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فضاء

حافظت أسعار النفط على مكاسبها 
)األربعاء( قبيل صدور بيانات المخزون 

األميركي، وذلك رغم ارتفاع الدوالر أمام 
معظم العمالت الرئيسية. وسجل سعر خام 

نايمكس األميركي تسليم شهر أكتوبر 
المقبل ارتفاعًا في نهاية التعامالت وأغلق 

عند 69.2 دوالر للبرميل. وكسب خام برنت 
في العقود اآلجلة تسليم شهر نوفمبر 
المقبل أكثر من واحد في المئة ليغلق 

عند 72.5 دوالر للبرميل. وربط مراقبون 
لسوق النفط بين ارتفاع أسعار الخام وبين 

ظهور بيانات حكومية صينية تؤكد زيادة 
واردات الصين من المنتجات النفطية خالل 

أغسطس الماضي بحوالي 0.8 في المئة.

نفط

كل شيء

الحافة

قريبا في ليبيا
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 »املرشحون املحتملون« في ليبيا تحت رحمة التنافس الغربي

دومبويا
لم يخطر على بال الرئيس الغيني، ألفا 
كوندي، أنه باختياره الضابط مامادي 

دومبويا، قائدًا لقواته الخاصة، 
»GPS« يدق المسمار األخير 

فى نعش حكمه.
العقيد مامادي 

41 عامًا، قاد 
كتيبة عسكرية 
لالستيالء على 
السلطة، األحد، 

وبعدها ارتدى قبعة حمراء 
ونظارة شمسية وأطل من 

التلفزيون الحكومي ليعلن أن 
»زمن الطابع الفردي الغيني 
للحياة السياسية ولى، ولن 

نعهد بالسياسة إلى رجل 
واحد، بل إلى الشعب«.
وال يزال مصير الرئيس 

كوندي غامضًا، بينما تدين 
األمم المتحدة واالتحاد 

األفريقي، االنقالب على الرئيس.
وتخرج مامادي في مدرسة 

عسكرية غرب فرنسا. وعندما لفت 
انتباه قادة الجيش الفرنسي، تم 

ضمه إلى الفيلق األجنبي التابع 
لفرنسا، ومنح رتبة عريف.. فهل 

تستعيد غينيا كوناكري عافيتها على 
يد الجندي الفرنسي ورفاقه؟

لقطة نادرة لحافة األرض التقطها رائد 
الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيه، من 
على محطة الفضاء الدولية. وبيسكيه، 

مهندس الطيران والطيار في وكالة 
الفضاء األوروبية، أحد أعضاء بعثة 

»سبيس إكس« وعضو بعثة ناسا 65، 
التي انطلقت إلى المحطة أبريل الماضي. 

وهي رحلته الثانية، واكتسب خالل 
مهمته شهرة؛ لتقديمه بعض الصور 

السريالية تمامًا لكوكب األرض.
ومن قبة محطة الفضاء الدولية، يمكن 

رؤية مشهد بيسكيه المثير لألرض؛ حيث 
تتزاحم أضواء المدينة مع أضواء النجوم.

جدل يطال المصالحة وقانون االنتخابات وعودة اللعب بورقة النفط

إغالق الحدود البرية مع تونس يكبد البلدين خسائر كبرى

وزير الحكم املحلي لـ »الوسط«: استحدثنا مكتبا للمرأة بهيكل الوزارة

»مباراة« املساءلة بني الحكومة والبرملان تنتهي دون حسم
غاصت الحكومة في متاهات استجواب البرلمان بعد 
نتائج  معالم  تبيُن  دون  من  نشاطها،  من  أشهر   6
إشهار أهم وأخطر وسيلة رقابية على مصيرها، ووسط 
مشهد ملبد بغيوم تصفية الخالفات السياسية بورقة 
النفط، ودخول مشروع المصالحة مرحلة »التصالح« 
في  ينفرط  السابق،  للنظام  السوداء«  »العلبة  مع 
نبضه  تجس  الــذي  االنتخابي  الموعد  عقد  األثناء 
بخيار  الرئاسي  المجلس  مؤثرة طمأنها  أجنبية  قوى 

»المرسوم الرئاسي«.
النواب  لمجلس  الوحيدة«  »الحسنة  تكون  قد 
منذ 2014، تمكنه أخيرا من ممارسة إحدى وظائفه 
لالستجواب،  قبته  تحت  الحكومة  بجمع  الرقابية 
سياسية  مسؤولية  من  عليه  يترتب  أن  يمكن  وما 
للوزراء تتمثل في سحب الثقة منهم أو بأحدهم في 
برلمانيون  لذلك تساءل  التصويت؛  توفر شرط  حال 
جلسة  كانت  إن  الجلسة،  ماهية  عن  انطالقها  غداة 
استماع أم مساءلة، لكن عمال بقاعدة »المتهم بريء 
حتى تثبت إدانته«، فإن رئيسها عبد الحميد الدبيبة 
مطلوب لجلسة أخرى يوم اإلثنين المقبل في طبرق 
ومشادات  تراشقا  األربعاء  يوم  حضوره  شهد  بعدما 
صالح  عقيلة  المجلس  رئيس  وبين  بينه  كالمية 
المرتزقة،  وجلب  العام،  المال  بإهدار  تتهمه  ونوابه 
معيشة  بتحسين  تعهداته  تنفيذ  في  واإلخــفــاق 
المواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة ما يهدد عملية 

التسوية السياسية برمتها.
في  »الميزانية«  لغم  يضع  أن  الدبيبة  واستطاع 
التشريعي مدافعا عن عمل وزرائه، معلال  الجهاز  يد 
تعطل تنفيذ بعض المشاريع بعدم موافقة البرلمان 
باب  من  الحكومة صرفت  وأن  الميزانية،  إقرار  على 
الميزانية  تمرير  أن  يظهر  مؤشر  وفي  الــطــوارئ.  
المؤجل 8 مرات، كان محل مساومة فعال حين طالب 
األمن  بجهاز  العاملين  مرتبات  بدفع  الدبيبة  صالح، 
الداخلي والقوات المسلحة والهيئة العامة لألوقاف في 
الشرق، وكشف نواب لجنة الدفاع أن رئيس الحكومة 
وأغسطس،  يوليو  شهري  مرتبات  صرف  بعدم  أمر 
للمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية، فيما أفاد 
الدبيبة بأن »هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي«، 
مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تتحصل حتى اآلن على 
بيانات العسكريين بالمنطقة الشرقية، رغم طلبها من 

الحسابات العسكرية.
أضاف أن »وزارة الدفاع مازالت المؤسسة الوحيدة 
الحكومة  تدعم  فيما  اآلن،  حتى  تتوحد  لم  التي 
تساءل  وفيما  الجيش«.  لتوحيد  الشويرف  اجتماعات 

وزير  لتسمية  المتخذة  ــراءات  اإلج عن  آخــرون  نواب 
الدفاع، رد الدبيبة بأنه »ال يمكن تسميته إال بوجود 
تغيب  انتقد  الــذي  النواب  مجلس  رئيس  توافق«. 
وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعمل عن الجلسة 
ألكثر من مرة، اتهم حكومة الوحدة الوطنية بتقوية 
لم  وأنها  طرابلس،  العاصمة  في  السلطة  مركزية 
تقم بتوحيد مؤسسات الدولة، كما لم تلتزم بالتوزيع 
العادل للمناصب الوزارية والحكومية ومجالس إدارات 

الشركات بين األقاليم الثالثة.
وبينما كان الدبيبة يعد بإعادة تشكيل المؤسسة 
الوطنية للنفط وتحديد أشكالها اإلدارية، ويتحدث عن 
إمكانية نقل وزارة النفط إلى بنغازي ردا على الخالف 
األزمة  تطورات  انتقلت  الدولة،  في  قطاع  أهم  داخل 
لتتوسع  اإلنتاج  وآبار  المحروقات  تصدير  موانئ  إلى 
دائرة المتدخلين في نزاع الوزير محمد عون، ورئيس 
المؤسسة مصطفى صنع اهلل، فقد أمهل سكان منطقة 
أيام   7 الليبية  السلطات  األربعاء،  الجنوب،  في  فزان 
لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في إقالة هذا األخير مبررين 
التنموية«،  للسياسات  اهلل  صنع  بـ»افتقار  قراراهم 
مؤكدين نيتهم إغالق جميع حقول النفط في المنطقة 
التي تنتج 300 ألف برميل يوميا. أما محتجون آخرون 

بميناء السدرة نفوا انتمائهم إلى أي جهة، فقد أوقفوا 
 400 شحن  في  بــدأت  أن  بعد  نفطية  ناقلة  شحن 
النفط. وفي احتجاج منفصل، تظاهر  ألف برميل من 
أنه  إال  طبرق.  ميناء  في  بالتوظيف  يطالبون  آخرون 
التي  التطورات  وهي  الشحن  عملية  على  يؤثر  لم 
تسببت في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1 %. ومع ذلك 
يحذر مراقبون من انتهاء االستقرار النسبي في إنتاج 
وصادرات الخام الليبي بشكل مفاجئ في وقت تتأهب 

لجذب  طرابلس  في  دولية  طاقة  قمة  لتنظيم  البالد 
االستثمارات األجنبية وإغرائهم بمشاريع إعادة اإلعمار 
االقتصادية  للشؤون  الدولة  وزير  قيمتها  حدد  التي 
 111 يوازي  ما  دينار  مليار   500 بنحو  الغويل  سالمة 

مليار دوالر خالل السنوات العشر المقبلة.
إلى  مجددا  األجنبي  الرأسمال  جــذب  ويتطلب 
ليبيا حال جذريا لألزمة السياسية، التي يسارع رئيس 
المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى معالجة جذورها 
شاملة،  مصالحة  مشروع  إطــالق  بإعالن  العميقة 
مباشرة بعد اإلفراج عن الساعدي، نجل معمر القذافي 
و8 شخصيات أخرى ثقيلة من أعمدة النظام السابق 
قضائيا(،  إدانتهم  تتم  لم  أو  سجنهم،  مدة  )انتهت 
تبادل األسرى  اتجاه  لتتبعها خطوات أخرى الحقا في 
الخطوط  أن تتضح  قبائل. وذلك من دون  بين عدة 
على  والمحاسبة  االنتقالية،  العدالة  لمسار  العريضة 
االنتهاكات حيث أثيرت شكوك بشأن إمكانية أن تؤدي 

الخطوة إلى حل لألزمة.
أطراف  عدة  ومن  ودولــي  أممي  ترحيب  ووســط 
إطالق  استخدام  من  تخوفا  متابعون  يبدي  داخلية، 
طرف  كل  يسعى  انتخابية  كورقة  المحتجزين  هؤالء 
من ورائها لكسب نقاط قبل االنتخابات وضمان دعم 

القوى المسنودة شعبيا عل غرار أنصار النظام السابق.
ديسمبر   24 في  المقررة  االستحقاقات  وتطل 
المقبل، رغم فشل كل محاوالت إصدار قاعدة دستورية 
الذي  الموعد  أن  خاصة  االنتخابات،  قانون  إقرار  أو 
األمر  تجاوزه؛  تم  لالنتخابات  العليا  اللجنة  حددته 
دبلوماسي  حراك  في  الغربية  الحكومات  أدخل  الذي 
الستطالع الخيارات المتاحة دون أن تتمكن ضغوطها 
على مجلسي النواب واألعلى للدولة من تحقيق اختراق 

في مواقفها.
وعاد محمد المنفي، لتبديد تلك الهواجس بطمأنة 
نائب رئيس المفوضية األوروبية جوزيف بوريل خالل 
جهود  لدعم  استعداده  األربعاء،  طرابلس،  في  لقائه 
إصدار  ذلك  في  بما  السبل«،  »بكل  االنتخابات  إجراء 
مرسوم رئاسي ضمن صالحياته »وفًقا لتطلعات ورغبة 
الليبيين والليبيات«. وقال بوريل في لقاء مكتوب مع 
موقع »بي بي سي« إنه لن يكتفي بمرافقة الليبيين 
المؤسسات  بناء  في  سيساهم  بل  االنتخابات  حتى 
الليبية على المدى الطويل، مشددا على أن بروكسل 
بصدد تقديم الدعم التقني للمفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابات. في وقت يجري االتحاد مع الدول المنخرطة 

عسكريا في ليبيا اتصاالت لسحب المرتزقة.
اإليطالية  الخارجية  وزير  أيضا  سار  روما  ومن 
لويجي دي مايو في جس نبض المواعيد االنتخابية 
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  مع  له  لقاء  خالل 
التوافق على  خالد المشري والذي دعا إلى ضرورة 
األساس الدستوري والقانوني. وأبلغه المشري بأن 
المجلس »على وشك االنتهاء من إعداد مشروعات 
في  االنتخابية«  للعملية  المنظمة  القوانين 
أعدها  التي  االنتخابات  قوانين  مسودة  إلى  إشارة 
وسيحولها لمجلس النواب لغرض التشاور حولها. 
التي  الكبيرة  التحديات  إن  قال  المشري  أن  غير 
االنتخابات  قوانين  غير  االنتخابية  العملية  تواجه 
بعضهم  يسيطر  الذين  المرتزقة  »قضية  هي 
على مدن ليبية بالكامل، إضافة إلى عدم سيطرة 

الحكومة على كامل البالد«.
بدوره، عقيلة صالح خالل آخر لقاء مع المبعوث 
المخرج  أن  أكد  كوبيش،  يان  ليبيا  لدى  األممي 
الوحيد لألزمة هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 

في موعدها.
الوكالة  ممثل  أكد  الدولي،  الدعم  سياق  وفي 
بينيل  جون  طرابلس  في  الدولية  للتنمية  األميركية 
»االنتخابات  أن  األربعاء  األميركية  »الحرة«  لقناة 
العامة المزمع إجراؤها قبل نهاية العام خطوة أساسية 

للوصول إلى مصالحة وطنية أوسع«.

●  عبدالحميد الدبيبة  في  جلسة استجواب البرلمان، األربعاء 8 سبتمبر 2021 
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 قد تكون »احلسنة الوحيدة« ملجلس 
النواب متكنه أخيرا من جمع احلكومة 

حتت قبته لالستجواب

 المشهد ملبد بغيوم تصفية الخالفات 
السياسية ودخول مرحلة »التصالح« 
مع »العلبة السوداء« للنظام السابق

طرابلس، طبرق، القاهرة - الوسط

رسم المنتخب الوطني لكرة القدم، الفرحة على وجوه 
األنغولي  نظيره  أمام  الفوز  تحقيقه  بعد  الليبيين، 
لكأس  المؤهلة  التصفيات  في  لواندا  بالعاصمة 
العالم »قطر 2022«. وتجمعت الجماهير الرياضية 
عن  للتعبير  المباراة  انتهاء  عقب  الشهداء  بميدان 
فرحتهم وابتهاجهم بهذا الفوز الذي وضع المنتخب 
أمام  نقاط،  بست  السادسة  المجموعة  صدارة  في 

منتخبات مصر والغابون وأنغوال.
الجماهير رددت الهتافات التي أشادت بالمستوى 
مباراتهم  في  المنتخب  العبو  به  ظهر  الذي  الكبير 
»عمر  لالعب  بهدف  ثمينًا  فــوزًا  فيها  حققوا  التي 
ظهر  حيث  األول؛  الشوط  نهاية  قبل  الخوجة« 
خوضهم  في  كبير  بمستوى  المتوسط«  »فرسان 
علي  المدافع،  األمان  صمام  بقيادة  المباراة  لهذه 
أن  واستطاع  الكرات،  لعديد  تصدى  الذي  سالمة، 
يكون حاجزًا منيعًا رفقة زمالئه أمام هجوم المنتخب 
المباراة  شوط  أحداث  بداية  مع  خاصة  األنغولي، 
المتوسط«  التهاني على »فرسان  وانهالت  الثاني. 
عقب المباراة، بدأها رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة، بتغريدة ، كما عبر مجلس النواب 
عن خالص تهانيه إلى جميع أعضاء المنتخب الوطني 
البالد، متمنيًا  أنحاء  الليبي في جميع  وأبناء الشعب 
ليبيا  راية  لرفع  االنتصارات  مزيد  الوطني  للمنتخب 

عالية في جميع المحافل الدولية.
الوطني  المنتخب  انفرد  الثمين،  االنتصار  وبهذا 
الحسابات  واشتعلت  السادسة،  المجموعة  بصدارة 
التصفيات  مشوار  في  جولتين،  أول  مــرور  بعد 
حيث  2022؛  العالم  كأس  إلى  المؤهلة  األفريقية 
نقاط،  ست  برصيد  المجموعة  »الفرسان«  تصدر 
بعدما قدم بداية مثالية بالفوز على منتخب الغابون 
على  أرضه  خارج  الفوز  ثم  لهدف،  هدفين  بنتيجة 
مصر  منتخب  ويحتل  لصفر،  هدف  بنتيجة  أنغوال 
الفوز بهدف  أربع نقاط بعد  الثاني برصيد  المركز 
لصفر على أنغوال والتعادل مع الغابون خارج الديار 
المركز  الغابون  بينما يحتل منتخب  بهدف لهدف، 
الثالث برصيد نقطة واحدة، ثم يقبع منتخب أنغوال 

في المركز األخير دون نقاط.
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أحمد مجدي: لم يعد 
هناك جدار بني السينما 

املستقلة والتجارية

قيمة صفقة 
استثمارية وقعتها 
شركة فرنسية مع 
الحكومة العراقية 
في قطاع النفط.

)رويترز(

27
مليار
دوالر

لقاء عربي ليبي- لقاء عربي ليبي- 
مصري في مصري في 

بطولة »مستر بطولة »مستر 
أوملبيا أوملبيا 20212021««

توافق تونسي- فرنسي 
على »مساعدة« الليبيني
خالل استقباله سفير فرنسا، أندريه 
بيرون، دعا وزير الشؤون الخارجية 

التونسي، عثمان الجرندي، إلى 
ضرورة مساعدة األطراف الليبية 

على االلتزام بمسار تسوية األزمة.
وبحث الجانبان المسار السياسي 
الليبي، واتفقا على أهمية مساعدة 
األطراف الليبية في تطبيق خارطة 
الطريق المتفق عليها ُأمميًا، بما 

يسهم في استعادة االستقرار 
والسلم في ليبيا، وفق بيان وزارة 

الخارجية التونسية الثالثاء.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة 

الموقت، عبدالحميد  الوطنية 
الدبيبة، قرر غلق الحدود مع 

تونس دون التنسيق مع الحكومة 
التونسية، واتهمها بتصدير 

اإلرهاب، وتسببت االتهامات في 
توتر دبلوماسي مع تونس .

وفي مطلع يوليو الماضي، أعلنت 
الحكومة الليبية غلق حدودها 

البرية والجوية مع تونس بسبب 
انتشار فيروس »كورونا«.

توقعات بإنتاج مليوني برميل نفط يوميًا بنهاية 2022
ارتفاع  المبروك،  خالد  المالية،  وزير  توقع 
برميل  مليوني  إلى  النفط  من  ليبيا  إنتاج 
2022، إذا حصلت المؤسسة  يوميًا بنهاية 
تم  دوالر  مليار   1.1 على  للنفط  الوطنية 

تخصيصها في ميزانية 2021.
اإلسالمي  البنك  اجتماع  هامش  وعلى 
طشقند،  األوزبكية،  العاصمة  في  للتنمية 
إلى  ارتفعت  الصادرات  »إن  المبروك:  قال 
1.2 مليون برميل يوميًا«، متوقعًا وصولها 
إلى  الوصول  ثم  ومــن  مليون،   1.3 إلــى 

مليوني برميل يوميًا بنهاية 2022.
السعودية  نيوز«،  »عرب  جريدة  ونقلت 
قوله:  المبروك  عن  باإلنجليزية،  الناطقة 
واحدة  مشكلة  تواجه  النفط  صناعة  »إن 
وبعض  النفط  حــقــول  أن  ــي  وه فــقــط، 
صيانة  تتطلب  الموانئ  وبعض  المصافي 

ضخمة لم يتم تنفيذها منذ عشر سنوات«.
عودة  تشهد  ليبيا  أن  المبروك  وأوضح 
البالد  غادرت  التي  العالمية  النفط  شركات 
خالل السنوات الماضية، الستئناف أعمالها. 
في  كبرى  شركات  مع  عقود  توقيع  وكشف 

مجال االستكشاف واإلنتاج.
ولم يقر مجلس النواب ميزانية تتضمن 

على  أثر  الذي  األمر  التحتية،  للبنية  أموااًل 
تطوير قطاع النفط، بحسب الوزير.

ومؤخرًا تم تأجيل خطة لرفع إنتاج النفط 
من  يوميًا  برميل  مليون   1.4 إلى  الليبي 
نهاية هذا العام إلى منتصف 2022؛ بسبب 

نقص التمويل الحكومي.
ومن المقرر أن تزيد ليبيا صادرات الخام 
يوميًا  برميل  مليون   1.24 إلى  والمكثفات 
في  أعلى مستوى  وهو  الجاري،  في سبتمبر 

ثالث سنوات، وفقًا لبرنامج التحميل األولي 
الذي كشفته »بلومبرغ« الشهر الماضي.

أعقاب  في  توترًا  النفط  قطاع  ويواجه 
من  كل  بين  نشب  الصالحيات  بشأن  نزاع 
ورئيس  عــون،  محمد  والغاز  النفط  وزيــر 
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
صنع  بوقف  قرارًا  الوزير  أصدر  بعدما  اهلل، 

اهلل عن العمل وإحالته للتحقيق.
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طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

< املؤسسة الوطنية للنفط

< فرحة اجلماهير الليبية عقب الفوز على أنغوال

املنتخب الوطني.. صانع فرحة الليبيني
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مسلسل »ماشا والدب« يحصد 100 مليار مشاهدة

عرض فيلم »عرض فيلم »99 أيام في الرقة«  في فرنسا أيام في الرقة«  في فرنسا

إطالق خدمة »أمازون–مصر« رسميًاإطالق خدمة »أمازون–مصر« رسميًا
في  رسميًا  »أمازون–مصر«  خدمات  انطلقت 
أعلنت  الشركة  كانت  حيث  للجميع،  مفاجئ  موعد 
سابقًا أنها تخطط لإلطالق قبل نهاية العام، وجاءت 
هذه الخطوة لتكمل تحول العالمة التجارية لشركة 

في  أمازون  إلى  »سوق–كوم« 
بعد  وذلك  العربية.  المنطقة 
في  جرى  الذي  االستحواذ 
في  الشركة  وأعلنت   ،2017
تنوي  بأنها  اإلطالق  بيان 
من  المنتجات  ماليين  عرض 
العالمية  الشركات  أفضل 
وأهمها عبر منصتها »أمازون–

مصر«.
كما تنوي الشركة أيضًا نقل المنتجات المصنعة 
بأيدي مصرية وعرضها في متاجرها العالمية. وذلك 
في خطوة لدعم االقتصاد المصري، وأكدت الشركة 
في خدماتها عن  كثيراً  يختلف  لن  موقع مصر  أن 
مواقع أمازون العالمية، وتعد بتقديم تجربة تسوق 

وأصلية  منتجات مضمونة  على  فيها  آمنة تحصل 
باإلضافة إلى خدمات توصيل سريعة وموثوقة.

أطلقت الشركة بالتدريج عدة مواقع في المنطقة 
العربية؛ حيث ظهر موقع أمازون اإلمارات في البداية، 
السعودية،  أمازون  ذلك  وبعد 
ويمكنك  »أمازون–مصر«  واآلن 
أو  اإلمارات  أمازون  بوابة  عبر 
مواقع  من  التسوق  السعودية 
أمازون العالمية والحصول على 

المنتجات عبر الشركة.
ويعني ذلك أن تقوم بطلب 
مستحقاته  جميع  ودفع  المنتج 
دون  اإلمارات  أمازون  بوابة  عبر 
واألمور  الدولي  الشحن  شركات  مع  تتعامل  أن 
التنظيمية بشأن الشحن العالمي، وال يعرف إن كانت 
أمازون مصر تقدم الخدمة نفسها أم ال، حيث لم 
تتطرق الشركة لهذا األمر بعد. ولم تكتف أمازون 

بإطالق موقع مصر وتطبيق مصر أيضًا.

أعلنت »أبل« شراء منصة »برايموفونيك« 
المتخصصة في الموسيقى الكالسيكية، على أن 

تطلق العام المقبل تطبيقًا مخصصًا لهذا النمط 
الموسيقي، في خطوة هي األولى من نوعها 
للشركة التي اقتصرت عروضها الموسيقية 
على خدمة »أبل ميوزيك«، ورفضت »أبل« 

الرد على أسئلة وكالة »فرانس برس« بشأن 
كلفة االستحواذ على »برايموفونيك«، وتسعى 
المنصة األميركية الهولندية »برايموفونيك« 
التي أطلقت سنة 2018 إلى تقديم بديل عن 

الخدمات الكبرى للبث التدفقي الموسيقي على 
اإلنترنت، وهي توفر نوعية صوت أفضل بكثير 
ومجموعة أعمال كالسيكية أوسع وأكثر ترتيبًا.

ولم يخف توماس ستيفنز المدير العام 
للشركة وأحد مؤسسيها يومًا أمله في أن يرى 

أحد عمالقة القطاع يشتري منصته، واعتبارًا 
من اإلثنين، لن تقبل المجموعة المشتركين 

الجدد وستتوقف عن العمل موقتًا في السابع من 
سبتمبر، وفق ما جاء في البيان الصادر اإلثنين. 

وسيُعرض على مشتركي »برايموفونيك« 
اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في »أبل 

ميوزيك« بانتظار إطالق منصة الموسيقى 
الكالسيكية من »أبل« في 2022.

»أبل« تعتزم إطالق منصة 
للموسيقى الكالسيكية

تركيا تغرم »واتساب« النتهاك 
لوائح حماية البيانات الشخصية

CINEMA
CINEMA

أيام   9« فيلم  عــرض  انطلق 
ــي فــرنــســا، 8  ــي الــرقــة« ف ف
تجربة  يمثل  ــو  وه سبتمبر، 
»في  الجنسين  بين  تكافؤ 
وتأتي  األوســط«،  الشرق  قلب 
نموذج  خالل  من  الفيلم  حبكة 
سورية  ثالثينية  شابة  مشاركة 
مدينة  بلدية  رئاسة  في  كردية 
لتنظيم  السابق  المعقل  الرقة، 
ــس  ــران ــق »ف »داعـــــش«، وفـ
دو  كزافييه  المخرج  ــرس«،  ب
لوزان صور ليلى مصطفى لمدة 
 2019 مــارس  في  أيــام  تسعة 
عربي  رجل  مع  تتشارك  وهي 
رئاسة بلدية المدينة، التي كان 
يسيطر عليها تنظيم »داعش«، 
تقديمه  خالل  لــوزان  دو  وقال 
جوائز  خالل  أكتوبر،  في  فيلمه 
الحرب: »ما كان  لمراسلي  بايو 
يهمني كثيرًا، هو تبديد بعض 
حول  خصوصًا  النمطية  الصور 
»كل  أن  والحظ  المرأة«،  وضع 

اإلدارات التي يتوالها األكراد في 
هذه المنطقة يرأسها بالضرورة 
تجربة  ــي  وهـ ــرأة  ــ وامـ ــل  رجـ
مدهشة مع أننا في قلب الشرق 
األوسط«. أما الكاتبة مارين دو 
بعنوان  كتابًا  ألفت  التي  تييي 
والحرية«  والــحــيــاة  ــرأة  ــم »ال
في  التسعة  األيام  من  انطالقًا 
سريالي  أمر  »إنه  قالت:  الرقة 
موجود،  لكنه  مسبوق  وغير 
40 سنة من  فوضى  نشأ خالل 
سنوات  وعشر  الديكتاتورية، 
من  سنوات  وأربع  الحرب،  من 
أن  المخرج  وشــرح  الخالفة«، 
مهندسة  وهي  مصطفى،  ليلى 
إداري،  دبلوم  على  وحاصلة 
من  البلدية  رئاسة  في  عينت 
قبل مجلس مدني من الوجهاء 
تم تشكيله قبل مدة وجيزة من 
الكردي  العربي  التحالف  تمكن 
الدولي  التحالف  من  المدعوم 
بإخراج الجهاديين من الرقة في 

الشابة  وتنتمي   .2017 أكتوبر 
إلى األقلية الكردية التي نبذها 
من  طــردهــا  ثــم  األســد  بشار 
كانوا  الذين  الجهاديون  الرقة 
األكراد،  »اغتيال«  بـ  يهددون 
التي  المدينة  أنقاض هذه  بين 
وأشــاع   %  80 بنسبة  دُمـــرت 
الرعب  »داعــش«  تنظيم  فيها 
اغتصاب  عمليات  ــالل  خ مــن 
الشابة  تظهر  ورجــم،  ــدام  وإع
في  الحرب  في  تشارك  لم  التي 
ومربوطة  الرأس  سافرة  الفيلم 
الرجال  من  عالم  في  الشعر، 
الذين يستمعون إليها باحترام. 
إحياء  ــل  أج مــن  تكافح  ــي  وه
الكهرباء  من  محرومة  مدينة 
ومن  عاملة  مياه  شبكة  ومن 
وليست  الدولية،  المساعدات 
يركز  الــتــي  مصطفى  ليلى 
الوحيدة  المرأة  الفيلم  عليها 
الذاتية في شمال  داخل اإلدارة 

سورية.

فرضت تركيا غرامة، على »واتساب«، النتهاكه 
لوائح حماية البيانات الشخصية، غداة فرض 

السلطة الرقمية اإليرلندية، عقوبة قياسية على 
تطبيق المراسلة لسبب مماثل، وقضت الهيئة 

التركية لحماية البيانات الشخصية، بتغريم 
»واتساب« 1.950.000 ليرة تركية )197.366 

يورو(، لعدم اتخاذ »اإلجراءات الالزمة لتجنب 
معالجة البيانات الشخصية بشكل يخالف للقانون«، 

وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان. و»واتساب« 
الشركة التابعة لعمالق وسائل التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«، تعرضت النتقادات في يناير، بعد 
مطالبة ما يقرب من ملياري مستخدم بالموافقة 

على شروط الخدمة الجديدة التي تسمح لها 
بمشاركة مزيد من البيانات مع »فيسبوك«، 

وقالت الهيئة التركية، إنها عاقبت »واتساب«، 
ألن التطبيق صار يسلب المستخدمين »حرية 
اإلرادة«، وأضافت أن »المستخدمين ملزمون 

إعطاء موافقتهم على العقد برمته«. وجاء القرار 
غداة فرض إيرلندا التي تضم المقر األوروبي 

لـ»فيسبوك«، غرامة قياسية بقيمة 225 مليون 
يورو على »واتساب« بسبب مخالفات مماثلة، كما 
فرضت روسيا غرامة على »واتساب« و»فيسبوك« 

و»تويتر« في أغسطس، لعدم تخزين بيانات 
المستخدمين الروس على خوادم محلية، كانت 

السلطات التركية، حضت مواطنيها في يناير، على 
إعطاء األولوية الستخدام تطبيق المراسلة المحلي 
»بي آي بي«، الذي طوره مشغل الهاتف المحمول .

المتحركة  للرسوم  الــروســي  والــدب«  »ماشا  مسلسل  حقق 
األشهر  الفيديو  موقع  على  المشاهدات  عدد  في  قياسيًا  رقمًا 
عدد  ــان  وك مــشــاهــدة،  مليار   100 ــى  إل وصــلــت  »يــوتــيــوب« 
المختلفة  باللغات  الناطقة  »يوتيوب«  قنوات  في  المشاهدين 
مليار   100 ليصل  أعوام   10 مر  على  آخر  إلى  عام  من  يتزايد 
روسيا  في  للمسلسل  مسبوق  غير  نجاحًا  ضمن  ما  مشاهد، 
الروسية  الناطقة  القنوات  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  وخارجها. 
حصلت  قد  واألوكرانية  والبرتغالية  واإلسبانية  واإلنجليزية 
وكيلة  وحسب  يوتيوب«،  لزر  األلماس  بـ»جائزة  يسمى  ما  على 
المسلسل  فــإن  دانيشيفسكايا،  آنــا  روســيــا،  في  »يوتيوب« 
روسيا  في  معروف  فيلم  من  طويلة  بطريق  مر  والدب«  »ماشا 

جعل  ما  العائلي،  المضمون  عالم  في  مشهور  فيلم  إلى  فقط 
تالحم  في  وساعد  معروفة  الروسية  المتحركة  الرسوم  صناعة 
أن  إلى  الشركة  وأشــارت  أجمع.  العالم  في  وذويهم  األطفال 
وعلى  باضطراد.  يتزايد  والدب«  »ماشا  في  المشتركين  عدد 
ودب«  »ماشا  قناة  في  المشتركين  عــدد  فــإن  المثال  سبيل 
مليون   28 وبلغ   2020 العام  نهاية  تضاعف  اإلنجليزية  الناطقة 
رقمًا  للمسلسل  والعصيدة«  »ماشا  حلقة  حطمت  وقد  مشترك. 
مشاهدة،  مليار   4.4 حصدت  حيث  »يوتيوب«  على  قياسيًا 
يحتل  يزال  ال  والدب«  »ماشا  المسلسل  فإن  ذلك  إلى  وإضافة 
قبل  من  عليه  الطلب  حيث  من  العالم  في  ــى  األول المكانة 

أدناها. ومَن  المدرسة  تالميذ 

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

»تويتر« تطلق اشتراكات 
مدفوعة في حسابات املؤثرين

● الجمهور الليبي في استاد القاهرة لتشجيع الفريق الوطني في مباراته مع نظيره المصري العام  1966            »المصدر: سالم لوخي«

كلمة1000
أطلقت »تويتر« اشتراكات مدفوعة األجر في بعض الحسابات، مع أداة جديدة الهدف منها 

توفير العائدات لمنتجي المحتويات، تماشيًا مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة 
جمهورها والحد من اتكالها على إيرادات اإلعالنات، وسيتسنى لمن يعرفون بالمؤثرين على 
شبكات التواصل االجتماعي، في مجال المكياج مثاًل أو الرياضة، أن يعرضوا على مشتركيهم 

أن يصبحوا من »كبار المتابعين« )سوبر فولورز( ويتلقوا بذلك محتويات حصرية )من 
منشورات وتحليالت وغيرها(، مقابل اشتراكات بثالثة أو خمسة أو عشرة دوالرت في الشهر، 

وفق »فرانس برس«. وقالت المسؤولة عن المنتجات في شبكة التواصل االجتماعي، استر 
كرووفرد: »يمكنكم، بصفتكم من كبار المتابعين، أن تشاركوا في دردشات محصورة 

بأصحاب االشتراكات المدفوعة األجر«، وستضيف »تويتر« الحقًا حيزًا حصريًا للتسجيالت 
الصوتية )سبايسز( ونشرات إخبارية وإمكانية عدم اإلفصاح عن هوية المستخدم، في 
جملة خطوات تعتزم إجراءها الحقًا، وفي بادئ األمر، لن تقتطع الشركة التي تتخذ في 

سان فرانسيسكو مقرًا لها أكثر من 3 بالمئة من العائدات. وهي سترفع هذه النسبة إلى 
20 بالمئة عندما يجني منتج المحتوى أكثر من 50 ألف دوالر. وأطلقت هذه الخاصية في 

الواليات المتحدة وكندا مع عدد محدود من منتجي المحتويات يستخدمون هاتف »آي فون« 
أو جهاز »آي باد« من »أبل«، على أن توسع تدريجًا لمناطق جغرافية أخرى.

هشتاغ:  »#أرجوك_التشتري_ البيض« يتصدر »فيسبوك«
تريد حكومة ألمانيا الفيدرالية الدفاع عن لوائح بيئية صارمة للهواتف الذكية واألجهزة 
اللوحية في المفاوضات مع مفوضية االتحاد األوروبي، وتضغط الحكومة على االتحاد 
األوروبي لطلب سبع سنوات من التحديثات األمنية وقطع الغيار للهواتف الذكية كجزء 

من المفاوضات، وقالت ناطقة باسم الوزارة الفيدرالية لالقتصاد إن قطع الغيار 
باإلضافة  سنوات،  سبع  لمدة  متاحة  تكون  أن  يجب  األمنية  والتحديثات 

إلى ذلك يجب توفير قطع الغيار بسعر معقول. وبهذه المطالب، تتجاوز 
االتحاد  لمفوضية  مؤخرًا  المعلنة  المقترحات  الفيدرالية  الحكومة 

األوروبي.
وتخطط اللجنة لجعل التحديثات وقطع الغيار إلزامية لمدة خمس 
سنوات، في حين أن قطع غيار األجهزة اللوحية تكون متاحة لمدة 
ست سنوات، باإلضافة إلى ذلك فهي تريد إجبار الشركات المصنعة 
على نشر أسعار قطع الغيار وعدم زيادتها بعد ذلك. ولكن ال تخطط 

لتحديد األسعار، وعندما يتعلق األمر بمسألة مدى سرعة تسليم قطع 
الغيار، تريد الحكومة الفيدرالية الدعوة إلى قواعد أكثر صرامة.

وقالت  عمل.  أيام  خمسة  أقصاه  تسليم  لوقت  حاليًا  اللجنة  وتخطط 
بحثها.  يجب  النقطة  هذه  إن  االقتصادية  الشؤون  وزارة  باسم  المتحدثة 

اإلصالح،  من  بداًل  لالستبدال  العمالء  اختيار  إلى  الطويل  اإلصالح  وقت  يؤدي  وقد 
وتدعم الحكومة الفيدرالية من حيث المبدأ مبادرة المفوضية إلدخال قواعد التصميم 
اإليكولوجي وملصق للطاقة ومؤشر قابلية اإلصالح للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.

وقالت الناطقة إنه من الصواب زيادة موثوقية األجهزة وقابليتها لإلصالح. وذلك ألن 
إنتاج األجهزة مسؤول عن غالبية انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وال يمكن استرداد 
سوى جزء من المواد الخام عند إعادة التدوير، وتواجه االقتراحات معارضة من الشركات 

المصنعة. وتريد مجموعة »DigitalEurope« )التي تعتبر أبل وغوجل وسامسونج من 
للوظائف  وتحديثات  األمنية  التحديثات  من  سنوات  ثالث  لمدة  مطلبًا  أعضائها(  بين 

لمدة عامين.
كما تريد قصر قطع الغيار على الشاشات والبطاريات بداًل من الكاميرات 
موثوقية،  أكثر  أنها  يفترض  األخرى  والمكونات  الصوت  ومكبرات 
وبعبارة أخرى، تدافع »DigitalEurope« عن الوضع الراهن. وبينما 
تقدم أبل عادًة خمس سنوات من التحديثات المنتظمة للميزات 
واألمان، فإن العديد من بائعي أندرويد يتوقفون عند ثالثة أو 

أقل.
األمنية  اإلصالحات  من  سنوات  بأربع  سامسونج  والتزمت 
في العام 2021. وقد جرى إمالء بعض هذا من خالل سياسة 
أن  الواضح  من  ولكن  كوالكوم.  بشركة  الخاصة  التحديث 
وتعتبر  التغيير،  عن  أحيانًا  تحجم  نفسها  التجارية  العالمات 
خدمة  لعمر  المتطلبات  من  األدنى  الحد   »DigitalEurope«
الموردين  من  قلياًل  عددًا  ألن  وذلك  للغاية.  طموحًا  البطاريات 
يمكنهم تقديم النماذج التي ال تزال تتمتع بسعة 80 % على األقل بعد 

1000 دورة شحن.
الطاقة  وترفض ملصق  دورة.   800 تتطلب  انتقالية  المجموعة مرحلة  تقترح  لذلك 
عبر القول: إن المصنعين يحاولون تحقيق أعلى كفاءة ممكنة للطاقة، وقالت سامسونج: 
نعمل باستمرار لتمكين عمر خدمة أطول للهواتف الذكية. كان متوسط وقت االستخدام 
29 شهرًا في  إلى متوسط  زيادته  العام 2015، وتمكنا من  21 شهرًا في  األولي نحو 

العام 2020.

أملانيا تريد تحديثات أمنية للهواتف ملدة 7 سنوات

البيض«  »#أرجوك_التشتري_  هشتاغ  تصدر 
االجتماعي  التواصل  وموقع  الليبية  الصفحات 
وانتشر  كبيرة،  بمتابعة  وحظي  »فيسبوك« 

بسرعة البرق عبر الفضاء األزرق.
البيض«  ــري_  ــشــت »#أرجــوك_الت هشتاغ   
ورفضًا  احتجاجًا  المواطنين  من  مجموعة  أطلقه 

17 دينارًا  الرتفاع أسعار البيض الذي وصل إلى 
على  الهشتاغ  هــذا  وحصل  الــواحــد.  للطبق 
برفض  وقاموا  المواطنين  من  كبير  تجاوب 
في  الهشتاغ  هذا  نجح  وبالفعل  البيض  شراء 
الضغط على التجار الذين اضطروا إلى تخفيض 

سعر طبق البيض.

األميركية،  تايمز«  »نيويورك  جريدة  كشفت 
الجمعة، واقعة مثيرة للجدل؛ إذ سألت خوارزمية 
إن  المستخدمين  من  عددًا  »فيسبوك«  على 
كانوا يرغبون في مشاهدة المزيد من مقاطع 
الفيديو عن القردة، تحت شريط فيديو نشرته 
أشخاص  فيه  يظهر  بريطانية  شعبية  جريدة 
أوردته  الذي  الفيديو،  مقطع  ويحمل  سود، 
أكثر من عام عنوان  قبل  جريدة »ديلي ميل« 
ضد  الشرطة  بعناصر  يستنجد  أبيض  »رجل 
فيه سوى  يظهر  وال  المارينا«،  في  رجال سود 
أشخاص، ال قردة، وفق »فرانس برس«، لكن 

سؤال »مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو 
عن الرئيسيات؟« ظهر على شاشات 

بعض المستخدمين تحت مقطع 
بين  وخيّرهم  الفيديو، 
والرفض، بحسب  الموافقة 
على  نشرتها  شاشة  لقطة 
»تويتر« المصممة السابقة 

العمالقة  االجتماعي  التواصل  شبكة  لدى 
دارسي غروفز. وكتبت غروفز في تعليقها »إنه 
في  السابقين  زمالءها  داعية  مشين«،  أمر 
ناطقة  قالت  القضية،  إثارة  إلى  »فيسبوك« 
خطأ  هذا  أن  الواضح  »من  »فيسبوك«:  باسم 
اطلع  من  لكل  »نعتذر  مضيفة:  مقبول«،  غير 

على هذه التوصيات المهينة«.
إلغاء  إلى  سارعت  »فيسبوك«  أن  وأوضحت 

الموضوع  هذا  شأن  في  التوصية  أداة  تفعيل 
»بمجرد اكتشافها ما حصل، من أجل التحقيق 
وتابعت  تكرارها«،  ومنع  المشكلة  أسباب  في 
أننا  من  الرغم  على  وقلنا،  سبق  »كما  قائلة: 
الصناعي  الذكاء  أنظمة  على  تحسينات  أدخلنا 
لدينا، نعلم أنها ليست مثالية وأن علينا تحقيق 
مزيد التقدم« في هذا المجال، وتسلط القضية 
الصناعي  الذكاء  تقنيات  حدود  على  الضوء 
منها  سعيًا  بانتظام،  الشبكة  تعتمدها  التي 
كل  لتفضيالت  مالئمة  خدمتها  جعل  إلى 
ثالثة  عددهم  البالغ  مستخدميها  من  واحد 
»فيسبوك«  تستخدم  كذلك  شهريًا،  مليارات 
اإلشراف  في  واسع  نطاق  على  التقنيات  هذه 
على المحتوى، لجهة رصد المنشورات والصور 
عليها  يطلع  أن  قبل  حتى  وحجبها  اإلشكالية 
محاربة  بعدم  اتهامات  لكن  المستخدمون، 
العنصرية وغيرها من أشكال الكراهية والتمييز 

توجه بانتظام إلى الشبكة وإلى منافساتها.

»فيسبوك« في مأزق بسبب القرود
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واشنطن تفتح الباب لترشح عبد الحميد الدبيبة.. وال تمانع في خوض حفتر سباق الرئاسة

املرشحون املحتملون في ليبيا تحت رحمة التنافس الغربي
الوسط:عبد الرحمن أميني

خرج التنافس الغربي على دعم مرشحين محتملين لرئاسة ليبيا 
األساس  على  االتفاق  تسبق  مبكرة  خطوات  في  الواجهة،  إلى 
مع  حاسمة  ستكون  المقبلة  األسابيع  أن  يؤكد  ما   ، الدستوري 
القذافي  اإلسالم  سيف  خوض  حول  األميركي–الروسي  الخالف 
العامة  القيادة  قائد  لترشح  واشنطن  نبض  وجس  االستحقاق، 
الحكومة  رئيس  لترشح  تأييدها  خليفة حفتر، وتسريبات بشأن 
الداخلية  وزير  يظهر  وقت  في  الدبيبة،  الحميد  عبد  الموقتة 
السابق فتحي باشاغا أكثر من قطع أشواطًا كبرى تجاه اقتناص 

دعم خارجي في أول انتخابات الختيار الرجل األول في البالد.
الساعدي  عن  ــراج  اإلف ألسباب  الرسمية  الجهات  وتسوق 
كان  الذي  القذافي،  معمر  السابق  الرئيس  أبناء  أحد  القذافي، 
مسجونًا في طرابلس منذ سبع سنوات، وعن مساعدين آخرين 
من أنصاره، على أنه جزء من تجسيد المصالحة الوطنية المعلن 
من  قليلة  أشهر  قبل  الخطوة  توقيت  أن  إال  رسميًا،  إطالقها 
الجدل  الكثير من  يثير  24 ديسمبر  االنتخابات في  إجراء  موعد 
بشأن داللته، وكيف يمكنه أن يقدم دفعة لترشيح شقيقه سيف 
اإلسالم لرئاسة البالد، فال يستبعد أن يكون توقيت القرار جس 
الليبي في حال صدور قرارات أخرى مشابهة من  نبض للشارع 
لمجلس  التابعة  العقوبات  لجنة  أو  الدولية  الجنائية  المحكمة 

األمن، بخصوص هذا األخير.
اختبار  بالونات  السابق  النظام  أنصار  ويطلق من حين آلخر 
إلى  والعودة  للرئاسيات  للترشح  اإلسالم  سيف  مساعي  تؤكد 
يعيش  واآلن  والده  لخالفة  مرشحًا  كان  بعدما   ، العامة  الحياة 
الصحراء  أعوام في  قبل عشرة  اعتقاله  بعد  األنظار  مختفيًا عن 
الليبية، ومع ذلك تحدثت أوساط إعالمية عن محاوالت للتواصل 
للحياة  لتأكيد مؤهالته  غربيين  وغير  غربيين  دبلوماسيين  مع 
بتهم  الدولية«  لـ»الجنائية  مطلوبًا  يزال  ال  أنه  غير  السياسية، 

جرائم حرب.

