي،  ويتعمدون 

ما  أن  إال 
اللون  هو  أبعدني 
فهو  ــه  ــ أؤدي الـــذي 
أو  يحبه  ال  غربي  لون 
بعضهم،  إال  يفهمه 
أجنبيا  كنت  لو  ربما 
أكثر،  معروفا  لكنت 
لست  ــا  أنـ ببساطة 
أحمر،  بــســاط  فــنــان 
ــو أنــنــي كــذلــك لما  ل
حفالت  الوسيلة،  عدمت 
ومهرجانات ولقاءات كثيرة 
»أنا  فيها  أقول  أن  أستطيع 

ــا«  ــ ــن ــ لكنني ال أفعل إال نادرا أو بدعوة ه
خاصة ألقدم شيئا معينا وال أذهب لمجرد الحضور 

فقط، ال يستهويني هذا.
كيف  ليبيا.  في  الموسيقي  العمل  ظــروف 
السنوات  في  اختلفت  وهــل  اليوم  تراها 

األخيرة؟
موضوع  هذا  كصنعة  العمل  بمعنى  العمل 
تمارس  أو  عمال  تصنع  أن  الموسيقي  العمل  أما 
جدا  صعب  ليبيا  في  آخر،  شيء  فهذا  الموسيقى 
االعتماد على الموسيقى كمصدر رزق إال إذا كنت 
موجها أو تتبع غيرك، في الخارج أيضا يحدث هذا 
وهناك توجيه في بعض األنواع الموسيقية لكن 
هناك لكل شيء جمهور أما هنا فصعب جدا خاصة 
صناعة  توجد  ال  باختصار  أقدمه،  الذي  اللون  في 

موسيقى في ليبيا.
المعرقلون  ــل  األق على  أو  النجاح  أعـــداء 
والمحبطون.. هل كانوا موجودين في دفاتر 

حياتك؟
وغريبة  ضروس  حرب  هي  نجاح،  أعداء  ليسوا 
الذي  اإلعالم  أوال  أطراف،  عدة  واجهتها من  جدا 
لي في  بالواسطة حدث هذا في مشاركة  يدعم 
طرفا  ألن  حربا  واجهت  فويس«  »ذا  برنامج 
أن  أريــد  ال  ينجح،  أن  آخــر  لمشترك  أراد  آخــر 
مهما  أنصفهم  فلن  أعداء  وأصنع  أسماء  أذكر 
زمالء  أقول  أن  أريد  ال  وثانيا  أوال،  هذا  قلت. 
نظام  يتبنى  وسط  كله  الفني  الوسط  لكن 
لست  أنا  فنانا،  تصبح  طلبا  قدم  »الجمعية«، 
محبطا أو سلبيا وال أكره الفن، بمعنى: قدم 

شيئا حقيقيا وجميال سأضعك على رأسي.

موجودين  أو  به  ملتحقين  من  الوسط  هذا 
شيئا  يقبل  ال  مجتمعنا  بشدة،  حاربني  أصال  فيه 
غريبا أو الفتا وهذا بديهي فنحن ال نؤمن بالفكر 
المدني وأي شيء غريب وخارج عن المألوف نرفضه 
لن  السياسة  في  وحتى  الفن  في  هــذا  بشدة، 
يضعك أحد في خانة التميز، بل في خانة الغرور، 

نحن متخلفون وال نقبل اآلخر المختلف.
النظرات  وبعض  الجمهور  إلى  باإلضافة  هذا 
التي تتهمك بموجة غزو ثقافي وهناك من يعزف 
أيضا على وتر الدين ويتهم كل من يخالفه بالكفر 
أعداء  من  الكثيرين  سلوك  أصبح  لألسف  وهذا 

الجمال والنجاح.
أن  لمن يحب  الكوت  المبدع هاني  إذا سألنا 
فماذا  وعالميا  وعربيا  محليا  يغني  أو  يسمع 

يقول؟
من الصعب أن أخبرك فالمدارس كثيرة وكبيرة، 
أي شيء جميل أحبه حتى إذا كان هنديا أو يابانيا 
أو صينيا، لكني أجد نفسي كثيرا في ستايل البلوز 
روك  الهارد  عام  الروك بشكل  أحب  روك،  والجالم 
ومؤسسه  الجالم  أحب  لكني  روك  سكول  واألول 
الميتال  إيدي فان هيلين وأسمع كثيرا موسيقى 
خاصة متلي كرو األميركية، أسمع أم كلثوم أحيانا، 
بغض  أحبه  جميل  شيء  أي  إيطالي،  التيني،  جاز، 

النظر عن المدرسة التي ينتمي إليها.
محليا أيضا أسمع كل ما هو جميل، ال أذكر أن 
هناك  كانت  زمن  منذ  الهوس،  حد  شدني  شيئا 
»ماي  اسمها  إســالم  أخي  أسسها  لفرقة  أغنية 
أعمال  إلى  إضافة  كثيرا،  أحبها  هوم«  بيلوفيد 
وبعض  فكرون  ألحمد  وأخــرى  المزداوي،  لناصر 
المتفرقات لفنانين آخرين ال تحضرني حاليا، لكني 
أعتبر أن ناصر المزداوي شيء مختلف تماما وحالة 
خاصة جدا، لقد غير الفكر الكالسيكي للموسيقى 
ووضع أسس مدرسة قائمة بذاتها، هو قيمة فنية 
عالمه  خلق  ناصر  فنان،  مجرد  وليس  جدا  كبيرة 

الخاص وجعل اآلخرين يتبعون خطاه.
ما هو الفرق برأيك بين الفنان الليبي أو حتى 

العربي والفنان في العالم اآلخر؟
المناطق  باختالف  فقط  يختلف  واحــد،  الفن 
واألقاليم والمناخ العام والوقت أيضا، لكن النمط 
الليبي والعربي بشكل عام  الفن  الذي يسير فيه 
الليبي  الفن  العالمي،  الفن  عن  كثيرا  يختلف 
عانى كثيرا سياسيا وأثر هذا كثيرا على مسيرته 
العربي  أما  فنانين مميزين،  ينفي هذا وجود  وال 
كاعتماده  المشاهدين  لجذب  سوق  مجرد  فأصبح 
كليا على األشياء التي تحرك اإلنسان منذ األزل أي 
لكنهم  لديهم هذا  أيضا  الغرب  صورة فقط، في 

يملكون مدارس أخرى مختلفة.
العالمي«  »الفنان  عبارة  عن  بعيدا  ــذا  وه
عربية  لجالية  يغني  من  ليس  العالمي  فالفنان 
أن  دون  الكنديون  يسمعه  من  هو  بل  كندا،  في 
يعتبروا أعماله مجرد أعمال »ديسكو«، هي فقط 

تخدم بعض أنماطهم الحياتية وال يطربون لها.
من  يعانون  وال  متحررون  اآلخر  العالم  فنانو 
باألنماط  ومليئة  مفتوحة  بيئتهم  المشاكل، 

نحن  أما  والجميل،  البشع  فيها  التي  الموسيقية 
فلدينا بيئة واحدة. الفنان الغربي مواضيعه أكبر 
أميركا  في  التعليم  نظام  غيرت  أغنية  وأعمق 
وأغاني بوب ديلين قلبت مفاهيم مجتمعية، أغاني 
وجيمس  جاكسون  ومايكل  برينغستين  بروس 
فنانو  حتى  شيئا  أغنياتنا  تصنع  لم  نحن  براون، 
 2011 أحداث  أثناء  بعضهم  أخبرني  وقد  األزمات 
لكنني  بالمناسبة  أعماال  وأقدم  الفرصة  أنتهز  أن 
إلى  نفتقر  نحن  رسالتي،  ليست  فهذه  رفضت 

المعايير في كل شيء لألسف.
مستويات  إلى  نقلك  معين  عمل  هناك  هل 
بعيدة من النجاح أو أنه التراكم لكل مسيرتك 

هي ما صنع إبداعا خاصا بك؟
أنا لست ممن يسجل دائما ولست كثير اإلنتاج، 
بالنهوض  المدني  الشكل  بدأ  السبعينيات  في 
المزداوي  ناصر  بوجود  باهي«  »حاله  الفن  فكان 
وزمالئه، بعدها حدثت نكسة وظهرت قصة حرق 
الجينز  ارتــداء  حتى  تقريبا  شيء  كل  ومنع  اآلالت 
وكانت األشرطة تصلنا عن طريق التهريب، وقتها 
كنت صغيرا وكثير السفر، وقتها ظهر الريقي ألن 
ظهر  لكنه  به  مهتمين  كانوا  ربما  القذافي  أبناء 
بصبغة ليبية فيها تلبية لحاجات السوق باستثناء 

بعض الفنانين الجيدين.
عندما ظهرت أنا عاد الفن الغربي إلى الواجهة 
وعاد معي حتى من كان انسحب من الساحة ليعود 

مع بعض الخوف من الوضع السياسي القائم.
موجة  ظهرت  الحصار  وبعد  األلفينات  في 
الحفالت الموسيقية في السفارات والشركات وأنا 
من كسرت الصنم األول الذي كان يخشاه الجميع، 
ووقتها ظهرت أيضا بعض األصوات المهمة مثل 
كانت  وهذه  الشكشوكي  وأسامة  التركي  جالل 
التي ينفذ فيها شريط غربي بكالم  المرة األولى 
وجالل  أسامة  وصل  مختلفة،  شرقية  وعرب  عربي 
لمستويات قوية وأنا حاولت أن أجاريهما واستفدت 
لمستوى  ووصلت  معهما  تجربتي  من  كثيرا 
لم  أنهما  جدا  ويؤسفني  كبيران  هما  يرضيني، 
»نتمنى«  أغنيتي  انتشرت  لي  بالنسبة  يستمرا. 
في بريطانيا وأيضا أغنية »الحيرة« التي سجلتها 
بشيء  أحتفظ  أن  ودون  بالصدفة  مختلف  بشكل 
أغنية  أيضا  أميركية،  صديقة  لي  أرسلتها  حتى 
مع  اشتغلتها  وقد  جميال  صدى  حققت  »ميرور« 
عدة  وهناك  بنغازي  في  المقيم  البوسني  »دادو« 
هو  اسمي  صنع  ما  باختصار  لكن  أخــرى  كفرات 
الفن  الساحة في هذا  الغربي وفقر  للفن  إرجاعي 

تحديدا.
دائما وأبدا سنسأل عن جديدك وماذا يقول 

هاني الكوت لجمهوره المحب دائما؟
محددا  شيئا  أقــول  ولن  متفرقة  أعمال  هي 
فالفنان تعتريه حالة يقدم فيها شيئا والناس هي 
أقول  فال  أنا  أما  عنه  فتبحث  العمل  يعجبها  من 
شاركت  بالجديد،  أعد  أو  الشيء  هذا  أجهز  بأنني 
في »ستاند باي مي« مع حمد الحاسي وعدة أعمال 
مع دادو، لم أتعود على تجميع أعمالي أو توثيقها 

وأرشفتها لكنني مؤخرا بدأت بذلك.
إذا سألناك عن أسماء ليبية هي صانعة تاريخ 

ومجد، فماذا تقول؟
المجال  يتسع  ال  كثيرون  الشرقي  اللون  في 
وأحــتــرم  متخصصا  لست  ــي  إن ثــم  لذكرهم 
التخصص جدا، أما الغربي فالليبيون لم يصنعوا 

أو  »النقلة«  صنعوا  لكنهم  الصرف  الغربي 
الشكل الفرانكو وغيره، كان الرائد في هذا ناصر 
رهيبة  نجاحات  بداياته  في  حقق  الذي  المزداوي 
الشرق  موسيقى  في  للتغيير  معلما  أراه  ودائما 
األوسط، هو فنان عالمي، ثم يأتي أحمد فكرون، 
هما أكثر من شدني وتأتي بعدهما أسماء صنعت 
بعض األعمال المبهرة مثل جمال حمادي، وغيره 
فإن  كتأسيس  لكن  أسماء،  اآلن  تحضرني  فال 
الرقم واحد هو المزداوي ثم يليه فكرون هذا ما 