دعم روسي مبكر
في  السابق«  »النظام  مشاركة  بــضــرورة  روســيــا  وتجاهر 
األكبر  القذافي  نجل  بالذكر  وتخص  المقبلة،  االستحقاقات 
حسبما أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي في 
تصريح له أنه »ينبغي أن يلعب سيف دورًا في المشهد السياسي 
الليبي، من قبيل عدم عزل أحد أو إقصائه عن أداء دور سياسي 
بناء«. في وقت برز موقف موسكو المعلن مبكرًا، وتحديدًا في 
2019، عندما اعتقل روسيان جاءا إلى طرابلس قاال إنهما جاءا 
لدعم حملته الرئاسية، أين تم الكشف عن مذكرات اللقاءات التي 
قاما بها، باإلضافة إلى عروض »باور بوينت« وحمالت في الهاي 

تحت شعار »سيف ويذ سيف« )أمان مع سيف(.
الخارجية  وزير  مساعد  وعبر  واشنطن،  الخطوة  ترق  ولم 
األميركي لشؤون الشرق األدنى جوي هود عن تحفظه، مؤكدًا 
سيف  ترشح  في  مشكلة  لديه  »العالم  أن  إعالمي  تصريح  في 
اإلسالم القذافي لالنتخابات الرئاسية في ليبيا«. واستطرد: »من 
يترشح لالنتخابات أمر يقرره الشعب الليبي، لكن كل العالم لديه 
الرئاسية،  القذافي لالنتخابات  مشكلة في ترشح سيف اإلسالم 

فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية«.
الحكومات  من  ليبيا  في  لسياسات موسكو  المناوئون  ويرى 
الغربية أن عالقة سيف اإلسالم القريبة مع الكرملين تعد سببًا 
كافيًا لعدم الوقوف وراءه ، وسط مخاوف من سلوك انتقامي قد 
يتخذه في حال ترأسه البلد، ردًا على من شن من حلفاء الناتو 

هجومًا عسكريًا على ليبيا أطاح في النهاية حكم والده.
ولما أجرت جريدة »نيويورك تايمز« األميركية مقابلة معه، 
قد  سنوات  عشر  قبل  اعتقلوه  الذين  المقاتلين  أن  لهم  أوضح 

الثورة« وأدركوا في نهاية المطاف  تحرروا من ما سماه »وهم 
أنه قد يكون حليفًا قويًا لهم. وارتسمت على وجهه ابتسامة وهو 
يصف تحوله من أسير إلى أمير منتظر، فقال: »هل لك أن تتخيل؟ 

الرجال الذين كانوا حراسي هم اآلن أصدقائي«.
انتخابات  في  الدخول  يستطيع  أنه  اإلســالم  سيف  ويعتقد 
أن  ذلك  له،  الدولية«  »الجنائية  مالحقة  عن  بعيدًا  الرئاسة 

القضية يمكن وضعها على الرف.
ويربط متابعون بين توقيت مساعي أنصار القذافي للعودة 
القذافي  مخابرات  رئيس  عن  لإلفراج  القبلية  الضغوط  وعودة 
الصناعي،  النهر  منظومة  تفجير  أو  السنوسي  عبداهلل  السابق، 
شعبية  قاعدة  امتالكهم  خطورة  الليبي  الداخل  يعي  لذلك 
واسعة، ومن هنا يعمل مجلس النواب أو ملتقى الحوار السياسي 
على تغيير النظام االنتخابي بما يقطع الطريق أمام نوايا الترشح 
ليبيون  مسؤولون  وتفاعل  مجددًا.  السلطة  لتولي  لمنعهم 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وأوضح  نية سيف،  مع 
عبد الحميد الدبيبة، في حوار مع »وكالة بلومبرغ«، أن »سيف 
لدي  اعتراض  وال  مهمة،  قبيلة  وابن  مواطن  القذافي  اإلسالم 

على ترشيح أي مواطن ليست لديه مشاكل قانونية«.
ويتقاطع هذا الموقف مع ما ذهب إليه رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح أنه يمكن ألي ليبي الترشح لالنتخابات سواء سيف 

اإلسالم القذافي أو غيره طالما توفرت فيه شروط الترشح.
أغسطس  أواخــر  »الغد«  قناة  مع  مقابلة  في  صالح،  وأكد 
الماضي، أن من بين شروط الترشح أال يكون المترشح قد حكم 
يعني  ما  بالشرف،  مخلة  جنحة  أو  جناية  في  نهائيًا  حكمًا  عليه 
أنه إذا كان الحكم غير نهائي يمكنه الترشح، مضيفًا أنه عندما 

يتقدم للترشح ستطلب منه هذه المستندات.
ولفت إلى أن المختص بتنفيذ العفو العام هو النائب العام، 

الذي يقرر إن كان ينطبق على سيف اإلسالم قانون العفو أم ال.

بين حفتر وسيف
عن  األميركية  »بلومبرغ«  وكالة  تحدثت  السياق،  هذا  وفي 
ترمي  التي  األخيرة  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  تحركات 
إلى تقديم سيف اإلسالم القذافي، الذي ما زال مكانه مجهواًل، 
و  وأوروبا  المتحدة  الواليات  البالد، متحديًا  لتوحيد  ثالث  كخيار 
تركيا. كما أشارت إلى ممارسته ضغوطًا على قائد القيادة العامة، 
»مزيجًا  ما سيشكل  اإلسالم،  لدعم سيف  حفتر،  خليفة  المشير 
انتخابيًا ال يهزم«، مستطردة أن حفتر قد ال يقبل بذلك كونه 

يسعى لحكم البالد أيضًا. كما ذكرت »بلومبرغ« أن روسيا واثقة 
من دعم مصر لخطتها.

وفي وقت يؤيد حفتر إجراء االنتخابات المقبلة بما يمكنه من 
إعادة قنوات االتصال مع الواليات المتحدة لتقويض مصداقية 
الدبيبة وشخصيات أخرى، خاصة أن مبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد 
القاهرة إمكانية ترشحه،  نورالند، جس خالل آخر لقاء معه في 
لكن واشنطن ال تبدي حتى الساعة تحفظًا على الخطوة، بعدما 
الشرق  لشؤون  باإلنابة  األميركي  الخارجية  وزير  مساعد  قال 
األدنى، جوي هود، عن موقف بالده من احتمالية ترشحه: »إذا 
السياسية،  العملية  في  الحقيقي  االنخراط  حفتر  خليفة  اختار 
في  يلعبه  دور  هناك  كان  إذا  ما  أنفسهم  الليبيون  فسيحدد 

مستقبل البالد«.
اللواء  العامة،  القيادة  قوات  باسم  للناطق  تصريح  ويظهر 
فالوضع  بعد،  نقرر  »لم  أنه  حفتر  ترشح  عن  المسماري،  أحمد 
وقانون  أساسها،  التي تجري على  الدستورية  بالقاعدة  مرهون 

االنتخاب، وكالهما لم يصدر حتى اآلن«.
أعضاء  بين  االختالف  نقاط  ضمن  من  أن  البعض  ويعتقد 
الملتقى أو بين نواب البرلمان، محاولة تفصيل شروط الترشح 
الجنسية،  بمزدوجي  يتعلق  فيما  المقبلة  الرئاسية  لالنتخابات 
حقوق  انتهاك  اتهامات  تطالهم  ومن  العسكريين،  وترشح 

اإلنسان، على شخصيات مثيرة للجدل كي تتمكن من الترشح.

واشنطن تفتح الباب للدبيبة
وفي تلك األثناء، التي دخل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة 
في صدام مع حفتر بسبب تنازع الصالحيات العسكرية والخالف 
بشأن حقيبة الدفاع و»ميزانية الجيش«، يدرك األخير أن رئيس 
فترة،  السلطة ألطول  البقاء في  يريد  الوطنية  الوحدة  حكومة 

الخارج  في  أو  الداخل  في  سواء  لنفسه  الترويج  يحاول  حيث 
الشخصيات من فرنسا  وأبلغ عديد  االنتخابات،  بإيمانه بفكرة 
لضرورة  يتطلع  بأنه  رسمية  لقاءات  خالل  وأميركا  وروسيا 

التمديد لحكومته.
المقبلة  االنتخابات  إجراء  آلية  حول  أميركي  مقترح  ويثير 
جو  إدارة  بعد  تنفه  لم   ،2022 سبتمبر  غاية  إلى  جولتين  عبر 
بايدن، أن واشنطن ال تعارض ترشح الدبيبة رغم ردود الفعل 
للدول  المقدم  المقترح  ونص  الطريق.  خارطة  مع  وتعارضها 
األساس  ديسمبر   24 في  المنتخب  البرلمان  »يضع  أن  الكبرى 
الدستوري إلجراء الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية ويقام 
ما  إذا  وأنه   ،2022 العام  نهاية  قبل  الدستور  على  استفتاء 
األولى، حال ترشحه رغم  الجولة  الحالي  الحكومة  تجاوز رئيس 
أن خارطة الطريق تمنع ترشحه، يقدم استقالته، وعلى مجلس 

النواب تشكيل حكومة جديدة خالل شهر«، وفق المقترح.
الدبيبة  لترشح  المعارضين  أكثر  يكون  قد  أخرى  ومن جهة 
ممارسة  انتقاد  عن  يتوانى  ال  الــذي  النواب  مجلس  رئيس 
من  منها  مطلوب  هو  بما  تقم  »لم  إنها  يقول  التي  الحكومة 
توحيد مؤسسات الدولة، وتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق 

المصالحة الوطنية«.
خالل  الترشح  في  صالح  رغبة  المتواصل  االنتقاد  ويعكس 
االنتخابات المقبلة، مع أنه ال زال مترددًا، ويسعى لحشد دعم 
وزير  منهم  اآلخرين،  المحتملين  المرشحين  لمواجهة  قوي 
الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إذ 
ترشح  قانونية  موانع  عرقلة  حال  في  روسيا  خيار  صالح  يعتبر 
بدعم  باشاغا  يتمتع  بينما  أخرى،  عسكرية  شخصية  أو  سيف 

أميركي.
باشر  السياسية  الساحة  على  وجوده  لتأكيد  محاولة  وفي 
مشروع  ملف  منتهزًا  الداخل  من  مسبقة  انتخابية  حملة 
في  »القذاذفة«  قبيلة  من  وفد  مع  لقاءات  بعقد  المصالحة 
مدينة مصراتة يوم اإلثنين لبحث إمكانية الدفع باتجاه إطالق 
السعي  في  فعليًا  بدأ  وقد   .2011 العام  منذ  المحتجزين  كافة 
للحصول على الدعم األميركي، في االنتخابات القادمة، بعد أن 
أبرم اتفاقًا مع إحدى شركات الضغط السياسية في واشنطن، 

بحسب سجل الوكالء األجانب التابع لوزارة العدل األميركية.

بحث باشاغا عن دعم أميركي
قالت  األميركي،  لوبي«  »فورين  لموقع  تصريحات  وفي 
بناء  على  »يعمل  باشاغا  إن  األحد،  يوم  آر«،  جي  »بي  شركة 
الدعم لالنتخابات في ديسمبر كخطوة مهمة إلبقاء ليبيا على 
المسار الصحيح نحو مستقبل مستقر ومزدهر«، مؤكدة دعمها 
للمسؤولين  القضية  هذه  »وعرض  الليبي  للسياسي  المباشر 

الحكوميين ووسائل اإلعالم في الواليات المتحدة«.
حملته  ضمن  أوروبية  بجولة  باشاغا  قام  يونيو  في  وقبلها 
روما  ثم  باريس  في  أواًل  خاللها  توقف  المبكرة،  االنتخابية 

وبروكسل ولندن وأمستردام وبرلين.
طريق  في  آخر  محتمل  مرشح  يسير  ذاته  المنوال  وعلى 
لدى  السابق  السفير  طلب  وقــد  غربي،  دعــم  عن  البحث 
النايض،  عارف  ليبيا«،  »إحياء  تكتل  ورئيس  العربية  اإلمارات 
السبت  كوبيش،  يان  ليبيا  إلى  الخاص  األممي  المبعوث  من 
الماضي، تفسيرات حول المقترح األميركي، وأكدا إنجاح إجراء 
االنتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المتفق 
عليه، والتقى النايض أيضًا بعدها سفير ألمانيا الجديد مايكل 
أوهنماخت، وقبلها مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، 
ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو، في وقت 
راسل المبعوث الخاص وسفير الواليات المتحدة األميركية في 

ليبيا، ريتشارد نورالند، بشأن رفضه تأجيل االستحقاق.

روسيا تجاهر بضرورة مشاركة »النظام السابق« في االستحقاقات المقبلة.. وتخص نجل القذافي
 بي جي آر«: باشاغا يعمل على بناء الدعم لترشحه في االنتخابات.. والنايض يلتقي سفراء غربيين
وكالة أميركية: بوتين يمارس ضغوطاً على المشير لدعم سيف اإلسالم بتأييد مصري

بدوره  انتقده  عقيلة صالح،  النواب،  مجلس  رئيس 
االستمرار في »مركزية السلطة« من قبل الحكومة، 
مطالبًا رئيسها بضرورة تحديد اختصاصات الوزراء 
مكتوبة  االختصاصات  هذه  وتقديم  والمسؤولين 
بصفاتهم إلى مجلس النواب حتى تتم مساءلتهم 
بالتوزيع  تلتزم  لم  الحكومة  إن  عقيلة  وقال  عنها. 
ومجالس  والحكومية  الوزارية  للمناصب  العادل 
إدارات الشركات بين األقاليم الثالثة، منتقدًا كذلك 
نقل صالحيات فروع الوزارات والهيئات في المنطقة 

الشرقية إلى طرابلس.
رئيس  إلى  سؤااًل  النواب  مجلس  رئيس  ووجه 
مرتبات  تأخر  أسباب  بتوضيح  فيه  طالبه  ــوزراء  ال
المسلحة  والقوات  الداخلي  األمن  بجهاز  العاملين 
والهيئة العامة لألوقاف في المنطقة الشرقية، منبهًا 
مجلس  إلى  الحضور  عن  الــوزراء  بعض  تغيب  إلى 
والخارجية  الداخلية  وزراء  أن  عقيلة  وذكر  النواب. 
والعدل والعمل في حكومة الوحدة الوطنية تغيبوا 
أكثر من مرة عن الحضور إلى مجلس النواب، محذرًا 
من أن هذا الغياب المتعمد ألكثر من مرة سيؤدي 
وزير  كل  ألن  المجلس؛  قبل  من  مساءلتهم  إلى 

مسؤول عن وزارته.
حل  على  العمل  بضرورة  الحكومة  طالب  كما 
األعــالف  توفير  وضـــرورة  المواطنين،  مشكالت 
وبداية  الصيف  فصل  اقتراب  مع  خاصة  والبذور، 

الموسم الجديد للزراعة.

مصروفات الحكومة
السالم  عبد  النواب،  بمجلس  المالية  لجنة  رئيس 
اعتماد  يعرقل  لم  المجلس  إن  بدوره  قال  نصية، 
تستجب  لم  الحكومة  »لكن  الميزانية،  مشروع 

لمالحظات فنية أرسلها المجلس« بالخصوص.
المركزي،  ليبيا  بمصرف  اتصالنا  »عند  وتابع: 
اتضح أن المصرف متفق مع مجلس النواب على أن 
لم  الحكومة  لكن  دينار،  مليار   79 تكون  الميزانية 

تستجب، وطالبت برقم أكبر«.
وأضاف أن الحكومة أنفقت خالل ثمانية أشهر 46 
مليارًا و582 مليون دينار، منها 18 مليارًا للمرتبات، 
للدعم،  مليارًا  و11  التنمية،  لباب  مليارات  وسبعة 
وخمسة مليارات لباب الطوارئ، وعقب: »هذا الباب 
غريب، ال يوجد أي طوارئ في البالد، فجائحة كورونا 
وليست  االعتيادية  األمور  من  أصبحتا  والكهرباء 

الطارئة«.
وتساءل: »نريد معرفة أين صرفت هذه األرقام، 
نريد  لكن  المرتبات،  زيادة  مع  لدينا مشكلة  ليس 
يصرف  مال  أي  ولكن  الليبيين،  لكل  موحدًا  قانونًا 

خارج الميزانية يحتاج إلى قانون«.

أوجه صرف 5 مليارات دينار
مليارات   5 صرف  أوجــه  بتوضيحه  الدبيبة  ورد 
الثمانية  األشهر  خالل  الحكومة  أنفقتها  دينار 
الماضية، تحت بند الطوارئ، قائاًل إن 700 مليون 
لوزارة  مليونًا  و250  األمنية،  لألجهزة  خصصت 
الضمان  لصندوق  مليون  و500  المحلي،  الحكم 
استجواب  جلسة  في  كلمته  حسب  االجتماعي، 

مجلس النواب، أمس األربعاء.
ومكافحة  الصحة  ــوزارة  ل خصص  أنه  وأضــاف 
و200  مليار  المستجد«،  »كورونا  فيروس  جائحة 
الشأن  هذا  في  المخصصات  ارتفاع  مرجعًا  مليون، 
إلى أن احتياجات الوزارة مستوردة؛ ولذا تتأثر بارتفاع 

سعر صرف الدوالر، الذي سجل 4.4 دينار.
وتابع: »المراكز الطبية الخمسة خصصت لها 50 
 100 مليون، ومنحت   100 بنغازي  مليونًا، وجامعة 
مليون ألجل التعامل مع احتياجات مختلفة لوزارات، 

و150 مليونًا للمواصالت«.

تردي الوضع الطبي
الدكتور  الــنــواب،  بمجلس  الصحة  لجنة  رئيس 
نصر الدين مهنا، تحدث بدوره عن نقص مخزون 
األكسجين، مؤكدًا أنه يؤدي إلى صعوبات في عالج 
مرضى فيروس »كورونا المستجد«، معتبرًا أن مركز 

مكافحة األمراض لم يقدم العالج الالزم للمرضى.
العالم  في  طبية  عملية  وأغلى  »أسوأ  وأضــاف: 
تجرى في ليبيا بقيمة 100 ألف دوالر تقريبًا، وهي 
نتيجة  وذلك  الحقيقية،  التكلفة  أضعاف   10 نسبة 
تتحمله  ال  األمر  لكن  الصحة،  قطاع  خدمات  تردي 

الحكومة الحالية وحدها وله خلفيات قديمة«.
إن  بقوله  الزناتي،  علي  د.  الصحة،  وزيــر  ورد 
مستحقات  من  دينار  مليون   79 ســددت  ــوزارة  ال
العناصر الطبية، كما وفرت أكثر من ثالثة ماليين 

جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس »كورونا«.
وأشار إلى تخصيص أكثر من 200 مليون دينار 
لتمكين الوزارة من دفع مستحقات العناصر الطبية، 
100 مليون دينار منها فقط  أنه جرى تسييل  »إال 
مالية  كمستحقات  فقط  مليونًا   79 منها  سدد 

للعناصر الطبية«.

مخصصات مكافحة »كورونا«
وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت أيضًا نحو 500 
مليون دينار لمكافحة فيروس »كورونا«، لكن المبلغ 
لم يتم صرفه حتى اآلن، كما خصصت 600 مليون 
وكذلك  للفيروس،  المضادة  اللقاحات  لتوفير  دينار 
500 مليون دينار لمشغالت المعامل الالزمة للكشف 
عن اإلصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن »إجمالي ما 

خصص مليار و700 مليون«.
كما أكد أن »األموال خصصت ولم تصرف حتى 
أن  معتبرًا  فقط«،  مليون   100 هو  ما صرف  اآلن، 
ونجحنا  اللقاح،  توفير  هي  الحكومة  نجاحات  »أول 
ووزعناها  لقاح  ماليين  ثالثة  توفير  في  قلنا  كما 
من  عدد  أن  الزناتي  وذكر  وجنوبًا«.  وغربًا  شرقًا 
جرى تلقيحهم ضد فيروس »كورونا« في ليبيا بلغ 
الصحة  وزارة  أن  مضيفًا  شخص،   1540000 نحو 
عمليات  إلجــراء  فرنسيين  أخصائيين  مع  اتفقت 
فريقًا  هناك  أن  إلى  الفتًا  ليبيا،  في  دقيقة  جراحية 
لألطفال  دقيقة  جراحات  إلجراء  فرنسا  من  طبيًّا 

كالنخاع الشوكي.
تسمية وزير الدفاع.. الملف الساخن

مجلس  في  القومي  واألمــن  الدفاع  لجنة  رئيس 
بمحاولة  الدبيبة  اتهم  الميهوب  طالل  النواب 
التملص من تسمية وزير دفاع يمثل القيادة العامة. 

»ما  قائاًل:  الدبيبة  إلى  أسئلته  الميهوب  ووجــه 
اإلجراءات التي اتخذتها إلخراج المرتزقة، ولماذا لم 
تسِم ميزانية واضحة للقيادة العامة؟«، حسب كلمته 
في جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، 

أمس األربعاء.
وانتقد موقف الدبيبة من دول الجوار، وتوجيهه 
اتهامات لها بخصوص تصدير اإلرهاب«، ودعاه إلى 

عدم اإلضرار بالعالقات معها.
يتهم  ال  إنه  بقوله  الحكومة  رئيس  عليه  ورد 

أنه سيزورها هذا  اإلرهاب، مضيفًا  تونس بتصدير 
وواصل:  سعيد.  قيس  الرئيس  وسيلتقي  األسبوع، 
كان  أنه  هو  تونس،  الجارة  الدولة  مع  حدث  »ما 
هناك تقرير من اإلنتربول في تونس يتهم الليبيين 
بتصدير اإلرهاب، وهذا غير صحيح، نحن نعرف وكل 

العالم باإلحصاءات من أين أتى اإلرهاب«.

مرتبات القيادة العامة
إن  جانبه  من  قال  المبروك،  خالد  المالية،  وزيــر 

لشهري  العامة  القيادة  في  العسكريين  مرتبات 
الخدمات  مراقبة  في  موجودة  وأغسطس  يوليو 
المالية في بنغازي؛ »لكننا ما زلنا نطالب بأرقامهم 
الوطنية طبقًا لإلجراءات المتبعة بخصوص المرتبات 

لمواجهة ازدواجية البيانات«.
وبخصوص عدم إدراج مخصصات القيادة العامة 
بشكل واضح في مشروع الميزانية، عقب المبروك 
بأن هذه المخصصات كانت مدمجة مع وزارة الدفاع، 
مكماًل: »طلب منا وضع باب واضح وظاهر بمسمى 

ما  وهذا  والثاني،  األول  البابين  في  العامة  القيادة 
أمام  االستجواب  جلسة  في  كلمته  حسب  حدث«، 

مجلس النواب، أمس األربعاء.
وأجاب الدبيبة عن هذا الموضوع قائاًل: »أعطيت 
ناس  دول  ألن  المرتبات  تلك  بصرف  تعليمات 
عايشين بياكلوا ويشربوا...«؛ لكنه عاد، وأشار إلى 
رد المالية »بوجود مشكلة في األرقام الوطنية...«، 
البيانات،  هذه  بتوفير  تطالب  »المالية«  زالت  وما 

أسوة بالمتبع مع باقي موظفي الدولة.
وأكد أنه لم يتلقَ أي دعوة لحضور مراسم تخريج 
أنه ال  على  العامة. وشدد  للقيادة  التابعة  الدفعات 
يمكن تسمية وزير للدفاع إال بوجود توافق، قائاًل: 
»ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، 
فتسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق 

سنقوم بتسميته«.

الصراع على إدارة مؤسسة النفط
وعن الصراع على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، 
والغاز  النفط  وزارة  بين  جرى  ما  إن  الدبيبة  قال 
وجهات  لكنها  المألوف،  عن  »خــروج  والمؤسسة 
نظر تصب في إطار مصلحة المؤسسة، وخالف حول 
تسوية  على  »نعمل  معقبًا:  واإلجــراءات«،  اإلدارة 
االجتماع  في  وإداريـــًا  قانونيًا  المؤسسة  أوضــاع 
المقبل«. وأضاف أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
مصطفى صنع اهلل، ووزير النفط محمد عون »رجال 
العالقة بين الطرفين دون  دولة«، مكماًل: »سنرى 
النفطي  الهالل  منطقة  أزر  »لم  وتابع:  خالفات«. 
قريبة،  زيارة  سنرتب  لكن  فيها؛  الواقعة  والمدن 
وستكون في إطار االهتمام بها وتوفير احتياجاتها«.
إلى  المؤسسة  نقل  مسألة  الحكومة  وتــدرس 
قرار  »هذا  موضحًا:  الدبيبة،  حسب  بنغازي،  مدينة 
صدر سابقًا، وال مانع لدينا من انتقالها لكن بطبيعة 
وتوفير  طوياًل  وقتًا  يتطلب  المؤسسة  نقل  األمر 

مقرات وغيرها«.
كما كشف الدبيبة أن شركة »توتال« الفرنسية 
أمــيــرادا«  »هيس  شركة  حصة  على  ستستحوذ 
األميركية في امتياز الواحة، البالغة 6 % من الشركة، 
للشركة  السابقة  بالصفقة  حكومته  صلة  نافيًا 
عامين،  قبل  بموجبها،  استحوذت  التي  الفرنسية، 
االمتياز  األميركية في  على حصة شركة »مارثون« 
ذاته. وردًا على االنتقادات الموجهة لصفقة »توتال« 
حكومة  عهد  في  جرت  التي  األميركية  و»مارثون« 
عالقة  لنا  »ليست  قال:  السابقة،  الوطني  الوفاق 
بصفقة شركة توتال السابقة هذه كانت في العام 
2018«. وتقوم بعض الشركات األجنبية العاملة في 
أخرى،  ببيع حصصها لشركات  الليبي  النفط  قطاع 
العمليات  هذه  تنسيق  على  تعمل  الحكومة  لكن 
وفقًا  صفقة  أي  في  الليبية  الدولة  حقوق  وضمان 
للقانون، حسبما قال رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن 
الشركة الفرنسية ترغب في استثمار ملياري دينار في 

قطاع النفط الليبي.
واالتهامات  االنتقادات  على  الدبيبة  رد  كما 
قطاع  عمليات  في  فساد  وقائع  بشأن  الموجهة 
لديها  التي  النفطية  الشركات  أن  مؤكدًا  النفط، 
مشاكل »مملوكة بالكامل لليبيا بسبب الفساد الذي 

طال جميع القطاعات«.

■ مجلس النواب الليبي          )أرشيفية(

الدبيبة: ال يمكن تسمية وزير للدفاع 
إال بالتوافق.. ولم أتلقَ دعوة لحضور 

تخريج الدفعات التابعة للقيادة العامة

رئيس الحكومة يفند أوجه صرف 5 
مليارات دينار خالل األشهر الثمانية 

الماضية تحت بند الطوارئ

عقيلة صالح: الحكومة لم تلتزم بالتوزيع 
العادل للمناصب الوزارية ومجالس 

إدارات الشركات بين األقاليم الثالثة

■ على الزناتي■ خالد املبروك■ عقيلة صالح■ عبداحلميد الدبيبة

طبرق - الوسط

   الدبيبة تعهد بتحسني األوضاع

الحكومة تفلت من »كمني البرملان«..
واألسئلة الصعبة تنتظر إجابات »مقنعة«

طبرق، الدبيبة تعهد بتحسين األوضاع في  النواب  مجلس  عقدها  عاصفة  جلسة 
رئيس  وحضور  صالح  عقيلة  برئاسة  األربــعــاء، 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
التي  الملفات  من  عددًا  النواب  أثار  إذ  الدبيبة، 
لفتحها  حكومته  ووزراء  الدبيبة  حضور  طوياًل  انتظروا 
الطبية، وتعيين وزير  األوضاع  وسؤالهم بشأنها، ومن ذلك 
للدفاع وتأخر مرتبات بعض العسكريين، وكذلك الوضع في 

مؤسسة النفط، والعالقة مع تونس.
حولها  تمحورت  التي  القضايا  عديد  فند  بــدوره  الدبيبة 
وتسوية  الجيش،  لتوحيد  محاوالت  كاشفًا  النواب،  تساؤالت 
تونس  مع  األوضاع  وتهدئة  قانونيًا،  النفط  مؤسسة  أوضاع 

بإعالن زيارة يلتقي خاللها الرئيس قيس سعيد.



فبراير،  ــورة  ث انــدالع  من  سنوات  عشر  بعد 
تأتي  القذافي،  معمر  العقيد  بنظام  واإلطاحة 
مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة التي أطلقها 
اآلمــال  لتحيي  االنتقالي،  الرئاسي  المجلس 
عهده  رموز  من  وعدد  القذافي  أبناء  عودة  في 
سراحهم  إطالق  بعد  جديد،  من  المشهد  إلى 
داخل  آخر  عدد  بقي  فيما  الليبية،  السجون  من 

األسوار ولكن خارج الحدود.
محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  وأطلق 
الشاملة  الوطنية«  »المصالحة  مشروع  المنفي، 
أو  مكوناته  يوضح  لم  لكنه  اإلثنين،  ليبيا،  في 
مراحل تنفيذه. المنفي، هنأ الشعب الليبي وقال 
»أهنئ  المشروع:  إطــالق  لمناسبة  كلمة  في 
التي  بـ»الجهود  مشيدا  الليبي«،  الشعب  أبناء 
إليه  التوصل  تم  ما  تحقيق  سبيل  في  بذلت 
اإلفراج عن  إلى  إشارة  في  اليوم من مصالحة«، 
مختلفة،  قضايا  ذمة  على  الموقوفين  السجناء 
الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وفق بيان 

للمجلس.
القرارات »ما كان لها  المنفي أن هذه  واعتبر 
لدى  والجادة،  الحقيقية  الرغبة  لوال  تتخذ،  أن 
الماضي  صفحات  طي  أجل  من  الليبي  الشعب 
المؤلمة، وتجاوز الخالفات، ونبذ الفرقة، وإيقاف 

نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته«.
أولــى  أن  أكــد  الــرئــاســي،  المجلس  رئيس 
وقال  انطلقت،  الوطنية  المصالحة  خطوات 
لدى  الحقيقية  الرغبة  »تمثل  الخطوة  هذه  إن 
داعيا  الخالفات«،  وتجاوز  الماضي  لطي  الجميع 
دولة  وبناء  الوطن  »حول  االلتفاف  إلى  الليبيين 

والقانون«. المواطنة 
رحبت  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
قيادات  اإلفراج عن  أن  واعتبرت  المنفي،  بإعالن 
القذافي  الساعدي  ومنهم  السابق،  النظام  من 
وأحمد رمضان »خطوة مهمة نحو احترام سيادة 
إيجابيا  تطورا  وتعد  اإلنسان،  وحقوق  القانون 
مصالحة  عملية  تحقيق  في  يسهم  أن  يمكن 
الوحدة  تعزيز  وفي  الحقوق،  على  قائمة  وطنية 

الوطنية بشكل أكبر«.
بــقــرارات  علم  على  أنها  ــى  إل إشـــارة  وفــي 
بيان،  في  البعثة  أعلنت  صدورها  قبل  الحكومة 
بإطالق  علما  »أحيطت  إنها  اإلثنين،  أصدرته، 
كانوا  الذين  وهم  األحد،  يوم  الثمانية  القيادات 
وقالت:  أكثر«،  أو  سنوات  سبع  لمدة  محتجزين 
»يأتي اإلفراج عن الساعدي القذافي امتثاال ألمر 
قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في 

العام 2019«.
الوحدة  حكومة  بـ»جهود  ــادت  أش البعثة 

والسلطات  الــرئــاســي  والمجلس  الوطنية 
الليبية  السلطات  دعوة  وجــددت  القضائية«، 
الذين  األشخاص  »آالف  عن  الفوري  اإلفراج  إلى 
مرافق  يزالون محتجزين بشكل تعسفي« في  ال 

االحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.
أعلن  الشاملة،  الليبية  المصالحة  إطار  وفي 
المنفي، الثالثاء، إطالق آمر كتيبة محمد المقريف 
حرير  ناجي  اللواء  السابق،  النظام  في  القيادي 
القذافي، وفق المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس 
المجلس  ــالن  إع مــن  يومين  بعد  الــرئــاســي، 
اللواء  إطالق  األحد،  القذاذفة،  لقبيلة  االجتماعي 
ناجي حرير مع الساعدي القذافي، الذي غادر فور 

خروجه من السجن إلى تركيا.
للعقيد  الخاص  السكرتير  إطــالق  تم  أيضا 
من  وعــدد  رمضان  بن  أحمد  القذافي،  معمر 
المصالحة  إطــار  في  السابق،  النظام  قيادات 

الوطنية التي يرعاها رئيس المجلس الرئاسي.

الساعدي طليقا
القذافي  معمر  الساعدي  األحد،  مساء  وأطلق، 
من محبسه في طرابلس بناء على أمر صادر من 

مكتب النائب العام.
ببراءة  طرابلس  شمال  محكمة  وقضت 

الساعدي القذافي من تهمة مقتل العب ومدرب 
فريق االتحاد بشير الرياني.

العب  بـ»قتل  القذافي  الساعدي  واتــهــم 
ومدرب نادي االتحاد بشير الرياني، في ديسمبر 
االستراحات  بإحدى  للخمر  معاقرته  أثناء   ،2005

الخاصة«.
طرابلس،  في  القضائية  السلطات  وبحسب 
فإن قرار االتهام بحق الساعدي يضم إلى جانب 
متعلقة  وجنحا  جنائية  قضايا  الرياني،  مقتل 
»بالخطف وهتك العرض واإليذاء الخطير وإساءة 
جماعات  وتمويل  ودعــم  الوظيفة  استخدام 

مسلحة للقضاء على ثورة فبراير«.
ويشمل قرار االتهام »جلب المرتزقة وتحديد 
بأرقام  السابق  للنظام  المناهضة  الــمــدن 
في  واالستقرار  األمن  زعزعة  إلى  أدت  وعالمات 
البالد«، علما بأن الساعدي أودع سجن الهضبة 
في  ليبيا  إلى  النيجر  سلمته  منذ  طرابلس  في 

مارس 2014.

قرار النيابة العامة
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أكد  جهته،  من 
عن  اإلفــراج  أن  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 
الصادر  لإلفراج  تنفيذا  جاء  القذافي،  الساعدي 

في حقه من النيابة العامة.
على  صفحته  عبر  منشور  في  أرجع  الدبيبة، 
العدل  »تحقيق  ــى  إل ــراج  اإلفـ هــذا  »تــويــتــر« 

والمصالحة وإنفاذ القانون«.
نتقدم  أن  يمكن  »ال  الحكومة:  رئيس  وقال 
الدولة  إقامة  وال  المصالحة  تحقيق  دون  لألمام 
دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ 
الفصل بين السلطات واتباع اإلجراءات واألحكام 
اليوم  اإلفراج  تم  األساس  هذا  وعلى  القضائية. 
لإلفراج  تنفيذا  القذافي،  الساعدي  المواطن  عن 

الصادر في حقه من قبل النيابة العامة«.

المصالحة مسار 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  أعلن  اإلثنين،  وصباح 
صفحته  عبر  بيان  في  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
عائلته  إلى  الساعدي  تسليم  »فيسبوك«،  على 

وفقا لإلجراءات القانونية.
التزامها  »أكد  الوطنية  الوحدة  حكومة  بيان 
جميع  على  اإلفراج  على  بالعمل  به  تعهدت  بما 
ذلك  القانونية  أوضاعه  تقضي  ممن  المساجين 
دون استثناء«، مشددة على أنها »تأمل أن تصب 
الوطنية  المصالحة  مسار  في  الجهود  هذه  مثل 
الشاملة، والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه«.

من تبقى من عائلة القذافي؟
الضوء  برس«  »فرانس  سلطت  لها  تقرير  وفي 
سبع  بعد  القذافي،  الساعدي  سراح  إطالق  على 
عمن  متسائلة  طرابلس،  في  سجنه  من  سنوات 
بقي من عائلة القذافي بعد مرور أكثر من عشر 

سنوات على سقوط نظامه.
وأشارت الوكالة الفرنسية، اإلثنين، إلى مقتل 
وسيف  معتصم  هم؛  القذافي،  أبناء  من  ثالثة 
في  كبيرا«  »دورا  لعب  الذي  وخميس،  العرب 
ثورة  أحداث  إبان  بنغازي  بمدينة  القمع  أعمال 

فبراير، حسب الوكالة.

محمد لجأ إلى عمان مع شقيقته عائشة
محمد  االبن  لجوء  إلى  لفتت  الفرنسية  الوكالة 
للعقيد  األول  ــزواج  ال ثمرة  كان  الــذي  الوحيد 
القذافي، 52 عاما، إلى الجزائر في العام 2011، 
وكذلك  عمان،  سلطنة  في  اللجوء  حق  منح  ثم 

شقيقته عائشة وهي محامية عمرها 45 عاما.
كرة  العب  عاما،   47 الساعدي،  شقيقه  أما 
يؤسس  أن  ــدوى  ج دون  ــاول  ح فقد  الــقــدم، 
مسيرة كروية في الدوري اإليطالي قبل أن يقود 
عقب  النيجر  إلى  لجأ  ثم  عسكرية،  نخبة  وحدة 
االنتفاضة، قبل تسليمه في 2014 إلى طرابلس 

ليودع السجن.

هانيبال مسجون في لبنان
»واجــه  فقد  عاما،   46 القذافي،  هانيبال  أمــا 
العقد  في  وسويسرا  فرنسا  في  قانونية  نزاعات 
إلى  لجأ  ثم  والعشرين،  الحادي  القرن  األول من 
إلى  لالنضمام  لبنان  إلى  يتوجه  أن  قبل  الجزائر 
اعتقل  حيث  لبنانية،  أزياء  عارضة  وهي  زوجته، 

في 2015، وهو مسجون هناك حتى اآلن«.
اإلسالم،  »سيف  أن  الفرنسي  التقرير  وقال 
أجــرت  حتى  مجهوال،  مصيره  ظــل  عاما   49
يوليو  نهاية  معه  مقابلة  تايمز  نيويورك  جريدة 
الحياة  إلى  العودة  نيته  فيها  أبدى  الماضي، 
للرئاسة  ترشحه  احتمال  إلى  ملمحا  السياسية، 

في االنتخابات المقررة 24 ديسمبر المقبل«.
وحكم على سيف اإلسالم باإلعدام في 2015 
في نهاية محاكمة سريعة، بعدما أسرته جماعة 
 ،2011 نوفمبر  في  الزنتان  مدينة  من  مسلحة 
رفضت  تحتجزه  كانت  التي  المجموعة  لكن 
للمحكمة  أو  طرابلس  في  للسلطات  تسليمه 
ارتكاب  بتهم  تالحقه  التي  الدولية  الجنائية 

جرائم ضد اإلنسانية.
زعمت  بعدما  اإلســالم  سيف  أثــر  واختفى 
سراحه  أطلقت  أنها  نفسها  المسلحة  الجماعة 
الجنائية  المحكمة  لكن   ،2017 يونيو  في 
الدولية قالت إنها حددت مكانه في زنتان نهاية 
فنفيت  صفية،  الثانية  زوجته  أما   .2019 العام 
دائما  »تطالب  كانت  حيث  عمان  سلطنة  إلى 
بالعودة إلى بلدها، لكنها لم تلق آذانا صاغية«، 

وفق تقرير الوكالة الفرنسية.

العليا المفوضية 
رئيس  أعلن  الماضي،  أبريل  من  الخامس  وفي 
مؤتمر  خالل  المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس 
العليا  المفوضية  تأسيس  طرابلس،  في  صحفي 
للمصالحة الوطنية. وتعهد بأن تكون المفوضية 
وتحقيق  الضرر  وجبر  الليبيين  لجميع  »صرحا 
وقال  القانون«.  يكفله  بما  بينهم  فيما  العدالة 

إنها ستتشكل من رئيس و6 أعضاء.
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»املصالحة الوطنية الشاملة« تحدد مصير أبناء ورجال القذافي»املصالحة الوطنية الشاملة« تحدد مصير أبناء ورجال القذافي
المنفي يطلق أولى خطوات المشروع.. ويهنئ الشعب الليبي

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

رئيس الحكومة الموقتة: تنفيذاً 
لقرار النيابة العامة.. و»تحقيق 

العدل والمصالحة«

 البعثة األممية: »خطوة مهمة 
نحو احترام سيادة القانون 

وحقوق اإلنسان«

< هانيبال القذافي< محمد المنفي

< سيف اإلسالم القذافي

< الساعدي القذافي

< عبدالحميد الدبيبة< يان كوبيش

التومي: نسعى لتفعيل قانون »الالمركزية«التومي: نسعى لتفعيل قانون »الالمركزية«
.. وتطور البلديات يعني تطور ليبيا.. وتطور البلديات يعني تطور ليبيا

استحدثنا مكتبًا خاصًا بالمرأة في هيكل الوزارة

تعمل  وزارتــه  إن  التومي،  الدين  بدر  المحلي  الحكم  وزير  قال 
تفعيله  يتم  لم  والــذي   ،2012 لسنة   59 القانون  تفعيل  على 
نقل  خالل  من  الالمركزية  تطبيق  على  وينص  ــداره،  إص منذ 

االختصاصات إلى البلديات الليبية.
المحلي  الحكم  وزارة  إن  »الوسط«،  مع  حوار  التومي في  أضاف 

وتفعيل  االختصاصات  لنقل  الوطني  البرنامج  إلى تطبيق  تسعى 
الئحة نظام اإليرادات المحلية، ودعم جهاز الحرس البلدي لتأدية 
الشباب  قضايا  تخص  متنوعة  أسئلة  عن  أجاب  التومي  مهامه. 
والمرأة والبطالة وأزمة القمامة واتخابات المجالس البلدية وإحياء 

الحرس البلدي..إلى نص الحوار:

خالل  المحلي  الحكم  آلية  تطوير  في  الوزارة  خطة  ما 
الفترة المقبلة؟

تعمل وزارة الحكم المحلي بحسب توجيهات رئيس مجلس 
 59 القانون  وتفعيل  الالمركزية  تطبيق  بخصوص  الــوزراء 
السنوات  خالل  كامل  بشكل  يفعل  لم  الذي   ،2012 لسنة 
السابقة، ومن أولوياتنا خالل هذه المرحلة نقل االختصاصات 
إلى البلديات من خالل البرنامج الوطني لنقل االختصاصات 
وتفعيل الئحة نظام اإليرادات المحلية، ودعم جهاز الحرس 
البلدي لتأدية مهامه الموكل بها بالقانون، وحماية الصحة 
العامة للمواطن من خالل دعم كامل لمكاتب اإلصحاح البيئي 

بالبلديات.

بخصوص  لرؤيتكم  االستجابة  مدى  ما 
تسمية المحال في البلديات؟

الوحدة  حكومة  أغلب  ممتازة،  االستجابة 
من  الصادرة  القرارت  كل  اعتمدت  الوطنية 
واللجنة  الموقتة،  والحكومة  الوفاق  حكومة 
وإحالة  دراسة  على  تعمل  بالملف  المكلفة 
البلديات  من  المرسلة  المحال  قوائم  باقي 

إلصدار قرارات اعتماد التسمية.

كيف تغلبتم على تعثر الميزانية في تنفيذ البرامج؟
الذي  الوزراء  مجلس  رئيس  من  الكامل  الدعم  من خالل 
أكد من خالل االجتماع األول للمجلس األعلى اإلدارة المحلية، 
تحويل تفويضات مالية بقيمة 500 مليون دينار ليبي لتنفق 
في  وبالتحديد  الجديدة  المحلية  التنمية  مشروعات  على 
مشروعات البنية التحتية للبلديات، كما أنه تم توفير مبالغ 

خاصة بالباب الثاني للمصروفات التشغيلية.

ما جهودكم لرفع الظلم عن بعض االٔماكن المهمشة 
خاصة في الجنوب؟

نظام  وتفعيل  ليبيا  بلديات  كل  إلى  االختصاصات  نقل 
اإليرادات المحلية سيخفف الضغط عن كل البلديات وكذلك 
إليراداتها  الكبرى  البلديات  تحصيل  حال  في  ألنه  الحكومة 

للحكومة  سيكون  األموال  بهذه  الخاصة  ميزانيتها  ودعم 
القدرة على دعم أكبر للبلديات التي ال تملك مصادر كبيرة 

لإليرادات المحلية من خالل ميزانية الحكومة العامة.

هل لديكم برامج للتعاون المشترك في مجال التنمية 
تلك  أبرز  هي  وما  لليبيا؟  الصديقة  الدول  بعض  مع 

البرامج؟
اإلدارة  المتقدمة في مجال  الدول  أغلب  مع  تعاون  لدينا 
في  تعمل  التي  الكبرى  الدولية  للمنظمات  إضافة  المحلية، 
ليبيا ونعمل على تفعيل وتنفيذ كل االتفاقات السابقة والتي 
التنمية، كذلك نعمل على إطالق  جزء كبير منها في مجال 
مجموعة من المشروعات الجديدة مع الجهات الدولية دعما 
للبلديات الكتساب األدوات والكفاءة المطلوبة إلحداث تنمية 

محلية ذاتية.

هل للمرأة نصيب في اهتمام الوزارة؟
ــي كل  ــي ف ــاس ــي جـــزء أس الــمــرأة ه
مشروعات الوزارة والبلديات وقد استحدثنا 
ــوزارة  ال هيكل  في  بالمرأة  خاصا  مكتبا 
الجديد، كما نقدم الدعم الكامل لعضوات 
التدريب  خــالل  من  البلدية  المجالس 
واالستماع للمقترحات والتعاون في تنفيذ 

كل ما يمكن أن ينفذ منها.

ماذا فعلت الوزارة لمكافحة البطالة وخلق فرص عمل 
للشباب؟

أن  على  صريح  بشكل  نص   ،2012 لسنة   59 القانون 
عليه،  وبناء  صغرى،  أعمال  حاضنة  إنشاء  في  الحق  للبلدية 
فإن الوزارة ومن خالل هيكل البلديات الموحد الصادر ضمنت 
هذه الحاضنة فيه بشكل عام، وستوفر الوزارة كل اإلمكانات 

الالزمة لدعم هذه الحاضنات التي ستكون نقطة انطالق 
أولى لدعم الشباب للحصول على فرص عمل 

في القطاع الخاص،
كما أنه من خالل دعم الوزارة 

االستثمار  تفعيل  في  للبلديات 
المحلي سوف يتم خلق فرص 
عمل سيستفيد منها الشباب 

المدربون في حاضنة األعمال والخريجون والفنيون.

كيف واجهتم أزمة التخلص من القمامة؟
نعمل على تفعيل استراتيجية جديدة للتخلص من القمامة 

سيتم اإلعالن عنها قريبا.

حاولتم إعادة إحياء الحرس البلدي بالهيكل التنظيمي 
للبلديات.. ما تقييمكم للتجربة؟

رئيس  قرار  كان  بداية  الممتازة،  من  أكثر  هي  التجربة 
الحكومة بتوحيد الجهاز تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية 
ومن ثم قمنا بإصدار قرار إنشاء مكتب في كل بلدية تكون 
تبعيته لعميد البلدية بشكل مباشر، باعتبار أن الحرس البلدي 
هو الجهاز الرئيسي لتنفيذ المهام الضبطية المحلية وهذا 
الذي تم تنفيذه خالل هذه الفترة وتم تحقيق نتائج ملموسة 

ومرضية لجميع األطراف.

رؤســاء  انتخاب  تجربة  عــن  مــاذا 
البلديات؟ وكم نسبة المدن والمناطق 

التي ال تزال بعيدة عن االنتخابات؟
أولى  من  الديمقراطي  المسار  دعم 
سواء  الوطنية؛  الوحدة  حكومة  أولويات 
الوطني  أو  التشريعي  المستوى  على 
االنتخابية  العملية  أكمل  ومن  والمحلي 
بشكل  االستحقاق  لهذا  وصلوا  فإنهم 

البلديات  ناجح وحاليا يمارسون أعمالهم بكل كفاءة وباقي 
على  المركزية  اللجنة  مع  نعمل  اآلن  إلى  تنتخب  لم  التي 
هذا  الستكمال  مجالسها  انتخابات  مواعيد  جداول  تحديد 

االستحقاق لكل بلديات ليبيا.