أراه.
الكبير، لكنني  انتهت أسئلتي للضيف  إلى هنا 
طلبت منه أن يتحدث عن أشياء قد يريد إيصالها 

لجمهوره وأنا لم أسأله عنها، فقال:
_ الفنان في نظر الفالسفة أو التاريخ الفني هو 
الذي غير بفنه النمط الطبيعي للحياة في نظرية 
تقدمية شئنا أم أبينا، ودليل التقدم هو المعرفة 
هو  الحقيقي  فالفنان  ذلك  على  وبناء  التراكمية، 
أو  خاصة  بصمة  يضيف  أو  المدارس  يغير  الذي 
الحقيقي ليس  الفنان  ما،  فكرا خاصا في مدرسة 
تسع  له  بيتهوفن  والسيديهات،  األعمال  بكم 
من  قليل  عدد  له  غوخ  وفان  فقط  سينفونيات 
برع  كانت سبب شهرته، هناك من  التي  اللوحات 
المدرسة  ليس كمن صنع هذه  لكنه  مدرسة  في 

ووضع أسسها.
أو  حــرفــيــون  فهم  المهنة  مــمــارســو  أمـــا 
الذي  هو  الحرفي  فنانين،  وليسوا  »صنايعية« 
ال  ولكن  الرسم  أو  الغناء  أو  العزف  موهبة  يملك 
تعني له المعرفة الفلسفية والتاريخية للفن شيئا، 
وشخصية الفنان يجب أن تكون حقيقية وليست 
مزيفة، ليست شخصية مجامالت ونفاق اجتماعي، 
بل شخص مباشر ال يتذاكى، ويتكلم فقط ليكون 

دقيقا في ما يقصده.
كانت  إذا  بالتوقف  الفنان  ينصح  من  هناك   _
أعماله ال تعجب الناس وأنا أقول بأن هذا يتماشى 
فقط مع مفهوم »الصنايعي« الذي يعمل ليعجب 
الحقيقي  الفنان  بينما  الثناء،  وينال  الناس  عمله 
قد يموت قبل أن يفهمه الناس، هناك من يعتبره 
فقط  هو  أطــوار،  غريب  يراه  من  وهناك  مجنونا 
حالة مختلفة، أنا مثال أستطيع أن أغني أنواعا أخرى 
غير الغربي لكن هذا ليس ما أريده وليس ما أحب 

أن أقوم به.
في ليبيا كل شيء لدينا بالمحسوبية وكل من 
حاشا  الدعم،  نتيجة  كان  ليبيا  في  الشهرة  نال 
أبدا  أحد  يدعمني  لم  وأنا  الحقيقيين،  الفنانين 
حتى أهلي باستثناء زوجتي وبعض األصدقاء فقط، 
نعم لم يدعمني أحد وهناك من يقول بأنه تجول 
الحفالت  وأحيا  وكندا  وأميركا  أوروبا  مسارح  في 
هناك، لمن هذه الحفالت؟ إنها لليبيين في أوروبا 
هذه  ألهل  الحفالت  تقدم  أن  هو  هنا  والفيصل 

البالد وليس لمواطنيك.
العقلية  توجد  ال  لماذا  ــرة:  م ذات  كتبت 

االحترافية للعازف والفنان الليبي؟
جيتارا  طفل  يمسك  قــد  مثال  تونس  فــي 
ال  نحن  الياء،  إلى  األلف  من  أغنية  لك  ويصنع 
والديني  الثقافي  اإلرث  هو  والسبب  هذا  نملك 
الليبي  عام  وبشكل  غريبة،  نفسيات  يصنع  الذي 
كان  أنه  يوما  صديق  أخبرني  »كسول«،  فنان 
حتى  كبير  وغرور  بالنفس  كبير  باعتداد  يغني 
سافر ألميركا واكتشف بأنه ال يملك شيئا فتوقف 
المجال،  هذا  من  انسحبوا  أيضا  أخوالي  هناك، 
انسحب،  الغربي  تضاهي  أن  تستطيع  ال  عندما 
نفسه  على  يسبغ  الذي  الشرقي  الفنان  غير  هذا 
صفة العالمية وهو فقط يغني للعرب المقيمين 
الفن  في  تؤثر  أن  هي  العالمية  الــخــارج،  في 
إيدي  أو  هاندريكس  جيمي  فعل  كما  العالمي 
فان هيلين أو بي بي كينج أو جيمس براون، هذا 
هو الفن أما الباقي فهو مجرد صنعة وليس فنا.

من  وخذالن  اإلعالم  لدور  أيضا  أشير  أن  أحب 
كإعالمي مقتنعا  إذا كنت  أصدقاء،  نعتبرهم  كنا 
هذه  بظلمي،  لمزاجيتك  تسمح  فال  أقدمه  بما 
تنكر  ال  ولكن  اكرهني  ــالم،  اإلع ألمانة  خيانة 
كنت  أنك  خاصة  أقدمه  الذي  والفن  جهدي  علي 
بما  ناضجين  لسنا  لألسف  نحن  يوما،  به  تتغزل 
أتكلم  أنا  نستحقها.  بإنسانية  لنعيش  يكفي 
بواقعية وال أحب الوهم والنفاق لهذا ربما ينفر 

مني اآلخرون.
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حوار- أحالم المهدي

من كلمات الحكمة التي صدحت بها حنجرة العظيم بوب ديلن، 
حرب  الناعمة  والبلوز  الروك  بقوة  ناهضت  التي  أغنياته  من 
فيتنام، من بروس سبرينغستين الذي ال تميز أصابعه الخالقة 
من  كلتيهما،  مع  الدهشة  فتصنع  والغيتار  الهارمونيكا  بين 
جيمس براون الذي رافقت موسيقاه بزوغ الحريات على األرض 
األميركية، من بي بي كينغ الذي صنفته مجلة رولينغ ستون في المركز 
السادس في قائمتها ألعظم مئة عازف غيتار في العالم عبر العصور، من اللمسات 
السحرية لجيمي هندريكس على الغيتار الكهربائي عزفا واختراعا، من الهيئات 
المميزة لنجوم الجالم روك الشعر المختلف والمالبس المختلفة واألنغام الصاخبة 
التي تقتحم آذان وقلوب عشاقها، من االنسياب العذب والقوي الذي يصنعه صوت 

الغيتار في موسيقى »الميتال« االبنة المدللة للروك، من هذه األرضية الصلبة 
بزغت موهبة هاني الكوت، الذي عرف الموسيقى الغربية وخطا بثقة وثبات في 
حقولها المفخخة بالنجوم والمبدعين من أبناء جلدتها. يقول الكوت إن الفن 
بالنسبة له ليس »صنعة« ويقول إنه ال يهتم بعدد »السيديهات«، التي ينتجها 
قدر اهتمامه بأن ينغمس كليا في هذه التجربة اإلنسانية الفريدة، هو ال ينكر 
فضل من استفاد منهم لكن هذا الغيتاريست الماهر تعلم العزف وحده، هو 
موهبة تتجاوز أوتار الغيتار لتمتد إلى حس فني رفيع وإحاطة محكمة بالعلوم 
اإلنسانية والفكر الساعي دائما إلى المعرفة واإلنجاز المبني عليها، وفي هذه 
األسئلة التي وجهتها للضيف الكبير إضاءة على مبدع ليبي طرق أبواب العالم بلغة 

يفهمها جيدا، لعل إجاباته تقربنا أكثر إلى الفضاء الذي يشع فيه هذا النجم:

هاني الكوت.. 
وتر تهزه الشمس كلما أشرقت

»الفنان العالمي« ليس من يغني 
لجالية عربية في كندا بل هو من 
يسمعه الكنديون دون أن يعتبروا 

أعماله مجرد أعمال »ديسكو«

انتشرت أغنيتي »نتمنى« 
في بريطانيا وأيضا أغنية 

»الحيرة« التي سجلتها بشكل 
مختلف بالصدفة

انتهى الفنان حسن البيجو وفرقة الرواد من تسجيل وتصوير أغنية »يا غاليين القلب ما ينساكم« بتوزيع 
جديد، ومن إخراج محمد ياسر. واألغنية من التراث الليبي للفنان محمد رشيد، ومن ألحان الفنان الراحل 
محمد مرشان، وكلمات الشاعر الكبير أحمد النويري. وقال الفنان حسن البيجو لـ»بوابة 
الوسط«: »قمنا بإعادة توزيع األغنية من جديد كما سبق مع بعض األغاني الليبية 
القديمة وتم التصوير في مدينة بنغازي وسيتم بثها قريبا«. وأضاف: »اخترنا 
)يا غاليين القلب ما ينساكم( في هذا الوقت إلهدائها إلى مدينة طرابلس 
ولكل المغتربين خارج ليبيا فكلماتها تقول إننا لن ننساكم«. وفي إصدارها 
الجديد، الهندسة والتوزيع الموسيقي لألغنية للفنان مصطفى نجم بقيادة 
مجموعة  تضم  والتي  الرواد،  لفرقة  اإلسكندراني  مصطفى  المايسترو 
الحافي،  الفنانين وهم: نوري السراوي، وصالح بن سعود، وطارق  من 
ومصطفى نجم، وأحمد السعيطي، وخليفة الكرغلي، وفتحي العبيدي، 

وعوض الحداد، وصالح جغبوب، وعوض بوزنوكة، وحسين البيك.

●  حسن البيجو

»القلب ما ينساكم« بصوت حسن البيجو
بإهداء للمغتربين

بنغازي - مريم العجيلي

فيلم الرعب »كانديمان« يتصدر شباك التذاكر األميركية
إنتاج  من  »كانديمان«  الجديد  الرعب  فيلم  تصدّر 
أميركا  في  التذاكر  شباك  »يونيفرسال«  استوديوهات 
الشمالية، حاصدا في األيام األولى من عرضه 22.4 مليون 
دوالر، أي ما يوازي تقريبا ميزانية إنتاجه، بحسب »إكزيبتر 

رياليشنز«.
وتخّطى هذا المبلغ المجمّع في خالل ثالثة أيام توّقعات 
زمن  في  البالغين  على  حضوره  يقتصر  لفيلم  المحللين 
»كوفيد-19«، خصوصا بعدما أّثر إعصار »إيدا« على نسبة 
الجنوبية،  الواليات  في  السينمائية  الصاالت  على  اإلقبال 

وفق »فرانس برس«.
وأدّى  بيل  جوردان  نصّه  كتب  الذي  الفيلم  وكّلف 
بطولته يحيى عبدالمتين الثاني 25 مليون دوالر، بحسب 

»هوليوود ريبورتر«.
»كانديمان«  أفالم  سلسلة  من  الجديد  العمل  وأطاح 
بفيلم »فري غاي« من الصدارة إلى المرتبة الثانية. وحّقق 
رينولدز  راين  بطولة  من  العائلي  الكوميدي  الفيلم  هذا 

13.6 مليون دوالر.
وحّل ثالثا بتراجع مرتبة واحدة فيلم الرسوم المتحركة 

»باراماونت«.  الستوديوهات  موفي«  ذي  باترول:  »باو 
وحصد الفيلم الذي يروي قصة صبي يدعى رايدر ومجموعة 
جراء شجاعة تساعده في إنقاذ سكان مدينة أدفنتشر سيتي 

من رئيس بلديتها الشرير 6.6 مليون دوالر.
العائلي  المغامرات  فيلم  الرابعة  المرتبة  في  وأتى 
»جانغل كروز« الستوديوهات »ديزني« مع 5 ماليين دوالر 

من العائدات.
 »2 بريذ  »دونت  نصيب  من  الخامسة  المرتبة  وكانت 
عسكري  يرتكبها  قتل  جرائم  يتناول  الذي  »سوني«  من 

سابق كفيف والذي حصد 2.8 مليون دوالر.
األعمال  تصنيف  في  المتبقية  األفالم  يأتي  ما  وفي 
األميركية  الصاالت  التذاكر في  األولى على شباك  العشرة 

الشمالية:
6- »ريسبيكت« )2.3 مليون دوالر(.