وفق  البلديات  لتطوير  تواجهكم  التي  المعوقات  ما 
أليات عصرية؟

عجلة  توقف  إلى  تؤدي  التي  األمنية  المشاكل 
يعوق  الذي  الرئيسي  العامل  التنمية هي 
هذه  تبعات  ألن  البلديات  تطوير 
بشرية  خسائر  هــي  المشاكل 
إضافة  وعامة،  خاصة  ومادية 
ونحن  االجتماعية،  للمشاكل 

التغلب على هذه  الوطنية على  الوحدة  نعمل خالل حكومة 
المعوقات ونأمل من كل الليبيين العمل على الهدف نفسه 

ألن تطور البلديات يعني تطور ليبيا.

ما دور الوزارة في دعم جهود التعافي االقتصادي ومنع 
االستغالل واالحتكار؟

المحلية،  اإليرادات  وتفعيل  االختصاصات  نقل  خالل  من 
سيمنح للبلديات إمكانية التنمية االقتصادية المحلية الخاصة 
بكل بلدية، وبالتالي سيمنع االستغالل واالحتكار من الجهات 

المركزية العامة والخاصة.

هل لوزارتكم دور في إنجاح جهود المصالحة الوطنية 
ونشر االستقرار في ليبيا؟

نعم دعم الالمركزية وهو الهدف الرئيسي لوزارة الحكم 
رئيسي  المرحلة، وله دور  المحلي خالل هذه 
التعافي  التهميش ودعم جهود  للتغلب على 
االقتصادي والذي بدوره سيساعد في وصول 
ما  الصحيح،  بشكل  للمواطنين  الخدمات 
سوء  استغالل  وفرص  االحتقان  من  سيقلل 
االحتياج  وتوليد  الحقد  لبث  المركزية  اإلدارة 
ومحفزة  سيئة  بيئة  يعتبر  والذي  للمواطنين 

للشقاق.

متى تصبح كل البلديات في ليبيا كيانات 
منتخبة؟

نعمل على تحقيق هذا الهدف خالل الفترة المقبلة.

المفاهيم  تعميق  إيجابيا في  دورا  الوزارة  تلعب  كيف 
الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان؟

من خالل دعمنا الكامل لتفعيل البلديات بالشكل الصحيح 
وعملنا على استكمال االنتخابات البلدية.

هل لكم دور في تسهيل إجراء االنتخابات المرتقبة؟
الذي  االنتخابات  الوطني لدعم  البرنامج  نعمل كجزء من 
أطلقته حكومة الوحدة الوطنية والتي تشارك فيه كل الوزارات 
والجهات التابعة لها لتنفيذ االستحقاق الديمقراطي االنتخابي 

في موعده المحدد.

حوار ـ جيهان الجازوي

تغلبنا على تعثر إقرار الميزانية 
بتفويض مالي 500 مليون دينار 

من رئاسة الحكومة

 استراتيجية جديدة 
للتخلص من القمامة 

سيتم اإلعالن عنها قريباً

نظام اإليرادات المحلية 
سيدعم كل البلديات بما 

فيها »المهمشة«

المشاكل األمنية العامل الرئيسي الذي يعوق التطوير.. وإعادة إحياء الحرس البلدي تجربة »أكثر من الممتازة«
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●  حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس

● تهريب البضائع يكبد االقتصاد الليبي خسائر فادحة

● اجتماع وكيل وزارة الصحة مع مديري العزل استعدادا للموجة اجلديدة من كورونا

● منفذ رأس أجدير● منفذ ذهبية وازن

»الصحة العاملية«: انخفاض اإلصابات داخل األراضي الليبية خالل أغسطس

إغالق الحدود البرية بني ليبيا وتونس 
يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى

ليبيا تستعد لصد موجة جديدة من »كورونا«
»كورونا«  بفيروس  اإلصابات  أرقام  تراجع  رغم 
وزارة  أن  إال  الجاري،  األسبوع  أيام  خالل  ليبيا  داخل 
من  جديدة  موجة  لصد  استعدادها  أعلنت  الصحة 
وباء »كورونا«، كما حذر عضو اللجنة العلمية التابعة 
للمركز الوطني لمكافحة األمراض أيمن بشكم من 
بارتفاع  تأثرًا  الشرقية  المنطقة  في  اإلصابات  تزايد 

الوضع الوبائي في مصر.
ولمواجهة الموجة المحتملة لفيروس »كورونا«، 
والديوان،  الفنية  للشؤون  الصحة  وزارة  وكيل  عقد 
مراكز  بمديري  اجتماعًا  اإلثنين،  كوكو،  سمير 
ومديري  بالوزارة،  اإلدارات  مديري  بحضور  العزل، 
التوثيق  ومركز  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
والمعلومات؛ وذلك لبحث الصعوبات التي تواجه سير 
العمل بمراكز العزل، والتأهب للمواجهة المنتظرة. 
من  العزل  مراكز  مالحظات  االجتماع  واستعرض 
للتنسيق  آلية  وضع  وتم  بالوزارة،  اإلدارات  مديري 
بين الوزارة والمراكز لوضع الحلول العاجلة لها، وفق 

بيان لوزارة الصحة على »فيسبوك«.
الصحية  المعلومات  نظام  وجرى عرض منظومة 
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جمع وتحليل البيانات الصحية.
وأضاف البيان أن أهمية المنظومة في »إمكانية 
تدفق  كبيرة، وضمان سرعة  بدقة  المعلومات  جمع 
البيانات والمؤشرات اليومية من مراكز العزل لغرف 
بكافة  ربطها  وسيتم  والفرعية،  المركزية  العمليات 
على  للبيانات  مدخلين  تدريب  سيتم  كما  المراكز، 

هذه المنظومة«.
ومن  بنود،  »عــدة  إلى  أيضًا  االجتماع  وتطرق 
أهمها بند المكافآت وصرفها بشكل عاجل، والحلول 

باإلضافة  األكسجين«،  لتوفير  الوزارة  التي وضعتها 
لموجة  التعرض  حال  في  ــوزارة  ال استعدادات  إلى 
موحد  عالج  بروتوكول  ووضع  الوباء،  من  جديدة 

لجميع مراكز العزل.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، األحد، انخفاض 
خالل  ليبيا  في  »كــورونــا«  فيروس  إصابات  عــدد 
مع  تزامنًا  يوليو،  بشهر  مقارنة  الماضي،  أغسطس 
زيادة االختبارت المعملية بشكل عام. وأجرى المركز 
ألف   217.9 ليبيا  في  األمــراض  لمكافحة  الوطني 
مختبرًا   36 عبر  أغسطس،  في  جديد  معملي  اختبار 
الجديدة بفيروس »كورونا«.  للكشف عن اإلصابات 
عن  المنبثقة  العلمية  اللجنة  عضو  قال  ذلك،  ورغم 
بشكم،  أيمن  األمــراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
اإلصابة  حاالت  وزيــادة  الوبائي  الوضع  ارتفاع  إن 
المنطقة  على  يؤثر  مصر،  في  »كورونا«،  بفيروس 
يشهد  الليبي  الشرق  أن  وأضاف  ليبيا.  في  الشرقية 
تراوحت  حيث  المسجلة،  الحاالت  أعداد  في  ارتفاعًا 
نسبة الزيادات األسبوعية في أعداد الحاالت النشطة 

بين 18 و65 % األسبوع الماضي.
وجاءت بيانات المركز الوطني لمكافحة األمراض 

خالل أيام األسبوع الجاري كالتالي:

السبت: 1914 إصابة جديدة.. ووفاة 15
األمراض تسجيل  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
المستجد«،  1914 إصابة جديدة بفيروس »كورونا 
السبت، وتماثل للشفاء 1617 مصابًا، في حين توفي 
15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األحد.

األحد: 1379 إصابة.. و1902 شفاء.. و20 وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  اليوم  هذا  في 
بفيروس  جديدة  إصابة   1379 تسجيل  األمــراض 

»كورونا المستجد«. وتماثل للشفاء 1902 مصاب، في 
حين توفي 20 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته 

في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.

اإلثنين: 1272 إصابة جديدة.. و20 حالة وفاة
تم تسجيل 1272 إصابة جديدة بفيروس »كورونا 
للشفاء 1800 مصاب،  وتماثل  اإلثنين،  المستجد«، 
بينما توفي 20 آخرون، حسب بيان المركز الوطني 

على صفحته الرسمية على »فيسبوك« الثالثاء.

الثالثاء: 1499 إصابة.. و11 حالة وفاة
تسجيل  األمــراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
المستجد«،  1499 إصابة جديدة بفيروس »كورونا 
الثالثاء، وتماثل للشفاء 1598 مصابًا، في حين توفي 

11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.

وارتفع إجمالي اإلصابات بالفيروس في ليبيا إلى 
نشطة،  و601  ألفًا   82 منها  حالة،  و568  ألفًا   319
و232 ألفًا و593 متعافى، و4374 متوفى، منذ بدء 

انتشار الوباء في البالد مارس العام الماضي.

3ماليين جرعة لقاح
على صعيد التطعيم وأمام مجلس النواب، أكد وزير 
الوزارة سددت 79 مليون  الزناتي، أن  الصحة، علي 
وفرت  كما  الطبية،  العناصر  مستحقات  من  دينار 
أكثر من ثالثة ماليين جرعة من اللقاحات المضادة 

لفيروس »كورونا«.
وقال الزناتي خالل جلسة استجواب الحكومة من 

أعضاء مجلس النواب، األربعاء، إن الحكومة خصصت 
200 مليون دينار لتمكين الوزارة من دفع مستحقات 
العناصر الطبية، إال أنه جرى تسييل 100 مليون دينار 
منها فقط، سدد منها 79 مليونًا فقط كمستحقات 

مالية للعناصر الطبية.
نحو  أيضًا  خصصت  الحكومة  أن  الوزير  وأضاف 
لكن  فيروس »كورونا«  لمكافحة  دينار  مليون   500
المبلغ لم يتم صرفه حتى اآلن، كما خصصت 600 
للفيروس،  المضادة  اللقاحات  لتوفير  دينار  مليون 
وكذلك 500 مليون دينار لمشغالت المعامل الالزمة 
أن  إلى  مشيرًا  بالفيروس،  اإلصابة  عن  للكشف 

»إجمالي ما خصص مليار و700 مليون«.
الزناتي أعلن أمام النواب أن »األموال لم تصرف 
حتى اآلن، خصصت ولم تصرف، ما صرف هو 100 
مليون فقط«، معتبرًا أن »أول نجاحات الحكومة هي 
توفير اللقاح، ونجحنا كما قلنا في توفير ثالثة ماليين 

لقاح ووزعناه شرقًا وغربًا وجنوبًا«.
تلقيحهم  جرى  من  عدد  أن  الصحة  وزير  وذكر 
ضد فيروس »كورونا« في ليبيا بلغ نحو 1540000 

شخص.

تطعيم احتفالي
الوطني  المركز  قال  نوعها،  من  فريدة  خطوة  وفي 
ضد  تطعيم  حملة  أقــام  إنه  األمـــراض،  لمكافحة 
بميدان  الثالثاء،  المستجد«،  »كــورونــا  فيروس 
الجماهير  فرحة  شارك  حيث  طرابلس،  في  الشهداء 
على  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  بفوز  الليبية 
نظيره الغابوني. وأوضح المركز في بيان الثالثاء، أنه 
التوعوية الصحية، حول  وزع الكمامات والمنشورات 
المتواجدين  فيروس »كورونا« على  مكافحة جائحة 
بالميدان. وقدم المركز التهنئة للجماهير الرياضية 

الليبية، لمناسبة فوز المنتخب وتصدره مجموعته.

ليبيا  من  كل  تتكبدها  باهظة  اقتصادية  خسائر 
وتونس في ظل استمرار غلق الحدود بين البلدين، 
إذ أدى قرار اإلغالق إلى توقف حركة نقل البضائع 
وخسارة مئات الماليين من الدوالرات، وهيأ ذلك 
الظروف إلنعاش نشاط التهريب، وإعطاء الفرصة 

لصالح المنافسة التركية على السوق الليبية.
فتح  موعد  يحدد  رسمي  قــرار  أي  غياب  وفي 
منفذي رأس اجدير بمدينة بن قردان في الجنوب 
الذهيبة في  التونسي ومنفذ ذهيبة وازن بمدينة 
محافظة تطاوين، الذي بدأ في 11 يوليو الماضي، 
يحصي مجتمع األعمال بين البلدين وصغار التجار 
النشطون خسائرهم، وهم الذين عولوا على وجود 
حكومة موقتة ومرحلة انتقالية، وخارطة طريق في 

ليبيا، في إنهاء فترات طويلة من الكساد.
وتسترزق عشرات اآلالف من العائالت التونسية 
ما  أو  البينية،  التجارة  من  الحدودي  المناطق  عبر 
فهي  الليبية  العائالت  أما  الخط.  بتجارة  يعرف 
في  للعالج  منها  الكثير  لجوء  بفعل  تأثرت  األخرى 
عيادات تونسية وهو ما تعطل نتيجة اإلغالق؛ فيما 
أسعار  على  المنتجات  مختلف  دخول  تراجع  أسفر 

السلع في األسواق الليبية.

إجراءات مطلوبة
امتعاضه  التونسي  األعمال  مجلس  يخفِ  ولم 
وليبيا.  تونس  بين  الحدود  إغالق  استمرار  من 
قرار  إن  الجزيري،  أنيس  المجلس،  رئيس  وقال 
المرور  وحركة  الجوية  الرحالت  بتعليق  السلطات 
التوترات  لقلة  نظرًا  فاجأه،  الحدودية  المعابر  عبر 
اتخاذ  أن  إلى  مشيرًا  الــدول،  بين  الدبلوماسية 
مثل هذه اإلجراءات ال ينبغي أن يؤثر على التبادل 

التجاري كما حدث.
تفهم  إلى  التونسية  القيادة  الجزيري  ودعا 
مؤكدًا  االقتصادية،  العالقات  موضوعات  موقف 
المؤسسات.  مئات  على  أثر  الحالي  الوضع  أن 
البلدين  في  السياسيين  المجلس،  ناشد  كما 
بمرور  السماح  من  بدءًا  عاجلة،  إجراءات  اتخاذ 
ثم  ومن  الليبية–التونسية،  الحدود  عبر  البضائع 

اتخاذ إجراءات بشأن حركة األفراد.
التونسية– العالقات  دخلت  أيام  مدى  وعلى 

أطراف  حديث  عقب  التوتر  من  حالة  في  الليبية 
إلى  إرهابية  عناصر  تسرب  إمكانية  عن  سياسية 

تونس من أجل تنفيذ عمليات انطالقًا من قاعدة 
الوضع  إرباك  بهدف  الليبي؛  الغرب  في  الوطية 
االستثنائية  التدابير  عقب  وذلــك  تونس،  في 
يوليو   25 ليل  سعيد،  قيس  الرئيس  أعلنها  التي 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تنفي  أن  قبل  الماضي، 

الموقتة هذا األمر جملة وتفصياًل.

الليبية إعادة فتحهما بداية من يوم 19 أغسطس.

مصر وتركيا مستفيدتان
في  التأخر  أن  االقتصادي  الشأن  في  خبراء  ويرى 
تركيا  يخدم  وليبيا  تونس  بين  العالقات  إصالح 
ومصر أهم منافسين اقتصاديين لتونس في ليبيا.

الوطنية  المنظمة  قدمتها  معلومات  وأظهرت 
لدعم المنتوج التونسي )تونس تنتج( وهي منظمة 
التركية،  الشركات  من  عــددًا  أن  حكومية،  غير 
باستغالل  قامت  ليبيين،  موردين  مع  وباالتفاق 
وعمدت  التونسية–الليبية  الحدود  غلق  تواصل 
المصنعة  الغذائية  المواد  من  جملة  تصدير  إلى 
إلى  تونسية،  عالمات  ألسماء  الحاملة  تركيا،  في 
السوق الليبية. وحسبما ذكرت المنظمة في بيان 
لها، نشر عبر موقعها الرسمي األحد الماضي، فإن 
عددًا من العالمات المعروفة يتم استعمالها دون 
وذلك  العالمة،  صاحبة  التونسية  الشركات  علم 
على  تعود  الذي  الليبي  المواطن  على  للتحايل 

استهالك هذه المنتجات التونسية.
الشركات  من  البعض  قيام  المنظمة  وكشفت 
التركية  الشركات  إلى  عالماتها  ببيع  التونسية 
التصدير،  على  قدرتها  عدم  بسبب  الستخدامها 
أخرى  شركات  أن  حين  في  تونس،  من  انطالقًا 
تركيا  في  االستثمار  إلى  وانتقلت  أبوابها  أغلقت 

لتتمكن من تصدير منتوجاتها إلى ليبيا.
فتح  إلى  التونسية  السلطات  المنظمة  ودعت 
في  تونسية  عالمات  تواجد  سبب  في  تحقيق 
السوق الليبية تقوم بتصديرها تركيا، واتخاذ كل 
الحاالت  في  التونسي  المنتوج  لحماية  اإلجراءات 
علم  دون  تمت  العملية  أن  فيها  يتبين  التي 

المؤسسات التونسية.
السلطات  مع  اتفاق  إلى  بالتوصل  طالبت  كما 
الليبية ووضع حد لتواصل إغالق الحدود التونسية 
التونسي  االقتصاد  يكلف  الذي  األمر  الليبية،   –
مهمة  سوقًا  تعتبر  ليبيا  أن  خاصة  فادحة،  خسائر 
تونسية  معطيات  وتشير  التونسية.  للبضائع 
من   %  70 نحو  تستورد  ليبيا  أن  إلــى  رسمية 
احتياجاتها من تونس؛ غير أن األرقام تراجعت في 
السنوات األخيرة بسبب غلق الحدود مع ليبيا مرارًا 

وتداعيات جائحة »كورونا«.

الخط البحري يمنع مزيد الخسائر
البلدين  بين  البحري  الخط  فإن  ذلك  مع  لكن 
التجار  من  بمزيد  تلحق  كــادت  خسائر  جنبهما 
المشترك  المهني  المجمع  أوضح  فقد  والفالحين، 
زادت  ليبيا  إلى  الغالل  ــادرات  ص أن  تونس  في 
طن  ألف   24 من  أكثر  لتبلغ   ،%  50 تفوق  بنسبة 
الفترة بين يناير 2021 و3 سبتمبر 2021،  خالل 
العام  من  ذاتها  الفترة  ألف طن خالل   11 مقابل 

باتجاه  التصديرية  الحركة  توقف  رغم   ،2020
السوق الليبية عبر الحدود البرية منذ شهر يوليو 

بفعل تأثيرات جائحة »كوفيد 19«.
وأشار المجمع إلى تواصل عملية تصدير الغالل 
في اتجاه ليبيا عن طريق الباخرة عبر الخط البحري 
المباشر صفاقس / طرابلس، إذ جرت برمجة رحلة 
بحرية بطاقة شحن تناهز 700 طن تنطلق خالل 
البحري  الخط  أن  المجمع  مسؤولو  وأكــد  أيــام. 
بنسب  التصدير  عــودة  في  يسهم  لن  المباشر 
كافية إلى السوق الليبية التي تستقطب أكثر من 
إلى  التونسية،  الغالل  70 % من مجموع صادرات 

نسقه المعتاد قبل غلق الحدود البرية.

انتعاش سوق التهريب
بعد  لتونس  اقتصادي  شريك  ثاني  ليبيا  وتعتبر 
 500 يفوق  مبادالت  بحجم  األوروبـــي  االتحاد 
 150 قرابة  تحويالت  تجاوزت  فيما  دوالر،  مليون 
العام  قبل  ليبيا  في  يشتغلون  كانوا  تونسي  ألف 

2010، نحو 60 مليون دينار تونسي.
الحرة  التجارية  المنطقة  إنجاز  تأخر  ظل  وفي 
المشتركة منذ مارس 2019، ومع دخول البلدين 
اضطرابات  خلفت  متجددة  حــدود  أزمــة  فــي 
انتعشت  واالستثمار،  السياحة  وتراجع  اجتماعية 
تشير  إذ  الموازية،  والسوق  التهريب  أنشطة 
التهريب والتجارة  أن  إلى  الدولي  البنك  إحصاءات 
المبادالت  نصف  من  أكثر  يمثالن  الرسمية  غير 

التجارية التونسية مع ليبيا.
السلع  من  طن  ألف   328 أن  البنك  ذكر  كما 
ابتلع  فيما  اجدير،  رأس  عبر  سنويًا  تمر  المهربة 
التجاري  النشاط  من   %  60 من  أكثر  التهريب 
تونس  أن  أيضًا  أكد  الدولي  البنك  البلدين.  بين 
كتأثير  سنويًا  دوالر  مليون   800 نحو  تخسر 
وصادرات،  استثمارات  بين  الليبية  لألزمة  مباشر 
وشملت هذه الخسائر، وفقًا لدراسة أعدها البنك، 
المستثمرة  التونسية  المؤسسات  معامالت  رقم 
المرتبطة  غير  والمؤسسات  والمصدرة  ليبيا  في 
غياب  بسبب  ليبيا  مع  مباشرة  بصفة  اقتصاديًا 

مناخ االستثمار على المستوى اإلقليمي.
لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  وذكرت 
تقرير  في  )إسكوا(،  المتحدة  لألمم  التابعة  آسيا 
نشرته في يونيو الماضي، أن األزمة الليبية كلفت 
 2011 بين  االقتصادي  نموها  من   24% تونس 

و2015.

شركات تركية تتفق مع موردين 
ليبيين لتصدير مواد غذائية مستغلة 

وضع إغالق الحدود

البنك الدولي: التهريب والتجارة 
غير الرسمية يمثالن أكثر من نصف 

المبادالت التجارية التونسية مع ليبيا

الوسط–عبد الرحمن أميني

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

اخلط البحري يحاول تخفيف حدة األزمة..اخلط البحري يحاول تخفيف حدة األزمة..

قرارًا  الحكومة  اتخذت  الماضي،  يوليو   8 وفي 
تونس  مع  والجوية  البرية  حدودها  بغلق  يقضي 
لفترة قصيرة ألسباب صحية، قبل أن تعلن تونس 
خارجيتها،  وزيــر  لسان  على  أغسطس،   20 في 
مغلقين  وذهيبة  اجدير  رأس  معبريْ  على  اإلبقاء 
السلطات  إعالن  من  الرغم  على  ذاتها،  لألسباب 

الزناتي: وفرنا 3 ماليين لقاح.. وعدد 
المطعمين تجاوز 1.5 مليون شخص

»مكافحة األمراض« يطلق حملة تطعيم 
بميدان الشهداء احتفاالً بفوز المنتخب

بشكم: زيادة حاالت اإلصابة في مصر 
تؤثر على المنطقة الشرقية
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طالبان تعلن تشكيل حكومتها»املوقتة«
وتواجه املظاهرات بالرصاص

زعيم الحركة أخوند زاده يشدد على التمسك بالشريعة:

على  السريع  استيالئهم  من  ساعة   48 بعد 
المجتمع  لطمأنة  مسعى  وفي  السلطة، 
الدولي، تعهد االنقالبيون في غينيا باإلسراع 
في اإلفراج عن المعارضين الذين اعتقلوا في 
عهد الرئيس المخلوع ألفا كوندي، وهو إجراء 

ينتظره أنصارهم بفارغ الصبر.
التي  األخيرة،  بياناتهم  في  الضباط  وذكر 
تلوها على التلفزيون الوطني أو تم بثها على 
فتح  سيتم  أنه  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
»مشاورات« وطنية لوضع الخطوط العريضة 
األفريقي  البلد  هذا  في  السياسي  لالنتقال 

الغني بالبوكسيت والمعادن.
للتجمع  الوطنية  »اللجنة  رئيس  وقال 
مامادي  كولونيل  اللفتنانت  والتنمية« 
»حكومة  إن  الثالثاء،  تغريدة  في  دومبويا، 
قيادة  عن  مسؤولة  ستكون  وطنية«  وحدة 

هذا »االنتقال« السياسي.
كما أمر اللفتنانت كولونيل دومبويا »وزارة 
العدل اليوم )اإلثنين( باالتصال بالنيابة العامة 
وإدارة السجون والمحامين إلجراء دراسة معمقة 
اإلفراج  أجل  السياسيين من  المعتقلين  لملف 
عنهم في أقرب وقت ممكن«، بحسب بيان بث 

خالل نشرة األخبار التلفزيونية مساء اإلثنين.
عن  للدفاع  الوطنية  الجبهة  ودعت 
الدستور، وهي ائتالف من الحركات السياسية 
والمجتمع المدني، التي قادت حركة االحتجاج 
لكوندي،  للجدل  المثيرة  الثالثة  الوالية  على 
واستقبال  التوجه  إلى  كوناكري  سكان 
يتم  أن  المفترض  من  كان  الذين  أعضائها 
لكن  النهار.  منتصف  من  اعتبارًا  إطالقهم 
عمليات اإلفراج هذه لم تتم بعد، رغم تجمع 

حشد كبير بالقرب من السجن المركزي.
وأغلق  للتجوال،  حظرًا  الجيش  وفرض 
اإلثنين.  فتحها  إعادة  يعلن  أن  قبل  الحدود 
استمر  الذي  كوندي  نظام  إطاحة  وأثارت 
واسعة،  دولية  إدانة  سنوات  عشر  من  ألكثر 
ال سيما من االتحاد األفريقي الذي دعا مساء 
و»العودة  عنه  الفوري«  »اإلفراج  إلى  اإلثنين 
الذي  المفاجئ  االنقالب  لكن  الدستور«.  إلى 

واقتصادية  سياسية  أزمة  من  أشهر  بعد  جاء 
خطيرة، فاقمها وباء »كوفيد - 19«، أثار البهجة 
السكان  المئات من  في كوناكري، حيث رحب 

بالجيش لدى مروره وهتفوا »حرية، حرية!«.
للتناوب  الوطني  »االتحاد  وأعرب 
بقيادة  معارض  ائتالف  وهو  والديمقراطية«، 
السابق  الوزراء  رئيس  كوندي،  منافسي  أبرز 
سيلو دالين ديالو، عن دعمه للقوة العسكرية 
الجديدة »في محاولة لبناء ديمقراطية سلمية« 
الوطني  »االتحاد  أن  بيان  وذكر  غينيا.  في 
الوطنية  اللجنة  يحث  والديمقراطية  للتناوب 
للتجمع والتنمية على تضمين مسؤولياته ذات 
على  قادرة  شرعية  مؤسسات  إنشاء  األولوية 
البالد  تقود  أن  يمكن  التي  اإلصالحات  تنفيذ 
دولة  وإرساء  الوطنية  المصالحة  إلى  بسرعة 
القانون«. كما أعلن حزب ديالو، اتحاد القوى 
مقره  استعادة  غينيا،  في  الديمقراطية 
اإلثنين،  كوناكري  ضواحي  في  ومكاتبه 

غداة  أغلقته  األمن  قوات  كانت  أن  بعد 
في  ثالثة  لوالية  كوندي  انتخاب  إعادة 
القوى  اتحاد  عارضها  التي   ،2020 أكتوبر 

بشدة. الديمقراطية 
بقيادة  الغينية،  الخاصة  القوات  وتقول 
رئيس  على  القبض  ألقت  إنها  دومبويا، 
المالية  اإلدارة  »لسوء  حد  لوضع  الدولة 
وكذلك  المستشري«  والفساد  والفقر 
حقوق  انتهاك  )و(  العدالة  »الستغالل 
إعادة  تريد  أنها  وأكدت  المواطنين«. 

للشعب«. »السياسة 
والمؤسسات،  الحكومة  االنقالبيون  وحل 
في  كوندي  اعتمده  الذي  الدستور  وألغوا 
ليترشح  استخدمه  الذي   ،2020 العام 
الرغم  على  نفسه،  العام  في  ثالثة  لوالية 

الدامية. االحتجاجات  من أشهر 
قتلى  سقوط  عن  رسمية  أنباء  ترد  ولم 
بعد االنقالب، لكن النسخة اإللكترونية من 

خمسة  مقتل  أوردت  نيوز«  »غينيا  جريدة 
القوات  صفوف  في  األقل  على  أشخاص 
الجدد  كوناكري  حكام  وحاول  الرئاسية. 
األجانب  والمستثمرين  الشركاء  طمأنة 

مواطنيهم. وكذلك 
أول  خالل  اإلثنين،  دومبويا،  وتعهد 
العقود  جميع  باحترام  له  علني  ظهور 
وأنه  الموقعة،  والمنجمية  االقتصادية 
إال  مطاردة«.  »حمالت  هناك  تكون  لن 
من  بمنعهم  السابقين  الوزراء  عاقب  أنه 
مغادرة البالد والطلب منهم تسليم جوازات 
واالنقالب  الرسمية.  وسياراتهم  سفرهم 
جدًا  متقلب  تاريخ  من  األخيرة  المحطة  هو 
السلطة  على  تعاقبت  الذي  البلد  هذا  في 
منذ  وديكتاتورية  استبدادية  أنظمة  فيه 
الكثير  وشهد   ،1958 العام  استقالله 
قواته  نفذتها  التي  العنيفة  األعمال  من 

المسلحة.

المعالم  واضح  غير  اقتراع  على  أسابيع  ثالثة  من  أقل  قبل 
بثقلها  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  ألقت  ألمانيا،  في 
قوي  دعم  تقديم  خالل  من  االنتخابية  الحملة  في  مجددًا 
بسبب  المحرج  الشيت،  أرمين  المحافظ،  معسكرها  لمرشح 

الحزب. تراجع شعبية 
عامة،  جلسة  في  األخيرة  للمرة  المجتمعين  النواب  وأمام 
أللمانيا هو »حكومة  »أفضل سبيل«  أن  على  ميركل  شددت 
في  ميركل  وأعلنت  كمستشار«.  الشيت  أرمين  بقيادة 
ستتميز  »حكومته  أن  االنتخابية  اللهجة  عليه  طغت  خطاب 
اليه  تحتاج  ما  وهذا  واالعتدال،  والموثوقية  باالستقرار 
هذه  عن  بعيدًا  دائمًا  البقاء  على  ميركل  وحرصت  ألمانيا«. 
تسليم  طويلة  فترة  منذ  قررت  عندما  االنتخابية،  الحملة 

الرابعة. واليتها  انتهاء  بعد  السلطة 
دعتها  المحافظ  معسكرها  داخل  من  شخصيات  لكن 
استطالعات  تتوالى  حين  في  أكبر،  بشكل  حاضرة  لتكون 
المسيحي  »االتحاد  ائتالف  إلى  بالنسبة  الكارثية  الرأي 
بافاريا،  في  المسيحي«  االجتماعي  و»االتحاد  الديمقراطي« 
في  التشريعية  االنتخابات  في  نكراء  بهزيمة  يمنى  قد  الذي 

سبتمبر.  26
تسعى  االنتخابي،  االستحقاق  قبل  الثابت  تدخلها  في 
الشيت  أرمين  خدمة  في  الراسخة  شعبيتها  لوضع  ميركل 
الغارق في الصعوبات. ومنذ الصيف تراجعت شعبية »االتحاد 

كبير. بشكل  البافاري  وحليفه  الديمقراطي«  المسيحي 
ووضع استطالع للرأي لقناة »آر تي آي«، نشر الثالثاء، هذا 
قد  أنه  إلى  مشيرًا   ،% الـ20  عتبة  تحت  مرة  ألول  االئتالف 

19 % في نوايا التصويت. يحصل على 
وهو أمر غير مسبوق على المستوى الفدرالي لحزب سيطر، 
إلى حد كبير، على المشهد السياسي في فترة ما بعد الحرب 

30 % من نوايا التصويت في بداية العام. وحصد 
المحافظون الذين حصلوا على نسبة 32.9 % من األصوات 
»الحزب  على  كبير  حد  إلى  يتقدمون  باتوا   ،2017 العام  في 
الديمقراطي« الذي كان في مراتب متأخرة لفترة  االجتماعي 
من   %  27 إلى   %  25 على  يحصل  اليوم  بات  لكنه  طويلة، 

التصويت. نوايا 
المستشارة  ونائب  الحالي  المال  وزير  رئيسه،  يكلف  وقد 
تشكيل  قوي،  حضور  إلى  الفتقاره  ينتقد  الذي  شولتز،  أوالف 
صورة  تطوير  في  شولتز  أوالف  ونجح  المقبلة.  الحكومة 

60 مليون ناخب ألماني. الشخص الكفء في نظر أكثر من 
رئيس  لصالح  تدخالتها  ميركل  كثفت  أسابيع،  ثالثة  ومنذ 
لم  الذي  والمرشح  الديمقراطي«  المسيحي  »االتحاد  حزب 
تجمع  خالل  الحملة  بدأت  األلمان.  من  كبير  بتقدير  يحَظ 
عندما  أغسطس   21 في  برلين  في  لمعسكرها  انتخابي 
الشيت  أرمين  بأن  بشدة«  »مقتنعة  إنها  المستشارة  قالت 
في  سيخلفها  الناس«  بين  جسور  »بناء  على  القادر  الرجل 

المستشارية.
كما ظهرت ميركل إلى جانبه في عدة مناسبات، كما حصل 
واألحد  للرقمنة.  كرس  لحزبه  اجتماع  خالل  اإلثنين  مساء 
المنطقتين  إحدى  فستفاليا،  الراين  شمال  إلى  معًا  توجها 
أرمين  يقودها  والتي  المدمرة  الفيضانات  من  المتضررتين 

الشيت.
بعد شهر ونصف الشهر من وقوع كارثة أودت بحياة أكثر 
من 180 شخصًا يربطها الخبراء بتغير المناخ، أشادت ميركل 
والية  أكبر  بنجاح  »يدير  الذي  المحتمل،  المحافظ  بخليفها 

ألمانيا«. في 
وفي نهاية األسبوع الماضي حاول أرمين الشيت، الذي لم 
يحَظ بتقدير كبير في صفوف الناخبين بعد أن اضطر لفرض 
حملته  فريق  توسيع  المحافظين،  حزب  عن  كمرشح  نفسه 

من خالل إحاطة نفسه بمجموعة خبراء.

تعهدات بإطالق »المعارضين«.. وتشكيل »حكومة وحدة وطنية«

غينيا.. انقالب »مامادي« يبحث عن شرعية

 ،»26 »كوب  األطراف  مؤتمر  في  الفقيرة  البلدان  مشاركة  لضمان 
المقرر خالل شهر نوفمبر في غالسكو، دعت منظمات غير حكومية 
معنية بالمناخ، الثالثاء، إلى تأجيل المؤتمر نظرًا إلى التفاوتات في 
المنظمات  ذكرت  التى  المكلف،  الصحي  والحجر  التحصين  معدالت 

أنه »من المستحيل« أن يكون »عاداًل وشاماًل«.
مدينة  في  الجارفة  السيول  إلى  أوروبا  في  المدمرة  الحرائق  من 
الكوارث  من  سلسلة  األخيرة  األشهر  في  العالم  شهد  نيويورك، 

العنيفة، ما أعاد االحترار المناخي إلى الواجهة.
القصوى مع توقعات  الجوية  الظواهر  الزيادة في هذه  وتتماشى 
الذين  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  من  العلماء 
أطلقوا تنبيهًا جديدًا للبشرية في بداية أغسطس: قد يصل ارتفاع 
أي   ،2030 العام  قرابة  مئوية   1.5 عتبة  إلى  الكوكب  حرارة  درجة 
بكوارث  العالم  يهدد  أمر  وهو  متوقعًا،  كان  مما  سنوات  عشر  قبل 

جديدة »غير مسبوقة«.
األمم  تنظمه  الذي  األطراف  مؤتمر  إلى  ينظر  السياق،  هذا  وفي 
الممتدة  الفترة  في  األشخاص  آالف  بحضور  الذي سيقام  المتحدة، 
12 نوفمبر في غالسكو، على أنه حدث رئيسي  31 أكتوبر إلى  من 

من أجل تسريع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وكتبت »شبكة العمل المناخي« )كاليميت أكشن نيتوورك( التي 

تضم نحو 1500 منظمة غير حكومية: »مع بقاء شهرين فقط، من 
الواضح أن مؤتمرًا عالميًا آمنًا وشاماًل وعاداًل للمناخ أمر مستحيل«.

في  األشخاص  آالف  وصول  دعم  في  بـ»اإلخفاق  ذلك  وبررت 
اللقاحات، وارتفاع تكاليف السفر واإلقامة وعدم  الدول الفقيرة إلى 
األعضاء  المنظمات  وبين   .»19  - كوفيد  وباء  تطور  بشأن  اليقين 
في الشبكة »أوكسفام« و»أكشن إيد« و»غرينبيس« ومنظمة العفو 

الدولية.
وتابعت الشبكة في بيان: »مؤتمر األطراف، الذي سيعقد حضوريًا 
الوفود  الواقع عديد  أن يستبعد بحكم  بدءًا من نوفمبر، من شأنه 
من  خصوصًا  والصحفيين،  المدني  المجتمع  وناشطي  الحكومية 
الحمراء  القائمة  على  مدرجة  منها  كبيرًا  عددًا  أن  إذ  الجنوب،  دول 

لكوفيد«. البريطانية 
وقال محمد أدو من مركز »باور شيفت أفريكا« للبحوث إن »عقد 
قمة مناخية دون أصوات أكثر المتضررين من ظاهرة تغير المناخ ال 
يتماشى مع الهدف«، معربًا عن قلقه من أن »تصادر« المفاوضات 

الدول الغنية.
اللقاح،  تلقوا  أفريقيا  سكان  من  فقط  المئة  في  ثالثة  واليوم، 
فإن  شيء،  كل  ورغم  أوروبا.  في  السكان  نصف  من  بأكثر  مقارنة 
تأجيل  األحوال  من  حال  بأي  تعني  »ال  التأجيل  إلى  الدعوة  هذه 
وفق  المناخية«،  المناقشات  مقاطعة  أو  الطارئ  المناخي  العمل 

الشبكة.
التي تترأس هذه  البريطانية،  الحكومة  أعلنت  أواخر يونيو،  وفي 

ستسهالن  أنهما  المتحدة،  واألمم  األطراف،  مؤتمر  من  النسخة 
لألشخاص   »19  – لـ»كوفيد  المضادة  اللقاحات  إلى  الوصول 
الراغبين في ذلك. لكن هذا التلقيح »الموصى به بشدة« من أجل 

المشاركة، لم يبدأ بعد.
األشخاص  كل  تلقيح  أن  الثالثاء،  البريطانية،  الحكومة  وأكدت 
العدد، سيبدأ »هذا األسبوع«،  الذين طلبوا ذلك، من دون تحديد 
وأنه مع فترة أربعة أسابيع بين الجرعتين، سيتم تطعيم المندوبين 

بحلول بداية المؤتمر.
المؤتمر  أرجئ  »لقد   ،»26 »كوب  رئيس  شارما،  ألوك  وأوضح 
لمدة عام، ونحن نعلم جيدًا أن تغير المناخ ال يأخذ إجازة«. وتابع: 
بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  األخير  التقرير  »يضيء 
أجل  من  نوفمبر،  في  األطراف  مؤتمر  عقد  ضرورة  على  المناخ 
للتصدي  حاسمة  التزامات  ووضع  باالتحاد،  العالم  لقادة  السماح 

المناخ«. لتغير 
القادمين  والصحفيين  والمراقبين  المندوبين  على  يتعين  وألنه 
بسبب  الخطورة  عالية  مناطق  أنها  على  لندن  صنفتها  دول  من 
»كوفيد 19-«، تمضية عشرة أيام في الحجر الصحي لغير الملقحين 
وخمسة أيام للذين تلقوا اللقاح، أعلنت الحكومة البريطانية الثالثاء 

تمويل اإلقامات الفندقية المخصصة لهذا الهدف.
اللقاحات،  إلى  الوصول  في  المساواة  عدم  خطر  مواجهة  وفي 
لكنها  المؤتمر،  بمقاطعة  تونبرغ  غريتا  السويدية  الناشطة  هددت 

قالت في نهاية أغسطس إنها تأمل في حضوره.

1500 منظمة غير حكومية تطالب بتأجيل مؤتمر املناخ بسبب »كوفيد-19«
لضمان مشاركة البلدان الفقيرة

عواصم العالم - وكاالت

للقوات  فوضوي  انسحاب  من  فقط  أيام  بعد 
األعضاء  الثالثاء،  »طالبان«،  أعلنت  األميركية، 
الحكومة  في  الحقائب  أهم  سيشغلون  الذين 
على  الحركة  نفوذ  ترسيخ  في خطوة من شأنها 

أفغانستان وتحديد نهج الحكم الجديد.
الحركة  أعلنتها  التى  الجديدة  الحكومة  نواة 
على  مدرج  مخضرم  قيادي  رأسها  على  األفغانية 
أن  بعد  وذلك  المتحدة،  لألمم  سوداء  قائمة 
خاطف  في هجوم  السلطة  على  الحركة  استولت 
المتحدة،  الواليات  من  المدعوم  الرئيس  أطاح 
تصاعد  وسط  الحكومة  عن  اإلعالن  وجاء 
ومقتل  طالبان،  لحكم  الرافضة  االحتجاجات 

شخصين في مدينة هرات )غرب( الثالثاء.
زاده،  أخوند  اهلل  هبة  المال  »طالبان«،  زعيم 
التمسك  الجديدة  الحكومة  من  طلب  بدوره 
منذ  له  موقف  أول  في  وذلك  الشريعة،  بتطبيق 
وقال  أفغانستان.  في  السلطة  الحركة  تولي 
المواطنين  لجميع  »أؤكد  بيان:  في  زاده  أخوند 
أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك 

بالشريعة اإلسالمية في البالد«.
التي  المتشددة  اإلسالمية  الحركة  وتعهدت 
سيطرت على كابل في 15 أغسطس عقب هجوم 
تبني  السابق،  األفغاني  الجيش  أهلك  خاطف 
نمط حكم أكثر »شمواًل« مما كان عليه في فترة 

حكمهم األولى بين العامين 1996 و2001.
ستقضي  أنها  بوضوح  أعلنت  ذلك  مع  لكنها 

أطلق عناصر »طالبان«  والثالثاء،  أي تمرد.  على 
الذين  األشخاص  مئات  لتفريق  الهواء  في  النار 
نظموا عدة مسيرات في كابل، في مؤشر جديد 
المعروفة  المتطرفة  للحركة  األفغان  تحدي  إلى 

بحكمها القاسي والقمعي.
وأعلن الناطق باسم الحركة، ذبيح اهلل مجاهد 
في مؤتمر صحفي، إن الحكومة الجديدة ستكون 
أخوند،  حسن  محمد  المال  وسيترأسها  موقتة، 
القيادي في »طالبان«. وأخوند كان مساعدًا لوزير 
الخارجية خالل فترة الحكم السابقة لـ»طالبان«، 

واسمه مدرج على الئحة سوداء لألمم المتحدة.
المشارك  المؤسس  أن  مجاهد  وأضاف 
نائبًا  سيكون  برادر  الغني  عبد  لـ»طالبان« 
المكتب  رئيس  برادر  كان  الحكومة.  لرئيس 
السياسي للحركة وترأس المفاوضات في الدوحة 
القوات  انسحاب  إلى  أدت  التي  األميركيين،  مع 

األجنبية من أفغانستان.
الثالثاء،  مساء  ُأعلنت  التي  التعيينات  وضمن 
مؤسس  عمر  المال  نجل  يعقوب  المال  سيتولى 
الدين  سراج  يتولى  فيما  الدفاع،  وزارة  الحركة 
وأكد  الداخلية.  وزارة  حقاني  زعيم شبكة  حقاني 
مجاهد: »إن الحكومة غير مكتملة«، الفتًا إلى أن 
ستحاول  »جامعة«  بحكومة  وعدت  التي  الحركة 
في  أخرى  مناطق  من  آخرين  أشخاص  »ضم 

البالد« إلى الحكومة.
20 عامًا، تتولى  وبعد عمليات تمرد استمرت 
أفغانستان  في  الحكم  مقاليد  اآلن  »طالبان« 
وتحديات  اقتصادية  صعوبات  تحت  ترزح  التي 

أمنية، من بينها ذلك الذي يطرحه الفرع المحلي 
لتنظيم الدولة اإلسالمية.

الماضية  األيام  في  متفرقة  تظاهرات  وتلمح 
إلى تشكيك بعض األفغان بقدرة »طالبان« على 

ترجمة الوعود بحكم أكثر اعتدااًل إلى حقيقة.
وقالت المتظاهرة سارة فهيم )25 عامًا(، التي 

70 شخصًا معظمهم نساء  أكثر من  شاركت مع 
في أحد التجمعات خارج مقر السفارة الباكستانية، 
»تريد النساء األفغانيات أن تكون بالدهن حرة. 

يردن أن يعاد إعمارها. تعبنا«.
على  انتشرت  مصورة،  تسجيالت  وأظهرت 
وسائل التواصل االجتماعي، مسيرة أخرى شارك 

تحت  الشوارع  جابوا  شخص  مئة  من  أكثر  فيها 
أنظار عناصر مسلحة من »طالبان«.

أصغر  مدن  في  متفرقة  تظاهرات  خرجت  كما 
خالل األيام الماضية، بينها هرات ومزار الشريف، 
حيث طالبت النساء بدور في الحكومة الجديدة. 
بأن شخصين  الثالثاء،  مساء  وأفاد مصدر طبي، 
في  تظاهرة  خالل  آخرون  ثمانية  وُأصيب  قتال 

هرات.

غادروا
وقال مسؤول في »طالبان« يتولى اإلشراف على 
لـ»فرانس  مبين  الجنرال  ويدعى  العاصمة  أمن 
إلى  استدعوه  »طالبان«  في  حراسًا  إن  برس«، 
اضطرابات«.  يحدثن  »النساء  إن  قائاًل  المكان 
وقال: »تجمع هؤالء المتظاهرون بناء فقط على 

تآمر مخابرات خارجية«.
الصحفيين  جمعية  قالت  الحق،  وقت  وفي 
مقرًا  كابل  في  تتخذ  التي  المستقلين  األفغان 
ُأوقفوا لفترة  أفغان وأجانب،  14 صحفيًا، من  إن 

وجيزة خالل االحتجاجات قبل إطالقهم.
بشدة  تدين  »الجمعية  أن  بيان  في  وأضافت 
التظاهرات  في  الصحفيين  مع  العنيف  التعامل 
إلى  اإلسالمية  اإلمارة  سلطات  وتدعو  األخيرة، 
وحماية  العنف  لمنع  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ 

الصحفيين«.
اإلنترنت  على  تداولها  تم  صور  وأظهرت 
أيديهم  في  وكدمات  بجروح  مصابين  مراسلين 
الخارجية  وزير  أعلن  األثناء،  تلك  في  وركبهم. 

أن »طالبان« كررت  بلينكن،  أنتوني  األميركي، 
تعهدها السماح لألفغان بمغادرة البالد بحرية.
حيث  الدوحة،  في  صحفي  مؤتمر  في  وقال 
نظيريهما  أوستن  لويد  الدفاع  ووزير  التقى 
للواليات  أكدت  »طالبان«  إن  القطريين، 
الحاملين  لألشخاص  »ستسمح  أنها  المتحدة 

بحرية«. بالمغادرة  وثائق سفر 
بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  ويواجه 
أنه  تقارير عن  متزايدة في ظل تحدث  ضغوطًا 
تم منع مئات األشخاص، بينهم أميركيون، من 
مدى  على  أفغانستان  شمال  في  مطار  مغادرة 

أسبوع.

قاسية ضربة 
إعالن »طالبان«  الثالثاء غداة  وتأتي تظاهرات 
األراضي  كامل  على  تسيطر  باتت  أنها 
انتصرت في معركة  أنها  إلى  األفغانية، مشيرة 

بانشير. وادي  للسيطرة على  مهمة 
وبعد النصر الخاطف الذي حققوه في منتصف 
السابقة  األفغانية  األمن  قوات  على  أغسطس 
من  عامًا   20 بعد  األميركية  القوات  وانسحاب 
قوات  لقتال  »طالبان«  عناصر  تفرغ  الغزو، 
المقاومة التي كانت تدافع عن المنطقة الجبلية. 
ومع إعالن الحركة انتصارها اإلثنين، حذر الناطق 
محاوالت  أي  من  مجاهد  اهلل  ذبيح  باسمها 
لالنتفاض على حكمها. وقال في مؤتمر صحفي 
سيتلقى  تمرد  بدء  يحاول  من  »كل  كابل:  في 

ضربة قاسية. لن نسمح )بتمرد( آخر«.

●  ذبيح اهلل مجاهد

● ميركل مع  المرشح للمستشارية ارمين الشيت في البرلمان في برلين

● حشود تحتفل في كوناكري بعد االنقالب على الرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر 2021

عواصم العالم - وكاالت

كوناكري - وكاالت

● ناشطون من منظمة »غرينبيس« يطالبون بالتوقف عن قيادة المركبات من أجل الحد من ظاهرة تغير المناخ

المستشارة األلمانية تلقي بثقلها

ميركل تطلق حملة إلنقاذ معسكرها من هزيمة انتخابية
برلين - وكاالت
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ليست المرة األولى التي يلجأ فيها 
اللبنانيون بكثافة الى قبرص كما حدث 

فى  الحرب األهلية )1990-1975(

لبنانيون يفرون من جحيم بيروت إلى مالذ آمن في قبرص

هربًا من جحيم األزمة في لبنان من انقطاع 
وانسداد  واألدويــة  الوقود  وشح  الكهرباء 
األشهر  خالل  اللبنانيين  مئات  قطع  األفق، 
تفصل  التي  جوًا  كيلومتر  المئتي  الماضية 
بين بالدهم وجزيرة قبرص ليستقروا فيها، 

ولو موقتًا.
بعد رحلةٍ منتظرة بفارغ الصبر رغم أنها ال 
نانور  اللبنانية  دقيقة، خرجت  الـ25  تتجاوز 
وطفليهما  زوجها  مع  عامًا(   30( أباشيان 
وهم  بيروت،  من  قادمة  الرنكا  مطار  من 
يجرون سبع حقائب معظمها كبيرة الحجم. 
تركتُ  ألنني  جدًا  كبير  »وجعي  وتقول: 
بلدي وأهلي، لكنني مجبرة على ذلك، ألنني 
وضمان  وكرامة  بعز  ولديّ  أربي  أن  أريد 

مستقبلهما«.
منذ  حادة  اقتصادية  أزمة  لبنان  ويشهد 
بين  الدولي  البنك  صنفها  عامين  نحو 
ويعجز   .1850 العام  منذ  العالم  األسوأ في 
اللبنانيون عن سحب أموالهم من المصارف 
السيولة،  شــح  عــن  ناتجة  قيود  بسبب 
بنسبة  اللبنانية  الليرة  صرف  سعر  وتدهور 
كثيرون  وفقد  بالمئة،  التسعين  تفوق 
التيار  ينقطع  نفسه،  الوقت  في  وظائفهم. 
الكهربائي معظم ساعات النهار والليل، وال 
يوجد مازوت في السوق لتشغيل المولدات 
الكهربائية. وينعكس ذلك على كل جوانب 
الحياة. كما يشهد البلد أزمات أدوية وخبز 

ومواد أخرى اساسية.
وقع  على  البالد  اللبنانيين  آالف  وغــادر 
قبرص،  منهم  كثيرون  واخــتــار  ــة.  األزمـ
بعد،  رسمي  إحصاء  وجــود  عدم  وبسبب 
لبنانية  غير  سفر  بجوازات  البعض  ودخول 
عدد  تحدد  باإلمكان  الصعوبة  من  كان 

الذين فروا للجزيرة.
كلود  قبرص  في  اللبنانية  السفيرة  لكن 
مع   2019 أكتوبر  منذ  أنه  أكــدت  الحجل 
ضد  لبنان  في  الشعبية  االحتجاجات  اندالع 
كبيرة  زيادة  »الحظنا  السياسية،  الطبقة 
في  ُفتحت  التي  العائلية  الملفات  عدد  في 
السفارة وسجلنا الزيادة األكبر بعد انفجار 4 
أغسطس« في مرفأ بيروت الذي أسفر عن 
أكثر من مئتي قتيل وستة آالف جريح ودمر 

أجزاء كاملة من العاصمة.
فيها  يلجأ  التي  ــى  األول المرة  وليست 
اللبنانيون بكثافة الى قبرص. فخالل الحرب 
كبير  عدد  انتقل   ،)1990-1975( األهلية 
منهم  كبير  وعاد قسم  الجزيرة،  إلى  منهم 
إلى البلد بعد انتهاء الحرب. وقالت الحجل: 
ألف ملف  الثمانينيات، كان هناك مئة  »في 

بيروت - وكاالت
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للحكومة  قاضية  »ضربة  مثلت  عملية  مراقبون  اعتبره  فيما 
اإلسرائيلية« من الناحية األمنية والتكنولوجية، جاءت عملية 
فرار ستة معتقلين أمنيين فلسطينيين بينهم زكريا الزبيدي 
القائد السابق في »كتائب شهداء األقصى« الجناح العسكري 
فروا  بعدما  اإلسرائيلي،  الكيان  داخل  كهزة  »فتح«  لحركة 
حفره  نفق  عبر  )شمال(  اإلسرائيلي  »جلبوع«  سجن  من 
الفارون الستة أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات، وفق 

ما أفاد مسؤولون.

إلى أن ما جرى  الفلسطيني  المراقبون للشأن السياسي  ونوه 
يمكن أن يشجع اآلخرين على عمليات تحرر مماثلة، وفي ذلك 
تحدٍ كبير جدًا لتل أبيب وأمنها وهيبتها، التي باتت مثقوبة 

جراء األحداث المتكررة في الفترة األخير.
تم كشف  أنه  بيان  في  اإلسرائيلية  السجون  وذكرت مصلحة 
العملية التي وصفها رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأنها »حادث 
خطير«، قرابة الثالثة )00.00 ت غ( بعد بالغ من السكان عن 

»تحركات مشبوهة« بالقرب من سجن جلبوع.
وأكد مسؤولون في مصلحة السجون والشرطة اإلسرائيلية أن 
عملية تمشيط واسعة تشارك فيها الشرطة والقوات الخاصة 
والجيش، بدأت على الفور، وتشمل االستعانة بكالب بوليسية 
محيط  في  تفتيش  نقاط  نصب  إلى  باإلضافة  ومروحيات، 
المنطقة. ونشرت مصلحة السجون اإلسرائيلية صورًا ومقاطع 

إحدى  حمام  في  مغسلة  أسفل  حفر  ضيقًا  نفقًا  تظهر  فيديو 
الزنزانات، وجاءت عملية الفرار قبل ساعات من بدء احتفاالت 

رأس السنة العبرية عند غروب الشمس اإلثنين.
ويتلقى  الحادث،  يتابع  أنه  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وأكد 
الجيش  قال  بينما  البحث،  عمليات  حول  المعلومات  بانتظام 
السجناء  مالحقة  في  »تساعد  قواته  إن  بيان  في  اإلسرائيلي 
األمنيين الذين فروا من سجن جلبوع«، وأنه خصص طائرات 

للقيام بمهام المراقبة.
وأوضح الجيش أنه أعد قواته للتدخل إذا لزم األمر في الضفة 
أنها  السجون  مصلحة  وأكدت   ،1967 منذ  المحتلة  الغربية 
تعمل على نقل نحو 400 معتقل »أمني« من السجن تحسبًا 
لوجود أنفاق أخرى أسفله، وفي الوقت الذي أعلنت فيه قوات 
المعتقلين  عن  واسعة  بحث  عملية  شن  اإلسرائيلية  األمن 
الفلسطينية،  اإلسالمي«  »الجهاد  حركة  توعدت  الستة، 
إسرائيل بعواقب وخيمة في حال إقدامها على اغتيال األسرى 

الفلسطينيين الفارين من سجن »جلبوع« اإلسرائيلي.
إن »أي  البطش،  للحركة، خالد  السياسي  المكتب  وقال عضو 
االحتالل  سيدفع  الحرية  انتزاع  عملية  أبطال  الغتيال  محاولة 
اغتيالهم«،  على  اإلقدام  من  االحتالل  نحذر  لذا  غاليًا،  ثمنها 
األسير  »نادي  ذكر  جهته،  من  اليوم«.  »روسيا  بحسب 
الفلسطيني«، الذي نشر بيانات هؤالء المعتقلين، أن الفارين 
الخمسة اآلخرين ينتمون إلى حركة »الجهاد اإلسالمي« التي 
أشادت بالعملية، موضحًا أن جميع الفارين من محافظة جنين.

من جهته، تحدث محافظ جنين، أكرم رجوب، عن »هدوء تام 
وترقب غير مسبوق« في المحافظة.

حالة ترقب في جنين
الستة وهم  بيانات األسرى  الفلسطيني«  األسير  ونشر »نادي 
الغربية  الضفة  في  جنين  مخيم  من  يتحدر  الذي  الزبيدي 
المحتلة، المعتقل منذ العام 2019، إضافة إلى خمسة آخرين 

ينتمون إلى حركة الجهاد اإلسالمي.
محافظة  من  الفارين  المعتقلين  جميع  فإن  النادي  وبحسب 
وهم  الحياة  مدى  بالسجن  محكومون  منهم  أربعة  جنين، 
1996، ومحمد  العام  المعتقل منذ  عامًا(   46( محمود عارضة 
 49( قادري  ويعقوب   ،2002 منذ  المعتقل  عامًا(   39( عارضة 

عامًا( المعتقل منذ 2003.
ويضاف إلى هؤالء الزبيدي ومناضل إنفيعات وكالهما معتقالن 
منذ 2019 بحسب النادي. وقال محافظ جنين: »إن هدوءًا تامًا 
وترقبًا غير مسبوق يسود محافظة جنين«، محذرًا من »تناقل 
معلومات مضللة وتصريحات مختلقة على لسانه هدفها خلق 
الفتنة بين الناس«، بعد إشاعات انتشرت عن إمكانية أن يعتقل 

األمن الفلسطيني الفارين.

وحول إمكانية اقتحام مخيم جنين، صرح رئيس اللجنة الشعبية 
في المخيم، حسن العموري، بأن »كل شيء جائز. هذا احتالل 
متوقع منه كل شىء«، كما أكد أن جنين تعودت على اقتحامات 
األسبوع  في  مرتين  األحيان  بعض  وفي  شهر  فكل  االحتالل. 
جنين  مدينة  أن  مع  قراها  أو  والمدينة  المخيم  يقتحمون 

والمخيم منطقة »أ«، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية.
جمال  السابق،  التشريعي  المجلس  عضو  يعتقد  جهته،  من 
الشاتي الذي يعيش على أطراف مخيم جنين، أن »االحتالل يعد 
العدة لشن هجمة عسكرية تستهدف محافظة جنين والجيل 
أن  إلى  وأشار  لذلك«.  ذريعة  الهرب  عملية  وسيجعل  الشاب، 
اإلثنين.  المخيم منذ صباح«  إسرائيلية حامت حول  »مروحية 

وأكد أن »الناس تصلي لحماية هؤالء الشبان«.

ترحيب فلسطيني
الفرار  عملية  اإلسالمي«  »الجهاد  حركة  وصفت  جهتها،  من 
أنه  مقتضب  بيان  في  مؤكدة  كبير«،  بطولي  »عمل  بأنها 
»سيحدث هزة شديدة للمنظومة األمنية الصهيونية، وشكل 

صفعة قوية لجيش االحتالل«.
وانتصار  إنه »عمل بطولي شجاع  فقالت  أما حركة »حماس« 
األمنية  للمنظومة  حقيقي  وتحدٍ  أسرانا  وعزيمة  إلرادة 
الصهيونية«. أما »حزب اهلل« اللبناني فأشاد بالعملية ووصفها 

بأنها »إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات االحتالل«.
اتهمه  أن  بعد   2019 العام  في  الزبيدي  إسرائيل  واعتقلت 
»هجمات  بتنفيذ  اإلسرائيلي«  الداخلي  »األمن  بيت  الشين 
إرهابية خطيرة« على حافالت إسرائيلية في الضفة الغربية.

مقابل  عن سالحه  بالتخلي   2007 في  تعهد  الزبيدي  وكان 
النشطاء  قائمة  من  اسمه  شطب  على  إسرائيل  موافقة 
أن  اعتقاله  عند  بيت«  »الشين  وأكد  لديها.  المطلوبين 
عدة  هجمات  في  ضالعًا  وكان  االتفاق،  هذا  انتهك  الزبيدي 

بالرصاص.
وفلسطينيًا، سبق أن اتهم الزبيدي بالشروع في قتل محافظ 
جنين السابق قدورة موسى قبل أن تمنحه محكمة بداية رام 

اهلل حكمًا بالبراءة.
االنتفاضة  في  برزت  التي  األقصى«  كتائب »شهداء  ونفذت 
التي   ،  2000 العام  في  اندلعت  التي  الثانية  الفلسطينية 
مع  مواجهات  وخاضت  عمليات  قادتها،  أبرز  الزبيدي  يعتبر 
الجيش اإلسرائيلي. وبعد تنفيذ عمليات انتحارية استهدفت 
المتحدة خصوصًا  الواليات  اعتبرتها  مدنيين داخل إسرائيل 

إرهابية. منظمة 
والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  حملت  جانبها،  من 
واألسرى  المعتقلين  بشؤون  تعنى  التي  الفلسطينيين 
االحتالل  »حكومة  اإلسرائيلية  السجون  من  المحررين 

المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى الستة«.
»أسس  على  مبني  عنهم  البحث  إن  بيان  في  الهيئة  وقالت 
تم  حال  في  بحياتهم«  »المساس  وأن  ممنهجة«  إجرامية 
السجون  داخل  حقيقي  انفجار  إلى  يؤدي  »قد  عليهم  العثور 

وخارجها«.
اللجنة  رأسها  وعلى  الحقوقية،  المؤسسات  الهيئة  وطالبت 
الدولية للصليب األحمر بـ»الكشف عن مصير أكثر من 400 

أسير تم نقلهم إلى أماكن مجهولة«.

القدس ـ وكاالت

الهروب من جلبوع.. »ضربة قاصمة للحكومة اإلسرائيلية«:

حركة »الجهاد اإلسالمي« الفلسطينية 
توعدت إسرائيل في حال إقدامها على 

اغتيال األسرى الفلسطينيين

عائلي مسجّل في السفارة«.
بين   2006 يوليو  حــرب  خــالل  كذلك 
إسرائيل وحزب اهلل اللبناني، شكلت قبرص 
مطار  إقفال  ففي ظل  للبنان.  خلفية  قاعدًة 
إسرائيلي،  لقصف  تعرض  ــذي  ال بيروت 
ونقلت  بيروت  من  إجــالء  سفن  انطلقت 
الرعايا األجانب إلى الجزيرة ليغادروا بعدها 
عاشوا  لبنانيين  نقلت  كما  بلدانهم.  إلى 
انتهاء  انتظار  لفترة موقتة، في  في قبرص 

األعمال العسكرية.

الدراسي العام  إنقاذ 
في  موقتًا  للعيش  نانور  العائلة  وانتقلت 
استئجار  بانتظار  الرنكا  في  صديق  منزل 
شقة قريبة من المدرسة التي سجلت فيها 
خالل  العائالت  عشرات  وتسابقت  ولديها. 
أوالدهــا  تسجيل  على  الماضية  األسابيع 
بينما  الشابة  الوالدة  وقالت  المدارس،  في 
كانت تحزم أمتعتها بحسرة: »قررت مغادرة 
لبنان ألننا لم نعد نشعر باألمان... أصبحنا 

في المجهول، بتنا نعيش في الذل«.
لتسجيل  عبيد  جــورج  اللبناني  واضطر 
في  مختلفتين  مدرستين  في  الثالثة  أبنائه 
في  لهم  أمكنة  توفر  عدم  بسبب  الرنكا، 

مدرسة واحدة.
وقال الرجل األربعيني: »ال نرى أفقًا للعام 
متوفر  غير  المازوت  لبنان.  في  الدراسي 
يحصلوا  لن  واألساتذة  المولدات  لتشغيل 
ولن  التعليم،  من  ليتمكنوا  عــالوة  على 
يستطيعوا ملء سياراتهم بالبنزين ليذهبوا 

إلى المدارس«.
هنا.  تنتهي  ال  العائلة  معاناة  أن  إال 
فجورج لن يستقر مع زوجته وولديهما في 
وأفريقيا؛  لبنان  بين  عمله  بحكم  قبرص، 
األسبوعية.  العطل  في  سيزورهم  إنما 
المدرسة  تلقت  نيقوسيا،  العاصمة  وفي 
طلبات  عــشــرات  خــصــوصــًا  الفرنسية 
الدراسي  برنامجها  قرب  بسبب  التسجيل 
من برامج المدارس الفرنكفونية العديدة 
كلها،  تلبيتها  من  تتمكن  ولم  لبنان.  في 

قادمون حديثًا. لبنانيون  أفاد  كما 
قبارصة  ومسؤولون  لبنانيون  وتحدث 
250 طلب تسجيل للبنانيين  عن أكثر من 

المدرسة. في 

»مالذ آمن«
العائالت قصدت قبرص  وإذا كانت بعض 
ولو  واالستقرار  والتعليم  األمان  عن  بحثًا 
آخرين  لبنانيين  فإن  فحسب،  الموقت 
وجدوا فيها أيضًا مكانًا للعمل واالستثمار.
ــؤول عــــن قــســم  ــ ــس ــ ــم ــ وقـــــــال ال

التجارة  وزارة  فــي  والصناعة  التجارة 
كونستانتينوس كارايوريبس إن السلطات 
لتسجيل  سريعًا  مسارًا  »أطلقت  القبرصية 
الماضي«،  أكتوبر  في  األجنبية  الشركات 
كبيرًا من  اهتمامًا  لقيت  اآللية  وإن »هذه 
حتى  تسجّلت  إذ  لبنانية؛  شركات  جانب 
في  ومتوسطة  كبيرة  شركات  سبع  اآلن 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 

لبناني«. مئتي موظف  معها  ونقلت 
العام  آخر  بحلول  العدد  يرتفع  أن  وتوقع 
كثيرين  موظفين  عائالت  أن  بفعل  الحالي 
السفيرة  ولفتت  الجزيرة.  إلى  أيضًا  ستنتقل 
اللبنانيين  تساعد  »قبرص  أن  إلى  اللبنانية 
المسار  آلية  بموجب  أنه،  مضيفًة  كثيرًا«، 
الشركات،  تأسيس  لمعامالت  السريع 
»أصبح األمر يستغرق 10 إلى 15 يومًا بداًل 
في  الحال  كانت  كما  ثالثة  أو  شهرين  من 

الماضي«.
العدد  هذا  انتقال  أن  كارايورييس  ورأى 
سينعكس  اللبنانية  الشركات  من  الكبير 
خالل  من  القبرصي  االقتصاد  على  إيجابًا 
رواتبهم  الشركات  هذه  موظفي  »إنفاق 
القبرصية،  السوق  في  إجــمــااًل«  العالية 
ومشيرًا الى أن »المنفعة األهمّ هي انتقال 
تلك  إلى  األجنبية  الشركات  من  المعرفة 

المحلية«.
الجزيرة  فــي  الــعــقــارات  قطاع  وشهد 
ارتفاعًا  جهته  من  الهادئة  المتوسطية 
جانب  من  الشقق  شــراء  على  الطلب  في 

لبنانيين. 

حزب »أخنوش«  في المركز األول

هزيمة قاسية لـ »العدالة والتنمية«  في االنتخابات املغربية

في  قاسية  لهزيمة  اإلسالمي  والتنمية  العدالة  حزب  تعرض 
في  قضاها  أعوام  عشرة  بعد  المغربية  البرلمانية  االنتخابات 
األعمال  رجل  برئاسة  التجمع  حزب  لصالح  الحكومة،  رئاسة 
نتائج،  وفق  القصر،  من  بالمقرب  يوصف  الذي  أخنوش  عزيز 
لعب  والذي  ليبراليًا  المصنف  التجمع،  تصدر  الخميس.  أعلنت 
أدوارًا أساسية في الحكومة المنتهية واليتها، نتائج االنتخابات 
بحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من 
الوافي لفتيت خالل  الداخلية عبد  األصوات، وفق ما أعلن وزير 

مؤتمر صحفي.
وسجل حزب العدالة والتنمية اإلسالمي المعتدل الذي وصل 
تراجعًا   ،2011 العربي  الربيع  سياق  في  الحكومة  رئاسة  إلى 
مدويًا؛ إذ انخفضت حصته من 125 مقعدًا في البرلمان المنتهية 
أن  وينتظر  المقبل.  البرلمان  في  فقط  مقعدًا   12 إلى  واليته 

خالل  السادس  محمد  الملك  يعين 
من  وزراء  رئيس  المقبلة  ــام  األي
فريق  بتشكيل  يكلف  التجمع  حزب 
خلفًا  أعوام،  لخمسة  جديد  حكومي 

لسعد الدين العثماني.
ــي هــزيــمــة  ــه فـ ــشــل وبـــعـــد ف
ــوام،  أع خمسة  قبل  اإلسالميين 
والمعاصرة  األصالة  حزب  حافظ 
مقعدًا.  بـ82  الثانية  المرتبة  على 
للعدالة  الرئيسي  المنافس  وكان 
مستشار  أسسه  أن  منذ  والتنمية 
عالي  فؤاد  السادس  محمد  الملك 
يغادره  أن  قبل   ،2008 في  الهمة 
االستقالل  حــزب  أمــا   .2011 في 
المرتبة  في  فحل  وســط(  )يمين 
وكان  مقعدًا.   78 وحصد  الثالثة 
كال الحزبين ضمن المعارضة خالل 
الوالية البرلمانية المنتهية. وبلغت 
االنتخابات  في  المشاركة  نسبة 

50.35 % وفق ما أعلن وزير الداخلية، علمًا بأنها المرة األولى 
انتخابات  نفسه  اليوم  في  فيها  تجري  التي  المملكة  تاريخ  في 
ألفًا(.   31 من  )أكثر  وجهوية  ومحلية  مقعدًا(   395( برلمانية 
آخر  في  بالمئة   43 حدود  في  استقرت  النسبة  هذه  وكانت 
آخر  في  بالمئة  و53  أعــوام،  خمسة  قبل  برلمانية  انتخابات 

انتخابات محلية وجهوية العام 2015.
هزيمة مدوية لـ»العدالة والتنمية«

مفاجأة  المعتدل  اإلسالمي  للحزب  المدوية  الهزيمة  وتعد 
كبيرة؛ إذ ظلت تقديرات محللين ووسائل إعالم محلية ترشحه 
للرأي  استطالعات  غياب  في  األولى،  المراتب  على  للمنافسة 
حول توجهات الناخبين قبل االقتراع. وظل الحزب يحقق نتائج 
تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، 
إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات حركة 20 
فبراير 2011 المطالبة »بإسقاط الفساد واالستبداد«، لكن من 

دون السيطرة على الوزارات األساسية.
ويمنح الدستور الذي أقر في سياق تلك االحتجاجات صالحيات 
واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار 
تتغير  ال  التي  الكبرى  والمشاريع  االستراتيجية  القضايا  في 
رأس  على  أعــوام  خمسة  وبعد  الحكومات.  بتغير  بالضرورة 
بانتخابات  وفاز  موقعه  على  الحفاظ  الحزب  استطاع  الحكومة 
العام  أمينه  بقيادة  منافسيه،  أقرب  عن  مهم  بفارق   2016

اإلعالمي  بحضوره  األخير  واشتهر  بنكيران.  عبداإلله  السابق 
البارز وانتقاده المتواصل »التحكم«، في إشارة منه إلى الدولة 

العميقة.
برفض  لتشبثه  ثانية  حكومة  تشكيل  بنكيران  يستطع  ولم 
شروط وضعها عزيز أخنوش في أزمة سياسية استمرت شهورًا، 
الحزب  الثاني في  الرجل  الملك ويعين بداًل منه  قبل أن يعفيه 
العثماني. وقبل األخير بعد ذلك بشروط أخنوش،  الدين  سعد 
أدوارًا  التجمع  حزب  ولعب  ضعيفة.  صورة  في  الحزب  أظهر  ما 
مهمة  وزارات  فيها  تولى  حيث  العثماني؛  حكومة  في  رئيسية 
واالقتصاد   ،2007 منذ  أخنوش  يسيرها  التي  الزراعة،  مثل 

والمالية والصناعة والسياحة.
وشارك الحزب، الذي أسسه مقرب من الملك الراحل الحسن 
في  آنذاك،  اليسارية  المعارضة  لمواجهة   1978 العام  الثاني 
من  ونصف  عام  باستثناء  عامًا،   23 منذ  المتعاقبة  الحكومات 
للحملة  األخيرة  األيــام  وشهدت  بنكيران.  عبداإلله  حكومة 
دخل  حيث  الحزبين؛  بين  المواجهة  في  تصاعدًا  االنتخابية 
مخاطبًا  الــجــدال  خــط  على  بنكيران 
تحتاج  الحكومة  ــة  ــاس »رئ ــوش  أخــن
ليس  نظيفة  نزيهة  سياسية  شخصية 

حولها شبهات«.
هذه  أخنوش  وصــف  المقابل،  في 
بالهزيمة«  ــرار  »إق بأنها  التصريحات 

و»تستهدف فقط التشويش«.
اتهامات بخروقات

ــراع،  ــت االق مكاتب  ــالق  إغـ وقبيل 
سجل  أنه  والتنمية  العدالة  حزب  أعلن 
في  لألموال  الفاحش  التوزيع  »استمرار 
دون  التصويت،  مراكز  من  عدد  محيط 
تدخل السلطات المعنية«. وأشار الحزب 
في بيان إلى »ارتباك في لوائح التصويت 
من  عــددًا  حرم  ما  المكاتب  من  بعدد 
داعيًا  بواجبهم«،  القيام  من  الناخبين 
السلطات إلى »التصدي لهذه الخروقات 
الخطيرة بصرامة تحسبًا للمس بسالمة 

العملية االنتخابية ونزاهتها«.
مرت  التصويت  »عملية  أن  الداخلية،  وزير  أكد  المقابل،  في 
بظروف عادية، باستثناء بعض األحداث المعزولة التي لم تؤثر على 
سيرها«، مشددًا على »االحترام التام لسرية االقتراع ونزاهة عمليات 
الفرز واإلحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح«. وسبق أن ندد حزب 
العدالة والتنمية خالل الحملة االنتخابية، التي استمرت أسبوعين، 
باستعمال المال لشراء أصوات ناخبين والستقطاب مرشحين، لكن 

من دون تسمية أي طرف.
والمعاصرة  األصالة  لحزب  العام  األمين  وجه  جهته،  من 
التجمع  حــزب  إلــى  مباشرة  االتــهــام  وهبي  عبداللطيف 
األخير  عليه  ورد  بالمال،  الساحة  إغراق  عن  بالمسؤولية 
االنتخابات«.  مصداقية  »ضرب  إلى  بالسعي  إياه  متهمًا 
واضح  استقطاب  غياب  االنتخابية  الحملة  مجريات  وأظهرت 
أن  فيه  ينتظر  وقت  في  والبرامج،  السياسية  الخيارات  حول 
»نموذج  أجل  من  ميثاقًا  السياسية  األحــزاب  جل  يتبنى 
المشاريع  من  جديدة  »مرحلة  يدشن  جديد«  تنموي 
الملك  أكد  ما  وفق   ،2035 العام  أفق  في  واإلصالحات« 
 30 حوالي  وتنافس  مؤخرًا.  خطاب  في  السادس  محمد 
مسجلين  مغربي  مليون   18 قرابة  أصوات  نيل  على  حزبًا 
التصويت  بالغي سن  بأن عدد  علمًا  االنتخابية،  القوائم  في 
عدد  إجمالي  هو  مليونًا   36 أصل  من  مليونًا   25 يقارب 

المملكة. سكان 

●  تظاهرة فى بيروت تنديدا بالوضع االقتصادي المتأزم

الرباط ـ القاهرة: الوسط

هل يفتح فرار املعتقلني هل يفتح فرار املعتقلني 
الفلسطينيني الستة الباب الفلسطينيني الستة الباب 
أمام عمليات تحرر مماثلة؟أمام عمليات تحرر مماثلة؟

هربًا من انقطاع الكهرباء وشح الوقود واألدوية:

التجمع يقود األحزاب الليبرالية 
لصدارة مقاعد البرلمان وتشكيل 

الحكومة

وزير الداخلية: نسبة مشاركة 
الناخبين تجاوزت 50 %.. 

وعملية االقتراع نزيهة



اقتصاد

كالم في األرقام

مليارات ريال
مخصصة للتنمية ولم تُصرف حتى اآلن

المصدر: وزير التخطيط بحكومة الوحدة 
فاخر بوفرنة

قالوا

08

أكدت ألمانيا استعداد مؤسساتها وشركاتها لدخول السوق الليبية 
والمساهمة في تطوير البنية التحتية وإعادة اإلعمار ودعم قطاعات 

الصحة والتعليم.
بالده  إن  أونماخت  ميخائيل  ليبيا  لدى  األلماني  السفير  وقال 
المجاالت،  مختلف  في  ليبيا  مع  العالقات  تعزيز  على  بالده  حريصة 
الوحدة  بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزير  مع  لقائه  خالل  وذلك 

الوطنية الموقتة محمد الحويج، اإلثنين الماضي.
لدخول  األلمانية  الشركات  تشجيع  إلى  الوزير  دعا  جانبه،  من 
والتنمية،  االستثمار  مشاريع  تنفيذ  في  والمشاركة  الليبي  السوق 
والطاقة،  والتعليم  الصحة  لقطاعات  الالزم  الدعم  وتقديم 
مجاالت  في  الليبية  الكوادر  وتأهيل  تطوير  في  والمساهمة 

التكنولوجية والمعلوماتية.

الشركات األملانية مستعدة للمشاركة في إعادة اإلعمار

نرحب بالعودة من الباب 
العريض إلى العراق 
باستثمارات تقدر بنحو 
عشرة مليارات دوالر

الرئيس التنفيذي لمجموعة 
»توتال- إينيرجيز« الفرنسية 
باتريك بوياني

7
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5176دوالر أميركي
5.3456يورو

6.2162الجنيه االسترليني
1.2045الريال السعودي
1.2299درهم إماراتي

0.6988االيوان الصيني

2021 /9/8 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

هوجفين يوهانز   *
لدى  والمساواة  للفقر  العالمية  الممارسات  بقطاع  المدير 

الدولي البنك 
اقتصادي خبير  ــ  مالعب  بالل    *

اقتصادي خبير  ــ  فاديرا  لوكيندرا   *

وضع الفقراء من لقاحات »كورونا«
إن التأثير االقتصادي الذي يحدثه فيروس »كورونا« في العالم 
هذه  آثار  من  أحد  ينج  لم  أنه  حين  وفي  أيضًا.  متكافئ  غير 
الجائحة، يوضح تقرير يصدر قريبًا عن »آثار فيروس »كورونا« 
أفريقيا«  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  الرفاهة  على 
»كورونا«،  فيروس  جائحة  بتداعيات  اإلحساس  اختالف  مدى 
من  أو  الالجئين  أو  الفقراء  أن  والحقيقة  بلد.  كل  داخل  حتى 
يعملون في القطاع غير الرسمي هم أكثر عرضة لخطر اإلصابة 
بسبب  االقتصادية  الناحية  من  تضررًا  أكثر  وهم  بالفيروس، 
التي  الخسائر  لمواجهة  أقل  وسائل  ولديهم  اإلغالق،  حاالت 

تلحق بالدخل.
»كورونا«  فيروس  تأثير  من  للحد  العالم  يكافح  وبينما 
من  أخرى  حاالت  تظهر  الجماعية،  التلقيح  عمليات  عن طريق 
عدم المساواة. فثمة أوجه عدم تكافؤ إلى حد بعيد في تلقي 
سبيل  على  المتحدة،  الواليات  في  البلدان.  بين  اللقاحات 
المثال، تلقى 60 شخصًا من بين كل 100 شخص جرعة واحدة 
منطقة  في  العدد  يقل  المقابل،  في  اللقاح.  من  األقل  على 
شخصًا   15 أي  أمثاله:  أربعة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
المنطقة، توجد  100 شخص. وفي جميع بلدان  من بين كل 
تبلغ  تطعيم  معدالت  مع  اللقاحات  تلقي  في  ضخمة  تفاوتات 
نحو 50 شخصًا من بين كل 100 شخص في المملكة العربية 
السعودية و37 شخصًا في المغرب، إلى أقل من شخص واحد 
اليمن وسورية، وشخصين في  100 شخص في  من بين كل 

العراق، و4 أشخاص في مصر.
في واقع األمر، يمثل الحصول على معلومات محدثة عن عدم 
منطقة  في  تحديًا  البلدان  داخل  اللقاحات  تلقي  في  المساواة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب عدم االنتظام في 
إجراء المسوح على المستوى الوطني، وانخفاض معدالت تلقي 
إجراء  »كورونا«  فيروس  يعوق  ذلك،  إلى  باإلضافة  اللقاحات. 
الهاتف  عبر  موجهة  مسوح  إجراء  ويُعد  المباشرة.  المقابالت 
اللقاح  تلقي  تستحق  والتي  كبير  لخطر  المعرضة  الفئات  مع 
غير  معلومات  وتشير  اآلن.  حتى  يتم  لم  ولكنه  واردًا،  احتمااًل 
السياسيين  تخطي  عن  تحدثت  التي  المعلومات  مثل  موثقة، 
المساواة  عدم  إلى  اللقاحات،  تلقي  انتظار  قوائم  اللبنانيين 
السائدة خاصة في المرحلة األولى من إطالق عملية التطعيم، 
لكن األدلة التي لدينا ليست منهجية. لحسن الحظ، تم إجراء 

من  العديد  في  الوطني  المستوى  على  الهاتف  عبر  مسوح 
البلدان بغية تقييم تأثير الجائحة على رفاهة من شملتهم 
تلك المسوح. وفي حين لم تطرح هذه المسوح أسئلة عن 
الذي يمكن تعلمه من  الكثير  التطعيم، يوجد  وضع عملية 
اإلصابة  عن  الكشف  اختبارات  عن  تضمنتها  التي  األسئلة 

بفيروس »كورونا«.
على سبيل المثال، تُظهر البيانات الخاصة بالعراق، التي 
تم جمعها في يناير 2021، أن نحو 25 % من السكان خضعوا 
لــتــلــك االخـــتـــبـــارات. 
أن  البيانات  وتكشف 
الذين  ــرجــال  ال نسبة 
خــضــعــوا لــالخــتــبــارات 
نسبة  من  أكبر  كانت 
مقابل   %  27( النساء 

في  العاملين  وأن   ،)19%
القطاع العام الرسمي )35 
لالختبارات  يخضعون   )%
من  بكثير  أكبر  بنسبة 
العاملين في القطاع الخاص غير الرسمي أو من لديهم أعمال 
حرة )24 %(، وأن األشخاص األقل تعليمًا أو من يعانون انعدام 
الشكل(.  )انظر  لالختبارات  خضوعًا  أقل  هم  الغذائي  األمن 
وخالصة القول، فإن هذه النتائج تظهر أن احتمال إجراء هذه 

االختبارات كان أقل بالنسبة للفقراء والفئات الضعيفة األخرى.
وال تقتصر مشكلة عدم التكافؤ في إجراء اختبارات فيروس 
الهاتف في بلدان  العراق وحده. فالمسوح عبر  »كورونا« على 
فمن  نفسها.  المشكلة  وجود  عن  تكشف  المنطقة  في  أخرى 
بين المشاركين في المرحلة الرابعة من المسح عبر الهاتف في 
فيروس  أنهم خضعوا الختبار  إلى  29 % منهم  أشار  جيبوتي، 
الفقراء خضعوا  المشاركين  من  فقط   %  22 أن  إال  »كورونا«، 
لالختبارات مرة واحدة على األقل مقابل 30 % من غير الفقراء. 
اإلصابة، مثل األشخاص  األكثر عرضة لخطر  وكان األشخاص 
الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، أقل خضوعًا لالختبارات 

من العاملين في القطاع العام )25 % مقابل 39 %(.
ومن  مهمة.  تساؤالت  النتائج  هذه  تثير  الحال،  بطبيعة 
المعروف أن اختبار فيروس »كورونا« مجاني في القطاع العام 
ال  لماذا  ولكن،  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  في 
وعي؛  لديهم  ليس  فهل  الخدمات؟  هذه  من  الفقراء  يستفيد 
أم أن تكاليف الفرصة البديلة مرتفعة للغاية؛ أم توجد معوقات 
مادية، أو تكاليف غير رسمية، أو أي أمر آخر؟ هناك حاجة إلى 

مزيد من البيانات لتسليط الضوء على هذه التساؤالت.
في  المساواة  ضمان  فإن  إجابات،  على  حصلنا  لو  وحتى 
توفير  عن  االختالف  تمام  يختلف  »كورونا«  فيروس  اختبارات 
اللقاح  صالحية  فترة  أن  الحقيقة  عادل.  نحو  على  اللقاحات 
البرودة،  شديد  تخزينًا  تتطلب  اللقاحات  وبعض  محدودة، 
ويجب أن يحصل األشخاص األكثر عرضة للخطر - كبار السن 
والذين يعانون من أمراض مصاحبة - على اللقاح قبل غيرهم. 
ومع ذلك، ال ينبغي لهذه التفاوتات أن تحبط الجهود المبذولة 
األخرى  الجوانب  من  العديد  في  الملحوظة  التفاوتات  لتجنب 

لهذه الجائحة.
الفقراء  تجعل  »كورونا«  بفيروس  المرتبطة  التفاوتات  إن 
الركب على نحو منتظم. لهذا، يجب حل قضية  يتخلفون عن 
عدم المساواة في الحصول على اللقاحات على مستوى العالم، 
استباقية  إجــراءات  تتخذ  التي  الحكومات  أن  من  الرغم  على 
التطعيم  معدل  في  يتضح  ما  نحو  على  أثرًا  تحدث  أن  يمكن 
تفاقم  تجنب  بلدانها،  داخل  للحكومات،  ويمكن  بالمغرب. 
التفاوتات األخرى المتعلقة بفيروس »كورونا«عن طريق برامج 
الحماية االجتماعية الجيدة االستهداف، واالختبارات المنخفضة 
التي  التطعيم  برامج  خالل  ومن  المجانية(،  حتى  )أو  التكلفة 
تدار بشفافية. ونظرًا إلى أنه من المحتمل أن يصبح فيروس 
»كورونا« مرضًا متوطنًا، فإنه لزامًا علينا أن نتعلم القيام بعمل 

أفضل، وأن نستثمر في األدلة الالزمة للتعلم.

مجموعة كتاب *
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القاهرة- الوسط

1.11.1 مليار دوالر شرط الوصول إلى إنتاج مليوني برميل نفط يوميًا مليار دوالر شرط الوصول إلى إنتاج مليوني برميل نفط يوميًا
وزير المالية خالد المبروك:

برميل  مليوني  إلــى  النفطي  اإلنتاج  يصل  »هــل 
عليه  أجاب  سؤال  المقبل«،  العام  بنهاية  يوميًا 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  المالية  وزيــر 
تحقيق  أن  أوضــح  لكنه  بـ»نعم«؛  المبروك  خالد 
1.1 مليار دوالر، قيمة الميزانية  ذلك يتطلب صرف 

المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وقال الوزير إنه يتوقع ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط 
في   ،2022 العام  بنهاية  يوميًا  برميل  مليوني  إلى 
المبلغ  على  للنفط  الوطنية  المؤسسة  حصلت  حال 

الذي يخصص المؤسسة من ميزانية العام 2021.
للبنك  السنوي  االجتماع  هامش  على  وأضــاف 
طشقند،  األوزبكية  العاصمة  في  للتنمية  اإلسالمي 
أن الصادرات ارتفعت إلى حوالي 1.2 مليون برميل 
ثم  ومن  مليون،   1.3 إلى  وصولها  متوقعًا  يوميًا، 
العام  بنهاية  يوميًا  برميل  مليوني  إلى  الوصول 

.2022

مشكلة قطاع النفط
مشكلة  تواجه  النفط  صناعة  أن  المبروك  واعتبر 
واحدة فقط، وهي أن حقول النفط وبعض المصافي 
يتم  لم  ضخمة  صيانة  تتطلب  الموانئ  وبعض 
لجريدة  10 سنوات، حسب تصريحاته  منذ  تنفيذها 

»عرب نيوز« السعودية الناطقة باإلنجليزية.
النفط  بصناعة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتهتم 
الحكومة  أن  أوضح  الذي  الوزير  وفق  كبير،  بشكل 
الصناعة،  على  للحفاظ  األموال  بضخ  مؤخرًا  قامت 
 1.1( ليبي  دينار  مليارات   5 من  أكثر  تخصيص  مع 
الخاصة  الميزانية  في  القطاع  لتطوير  دوالر(  مليار 
بالعام الجاري والتي لم تقر بعد، وفي انتظار موافقة 

مجلس النواب عليها.

عودة  أيضًا  تشهد  ليبيا  أن  إلى  المبروك  وأشار 
خالل  البالد  غادرت  التي  العالمية  النفط  شركات 
البالد.  في  أعمالها  الستئناف  الماضية،  السنوات 
شركات  مع  عقودًا  السلطات  توقيع  عن  وكشف 
عالمية مثل الشركات األميركية واأللمانية في مجال 

االستكشاف واإلنتاج.
أموااًل  تتضمن  ميزانية  النواب  مجلس  يقر  ولم 
قطاع  تطوير  على  أثر  الذي  األمر  التحتية،  للبنية 
محمد  الطاقة  وزير  وكشف  الوزير.  بحسب  النفط، 
الماضي  الشهر  األميركية  »بلومبرغ«  لشبكة  عون 
الحالية  المستويات  على  للحفاظ  ستكافح  ليبيا  أن 
لإلنتاج، ما لم يتم حل أزمة الميزانية المستمرة منذ 

أربعة أشهر.

خطة رفع اإلنتاج معطلة
الليبي  النفط  إنتاج  لرفع  خطة  تأجيل  مؤخرًا  وجرى 
العام  هذا  نهاية  من  يوميًا  برميل  مليون   1.4 إلى 
التمويل  نقص  بسبب  2022؛  العام  منتصف  إلى 
األنابيب  وخطوط  النفط  حقول  إلصالح  الحكومي 

والموانئ.
الوطنية  النفط  مؤسسة  رئيس  عن  الوزير  ونقل 
توفرت  »إذا  مــؤخــرًا:  قوله  اهلل،  صنع  مصطفى 

1.6 مليون  الميزانية، ستكون ليبيا قادرة على ضخ 
برميل  ومليوني   ،2023 العام  بحلول  يوميًا  برميل 

في غضون ثالث سنوات«.
الخام  ــادرات  صـ ليبيا  تزيد  أن  المقرر  ومــن 
في  يوميًا  برميل  مليون   1.24 إلــى  والمكثفات 
سنوات،  ثــالث  في  مستوى  أعلى  وهــو  سبتمبر، 
عنه  كشفت  الــذي  األولــي  التحميل  لبرنامج  وفقًا 

»بلومبرغ« الشهر الماضي.
نزاع  أعقاب  في  توترًا  أيضًا  النفط  قطاع  ويواجه 
والغاز  النفط  وزير  بين  نشب  الصالحيات  بشأن 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  ورئيس  عــون  محمد 
بوقف  قرارًا  الوزير  أصدر  بعدما  اهلل،  مصطفى صنع 

صنع اهلل عن العمل وإحالته للتحقيق.

صعود إنتاج حقل الحمادة
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت خالل األيام 
الحمادة،  شمال  بحقل   A4 البئر  تسجيل  األخيرة 
والتابع  غدامس،  بحوض   47 التعاقد  بمنطقة 
عالية،  إنتاجية  النفطية،  للعمليات  نفوسة  لشركة 
المؤسسة  وتشتكي  يوميًا.  برميل   2700 إلى  تصل 
من الظروف المالية الصعبة وتأخر صرف الميزانيات 
الميزانية  اعتماد  وعدم  السابقة،  السنوات  خالل 

الحالية للعام 2021، وترى أن ذلك حال دون تنفيذ 
الكاملة  الحقل  إنتاجية  إلــى  للوصول  المخطط 
بمعدل 50 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، و10 
 90 إلى  باإلضافة  المكثفات،  يوميًا من  آالف برميل 

مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.
اإلنتاج  إن  اهلل  صنع  قال  الماضي،  والخميس 
يوميًا،  برميل  ألف  و300  مليون  تراجع من  النفطي 
إلى مليون و260 ألفًا؛ بسبب التسربات في خطوط 
الواحة  شركة  مواقع  في  خصوصًا  النفط،  نقل 

للنفط.
ما  خسارة  يعني  يوميًا  برميل  ألف   40 فقدان 
يعادل 3.5 مليون دينار، وفق رئيس مجلس إدارة 
دوالر  مليون   600 فقدنا  أوضــح:  الذي  المؤسسة 
الصيانة  أعمال  غياب  بسبب  ضائعة  بيعية  كفرص 
المستحقة  الديون  بلغت  كما  الكبيرة،  والتسريبات 

على شركات المؤسسة 2.5 مليار دينار.

تهالك البنية التحتية
تعانيها  التي  الكبيرة«  »المشكالت  إلــى  ــار  وأش
شركة الواحة بسبب تهالك البنية التحتية وخطوط 
توصيل النفط، مردفًا أنه أبلغ اليوم بحدوث تسرب 
وأرجع  األخيرة.  الفترة  في  األكبر  يكون  ربما  جديد، 
أن  إلى  منبهًا  التمويل،  قلة  إلى  المشكلة  اهلل  صنع 
عامليها  مرتبات  دفع  تستطيع  ال  الشركات  بعض 
»بسبب عدم اعتماد ميزانياتها«، وتابع: »رغم ذلك 
يستمر العمل، وأشكر العاملين في القطاع، لكن قلة 
الميزانيات أدت إلى مشكالت كبيرة، فلدينا تعاقدات 
مستحقاتها«.  دفع  إلى  ونحتاج  أجنبية،  شركات  مع 
اعتماد  في  اإلســـراع  الــنــواب  مجلس  ناشد  كما 
النفط من هذا  أو »استنثاء قطاع  العامة،  الميزانية 
الشركات  إحدى  إن  إلى  منبهًا  الصعب«،  الوضع 
 160 بنحو  مستحقات  لها  معها  المتعاقد  الخدمية 

مليون دوالر، وقد تراكمت الديون المماثلة.