7- »ذي سويسايد سكواد« )مليونا دوالر(.
8- »ذي بروتيجيه« )1.7 مليون دوالر(.

9- »ذي نايت هاوس« )1.2 مليون دوالر(.
10- »بالك ويدو« )855 ألف دوالر(.



امليركاتو املشتعل

الحدث

زين العابدين بركان

وتبادل  االنتقاالت  وموسم  الميركاتو  نشاط 
الموسم،  هذا  مبكرًا  بدأ  والمراكز  األدوار 
بين  ذروته  التنافس  وبلغ  الصراع  واشتد 
والمال  الزاد  تملك  التي  المحلية  األندية 
أبرز  بخدمات  الظفر  أجل  من  واإلمكانات 
المدوية  الموسم  صفقة  وكانت  الالعبين، 
»االتحاد«  نجم  بانتقال  الكبرى  والمفاجأة 
الغريم  صفوف  لتعزيز  المنير  محمد  الدولي 
التقليدي »األهلي طرابلس« بعد أسابيع قليلة 
السابق  فريقه  الموسم مع  بلقب  تتويجه  من 

»االتحاد«.
استمر سباق التنافس المثير بين الفريقين 
من أجل الفوز بخدمات المحترف سند الورفلي 
العائد  السابق  طرابلس«  »األهلي  العب 
البيضاوي«  »الرجاء  مع  احترافية  تجربة  من 
استباقة  بخطوة  »االتحاد«  وقام  المغربي، 
للحفاظ على أبرز العبيه، بتجديده عقود عدد 
من نجومه عقب عودتهم مباشرة من معسكر 
مقدمتهم  وفي  بتركيا،  الوطني  المنتخب 
المعتصم باهلل صبو، إلى جانب تجديد التعاقد 
وأعلن  العيادي  غازي  التونسي  المحترف  مع 
»األهلي طرابلس« تعاقده رسميًا مع المدرب 
الفرنسي برنارد سيموندي لقيادة الفريق في 
»االتحاد«  فريق  منح  فيما  المقبل  الموسم 
ثقته مجددًا في مدربه الوطني أسامة الحمادي 

الذي قاده للتتويج بلقب الموسم.
الوطني  مدربه  مع  »النصر«  فريق  وتعاقد 
السابق ناصر الحضيري المدرب الذي سبق أن 
قاد الفريق في عديد المناسبات، وخاض تجربة 
ناجحة الموسم الماضي مع »خليج سرت« ثم 
استعان به »األهلي بنغازي« في مباراة المربع 
الذهبي، وجدد »النصر« الثقة في قائد الفريق 
سالم المسالتي وظفر بخدمات المدافع معاذ 
صفوفه  وعزز  »الهالل«  من  قادمًا  العمامي 
الموسم  بنغازي«  »األهلي  مرمى  بحارس 

الماضي، جواد رزق.
بنغازي«  »األهلي  يكشف  لم  جهته  من 
هوية مدربه الجديد، لكنه تعاقد مع المهاجم 
مع  احترافية  تجارب  خوضه  بعد  الزوي  أكرم 
باإلضافة  األردنية،  األندية  فرق  من  العديد 
لتعاقده مع صانع ألعاب فريق »النصر« مهند 

أبوعجيلة.
كما تعاقد عدد كبير من الفرق مع مدربين 
سريعة  تنقالت  حركة  في  لقيادتها  محليين 
الالعبين  بين  ومراكز  أدوار  وتبادل  ودؤوبة 
بداية  صافرة  انطالق  انتظار  في  والمدربين 
الموسم المقبل، وما سيحمله هؤالء القادمون 
الجدد لفرقهم الجديدة على أمل أن يمنحوها 
أجل  من  عنه  تبحث  الذي  والفارق  اإلضافة 
الرئيسية  األدوار  ولعب  طموحاتها  تحقيق 

والمنافسة على األلقاب.

فيفي
املرمىاملرمى
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شهدت الفترة األخيرة تقاربًا بين وزارة الرياضة 
واللجنة  الجويفي،  عبدالشفيع  الوزير  في  ممثلة 
الزروق  جمال  الدكتور  برئاسة  الليبية  األولمبية 
من خالل االجتماعات المشتركة بينهما، وأثمرت 
عن صدور قرار من وزير الرياضة بتشكيل لجنة 
الرياضة  وزارة  وكيل  برئاسة  بينهما،  مشتركة 

لشؤون األندية جمال أبونوارة.
إلى  اللجنة  وعضوية  المقرر  مهمة  وأسندت 
عبدالرزاق  بالوزارة  الرياضية  الشؤون  مدير 
الشؤون  ملوس، وعضوية كل من مدير مكتب 
للجنة  العام  واألمين  بالوزارة،  القانونية 

مكتب  ومدير  الزنكولي،  خالد  الليبية  األولمبية 
الشؤون القانونية باألولمبية الليبية عبدالحكيم 
الخيتوني، ومدير إدارة شؤون االتحادات الرياضية 
ومدير  الطويل،  محمود  الليبية  باألولمبية 

العالقات باألولمبية الليبية محمد قريميدة.
اللجنة  تتولى  القرار  من   »2« المادة  وفي 
تصحيح  مهام  القرار  هذا  بموجب  المشكلة 
ومراجعة االتحادات والجمعيات العمومية المنتسبة 
لالتحادات الرياضية، من حيث اللوائح والضوابط 
التنظيمي  والهيكل  األساسية  واألنظمة 
والسياسات والبنى التحتية ومدى صحة إجراءاتها 
تطرأ  التي  المشاكل  معالجة  وكذلك  القانونية، 
عليها، وفقًا للنظام األساسي الموحد لالتحادات 

الرياضية والقوانين والتشريعات النافذة.

تفاهم وتعاون بني وزارة الرياضة و»األوملبية الليبية«
أعلن المهاجم الدولي الليبي، أنيس 
سلتو )29 عامًا(، عودته إلى صفوف 
المغربي،  الرباطي«  »الفتح  فريقه 
ناديه  إلى  إعارته  انتهاء  بعد 
طرابلس«،  »األهلي  السابق 
المنقضي، الذي  بنهاية الموسم 
المركز  »الزعيم«  مع  فيه  حصد 
الدوري  مسابقة  في  الثاني 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
»االتحاد«  حصد  بعدما 
سلتو  وكشف  اللقب، 
لفريق  إعارته  انتهاء 
طرابلس«  »األهلي 
الرباطي«  »الفتح  من 
على صفحته  له  منشور  عبر  قائاًل  المغربي، 
أشكر  »أحب  »فيسبوك«:  على  الشخصية 
التي  الفترة  على  العريق  األهلي  جمهور 
األهلي  إلدارة  الشكر  وكل  معكم،  قضيتها 
القصيرة  الفترة  هذه  على  الفني  والطاقم 
األم،  نادي  مع  انتهت  إعارتي  اليوم  لي.  بالنسبة 
بغاللة  لعبت  أني  الشرف  لي  الكبير،  الشعب  نادي 
الفتح  مع  جديدة  صفحة  نبدأ  واآلن  األندية،  زعيم 
التوفيق  زمالئي  لكل  أتمنى  جديد،  من  الرباطي 
»األهلي  مع  سلتو  وقدم  المواعيد«  قادم  في 
إلى  الفريق  بتأهل  انتهى  جيدًا  موسمًا  طرابلس« 
يتلقى  أن  قبل  األفريقية،  »الكونفيدرالية«  كأس 
خافيير  اإلسباني  من  فردي  بشكل  استدعاًء 
الليبي  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  كليمنتي 

األول لكرة القدم.
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● الجويفي يتوسط الزروق وأبونوارة

اختار االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« طاقم تحكيم دوليًّا من ليبيا، إلدارة 
مباراة شباب »بلوزداد« الجزائري، وضيفه »واكو يونايتد« النيجيري، بالعاصمة 

الجزائرية في دوري أبطال أفريقيا، ويتكون طاقم التحكيم الليبي من الدولي 
عبدالباسط شهوب حكم وسط، وهي أول مباراة دولية له، رفقة الحكام الدوليين 

صالح الحاسي ووحيد الجحاوي، بينما تم تكليف الحكم الدولي محمد الزروق 
حكمًا رابعًا في اللقاء، الذي يندرج ضمن التصفيات التمهيدية من 

بطولة دوري أبطال أفريقيا لألندية البطلة.

ُأسدل الستار على بطولة الجامعات الليبية للتنس، وجرت على مالعب المدينة ◆
الرياضية بطرابلس، باستضافة جامعة طرابلس، وتنظيم االتحاد الليبي لرياضة 

الطالب، وسط مشاركة جامعات طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، وصبراتة، 
وسبها، والزاوية، والجامعة الليبية الدولية، وتوج العب جامعة طرابلس، أحمد 

موحان، بكأس بطولة الفردي والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة 
النهائية على العب جامعة صبراتة، محمد سلطان المتوج بالميدالية الفضية، 

ونال البرونزية العب جامعة مصراتة، عبدالعزيز الذويب.

◆

طرابلس - محمد ترفاس

عودة املحترفني تشعل »امليركاتو الصيفي« قبل انطالق الدوري
المنير يتصدر مشهد االنتقاالت بالتوقيع المفاجئ لـ»األهلي طرابلس« بعد انتهاء عقده مع »االتحاد«

القاهرة – الوسط

»الزعيم« بنكهة أولى 
فرنسية في »الكونفدرالية«

المعتصم الصبو وعيسى والعيادي 
يجددون لـ»العميد« بعد التعاقد 

مع الهرام واألجنف واللصي

اختار فريق »االتحاد« الليبي لكرة القدم المشارك في بطولة دوري 
أبطال أفريقيا، في الدوري التمهيدي، ملعب الطيب المهيري 

بصفاقس التونسية للقاء نظيره »كي إم«، بطل زنجبار، أما ممثل 
ليبيا الثاني فريق »األهلي طرابلس« المشارك في كأس االتحاد 

األفريقي »الكونفدرالية« فقد اختار ملعب »شهداء بنينا« ببنغازي 
لمباراته المرتقبة في الدور التمهيدي مع فريق »حي الوادي« 

السوداني، وتشارك ليبيا بفريقين هذا الموسم في بطولتي رابطة 
األبطال وكأس االتحاد »الكونفدرالية«.

وأسفرت قرعة األدوار التمهيدية لبطولة كأس الكونفدرالية 
األفريقية عن مواجهات قوية خصوصًا لألندية العربية المشاركة، 
وتقام مباريات المرحلة يومي 10 و12 سبتمبر المقبل لمواجهات 

الذهاب، و17 و19 من نفس الشهر للعودة، وجاءت مواجهات 
الدور التمهيدي، لتشهد مواجهات »اتحاد بن قردان« التونسي 

ضد »إيه إس بوليس« بطل النيجر، و»الجيش الملكي« المغربي 
ضد »بافلس« البنيني، و»هورسيد« الصومالي ضد نادي »عزام« 

التنزاني، و»الوئام« الموريتاني ضد »إيه إس سي كيه« التوغولي، 
و»اطلع بره« بطل جنوب السودان ضد »األهلي مروي« السوداني، 

و»أولمبيك دو ميسيري سيما« بطل جزر القمر ضد »كيغالي« 
الرواندي. أما »الدخيل« الجيبوتي فسيواجه »بياشارا يونايتد« 

التنزاني، و»حي الوادي« السوداني ضد »األهلي طرابلس« الليبي، 
و»ديامبارز« السنغالي ضد »وكرية« الغيني، و»أشانتي« الغيني 

ضد »بايلسا« النيجيري، و»سلطة« األوغندي ضد »البن« اإلثيوبي، 
و»فوتورو كينجس« بطل غينيا االستوائية ضد »مارومو» الجنوب 

أفريقي، و»مانغاسبورت« الغابوني ضد »أورابا« البوتسواني، 
و»بومامورو» البوروندي ضد »ديابل نوار« بطل الكونغو برازفيل، 
و»األسهم الحمراء« الزامبي ضد »يانغ بافلوز« بطل سوازيالند، 

و»بينغا« المالي ضد »بريويرز« الليبيري، و»ينينغا« بطل 
بوركينا فاسو ضد »سان بيدرو» اإليفواري، ونادي »سي إف 

إف إيه« بطل مدغشقر ضد »المحاربين« بطل زامبيا، ونادي 
»مافونزو« بطل زنجبار ضد »إنتركلوب« األنغولي.

»االتحاد« يختار ملعب صفاقس 
و»األهلي طرابلس« في بنينا

»الترسانة« يستعد لدوري الدرجة األولى

● جانب من استعدادات الترسانة للموسم الجديد

أبوعون،  »األهلي طرابلس«، ساسي  نادي  إدارة  رئيس مجلس  وقع 
عقدًا مع المدرب الجديد للفريق األول الفرنسي برنارد سيموندي في 

مقر النادي لعقد يمتد للعام 2023، وقد باشر المدرب الجديد، أول 
حصة تدريبية للفريق األول على أرضية ملعب النادي عقب التوقيع 
بحضور جميع الرياضيين عدا الدوليين بسبب االنضمام لصفوف 

منتخب ليبيا.
المدرب  التعاقد مع  نادي األهلي طرابلس »الزعيم«  وأعلن 
وكان سيموندي  لمدة موسمين،  برنارد سيموندي،  الفرنسي 
من  الفترة  خالل  ولعب  تولون«،  سي  »أس  نادي  في  مدافعًا 
1970 حتى 1977 ثم انتقل إلى نادي »أستيد الفوليس« من 
 1981 من  توريس«  سي  لـ»إف  لعب  ثم   1981 حتى   1977

حتى 1983 قبل أن يختتم مسيرته مع نادي »آي سي سانت 
إتيان« ولعب له من 1983 حتى 1985.

االعتزال  بعد  مبكرًا  التدريبية  مسيرته  سيموندي  بدأ 
عندما تولى المهام الفنية في نادي »النصر« السعودي 
العام 1986 ثم عاد إلى فرنسا وتولى تدريب ثالثة أندية 
هي »بجيت« و»أباجون« و»جرونوبل«، كما بدأ التدريب 

تدريب  تولى  عندما   2000 العام  األفريقية  القارة  في 
2001 حتى  بنين من  لتدريب منتخب  انتقل  ثم  غينيا  منتخب 
2004 وانتقل بعدها إلى »النجم الساحلي« التونسي في العام 
2004 وبعدها إلى منتخب بوركينا فاسو من 2005 حتى 2006 
قبل أن يدرب نادي »وفاق سطيف« الجزائري في 2007 - 2008 
ثم نادي »الفيصلي« السعودي ثم »الخريطيات القطري 2009.

العام  القطري  األولمبي  المنتخب  قيادة  مهمة  له  أسندت 
2011، ليشرف بعدها على فريق »األهلي« القطري ويعود بعدها 
المغربي  إلى فريق »الخريطيات«، كما درب »أولمبيك خريبكة« 
فني  مدير  أول  سيموندي  برنارد  ويعد   ،2017 العام  من  بداية 

تدريب  على  تناوب  حيث  طرابلس«،  »األهلي  على  يشرف  فرنسي 
الفريق عديد الجنسيات المحلية والعربية واألوروبية، حيث يأتي هذا 
بعد أن حصد »الزعيم« وصيف الموسم الماضي، بعد خسارة لقب 

بطولة  في  بدوره  الذي سيشارك  »االتحاد«،  فريق  أمام  الدوري 
الفرنسي  المدرب  يقود  أن  على  أفريقيا،  أبطال  دوري 

»األهلي طرابلس« في »الكونفدرالية«.

● سلتو

المحترفين  خصوصًا  الليبية،  الكرة  نجوم  توافد 
عرفت  أن  بعد  المحلي،  الدوري  مسابقة  على 
من  بداية  االنتظام  طريق  الكبرى  المسابقة 
عجاف  سنوات  لتنتهي  المنقضي،  الموسم 
بداية  ومع  المحلية،  للكرة  تامًا  توقفًا  شهدت 
النجوم  أشعل  التوهج،  له  ينتظر  جديد  موسم 
ليتواصل  بقوة،  االنتقاالت  سوق  المحترفون 
الصيفي  الميركاتو  في  بقوة  الصفقات  صراع 
منافسات  انتهاء  بعد  الليبي،  بالدوري  الساخن 
بطولة الدوري الممتاز موسم )2020 - 2021(، 
حساب  على  »االتحاد«،  فريق  بلقبها  توج  والتي 
 -  6( الترجيح  نظيره »األهلي طرابلس« بركالت 
5( في المباراة النهائية التي ُأقيمت بينهما على 
حركة  بعدها  لتنطلق  الدولي؛  طرابلس  ملعب 
تنافس قوي بين عدة  الواسعة وسط  االنتقاالت 
للبطوالت  المتأهلة  القمة  أندية  خاصة  فرق، 

األفريقية.
المنير  مع  يتعاقد  طرابلس«  »األهلي 

بعد انتهاء عقده مع »االتحاد«
في خطوة جديدة نحو تدعيم صفوف فريق كرة 
القدم األول، أعلنت إدراة نادي »األهلي طرابلس« 
الوطني  المنتخب  قائد  مع  الرسمي  تعاقدها 
تفاصيل  أي  ذكر  دون  المنير،  محمد  الليبي 
مدة  أو  المادية  الناحية  من  الصفقة؛ سواء  حول 
التعاقد، ليكون المنير العبًا في صفوف »الزعيم« 
ذكرته  ما  بحسب  المقبل،  الموسم  من  بداية 
صفحة نادي »األهلي طرابلس« عبر »فيسبوك«، 
مشاركة  طرابلس«  »األهلي  مع  المنير  وينتظر 
تأهل  التي  »الكونفدرالية«،  بطولة  في  أفريقية، 
مسابقة  وصيف  بصفته  طرابلس«  »األهلي  لها 
أن  بعد  الماضي،  الموسم  في  الممتاز  الدوري 
لعب  الذي  »العميد«  »االتحاد«  أمام  اللقب  خسر 
بينما  مؤخرًا،  وجهته  يغير  أن  قبل  المنير،  له 
الجديد  القاري  الموسم  في  »االتحاد«  يشارك 
المنير  انضم  حيث  األبطال،  دوري  بطولة  في 
في أبريل الماضي لصفوف نادي »االتحاد« حتى 
بلقب  بالتتويج  انتهى  الذي  الموسم،  نهاية 

الدوري.

توقيع المنير يحدث أزمة في صفوف المنتخب
العدول  »العميد«  »االتحاد«  نادي  إدارة  قررت 
االنضمام  من  العبيها  بمنع  السابق  قرارها  عن 
ليلتحق  الليبي،  الوطني  المنتخب  صفوف  إلى 
في  الوطني  الفريق  بمعسكر  »االتحاد«  العبو 
سحبت  أن  بعد  الماضي،  األحد  بنغازي،  مدينة 
الفريق  بعثة  من  العبيها  »االتحاد«  نادي  إدارة 
تركيا  الوطني  الفريق  مغادرة  قبل  الوطني، 
لعمل معسكر قصير،  بنغازي،  مدينة  إلى  متجهة 
مواجهات  أولى  في  الغابون،  لمواجهة  استعدادًا 

المؤهلة  األفريقية  السادسة  المجموعة  تصفيات 
والحت   ،»2022 »قطر  المقبل  العالم  كأس  نحو 
في األفق األسباب، حول أزمة توقيع قائد الفريق 
»األهلي طرابلس«،  لنادي  المنير  محمد  الوطني 
بعد انتهاء عقده مع نادي »االتحاد«، ليقرر نادي 
المنضمين  العبيه  سحب  بطرابلس  »االتحاد« 
تعاقد  على  احتجاجًا  الوطني،  المنتخب  إلى 
مع  تواجده  خالل  المنير،  مع  طرابلس«  »األهلي 
نادي  إدارة  نفت  فيما  تركيا،  في  المنتخب  بعثة 

»األهلي طرابلس« ذلك.

إدارة »األهلي طرابلس« تنفي التوقيع 
في معسكر المنتخب

بيان  في  طرابلس«،  »األهلي  نادي  إدارة  وقالت 
التحاقه  قبل  جاء  المنير  مع  التوقيع  »إن  لها 
المنتخب في تركيا«، موضحة أن »مراسم  ببعثة 
القاهرة«،  المصرية  العاصمة  في  جرت  التوقيع 

ونشرت تأشيرة وتاريخ دخوله إلى مصر، وأقلعت 
صعود  دون  بنغازي  مدينة  إلى  المنتخب  طائرة 
والمعتصم  زعبيه،  محمد  وهم:  »االتحاد«  العبي 
ومعاذ  الالفي،  ومعاذ  الخوجه،  وعمر  الصبو، 

ليتم  القرار،  عن  العدول  يتم  أن  قبل  عيسى، 
الهدوء  ليعود  المعسكر،  إلى  الالعبين  انضمام 
مجددًا لصفوف »فرسان المتوسط«؛ حيث كادت 
خافيير  اإلسباني  بنى  أن  بعد  فنية،  أزمة  تحدث 
خطته  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  كليمنتي 

على خماسي »االتحاد«.
»االتحاد« يجدد لصبو وعيسى 
والعيادي.. ويتعاقد مع الهرام

جددت إدارة نادي »االتحاد«، عقود نجوم فريق 
عيسى،  ومعاذ  الصبو،  المعتصم  األول،  الكرة 
موسم  لمدة  العيادي،  غازي  التونسي  والمحترف 
الذي  الجديد  للموسم  استعدادًا  واحد،  رياضي 
سيشهد مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا، 
العب  مع  تعاقدت  »االتحاد«  نادي  إدارة  وكانت 
األيمن  والظهير  الهرام،  أحمد  »النصر«  فريق 
والظهير  »األولمبي«،  من  قادمًا  األجنف  محمد 

»الشط«،  من  قادمًا  اللصي  عبدالعزيز  األيسر 
وعمر بالحاج من »المحلة«، والعب الوسط مالك 
الرابطي من »أبوسليم«، وقد جددت اإلدارة عقد 
المهاجم جهاد شلدون، بجانب االستغناء عن عدد 

من الالعبين.

نور الدين القليب يرحل عن »السويحلي«
وتعاقدت إدارة نادي »األهلي طرابلس« مع نور 
»السويحلي«  فريق  وسط  العب  القليب،  الدين 
لمدة موسمين لتعزيز صفوف الفريق األول لكرة 
وكأس  الممتاز  المحلي  للدوري  استعدادًا  القدم 
»االتحاد« األفريقي »الكونفدرالية«، وكانت إدارة 
الجورني  محمد  مع  الموسم  هذا  تعاقدت  النادي 
بجانب عبد اهلل العرفي وسط أنباء حول تعاقدات 

أخرى من بينها محترفون أجانب.