●   مرافق نفطية في حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية

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

السنة السادسة
العدد 303 2 صفر 1443 هـ
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يمكن للحكومات تجنب 
تفاقم التفاوت في منح 

اللقاح عن طريق برامج 
الحماية االجتماعية

فقدنا 600 مليون دوالر بسبب غياب 
أعمال الصيانة والتسريبات الكبيرة

صنع الله:

يجب اعتماد ميزانية المؤسسة للوصول لمعدل 
اإلنتاج المستهدف بنهاية العام 2022

المبروك:

المشحونة  األجــواء  وتهدئة  السالم  إلى  سعيًا 
محمد  الوزير  صراع  ظل  في  النفط  قطاع  داخل 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  ورئيس  عون 
حكومة  رئيس  جمع  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط 
الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
مجلس  رئاسة  ديوان  بمقر  اجتماع  في  الطرفين 
وزير  بحضور  الماضي،  األحد  بطرابلس،  الوزراء 
جمعة،  عــادل  الــوزراء،  مجلس  لشؤون  الدولة 

العبار. رفعت  والغاز،  النفط  وزارة  ووكيل 
القطاع  استقرار  أهمية  على  شــدد  الدبيبة 
إنه  وقال  اإلنتاج،  زيــادة  على  والعمل  النفطي 
دون  تقف  فنية  أو  إدارية  عراقيل  ألى  يسمح  »لن 

ذلك«.
من  لــعــدد  الــلــقــاء  ــالل  خ الدبيبة  واســتــمــع 
والعبار  عون  من  كل  قدمها  التي  المالحظات 
إن  وقال  المنبثقة.  العمل  آلية  بشأن  اهلل  وصنع 
سنوات  ست  بعد  والغاز  النفط  وزارة  استحداث 
تنظيم  إلي  »يحتاج  منفردًا  المؤسسة  عمل  من 

المناسبة«. التراتبية  يخلق  وفني  إداري 
اإلشكاليات  بمعالجة  الحكومة  رئيس  ووجه 
بتكرارها  السماح  وعدم  المجتمعون  سردها  التي 
النفط  قطاع  أن  معتبرًا  اإلسباب،  كانت  مهما 
فيه  إجراءات  وأى  الليبي،  الشعب  أبناء  كل  يهم 
الحكمة.  تتطلب  فنية  أو  ــة  إداري كانت  ســواء 
أصدر  عدما  اهلل  وصنع  عون  بين  النزاع  واشتد 
إلى  اهلل  صنع  إحالة  تضمنت  قرارات  عدة  الوزير 

وتكليف  العمل،  عن  ووقفه  اإلداري  التحقيق 
مهام  العوكلي  ــاداهلل  ج اإلدارة  مجلس  عضو 

اإلدارة. مجلس  رئيس 

الخالف  تأثير  الطاقة من  وحذر خبراء في مجال 
للنفط  الوطنية  والمؤسسة  النفط،  وزارة  بين 
إلى  االستثمارات  جذب  على  للدولة  المملوكة 

على  األخيرة  األسابيع  في  تصاعد  بعدما  ليبيا 
حل  إيجاد  على  يعمالن  الجانبين  أن  من  الرغم 

المقبلة. األيام  في 
»بلومبرغ«  وكالة  نقلت  االجتماع،  انتهاء  وبعد 
إن  قوله  تسمه،  لم  مطلع،  مصدر  عن  األميركية 

منصبه. في  اهلل  صنع  على  اإلبقاء  قرر  الدبيبة 
بإقالة  والغاز  النفط  وزيــر  قــرار  أن  وأضافت 
أن  معتبرة  الدبيبة،  ألغاه  منصبه  من  اهلل  صنع 
التوترات  تخفف  أن  المرجح  »من  التطورات  تلك 
احتياطات  أكبر  قمة  على  تقع  التي  الدولة  في 
من  أكبر  بقدر  يسمح  ما  أفريقيا،  في  النفط 

النفط«. بإنتاج  يتعلق  فيما  االستقرار 
رئيس  ــاه  رع ــذي  ال االجتماع  مــع  وبالتزامن 
النفط والمؤسسة  الحكومة، سارعت كل من وزارة 
والعاملين  الخريجين  تخص  إيجابية  إعالنات  إلى 
الـــوزارة  ــالن  إع مــن  ســاعــات  فبعد  القطاع،  فــي 
التمييزية  العالوة  وكذلك  الحقلية  العالوة  زيادة 
باب  فتح  المؤسسة  كشفت  القطاع،  لموظفي 
قائلة  الخريجين،  وتأهيل  إعداد  ببرنامج  التسجيل 

قريبًا. سينطلق  البرنامج  إن 
الخريجين  وتأهيل  تدريب  إلى  يهدف  البرنامج 
فرص  توفير  أجــل  من  الــوطــن،  ــوع  رب كل  من 
فيما  الــمــؤســســة؛  ــق  وف لــهــم،  مناسبة  عمل 
للموظفين  العالوة  زيادة  أن  إلى  الوزارة  نوهت 
بالحقول  االستثنائية  لجهودهم  »تقديرًا  تأتي 

النفطية«. والمواقع  والموانئ 

النفط مصطفى صنع اهلل النفط محمد عون ورئيس مؤسسة  ● الدبيبة خالل االجتماع الذي جمع فيه كال من وزير 

.. والدبيبة يقر السالم بني الوزير عون وصنع الله »من أجل استقرار القطاع«.. والدبيبة يقر السالم بني الوزير عون وصنع الله »من أجل استقرار القطاع«
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سقط تشكيل عصابي في قبضة مديرية أمن بنغازي بتهمة اختالس 
األموال من داخل المصارف بالمدينة بالتعاون مع موظف مصرفي.

وقالت المديرية إن المتهمين كانوا يقومون بأعمال االختالس عبر 
التشكيل  أن  موضحة  الموظف،  فيها  يساعدهم  مزورة،  وأوراق  ملفات 
300 ألف دينار ليبي من حساب عميل إلى حساب آخر على  حول مبلغ 

دفعات بمستندات مزورة.
مالية  جرائم  بارتكابهم  عناصره  اعترف  التشكيل  مع  التحقيق  وبعد 
داخل المصرف، كما اعترفوا بأنهم كانوا يخططون لسرقة مبلغ مالي 

يقدر بثالثة ماليين دينار ليبي.
وجرت إحالة المتهمين للجهات المختصة الستيفاء إجراءات التحقيق 

حيالهم، إلى حين إحالتهم للنيابة العامة.

موظف مصرفي يساعد على اختالس األموال ببنغازي
شراكة ليبية - بريطانية لتطوير حقل »إيراون« السعر بالدوالرنوع الخام

72.58برنت

69.38غرب تكساس

69.49دبي

72.58سلة أوبك

70.38أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/8/ 2021

»الصناعة« تسعى لزيادة 
الصادرات غير النفطية

»البريقة«: أسطوانات الغاز 
بالتسجيل

تفاوت في أسعار النفط تأثرًا 
بصفقات املستثمرين

قررت شركة البريقة لتسويق النفط إعداد قاعدة بيانات عن 
أسطوانات الغاز المطلوبة منها سواء التي يريدها المواطنون 
أو المؤسسات، مؤكدة بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز 

المنزلي.
بيانات  قاعدة  تكوين  هدفه  التسجيل  إن  الشركة  وقالت 
لتحديد احتياجات السوق المحلية الفعلية من أسطوانات الغاز 
التي هي بصدد  كيلوغرامًا،   11 عبوة  والبالستيكية  الحديدية 
إنهاء إجراء توريدها من الخارج، خالل نهاية العام الحالي، ووفقًا 
التوزيع  وهامش  التكلفة  أسعار  على  المبنية  التجارية  لألسعار 

المعتمد.
والخاصة،  العامة  والمؤسسات  المواطنين  الشركة  وطالبت 
الراغبين في الحصول على أسطوانات الغاز بالمبادرة بالتسجيل 

في المنظومة المخصصة لهذا الغرض.
 

المستثمرين  بعض  اقتناص  مع  النفط  أسعار  تباينت 
الصفقات بأسعار منخفضة للنفط، بينما أثار خفض السعودية 
تباطؤ  بشأن  مخاوف  آسيا  في  للعمالء  البيع  ألسعار  الكبير 

الطلب.
وارتفع خام »برنت« في العقود اآلجلة لشهر نوفمبر 2021 
بنسبة 0.5 % إلى 72.57 دوالر للبرميل، بحلول الساعة 06:54 
الماضي،  اإلثنين  سنتًا،   39 هبط  بعدما  غرينتش،  بتوقيت 

حسب وكالة »رويترز«.
تسليم  األميركي،  الوسيط«  تكساس  »غرب  خام  وهبط 
أكتوبر، 2021 إلى 69.16 دوالر للبرميل بانخفاض نسبته 0.2 

% عن إغالق يوم الجمعة.
العمالء  العمالقة »أرامكو«  النفط السعودية  وأعلنت شركة 
الرسمي  البيع  سعر  ستخفض  أنها  الماضي،  األحد  آسيا،  في 
تباع آلسيا، دوالرًا  التي  الخامات  لجميع   ،  2021 أكتوبر  لشهر 

واحدًا على األقل للبرميل.
أكبر  الكبير لألسعار دليل على أن االستهالك في  والخفض 
منطقة مستوردة للخام في العالم )آسيا( ال يزال ضعيفًا، في حين 
تلقي إغالقات في أرجاء آسيا لمكافحة ساللة »دلتا« المتحورة 

من فيروس »كورونا« بظاللها على التوقعات االقتصادية.

دعت اللجنة االستشارية بوزارة االقتصاد والتجارة بحكومة 
غير  الصادرات  زيادة  ضرورة  إلى  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
فرص  لتوفر  والمتوسطة  الصغرى  المشاريع  ودعم  النفطية، 

لليبيين. عمل 
البوعيشي،  عادل  برئاسة  الرابع  اجتماعها  اللجنة  وعقدت 
االستثمارية،  الخارطة  تنفيذ  آلية  لبحث  الماضي،  اإلثنين 
بكافة  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  دعم  وسبل 
وتوطين  المكانية  التنمية  تحقيق  إطار  في  المناطق، 

الصناعات.
أصدر  والتجارة  االقتصاد  وزير  إن  البوعيشي  وقال 
الخارطة  ضمن  المناطق  كافة  استهداف  بضرورة  تعليماته 
مواد  على  تعتمد  مشاريع  تنفيذ  على  والعمل  االستثمارية، 

الوطنية. الصناعة  وتطوير  محلية  خام 
حقيقية،  تصدير  فرص  تحقيق  إلى  الوزارة  وتهدف 
النفطية  غير  للصادرات  المحلي  الناتج  رفع  في  يسهم  مما 
الالزم  الفني  الدعم  وتوفير  الريادية،  األفكار  أصحاب  ودعم 
الوطني،  االقتصاد  تدعم  ومتوسطة  صغرى  مشاريع  لتنفيذ 

العامة. الوظيفة  بعيدًا عن  العمل  الباحثين عن  وتستقطب 
وتسعى الوزارة إلى توطين صناعة الرخام محليًا، لتمكين 
محمد  الوزير  وقال  التصدير.  من  الرخام  صناعة  شركات 
األسعار  على  السيطرة  أيضًا  ذلك  من  الهدف  إن  الحويج 
خالل  من  المحلي  المنتج  وحماية  الوطنية  الصناعة  ودعم 
مشاركة  يتطلب  الذي  األمر  االستيرادية،  العملية  تنظيم 

بالمناطق.  التجارية  الغرف  من  فعلية 

●  موقع الستخراج الرخام في بلدية توكره

●  مضخة نفط في تكساس بالواليات المتحدة

●  اجتماع سابق بين رئيس مجلس إدارة صندوق اإلنماء محمود الوشاحي ووزير الدولة للشؤون االقتصادية سالمة الغويل

●  جدول بياني لرأس مال الشركة القابضة التابعة للصندوق خالل العام 2019

أفضل  تقديم  يضمن  بما  الطبي،  سبها  مركز 
وقت  أقرب  في  للمواطنين  الصحية  الخدمات 

ممكن«.
بديوان  المختصة  اإلدارة  مدير  واستعرض 
المحاسبة أهم المالحظات التي شابت مقترح توزيع 
الفائض  من  خصمًا  للجنوب  المخصصة  المبالغ 

المتحقق من رسم بيع النقد األجنبي.
جرى  االجتماع  أن  المحاسبة  ديوان  وأكد 
العادل  التوزيع  إعادة  ضرورة  على  »التفاق  خالله 
مشاريع  لخدمة  توجه  بحيث  للمبالغ،  والموضوعي 
مصنع  تفعيل  ضرورة  جانب  إلى  أثر،  وذات  محددة 
الرابطة لألدوية ومصنع أسطوانات الغاز بالمنطقة.

ويعاني الجنوب، ال سيما بلديات وادي البوانيس، 
والغريفة،  الشاطي،  وقرضة  الشاطئ،  وإدري 
أزمة  من  الشاطئ  وبراك  والجفرة،  والشرقية، 
مطالبات  مع  كبير،  بشكل  الصحي  والصرف  المياه 
الواجب  الرقابي  الدور  تمكين  بضرورة  السكان  من 
المشاريع  وتنفيذ  الخدمية  العمليات  إلنجاح  تنفيذه 

بالشكل األمثل. 

سبها - الوسط

طرابلس - الوسط

الجنوب يترقب حل أزماته الخدمية بعد االتفاق على التوزيع العادل لرسوم النقد األجنبي
أولوية لمشروعات الطرق

و»بتروفاك«  ليبيا«  »زالف  شركتا  وقعت 
والغاز  النفط  مجال  في  الرائدة  البريطانية 
وأنابيب  السطحية  التسهيالت  إلنشاء  عقدًا 
النفطي  »إيراون«  حقل  لتطوير  الخام  نقل 

بحوض مرزق.
وقال رئيس لجنة إدارة شركة »زالف ليبيا«، 
بداية  التطوير  أعمال  إن  سليانة،  أبو  حسين 

حقلي  في  المستقبلية  المشاريع  من  لسلسلة 
و»الشادار«. »العطشان« 

لـ»بتروفاك«،  التنفيذي  المدير  وأعرب 
المشروع  لهذا  تقديره  عن  إسكندر،  سامي 
الشركة  إن  قائاًل  إلنجازه،  المحدد  والوقت 
في  البشرية  القدرات  تنمية  في  رغبة  لديها 

التكنولوجيا أهمها  مجاالت  عدة 

في  النواب  مجلس  بمقر  عقد  الذي  االجتماع 
الستعراض  خصص  الماضي،  األحد  طرابلس، 
للجنوب  المخصص  المبلغ  حول  الديوان  مالحظات 
النقد  بيع  رسم  من  المتحقق  الفائض  من  خصمًا 
في  الجنوبية،  المنطقة  مشروعات  بشأن  األجنبي 
إطار تنفيذ ما جرى االتفاق عليه خالل اجتماع سابق 

عقد في 13 يونيو الماضي

أولوية لمشروعات الطرق
العادل  التوزيع  إعادة  كيفية  المجتمعون  وتناول 
خدمة  في  ليوجه  إليه،  المشار  للمبلغ  والموضوعي 
أربعة  إلى  االنتهاء  وجرى  أثر،  وذات  مشاريع محددة 
الدقيق  النوعي  التحديد  العمل على  أولها:  إجراءات، 
للمشروعات المستهدفة، مع التركيز على مشروعات 

الطرق.
ثانيًا: تحديد جهات قادرة على تنفيذ المشروعات 
في  الفنية  الرقابة  أدوات  وتفعيل  إليها  المسندة 
التنفيذ  مع  المالي  التنفيذ  نسب  وربط  المجال  هذا 
أسعار  تتناسب  أن  مراعاة  ثالثًا:  للمشروعات،  الفني 

العقود مع ظروف المنطقة بما يضمن تمكين جهات 
بالصورة  إليها  المسندة  األعمال  إنجاز  من  التنفيذ 
المطلوبة، ورابعًا: تضمين مشروع محطة مصنع غاز 

التنمية. الطهي لميزانية 

منتصف  في  اجتمعا  وشكشك  جناح  أبو  كان 
والسيولة  الوقود  أزمات نقص  لعالج  الماضي  يوليو 

النقدية والوضع الصحي في المنطقة الجنوبية.
لتتبع  منظومة  استحداث  على  التأكيد  وجرى 
للوصول  مبرمجة  تكون  بحيث  الوقود  نقل  سيارات 
إلى محطة االستقبال، وال يمكن تجاوزها وباإلمكان 

تعطيل الناقلة إذا تجاوزت المسار المسموح به.

القطاع الطبي يحتاج حلواًل
المشاكل  معالجة  سبل  إلى  النقاش  تطرق  كما 
شكشك  أكد  حيث  الجنوب،  يعانيها  التي  الصحية 
خالل  »من  الديوان  فيها  شرع  التي  التجربة  أهمية 
االجتماع  يتم  بحيث  واإلدارة،  التشغيل  خصخصة 
على  التجربة  هذه  لتعميم  الصحة  وزير  مع  العاجل 

 أموال الصندوق عامة وال يجوز الحجز عليها
ومجلس األمناء من رئيس وستة أعضاء
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صندوق »اإلنماء«.. مهام جديدة وضوابط لتشكيل إدارته بقرار حكوميصندوق »اإلنماء«.. مهام جديدة وضوابط لتشكيل إدارته بقرار حكومي
صندوق  تنظيم  إعادة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  قرر 
في  الرئيسي  مقره  يكون  أن  على  واالجتماعي،  االقتصادي  اإلنماء 
مدينة طرابلس، فيما حدد القرار تعريف الصندوق ومهامه وتشكيل 

مجلس إدارته، والموارد المالية التي يصرف منها.
الصندوق استثماري سيادي، يتمتع بالشخصية االعتبارية العامة 
والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى استثمار 
االستثمارية«  والمحافظ  الثروة  توزيع  بـ»برنامج  يعرف  ما  أموال 
رأس  في  يسهم  التي  لها،  والتابعة  القابضة  الشركات  خالل  من 
برامج  وتفعيل  تنشيط  إلى  يؤدي  وبما  تنميتها،  بقصد  مالها 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبما يحقق عائدًا مناسبًا بموجب 

التشريعات النافذة، بحسب نص القرار رقم 352 لسنة 2021.
ويتولى الصندوق: المساهمة في تنفيذ سياسات تشجيع التنمية، 
والخدمية،  واإلنتاجية  االقتصادية  األنشطة  مختلف  في  واالستثمار 
واإلنابة القانونية عن أصحاب الوثائق الموكلة إليه، وبوجه خاص 
أموال أصحاب الوثائق االستثمارية المستفيدين من برنامج توزيع 
الثروة، وله في سبيل ذلك أوسع الصالحيات في إدارتها واستثمارها 
وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على اإلنابة، بما في ذلك 

بيع األسهم لنفسه وللغير.

إمكانية المساهمة في الشركات وتملكها
كافة  في  وتنميتها  األموال  تلك  استثمار  عن  مسؤول  أنه  كما 
الدخول  ذلك  في  بما  والتجارية،  والمالية  االقتصادية  المجاالت 
للشركات  والجزئي  الكلي  التملك  أو  المساهمة  أو  التأسيس  في 
واالستثمارية  المالية  المحافظ  في  األمر  وكذلك  منها،  الخروج  أو 

بالداخل والخارج وفي المجاالت المتعلقة بتحقيق المنفعة العامة.
المناخ  وتهيئة  تحسين  في  المساهمة  للصندوق  ويكون 
واألجنبية،  األهلية  لالستثمارات  والمشجع  الجاذب  االستثماري 
شركة  من  المستفيدين  مساهمات  وتعديل  تغيير  إلى  باإلضافة 
العمل  أصوال  تتطلبه  ما  آخر حسب  إلى  مشروع  من  أو  أخرى  إلى 

االستثماري والتجاري«.
العقارات واالستثمار  ومن ضمن أنشطة الصندوق كذلك تملك 
فيها والتصرف فيها بالبيع والتأجير، والمساهمة أو المشاركة في أية 
مشاريع مالية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، وتمويل المشروعات 
من  واالقتراض  الصندوق  أهداف  تحقيق  في  يسهم  بما  وإدارتها 

الغير، بما يحقق النفع العام.

مهمة إصدار السندات واألسهم
باإلضافة  واألسهم،  والصكوك  السندات  إصدار  الصندوق  ويتولى 

التي  والشركات  واألجهزة  والمؤسسات  الهيئات  مع  االشتراك  إلى 
تزاول أعمااًل شبيهة بأعماله، أو التي تعاونه على تحقيق ذلك في 

الداخل والخارج.
الشركات  أسهم  وتملك  تأسيس  الصندوق  أنشطة  تشمل  كما 
القابضة والتابعة كليًا أو جزئيًا في الداخل أو الخارج، وإدارة األموال 
المخصصة له أو الموكل بها، وذلك باألدوات االستثمارية المالئمة، 
وله في سبيل ذلك تكوين المَحافظ والصناديق االستثمارية، على 
والحقوق  اإلصدار  بأسس  بيانًا  االستثمارية  الوثائق  تتضمن  أن 

وااللتزامات.

تشكيل إدارة الصندوق ومهامها
من  الصندوق  أمناء  مجلس  يتشكيل  أن  يجب  القانون،  وبحسب 
الوزراء،  مجلس  من  قرار  بتسميتهم  يصدر  أعضاء،  وستة  رئيس 
ويمارس اختصاصات الجمعية العمومية، وتكون مدة عمل مجلس 

اإلدارة ثالث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويتولى مجلس إدارة الصندوق اقتراح الخطط والسياسات التي 
إلى  باإلضافة  تنفيذها،  ومتابعة  الصندوق  أهداف  تحقيق  تكفل 
اقتراح سياسات االستثمار وعرضها على جهات اإلشراف العتمادها 
ومباشرة تنفيذها، واعتماد مشروعات الميزانيات التقديرية السنوية 

وإعداد الحسابات الختامية ومقترحات توزيع األرباح.
فضاًل عن اعتماد سياسات التمويل من خالل موارد الصندوق أو 
باالقتراض، وتأسيس الشركات لتنفيذ االستثمارات المقترحة، وحل 
يملكها  التي  الشركات  أموال  رؤوس  تخفيض  أو  زيادة  أو  دمج  أو 
االستثمارية  المحافظ  وتكوين  باالقتراض،  تمولها  أو  الصندوق 
ودراسة  اإلشراف،  جهة  من  واعتمادها  وتقييمها  إصدارها  وأسس 
لألسهم  االستثمارية  المحافظ  في  المالية  االستثمارات  سياسات 
الزمنية وغيرها من االستثمارات، وإقرار أسس  والسندات والودائع 

التعامل في األسواق المالية المحلية والدولية.

موارد الصندوق
أموال الصندوق تكون »أموااًل عامة، ال يجوز  القرار على أن  ونص 
التشريعات  في  عليها  المنصوص  بالحماية  وتتمتع  عليها،  الحجز 

النافذة المقررة لألموال العامة«.
وتتكون موارد الصندوق من المخصصات النقدية، أو عينية من 
الخزانة العامة أو الجهات التابعة له، باإلضافة إلى األموال الموكل 
له إدارتها من الغير، وفائض األموال لدى الجهات التابعة له، وما 

يحصل عليه الصندوق من قروض.
وأعفى القرار الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل 
رسوم  ومن  واالستهالك،  اإلنتاج  ضريبتي  ومن  التوريد،  خدمات 

التحاليل ومقابل الخدمات.

●   خالل وقفة احتجاجية على األوضاع األمنية والمعيشية

ديوان المحاسبة يشارك في تقسيم المبلغ المخصص للمنطقة الجنوبية

الذي  الجنوب،  نحو  البوصلة  تتحول  أخرى  مرة 
بالرخاء  الحكومية  الوعود  تتحول  أن  سكانه  يأمل 
االقتصادي والمشروعات المنوعة إلى واقع يغير من 
المياه  أزمات  عند  تتوقف  ال  التي  الصعبة  أوضاعهم 
يحتاج  الذي  الطبي  القطاع  إلى  تمتد  بل  والكهرباء، 
الصحية  باالحتياجات  الوفاء  أجل  من  كبير  عمل  إلى 
»كورونا  فيروس  جائحة  انتشار  مع  السكان،  لجميع 
من  كثير  في  الطبية  المرافق  وتدهو  المستجد«، 

الجنوبية. المناطق 
اجتماع حكومي جديد عقد األسبوع الجاري لبحث 
نائب  اجتمع  فقد  الجنوب،  في  الوضع  إنعاش  خطط 
رمضان  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
شكشك،  خالد  المحاسبة  ديوان  رئيس  مع  أبوجناح، 
بلديات  وعمداء  النواب  مجلس  أعضاء  من  وعدد 
العادل  التوزيع  الجنوب لبحث أربعة إجراءات لضمان 
والموضوعي للمبلغ المخصص للمنطقة خصمًا من 

الفائض المتحقق من رسم بيع النقد األجنبي.

الوسط- وكاالت
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يد الديمقراطية
نورالدين خليفة النمر

قلقون على منجزات 
الغزو واالحتالل

هزيمة الواليات المتحدة وحلفائها في أفغانستان، ومشاهد انسحابها منها، تعيد إلى الذاكرة 
انسحابها من فيتنام سنة 1975، وتعد بمراجعة لحسابات حروب باهظة التكاليف من مال 

ودم، متقلبة في غاياتها، ومذلة في خواتيمها.
رافق االنسحاب قلق على مستجدات الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في أفغانستان 
تحت االحتالل، ومن عودة البرقع وانتكاس تعليم المرأة تحت حكم طالبان، كما هو متوقع؛ 
الجهاد  كان  عندما  اعتراض  مثار  التعليم  المرأة من  أو حرمان  البرقع  ارتداء  يكن  لم  بينما 

مشروعًا أميركيًا ضد التواجد السوفيتي في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي.
لم يكن تحرير المرأة أو إقامة نظام ديمقراطي وحقوق اإلنسان أهدافًا للحرب في أفغانستان؛ 
بهجوم  المتهم  القاعدة  لتنظيم  آمنًا  مالذًا  توفيرها  على  طالبان  من  انتقامًا  كانت  الحرب 
11 سبتمبر 2001. لكن للحروب منطقها ومنتفعوها والدافعون نحوها، ولها أيضًا صانعو 
ذرائعها والصور المتخيلة لغاياتها النبيلة. في حالة أفغانستان، قلياًل ما يذكر أنها تملك ثروًة 
الليثيوم، عماد صناعة  لعنصر  العالم  ما قد يكون أضخم مخزون في  معدنية طائلة، منها 
البطاريات من الهاتف المحمول إلى السيارة الكهربائية، والنحاس واألحجار الكريمة والعناصر 
النادرة، التي تقدر قيمتها بتريليونات الدوالرات. لكن خسائر الحرب والنزف المستمر إلى ما ال 

يُعرف مداه، كانت أكبر من أن تُحتمل.
تستثير الحروب المشاعر القومية والعصبيات الفاشية، وتصطف وراءها، متى الحت نُذرها، 
الحكومات والبرلمانات واألحزاب، ومعها الصحافة واإلذاعات المحافظة والليبرالية والشعبية 
في آنٍ واحد. توجد مع ذلك أصوات قليلة قد تُـشع بصيص أمٍل في غدٍ بعيد، مثل »باربرا 
لي« عضو الكونجرس الوحيد التي عارضت التفويض بالحرب على اإلرهاب الذي مهّ لغزو 

أفغانستان.
من  وراءهــا  تركته  ما  وإعطاب  وحلفائها،  المتحدة  للواليات  والمهين  العاجل  االنسحاب 
وأكثر  القتلى،  وآالف  االحتالل،  من  عامًا  عشرين  بعد  وطائرات،  ومركبات  عسكرية  معدات 
احتاللها  المتحدة من  الواليات  السؤال عما حققته  تلح في  الــدوالرات،  تريليونين من  من 
التي  المادية والمعنوية،  ألفغانستان. الجواب سيتضمن قائمة طويلة وثقيلة من الخسائر 
ربما أدت إلى كبح االندفاع نحو التدخالت العسكرية على المدى القريب، رغم احتمال عودة 

أفغانستان مالذًا لتنظيماتٍ إرهابية.
بناء الدول من قبل األجنبي - كما في أفغانستان والعراق بعد احتاللهما - ونقل الديمقراطية 
وانقسامات  ممسوخة  ديمقراطيات  أنتجت  استقرارها،  نحو  الطريق  خرائط  ورسم  إليها، 
وفسادًا. مشهد المتعلقين بالطائرات المغادرة ألفغانستان على عجل، وسقوط بعضهم منها، 
يعكس هشاشة إنجازات االحتالل والثمنَ الباهظ الذي ينتظر المتعاونين معه، فالتغيرات 
لها  غابت حمايته  متى  لالنحسار  ومعرضة  تغيّرات مصطنعة  فرضًا  األجنبي  يفرضها  التي 

وللمتعاونين معه.
مثال شبيه بالحالتين األفغانية والعراقية نجده في إدارة األزمة الليبية من أطرافٍ أجنبية، من 
بعثةٍ أممية ومجتمٍع دوليٍّ ودوٍل عظمى وأخرى وريثةٍ أو شقيقة، واقتران ذلك بالتنافس 
فيها  التي ال مراء  الحقيقة  يختار.  األجنبي لمن  للفوز بشرعيةٍ دولية يمنحها  ليبيّين  بين 
هي أن بناء األوطان ال يُترك أو يُسّلم لغير شعوبها. للمجتمعات ثقافاتها ورؤاها الكفيلة 
بإحداث التغير والتطور في االتجاهات التي تريد وتستحق. لن يتحقق تحت إدارة األجنبي بناء 
الليبي حتى  حقيقي مستدام. على العكس من ذلك، ما حدث تحت اإلدارة األجنبية للشأن 
اآلن، وبأيدي ليبيين يسعوْن لتحقيق المنافع ألشخاصهم، هو انقسام البالد ودوس القانون 

وانهيار الدولة ونهب المال العام وفساد عظيم.
استعادة الليبيين لمقاليد إدارة أزمة بالدهم وإحالُل االستقرار فيها وإعادة بناء دولتهم - متى 
تمت - ستثير هي األخرى قلقًا لدى األطراف األجنبية، ولكنه سيكون قلقًا على مصالحها التي 
حققتها في ظل الفوضى وغياب الدولة وتقديم الفائزين برضاها لمصالحهم الخاصة على 

مصلحة الوطن.

نور الدين السيد الثلثي

بوكليب  جمعة  تأليف  عن  أكتب  بــأن  سعيد 
وشغوف  السياسي.  الصحفي  المقال  كاتب  األول، 
الذي  معه،  العربي  القارئ  تجاوب  أصداء  لمعرفة 
الخوض  عن  العربية  الصحافة  سفينة  به  انكفأت 
شراعه  الكتاب  هــذا  يكون  وأن  ــرى،  أخ بحار  في 
في  وعنيت  مختلفة.  ثقافية  مغامرة  في  به  ليقلع 
في  كتابه  عنوان  في  االستعارة  بحصر  مقالي 
على  وبالتركيز  التاريخ،  تشغل  التي  الديمقراطية 
لشكلها  أتطرق  فلم  الصحفية.  الكتابة  مضمون 
أكتب في  فلم  أفكارها.  إبالغ  األسلوبي، وخطابيات 
الصحفية  الكتابة  وأساليب  طرائق  مع  التناصات 
المستلهمات  عبر  إلينا  جــاءت  التي  اإلنجليزية، 
بداية  الفابيين  االشتراكيين  لكتابات  العربية 
برنارد  جــورج  الكاتب  وأبرزهم  العشرين،  القرن 
التي  الديمقراطية  يعني  وكأنه  كتب،  الذي  شو، 
تستبدل  بأن:»الديمقراطية  البريكست،  اختارت 
الكثرة  بيّد  باالنتخاب  الفاسدة،  القلة  بيّد  التعيين 
االشتراكي  الديمقراطي  شو  فبرنارد  العاجزة«. 
أساس  أن  إلى  ينبه  سليمة  لديمقراطية  والداعية 
الناخب  هذا  عجز  وإن  الناخب،  هو  الديمقراطية 
عدم  وأن  ضعفها.  ونقطة  الديمقراطية.  عيب  هو 
يده  يجعل  للناخب  والمعرفة  العيش  وسائل  توفير 
للتصويت  يدفعه  وربما  مكبلة  ــه  وإرادت مغلولة، 
إرادته  تُشترى  الفقير  الناخب  حيث  مصالحه،  ضد 

بالمال، والجاهل يتُم تضليله.
لبريطانيا،  هجرته  مع  ترافق  بوكليب  مشروع 
ـ   1978 ديسمبر  السجن  من  عنه  ــراج  اإلف بعد 
على  للحصول  االنــخــراط  ــان  وك  .1988 ــارس  م
السياسية  العلوم  في  بريطانية  جامعية  شهادة 
الديكتاتورية،  أعاقته  الذي  شغفه،  إلذكاء  محفزًا 
 ،1973 العام  الثقافية«  بـ»الثورة  أسمته  بما 
الصحف  1979 تصدر حتى  العام  في  تعد  لم  حيث 
مقاالت  صحفيون  فيها  يكتب  التي  الحكومية، 
أضحت  بل  العام؛  الشأن  تناول  عن  بنفسها  تبعد 
االقتصادي  الجزء  صدور  مع  المترافقة  الصحافة 
عنفي  بخطاب  مؤدلجة  األخــضــر،  الكتاب  مــن 
مباشرة  الموالي  الثورية  اللجان  تنظيم  يصدرها 
مقتصرة  مهنية،  صحافة  والبقية  النظام،  لرأس 
والمنتج  والموظف  الفالح  واهتمامات  شؤون  على 

والمعلم، والشرطي.
بالنهل  لندن،  من  البداية  انطالق  نقطة  كانت 
تقدمها  كانت  التي  السياسية،  الــعــروض  مــن 
وأعراف  بتقاليد  مؤطرة  البريطانية،  اإلعالم  وسائل 
فضوله  أثــارت  يتعودها،  لم  عريقة،  ديمقراطية 
نفسه  أحس  حتى  إليها،  انتباهه  وشدت  المعرفي، 
عينيه  يفتح  فمُذ  بسالسل.  إليها  رُبــط  وكأنه 
يدور  وهو  لياًل،  نهاره  تعب  يتوسد  أن  إلى  صباحًا 
متنقاًل  ومشاهدًا،  وقــارئــًا  مستمعًا  مــدارهــا،  في 
»راديو  في  إذاعية  برامج  من  يقدّم  كان  ما  بين 
باختالفها  الصحف  تنشره  ما  ــراءة  ق إلــى  ــور«،  ف
في  يقدم  وما  وافتتاحيات،  وتعليقات  أخبار  من 

لندنية  نهارات  رواية  على  بالحصول  الحظ  وافر  نالني 
جمعة  للكاتب  الفرجاني  دار  عن  التاريخ  يد  وكتاب 
بوكليب. نهارات لندنية رواية قصيرة ُكتبت على شكل 
جلستين  في  أكملتها  بالخيال«  ممزوجة  ذاتية  »سيرة 
بعنصر  ومطعمة  الرشيق،  وأسلوبها  تدفقها  لسالسة 
ولطريقة  فيها،  المذكورة  األشخاص  خالل  من  اإلثارة 
تغرس  مقتضبة  جملة  في  تأتي  التي  فصولها  إقفال 
حالة اقتناع باالنتهاء؛ ولكنها تحرضك على االستمرار. 
أبعادًا  بمنحها  الـــراوي  حبكها  الــروايــة  شخصيات 
وتفاصيل تقحم القارئ بمواصلة القراءة إلرضاء فضوله 
الذي  الكاتب،  »هــوس«  وضمن  بالمزيد،  الظفر  عبر 
ألجل  أفكاره  بترتيب  مشغول  بأنه  بسرديته،  يفرشه 
عديدة  روايات  من  غيرها  عن  مختلفة  رواية  يكتب  أن 
مونولوجه  لتعزيز  واستخدمها  عليها  اطلع  أو  معروفة، 
أو للتشديد على  الذاتي لمنح دقة لوصف ما يأتي به، 

ما يحاول إقراره.
محمد  الجنسين،  من  لندنية  نهارات  شخصيات 
تأتي  اللطيف،  الجنس  ومن  وسعيد.  ومجيد  وأحمد 
حسيبة وسالي والسيدة الليبية الفارة بطفليها للعيش 
في  حضور  الكاتب  لوالدة  كما  ببريطانيا،  مجددًا 
بذاكرته،  اللصيقة  أقوالها  ترديد  عبر  الرواية،  صفحات 
وفي ثنايا الحنين واللوعة اللتين تتواشجان بال انقطاع.

نصية  عبر  روايته  الكاتب  به  يفتتح  الــذي  محمد 
لرسالة يكاشفه فيها بأنه صار مستعدًا نفسيًا لخوض 
بأنه  الرسالة،  بذات  له،  ويوضح  روايــة،  كتابة  تجربة 
مهتم بمعرفة رأيه عنها. الصديق محمد، الذي يعيش 
الذي  الليبي  المواطن  عن  لمحة  الراوي  يمنحه  بليبيا، 
إذ  األحوال؛  ونمطية  الحياة  مشاغل  ضمن  أيامه  يرقع 
صار البشر يحكمهم منطق المنفعة اآلنية في تسليك 
»نهار  فصل  في  الحقًا  ذلك  تبيّن  كما  حياتهم،  أمور 

للبوح«.
فيه مما »ينفخ  مبالغ  العنيد بشكل  الليبي  »أحمد« 
ليبي،  كمهاجر  أحمد  به.  اللقاء  عند  الكاتب  قلب« 
بسبب  مألوفة  ليبية  شخصية  نمط  بوكليب  يمنحه 

عدم منطقيته وتشبثه بالمعزة ولو طارت.
مجيد الشاب الليبي الذي هاجر لبريطانيا يافعًا، بعد 
بتفاصيل  الحقيقة،  لحظة  ضمن  األحداث  صدمته  أن 
الحياة والبطالة والشعارات ومغامرات السياسة وحتمية 
بما  طيبًا،  بقي  األصيل  معدنه  أن  إال  فيها،  الضحايا 
يكشف أن ما حصل له كان انجرار مراهق لتيار مسيطر 

ويتغلغل في مفاصل المجتمع.
سعيد، يمنح الراوي عبره صورة اللحمة االجتماعية، 

القنوات  على  ولقاءات  مقابالت  من  المساء  نشرات 
تناقص  الكلي،  الشغف  هذا  المتنوعة.  المتلفزة 
وظيفته  من  تقاعده  بعد  فاكتفى  السنوات،  بمرور 
لندن،  في  ليبيا  سفارة  في  إعالميًا  ملحقًا  األخيرة 
بالحرص على اقتناء وقراءة الصحف يوميًا، ومتابعة 
تعليقات.  من  المفضلون  كتّابه  وينشره  يكتبه  ما 
الذي أخذت بيده الصحافة  فالكاتب جمعة بوكليب 
البريطانية، يأخذك بيدها إليه، قبل الولوج معه في 
في  للغائب  المقايس  الشاهد  يكون  حيث  مقالته؛ 
حدثها المخبر عنه. فباب الرأي في الصحيفة مطبخ 
وجبًة  تنضج  مقالته،  عنوان  كما  وكتابته،  ساخن. 

في يد الغيب.
األوســط  الشرق  صحيفة  في  بوكليب  مقالة 
الحاضر  يقايس  فهو  أقرانه،  مقاالت  تغاير  اللندنية 
الغائب عندنا نحن في شرق  عندهم »الغرب« على 
دؤوبة،  شخصية  قراءة  مرجعيتها  وأن  مكان.  الال 
اإلنجليزية،  الصحفية  المقالة  في  طويلة،  لسنوات 
عامين،  من  أكثر  منذ  مطبخها،  أفران  يشعل  التي 
السياسي  االنشغال  »البريكست«،  كبريت  عود 
في  عليه  التصويت  تداعيات  مقاالته  غطت  الذي 
عنه  معبرًا  شغفه  عنوان  ليكون   ،2016 يونيو   23
مسألة  فيها  والخفوت«عكس  »التوهج  مقالة  في 
تحصيلهم  أتموا  من  وأعنى  بها،  مررنا  شخصية 
المدرسي في العاصمة طرابلس التي ترسخت فيها 
فجيلنا  ومستقلة،  حكومية  الليبية  الصحافة  تقاليد 
الجامعي،  بالتأهيل  جيدًا  نفسه  حضر  كان  الذي 
الشأن  مسائل  في  بآرائه  ليدلي  الذاتي،  والتثقيف 
العام، وأبرزها قضايا السياسة، صُدم عندما أغلقت 
من  المجتمع  أفق  أمامه  العسكرية  الديكتاتورية 
كتّاب  مع  به  ُألقي  بوكليب  فجمعة  ــه.  دروب كل 
تسريب  كان  حيث  السجن؛  في  سنوات   10 جيلنا 
أنا كنت  يعاقب عليها.  األخبار جريمة  راديو لسماع 
مجبرًا  اإلعالمية،  العملية  قلب  وفي  السجن،  خارج 
صحف  لمتابعة  مديرًا  أكون  أن  مرتبي  ألتقاضى 
في  محتوياتها  عن  تقارير  وكتابة  الخارجي،  العالم 
كثيرة  وهي  النظام،  رأس  بها  يهتم  التي  القضايا 
قلقه،  ومتنفسات  وارتياباته،  كتوهماته،  متشعبة 
على  حرص  التي  العالم  لمشاكل  حلوله  وبدائيات 
ومقاالت  أخبارًا  كانت  ولكنها  بالجذرية.  وصفها 
المؤثرة  الــدول  تصنعها  سياسات  عن  وتحليالت 
في العالم. ولكن هذه الدول، ومنها بريطانيا التي 
األعوام  في  تعد،  لم  بوكليب،  كاتبنا  فيها  يعيش 
بل  العالم،  في  انخراط  سياسات  تصنع  األخيرة، 
أي  »البريكست«،  اسمها  عقيمة  واحــدة  سياسة 
أشغلها  وال  بنفسي،  أنأى  أن  حاولتُ  لقد  الخروج. 
بما يكتبه الصحفي العربي في قضية »البريكست« 
تصدر  التي  العربية،  الصحف  في  حتى  البريطاني، 
في لندن. ولكني لم أستطع مغالبة متعة التشويق 
وهي  بوكليب،  جمعة  الكاتب  مقالة  في  المفيد 
تتنقل بنا في المتاهة اللندنية عبر دروب السياسة 
في  صباحية  قــراءة  متعة  أساسها  فمقالته  فيها. 

ما لم نقل العصبية، ويتبين ذلك عبر اهتمامه الشديد 
رمضان  عمه  ابــن  زوجــة  ــرار  ف قصة  في  باالنخراط 
بأوالدها، لتعاود العيش بمدينة الضباب، ألجل ضمان 
مستقبل أفضل ألبنائها، بعدما ملت من زوجها الطبيب 
المقصر في رعاية بيته بسبب الغياب المستمر. سعيد، 
الشاب الطموح لخلق حياة أفضل، والذي يعيش عالقة 
الليبية  نعرته  بانت  برتغالية،  شاعرة  مع  بدايتها  في 
الفارة  الليبية  رأي  معرفة  على  الوقوف  على  بإصراره 
أو  ألجل رفع المالم االجتماعي عليه بين أهله بالبالد، 
يظل  الذي  رمضان  عمه  ابن  أمام  التحديد  وجه  على 
تعنيه  تعد  لم  زوجته  أن  ومعلنًا  ذريته،  على  مشغواًل 
في شيء. أعتقد أن السيدة الفارة حالة رمزية يقدمها 
المجتمع  يسود  الذي  والقلق  الضجر  لمدى  المؤلف 
الليبي،  المجتمع  في  الضعيف  الطرف  فالمرأة،  عمومًا، 
أمور  من  بالبالد  يجري  ما  بأن  للتوضح  كصورة  جاءت 
وتوابع المحنة فيها، لم يكن من اليسير التكيف معها، 
خصوصًا وأنها سيدة متعلمة وتجيد اإلنجليزية وتملك 

فرصة للفرار نحو غربة أخرى.
نهارات  رواية  في  مكانة  المهاجرة  العربية  للمرأة 
حسيبة،  شخصية  خالل  من  بوكليب  يعكسها  لندنية، 
المرأة الجزائرية المتزوجة من إنجليزي، وتعمل محررة 
تعايش  كانت  والتي  العربية.  سي  بي  البي  في  أخبار 
المخيفة.  توابعها  بكل  بالجزائر  السوداء  العشرية 
المقتحمة  والمثقفة،  المثابرة  للمرأة  صورة  حسيبة 
الهروب  رحلة  في  للماضي«  ينظر  »ال  بانفتاح  للغربة 
السارد  التقى  الراوي.  يصف  كما  أوطاننا«  »حريق  من 
بالعاصمة  ثقافيًا  النشطة  الكوفة،  دار  في  بحسيبة 
حوارية  خالل  من  ثقافتها  مدى  الكاتب  ويبرز  لندن، 
فصل  في  المعاصرة  اإلنجليزية  الرواية  وضعية  عن 
بأن  لحسيبة  الكاتب  أوضح  إذ  جدًا«؛  عادي  غير  »نهار 
الرواية اإلنجليزية فقدت بريقها عنده، مقارنة بالرواية 
القادمة  ــرى  األخ أو  الجنوبية،  أميركا  في  الالتينية 
الراوي  موقف  بشدة  عارضت  حسيبة  أن  إال  آسيا،  من 
المحافظ.  بأسلوب  اإلنجليزية  الرواية  عن  ودافعت 
بالقرن  اإلنجليزية  الرواية  أن  إلى  هنا  اإلشــارة  تجدر 
اليوم،  إنجلترا  رواية  غير  غرين  مارتن  عند  العشرين 
نوفل«،  و»الكرافيك  الشباب  روايــة  اقتحمتها  التي 
الحرب  بعد  ما  مرحلة  ُكتاب  قادها  كثيرة  تطورات  بعد 
البطالة  في  قضاياهم  انحصرت  إذ  الثانية؛  العالمية 

والفقر والبطولة والجنس والشذوذ.
متراميا  عنصرين  يظالن  النستالجيا،  أو  الحنين، 
كل  عبر  أنينهُ  يشع  لندنية،  نهارات  في  األطـــراف 

ال  بأنه  وشعور  والسيجارة،  القهوة  مع  الصحف 
حتى  فيه،  يعيش  الذي  العالم  مع  متواصاًل  يزال 
القراءة،  هواية  من  يتقاعد  لم  أنه  إال  تقاعده.  بعد 

ليستمتع ويكتب ليشارك القراء متعة قراءته.
السر  لمعرفة  بأيدينا  تأخذ  بوكليب  مقالة  يدُ 
العام  الرأي  توجه  التي  الصحافة،  قوة  وراء  الكامن 
أي  »البريكست«  مصيره:  قضية  في  البريطاني، 
كتبه  مقال  األســاس  في  سببه  كمصير  الخروج، 
بوريس  الحالي  الحكومة  رئيس  هو  شاب،  صحفي 
صحيفة  في  مقاالته  أسهمت  ــذي  ال جونسون، 
العام  ــر  أواخ إليها  انتقل  التي  تلغراف«  »ديلي 
»التايمز«،  صحيفة  من  استبعاده  بعد   ،1987
ستصبح  بريطانيا  بأن  اليمين  لدى  قناعة  بتعزيز 
أفضل من دون االتحاد األوروبي، بعدما كانت هذه 
القضية  فتصير  باليسار.  أساسًا  مرتبطة  القناعة 
على  والبرلمان  ــزاب  واألح الساسة  صنعها  التي 
االستفتاء.  عبر  وضد  مع  االنتخابي  الجمهور  قاعدة 
جديد،  من  صناعتها  فتعيد  الصحافة  لتتدخل 
ثقافية.  صبغة  يتخذ  مجتمعي  نقاش  محور  لتكون 
صحفية  مقالة  ــواره،  أغ تسبر  الــذي  النقاش  وهو 
اإلنجليزية  الذهنية  الطبيعة  في  تغوص  رصينة 
وِبنية وعيها السياسي، في حقبة ما بعد االستعمار، 
إلى  المنتصرين  القطبين  بين  الباردة  الحرب  من 
تبلور  في  بعدها  وما  الدولي،  القطب  أحادية  حقبة 
حجزه  فراغًا  لتمأل  مؤهلة  جديدة  قطبية  مالمح 

الغرب بجدارة قيادة أميركية.
الفلسفة،  علم  فــي  كأستاذ  مهنتي،  بحكم 
بوكليب  جمعة  الكاتب  مقالة  في  هل  أتــســاءل: 
بالتعبير  الفلسفة  اعتبرنا  فلسفة؟ والجواب نعم، إن 
الدهشة:  سؤال  على  المؤسس  الجواب  األرسطي: 
كيف يتجاوز السياسي امتحان التاريخ بنجاح؟ فجميع 
بوكليب،  يكتب  كما  البريطانية،  الحكومات  رؤساء 
ليسوا  شخصياتهم،  وتمايز  اختالفهم  وعلى 
في  يدور  بما  التلميح  أو  التصريح،  إلى  حاجة  في 
بأقدامهم  دواخلهم من قلق وتوتر، وهم يتخطون 
ستريت،  داوننغ   10 في  الحكومة  رئاسة  مقر  عتبة 
ذلك،  ومع  الرئاسي.  المكتب  مرة،  ألول  ليشغلوا، 
في  تنسيهم،  ال  التاريخية  اللحظات  تلك  فرحة  فإن 
سيحزمون  الــذي  اليوم  في  التفكير  ذاتــه،  الوقت 
وماذا  نهائيًا،  المسرح  ويغادرون  حقائبهم،  فيه 
تقييمه  تحاول  وتاريخ  إرث  من  وراءهم  سيتركون 
منخرطة  مقالة  وهي  بوكليب،  جمعة  الكاتب  مقالة 
ولكنها  اإلنجليزي،  بالبرّ  والمعاش  المعيش  بحكم 
وأعني  مختلف،  عشبها  مجاورة  مــراٍع  إلى  تتعداه 
أبدي  خروج  مصير  نجد  وهنا  اإليرلندية.  مقالته 
لون  فيه  »للبريكست«  يكون  تاريخ،  التباس  من 
هوية مغايرة. ونقرأ عن ذهنية سياسة أخرى، يصير 
ارتقاء درجات  للتاريخ يدٌ مجازية، تساعد على  فيها 
اكتفيت  مرحلة  دهاليز  إلى  تؤدي  أبواب  نحو  سلم، 
سنسبرها  العميقة  أغوارها  أما  مالمحها،  بمالمسة 

بالقادم من مقاالت جمعة بوكليب كاتبها.

البعيدة«،  بــالدي  يا  »آه  القصيرة.  الرواية  صفحات 
سنوات  في  بوكليب  جمعة  األستاذ  يرددها  كان  عبارة 
لندن.  في  عليه  تعرفت  حينما  الماضية  التسعينيات 
تنهدته  مستعجبًا  إليه  نظرت  حينما  لي  قال  أنه  أذكر 
حينها أنها »بالد بالمعنى الشعري« بينما نحن نحتسي 
بشارع  صحفية  بمؤسسة  عمله  بمقر  شــاي  فنجان 
انسمور جاردن. »آه يا بالدي البعيدة«، أجد لها تفسيرًا 
يأتي في »نهار مخاتل جدًا« وعلى لسان حسيبة حينما 
فـ »وطن  قلبها كحلم«،  إنها »تحمل وطنها في  قالت 
حسيبة يسمى حسيبة« كما تقول العراقية دعد، إحدى 

الشخوص العابرة التي قابلها صاحب السرد.
بوكليب بكل واقعية يحاول أن يفك غربته من خالل 
لسان  على  يضع  إذ  الغربة؛  وأحكام  المنفى  أبجدية 
بقولها:  جــدًا«  مخاتل  في»نهار  أخــرى  مرة  حسيبة، 
على  صلبة  بقدم  تدوس  بأن  تبدأ  منفانا  »وأبجدية 

قلبك، ثم تمضي لألمام قدمًا،...«.
دواخل  في  ينزف  يزال  ال  الذي  الجرح  ذاك  السجن، 
فقد  الــروايــة،  صفحات  في  كثيرًا  يغيب  ال  الكاتب، 
والذكية  الجميلة  المرأة  تلك  لسالي،  حتى  به  باح 
بال  بطلنا  عليها  تعرف  والتي  والغامضة،  والمثيرة 
معها  الحدث  تفاصيل  الحقًا  واستوعب  كامل،  إدراك 
برأس »مكفوخ«.. من أولى األشياء التي قرأت لألستاذ 
اللندنية  العربي  القدس  بصحيفة  مقااًل  كان  بوكليب 
في التسعينيات الماضية، تحدث فيه عن جلسات دعم 
توابع  من  للتخلص  عليها  يواكب  كان  نفسي  وإرشاد 
تجربته في السجن؛ إذ كانت الكوابيس ال تزال تالحقه، 
رغم العفو وخروجه مبتعدًا عن ليبيا لغربة يشتري فيها 
والذي  حياتك«،  ينقذ  سوف  الكتاب  »هذا  لحظة  ذات 
الــراوي  فيرد  اقتناه،  ألنه  العنيد  أحمد  منه  سيسخر 
خراب  وراء  السبب  كانت  دائمًا،  الكتب،  »إن  ساخرًا 
بيتي«، فالسجن، كتجربة قاسية وعنيفة، ال تزال وشمًا 
على جذران قلبه الذي ال يزال يحن لوطن يلقي بأبنائه 

في عباب بحور وغربة عنيدة.
الكاتب  فيها  يقدم  شيقة،  روايــة  لندنية  نهارات 
نفسه بثوب جديد يخالف كتابته للمقالة والقصة، عبر 
األمام  إلى  هروبًا  وليس   ،Therapy كـ  شحنة  إفراغ 
كما يعتقد محمد. لندن حاضرة في الرواية، من خالل 
والمواصالت  اللون-  داكن  والمعطف-  والمطر  الغيم 
كاتبنا  أوتار  لكن  واألماكن،  المحطات  وأسماء  العامة 
ورد  لمحبس  لمحه  تهتز وبال مخاتلة، حتى بمجرد  قد 
شبيه لمحبس نوار بيتهم في الظهرة بطرابلس فـ»آه 

يا بالدي البعيدة« مجددًا.

بحكم مهنتي، 
كأستاذ في علم 

الفلسفة، أتساءل: 
هل في مقالة الكاتب 

جمعة بوكليب 
فلسفة؟ والجواب 

نعم، إن اعتبرنا 
الفلسفة بالتعبير 

األرسطي: الجواب 
املؤسس على سؤال 

الدهشة: كيف 
يتجاوز السياسي 

امتحان التاريخ 
بنجاح؟

لندن حاضرة في 
الرواية، من خالل 

الغيم واملطر 
واملعطف- داكن 

اللون- واملواصالت 
العامة وأسماء 

املحطات واألماكن، 
لكن أوتار كاتبنا قد 

تهتز وبال مخاتلة، 
حتى بمجرد ملحه 

ملحبس ورد شبيه 
ملحبس نوار 

بيتهم في الظهرة 
ـ»آه يا  بطرابلس ف

بالدي البعيدة« 
مجددًا.

أفغانستان... إعادة تشكيل الدول

تقودها  دقيقة  دراسات  على  تأسس  إذا  إال  ناجحًا  يعد  ال  للدول  االستراتيجي  السياسي  االستثمار 
طويلة  المكاسب  لضمان  الحياة،  مجاالت  شتى  في  المستوى  رفيعي  االختصاصيين  من  فرق 
المدى التي ال تقتصر عادة على المكاسب المادية فقط. وفي هذا النوع من االستثمار، كلما كان 
تتجاوز ميزانيات دول... هذه هي قصة  ما  عادًة  التي  تكلفته  إلى  يُنظر  األهداف ممكنًا ال  تحقيق 

االنسحاب األميركي من أفغانستان باختصار.
فالصراع  أفغانستان،  في  انهزمت  أو  فشلت  أو  خسرت  أميركا  أن  يصدق  أن  لعاقل  يمكن  ال 
رجعنا  ما  وإذا  له...  مهمة  بوابة  كانت  وإن  أفغانستان  يتجاوز  العظمى  الدول  بين  المنطقة  في 

بذاكرتنا وتصفحنا بعض صفحات العشرين سنة الماضية نرى أن:
كان   ،)2021  -  2001( عامًا  عشرين  لمدة  أفغانستان  في  األميركي  التواجد  فترة  خالل   -  1
 ،)2016  -  2008( خاللها  سنوات  ثماني  لمدة  للرئيس  نائبًا  بايدن،  الحالي  األميركي  الرئيس 
واألهدافاالستراتيجية  المشاريع  من  الكثير  على  مباشرًا  اطالعًا  مطلعًا  كان  شك،  أدنى  ودون 
هذا  من  العديد  ومتابعة  بتحديد  أوباما  باراك  الرئيس  المخولين صحبة  أحد  يكون  وقد  ألميركا، 

النوع من المشاريع والمصادقة على وضعها موضع التنفيد.
ال  القرار  وهذا  إرهابيًا.  تنظيمًا  طالبان  يصنف  المتحدة  األمم  من  قرار  1999، صدر  العام   -  2
) تنظيٍم  يزال ساريًا حتى يومنا هذا... وفجأة انقلب تصنيف طالبان حسب المعايير األميركية من 
على  ألفغانستان  ممثاًل  العلن،  وأمام  النهار  وضح  في  طالبان،  وأصبحت  )حركة(؟؟..  إلى  إرهابي( 
المخول  والطرف  الرسمية  الواجهة  وصارت  المفاوض  األميركي  الفريق  قبالة  المفاوضات  طاولة 
المفاوضات  هذه  أن  ننسى  ال  ولكن  األفغاني؟؟..  الجانب  من  للمفاوضات  النهائي  االتفاق  بعقد 

كانت نتيجة اتصاالت سرية طويلة سابقة؟؟.
يوميًا،  دوالر  مليون   300 بلغت  سنة  عشرين  لمدة  أفغانستان  في  أميركا  تواجد  تكلفة   -  3
)كلمة  أفغانستان  من  أميركي  ألف   120 من  أكثر  إجالء  تم  الماضية،  القليلة  األسابيع  وخالل 
االستثمار  مردود  أن  على  شك  أي  دون  تدل  األرقــام  هذه   .)2021  8-  31- األميركي  الرئيس 

السياسي االستراتيجي ألميركا في المنطقة يفوق التكلفة الفلكية الماضية منها والمستقبلية.
السياسة  مفوض  تصريحات  خالل  من  عبر  الذي  األوروبي  لحليفها  أميركا  اكتراث  عدم   -  4
الخذالن األميركي  أوروبي ممزوج بمرارة  امتعاض  الخارجية لالتحاد األوروبي )جوزيب بوريل( عن 
لالتحاد األوروبي، بسبب انفراد واشنطن باتخاد قرار االنسحاب، دون التنسيق مع أوروبا في إجالء 

مواطنيها، والتخوف من أعداد الالجئين المتوقع خروجها من أفغانستان.
أن  بعد  العالم،  على  األميركية  الهيمنة  مشروع  في  الثاني  السيناريو  إال  ليست  أفغانستان 
صرحت  الذي  الجديد(  األوسط  )الشرق  والمسمى  االنتهاء  على  األول  األميركي  السيناريو  شارف 
به علنًا وزيرة الخارجية األميركية السابقة )كونداليزا رايس( والذي يبدو أنه تم تعديله فيما بعد 
الكثير  يتضمن  الدوحة  في  وأميركا  طالبان  حركة  اتفاق  إن  وحتمًا  أفريقيا...  شمال  دول  ليشمل 
بعيدة  جيوبوليتكس  ألهداف  تؤسس  التي  عنه،  ُأعلن  ما  تتجاوز  قد  السرية،  البنود  من  والكثير 
8-2021( حيث   31-( كلمته  في  بايدن  األميركي  الرئيس  لخصها  وقد  أفغانستان،  تتجاوز  المدى 

قال بكل جراءة ووضوح وثقة:
الكبرى إلعادة  العسكرية  الحروب  أفغانستان فقط، بل هو نهاية حقبة  االنسحاب ال يعني  هذا 

تشكيل الدول..؟؟؟
المستهدف،  االستراتيجي  السياسي  لالستثمار  الثاني  السيناريو  أهداف  تلخص  الكلمات  هذه 
التي  إلخ،   ... ونيكل  ليثيوم،  من  أفغانستان  ثروات  وأهمية  قيمة  عن  حديثنا  من  يجعل  مما 

ستكون جُلها في أيدي الشركات األجنبية، ال طائل منه.
ليبيا

أفغانستان  في  وسيحدث  حدث  ما  وتداعيات  المقبل،  ديسمبر  في  انتخابات  على  قادمة  ليبيا 
خالل األشهر المقبلة سيكون له تأثير مباشر على ليبيا.

أفغانستان،  من  أميركي  انسحاب  إلى  الوصول  في  المشاركة  للدول  فاحصة  بعين  فالناظر 
عظمى،  ودول  أممية،  بعثة  إلى  إضافة  طالبان،  لحركة  واللوجستية  التقنية  المساعدات  وتقديم 
ودول شقيقة، ودول مُطبعة.... جميعها لها مصالح مشتركة ومتشابكة ومتناقضة، وليبيا ليست 
البينية،  تحالفاتها  تذبذب  جرّاء  عقباه  تحمد  ال  ما  إلى  تؤدي  قد  ليبيا  في  فصراعاتها  استثناء، 
قبل  دولتهم  الليبيين الستعادة  يدفع  أن  يفترض  ذلك  كل  ليبيا...  في  أطماعها  اختالف  وبالتالي 

أن تضيع بين أقدام المتربصين بها.

أنور الكبير
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ومنذ  الحياتية.  وخبرتنا  والثقافي  الوجداني  تكويننا  في  وافر  بنصيب  األصدقاء  يسهم 
ابن  أو  أخي  أن  أعتبر  كنت  القرابة.  قبل  المقدمة،  في  الصداقة  أضع  كنت  الباكر  شبابي 
رابطة  قيدًا.  حتى  وربما  شكلية،  رابطة  القرابة  رابطة  فستظل  صديقي  يكن  لم  إذا  عمي 

الصداقة يمكن أن تعزز رابطة القرابة، لكن العكس ليس صحيحًا.
هو  الذي  العمر«،  سرديات  الذات:  »أشتات  كتابي  في  أفردت  اإليمان  هذا  أساس  على 
التي كتبتها  المراثي  المراثي« يضم  الذاتية، قسمًا أسميته »كتاب  السيرة  نوع من كتابة 

حول أصدقائي الذين رزئت بفقدهم.
يوم الجمعة، -3 9-2021، تلقيت نعي صديقي نصر الدين القاضي.

تعرفت إلى نصر الدين القاضي، أول مرة، بداية سبعينيات القرن الماضي. كنت أدرس 
على  عرفنا  التجاري.  هايتي  بمعهد  يدرس  هو  وكان  الثانوية،  الدهماني  زاوية  بمدرسة 
طلبت  األدبية.  الكتابة  نمارس  الدين،  ونصر  أنا  أننا،  اعتبار  على  عمي،  ابن  زميله  بعضنا 
الزيارة  ظروف  تكن  لم  لألسف،  لكن،  الدعوة.  فلبى  لزيارتي،  اصطحابه  عمي  ابن  من 
من  ستارًا  عليه  وأسدل  وقتها  من  كبيرًا  قدرًا  التهم  الكهرباء  انقطاع  أن  بسبب  مريحة، 
التقينا بعدها مصادفة وبشكل  الظالم الكثيف. قرأ عليَّ بعضًا من قصائده وتركها معي. 

عابر مرة أو اثنتين، وانقطع تواصلنا.
البوسيفي.  ومحمود  زعبية  بشير  صحبة  زارني  السجن،  من  خروجي  ليوم  التالي  اليوم 
المعدودة  ظهوره  مرات  خالل  من  السجن  في  عرفته  السجن.  قبل  زعبية  بشير  ألتق  لم 
اليوم السابق العتقالنا  البوسيفي فالتقينا في  الليبي، أما محمود  التلفزيون  والمتميزة في 
لقاء مزدحم لم نتعارف فيه. ورغم ضعف ذاكرتي  الثورية«، في  من قبل عصابات »اللجان 
آخر  ما لمحته بعد حوالي خمس عشرة سنة من  أول  الدين  فإنني تذكرت نصر  البصرية؛ 

لقاء عابر لنا.
ليصطحبني  مساء  يومي،  شبه  بشكل  بيتي،  إلى  يأتي  كان  سنوات  أربع  حوالي  لمدة 
زعبية، ثم  الويفاتي وبشير  والراحل علي  البوسيفي  بيته ونلتقي مع األصدقاء محمود  إلى 
»مربوعة«  بنائه  إثر  األصدقاء  نطاق  اتسع  بعدها  سهرتنا.  نهاية  بعد  بيتي  إلى  يعيدني 
النجيلة،  السكن بمنطقة  إلى  الزواج،  أنا، بسبب  انتقلت  أن  إلى  البيت.  مستقلة نسبيًا عن 

فتناثرت زياراتي.
داوم على كتابة الشعر، وكان شعرًا متميزًا برهافته وعذوبته:

بعض  الجميلة  الرغبات  أسارير  تنبسط  أن  عسى  القصائد،  بأجنحة  نلوذ  أن  »يطيب: 
الوقت. ويليق: أن يوقع القلب إيقاعه الرائق، وقت الصحو وال يرتبك...«.

تبادلنى برقة، ورشاقة تحية  ابتسامتها، ومطمئنة تعبر قلبى حين  الباهت  »لوَّن يومى 
الصباح فى توغلها الرهيف صوب القلب رعشة اللمسة الولهى واشتعال العصافير...«.

موازيًا  والنماء،  والحب  والجمال  بالحياة  نابضًا  شعريًا  عالمًا  يخلق  أن  على  يصر  كان 
الممنوعة  بـ»الطرق  والممتلئ  السوية  الحياة  لتطلعات  المعادي  الشظف  الواقع  لعالم 
والمسدودة« مثلما يقول في إحدى شذراته الشعرية. ولم يكن يحفل بالتقدم إلى الحركة 
كان  وإنما  اآلخرين؛  بصمات  جانب  إلى  عليها  بصمته  يضع  أن  بدافع  الليبية  الشعرية 
الشعر لديه عادة حياتية مثل شرب القهوة أو الشاي أو الجلوس على الشاطئ أو الدندنة 

بأغنية.
المتوازن  التعايش  على  قادر،  غير  وحتى  قابل،  غير  فشيئًا،  شيئًا  صار،  النضر  قلبه  لكن 
المتشوك  الواقع  عن  متجافيًا  يوتوبياه  يعيش  يجعله  عما  يبحث  فأخذ  المر،  الواقع  مع 

متناسيًا وجوده.

له  إنجليزي.  وفيلسوف  كاتب   «  Aldous Leonard Huxley  - هكسلي  ليونارد  »ألــدوس 
أكسفورد،  في  تخرج  متنوعة.  ومقاالت،  وقصائد،  واقعية،  روايات  بين  ما  كتابًا،   50 من  أكثر 
بدرجة البكالوريوس في األدب اإلنجليزي. ولد يوم 26 يوليو 1894، في بريطانيا، وتوفي يوم 
األدبية  األصوات  أهم  من  واحدًا  ويعتبر  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في   1963 نوفمبر   22
أعلى نسبة  التي حققت  روايته »عالم جديد شجاع”  أشهر  العشرين، من  القرن  في  والفلسفية 
مبيعات بعد صدورها عام 1923، وهي التي أبرزت شكوكه ومخاوفه من التقدم العلمي، وقدرته 
على السيطرة على حياة الناس وتحويلهم إلى أتباع، مجرد تروس في عجلة التطور. ومن أهم 

مؤلفاته رواية »الكروم األصفر«، و »الجزيرة«، و«أبواب اإلدراك«، و«السجن«.
من أقواله الفلسفية: »التجربة ليست ما يحدث لإلنسان، بل هي ما يفعله اإلنسان بما يحدث 
له«. ولقد قرأت له، مؤخرا، مقاال فلسفيا أحسست عبره وكأنه يتحدث عن حالة تنتابني، شخصيا، 
بين حين وآخر، ولعلها تنتابكم انتم أيضا. المقالة تتحدث عن شيطان أسماه )أكسيدي(، وهو 
شيطان لئيم، وذو »دهاء مميت«، وال يخشى الظهور والتسكع ومناوشة عباد اهلل جهارا نهارا! 
فانتبهت إلى أن اهلل امتحننا بنسخة ليبية منه، فهو يتسكع بين ظهرارينا، ليس في القيلولة، 

فحسب، مثل )أكسيدي( ولكن طوال النهار والليل أيضا!
لنا  أنه  كيف  معا،  نرى  ثم  )هكسلي(  الكاتب  شيطان  )أكسيدي(  عن  أوال  أحدثكم،  دعوني 
شيطان »ظريف« مثله تماما. )هكسلي( يحدثنا عن جماعة من رهبان المسيحية األولى، أسماهم 
)السينوبيت( لجأوا إلى صحراء مصر العليا، في جنوب سيناء، التي تحوي العديد من األديرة لعل 
أشهرها كنيسة )سانت كترين(. والمعروف أن الرهبان يتقشفون كثيرا ويتعمدون القيام مبكرا 
ليعملوا بجد تحت الشمس الحارقة، زادهم قليل وتعبهم كثير، وهذه المعاناة لتطويع النفس، 

ولمعاقبة الجسد، ثم يعودون وقت الظهيرة لراحة القيلولة.
يقول )هكسلي( أن معظم الشياطين يتسللون ويتلصصون وقت حلول الظالم، ولكن أحدهم، 
وهو )أكسيدى( الخبيث كان ال يخشى الظهور في النهار بل انتهز فرصة حالة الرهبان البدنية، 
بسبب  المنهكة  قلوبهم  إلى  وهنهم  بسبب  يتسلل  فكان  وضعفهم،  الشديدة،  الحرارة  وقت 
بالسوء!  األمارة  النفس  ويثير  عندي!-  من  إضافة  وهذه  الكهرباء(  )وغياب   - الشديدة  الحرارة 
حالة  له  يبرز  إذ  )الثورة(  مرحلة  الراهب  يصل  حتى  سخطها  وإثارة  صبرها،  إضعاف  في  ويأخذ 
حياته البائسة، المقفرة، التي ال طعم لها وقت الظهيرة، وما زال بينه وبين وقت العشاء الجماعي 
الليلي ساعات طويلة، والشمس معلقة فوق رأسه، ويأخذ يوسوس له: »ما جدوى بقائه في هذه 
الصومعة؟« ولماذا ال يكون اقترابه من ربه وهو »مستلٍق على شط من شطوط )شرم الشيخ( أو 
سهل حشيش أو ذهب، شط البدين، أو تاجورا مثال« - وهذه الفقرة، أيضا، من عندي لم يكتبها 
إلى تأمالتهم،  الرهبان، وتصعب عودتهم  )أكسيدي( في الوسوسة، وإثارة  )هكسلي(!- ويستمر 
بسبب محاصرة االشمئزاز، واإلعياء وحالة اليأس السوداء، ومن ثم الكفر، حتى يغادروا الدير، من 

دون أن يعرفوا إلى أين؟
ويتابع )هكسلي( تطوير )إكسيدي( لمهاراته، بما يتفق وما حدث خالل العصور الوسطى، متخذا 
ميادين  ووجد  تخصصه  مجال  وسع  قد  كان  وإن  الطيبين،  الرهبان  هؤالء  من  فرائسه  بإصرار 
أخرى بين عامة الناس الطيبين أيضا، مما جعل علماء النفس، المتخصصين في الشر، يسمون 
الحالة التي تصيب الرهبان )سأم القلب( معتبرينها إحدى الرذائل الثماني التي تصيب اإلنسان، 

معتبرينها، مجرد خمول!
ويتدخل الشاعر والمؤلف اإلنجليزي )جيفري تشوسر( في موضوع )أكسيدي( هذا ويقول: »إن 
أكسيدي هذا يجعل الرجل ثقيال، حساسا، مشلول اإلرادة، بطيئا ثقيال ضعيف األمل، يائسا، وفوق 
ذلك يبتعد عن المشاركة في أي عمل خيري، متشائما على الدوام« والمرء ال يستطيع أن يتجاهل 
العصور  إنجليزي في  أعظم شاعر  يعتبر  الذي  )تشوسر(،  السيد  الصادر من  التوصيف،  مثل هذا 
خصوصا  اإلنجليزي«،  الشعر  »أبو  أو  اإلنجليزي«  األدب  »أبو  لقب  عليه  أطلق  والذي  الوسطى، 
وأنه أضاف أن أكسيدي يتسبب في حصيلة كبيرة من الخطايا، منها الكسل، واإلهمال، والتفكك 
الخلقي، والبرود، وعدم اإلخالص .. »وخطيئة الحزن الدنيوي، التي تذبح اإلنسان..« مثلما يقول 
القديس بولس ويضيف: »مصيرهم الدائرة الخامسة من الجحيم، خالدين فيها أبدا، إذ سيقذف 
بهم في الطين اللزج، وأناتهم وكلماتهم تظهر على السطح في هيئة فقاقيع، كوصف )دانتي( 
لهم في جحيمه: »كنا ضجرين في الهواء، الذي جعلته الشمس حلوا، وفي جالل الشمس الالمع، 
الحفرة«  هذه  في  األبد  إلى  نعيش  الضجر  وفي  بالضجر،  بدأنا  لقد  أسود.  دخانا  قلوبنا  صبت 

ويضيف: »أن االبتهال يتحشرج في حلوقهم، كما لو أنه غناء، تنقصه الكلمات والنغم..«.
وما إن انتهيت من قراءة )أكسيدي( هذا حتى حمدت اهلل أن ديننا لم يذكر لنا أبدا.. أبدا هذا 

الشيطان اللعين. فالحمد هلل - يا سيدي- على هذه النعمة!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الصابري عرجون الفل/ الصابري عمره ما ذل
الصابري ورد وياسمين/الصابري زين على زين

غرب  من  فقراء،  مهاجرون  الصابري، حي شعبي، سكنه  حي 
األهم،  لكن  بنغازي.  مدينة  أطــراف  من  وبدو  ليبيا،  وجنوب 
للفن  الصابري، مركزًا  يُعد  أفريقي، من بهم  سكانه من أصل 
أشهر  كان  الحي،  ومن  بـ»المرزكاوي«.  عرف  ما  ومنه  الشعبي، 
الموسيقى والغناء، وفي اآلداب والثقافة،  الفنون؛  الليبيين، في 

والرياضة والسياسة.
وأن  أكون من سكان هكذا حي.  بأن  ولهذا كنت محظوظًا، 
يهاجر أهلي، من مدينة زليتن في الغرب، إلى بنغازي وفي حي 
الصابري، ما كان يعج أيضًا بالطرق الصوفية، فكنت في صباي 
صوفية،  أصول  من  أني  العتبار  األسمرية،  الزاوية  في  تربيت 
ومصر  العربي  المغرب  في  معروف،  شهير  شيخ  األكبر  فجدنا 

والسودان:»عبدالسالم األسمر«.
بشكل  ومتغيرة  متحركة  واالقتصادية،  االجتماعية  الظروف 
القرن  أبناء  من  أنا  القرون.  قرن  العشرين  القرن  خالل  مفرط، 
العشرين، كما من أبناء دولة االستقالل؛ حيث ليبيا استقلت في 
24 ديسمبر 1951، ولهذا كنت تلميذًا، في دولة المملكة، التي 
يفك  أسرتي،  في  فرد  أول  كنت  وقد  إلزاميًا.  التعليم  فيها  كان 

الخط أي يمحو أميته.
فقيرة  والــدولــة  التعليم،  على  حريصًا  ــي،  األم أبــي  كــان 
أنفسهم،  اعتبروا  فقد  المدرسون،  وأما  أيضًا،  حريصة  الموارد، 
المدرسة  في  هذا  من  الصاعد.  الجيل  فيها  نحن  نهضة،  رواد 
االبتدائية، وجدت حرص المعلمين، منهم »إبراهيم السحاتي«، 
نقيب  ثم  الليبيين،  المعلمين  نقيب  بعد  فيما  صــار  من 
جعلني  السحاتي«،  »إبراهيم  المعلم  هذا  العرب.  المعلمين 
االبتدائية،  الخامسة  السنة  في  حائطية  جريدة  لتحرير،  رئيسًا 
معلمي  بمساعدة  فيها،  أكتب  وكنت  »الشروق«،  اسمها  أذكر 
النظام  في  المعارض  العربي،  القومي  المعلم  هو  ومراجعته، 

الملكي، من ساهم في تأسيس نقابة المعلمين.
أذهب  الطفولة،  منذ  جعلني  التاجر،  أبي  آخر  جانب  من  ثم 
فجرًا معه لدكانه لمساعدته؛ حيث كنت االبن األول له والذكر، 
لشراء  القروش،  يمنحني  لهذا  للعلم،  محبًا  كان  األمي  وهو 
و»سوبرمان«  المصرية  »سمير«  كمجلة  األطفال،  مجالت 
اللبنانية، و»الليبي الصغير« التي كانت ملحق مجلة »الحديثة«. 
بالقراءة  شغوفين  مثلي،  المدرسة  في  زمالء  لي،  كان  وأيضًا 
والمخرج  العرفي«،  »محمود  الشعر  كتب  من  مثل  الكتابة،  ثم 
»فتحي  المدرسة  ناظر  وكــان  الحوتي«.  »داوود  المسرحي 
معين  خير  ببيروت،  األميركية  الجامعة  في  درس  من  الجدي«، 

لنا، مع مدرس اللغة العربية اللبناني »عيسى التهامي«.
يُوجب،  كان  ما  الفقر،  منها  عدة،  عوامل  تظافرت،  هكذا 
والنهضة،  الحياة  أس  هي  الثقافة  والثقافة.  بالعلم  نتميز  أن 
عشر،  التاسع  القرن  منذ  العرب،  المثقفون  اعتقد  أوهكذا 
نشأت،  االعتقاد  هذا  ضمن  النهضة.  وطريق  الطريقة  أنها 
على  تربوا  علموني، هم من  التربية، وكان من  الثقافة  فكانت 

المعلمين األوائل، المحتارين بين األصالة والمعاصرة.
هذا الظن في الثقافة، ما كان يعاني، من انفصام شخصية، 
الوحيدة  الطريقة  بأنه  والتحرير،  االستقالل  دولة  في  صبغ 
الممكنة، للمشاركة والتعبير عن الذات. بعد قامت هذه الدولة، 
بتأميم السياسة، ومنعت األحزاب وما في حكمها. لهذا الجانب 
المرحلة،  فنجوم  ثقافية،  الذاتية  ميولي  كانت  الموضوعي، 
كان  ليبيا  ففي  الُكتاب.  كلثوم،  وأم  الكرة  والعبي  الساسة  غير 

الكاتب »الصادق النيهوم«، بالنسبة لجيلي نجم النجوم.
انقلبت:  قد  والبالد  وحياتي  إال  الخط:  أفك  لم  لألسف،  لكن 
عربية  هزيمة  عقب  جاء  ليبيا،  في   1969 سبتمبر  أول  انقالب 
ومعه  سبتمبر  انقالب  جــاء   ،1967 يونيو   5 هزيمة  نكراء، 
ما  مصر،  في  وكذا  سورية،  ثم  السودان  في  أخرى  انقالبات 
ومحاكمة  الجيش،  قائد  عامر  عبدالحكيم  المشير  بانتحار  عرف 

رفاقه. ثم سقوط ديجول في فرنسا، بعد ثورة الطالب العالمية 
.1968

في  جديدة  مرحلة  في  حدث  ليبيا،  في  سبتمبر  انقالب  نعم 
كنت  كمتمرد،  كمراهق،  ولهذا  العربي.  العالم  وخاصة  العالم، 
والمتتالية  الجمة،  المظاهرات  في  وخرجت  االنقالب،  مع  أيضًا 
المحلية  األغلبية  من  مؤيدًا،  االنقالب  وكــان  تؤيده.  التي 
مصر  اعترفت  األولى،  الساعات  من  حيث  والدولية،  واإلقليمية 
عبدالناصر، والواليات المتحدة وبريطانيا، من كان لهما قواعد 
عسكرية في ليبيا!. وما زلت أعتقد، أن انقالب سبتمبر في ليبيا، 
العربية، لهما األثر األساس فيما تعانيه   67 كما هزيمة يونيو 

ليبيا، اليوم والعرب اليوم.
لم  إدريس  الملك  أن  رغم  العسكري،  سبتمبر  انقالب  جاء 
غير مؤسسة عسكرية، من  لليبيا جيش،  يكون  أن  يعمل، على 
الحديثة، بدافع تفادي االنقالب، ما كان حدث في  الدولة  لزوم 
المملكة  وإنشاء  الليبي،  االستقالل  ساعة  مصر،  الكبرى  الجارة 
أصبحت  الستينيات،  مطلع  مع  ليبيا،  أن  أضف  المتحدة.  الليبية 

دولة بترولية، على ثروتها المستجدة العين.
نشأة  في  تقليديًا،  نهجًا  تنهج  أن  أرادت  المملكة،  وليبيا 
وتطوير الدولة، في زمن غير تقليدي. لهذا كان انقالب سبتمبر 
انقالبًا غير اعتيادي، مثلما حصل في سورية والعراق والسودان. 
وكانت جميعها انقالبات قلبت الحال واألحوال، وأدخلت البلدان 
أو  االنقالبات،  هذه  قيادة  أرادت،  لقد  لها.  ليست  مهام  في 

زعمت، الزعامة اإلقليمية، وطمعت في دور دولي حتى!.
أن  ويكفي  البلدان.  هذه  منه  عانت  الذي  الويل،  مركز  هنا 
األولى،  انقالبه  ساعات  منذ  القذافي،  معمر  العقيد  أن  نتذكر، 
زعم أنه جاء بـ»نظرية عالمية ثالثة«، إلنقاذ العالم الذي يتقلب 
ثمن  العمر،  أول  في  معهم،  ودفعت  الليبيون،  فدفع  يتغير،  وال 

رغبات وأحالم يقظة القذافي، من أجل تغيير هذا العالم!.

رغم تذييل الكاتب عمر الككلي مقالته برابط مقالة الهادي بوحمرة 
بعد إشارة )انظر إلى(؛ فإنني في الواقع لم أنظر للمقالة المذكورة، 
الكتابات  قراءة  إلى  الميل  في  أستمر  ال  طبيعتي  من  أن  والسبب 
التي تهيمن عليها غنائية الصوت الواحد أو المونولوج، والمنطلقة 
من إثبات فكرة مسبقة ال يأتيها الباطل من أي جهة، متوجسًا من 
وحاشيته  السياسي  مناخنا  على  هيمن  الذي  الخطاب  هذا  طبيعة 
الثقافية ردحًا من الزمن، وال يزال يؤثر بوعي أو دون وعي في كثير 
من الكتابات، وهي النوع من الكتابة المحكومة بوسواس القبض 
الحقيقة مثل أي خطبة تنقل من فوق منبر مصفحة  النهائي على 

ضد النقاش.
يشير الككلي نقاًل عن مقالة الهادي التي ينتقد فيها الدساتير 
الوطنية،  اتفاق دولي، ال دور فيه لإلرادة  بأنها »نتاج  التي يصفها 
فرض  أو  الدولي،  المجتمع  أقامها  هيئات  عمل  من  كانت  وأخرى 
عليها مبادئ توجيهية، وأصبحت تحكم شعوبًا، لم يكن لها دور في 
أمثلة على ذلك  الككلي،  ينقل  د. بوحمرة، كما  نشأتها«. ويضرب 
 ،)2001( وأفغانستان   )1995( والبوسنة   )1960( قبرص  بدستور 

وأيضًا بالدستور الليبي )1951(.
 )1951( الليبي  الدستور  وضع  السياق  هذا  في  يعنيني  وما 
ضمن الدساتير التي كتبتها إرادة دولية، وال أستطيع أن أقيم باقي 
أحاطت  التي  التاريخية  الظروف  أعرف  ال  ألني  المذكورة  الدساتير 
بصدورها، مثلما أعرف تقريبًا بالتفصيل ظروف وآلية إصدار الدستور 
لكتاب  المركزة  قراءتي  من  المعرفة  هذه  وتتأتى   .)1951( الليبي 
الجزء  وخصوصًا  المتحدة«،  واألمم  ليبيا  »استقالل  بيلت  أدريــان 
الستين  لجنة  عمل  على  كليًا  ركز  الذي  الثالث  المجلد  أو  الكامل، 
التي  وبالوثائق  بها،  أحــاط  ما  بكل  الدستور  صياغة  ونقاشات 
مادة  مادة  الدستور  ونقاشات مشروع  الجلسات،  بمحاضر  تستعين 
وكان  وأقوالها،  أسماءها  يذكر  وطنية  ليببية  شخصيات  قبل  من 
تقديم  في  الرغبة  إليه  تحال  حين  استشاريًا  وفريقه  المندوب  دور 
المشورة من لجنة العمل داخل لجنة الستين، فضاًل عن السماح في 

بعض الجلسات للنخب المثقفة والجمهور بالحضور.
عقود  خطاب  صــدى  كونه  جزافًا  الحكم  هــذا  في  يستفز  ما 
المرحلة،  أدواته لتشويه تلك  السابق كل  النظام  طويلة، عبأ فيها 

خاضعة  كانت  والمفكر(  )المنظر  سُمي  الذي  الزعيم  أطروحة  ألن 
يحكم  الذي  الداخلي  المونولوج  صوت  ولهيمنة  نفسها  للغنائية 
وينتهي  عنده  من  بدأ  شيء  كل  أن  بوسواس  المصاب  مشروعه 
المغيربي،  زاهــي  دكتور  أخيرًا  ترجمه  الــذي  الكتاب  هذا  عنده. 
الوطنية  الدولة  تشكيل  مرحلة  يرصد  مرجع  كأهم  متاحًا  وأصبح 
عشر  له  اإلعداد  خالل  المؤلف  قضى  عامين،  خالل  األولى  الليبية 
سنوات من الترحال بين أراشيف المؤسسات التي كانت لها عالقة 
المحاضر  وحتى  الوثائق  كل  وترجمة  قراءة  ومن  االستحقاق،  بهذا 
المكتوبة بخط اليد كي يصل إلى هذا السرد الدقيق والموضوعي، 
وبالحياد نفسه الذي مارسه في مهمته في ليبيا، حين كانت منظمة 
األمم المتحدة في بدايتها وكان الحياد ممكنًا وفق الشحصية التي 

تعمل فوق األرض.
دولية  إرادة  أو  دولي  مجتمع  عن  نتحدث  حين  آخر،  جانب  من 
نعي  أن  دون  واحد  قياس  في  عليها  نحكم  أن  الوجيه  من  فليس 
وأسلوب  بنيتها  في  تغيرات  من  حصل  وما  الزمن  عبر  طبيعتها 
صيغ  حين  وعمليًا  نظريًا  نفسها  ليست  اإلرادة  هذه  ألن  عملها، 
وعندما  سبتمبر،  من  عشر  الحادي  أحداث  بعد  أفغانستان  دستور 
األمم  منظمة  عمر  كان  عندما  سنة   70 قبل  ليبيا  دستور  صيغ 
في  الرئيسي  مقرها  بناء  طور  في  تزال  وال  أعوام  أربعة  المتحدة 
بيلت  المفوض  وكان  الليبي.  الملف  في  شروعها  وقت  نيويورك، 
ما  وثقافاتها،  الشعوب  تحترم خصائص  ثقافية  خلفية  ينطلق من 
جعلته يتجاوز شروط قرار المنظمة في الشأن الليبي حين اطلع على 
طبائع وخصائص هذا المجتمع، ودافع عنها في اجتماعات الجمعية 
العامة احترامًا لرغبات الداخل. فاإلرادة الدولية في قرارها اشترطت 
»ليبيا دولة مستقلة موحدة ديمقراطية« غير أن الوضع الذي واجه 
بيلت وقتها جعله يسلم بمبدأ شكل الدولة الفيدرالي أمام الواقع 
دستورية  مدونة  إطار  وفي  األطــراف،  بعض  ورغبة  األرض،  على 

ونظام إداري سيؤدي تدريجيًا إلى وحدة البالد.
كان بيلت يتنقل بين األقاليم الثالثة وبين النخب والشخصيات 
الفاعلة في هذه األقاليم، ويتصادم مع حكومات الوصاية الفرنسية 
المجتمع  الوطنية من  النخبة  رغبات  واإلنجليزية في سبيل تحقيق 
لجنة  أعضاء  بينما  المواقف،  هذه  بمثل  زاخر  والكتاب  المحلي، 

بأنه  أحسوا  إذا  المندوب  توبيخ  في  يجدون حرجًا  ال  كانوا  الستين 
يحاول أن يتدخل في عملهم دون طلب المشورة؛ بل وتصادموا مع 
مندوبي الباكستان ومصر في مجلس ليبيا عندما ما حاولوا التدخل 

في صياغة الدستور.
وفي النهاية خرج دستور يقدم المصلحة الوطنية على كل شيء، 
واعتراض  منه  كثيرة  نقاط  على  الوصاية  حكومات  اعتراض  رغم 
دول  خصوصًا  المتحدة،  لألمم  العمومية  الجمعية  أعضاء  بعض 
أميركا الالتينية التي كانت متعاطفة مع إيطاليا وأقليتها في ليبيا. 

ولو حاولت أن أنقل اقتباسات من هذه الوقائع لما كفاني مجلد.
في  كانت  فقد  االستحقاق  بهذا  المتحدة  األمم  بعثة  عالقة  أما 
المؤلف  يروي  كما  المباشر  التدخل  دون  والنزاهة  التعاون  قمة 
تفاصيلها موثقة، وحتى عندما أدلى بمقترحات تختار منها الجمعية 
تعليقات  على  التأسيسية  الجمعية  فعل  رد  كان  فقد  التأسيسية... 
المفوض متحفظًا بشكل قاطع. وعن هذا الرد يقول بيلت: »وعلى 
الرغم من ذلك كان الحدث درسًا للمفوض، الذي تعلم أن عليه أثناء 
أنه سيواجه من  ممارسة وظائفه االستشارية أن يضع في حسابه 
حين آلخر رفضًا التباع مشورته. وفي هذه الحاالت، يجب أال يشعر 
بالكدر أو االنزعاج، حتى وإن بدا في أعين الناس أنه فقد ماء وجهه. 

وكان هذا جزءًا من الواجبات العادية ألي مسؤول دولي«.
القول بأن اإلرادة الدولية هي التي كتبت الدستور اتهام مبطن 
للجنة الستين وللجان المنبثقة عنها بالعمالة أو التواطؤ على أقل 
فيه  المرحلة  لتلك  تأمل  أو  تفحص  الحكم دون  وإلقاء هذا  تقدير، 
إجحاف كبير، ويقوض المنطلقات األخالقية التي تفرض علينا مبدأ 
اإلنصاف حين نتحدث عن حقبة وعن جيل كامل؛ بل وعن تأسيس 
السجن  من  طويلة  سنوات  أو  حياتهم  الكثيرون  دفع  وطني  كيان 
أو النفي من أجل القيم المدنية التي تبنى عليها الدولة الحديثة، 
والتي خُسف بها مع حقبة هيمنة الصوت الواحد الذي كتب التاريخ 
الذن  المؤسسين  أولئك  منه  وأقصى  الخاص،  مزاجه  على  الليبي 

يستحقون منا وقفة إنصاف.
أداء  عن  وال  الوقت،  ذلك  في  مثالية  دولة  عن  أتحدث  ال  وهنا 
يشير  كما  الدولية  فــاإلرادة  والضغوطات،  التجاذبات  عن  بمعزل 
وفي  المستعصية،  األزمات  بعض  لحل  ضرورية  تكون  قد  الككلي 
الدستور  صياغة  في  اإلرادة  هذه  تتدخل  أال  يجب  األحــوال  جميع 

الوطني التي يجب أن تكون شأنًا محليًا.
ألقاه  الذي  الحكم  بهذا  بتحوط  الككلي  الكاتب  يسلم  رده  في 
بين  ووضعها  دقيقة  لمفدرة  باستخدامه  يستدرك  لكنه  الهادي؛ 

قوسين حين يجادل
مسألتين،  الليبي  للدستور  الدولي  »التوجيه«  حلَّ  »وبالتالي 
ليبيا،  تحته  كانت  الذي  االنتداب  وضع  أنهى  أنه  األولى  المسألة 
حرب  إلى  وتحوله  االنقسام  تفاقم  دون  حال  أنه  الثانية  والمسألة 
لكنه  التوجيه؛  على  وفريقه  المبعوث  دور  اقتصر  وفعاًل  أهلية«. 
توجيه خاضع للخبرة التي كان يفتقدها معظم أعضاء لجنة الستين 
بالشأن  الصلة  ذات  األطــراف  وحاولت  سياسية.  إلمــالءات  وليس 
تتالشى  أو  نطاق  أضيق  إلى  تتراجع  لكنها  تضغط؛  أن  الليبي 
التفاصيل رغم االختالفات  إرادة وطنية كانت واضحة في كل  أمام 
الظاهرة. من جانب آخر، وفيما يخص االنقسام والخوف من الحرب 
على  التوقيع  ذلك  سبق  فقد  الككلي،  إليه  تطرق  الذي  األهلية 
مواثيق المصالحة بين مناطق وقبائل ليبيا منذ العام 1946 تحت 
رعاية األمير وبعض األعيان اآلخرين، ولوالها كان من الممكن أن 
إقليم وليس  األهلية في كل  الحرب  أو  الثأر  أخذ  تحدث حاالت من 
بين األقاليم، ألن هذه المواثيق كانت غايتها المصالحة االجتماعية 
الفرشة  لهذه  بيلت  ويتطرق  إقليم،  كل  داخل  السياسية  وليست 

االجتماعية التي هيأت للعمل السياسي فوقها.
يعتبرونهم  ومؤسسون  به،  تفتخر  تاريخ  لديها  األمــم  كل 
رموزًا وطنية تعزز ثقتهم بأنفسهم، وحين نُفرغ تاريخنا من كل 
نقول نستحق  كأننا  الواقع  في  فنحن  واألخالقي،  الوطني  محتواه 
ما يحدث لنا، أو نقول للمفسدين اآلن ولمن يخضعون إلمالءات 
من خارج الحدود، هذا طبيعي، وهذا ما فعله أجدادكم، وإن هذا 
أستغرب  وأنا  مزيف.  فيه  ما  وكل  كذبة  التاريخ  طوال  كان  البلد 
التاريخ  وتحرير  النظام  سقوط  بعد  الخطاب  هذا  يستمر  كيف 
أن نطلع على  متاحًا  وأصبح  عليه،  وما  له  ما  بكل  الوطني  الليبي 
الكيان،  إيماننا بهوية هذا  جوانب كثيرة كانت مخفية منه، تعزز 
فيه  الملهم  نستدرب  حين  الصعاب،  يتجاوز  أن  على  وبقدرته 

ونتجنب األخطاء.