الزوي يوقع لـ»األهلي بنغازي«.. 
وزمرينا يجدد عقده

مع  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة  تعاقدت 
واحد  موسم  لمدة  الزوي  أكرم  الدولي  المهاجم 
مهند  الالعب  مع  تعاقدت  كما  للتجديد،  قابل 
أبوعجيلة العب فريق »النصر«، وبحسب معلومات 
»األهلي  العب  فإن  »الوسط«،  جريدة  إلى  واردة 
قريبًا  بات  الالفي  ربيع  األيمن  الجناح  طرابلس« 
وهو  بنغازي«،  »األهلي  مع  اآلخر  هو  التعاقد  من 
إدارة  وجددت  بنغازي،  مدينة  في  متواجد  حاليًا 
الالعبين  من  عدد  عقود  بنغازي«  »األهلي  نادي 
العكشي  محمد  بينهم  من  األول  الفريق  في 
وجبريل مرسال، حيث كشفت إدارة نادي »األهلي 
بنغازي« سعيها للحفاظ على استقرار الفريق، فيما 
يخص قائمة فريق كرة القدم األول المنتظرة في 
الموسم الجديد؛ حيث أعلنت بشكل رسمي تجديد 
عقد نجم الفريق جبريل مرسال الشهير بـ»زمرينا« 

حتى العام 2023.
في  ورزق  المصراتي«..  »االتحاد  في  الشعافي 

»النصر«.. وتجديدات بالجملة في »األخضر«
»االتحاد  ناديي  بين  المشترك  التعاون  وأسفر 
األخير  منح  عن  بنغازي«  و»األهلي  المصراتي«، 
الشعافي،  عبداهلل  العبه  عن  النهائي  االستغناء 
مدافعًا  المصراتي  للنادي  االنتقال  الشعافي  وقرر 
عن ألوانه في الموسم الجديد، ووجهت إدارة كرة 
لالعبها  الشكر  بنغازي«  »األهلي  بالنادي  القدم 
المعتصم باهلل التائب، بعد أن قررت عدم تجديد 
اإلعالمي  المركز  وأعلن  مدته،  انتهاء  بعد  عقده، 
بنادي »النصر«، أن حارس فريق »األهلي بنغازي«، 
في  »النصر«  فريق  صفوف  إلى  انتقل  رزق،  جواد 
نادي  أعلن  كما  موسمين،  لمدة  يمتد  عقد 
»األخضر«، تجديد عقود قائد الفريق عبدالرحمن 
رضوان  المرمى  حارس  إلى  باإلضافة  العمامي، 
والظهير  الشامخ،  محمد  الوسط  والعب  توفيق، 
أمادو،  علي  والمهاجم  عباس،  حسن  األيمن 

والظهير األيسر المهدي الكوت.

بدأ فريق »الترسانة« أول تدريباته، بملعب النادي 
الدرجة  لدوري  استعدادًا  وذلك  الجمعة،  بسوق 
النصف  في  ينطلق  أن  المتوقع  من  الذي  األولى، 
على  ويشرف  المقبل،  أكتوبر  شهر  من  الثاني 
طاقم  »الترسانة«  بنادي  األول  الفريق  تدريبات 
الضو،  بن  محمود  الوطني  المدرب  من  مكون 
ويساعده مليود بلعيد، ومدرب الحراس إسماعيل 
ألبير،  أبوبكر  السيد  المعدات  ومشرف  الشريف، 
الفريق  السويح، وإداري  الحكيم  الكرة عبد  ومدير 

مصطفى الزرقاني، وطبيب الفريق أبوبكر فضل.
البدنية  اللياقة  على  اقتصرت  التدريبات 
التدريبي  الطاقم  بين  وتعارف  توعية  ومحاضرة 
»الترسانة«  فريق  أن  إلى  ويشار  الفريق،  وعناصر 
الممتاز  الدوري  فرق  أحد  كان  الجمعة،  بسوق 
للعودة  ويسعى  األولى،  الدرجة  دوري  إلى  وهبط 
خطة  حسب  والشهرة،  األضواء  دوري  إلى  مجددًا 

إدارة النادي.
الليبي لكرة  االتحاد  أعلن  الماضي،  وفي يونيو 
لكرة  األولى  الدرجة  دوري  بطولة  إلغاء  القدم، 
نظرًا   2021  -  2020 الرياضي  للموسم  القدم 
الرسمية  الصفحة  ونشرت  استثنائية،  لظروف 
البطولة؛  إلغاء  بقرار  رسميًا  بيانًا  الكرة،  التحاد 
رقم  القانون  على  االطالع  بعد  أنه  خالله،  جاء 
األولمبية  اللجنة  إنشاء  بشأن   1962 لسنة   )14(
وتعديالته، وعلى النظام األساسي لالتحاد، وعلى 
لجنة  كتاب  وعلى  القدم،  لكرة  المنظمة  اللوائح 
االتحاد  إدارة  مجلس  اجتماع  ومحضر  االنتخابات، 
قرر  يونيو،   5 بتاريخ  المنعقد   2021 للعام  الثالث 
األولى  الدرجة  دوري  تنظيم  إلغاء  اإلدارة  مجلس 
 -2021  2020 الرياضي  للموسم  القدم  لكرة 
لظروف استثنائية«، وأضاف البيان: »يثبت تسجيل 
جميع الالعبين المسجلين بفرق األندية المنتمية 
أنديتهم، حسب  فرق  مع  األولى  الدرجة  لمسابقة 
من  والمعتمدة  أنديتهم  من  المقدمة  القوائم 
الرياضي  للموسم  الالعبين  أوضاع  لجنة  قبل 

.»2021 - 2020
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االنطالق  الزناد،  مالك  الليبي،  المالكم  واصل 
باالنتصارات  حافل  مشوار  عبر  بقوة،  العالمية  نحو 
المتوالية، وكان آخرها فوزه بالضربة القاضية أمام 
بلجيكا،  في  سكريليغ،  ألمير  المونتنيغري  خصمه 
األحد الماضي، ونقلت قناة »الوسط« المباراة نقاًل 
شاشة  عبر  طرابلس  في  جمهور  وتابعها  حصريًا، 
ليكون  الشهداء،  بميدان  خصيصًا  نصبت  كبيرة 
الفوز رقم 18 في مسيرته، منها 17 بالضربة الفنية 

القاضية.
ففي مارس الماضي، حرص الزناد، المصنف 90 
عالميًا، على االحتفال وسط أبناء بلده في غرفة تغيير 
المالبس، عقب نصره بالقاضية على حساب المالكم 
الروسي نيهاروف الشهير بـ»المدمر«، والمصنف 77 
عالميًا، في مباراة ُأقيمت في بلجيكا، وسط تجهيزات 
غير عادية للحدث الكبير، فكان الزناد في الموعد، 
الـ16  بالقاضية  الفوز  تحقيق  في  هوايته  ومارس 
بالنقاط،  وواحدة  مسيرته،  في  الـ17  الفوز  محرزًا 
الجولة  في  الروسي  الخصم  أمام  القاضية  وجاءت 
التاسعة، ليؤكد جدارته وموهبته كواحد من نجوم 
اللعبة على مستوى العالم، منطلقًا من رحم المعاناة، 

بعد أن رسم لنفسه طريق البطوالت واالنتصارات.
الليبي  جمهوره  مشاركة  على  حرص  الزناد 
على  بقوة  مطروحًا  الزناد  بات  أن  بعد  والعالمي، 
الساحة العالمية، كأحد الوجوه الصاعدة بشكل جيد 

بدا  التي  اإلرهاق  حالة  ورغم  المالكمة،  عالم  في 
كل  في  االحتفال  على  يحرص  أنه  إال  الزناد،  عليها 
مرة والهتاف لبلده ليبيا وسط أبناء وطنه، وبدأ الزناد 
مسيرته االحترافية بمالطا في العام 2015 بالفوز على 

بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه في مجال االحتراف 
بعروض رائعة وسلسلة من االنتصارات وصلت إلى 
17 انتصاراً أغلبها بالضربة الفنية القاضية، أبرزها 
أساري،  وجريمن  ويلمز  البريطانيين  على  فوزه 

والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا.
منافسه  أمام  نزاله  في  مميز  ظهور  للزناد  كان 
الماضي؛ قبل أن  أندريه في مالطا، في يوليو قبل 
البطل  ظهور  تأخير  في  »كورونا«  جائحة  تتسبب 
الصادر  بالتصنيف  الـ90  المركز  يحتل  الذي  الليبي 
 1133 يضم  الذي  للمالكمة،  العالمي  االتحاد  عن 
مالكمًا، فيما جاء أيضًا بالمركز الثالث على المستوى 
ليبيا  اللعبة في  الزناد من نجوم  األفريقي، ويزامل 
عبدالباسط خير وعاصم دوكو وسعد الفالح ومؤيد 

الزناد.. من رحم املعاناة إلى ساحة االنتصارات العاملية
القاهرة – الوسط

القضاء والرياضة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

تاريخها  عبر  الليبية  الرياضة  تشهد  لم 
ودعاوى  قانوني  سجال  حالة  الطويل 
مثلما  المحاكم  في  قضايا  ورفع  وشكاوى 
عن  التساؤل  يطرح  ما  وهو  اآلن،  يحصل 
السبب في الوصول لهذه النزاعات.. هل 
تجردت  وهل  والمال،  السلطة  صراع  هو 
الرياضة من قيمها؟!، ففي كل المكونات 
الرياضية هناك صراعات قانونية وإدارية 
وبعضها  سنوات  ومنذ  طويل  بعضها 

جديد.
والمنشآت  المرافق  شركة  في 
ُأسست  استثمارية  شركة  وهي  الرياضية 
2007، هناك نزاع  بقرار من الدولة سنة 
إدارتين  لوجود  قضائي  وحكم  قانوني 
إدارة  وكل  الشركة،  هذه  رأس  على 

البقاء. الحق في  لنفسها  وترى  متمسكة 
من  شكاوى  الليبي  الكرة  اتحاد  وفي 
رئيسه األسبق أنور الطشاني ضد رئيسه 
بسبب  الشلماني؛  عبدالحكيم  الحالي 

االنتخابات. منعه من دخول 
صراع  الليبية  األولمبية  اللجنة  وفي 
رئيسها  بين  كبير  وشخصي  قانوني 
اإلدارية  للرقابة  وصل  األول،  ونائبه 
وهناك  الرياضي،  الوسط  حديث  وصار 
أخرى،  اتحادات  في  قانونية  مشاكل 
خالف  لوجود  التايكوندو  اتحاد  ومنها 
األعضاء  من  وعدد  رئيسه  بين  طويل 

المحاكم. إلى  بات طريقهم جميعًا 
السطح  على  تطفو  أصبحت  مشاكل 
وتؤكد  الليبية،  الرياضة  في  وتؤثر 
تحكيم  محكمة  لوجود  الماسة  الحاجة 
النزاعات  هذه  في  تفصل  ليبية  رياضي 
أن  كما  واإلدارية،  المالية  والشكاوى 
القضاء  فيها  يفصل  لم  القضايا  أغلب 
وبعض  معلقة،  وظلت  نهائي  بشكل 
في  القضاء  تدخل  ترفض  الشخصيات 
ولها  أهلية  مكونات  باعتبارها  الرياضة 

عمومية. جمعيات 
القضاء  يريد  واحد  وكل  متأزم،  موقف 
لصفه ويريد اإلعالم الرياضي أن يتطرق 

للقضايا على هواه ومزاجه.

»القائمة الحمراء« تبعد نجوم الدوري 
اإلنجليزي عن تصفيات أفريقيا

ترقب النضمام المعتصم المصراتي 
بعد اعتذاره في الجولة األولى

● الزناد في أحد التدريبات

● الزناد

المالكم الليبي يواصل التألق 
بمشوار حافل بـ18 فوزا منها 
17 بالضربة الفنية القاضية

أشاد النائب األول لرئيس اتحاد كرة القدم 
الليبي، خميس آدم، بتجاوب رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية الموقتة، المهندس 
عبدالحميد الدبيبة، وتذليله جميع الصعاب 

أمام مشاركة المنتخب الليبي لكرة القدم 
في التصفيات األفريقية المؤهلة نحو 

نهائيات كأس العالم »قطر 2022«، يأتي 
هذا بعد أن تقرر تخصيص طائرة رئاسية 

لنقل المنتخب الليبي لكرة القدم إلى أنغوال 
لمواجهة منتخبها، األحد المقبل، فى إطار 

الجولة الثانية من تصفيات المجموعة 
السادسة، التي تضم، بجانب »الفرسان« 

منتخبات الغابون وأنغوال ومصر.
وانطلقت الجولة األولى من التصفيات 

ذاتها، أمس األربعاء؛ حيث استقبل منتخب 
ليبيا نظيره الغابوني، على ملعب بنينا 

بمدينة بنغازي، ووجه رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، 

بنقل المنتخب الوطني بطائرة رئاسية إلى 
العاصمة لواندا، لمواجهة منتخب أنغوال في 
الجولة الثانية بالتصفيات األفريقية المؤهلة 

لكأس العالم.
جاء ذلك في خطاب أرسله وزير الدولة 

لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إلى 
مديرعام جهاز الطيران الخاص، يكلفه نقل 

بعثة المنتخب الوطني بالطائرة الرئاسية 
إلى لواندا عاصمة أنغوال اليوم الثاني 

من سبتمبر المقبل، والعودة يوم 7 من 
الشهر نفسه، وأشار الخطاب إلى أن تلك 

الخطوة تهدف إلى »توفير األجواء المناسبة 
للمنتخب الوطني حتى يتمكن من أداء 

المباراة والعودة بنتيجة إيجابية«، كما وجه 
بالتنسيق مع وزارة الرياضة واالتحاد الليبي 

لكرة القدم بالخصوص.

طائرة رئاسية تنقل 
»الفرسان« إلى لواندا 

لمواجهة أنغوال

● صالح في كرة 
مشتركة مع دي 
بروين في قمة 

إنجليزية

القاهرة - الوسط

الثالثي  جانب  إلى  المقصبي،  ومحمد  عكاشة 
معز  شقيقه  ومنهم  وبريطانيا،  بمالطا  المحترف 

الزناد، وفتحي بريبش.
كان المالكم الليبي مالك الزناد واصل هوايته، 

من  الثانية  الجولة  في  القاضية  بالضربة  وفاز 
لندن،  الضباب،  بعاصمة  ُأقيمت  التي  المباراة 

السلوفاكي  المالكم  منافسه  حساب  على 
ميشيل جزبيك، ليظفر بحزام »IBF«، وعقب 
الشخصية  صفحته  عبر  الزناد  كتب  الفوز 
على »فيسبوك« رسالة إلى الليبيين مجددًا 
العهد بتكرار الفوز والنصر باسم ليبيا، حيث 
المالكمة  وال  نفسي  أمثل  أعد  لم  »أنا  قال: 
الوحدة  األمل،  أمثل  إني  اآلن،  بعد  فقط 
وقوة اإلرادة، كلنا نمر بالمشاكل والصعاب، 
بالقوة  لكننا  والعقبات،  بالشدائد  ونصطدم 
كل  وتجاوز  الجبال،  هد  نستطيع  والعزيمة 
المعيقات، علينا فقط اإليمان بأنفسنا وقدراتنا 
والعمل بكل ما أوتينا من قوة. اطلق العنان 
وانهض  بداخلك  الساكنة  وعزيمتك  لقوتك 
لكل  والتقدير  الشكر  كل  أحالمك..  وحقق 
الجمهور على تشجيعهم وحضورهم آلخر نزال 
لي، والشكر أيضًا لكل من دعم وساهم للوصول 

إلى ما أنا عليه اآلن.. محبكم، مالك زناد«.

المعتصم  الليبي  المحترف  اعتذر 
الحضور  عدم  عن  المصراتي 
وااللتحاق ببعثة المنتخب الوطني 
المنتخب  لمواجهة  بنغازي  بمدينة 
العالم  كأس  تصفيات  في  الغابوني 
2022، وسط ترقب وانتظار الحتمالية 
الفريق  لصفوف  انضمامه 
الجولة  مباراة  قبل  الوطني 
أنغوال،  أمام  الثانية 
اإلداري  المدير  وأرجع 
الفتاح  عبد  للمنتخب 
صفحته  عبر  قنيبج، 
على  الشخصية 
عدم  »فيسبوك«، 
المعتصم  حضور 
واعتذاره  المصراتي 
خاصة،  ألسباب 
المعلومات  وبحسب 
حضور  عدم  سبب  فإن 
سوق  غلق  هو  المصراتي 
قبل  الماضي،  الثالثاء  االنتقاالت 
المؤهلة  أفريقيا  تصفيات  افتتاح  مباراة 
بـ24  الغابون  أمام  العالم  كأس  نحو 
المصراتي  استعد  ساعة، حيث 
البرتغالي  فريقه  لمغادرة 
يحدد  كي  براغا«  »سبورتينغ 
الجديدة.  المقبلة  وجهته 
و»بورتو«  »بنفيكا«  ناديا  وكان 
البرتغاليان، قد رغبا في التعاقد مع 
خاصة  الليبي،  الالعب 
قدم  الذي  »بنفيكا« 
ولكن  رسميًا،  عرضًا 
أصرت  »سبورتينغ«  إدارة 
مليون   15 على  الحصول  على 

يورو مقابل بيع النجم الليبي، وأشارت صحف 
المصراتي  أن  إلى  سابق  وقت  في  إنجليزية 
فيال«،  »أستون  فريق  خطط  ضمن  دخل 
الساعي إلى تدعيم خط وسطه بالعب جديد، 
إلى  الفريق  يسعى  مجموعة  ضمن  وهو 
التعاقد مع أحدهم، لدعم فرصه في منافسات 

الدوري اإلنجليزي.
وقد أجرى المنتخب الوطني، أولى تدريباته 
بملعب »شهداء بنينا« بعد عودته من معسكره 
الخارجي بتركيا بحضور جميع الرياضيين بمن 
فيهم العبو فريق »االتحاد« الذين حضروا إلى 
الليبي من حضور  الجمهور  بنغازي، وقد منع 
خافيير  اإلسباني  طلب  على  بناًء  التدريبات 
كليمنتي المدير الفني، وشهد التدريب حضور 
كل المحترفين بمَن فيهم الهادي السنوسي 
المحترف في صفوف »العربي« الكويتي، بينما 
تغيب عن الحضور المحترف الليبي في الدوري 
أكد  الذي  المصراتي،  المعتصم  البرتغالي 

اعتذاره وعدم الحضور.
على  كليمنتي  يعتمد  البداية،  ومن 
المصراتي في خطته، حيث وجه في بداية عمله 
صفوف  إلى  لالنضمام  العبًا   26 إلى  الدعوة 
المنتخب، والدخول في معسكر خارجي بتركيا، 
استعداداً لتصفيات كأس العالم، وضمت قائمة 
الوحيشي  ومراد  نشنوش  محمد  الالعبين: 
وعلي  صبو  باهلل  والمعتصم  الالفي  ومعاذ 
ومحمد  يوسف  وعلي  التربي  وأحمد  سالمة 
عامر  بن  والطاهر  الترهوني  ومحمد  المنير 
وعبداهلل الشريف وفيصل البدري وعمر الخوجة 
ومحمد التهامي ومحمد الجورني والمعتصم 
باهلل المصراتي وأمين عمير والسنوسي الهادي 
ونورالدين  الهوني  وحمدو  الالفي  ومؤيد 
القليب ومحمد صوله ومحمد الطبال ومحمد 

زعبيه ومعاذ عيسى وأنيس سلتو.

منتخب ليبيا يبدأ تصفيات املونديال بـ »ريمونتادا« مثيرة أمام الغابون
»فرسان المتوسط« ينطلقون بقوة في المجموعة السادسة على حساب »الفراعنة« قبل مواجهة أنغوال

القدم  الليبي األول لكرة  الوطني  المنتخب  تصدر 
التصفيات  افتتاح  في  السادسة  مجموعته  قمة 
المقبل  العالم  كأس  نحو  المؤهلة  األفريقية 
الغابون  منتخب  على  الفوز  عبر   ،2022 قطر  في 
محققًا  ببنغازي،  بنينا  شهداء  ملعب  في   ،)2/1(
»ريمونتادا« مثيرة، بعد أن كان منتخب »فرسان 
بيوغو  أندريه  سجله  بهدف  متأخرًا  المتوسط« 
في  التركي  سبور  ألتاي  بصفوف  المحترف  بوكو، 
الدقيقة 11، لكن قائد الفريق الوطني الليبي علي 
هدف  أحراز  في  نجح  النصر،  فريق  مدافع  سالمة 
المدافع  يضيف  أن  قبل   ،27 الدقيقة  في  التعادل 
المغربي  الرجاء  بصفوف  المحترف  الورفلي  سند 
عمر  من   89 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  السابق 
المباراة، ليقتنص الفريق الوطني أول ثالث نقاط 

مهمة في الجولة األولى.
الليبي  بالمنتخب  صعد  الثاني  الورفلي  هدف 
إلى قمة المجموعة السادسة على حساب المنتخب 
المصري الذي فاز في التوقيت نفسه على منتخب 
أنغوال في العاصمة المصرية القاهرة، لكن بهدف 
أفشة من ضربة جزاء،  وحيد سجله محمد مجدي 
ليتصدر »فرسان المتوسط« المجموعة مع ضربة 
يستعدان  حيث  »الفراعنة«،  حساب  على  البداية 
األحد  انطالقها  المقرر  الثانية  الجولة  للخروج في 
أنغوال،  على  ضيفًا  ليبيا  منتخب  ويجل  المقبل، 
في  الغابون،  على  ضيفًا  مصر  منتخب  يحل  بينما 

جولة جديدة ومثيرة بين الجارين.
بنينا،  ملعب  على  الغابون  مباراة  وقبل 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وجه 
المنتخب  إلى  دعم  رسالة  الدبيبة،  عبدالحميد 
التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  قائاًل  الوطني، 
للمنتخب  التوفيق  »كل  »تويتر«:  االجتماعي 
الوطني في مباراته ضد منتخب الغابون، مباريات 
الليبيين  لجميع  فرصة  تكون  ما  دائمًا  المنتخب 
ليتذكروا أن هناك ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، 
وهو الرغبة في رؤية العلم الليبي يرفرف في كل 

انتصار«.
من جانبه، أشاد النائب األول لرئيس اتحاد كرة 
القدم الليبي، خميس آدم، بتجاوب رئيس حكومة 
الدبيبة،  عبدالحميد  المهندس  الوطنية  الوحدة 
المنتخب  مشاركة  أمام  الصعاب  جميع  وتذليله 
األفريقية  التصفيات  في  القدم  لكرة  الليبي 
العالم، بعد أن تقرر  المؤهلة نحو نهائيات كأس 
الليبي  المنتخب  لنقل  رئاسية  طائرة  تخصيص 
لكرة القدم إلى أنغوال لمواجهة منتخبها، الثالثاء 
تصفيات  من  الثانية  الجولة  إطار  فى  المقبل، 
المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات الغابون 

وأنغوال ومصر،
وزير  وتحفيز  دعم  آدم،  خميس  حيا  كما 
الليبي  للمنتخب  الجويفي،  عبدالشفيع  الرياضة، 
إلى  خاص  تصريح  في  آدم  وقال  القدم،  لكرة 
عبدالشفيع  الوزير  سيادة  »إن  »الوسط«:  جريدة 

لمتابعة  ببنغازي  بنينا  بملعب  تواجد  الجويفي، 
األولى  الجولة  في  الغابون  مع  المنتخب  مباراة 
لكرة  العالم  لكأس  المؤهلة  األفريقية  للتصفيات 
»سيادة  أن  آدم  وأضاف   ،»2022 قطر  القدم 
لمباريات  الكاملة  الرزنامة  إحالة  منه  الوزير طلب 
التجهيز  ليتم  التصفيات،  في  الوطني  المنتخب 
واإلعداد وأخذ جميع الترتيبات الالزمة، من االقامة 
وكذلك  الطيران  وحجوزات  والخارجية  الداخلية 