)أكسيدي(.. 

وقانا ووقاكم الله

... لكن القلب ارتبك وأوقف 
نبضه يا نصر الدين

السنة السادسة
العدد 303

اخلميس
2 صفر   1443 هـ

9  سبتمبر 2021 م

شيء من مذكراتي )3(

11



أم  شخصي  طموح  الترجمة،  لعالم  قادك  من 
بدافع ظروف معينة؟

الترجمة، بعد  إلى عالم  قادتني  الصدفة وحدها 
قيامي بترجمة بعض المراجع النوعية في مجال 
عملي السابق. وبعد تحولي إلى الحياة المدنية 
لعالقاتي  ونتيجة  الثانية،  األلفية  نهاية  في 
لدي  تولد  واألدبــي،  الثقافي  بالوسط  الوثيقة 
القصيرة  بالقصة  بدأته  بالترجمة،  شغف شديد 
الثقافية  الدوريات  بعض  في  ونشرت  والمقالة، 
في ليبيا وخارجها. ثم كانت البداية التي أطلقت 
مشروع الترجمة األدبية العام 2003، مع صدور 
ترجمتي لرواية األفريقي الكبير »تشنوا أتشيبي« 
و»كثبان النمل في السافانا« التي نشرت ضمن 
وأيقنت  الكويت،  في  عالمية  إبداعات  سلسلة 
حينها أن لي حظوظا متساوية مع آخرين لنشر 

ترجماتي في ليبيا وخارجها.
نصا  يبدع  فالمترجم  أيضا،  إبداع  والترجمة 
مهمة  وهذه  جديدتين  وثقافة  لغة  في  جديدا 
شاقة، حتى تكاد تكون شبه مستحيلة في بعض 
األحيان. وهناك اتفاق على أن الترجمة هي نقل 
للمعرفة بشتى أشكالها وهي عنصر أساس في 
تالقح الثقافات بين بني البشر، وأثبتت أهميتها 
في مسيرة اإلنسانية على مر العصور. والترجمة 
في  جديدا  نصا  يقدم  فهو  محدد،  إبداعي  فعل 
عليها  متعارف  بشروط  مختلفتين،  وثقافة  لغة 
األهم  والشرط  األصلي،  بالنص  التقيد  وهي 
وجميلة  صحيحة  الهدف  لغة  تكون  أن  هو 
ومشوقة ال يشعر معها القارئ بالغربة أو تجاهها 
باالستهجان. أي أن عملية الترجمة تتعلق بإعادة 
وال  جديدة.  ولغة  جديدة  بروح  للنصوص  خلق 
لي  مقبوال  العمل  يكون  عندما  إال  بالرضا  أشعر 

كقارئ.
والتاريخي  اإلبــداعــي  الكتاب  مع  تعاملت   ■
داخل  حركتك  تصف  كيف  البحثية،  والورقة 
الحقول الثالث من حيث التقيد بالنص وهامش 

التغيير، وأي منها يشبع طموحك كمترجم؟
- كل أنواع الترجمة مهمة وشائقة، لكنني أظن 
إمتاعا  األكثر  هي  اإلبداعية  األعمال  ترجمة  أن 
يتقمص  وخاللها  األدبــيــة،  للذائقة  وإشباعا 
مع  التعامل  في  العمل  صاحب  دور  المترجم 
وطبعا  ولغته،  بأسلوبه  والشخصيات  الحبكة 
حول  النص،  مع  الصراعات  من  الكثير  تحدث 
العمل  وبــروح  بشكل  والتقيد  األمانة  مفهوم 
اللغة  ــى  إل لنقله  الــطــرق  وأنــســب  ــي،  األصــل
ومدى  المترجم  ذائقة  وعموما  المستهدفة. 
فهمه للعمل اإلبداعي، وتمكنه من اللغتين هي 

ما تحدد كيفية التعامل مع النص.
بينك  عام  بشكل  الفاصل  الخط  يحدد  من   ■
على  القدرة  حيث  من  األجنبي  النص  وبين 
تخدم  ما  فكرة  تضمين  محاولة  أو  المعالجة 
وفق  العلمية«  »األمانة  نفهم  وكيف  النص، 

هذه المعادلة؟
أن  وهي  عليها،  متعارف  عامة  قاعدة  هناك   -
المترجم ال يمتلك الحق في تغيير فكرة ومضمون 
العمل وشكله العام، وإنما يستطيع اختيار الجمل 
والئقا  رشيقا  النص  لجعل  المناسبة  والتعبيرات 
ومقبوال للقارئ في اللغة المستهدفة، فال يشعر 
إنما  بأنه  اإلحساس  لديه  يتولد  بل  بالغربة؛ 
كتب بلغته. أما قضية األمانة والخيانة فلها صور 
ومفاهيم متعددة، وهي مثار جدل كان وسيبقى 

دائما بسبب طبيعة فعل الترجمة.
■ يؤخذ على بعض المترجمين استخدام لغة 
مقعرة تعاكس أحيانا بساطة اللغة المنقولة 

منها؟
امتالك  الترجمة  لعملية  الالزمة  الشروط  من   -
التمتع  وضرورة  جيدة،  لغوية  لحصيلة  المترجم 
بحس أدبي عال يمكنه من اختيار مفرداته بدقة 
وعناية، لكن األهم بالنسبة لي هو تجنب اللغة 
المقعرة التي تتسم بالجفاف، وغالبا ما ينفر منها 
أحيانا  تعترضني  العمل  وأثناء  العادي.  القارئ 
المعروفة  غير  والمفردات  المصطلحات  بعض 
في لغتنا العربية، وهنا يكون دور المترجم المهم 
للخروج  الصعوبات  تلك  لتذليل  إيجاد حلول  في 

بصيغة مناسبة تخدم المعنى المطلوب.

■ كيف تجد شكل النقالت مع النص األفريقي 
واآلسيوي واألوروبي خصوصا واألمر يحتاج إلى 
تبلورت فيها هذه  التي  األجواء  تفهم طبيعة 

النصوص؟
نصوص  لترجمة  مثيرة  تجربة  لي  أتيحت   -
أدبية لكتاب مختلفين يمثلون اتجاهات وثقافات 
الوقوف على  أحاول قدر اإلمكان  متباينة، فكنت 
طبيعة العمل والبيئة التي يتحرك فيها، وما يريد 
معه  تعاملت  للقارئ. كل نص  توصيله  المؤلف 
له نكهته وطبيعته الخاصة، وعندما أقرر ترجمة 
صاحب  كأنني  معه  أتعامل  اإلبــداعــي  العمل 
النص األصلي، وأكون عالقة حميمة مع الحبكة 
والشخصيات، وتستمر هذه العالقة حتى االنتهاء 
إخــراج  أن  التذكير  من  بد  وال  الترجمة.  من 
النص من منظومته اللغوية األصلية ونقله إلى 
منظومة لغوية مختلفة كثيرا ثقافيا ومفاهيميا، 
الكتابة  أن  رأيت  ما  ودائما  الهين،  باألمر  ليس 

واإلبداع عملية أسهل بكثير من خوض الترجمة 
النص  أن  وأرى  القاسية.  وشروطها  بمعاييرها 
لغة  للنص األصلي في  إعادة خلق  المترجم هو 

جديدة.
■ هناك الجملة أو المفردة حمالة األوجه أو تلك 
التي تمس الثوابت الدينية، أو مضمون سياسي 

غير مرغوب فيه، وفق أي رؤية تتجه المعالجة؟
التابوهات  دائما  هناك  العربية  منطقتنا  في   -
التي  والسياسة  والدين،  الجنس،  أي  الثالثة 
هو  واألول  األدبية،  األعمال  مع  سلبا  تتقاطع 
في  ونالحظ  وإشكالية.  وتمظهرا  بروزا  األكثر 
المفاهيم  في  كبير  تغيير  حــدوث  الزمن،  هذا 
الجنس،  موضوع  مع  المتقدم  العالم  وتعامل 
الذي نجد أنه يحتل موقعا بارزا في جميع األعمال 
األدبية، وتتعامل معه مجتمعات اآلخرين بطريقة 
عادية، فال يكاد عمل يخلو من مشاهد جنسية، 
العالقات  في  العنصر  هذا  بأهمية  ولقناعتي 

في  اإلنكار  حالة  من  بالرغم  عامة،  اإلنسانية 
تمارس  حيث  أوسطية،  الــشــرق  مجتمعاتنا 
طرحها  ويستهجن  الخفاء،  في  الموبقات  كل 
والحديث عنها، فال يمكن حذفه أو تجاوزه. ومثل 
غيري فإنني أواجه مشكلة أحيانا في التعامل مع 
بأسلوب  الجنس  تطرح  التي  النصوص  بعض 
وبالرغم  اإلباحي.  باألدب  يعرف  مما  يقترب  فج 
أو  الجنسي،  الحدث  ألغي  أو  أتجاهل  أنني ال  من 
أغير في طبيعته وفحواه، فإنني أحيانا أجد نفسي 
الممجوجة  الفجاجة  من  قليال  للتلطيف  مضطرا 
للمشهد الجنسي، حتى ال يرفض الناشر العمل، 
مني  وطلب  عــديــدة  مـــرات  معي  ــدث  ح كما 

معالجته، وال أعتبر ذلك خيانة للترجمة.
■ ترجمت مؤخرا رواية »لعبة الحياة والموت« 
وجدت  كيف  الرابع«2021،  و»الشاطئ   2020
حيث  من  العوالم  هــذه  ــواء  أج بين  الفرق 
واألول  خصوصا  واللغة،  األفكار  مع  التعامل 
لكنه  أوروبي  والثاني  الشرقي  بالخيال  مشبع 

يخص ليبيا؟
- استمتعت كثيرا بترجمة »لعبة الحياة والموت« 
للروائي الكبير، مو يان، الحائز على نوبل، والتي 
وفكرة  مفهوم  معايشة  إلى  بالكامل  نقلتني 
للحياة في هيئة مختلفة، وفق  والعودة  التجسد 
وهو  والهندوسية،  البوذية  اإليمان  مفاهيم 
اإلسالمية.  الثقافة  على  تماما  غريب  معتقد 
جرت  التي  الكبرى  التحوالت  الرواية  وتواكب 
في الصين منذ ثورة ماو، وما واكبها من مآس 
لي  وكان  الحديث،  العصر  إلى  وصوال  ومشاق 
رواية  ترجمة  أيضا من خالل  الصين  مع  تماس 
»فتاة الوشاح األحمر«، وكذلك مقاربة أخرى مع 
فكرة التجسد واألساطير الهندوسية في ترجمتي 

لرواية »موت فيشنو« لمانيل سوري.
الرابع«  »الشاطئ  ــة  رواي هي  أعمالي  آخــر 
فترة  عن  تتحدث  بايلي،  فرجينيا  للبريطانية 

الحقيقي  فيها  ويختلط  اإليطالي،  االحــتــالل 
حياة  عن  بالتفاصيل  مليئة  الروائي..  بالخيال 
في  القديمة  المدينة  عن  وباألخص  الليبيين 
الليبية  المعارضة  إلى  طرابلس، وتتطرق كذلك 
في الخارج وصراعها مع االستبداد والقمع. سردت 
من  اإليطالية  ليبيا  معاناة  الكاتبة  خاللها  من 
فكرة  لتأكيد  الفاشية  وأوهــام  روما  أمجاد  أجل 

»الشاطئ الرابع« كما كانت تسمى ليبيا.
ذاك،  أو  الكتاب  لهذا  اتجاهك  يحدد  الذي  ما 
الخاص؟  مزاجك  النص،  أجواء  الكاتب،  شهرة 
ما  مؤسسة  طلب  عن  أيضا  ذلك  ينفصل  وال 

لهذا العمل، األمر متعلق ربما برؤيتين؟
لما  اختيارنا  إن  لي  لقاء  في  قلت  وأن  سبق 
نترجم من نصوص، هو ترف ال نملكه، ولألسف 
المترجمين  نحن  بنا  تتعلق  حزينة  قصة  فهي 
تحتاج  المغمورين، فمهما تكن جودة صنعتك، 
»العالقات  من  مفتول  متين  حبل  إلــى  دائما 
والحظ« ينتشلك من دوائر اإلهمال والالمباالة، 
النخبة«  »مترجمي  أسميهم  بمن  ولاللتحاق 
التي  الكفاءة  وهم بالطبع على درجة رفيعة من 
أهلتهم الحتالل هذه المكانة، وتسعى دور النشر 
ضعف  لكن  العكس.  وليس  إليهم  المرموقة 
لالنقسام  وتعرضها  ليبيا  في  الثقافية  الحركة 
المشتغلين  جعل  عقود،  خمسة  طول  واألهــواء 
قدرة  دون  المترجمين،  ضمنهم  ومن  بــاألدب 
فعلية على إظهار كفاءتهم، مقارنة بغيرهم من 

العرب، وخاصة في مصر وبلدان المشرق.
ال تزال الترجمة في بلدان العالم الثالث عمال 
أمواال  الثقافة  مؤسسات  تصرف  بينما  فرديا، 
بصميم  لها  عالقة  ال  ربما  برامج  على  طائلة 

العمل الثقافي؟ ما تفسيرك؟
- هناك عقبة كبيرة أمام المشروع الثقافي بشكل 
عام، يعاني منها الكثير من الكتاب والمترجمين، 
شريك  وهو  »المحرر«  لوظيفة  تام  غياب  وهي 
يراجع  العربية،  صيغته  في  النص  لكاتب  مهم 
من  تفسد  شوائب  أي  ويزيل  والسبك  الحبكة 
وال  عانيت  وقد  األدبــي،  للعمل  النهائي  الشكل 
مناهج  ضعف  مرده  والــذي  الخلل،  هذا  من  أزال 
اللغة العربية، وتدني العملية التعليمية ومستوى 
في  الــواضــح  االضــطــراب  وكــذلــك  الخريجين، 
مؤسسات  أما  عديدة.  ألسباب  الثقافي  المشهد 
الثقافة في بلدنا فهي قصة مؤلمة أخرى يطول 
هي  النهائية  الحوصلة  لكن  عنها،  الحديث 
ضرر  من  أصابها  ما  بسبب  وغالبا  التام،  فشلها 
غير  من  إدارتها  وبسبب  عقود،  خمسة  طــوال 
حاليا  السائدة  فالبيئة  وكذلك  االختصاص.  ذوي 
غير  واالجتماعي  الثقافي  الخراب  عن  والناتجة 
ستظل  أنها  وأخشى  الثقافة،  ــار  الزده مناسبة 
سائدة لزمن طويل مهما أنفق عليها من أموال 
الوضع  أنتجت  التي  الظروف  تتغير  لم  ما  طائلة، 

السيئ.
■ نقلت من اإلنجليزية إلى العربية، ولكن ماذا 

عن العكس، وهل هناك صعوبة في ذلك؟
من  نصوص  ونقل  الترجمة  أبــدا  ــاول  أح لم   -
العربية إلى اإلنجليزية لقناعتي الراسخة أن هذه 
مهمة شائكة ال أجيدها، مثل ترجمة الشعر التي ال 
يجب أن يقوم بها إال شاعر. ومهما كان االعتقاد 
أنني  إال  الهدف،  اللغة  لناصية  المترجم  بامتالك 
تكون  أن  وهو  أساس،  شرط  تحقق  ضرورة  أرى 
ييسر  ما  وهو  األم،  لغته  هي  المستهدفة  اللغة 
وأحب  القواميس.  توفرها  ال  التي  المعاني  فهم 
دائما تكرار المثل الذي يقول إن الترجمة بالنسبة 

لي هي مثل نهر يجري في اتجاه واحد فقط.
عليها  تعمل  التي  الموضوعات  ما  أخيرا   ■

حاليا؟
صغيرة  روايــة  ترجمة  من  أخيرا  انتهيت   -
»المجند«  بعنوان  إثيوبي  لكاتب  شهيرة 
لألشخاص  إيطاليا  تجنيد  عــن  وتــتــحــدث 
لمساعدتها في قتال رجال المقاومة الليبية ضد 
المستعمر اإليطالي. وأعمل حاليا على كتاب عن 
المبدئي  عنوانه  الفرجاني«  »دار  لصالح  ليبيا 
كاتبته  لحياة  حقيقي  ســرد  وهــو  اهلل«  »أهــل 
الكندية التي عاشت تسع سنين في ليبيا خالل 
فترة الستينيات، ويطرح الكتاب رؤيتها لطبيعة 
الوقائع  الفترة، وستكون بعض  الحياة في تلك 
الكاتبة مفاجأة كبيرة لكثير  التي تثيرها  واآلراء 

من الليبيين.
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الرسم  نقاد  من  أنني  كريم  قــارئ  يعتبرني  أن  الخطاء  من 
وسائل  أقــدم  يُعد  الــذي  الفن،  بهذا  عالقتي  ألن  والتشكيل؛ 
يجذبهما  عينين  عالقة  مجرد  هي  قاطبة،  اإلنساني  التعبير 
صحيح  وإخراجها.  اللوحة،  تشكيل  فكرة  وجمال  األلوان  تناسق 
الوظيفي«  »العمل  بحكم  قدمت  أنني  وصحيح  به،  مأخوذ  أنني 
الرسامين  كبار  من  عــددا  الوسط  بوابة  في  اإلبداعي  وليس 
ممهدا  مدارسهم،  تسلسل  بحسب  أبرزهم  منتقيا  العالمين 
أنني خجلت  وأعترف  الليبيين،  التشكيليين  الكتابة عن  إلى  بذلك 
القليل  أعرف سوى  أكن  لم  إذ  عنهم؛  معلوماتي  سريعا من حجم 
الثقافة  تجمعه  ما  أو  الجيرة،  بسبب  إما  كانت  وأغلبهم  منهم، 

ومناسباتها.
جميل  متنوع  إبداع  من  اكتشفته  تماما  مغيب  ألنني  خجلت 
تشكيل  بــالدي،  وتــاريــخ  وجيراني  أهلي  عن  يتحدث  أصيل، 
تعاتبني،  جميلة  لوحات  ويلومني.  مني،  يسخر  أنه  أحسست 
اقتنائها؟، ولوحات تشاكسني، وأخرى  أفكر في  َلمّ  لِمَ  متسائلة: 
لِمَ  بود  وتعاتبني  قصي،  ركن  في  تأخذني  وأخريات  تناكفني، 
وأن  سبق  أنني  صحيح  الرائع؟  الليبي  الفن  عن  نفسي  غيبت  أنا 
أبدا  أتصور  لم  ولكنني  مدينتي،  من  ألصدقاء  لوحات  انتقيت 
الذي  الفنانين  كل  لوحات  من  ينتقي  أاّل  المرء  على  يصعب  أنه 

شاهدت لوحاتهم وكتبت عنهم.
الفيتوري،  شوكت  نجالء  الفنانة  لكم  قدمت  الماضية  الحلقة 
وعرفت أنها متزوجة من الفنان يوسف فطيس، وقلت في نفسي: 
الذي  هو  التشكيل  أن  »البــد 
يجوبان  وجعلهما  جمعهما، 
إبداعاتهما.  ليعرضا  العالم 
أن  نفسي  وبين  بيني  ورجحت 
وهما  جمعهما،  الذي  هو  الفن 
الجميلية  الفنون  بكلية  طلبة 
تواصلت  ومنها  بطرابلس، 

مسيرتهما.
الفنان  أعمال  عن  وبحثت 
ــوســف فــطــيــس، وأخــذتــنــي  ي
أنني  لدرجة  وتأملتها،  لوحاته 
يفكر  كـــان  ــاذا  ــم ب أحــســســت 
شخوصه،  وتعابير  ومالمح  رموزها  إلى  وانتبهت  رسمها،  عندما 
برغبة  بحثت  ثم  المسيطرة.  هي  بعينها  ألونا  أن  إلى  وانتبهت 
أعد منه  أن  أجد شيئا أستطيع  لم  المهتم كثيرا بسيرته، ولكنني 
اإلعالم  وسائل  عن  بعيد  هكذا  أنه  وتأسف  به.  فاتصلت  مادتي، 
التي  المعلومات  لي  يرسل  أن  وعدني  متعمدا،  وليس  بطبعه، 
الناقد  من  بديع  متخصص  مقال  سوى  لي  يبعث  لم  ولكنه  أريد، 
التشكيلي ويكتب عنه، وهو  الفن  أبدا عن  الذي لم يغب  المتميز 

الناقد الفنان عدنان معيتيق الناقد المتخصص.
أنهن  وأعرف  أتابعهن  نشيطات  إعالميات  نفسي  في  ولمت 
وخلود  العماري،  ولينا  القمودي،  حواء  مثل  بديعات،  محاورات 
فطيس  يوسف  بحجم  فنان  يغيب  »كيف  وتساءلت:  الفالح، 
الفنان يوسف  األستاذ معيتيق: »إن  قال عنه  الذي  عنهن؟«، وهو 
لخاليا  الحامل  الوعاء  هذا  عن  أفكارنا  صياغة  يعيد  هنا  فطيس 
وأفراح  وهزائم،  انتصارات  عن  وصور  وأفكار  بمشاعر  مشحونة 
منذ  الكائن  نفسه  هو  فكأنه  البشر،  وطموحات  وآمال  وأحــزان، 
آالف السنين يعيش ويتزحزح بثقله«. ولم أجد ما أضيف سوى أن 
بطرابلس،  الجميلة  الفنون  كلية  في  تخرج  يوسف فطيس  الفنان 
يكن  لم  السنة  تلك   1966/5/16 يوم  مواليد طرابلس  وأنه من 
اآلن  أما  الواحدة!  اليد  أصابع  على  يعدون  فنانين  ليبيا سوى  في 
فأصبح لدينا فنانون يعتمدون مثلما اعتمد الفنان يوسف فطيس 
في  والدراسة  التحصيل  من  وخبرات  طويلة  تجارب  تراكم  على 
ومدير  متفرغ،  كرسام  الفنون  بدار  الفعلي  والعمل  الفنون  كلية 
بفرنسا،  والدراسة  الفنون  بكلية  أيضا  التدريس  ومجال  معارض، 
والعمل المشترك مع الكثير من الفنانين األجانب في محترفاتهم 
تجربته  وكانت  عنده،  الجانب  هذا  أثرى  مما  أوروبا؛  في  الخاصة 
منذ  الليبي  التشكيلي  المشهد  في  مميزة  عالمة  هذه  الفنية 

مطلع التسعينيات ومؤثرة في جيل جديد من التشكيليين.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي 
يوسف فطيس

أخذتني لوحاته 
وتأملتها لدرجة أنني 

أحسست بماذا كان 
يفكر عندما رسمها

فرج الترهوني: االلتحاق بـ »مترجمي النخبة« فرج الترهوني: االلتحاق بـ »مترجمي النخبة« 
يحتاج حبال مفتوال من العالقات والحظيحتاج حبال مفتوال من العالقات والحظ

الصدفة وحدها قادته إلى عالم الترجمة

حوار : عبدالسالم الفقهي

أتيحت لي تجربة مثيرة لترجمة نصوص أدبية 
لكتاب مختلفين يمثلون اتجاهات وثقافات متباينة

● الكاتب والمترجم الليبي فرج الترهوني

الثقافة  وزارة  مـــدَّدت 
فترة  المعرفية  والتنمية 
في  للمشاركة  التقديم 
جائزة ليبيا لإلبداع األدبي، 
أكتوبر  مــن  األول  حتى 
استجابة  وذلـــك   2021
وصلت  عـــدة،  لطلبات 
حسب  الجائزة،  لجنة  إلى 
ــوزارة على  ــ مــا نــشــرت ال
»فيسبوك«،  في  صفحتها 
المنشور،  وحسب  الجمعة. 
في  المشاركة  باب  يفتح 
ــق الــشــروط  الــجــائــزة وف
أن  على  سابًقا،  المعلنة 
خالل  من  المشاركة  تتم 

االستمارة المعدة لذلك.
مجاالت الجائزة: الرواية 
)المخطوطة – المنشورة(، 
الشعر  القصيرة،  القصة 
النص  بأنواعه،  الفصيح 

المسرحي، النقد األدبي.
cculturg1@gmail.( البريد اإللكتروني:  المشاركات عبر  وتقبل 

com( قيمة الجوائز
الجائزة األولى 30.000 - والجائزة الثانية 20.000 دينار ليبي.

تمديد فترة التقديم للمشاركة 
في جائزة ليبيا لإلبداع األدبي

تتحول عالقة المترجم مع النص في نقله من الفضاء األم آلخر مغاير، إلى ما يشبه صراع 
عميق ومركب مع اللغة بمفاهيمها وتفاعالتها الناتجة من محاوالت تحقيق أكبر قدر ممكن 

من المقاربة النفسية والفكرية للعمل، والعبور به عبر جملة من األسس التي تبني في 
صياغتها األخيرة جسرا من الشراكة مع الكاتب والمترجم والقارئ . في هذا الحوار تستجلي 

»بوابة الوسط« التجربة الخاصة للكاتب والمترجم فرج الترهوني، ورؤيته لعالقة المترجم مع النص 
وتحدياتها اللغوية بأبعادها الثقافية واالجتماعية والدينية والسياسية.

ألقاها الدكتور عبدالسالم الهمالي مسعود

دالالت األسماء ومسمياتها في محاضرة بمجمع اللغة
نظم مجمع اللغة العربية الليبي، الخميس، محاضرة بعنوان 
الدكتور  ألقاها  والمعاصرة«،  التراث  بين  األبناء  »تسمية 
بكلية  التدريس  هيئة  عضو  مسعود  الهمالي  عبدالسالم 
بالمجمع، سلط  التراث  لجنة  جامعة طرابلس وعضو  اللغات 
واالجتماعي  والثقافي  اللغوي  اإلشكال  على  الضوء  فيها 
التجديد  أن  بحكم  األبناء،  تسمية  على  المترتب  والديني 

الحالي جاء تأثرًا بثقافة وافدة.
واستهل الدكتور محمد مصطفى بن الحاج، نائب رئيس 
المجمع، المحاضرة بمالحظة أكد خاللها على وجوب تحليل 
القيمي  المنظور  عن  وابتعادها  األسماء  اغتراب  ظاهرة 
تقديمه  في  أبوحجر  أحمد  الدكتور  أضاف  فيما  للمجتمع، 
تأثير  نتيجة  الدخيلة  التسميات  وراء  االنجرار  للمحاضر معلال 

يتوجب  تيار  وهو  العنكبوتية،  الشبكة  وفضاء  التلفزيون 
التعامل معه على قدر عاٍل من المسؤولية واإلدراك والفهم 

لطبيعة المرحلة وخصوصياتها الثقافية.
االسم  داللة  إلى  ورقته  في  عبدالسالم  الدكتور  وأشار 
به  شيء  وألصق  شخصيته،  ووافد  ودليله  للمسمى  كعنوان 
في حياته ومماته، لذلك اهتمت به األديان والشرائع، وسُنت 
عن  تخرج  ال  حتى  بنيها  أسماء  لضبط  واألحكام  القوانين 
اختيار  مذهب  أن  وأضاف  المتوارثة.  قيمها  وتهدر  تاريخها 
األسماء عند العرب يقوم على أساسين اثنين، أولهما التفاؤل 
سالم،  »نائل،  مثل  عام  مستويين  على  السعيدة  بالحياة 
األقران  على  والظهور  األعداء  على  بالنصر  أو خاصا  ومالك« 

واألنداد كغالب وغالب ومقاتل.
والثاني نابع من محاولة إرهاب العدو والخصم ألن حياتهم 
كانت  لذا  والحروب،  الصراع  على  قائمة  األغلب  في  كانت 

أسماء السباع والجوارح كليث وأسد وذئب ونسر وهيثم.
سبق  ما  بخصوص  الجاحظ  يذكره  ما  المحاضر  وأورد 
حنظلة«  حمار،  بكلب،  تسمي  كانت  إنما  »والعرب  قوله  في 
العمر،  طول  فيه  تتأول  مثال  فالحمار  التفاؤل،  على  محمولة 

والكلب تأول فيه الحراسة واليقظة.
مجيئ  مع  حدث  بنيتها  في  الشامل  التغيير  أن  وأوضح 
وفق  لها  قواعد  أنسنتها كذلك وضع  إلى  دعا  الذي  اإلسالم 
حسنة  أسماء  اختيار  على  اآلباء  حث  على  تنص  سياقات 
اهلل  ألسماء  بالتعبيد  التسمي  في  والترغيب  ألوالدهم، 
من  التنفير  كذلك  والرسل،  باألنبياء  والتسمي  الحسنى، 
بعضها لما أللفاظها من أثر سيئ في النفوس، باإلضافة إلى 

تغيير ما ال يتفق مع اإلسالم.
به  مرت  الذي  المنعطف  عبدالسالم  الدكتور  وتناول 
ظهر  إذ  اإلسالمية؛  الفتوحات  بعد  خصوصا  األسماء  رحلة 

الفارسية المختومة بـ »ويه« مثل  العربي  اللسان  منها على 
أو  ومصدر  اسم  من  مركبة  وأخرى  إلخ،  ونفطويه..  سيبويه 
الدولة  أو  اإلسالم  أو  الدين  لفظ  إلى  صفة مشبهة مضافة 
مثل »ضياء الدين، نور اإلسالم، فخر الدولة«، وشملت هذه 
بعض  يطالع  ومن  وكتاب،  وقضاة  والوزراء  األمراء  التراكيب 
كتب التراجم والرجال، وتحديدًا في القرنين الثامن والتاسع 
كالوافي بالوفيات للصفدي والضوء الالمع للسخاوي أو كتاب 

صبح األعشى للقلقشندي يرى العجب من هذه األلقاب.
ويصل في ساللم هذا التدرج إلى أن التمدن فرض نسًقا 
أوالدنا  أسماء  صارت  إذ  واآلباء  األجداد  لمسميات  مغايرًا 
وبناتنا في الوقت الحاضر تؤول ألسماء الممثلين والممثالت، 
والعبي كرة القدم، بل وتجاوزنا العربية إلى أسماء مثل ريان 
ومسلسالت  أفالم  شخصيات  مصدرها  وريماس..  وناريمان 

من خارج واقعنا دون تدبر في معانيها ومعرفة بأصولها.

طرابلس : عبدالسالم الفقهي
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القاهرة ــ محمد علوش

منها »علي صوتك« للمغربي نبيل عيوش..

●  كوستا برافا

●  بوستر فيلم غاندو

●  البحر أمامكم

●  علي صوتك

●  شعار  المهرجان

16 فيلما عربيا في الدورة الخامسة 
ملهرجان »الجونة السينمائي«

على  الضوء  لتسليط  ثابت  طموح  مع 
أعمال السينما العربية المميزة ومشاركتها 
»الجونة  مهرجان  أعلن  جمهوره،  مع 
السينمائي« مشاركة 16 فيلمًا عربيا خالل 

دورته الخامسة المقبلة.
العديدة  العربية  األفالم  عن  متحدًثا 
انتشال  المهرجان  مدير  صرح  المشاركة، 
وجودة  بكمية  »سعداء  قائال:  التميمي، 
في  العام.  هذا  المتنافسة  العربية  األفالم 
العالم  نجوب  السينمائي،  الجونة  مهرجان 
العربي لنتمكن من انتقاء األعمال المميزة 
لجمهورنا  مذهلة  وجبة  لتقديم  للغاية 
أيضًا  يسعدنا  الجيدة.  للسينما  المتعطش 
أن ثالثة من األفالم العربية المختارة شاركا 
األمر  السينمائية؛  الجونة  منصة  في  سابًقا 
العربية  األفالم  تجاه  حماسنا  يزيد  الذي 

المختارة هذا العام«.
أمير  للمهرجان  الفني  المدير  عقب 
الجونة  مهرجان  »ساهم  قائاًل:  رمسيس 
السينما  صقل  في  كبير  بشكل  السينمائي 
العربية  األفالم  اختيار  والعربية.  المصرية 
العام هو بمثابة تسليط للضوء على  لهذا 
األفالم  صناعة  وفن  بالسينما  شغفنا  مدى 
الذي يجعلنا أكثر حرصًا على مشاركة هذه 
أنحاء  السينما من جميع  األعمال مع محبي 

العالم«.
الروائية  األفالم  مسابقة  في  يشارك 
)لبنان(،  أمامكم«  »البحر  فيلم  الطويلة، 
حول  الفيلم  يدور  داغر.  إيلي  إخراج  من 
بيت  إلى  فرنسا،  من  لبنانية  شابة  عودة 
أهلها في بيروت، التي فرت منها بعد عدة 
تجارب سيئة مرت بها. اإلحساس المتزايد 
بالحصار داخلها، يدفعها للعودة إلى الجزء 
اآلخر من حياة بيروت التي تخلت عنها في 
الماضي وهجرتها. فاز الفيلم بجائزة أفضل 
الدورة  في  التطوير  مرحلة  في  مشروع 

الثالثة لـ»منصة الجونة السينمائية«.
»علي  فيلم  يشارك  المسابقة  وبنفس 
صوتك« )المغرب( من إخراج نبيل عيوش. 
السابق أنس في مركز ثقافي  الرابر  يعمل 
ويقوم  البيضاء،  الدار  في  شعبي  بحي  يقع 
بتشجيع طالبه لتتبع شغفهم والتعبير عن 
فن  خالل  من  قيد  دون  بحرية  أنفسهم 
للمرة  عالميًا  الفيلم  عُرض  هوب.  الهيب 
لمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  األولى 

»كان السينمائي« 2021.
مسابقة  في  أيضا  يشارك  لبنان  ومن 
األفالم الروائية الطويلة، »كوستا برافا« من 
بدري  أسرة  تهرب  حيث  عقل.  مونيا  إخراج 
من التلوث السام في بيروت، بالذهاب إلى 
منزل جبلي مستدام ذاتيا بنته األسرة ذات 
الروح الحرة. لكن، وبشكل غير متوقع، يبنى 
مكب نفايات جديد خارج سور منزلهم، مما 
يتسبب في جلب قمامة وفساد بلد بأكمله 
القمامة،  أكوام  تتراكم  منزلهم.  عتبة  إلى 
والمقاومة،  الرحيل  بين  الصراع  ويتصاعد 
ومنزلها  األسرة  وحدة  يهدد  الذي  األمر 

المثالي. عُرض الفيلم ألول مرة عالميا في 
مهرجان »فينيسيا السينمائي« 2021.

ضمن  )مصر(  »ريش«  فيلم  يعرض  كما 
مسابقة األفالم الروائية الطويلة، وهو من 
الفائز  الفيلم  يحكي  الزهيري.  عمر  إخراج 
النقاد  أسبوع  لمسابقة  الكبرى  بالجائزة 
»كان«  مهرجان  في  الـ»فيبريسي«  وجائزة 
المصري  األب  سامي،  قصة  عن   ،2021
المتسلط، الذي يتحول إلى دجاجة بواسطة 
الصغير.  ابنه  ميالد  عيد  في  ساحر  حيلة 
رأسًا  األسرة  حال  الغامض  التحول  يقلب 
مغامرة  في  تدخل  ويجعلها  عقب،  على 
الذات  اكتشاف  من  مأساوية  مضحكة 
البطريركي.  قائدها  دون  البقاء  لتستطيع 
تتعلم األسرة أن الحياة ممكنة دون وجود 

الديكتاتور كقائد.
فيلم  يعرض  المسابقة  نفس  وضمن 
محمد  إخراج  من  األردن(  )مصر،  »أميرة« 
المراهقة  أميرة  الفيلم  يتتبع  دياب. 
معتقدة  كبرت  التي  بالحياة،  المفعمة 

تهريب  بواسطة  الدنيا  إلى  جاءت  أنها 
يتزعزع  السجين.  ألبيها  المنوي  السائل 
تكرار  والدها  يحاول  عندما  بالهوية  حسها 

تجربة اإلنجاب، فتُظهر التحاليل المعملية 
الفيلم ألول مرة عالميًا في  عقمه. عُرض 

.2021 مهرجان »فينيسيا السينمائي« 
الوثائقية  األفالم  مسابقة  وضمن 
الزرق«  »السجناء  فيلم  يعرض  الطويلة، 
شارك  دكاش.  زينة  إخراج  من  )لبنان( 
ورشة  في  كمشروع  الزرق«  »السجناء 
وفاز   ،2020 العام  بفينيسيا  كت«  »فاينال 
السينمائي  الجونة  مهرجان  بجائزة  فيها 
الرابعة  الدورة  في  للمشاركة  ودعوة 

لـ»منصة الجونة السينمائية«.
فيلم  يعرض  المسابقة  نفس  وضمن 
علي  إخراج  )مصر(  الزعتري«  »كباتن 
العربي. كما يعرض ضمن مسابقة األفالم 
إخراج  »العودة«  فيلم  الطويلة،  الوثائقية 

سارة الشاذلي.
مسابقة  ضمن  يشارك  السعودية  ومن 
األفالم القصيرة، يعرض فيلم »نور شمس« 
إخراج فايزة أمبه. شارك الفيلم في مهرجان 
القصيرة«  لألفالم  الدولي  سبرينغز  »بالم 
2021. وفي المسابقة نفسها يشارك فيلم 
أحمد  إخراج  فلسطين(  )األردن،  »ليل« 
األولى  للمرة  عالميًا  الفيلم  عُرض  صالح. 
القصيرة  لألفالم  الدولية  المسابقة  في 
»لوكارنو  مهرجان  في  الغد«  »نمور 

السينمائي« 2021.
ويشارك من األردن أيضا فيلم »عرنوس« 
ضمن  يشارك  كما  البطيخي.  سامر  إخراج 
)تونس(  »سقالة«  فيلم  نفسها،  المسابقة 
فيلم  أيضا  ويعرض  بالي.  بالل  إخراج 
المتحدة  الواليات  )لبنان،  »تاالهاسي« 
ومن  حطيط.  دارين  إخراج  األميركية( 
مراد  إخراج  »خديجة«  فيلمي  يشارك  مصر 
مصطفى، و»القاهرة – برلين« إخراج أحمد 

عبدالسالم.
خارج   - الرسمي  االختيار  »قسم  وفي 
14« )مصر(  المسابقة« يعرض فيلم »قمر 
خالد  بطولة  ومن  الباجوري،  هادي  إخراج 
وأحمد  عادل  وغادة  رضا  وشيرين  النبوي 
مالك  وأحمد  رئيس  وياسمين  الفيشاوي 
وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي 

وخالد أنور. 

 »كوستا برافا« يشهد عرضه الدولي األول بعد »فينيسيا السينمائي«

أثار جدال بعد عرضه.. 

»تمساح« التجسس اإليراني 
»غاندو« يعود إلى الشاشة

بطل »مارفل« الخارق يهيمن على شباك التذاكر

عاد مسلسل الجاسوسية اإليراني 
التلفزيون  شاشة  إلى  »غاندو« 
من  ألشهر  توقفه  بعد  الحكومي 
أثار  بعدما  تفسير،  أي  إعطاء  دون 
األحداث  يمزج  الذي  العمل  هذا 
المتخيلة  الروائية  بتلك  الحقيقية 
جدال سياسيا إذ انتقده المعتدلون 
المحافظون  امتدحه  فيما 
المحطة  وشرعت  المتشددون. 
من  المتبقية  الحلقات  عرض  في 
الموسم الثاني في يوليو، بعد فوز 
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي 
باالنتخابات الرئاسية، وفق »فرانس 

برس«.
خمس  أسبوع  كل  وتُعرض 
دقيقة   45 منها  كل  مدة  حلقات 
أسابيع  سبعة  من  أكثر  مدى  على 
من المسلسل الذي يمجّد الحرس 
هجمات  على  وينطوي  الثوري 
الرئيس  حكومة  ضد  وتلميحات 
السابق حسن روحاني المنتمي إلى 

التيار المعتدل.
شأن  في  محتدم  جدل  واندلع 
الحلقة  بعد  »غاندو«  مسلسل 
الفائت،  مارس  في  منه  السادسة 
الفريق  ضمن  جاسوسا  تناولت  إذ 
شأن  في  المفاوض  اإليراني 
عرض  لبث  وما  النووي،  البرنامج 
المسلسل أن توقف من دون تعليل 

بعد الحلقة الثالثة عشرة.
أساسا  »غاندو«  اسم  ويُطلق 
اإليرانية،  التماسيح  من  نوع  على 
وهو يشير في المسلسل إلى البطل 
محمد، وهو عميل لحساب الحرس 
المضاد،  التجسس  يتولى  الثوري 
ويكمن لألعداء كما يتأهب التمساح 
ويرصد  فريسته.  على  لالنقضاض 
جاسوس  كل  وزمالؤه  محمد 
أجنبي بمجرد وصوله إلى األراضي 
اإليرانية، وخصوصا إذا كان ينتمي 
البريطاني.   »6 آي  »إم  جهاز  إلى 
الحكومة  عن  »غاندو«  ويعطي 

السلك  عن  وخصوصا  السابقة، 
مجموعة  صورة  الدبلوماسي، 
شخصيات وضيعة وجبانة وفاسدة. 
في  المسلسل  عرض  وقف  وبعد 
الربيع، أفادت بعض وسائل اإلعالم 
اإليرانية بأن الحكومة وجهت رسالة 
للجمهورية  األعلى  المرشد  إلى 
اإلسالمية آية اهلل علي خامنئي تندد 
فيها بالضرر الذي يسببه المسلسل 

لعمل السلطة التنفيذية.
الشخصيات  من  عدد  واتهم 
المحافظين  تيار  إلى  المنتمية 
روحاني  حكومة  المتشددين 
بالوقوف وراء وقف عرض المسلسل، 

وهو ما نفته الحكومة.
حكومة  في  الخارجية  وزير  أما 
الذي  ظريف  جواد  محمد  روحاني 
حلقات  في  للسخرية  تعرّض 
الموسم األول العام 2019، فوصف 
في الربيع »غاندو« بأنه »كذبة من 
له  تسببت  النهاية«  إلى  البداية 
ويُستهل  بالغة.  بإساءة  شخصيا 
الثاني بمشهد في مكان  الموسم 
عمالء  أن  إلى  يلمح  صحراوي 
فرنسيين سّلموا طهران المعارض 

زم  اهلل  روح  المنفى  في  اإليراني 
توقيفه  الثوري  الحرس  أعلن  الذي 
العام 2019. وما لبث زم الذي عاش 
سنوات في فرنسا أن أعدم شنقًا في 
ديسمبر 2020. ويتناول المسلسل 
البريطانية  الجاسوسة  مطاردة 
طهران  في  تعمل  التي  شارلوت 
في  وكما  دبلوماسي.  غطاء  تحت 
هذا  من  األميركية  المسلسالت 
النوع، يدير خبراء التجسس المضاد 
عملياتهم  الثوري  الحرس  في 
بأحدث  مجهزة  كبيرة  قاعة  من 

الشاشات.
لألنباء  فارس  وكالة  وأشارت 
من  قريبة  بأنها  المعروفة 
أن  إلى  المتشددين  المحافظين 
الباحثة  الواقع  في  تمثل  شارلوت 
مور  كايلي  البريطانية  األسترالية 
بالتجسس  دينت  التي  غيلبرت، 
عنها  وأفرجت  إسرائيل  لحساب 
عامين  بعد   2020 العام  طهران 
تبادل  صفقة  ضمن  االحتجاز  من 
إيرانيين  ثالثة  مع  للسجناء 
مرتبطين بمشروع عملية تفجير في 

بانكوك.

استوديوهات  من  صيني  خارق  بطل  أوّل  حّقق 
التذاكر  شباك  صدارة  في  مدوّية  بداية  »مارفل« 
األرقام  أظهرت  ما  بحسب  الشمالية،  أميركا  في 
الموقتة الصادرة عن مجموعة »إكزيبتر رياليشنز« 

المتخصّصة في هذا المجال.
وحصد »شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين 
استوديوهات »مارفل«  إنتاجات  أحدث  رينغز«، وهو 
من  دوالر  مليون   71.4 »ديزني«،  للعمالق  التابعة 
العائدات بين الجمعة واألحد، وهو مستوى قياسي 
المتحدة  الواليات  اإلثنين، في  لعطلة تمتدّ حتّى، 
األميركي، وفق »فرانس  العمل  يُحتفى بعيد  حيث 
صين  في  أحداثه  تدور  الذي  الفيلم  وهذا  برس«. 
وممارسات  عمالقة  مخلوقات  فيها  تنتشر  متخيّلة 
روحانية وأساليب كونغ-فو القتالية، وهو من إخراج 
لـ»مارفل«  إنتاج  أول  هو  كريتون،  دانييل  ديستن 
تكون فيه أغلبية الممثلين من أصول آسيوية، وعلى 

رأسهم الكندي من أصل صيني سيمو ليو.
في  فرّ  الذي  شانغ-تشي  دور  الممثل  ويؤدّي 
شبابه من والد متسّلط يستمدّ قواه من عشر أساور 
سحرية كان يحضّره ليصبح قاتال بال رحمة، وبات 

يعيش في الواليات المتحدة.
ذي  أوف  ليدجند  ذي  أند  »شانغ-تشي  وحّقق 
تين رينغز« الذي لقي تعليقات إيجابية ثاني أفضل 
انطالقة لفيلم هذه السنة بعد »بالك ويدو«، وهو 
إنتاج آخر من »مارفل« حصد 80 مليون دوالر عند 

بدء عرضه.
»كانديمان«  الرعب  فيلم  أطاح  وهو 
وحّقق  الصدارة.  »يونيفرسال« من  الستوديوهات 
هذا العمل الجديد من سلسلة أفالم »كانديمان« 

متقدّما  الثانية،  المرتبة  في  دوالر  ماليين   10,6
الذي  غاي«  »فري  العائلي  الكوميدي  الفيلم  على 

جنى 8,7 ماليين دوالر في المرتبة الثالثة.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرسوم 
المتحركة »باو باترول: ذي موفي« الستوديوهات 

»باراماونت«، مع 4 ماليين دوالر من العائدات.
واحتّل المرتبة الخامسة فيلم المغامرات العائلي 
مسجّال  »ديزني«،  الستوديوهات  كروز«  »جانغل 

3,9 ماليين دوالر.
تصنيف  في  المتبقية  األفالم  يأتي  ما  وفي 
في  التذاكر  شباك  على  األولى  العشرة  األعمال 

الصاالت األميركية الشمالية:
6 - »دونت بريذ 2« )2.2 مليون دوالر في ثالثة 

أيام(.
7 - »ريسبكت« )1.2 مليون دوالر(.

8 - »ذي سويسايد سكواد« )905 آالف دوالر(.
9 - »بالك ويدو« )748 ألف دوالر(.

10 - »ذي نايت هاوس« )552 ألف دوالر(.