إدارة  ودعمت  األخرى«.  المنتخب  متطلبات  جميع 
نادي االتحاد المنتخب القومي بالعدول عن قرارها 
صفوف  إلى  االنضمام  من  العبيها  بمنع  السابق 
االتحاد  العبو  ليلتحق  الليبي،  الوطني  المنتخب 
قبل  بنغازي،  مدينة  في  الوطني  الفريق  بمعسكر 
مواجهة الغابون بأيام، بعد أن سحبت إدارة نادي 
قبل  الوطني،  الفريق  بعثة  من  العبيها،  االتحاد 
مدينة  إلى  متجهة  تركيا  الوطني  الفريق  مغادرة 

لمواجهة  استعدادًا  لعمل معسكر قصير،  بنغازي، 
في  الحت  حيث  المواجهات،  أولى  في  الغابون، 
الفريق  قائد  توقيع  أزمة  حول  األسباب،  األفق 
الوطني محمد المنير لنادي األهلي طرابلس، بعد 
انتهاء عقده مع نادي االتحاد، ليقرر نادي االتحاد 
المنتخب  إلى  بطرابلس سحب العبيه المنضمين 
طرابلس  األهلي  تعاقد  على  احتجاجًا  الوطني، 
في  المنتخب  بعثة  مع  تواجده  خالل  المنير،  مع 
تركيا، فيما نفت إدارة نادي األهلى طرابلس ذلك، 
بنغازي  مدينة  إلى  أقلعت  المنتخب  طائرة  لكن 
زعبيه،  محمد  وهم:  االتحاد  العبي  صعود  دون 
الالفي،  ومعاذ  الخوجه،  وعمر  الصبو،  والمعتصم 
ومعاذ عيسى، قبل أن يتم العدول عن القرار، ليتم 
الهدوء  ليعود  المعسكر،  إلى  الالعبين  انضمام 
المتوسط«؛ حيث كادت  مجددًا لصفوف »فرسان 

خافيير  اإلسباني  بنى  أن  بعد  فنية،  أزمة  تحدث 
خطته  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  كليمنتي 

على خماسي االتحاد.
في  ليبيا  بوضع  المجموعات  تقسيم  وتم 
وأنغوال  منتخبات مصر  رفقة  السادسة  المجموعة 
الثانية،  المرحلة  في تصفيات  وتشارك  والغابون، 
 10 على  وزعت  أفريقيًا،  منتخبًا   40 وتضم 

مجموعات.
والنيجر  فاسو  وبوركينا  الجزائر   :1 المجموعة 

وجيبوتي.
المجموعة 2: تونس وزامبيا وموريتانيا وغينيا 

االستوائية.
المجموعة 3: نيجيريا والرأس األخضر وأفريقيا 

الوسطى وليبيريا.
العاج  وساحل  الكاميرون   :4 المجموعة 

وموزمبيق وماالوي.
المجموعة 5: مالي وأوغندا وكينيا ورواندا.

المجموعة 6: ليبيا ومصر وأنغوال والغابون.
وإثيوبيا  أفريقيا  وجنوب  غانا   :7 المجموعة 

وزيمبابوي.
وناميبيا  والكونغو  السنغال   :8 المجموعة 

وتوغو.
المجموعة 9: المغرب وغينيا والسودان وغينيا 

بيساو.
وبنين  الديمقراطية  الكونغو   :10 المجموعة 

ومدغشقر وتنزانيا.
مرحلتين  من  بينها  فيما  مجموعة  كل  تتبارى 
إلى  مجموعة  كل  أول  ويتأهل  وإيابًا(  )ذهابًا 
منتخبات،   10 اإلجمالي  ليكون  الثانية،  المرحلة 
في  فريقين  كل  ليلتقي  القرعة،  إجراء  ويتم 
مباراتين ذهابًا وإيابًا، ليتأهل خمسة منتخبات إلى 
نهائيات كأس العالم، وتنطلق الجولة الثانية من 
التصفيات األحد المقبل، حيث تواجه ليبيا منتخب 

أنغوال، ومصر تلتقي منتخب الغابون.

● جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام الغابون على ملعب بنينا

● فرحة »الفرسان« في غرفة المالبس بعد الفوز على الغابون

سالمة يخطف التعادل والورفلي 
يضيف الهدف الثاني قبل نهاية 

الوقت األصلي لمباراة الجولة األولى

ملعب شهداء بنينا ببنغازي ينجح في 
استضافة الحدث المهم وسط اهتمام 

حكومي ووعود بتذليل الصعوبات

القاهرة – الوسط
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● المعتصم

األفريقية  التصفيات  األربعاء،  أمس  بدأت 
اضطرت  أن  بعد  العالم،  لكأس  المؤهلة 
رفض  بسبب  تشكيالتها،  لتعديل  الدول 
أفضل  من  بعض  سفر  البريطانية  األندية 
ويأتي  المباريات،  بعض  لخوض  العبيها 
اإلنجليزي  الدوري  من  الالعبين  أغلب 
لالعبين  اإلذن  إعطاء  رفض  الذي  الممتاز، 
قائمة  في  الموجودة  الدول  إلى  بالتوجه 
وضعتها  التي  الحمراء«،   19  - »كوفيد 
القادمين  على  ويتعين  البريطانية،  الحكومة 

أيام. منها دخول الحجر الصحي عشرة 
بتصفيات  تتواجد  التي  مصر  على  ويتعين 
وأنغوال  ليبيا  بجانب  السادسة  المجموعة 
محمد  الكبير  مهاجمها  دون  اللعب  والغابون 
أنغوال،  ضد  أرضها  على  مباراتها  في  صالح 
خارج  الغابون  أمام  به  تستعين  قد  لكنها 
ملعبها، ويلعب زمياله في »ليفربول« ساديو 
موجودة  غير  دول  في  كيتا،  ونابي  ماني، 
للسنغال  يمكن  وبالتالي  الحمراء،  بالقائمة 
في  بهما  االستعانة  الترتيب  على  وغينيا 
السبعة  األيام  مدار  على  منهما  كل  مباراتي 

المقبلة.
في  مكتملة  تشكيلة  نيجيريا  ولدى 
في  لكن  ليبيريا،  ضد  أرضها  على  مباراتها 
الثالثة  بالمجموعة  صعوبة  األكثر  المباراة 
سيتعين  األخضر،  الرأس  أمام  ملعبها  خارج 
اإلنجليزية  األندية  العبي  دون  اللعب  عليها 
الوسط  العب  بينهم  ومن  واإلسكتلندية، 
»ليستر  في  وزميله  نديدي،  ويلفريد 
وجود  بسبب  إيهيناتشو،  كليتشي  سيتي« 

وتملك  الحمراء.  القائمة  في  األخضر  الرأس 
وسيكون  إنجلترا،  في  العبين  خمسة  غانا 
بالدهم  مباراة  في  اللعب  بإمكانهم 

لن  لكن  إثيوبيا،  ضد  السابعة  بالمجموعة 
أفريقيا  جنوب  إلى  السفر  يمكنهم 

لوجودها  التالية،  المباراة  في 
الحمراء. بالقائمة 

التي  ديفوار،  لكوت  يمكن  وال 
زاها،  ويلفريد  من  كل  استبعدت 

»مانشستر  بمدافع  االستعانة  بيبي،  ونيكوال 
»توتنهام  ظهير  أو  بايي،  إيريك  يونايتد« 
األولى  المباراة  في  أورييه،  سيرج  هوتسبير« 

سيكون  لكن  موزمبيق،  ضد 
أمام  المشاركة  بوسعهما 
ضمن  أبيدجان،  في  الكاميرون 

الرابعة. المجموعة  منافسات 
أفريقيا  بطلة  مباراة  وستكون 

أبرز  الكاميرون،  ضد   2015
من  جولتين  أول  مواجهات 

تستمر  التي  التصفيات، 
المقبل،  سبتمبر   7 حتى 
تقسيم  تم  أن  بعد 
 10 على  دولة   40
كل  تضم  مجموعات، 

واحدة أربعة فرق، ويتأهل 
فقط  األول  المركز  صاحب 
من  فاصلة  مواجهة  إلى 

في  وعودة  ذهاب  مباراتي 
على  سيتحدد  مارس، 
األفريقية  الفرق  أثرها 
المتأهلة  الخمسة 
لنهائيات كاس العالم 

»قطر 2022«.
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ماذا يكون في خارطة السلطة الليبية؟
ما هي آلية عمله؟

أين تقف حدود صالحياته؟

لماذا يتهم بعرقلة المسار السياسي؟
كيف تلتقي صالحياته مع مجلس النواب؟

متى يتصالح مع البرلمان؟

مجلس الدولة
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الصحفي عبدالوهاب عبدالصمد
مثقفة  أسطورية،  شخصية  عبدالصمد،  عبدالوهاب  السياسي  الصحفي 
مطلع  في  وهاجر   ،1890 سنة  بنغازي  في  ولد  بطبعه؛  ومغامر  وشجاعة، 
العثماني  الخليفة  ابنة  إقامته هناك، علم بأن  أثناء  شبابه إلى إسطنبول. 
مريضة، وأن األطباء عجزوا عن عالجها، فقدم نفسه، بجراءة كطبيب عربي 
عالجها،  بمباشرة  له  وسُمِح  القبول  شخصيته  نالت  باألعشاب؛  يعالج 

وبقدرة قادر شفيت، فأصبح طبيبًا في بالط الخليفة.
أشهر بسبب  السياسي، وسُجن عدة  مجالها  في  الصحافة  امتهن  ثم 
الدستور  صدور  قبيل  والترقي،  االتحاد  حزب  إلى  ومناصرته،  انضمامه، 
العثماني )المشروطية( العام 1908. أصدر جرائد في إسطنبول بالعربية 
الخالفة  عن  يدافع  وكــان  العربية،  العواصم  في  وزعــت   ،1910 سنة 
العثمانية. عاد إلى بنغازي بعد الحرب العالمية الثانية، عمل فترة في بلدية 
بنغازي إبان عهد عميدها يوسف لنقي، ثم عين ملحقا صحفيا في السفارة 
الليبية في القاهرة، ظل بها حتى وفاته، وكان أول من دفن في المقبرة 
اإلسالمية في روما في مثل يوم أمس من سنة 1969، كان طيب المعشر، 

خفيف الظل، أنيق السلوك والهندام محبا للحياة، ولم يتزوج.

ليبيا األمسليبيا األمس

محمد عقيلة العمامي

تولى  الذي  السينمائي  الشريط  ذلك  ديك(،  )موبي  فيلم  بالتأكيد،  يتذكر،  جيلي 
بطولته الممثل القدير )جريجوري بيك(، الذي أصبح منه نجمنا المفضل، وال أعتقد 
أن أحدًا منا نسي كيف أنه وثق نفسه فوق ذلك الحوت الهائل وأخذ يغرز حربونه 
المحيط.  إلى قلبه، وغاص هو والحوت في قاع  أدماه ووصل فيما يبدو  فيه حتى 
كان ذلك الصائد، الذي أسماه المؤلف »إيهاب« قد فقد رجله، من قبل، عندما كان 
يحاول إنقاذ صديقه وهو يتصارع مع ذلك الحوت، وظل يعمل بسفن صيد الحيتان 

بحثًا عن هذا الحوت تحديدًا إلى أن وجده وقتله ومات معه.
الرواية،  كاتب  اسم  نعرف  نكن  لم  ولكننا  بيك(  )جريجوري  الممثل  نعرف  كنا 
الواقع أنني عرفت اسمه مؤخرًا، إنه الكاتب الروائي )هرمان ملفيل( الذي كان من 
عائلة ثرية ولكنها غرفت في الديون من بعد وفاة عائلها، فعمل بحارًا على ظهر 
كتاباته:  اشتهرت  بعدما  عنها،  قال  التي  تلك  أنها  ويبدو  الحيتان،  لصيد  سفينة 
إن  وما  لي«.  بالنسبة  وييل  هارفارد  جامعة-   - كانت  الحيتان،  صيد  سفينة  »إن 

استقر حتى كتب في ست سنوات عددًا من الروايات هي: )تيبي( و)أمو( و)ماردي(
و)ردبيرن( و)السترة البيضاء( جميعها عن تجربته في البحار، واختتمها بروايته 
هذه  جميع  عامًا.  وثالثين  واحدًا  يتجاوز  لم  وعمره  ديك(  )موبي  شهرة  األكثر 
ينل  لم  ولكنه  العربية.  اللغة  منها  العالم،  لغات  من  عدد  إلى  مترجمة  الروايات 
الشهرة التي يستحقها إال بعد رحيله، وعندها جمعوا له عددًا من الحكم واألقوال 
المأثورة، أعجبني منها: »من األفضل أن نفشل فيما نصنعه، على أن ننجح فيما 

قلدنا به غيرنا، وأخذت بمقولته: »جربت كل شيء وأنجزت ما أستطيع«.
 :1999 العام  نوبل  الحائز على جائزة  )جونتر جراس(  األلماني  األديب  قال عنه 
»إنني تعلمت العناية واالهتمام الكبير برسم شخصياتي واإلفاضة في وصف أدق 

ما يجري حولي من  لكل  أفتح عيني وعقلي  وأن  األمور، 
الكاتب األميركي )هرمان ميلفل( الذى استطاع أن يخلق 

في رواية )موبي ديك( عالمًا ممتعًا حافاًل بالحياة«.
ليبية  شخصية  عن  حكاية  قبل  من  كتبت  قد  كنت 
الترهوني،  عبدالنبي  وهو  الحيتان(،  )صائد  أسميتها 
»انبيوه  باسم  بنغازي  في  معروفًا،  طوياًل  ظل  ولكنه 
جديوه« باعتبار أنه شب في منزل زوج والدته. في شبابه 
والدتي  أن  أذكر  قرابة  صلة  وبسبب  ماهرًا،  سباحًا  كان 
الخمسينيات،  مطلع  أيام  من  يوم  صباح  باكر  بعثتني 
إلى ناصية شارع الحشر ألحضر )سيدي بوشمله( صاحب 
بمنطقة  الجرمانيا(  )مخازن  إلى  ليأخذنا  بعربته  والدي 
أن  أعتقد  كنت  ألنني  كقذيفة  فانطلقتُ  أعبيدة،  رأس 
حصان عربيته صديقي، فما إن أمسد سبيب رقبته حتى 
ودودة.  بضحكة  يخصني  أنه  لي  ويخيل  نحوي  يلتفت 
نحو  الحصان،  خطوات  إيقاع  على  )العربية(  وانطلقتْ 
منه  ويأخذ  والدي  يخبر  أن  منه  وطلبت  أعبيدة،  رأس 

أجرته.
والعويل  الصراخ  وكان  زينب(  )عمتى  بيت  وصلنا 
احتضنتني )عمتي زينب(  أنه عزاء. وعندما دخلت  يعلن 
البحر!(  في  غرق  حميدا..  يا  مات،  )أمبيوه  تنتحب  وهي 

ابنها  ومنهم  عمري  مثل  في  فالصبية  الشارع،  إلى  للخروج  متحفزًا  حينها  كنتُ 
محمد علي جديوه وعدد من أقاربي. قضينا الليلة في )حوش العزاء(.

صباح اليوم التالي، وفيما كنا نلعب، في الشارع، ما بين صفي كراسي المأتم، 
وكان  حي«  أمبيوه  حي..  »أمبيوه  الشارع:  أول  من  قادمًا  وهرجًا  صراخًا  سمعنا 
أمبيوه يتوسط الحشد الذي يحيط به، وكانت له مشية معروفة، )يتفاحج ( مباعدًا 
داخل  )الدرابيك(  يعلم كيف وصلت  أحد  وال  فرحًا،  الحزن  وانقلب  ذراعيه.  بين  ما 

البيت، و)الطبول( أمامه فصار العزاء عرسًا حقيقيًا.
الحرب من  مخلفات  تبحث عن  مركب  بحارة  ماهرًا ضمن  )أمبيوه( غطاسًا  كان 
بسبب  المركب  ومالت  المدافع.  أسقطتها  التي  والطائرات  الغارقة،  السفن  حديد 
ثقل حديد وغرقت، ولم ينج أحد من بحارتها سوى )أمبيوه( الذي ظل يسبح عشية 

وليل بطوله حتى وصل شط
)بوفاخره( .

كان ال يزال له عمر وبحار أخرى يجوبها، فلقد عمل بحارًا على سفينة إيطالية 
إلى  تنقل من سفينة  أوروبا  ولما وصل  بنغازي،  ميناء  قال، من  مثلما  إليها،  قفز 
إلى  أن عاد  إلى  الحيتان، وظل هناك زمنًا،  أخرى، وانتهى بمركب دنماركي لصيد 
الثمانينيات والتحق بميناء بنغازي، فلقد اكتسب خبرة صناعة الحبال  ليبيا مطلع 
وكأنه  اهلل،  رحمه  رحيله  حتى  أراه  ظللت  بالموانئ.  السفن  توثق  التي  السميكة 
)جريجوري بيك( بطل رواية )موبي ديك(، الذي لم يقل )هرمان ملفيل( في روايته 

أنه سوف يسبح حتى شاطئ بوفاخره، شمال غرب بنغازي.

صائد الكلمات، 
والحيتان

سيارة طائرة
خالل 4 أعوام

من المقرر أن يبدأ المعهد الروسي للفيزياء 
الحرارية، نهاية العام الجاري، العمل على 

تصميم سيارة طائرة تقلع وتهبط عموديا، 
بالتعاون مع مؤسسة البحوث العلمية 

المستقبلية الواعدة.
ويتوقع أن يستغرق تحقيق المشروع 
الذي أطلق عليه »تسيكلوكار« 4 أعوام.

وتعهد مدير المعهد، دميتري 
ماركوفيتش، تتويج مشروع »تسيكلوكار« 
بإطالق نموذج استعراضي مأهول للسيارة 

الطائرة، أما المرحلة التالية لتحقيق 
المشروع فهي تصنيع سيارة طائرة كبيرة 

الحجم تتسع لـ6 ركاب بوزن نحو طنيْن 
بمقدورها أن تحمل 600 كيلوغرام من 
الحمولة المفيدة. ويبلغ طولها 6.2 متر 

وعرضها 6 أمتار.
وقال ماركوفيتش إن السيارة ستكون 

أوال كهربائية وذلك الستعراض كل 
إمكاناتها الجوية. ثم يمكن أن تزود 

بمحرك هجين. 

الخفافيش والشيخوخة
تعرف الخفافيش كيف تتجنّب شرّ آثار 

الشيخوخة، كما أنها تحتضن فيروسات 
من قبيل إيبوال أو كورونا من دون 

أن تصاب بالمرض، حسب ما توصل 
العلماء. وكّل سنة تأخذ إيما تيلينغ 

الباحثة المتخصصة في علم الوراثة في 
جامعة يونيفرستي كولدج في دبلن 

)يو سي دي( وفريقها عيّنات من دماء 
خفافيش، في كنائس أو مدارس في 

غرب فرنسا، وخزعات من أجنحتها، على 
أمل أن تفيد بأبحاثها البشر عن أسرار 
العمر المديد لهذه الثدييات الطائرة.

وتقول العالمة بحماسة: »تتيح لنا 
هذه التجارب وضع تصوّرات تساعدنا 
على العيش لمدة أطول بصحة جيّدة 

ومكافحة األمراض بشكل أفضل«.ويعدّ 
طول عمر الخفاشيات الفتا بالنسبة إلى 

ثدييات صغيرة بهذا الحجم.
ففي الطبيعة، »غالبا ما يمكن التنبؤ 

باألجل المتوقع لحيوان ما باالستناد إلى 
حجمه. فاألنواع الصغيرة تنمو بسرعة 

وتنفق باكرا، مثل الفئران، في حين 
أن تلك الكبيرة تنمو ببطء وتعيش 
لمدة أطول، مثل الحيتان المقوسة 

الرؤوس«، وفق تيلينغ.

على  اآلثار  استعرضت صفحة مصلحة 
المواقع األثرية  »فيسبوك«، عددًا من 

والتي يخضع  ليبيا،  اإلسالمية في 
وصيانة. ترميم  لعمليات  بعضها 

الصفحة: »تضمنت هذه  وحسب 
بلجراي  السنوسية ومدينة  زاوية  الزيارة 

إلى مسجد  باإلضافة  بالبيضاء  األثرية 
بدرنة«. العتيق 

المنشور: »قمنا  أعلن عبر  كما 
نموذج  لعمل  الرشيد  بتصوير مسجد 

ثالثي األبعاد له«.
واستحسانا  تفاعال  المنشور  والقى 

من رواد الصفحة، فكتب أحدهم: 
القائمين على هذا  »نتمنى من 

وثائقي  فيديو بشكل  المشروع عمل 
عن هذا اإلرث التاريخي المهم، مع شرح 

واألحداث  بتاريخه  للتعريف  مصاحب 
هذا  واستخدامه..  إلنشائه  المصاحبة 

مهم جدًا«.

»هوت  مرتدية  مصر  في  الشمالي  الساحل  في  األخير  حفلها  في  بظهورها 
وسائل  على  خصوصًا  الجدل،  وهبي  هيفاء  اللبنانية  النجمة  أثارت  شورت«، 

التواصل االجتماعي.
ونشرت هيفاء مقطع فيديو لها وهي ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث 

حفالتها بالساحل الشمالي، عبر حسابها على مواقع التواصل االجتماعي.
وسابقا، تعرضت هيفاء وهبي إلى عقوبة من قبل نقابة المهن الموسيقية 
شبيهة  أزمــة  بسبب  مصر،  في 
حيث ارتدت »هوت شورت« في 
حفٍل لها بالجامعة األمريكية؛ 
وهو األمر الذي دفع 
بة  نقا

الموسيقية  المهن 
لتوجيه لفت نظر لها.

تعرض  من  وبالرغم 
هذه  ــى  إل وهبي  هيفاء 
إال  أعوام،   4 منذ  العقوبة 
أخرى  مرة  كررتها  أنها 
بالساحل  حفلها  فــي 
الشمالي الذي أقيم منذ 

أيام قليلة.
نقابة  قالت  بدورها، 
هيفاء  إن  الموسيقيين 
إلــى  ستتعرض  وهــبــي 
عقوبة، في حالة تقديم شكوى 
التي  الوحيدة  الحالة  وهي  للنقابة  رسمية 

يمكن أن تتعرض فيها إلى عقوبة.

أقوالهمأقوالهم

 »يهمنا التأكد من وجود إجماع 
ليبي مشترك حول البنود الرئيسية 
لألجندة الوطنية، بما في ذلك إجراء 

االنتخابات والحفاظ على
 وقف إطالق النار«

نائب وزير خارجية االتحاد الروسي 
سيرغي فيرشينين

»نعمل على توفير الدعم الكامل 
للجنة العسكرية الليبية المشتركة 

»5+5«

وزير الخارجية المصري 
سامح شكري

»نحث األطراف الليبية على ضرورة 
التوافق على قاعدة دستورية إلجراء 

االستحقاقات في موعدها«

األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيط

»نحن ضد تواجد الجيوش األجنبية 
والفرقاء المرئيين وغير المرئيين 

في ليبيا«

وزير الخارجية الكونغولي
 جون كلود غاكوسو

هيفاء وهبي.. 
أزمة جديدة

كان )امبيوه( 
غطاسا ماهرا 

ضمن بحارة 
مركب تبحث 
عن مخلفات 

الحرب من 
حديد السفن 

الغارقة 
والطائرات 

التي أسقطتها 
املدافع
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