في  مجدي،  أحمد  المصري،  الفنان  ينشط 
السينما  في  عدة  تجارب  بين  الحالية  الفترة 
حرب«  طلعت   2« منها  والتجارية،  المستقلة 
ونشاطاته  التجارب  هذه  حول  و»الغراب«، 

المقبلة كان لقاؤنا معه في »الوسط«.
في البداية كشف أحمد انتهاءه من تصوير 
وأنه  كبيرة،  فترة  منذ  حرب«  »2 طلعت  فيلم 
التحضيرات  على  حاليًا  يعمالن  اإلنتاج  وشركة 
النهائية الخاصة بالعمل من غرافيكس ومرحلة 
في  للعرض  جاهزًا  يكون  لكي  اإلنتاج  بعد  ما 
المنفذ  المنتج  أنه يعد  إلى  أقرب وقت، مشيرًا 
للفيلم بجوار المنتج وليد صبري، الذي يمتلك 
ينتظران  أنهما  مؤكدًا  الفيلم،  توزيع  حقوق 
تجهيز نسخة نهائية من الفيلم وبحث مسألة 

اشتراكه في المهرجانات قبل طرحه تجاريًا.
أم  جماهيريًا  الفيلم  عرض  تفضيله  وحول 
في المهرجانات أواًل، أشار مجدي إلى أن الفيلم 
لكنهم  الجماهيرية،  من  كبيرًا  قدرًا  يحمل 
الفيلم  رؤية حظوظ  يرغبون في  كصناع عمل 
يعد  لم  الطريقين  ألن  أواًل،  المهرجانات  في 
أن  الممكن  من  فأصبح  تعارض،  أي  بينهما 
والجماهيرية  المهرجانات  طريق  في  يسيران 

في الوقت نفسه.
وكشف بطل »عصافير النيل« أن الفيلم يدور 
لحظات  على  الضوء  ويلقي  أزمنة،  أربعة  في 
الخمسينيات  أواخر  مصر  تاريخ  في  مفصلية 
السبعينيات  وأواخر  السياسية،  وأحداثها 

الثانية  األلفية  ومعاهدة كامب ديفيد، ومطلع 
إلى  نصل  أن  إلى  الفضائيات،  هيمنة  وعصر 

النقلة األخيرة في 2013.
الجديدة  األفالم  عرض  طرق  وعن 
في  عرضها  عن  بداًل  الرقمية  عبرالمنصات 
األمر،  بهذا  المصري  الفنان  رحب  السينمات، 
في ظل ما نعيشه من ظروف »كورونا«، مشيرًا 
إلى أن السينما ستحتاج بعض الوقت للتعافي 
ال  شخصيًا  وأنه  عليه،  كانت  لما  تعود  وأن 
يفضل طرح الفيلم في ظل التخوفات المستمرة 

بسبب الوباء، ويمكن استغالل هذا الوضع في 
عرضه على المنصات بجوار المهرجانات.

»الغراب«  الجديد  فيلمه  أحمد  ووصف 
بالمشروع الفني الطموح الذي يسكنه؛ ولكنه 
ال يجد الوقت الكافي له، ألن التمثيل يأخذ كل 
وقته ومجهوده وتركيزه، وكلما وجد وقتًا يضع 
من  يتمكن  حتى  والعبارات،  المشاهد  بعض 
فقط  فيها  يعمل  طويلة  إجازة  على  الحصول 

على هذا الفيلم.
وعن الفرق بين السينما التجارية والمستقلة 

مجدي  أشار  بينها،  بالتنقل  الفنان  تأثر  ومدى 
صعب  حائط  هناك  كان  الماضي  في  أنه  إلى 
والتجارية  المستقلة  السينما  بين  اختراقه 
والمنصات اإللكترونية المتواجدة منذ سنوات 
طويلة ولكنها لم تشهد رواجا سوى مع جائحة 
حتى  يذوب  الحائط  هذا  وظل  »كورونا«، 

خفيف  ستار  ثم  زجاجي  حائط  إلى  تحول 
الفن  وعالم  التجاري  العالم  بين  يفصل 
النجوم  من  العديد  ساهم  وقد  البديل، 
باسم  مثل  الحائط  هذا  إزالة  في  الكبار 

ومنة  واكد  وعمرو  أبوالنجا  وخالد  سمرة 
شلبي وهند صبري، وكذلك قائمة كبيرة من 
المخرجين مثل يسري نصراهلل وأحمد عبداهلل، 
ساهموا  وغيرهم  والمخرجون  النجوم  فهؤالء 
الفن  أن  وأثبتوا  العالمين،  هذين  اجتماع  في 
واالزدواجية، ويحتاج من يضيفوا  األنانية  ضد 
له كما يأخذون منه، وهذا ما فعلوه، وأنا من 
هذا  من  استفاد  والذي  لهم  الالحق  الجيل 
أصبحت  بحيث  التوزيع  لطرق  وأضاف  التالقي 
تجارية جدًا، ففيلمي »ال أحد هناك« بعد طرحه 
يكن  ولم  القنوات  في  عرض  المهرجانات  في 

ذلك يحدث منذ 10 سنوات.
يختار  أساسها  على  التي  المعايير  وحول 
أساسيان  معياريان  »هناك  أحمد:  قال  أعماله، 
أن  جدًا  يهمني  الدور،  أولهما  لي،  بالنسبة 
فنيًا،  لي  ويضيف  ومتميزًا  جيدًا  الدور  يكون 
مع  فالعمل  العمل،  فريق  هو  الثاني  والمعيار 
وحريصون  الشغل  على  وقلبهم  لطيفة  ناس 
جدًا  مهم  لعملهم  ومخلصون  النجاح  على 

لتحقيق الراحة النفسية في العمل معهم«.

القاهرة ــ الوسط

كشف انتهاءه من تصوير »2 طلعت حرب«

أحمد مجدي: لم يعد هناك جدار بني 
السينما املستقلة والتجارية

●  أحمد مجدي



فيفي
املرمىاملرمى

وزير الرياضة يناقش 
استعدادات املوسم 
الجديد مع أندية الدرجات 
األولى والثانية والثالثة

طالب فتحي الجدي، رئيس منظمة المرصد الرياضي، حكومة الوحدة 
الوطنية باالهتمام بجميع األلعاب بنفس القدر، مؤكدا أن الرياضة 

ليست كرة قدم فقط. وقال في تصريح إلى »جريدة الوسط«: »شىء 
رائع أن يتم االهتمام بمنتخبات كرة القدم ودعم األندية ماليا، ولكن 

هناك أبطال أيضا في األلعاب الفردية قدموا للرياضة الليبية، مثل 
رتاج السائح في ألعاب القوى ومالك الزناد في المالكمة، وكمال 

القرقني في بناء األجسام«.

توج الليبي حمدي العقوري، تصنيف 180 فئة كالسيك بكأس وذهبية ◆
بطولة الحصان األسود للشطرنج الخاطف التي أقيمت بمدينة 

اإلسكندرية في مصر تصنيف 1800، وجاء سابعا في الترتيب العام 
للبطولة التي شهدت مشاركة 54 العبا للشطرنج. يشار إلى أن حمدي 

العقوري سبق له التتويج بكأس وذهبية بطولة أرينا التي أقيمت 
بالعاصمة المصرية القاهرة في العام 2019.

◆

اجتماعا  الجويفي،  عبدالشفيع  الوطنية،  الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزير  عقد 
موسعا مع أندية الدرجات األولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية، بحضور 
وكيل الوزارة، جمال أبو نوارة. وقدم الوزير في مستهل االجتماع شكره لألندية 
ولجميع الجهات ذات العالقة على جهودهم التي بذلت خالل الفترة الماضية 
وطوال منافسات المواسم، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء 
جائحة »كورونا«، متطلعا لعودة آمنة للجماهير الرياضية في المدة المقبلة، مع 
التقيد التام بالبروتوكوالت الصحية المعتمدة من قبل وزارة الرياضة، حفاظا 

على سالمتهم وسالمة الجميع.
استعراض  خالل  من  االجتماع  أعمال  جدول  مناقشة  تمت  ذلك  وعقب 
المعوقات  حلحلة  يضمن  بما  تطويرها،  وسبل  األندية«  دعم  »استراتيجية 
والصعوبات التي تواجه عمل إدارات األندية، والعمل على تعزيز وتطوير البنية 

التحتية لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.
باأللعاب  االهتمام  استمرار  ضرورة  على  التأكيد  االجتماع  خالل  تم  كما 
المختلفة وانتشارها، وارتفاع نسبة الممارسة لها، إلى جانب العمل على تطوير 
منافسات كرة القدم، ورفع مستوى مسابقاتها بالتنسيق مع االتحاد الليبي لكرة 

القدم، بما يحقق مزيد النمو واالنتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة.
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رحل المدير الفني حسام البدري، عن تدريب 
المنتخب المصري األول لكرة القدم، بعد 10 

مباريات قاد خاللها »الفراعنة«؛ وذلك بعدما قرر 
اتحاد كرة القدم توجيه الشكر له عقب التعادل مع 

الغابون.
وتعادل منتخب مصر أمام الغابون، األحد 

الماضي، في مدينة فرانسفيل بهدف، بعد أن 
فاز بشق األنفس على أنغوال بهدف من ركلة 

جزاء في افتتاح التصفيات التي تضم أيضا منتخب 
ليبيا، التي سيواجهه منتخب مصر ذهابا وإيابا 

خالل أكتوبر المقبل.
وأصبح البدري، أول مدرب تتم إقالته، أو يرحل عن 

تدريب المنتخب المصري، دون خسارة مباراة واحدة 
على األقل من بين كل المدربين الذين خاضوا أكثر 

من مباراتين مع »الفراعنة«.
وقاد البدري منتخب مصر في 10 مباريات، بينها 

وديتان ضد بوتسوانا وليبيريا. وحقق 6 انتصارات و4 
تعادالت ولم يتلق أي هزيمة. سجل منتخب مصر 14 

هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.
في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعب منتخب مصر مع 

البدري 4 مباريات، حقق خاللها الفوز على كل من توغو 
ذهابا وإيابا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابا وإيابا 

وأيضا مع جزر القمر، ليتصدر المجموعة ويتأهل للبطولة.
أما في تصفيات كأس العالم، ففاز منتخب مصر على 

أنغوال بهدف وتعادل مع الغابون خارج ملعبه بهدف لكل 
فريق.

●  وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يجتمع مع أندية الدرجات األولى والثانية والثالثة

ممثلو الكرة الليبية 
بنكهة مختلفة

الحدث
زين العابدين

بركان

الكرة  ممثلي  مشوار  سينطلق  مختلفة  بنكهة 
الليبية من خارج مالعبهما وديارهما على واجهتي 
فريق  يعود  حيث  والكونفدرالية؛  األبطال  دوري 
الثماني  قرابة  دام  غياب  وبعد  مجددًا  االتحاد 
أن  بعد  أفريقيا،  أبطال  دوري  إلى مالعب  سنوات 
توج ببطولة الدوري الليبي بعد غياب لعدة مواسم 

غاب فيها عن واجهة البطوالت المحلية.
ويعود االتحاد إلى بطولته المفضلة التي ترك 
فيها بصمة وذكرى رائعة ال تنسى خالل مشاركته 
العام 2007 عقب بلوغه الدور نصف النهائي الذي 
األهلي  القارة  بطل  عن  فقط  هدف  بفارق  غادره 
المصري، وهو الفريق الذى بلغ الدور نصف النهائي 
وسيلتقى  الثالث.  األفريقية  األندية  بطوالت  في 
للكرة  بممثل  تاريخه  في  مرة  وألول  المرة  هذه 
في زينجبار، ويتطلع الفريق للذهاب بعيدًا في هذه 

المنافسات األفريقية.
مواجهاته  طرابلس،  األهلي  سيجدد  فيما 
وذكرياته مع الكرة السودانية حين يلتقى بممثلها 
حي الوادي، بعد أن تبارى في مناسبتين سابقتين 
مع الهالل السوداني، وهو الفريق الذي تألق في 
3 مشاركات أفريقية سابقة استهلها العام 1984، 
بلوغه  ثم  األفريقي  النهائي  لخوض  تأهل  حين 
العام 2016 مجموعات الكونفدرالية والعام 2017 

ربع نهائي دوري األبطال األفريقي.
ونأمل في أن تكون مشاركة ممثلي الكرة الليبية 
هذه المرة بنكهة مختلفة ومغايرة تمامًا بعد أن 
استعان كل فريق بمدرسة تدريبية جديدة عريقة؛ 
االتحاد  بفريق  الفنية  األمور  مقاليد  تسلم  حيث 

المدرب اإليطالي جوسيبى سانينو.
بالخبرة  مرة  ألول  طرابلس  األهلي  واستعان 
الفرنسية بقيادة برنارد سيموندى وعزز كل فريق 
باإلضافة  تأتى  علها  جديدة  بانتدابات  صفوفه 
على  للعب  ومنتخباتنا  فرقنا  عودة  ومع  المرجوة 
وجعلها  فرقنا  حرم  الذي  الحظر  رفع  بعد  مالعبنا 
تعاني وتواجه الصعاب نتطلع ألن يستمر الظهور 
هذا  األفريقية  الكرة  لممثلى  األفريقي  والحلم 
الموسم، ويذهبا آلخر مرحلة ممكنة ويدخال سباق 
المنافسة بعد أن عادت إلينا الحظوظ وتساوت مع 
منافسينا بعودة اللعب داخل الديار، وهو ما يجعلنا 
وطي  المرة  هذه  ممثلينا  مشاركة  بنجاح  نتفاءل 
صفحة اإلخفاقات التي طالت فرقنا ومنتخباتنا على 

جميع الواجهات.
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وصل إلى مدينة بنغازي، صباح الثالثاء 
الماضي، الالعب الليبي مهند عيسى )إيتو( 

اللتحاقه رسميا بفريق »األهلي بنغازي«؛ 
استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي 

الجديد )2021 - 2022(. ويتمتع الوافد الجديد 
مهند عيسى، إيتو، ابن الـ )27 عاما(، بتجربة 

وخبرة كروية كبيرة على الواجهة المحلية، 
كما سبق أن خاض عديد التجارب والمحطات 

الناجحة خارج مالعبنا المحلية.
ودافع إيتو عن ألوان العديد من فرق األندية 

المحلية البارزة، لعل أبرزها »رفيق«، و»وفاق 
صبراتة« إلى جانب »األولمبي بالزاوية« 
و»األهلي طرابلس«. كما خاض تجارب 

احترافية عديدة مع أندية عربية عديدة، لعل 
أهمها تجربته مع فريق »النجم الساحلي« 

الرياضي التونسي و»الخليج« السعودي وفريق 
»نفط البصرة« العراقي، الذي كان محطته 

االحترافية الثالثة واألخيرة.
وأجرى الالعب لقاء على الصفحة الرسمية 
للنادي، بعد إعالن التعاقد مع الفريق، حرص 
فيه على شكر الجماهير على مساندته، وبدأ 

»إيتو« حديثه متمنيا أن يكون عند حسن ظن 
الجماهير واإلدارة، وأن يمثل اإلضافة للفريق 

ومساعدته في الفترة المقبلة.
وأضاف الالعب أن المفاوضات مع إدارة 

»األهلي« لم تستغرق وقتا طويال وأن مسؤولي 
النادي لم يقصروا معه، موجها لهم الشكر على 
تقديرهم له وللجماهير أيضا على ترحيبها به، 

مشيرا إلى أنه قرر خوض تجربة االحتراف في 
العام 2019، حيث انتقل إلى »النجم الساحلي« 

التونسي، ومنه إلى نادي »الخليج« في دوري 
الدرجة األولى السعودي ثم تجربة في »النفط« 

العراقي. وتابع أن والده هو وكيل أعماله، 
واقترح عليه العودة من جديد إلى الوطن، 
وتلقى عديد العروض، لكنه فضل االنتقال 

لـ»أالهلي بنغازي«، مختمما تصريحاته متمنيا 
أن يكون إضافة كبيرة للفريق في الموسم 

المقبل، وأن يسعد الجماهير بالتتويج ببطولة 
في الموسم الجديد.

»إيتو« من دوري العراق 
إلى »األهلي بنغازي«

حسام البدري

»الفرسان« ستة على ستة
المنتخب الوطني يحافظ على انطالقته المثالية نحو كأس العالم 2022.. ويحبط »األنغولي« بين جماهيره

العودة  القدم، من  الليبي األول لكرة  الوطني  المنتخب  تمكن 
بنتيجة  أنغوال،  منتخب  مستضيفه  أمام  وثمين  غال  بانتصار 
المنتخبين  بين  جرت  التي  المباراة  في  شيء،  ال  مقابل  هدف 
الثانية  الجولة  مباريات  ضمن  نوفمبر،   11 ملعب  أرضية  على 
من التصفيات األفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم »قطر 
2022«. وتدين ليبيا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى الالعب 
عمر الخوجة، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 
من زمن الشوط األول، بعد تمريرات رائعة من العبي المنتخب 

داخل منطقة الجزاء.
بصدارة  الوطني  المنتخب  انفرد  الثمين،  االنتصار  وبهذا 
أول  مــرور  بعد  الحسابات  واشتعلت  السادسة،  المجموعة 
بطولة  إلى  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  مشوار  في  جولتين، 
كأس العالم 2022؛ حيث تصدر »الفرسان« المجموعة برصيد 
ست نقاط، بعدما قدم بداية مثالية بالفوز على منتخب الغابون 
بنتيجة هدفين لهدف، ثم الفوز خارج أرضه على أنغوال بنتيجة 
هدف لصفر، ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط 
بعد الفوز بهدف لصفر على أنغوال والتعادل مع الغابون خارج 
الديار بهدف لهدف، بينما يحتل منتخب الغابون المركز الثالث 
برصيد نقطة واحدة ثم يقبع منتخب أنغوال في المركز األخير 

دون نقاط.
واشتدت المنافسة في هذه المجموعة التي يتأهل متصدرها 
اإلقصائية،  المواجهات  بنظام  تقام  والتي  النهائية،  للمرحلة 
منتخب  أن  خاصة  مفاجأة،  القوية  الليبية  االنطالقة  تكن  ولم 
أصحاب  من  الالعبين  من  رصيدا  يمتلك  أصبح  »الفرسان« 
المحترفين  من  وعــددا  الشباب،  وطموح  والتجربة  الخبرة 
المتميزين، هذا بخالف عودة الحياة للدوري الليبي الذي اختتم 
مؤخرا بنجاح وعودة المنتخب الوطني إلى اللعب بمالعبه بعد 

سنوات الحظر العجاف.
المدرب  الجديد،  القديم  الفني  المدير  عودة  جاءت  فيما 
وتقوده  الليبي  المنتخب  قوة  لتعزز  كليمنتي  خافيير  اإلسباني 
في  مصر  مواجهتي  قبل  المجموعة  وتصدر  مميزة  لمغامرة 
وتفاديه  الوطني  المنتخب  تجنب  حالة  وفي  المقبل.  الشهر 
ملعبه  على  الفوز  وتحقيق  القاهرة  في  مصر  أمام  الخسارة 
ضيفا  يحل  وحينها  نقاط،   10 إلى  رصيده  فسيعزز  ببنغازي، 
فرق  أقرب  بالتالي  وسيكون  الخامسة  بالجولة  الغابون  على 

المجموعة للتأهل في حال الفوز.
وامتلك المنتخب الوطني بعض األوراق الهممة لعل أبرزها 
حمدو الهوني، ومؤيد الالفي، ومحمد زعبية، وقائد الفريق علي 
الهادي،  والسنوسي  الورفلي،  سند  الهداف  والمدافع  سالمة، 
وأنيس سلتو، وعبداهلل الشريف، باإلضافة إلى الطبال والبدري، 
وحارس الخبرة محمد نشنوش، لكن ما أظهره المنتخب الليبي 
من روح قتالية وإصرار على حصد االنتصارات، أكد قدرته على 
مواصلة انطالقته، وبالمقابل قدم منتخب مصر أداء باهتا رغم 
أنه حصد 4 نقاط، لكن مستوى الفريق ينذر بأن المنافسة لن 
تكون سهلة مع المنتخب الوطني على بطاقة التأهل للمرحلة 

النهائية.
المسؤولين  جعل  مصر  لمنتخب  والمخيب  الباهت  األداء 
حسام  الفني  مديره  بإقالة  يعجلون  المصري  الكرة  باتحاد 
البدري، وتعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بدال منه، 
ذو  »سالح  بمثابة  الجديد  المدرب  سيكون  النقاد  يرى  وكما 
حدين« في تصفيات المونديال، إما انتفاضة لمواصلة المشوار 
وستكون  مبكرا.  المونديال  حلم  تبخر  أو  الصدارة  واستعادة 
سفر  حظر  قرار  استمرار  مع  صعبة  المصري  المنتخب  مهمة 
ومحمود حسن  النني  ومحمد  محمد صالح  البريميرليج  العبي 
العزل الصحي  إلى مصر، وإال سيبقى في  السفر  تريزيجيه من 

لمدة عشرة أيام.
وسيكون المدرب الجديد لمنتخب مصر مطالبا بإعادة ترتيب 
األوراق سريعا من أجل إعادة وتحقيق االنتصارات فى الجولتين 
المقبلتين النتزاع الصدارة قبل التوجه لمواجهة أنغوال بالجولة 

منتخبي  صحوة  حال  في  إثارة  المنافسة  تزداد  وقد  الخامسة، 
في  متتاليين  انتصارين  أحدهما  وتحقيق  أنغوال  أو  الغابون 
الجولتين الثالثة والرابعة، وهو ما سينعش آمال أحد المنتخبين 

في استمرار المنافسة.

أول انتصار تاريخي ليبي على الكرة األنغولية في عقر الدار
مستضيفه  حساب  على  له  انتصار  أول  الليبي  المنتخب  سجل 
المنتخب األنغولي في عقر داره بملعب العاصمة لواندا، ضمن 
منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة األفريقية السادسة 
جمعت  رسمية  مواجهة  ثالث  وفي  العالم،  كأس  لتصفيات 

المنتخبين.
 ،2002 العالم  كأس  تصفيات  إلى  المواجهات  أولى  وتعود 
ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة األفريقية األولى التي 
ضمت إلى جانب المنتخب الوطني كال من أنغوال والكاميرون 
العاصمة  بملعب  األولى  الذهاب  مباراة  جرت  حيث  والتوغو؛ 
بثالثة  األنغولى  المنتخب  فوز  عن  وأسفرت  لواندا،  األنغولية 
الالعب  آنذاك  المتوسط«  »فرسان  وأحرز هدف  لهدف  أهداف 
جهاد المنتصر، وقاد المنتخب الوطني في هذه المباراة المدرب 
بثالثية  الخسارة  هذه  وعقب  الخمسي،  محمد  الراحل  الوطني 
الفني، ولعبت عدد من فرقنا  الليبي وجهازه  المنتخب  تم حل 
المحلية باسم منتخبنا الوطني لتمثله في باقي مشوار تصفيات 
المونديال؛ حيث لعب فريق األهلي طرابلس، باسم منتخبنا في 
مباراة اإلياب والعودة أمام منتخب أنغوال بطرابلس، وأسفرت 
عن تعادل الفريقين بهدف لهدف وأحرز هدف الفرسان واألهلي 
المباراة  هذه  في  الفريق  وقاد  الجربي،  رجب  العبه  طرابلس 

المدرب الوطني رضا عطية.

الليبي  المنتخب  مباراتي  موعد  عن  رسميا  يعلن  »كاف« 
والمصري

)كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن  نفسه،  السياق  وفي 
الثالثة  الجولتين  في  ليبيا  مع  مصر  منتخب  مباراتي  موعد 
والرابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، وأفادت 
مصادر من داخل االتحاد المصري بأن منتخب »الفراعنة« تلقى 
إخطارا من كاف، حدد فيه إقامة المباراتين يومي 9 و12 أكتوبر 
بليبيا.  والثانية  مصر  في  األولى  المباراة  تقام  حيث  المقبل؛ 
في  األولى  المباراة  إلقامة  سعي  يوجد  أنه  المصادر  وواصلت 
الجوي  الدفاع  بملعب  ستقام  ذلك  تعذر  وحال  القاهرة،  استاد 

مثلما حدث في لقاء أنغوال بالجولة األولى للتصفيات.

أفراح وورود في استقبال »فرسان المتوسط«
قادمة من دولة  الوطن  أرض  الوطني  المنتخب  ووصلت بعثة 
أنغوال على متن طائرة خاصة، أمس األربعاء، وكان في استقبال 
البعثة بالورود رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، 
الوطني  للمنتخب  المستحق  الفوز  بعد  الكرة  اتحاد  ومسؤول 

المدن  مختلف  األفراح  وعمت  أنغوال.  منتخب  على  الديار  خارج 
الليبية ابتهاجا بفوز المنتخب الوطني على أنغوال، حيث تابعت 
الجماهير الرياضية الليبية المباراة في المقاهي والشوارع التي 
أقيمت فيها شاشات عرض كبيرة خصوصا أمام الفندق الكبير 
بطرابلس وقد أطلقت األلعاب النارية والسيارات الخاصة التي 
جابت ميدان الشهداء ابتهاجا بهذا الفوز وتقديم التهاني من 

مختلف شرائح الشعب عبر وسائل االتصال المختلفة.
المباراة،  عقب  المتوسط«  »فرسان  على  التهاني  وانهالت 
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بدأها 
الوطني  المنتخب  وخارجها،  البالد  »داخل  فيها  قال  بتغريدة 
يكمل أدائه الشجاع ويفرحنا ويفرح جميع الليبيين، شكرا شبابنا 

تستاهلوا كل خير«.
أعضاء  جميع  إلى  تهانيه  خالص  عن  النواب  مجلس  وعبر 
البالد،  أنحاء  كافة  في  الليبي  الشعب  وأبناء  الوطني  المنتخب 
ليبيا  رآية  الوطني مزيد من االنتصارات لرفع  متمنيا للمنتخب 

عالية في كافة المحافل الدولية.
في  نجحنا  »لقد  المتوسط«:  »فرسان  ألعاب  صانع  وقال 
الظفر بثالث نقاط أمام منتخب أفريقي قوي في الجولة الثانية 
في  طيبة  نتيجة  تحقيق  على  وعازمون  عالية،  ومعنوياتنا 
المباريات القادمة«، مضيفا: »كانت البداية جيدة في الجولتين 
األولى والثانية ونجحنا في رسم الفرحة والبهجة لجماهيرنا بعد 

فترة غياب عن االنتصارات«.
وعبر مدرب المنتخب الوطني »كليمنتي« عن سعادته بهذا 
الفوز قائال: »سعيد للغاية فقد أصبح لدينا فريق ممتاز قادر على 
اليوم ما هو قادر على فعله خالل  رأيتم  المنافسة بقوة وأنتم 

المباراة«.

الوسط - زين العابدين بركان

ليبيا تنفرد بصدراة المجموعة السادسة 
بالعالمة الكاملة.. وتتأهب لخوض 

مواجهتي »الفراعنة«

●  حمدي العقوري

●  حسام البدري

● فرحة الجماهير الليبية

● المنتخب الوطني لكرة القدم



رحلة  المقبل،  األسبوع  مطلع  من  بداية  تنطلق 
الموسم  هذا  الليبية  القدم  كرة  ممثلي  مشاركة 
و»األهــلــي  ــاد«  ــح »االت فريق   )2022  -  2021(
طرابلس«، في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، وبطولة 
الدوري  بطل  وسيواجه  األفريقية.  »الكونفدرالية« 
الليبي الممتاز فريق »االتحاد«، في الدور التمهيدي 
من دوري أبطال أفريقيا فريق »كي إم« بطل زنجبار، 

وهي أول مواجهة ليبية رسمية مع فريق من زجنبار.
وسيدور لقاء الذهاب السبت المقبل، بينما سيدور 
لقاء العودة الحاسم بملعب الطيب مهيري، بمدينة 
صفاقس التونسية، وفي حال تأهل »االتحاد«، للدور 
الثاني سيواجه فريق »الترجي« التونسي الذي أعفته 

القرعة من خوض الدور التمهيدي.
وكان آخر ظهور لفريق »االتحاد« في دوري أبطال 
أفريقيا قبل قرابة الثماني سنوات وتحديدا في العام 
الدور  من  مبكرا  المنافسة  سباق  غادر  حين   ،2013
حيث  التونسي،  »البنزرتي«  النادي  فريق  أمام  األول 
أسفر لقاء الذهاب األول عن تعادل الفريقين بهدف 
اإلياب  لقاء  في  التونسي  الفريق  تفوق  بينما  لهدف 

بهدف لصفر.
أما أبرز إنجازات فريق »االتحاد« في مالعب دوري 
بلغ  حين   2007 العام  فكانت  األفريقي،  األبطال 
بطل  أمام  غادره  الذي  النهائي  نصف  الدور  الفريق 
الذهاب  لقاء  انتهاء  عقب  المصري،  »األهلي«  القارة 
األول بطرابلس بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما 
تفوق الفريق المصري في لقاء اإلياب بالقاهرة بهدف 
لصفر، وكان فريق »االتحاد« قد تأهل إلى الدور نصف 
الثالث خالل  األفريقية  األندية  النهائي في بطوالت 

أعوام 2000 و2007 و2010.
إلى  العبور  ورقة  على  حصل  »االتحاد«  أن  يذكر 
دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه بلقب الدوري الليبي 
الممتاز، بينما تمكن »األهلي طرابلس« من التأهل 

إلى »الكونفدرالية« بعد حصوله على الوصافة.
وسيكون فريق »األهلي طرابلس« على موعد مع 
ثاني  السوداني، وهو  الوادي«  مواجهة نظيره »حي 
فريق سوداني يواجهه »األهلي طرابلس« رسميا في 
التقى فى  أن  األفريقية، حيث سبق  تاريخ مشاركاته 
مناسبتين مع فريق »الهالل« السوداني خالل العامين 

1974 و2016.
المقبل  األحد  يوم  األول  الذهاب  لقاء  وسيدور 
بالسودان، بينما سيدور لقاء العودة الحاسم بملعب 
الدور  عبوره  حالة  وفي  ببنغازي،  بنينا«  »شهداء 
الجيبوتي  »دخيل«  من  الفائز  سيواجه  التمهيدي 

و»بيشارا« التنزاني بدور الـ32 من »الكونفدرالية«.
طرابلس«  »األهلي  فريق  إنــجــازات  أبــرز  وتعد 
النهائية  المباراة  إلى   1984 العام  األفريقية وصوله 
أمام  انسحب  لكنه  أفريقيا،  كؤوس  كأس  ببطولة 
»األهلي« المصري ألسباب سياسية، كما بلغ الفريق 
كما   ،2017 العام  أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  ربع 
»الكونفدرالية«  بطولة  من  المجموعات  لدور  تأهل 

العام 2016.

»االتحاد« يخوض أول مواجهة ليبية مع 
ممثل الكرة في زنجبار

 - »أنغوجا  جزيرة  من  القدم  لكرة  إم«  »كي  نادي 
دوري  بطل  وهو  تنزانيا،  زنجبار  بمدينة  زنجبار« 
زنجبار على  الكرة في  الماضي، حيث يمثل  الموسم 
الواجهة األفريقية للمرة السابعة في تاريخه، وكانت 
الماضي في دوري  الموسم  األفريقية  آخر مشاركاته 

أبطال أفريقيا، وخرج من الدور التمهيدي أمام فريق 
خسارته  عقب  األنغولي،  أوجوستو«  دى  »بريميرو 
ذهابا وإيابا بهدفين لصفر، وأحرز الفريق لقب الدوري 
التنزاني مرة واحدة، وتوج بلقب دوري زجنبار الممتاز 
أربع مرات، وثالث مرات كان بطال للكأس، ويخوض 
مبارياته الرسمية على ملعبه، وهو ملعب »أونجو جو 
بارك«، الذي يسع لعدد خمسة آالف متفرج، ويغطى 

أرضيته العشب الصناعي.

»االتحاد« يستعين بالمدرسة اإليطالية
يستعد فريق »االتحاد«، بطل الدوري الليبي الممتاز، 
لالستحقاقات الكروية المقبلة، التي أهمها المشاركة 
بقيادة  وذلك  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  في 
المحلي  للمدرب  خلفا  وذلك  جديدة،  إيطالية  فنية 
مع  رسميا،  »االتحاد«،  نادي  واتفق  الحمادي.  أسامة 
تدريب  على  لإلشراف  سانينو،  جوسيبي  اإليطالي 
الفريق األول لكرة القدم، بداية من الموسم الكروي 
الجديد )-2021 2022(، خلفا للمدرب المحلي أسامة 
الحمادي، الذي قاد الفريق الموسم الماضي للتتويج 
فريق  حساب  على  الممتاز،  الليبي  ــدوري  ال بلقب 
»األهلي طرابلس«، الذي حل وصيفا للدوري موسم 

.)2021 - 2020(
مع  الرسمي  العقد  ــاد«،  ــح »االت إدارة  ووقعت 
أن  على  الماضي،  األحد  سانينو،  اإليطالي  المدرب 
له  مساعدا  الحمادي،  أسامة  الوطني  المدرب  يكون 
بعد االتفاق على كل تفاصيل التعاقد. وسيكون أول 
اختبار حقيقي للمدرب اإليطالي، هو خوض منافسات 
دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الفريق في الدوري 
التمهيدي نظيره »كي إم« بطل زنجبار بملعب الطيب 
المهيري بصفاقس التونسية، مطلع األسبوع المقبل.

مدرب فرنسي يقود »األهلي طرابلس«

من جهة أخرى يواصل فريق »األهلي طرابلس« 
استعداداته في مشواره األفريقي، تحت قيادة مدربه 
الجديد، الفرنسي رنارد سيموندي، والطاقم المصاحب 
له، حيث يلتقي فريق »األهلي طرابلس«، في مستهل 
»الكونفدرالية«،  لبطولة  التمهيدي  بالدور  مشواره 
فريق »حي الوادي«، بطل السودان يوم األحد الموافق 
بالسودان  األبيض  بملعب  الــجــاري،  سبتمبر   12
المعروفة  األفريقي«،  »االتحاد  كأس  ذهاب  ضمن 

بـ»الكونفدرالية«.
سي  »أس  ــادي  ن في  مدافعا  سيموندي  وكــان 
 1977 1970 حتى  الفترة من  تولون«، ولعب خالل 
ثم انتقل إلى نادي »أستيد الفوليس« من 1977 حتى 
1981 ثم لعب لـ»إف سي توريس« من 1981 حتى 
1983 قبل أن يختتم مسيرته مع نادي »آي سي سانت 

إتيان« ولعب له من 1983 حتى 1985.
بعد  مبكرا  التدريبية  مسيرته  سيموندي  بدأ 
االعتزال عندما تولى المهام الفنية في نادي »النصر« 
السعودي العام 1986 ثم عاد إلى فرنسا وتولى تدريب 
أندية هي »بجيت« و»أباجون« و»جرونوبل«،  ثالثة 
 2000 العام  األفريقية  القارة  في  التدريب  بدأ  كما 
لتدريب  انتقل  ثم  عندما تولى تدريب منتخب غينيا 
وانتقل بعدها   2004 2001 حتى  بنين من  منتخب 
 2004 العام  في  التونسي  الساحلي«  »النجم  إلى 
حتى   2005 من  فاسو  بوركينا  منتخب  إلى  وبعدها 
2006 قبل أن يدرب نادي »وفاق سطيف« الجزائري 
في 2007 - 2008 ثم نادي »الفيصلي« السعودي ثم 

»الخريطيات« القطري 2009.
وأسندت له مهمة قيادة المنتخب األولمبي القطري 
»األهلي«  فريق  على  بعدها  ليشرف   ،2011 العام 
إلى فريق »الخريطيات«، كما  القطري ويعود بعدها 
العام  من  بداية  المغربي  خريبكة«  »أولمبيك  درب 
2017، ويعد برنارد سيموندي أول مدير فني فرنسي 

على  تناوب  حيث  طرابلس«،  »األهلي  على  يشرف 
والعربية  المحلية  الجنسيات  عديد  الفريق  تدريب 
»الزعيم«  أن حصد  بعد  يأتي هذا  واألوروبية، حيث 
الدوري  لقب  خسارة  بعد  الماضي،  الموسم  وصيف 
أمام فريق »االتحاد«، الذي سيشارك بدوره في بطولة 
دوري أبطال أفريقيا، على أن يقود المدرب الفرنسي 

»األهلي طرابلس« في »الكونفدرالية«.

السوداني  الوادي«  لقيادة »حي  مدرب جديد 
في مواجهته أمام »األهلي طرابلس«

السودان  ممثل  ــوادي«،  ال »حي  نادي  مسؤولو  لجأ 
 -  2021( األفريقية  »الكونفدرالية«  كأس  ببطولة 
2022( لمفاوضة مدرب معروف لتفادي خرق الشروط 
األساسية للمشاركة في المسابقة القارية. ويفاوض 
»حي الوادي« المدرب السوداني الكبير نجم منتخب 
مبارك سليمان،  السابق،  »الهالل«  وفريق  السودان 
 »A« األفريقية  التدريبية  الرخصة  يحمل  ألنه  نظرا 
التي توافق شروط الـ»كاف« العتماد مشاركة الفريق 

بالبطولة.
ترتيب  في  الثالث  المركز  الــوادي«  »حي  وحقق 
الجاز،  أبو  أمير  الفني  مديره  مع  السوداني  الدوري 
الذي  مبارك  وأكد   .)C( الرخصة  يحمل  األخير  لكن 
كان قد تولى تدريب »حي الوادي« الموسم الماضي، 
مع  رسمية  اتصاالت  وجود  صحفية،  تصريحات  في 
مسؤولي الفريق، مضيفا أنه وعدهم بمتابعة الشوط 
التي  »المريخ«  أمام  الودية  الفريق  مباراة  األول من 

أقيمت الخميس الماضى مردفا: »تابعتها بالفعل«.
الثالث  المركز  في  الــوادي«  »حي  فريق  واستقر 
خسارته  رغم  الممتاز،  السوداني  الدوري  بمسابقة 
الفاشر«، بنتيجة  في آخر مبارياته أمام فريق »هالل 

هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ29 للمسابقة.
الدوري  مالعب  إلى  الــوادي«  »حي  فريق  وصعد 
السوداني الممتاز ألول مرة في تاريخه موسم )2016 
- 2017(، وهذا هو الموسم الخامس له على التوالي 
الكرة السودانية  الممتاز، ويمثل  الدوري  في مالعب 
بطولة  فى  الموسم  هــدا  تاريخه  في  مــرة  ألول 

»الكونفدرالية« األفريقية.
يذكر أن »حي الوادي« سيستضيف فريق »األهلي 
شهر  من  عشر  الثاني  في  ذهابا  الليبي  طرابلس« 
اإلياب بطرابلس  مباراة  تقام  بينما  الجاري،  سبتمبر 
التاسع عشر من الشهر نفسه، بملعب »شهداء  في 

بنينا« ببنغازي.
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● جانب من تدريبات فريق األهلي طرابلس استعدادا لـ »الكونفدرالية«

● حمدتو العب تنس الطاولة لمنتخب مصر

● تدريبات نادي االتحاد استعدادا لـدوري أبطال أفريقيا.

● القرقني

الوسط - زين العابدين بركان

رحلة ممثلي الكرة الليبية تنطلق في أفريقيا من خارج الديار
إهمال طبي

إيقاعات رياضية
صالح
بلعيد

بسبب  ليبي  العــب  ــاة  وف فاجعة  رغــم 
القدم  لكرة  أفريقيا  بطولة  في  المالريا 
أن  ورغم  بنيجيريا،  األخيرة  المصغرة 
وتحولت  شهرين  منذ  ــوفــاة  ال ــذه  ه
كل  وتناولتها  كبيرة  عام  رأي  لقضية 
العربية؛  وحتى  الليبية  اإلعالم  وسائل 
في  الرياضى  الطب  ملف  فتحت  حيث 
ليبي  اتحاد  وجود  ورغم  جديد  من  ليبيا 
مهتم  سنة،   30 من  أكثر  منذ  قائم 
فإن  مهامه؛  ويمارس  الرياضي  بالطب 
االهتمام  يجد  لم  يــزال  ال  الملف  هذا 
الرغم  على  الليبية،  الرياضة  في  الكافي 
والدعوة  لذلك  المختصين  مناشدة  من 
رياضي  لكل  طبي  ملف  وجــود  ألهمية 

في أي لعبة وفى أي مؤسسة رياضية.
الليبية  والمنتخبات  األندية  أن  ورغم 
تسافر منذ أكثر من نصف قرن ألفريقيا 
البطوالت األفريقية وتعرف  وتشارك في 
حبوب  وتناول  التطعيم  من  بد  ال  أنه 
الليبي  المنتخب  فــإن  الــمــالريــا؛  ضــد 
تناول  دون  سافر  المصغرة  القدم  لكرة 
نحو  السفر  قبل  المطلوبة  الحبوب 
العب  بوفاة  الفاجعة  لتحصل  نيجيريا 
تعافت  الالعبين  من  مجموعة  ومرض 

فيما بعد من مرض المالريا.
الرياضي  للطب  الليبي  االتحاد  ونبه 
ألي  الطبي  الكشف  إهــمــال  لخطورة 
ذلك،  من  وحذر  موسم  كل  قبل  العب 
أي  تكليف  على  يوافق  لن  أنــه  ــد  وأك
اعتماده  بعد  إال  طبي  مرافق  أو  طبيب 
من االتحاد المختص وأن بعض األندية 
وال  الــديــنــارات  مــن  الماليين  تصرف 
الطبي  بالملف  الكافي  االهتمام  تولي 
خاصة  لالعبين  كشوفات  تجري  وال 
عديد  ووفاة  القلب  أمراض  انتشار  مع 
بالسقوط  والعالم  ليبيا،  في  الالعبين 
أو  المباريات  أثناء  الملعب  على  أرضــا 
أخرى  ــراض  أم وجــود  أو  القلب  توقف 
زائد  بدني  جهد  بذل  مع  خاصة  للكبار، 
انتشار  مع  للناشئين  بالنسبة  وكذلك 
الطابع  ذات  الصغيرة  الفئات  مــدراس 
القدم؛  كــرة  فــي  خاصة  االستثماري 
إجــراء  دون  األطــفــال  قبول  يتم  حيث 
قدرة  لمعرفة  الالزمة  الطبية  الكشوفات 
اللعبة،  مزاولة  على  الصغار  الالعبين 
وكذلك  ال،  أو  أمـــراض  لديهم  وهــل 
عدم  هو  إزعاجا  واألكثر  الكبار  الالعبين 
في  دائم  بشكل  عامليين  أطباء  وجود 

األندية.
الرياضى يريد وقفة جادة  ملف الطب 
بحياة  يتعلق  األمر  وحاسمة ألن  وكبيرة 
خطيرا  الموضوع  وأصــبــح  الــريــاضــي، 
لتوعية  إعالميا  اهتماما  كذلك  ويتطلب 
الرأي العام الرياضي بأهمية الموضوع.

النسخة  طوكيو،  اليابانية،  العاصمة  ودعت 
الصيفية  البارالمبية  األلعاب  دورة  الـ16 من 
األحد  مساء  الخاصة«،  االحتياجات  »لــذوي 
أغسطس   24 مــن  ــدأت  ب التي  الماضي، 
الماضي، وحتى 5 سبتمبر الجاري، في الوقت 
الذي أشاد به المنظمون باأللعاب التي تأجلت 
»كورونا  فيروس  بسبب  بالكامل  عام  لمدة 
المستجد«، ووصفوها بأنها »أهم نسخة على 

اإلطالق«.
حضور  اليابانية  السلطات  وحــظــرت 
حيث  البارالمبية،  األلعاب  في  المشجعين 
اإلصابات  في  قياسية  أعــدادا  البالد  تسجل 
الصارمة  اإلجراءات  رغم  »كورونا«،  بفيروس 

وحالة الطوارئ في مناطق عدة منها.
األلعاب  في  رياضي   4400 نحو  وشــارك 
بينها  رياضة،   22 في  تنافسوا  البارالمبية، 
الطائرة  الريشة  وهما  جــديــدان  نــوعــان 
ومعظم  والتايكواندو،  »البادمنتون«، 
واأللعاب  األولمبياد  بين  مشتركة  الرياضات 

البارالمبية، على غرار ألعاب القوى والسباحة.
وشهدت منافسات اليوم األخير توزيع 15 

األلعاب  على  الستار  وأسدل  ذهبية،  ميدالية 
التي شهدت إحراز 86 دولة ميداليات، بينها 
62 دولة توجت بميدالية ذهبية واحدة على 

األقل.

الترتيب النهائي للدول العربية
ضمن  ميدالية   57 العربية  الــدول  حصدت 
األلعاب  دورة  من  الــ16  النسخة  فعاليات 
البارالمبية، حيث تصدرت تونس قائمة الدول 
الذهبية  الميداليات  عدد  حيث  من  العربية، 
العام  الترتيب  في  الثاني  والمركز  والفضية، 
برصيد 11 ميدالية )4 ميداليات ذهبية، و5 

فضيات، وبرونزيتان(.
الترتيب  عرش  على  الجزائر  تربعت  بينما 
العام للعرب، برصيد 12 ميدالية )4 ميداليات 
ميداليات  و4  فضية،  ميداليات  و4  ذهبية، 
برونزية(. وجاءت المغرب في المركز الثالث، 
بـ11 ميدالية )4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات 
فضية، و3 ميداليات برونزية(. وحصلت األردن 
على المركز الرابع بـ5 ميداليات )4 ميداليات 

ذهبية، وبرونزية واحدة(.
بـ3  الخامس  المركز  في  اإلمــارات  وحلت 
وميدالية  واحدة،  ذهبية  )ميدالية  ميداليات 
فضية واحدة، وميدالية برونزية واحدة(. فيما 

جاءت مصر في المركز السادس، بـ7 ميداليات 
)5 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان(.

بـ3  السابع  المركز  في  العراق  ــاءت  وج
ميداليات )ميدالية فضية واحدة، وميداليتان 
المركز  في  الكويت  حلت  فيما  برونزيتان(. 
واحدة،  فضية  )ميدالية  بميداليتان  الثامن 
وميدالية برونزية واحدة(. واحتلت السعودية 

واحــدة.  برونزية  بميدالية  التاسع  المركز 
بميدالية  عمان  سلطنة  كانت  والعاشرة 
الـــ11،  المركز  في  وقطر  ــدة،  واح برونزية 

بميدالية برونزية واحدة.

الصين تتربع على عرش الصدارة
الترتيب  صدارة  عرش  على  الصين  وتربعت 
ذهبية،   96( ميداليات   207 برصيد  العام 
بريطانيا  وتلتها  برونزية(،   51 فضية،   60
في المركز الثاني برصيد 124 ميدالية )41 

ذهبية، 38 فضية، 45 برونزية(.
األميركية  المتحدة  الــواليــات  واحتلت 
 37( ميداليات   104 برصيد  الثالث  المركز 
ثم  ومن  برونزية(،   31 فضية،   36 ذهبية، 
فريق اللجنة البارالمبية الروسي في المرتبة 
الرابعة )من حيث الميداليات الذهبية( برصيد 
118 ميدالية )36 ميدالية ذهبية، 33 فضية، 

49 برونزية(.
أي  وفدا،   163 االختتام  حفل  في  وتواجد 
أقل بوفد واحد من الرقم القياسي الذي تم 
تسجيله في ألعاب لندن 2012. وقال رئيس 
اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز، إن 
اإلقبال الكبير في طوكيو كان دليال على أن 
»الحركة البارالمبية أقوى من أي وقت مضى«.

حصاد تاريخي للعرب في دورة األلعاب البارالمبية 2020
الدول العربية تحصد 57 
ميدالية في النسخة الــ16 

تصدرتها الجزائر بـ12 ميدالية

الصين تتربع على عرش 
الترتيب العام بـ96 ذهبية 
وبريطانيا في المركز الثاني

»االتحاد« يبدأ مشواره أمام 
بطل زنجبار بدوري األبطال.. 

و»األهلي طرابلس« يواجه 
»حي الوادي« السوداني في 

»الكونفدرالية«

»العميد« يستعين بالمدرسة 
اإليطالية في مستهل طريقه 

نحو األبطال.. و»الزعيم« 
يعتمد على القيادة الفرنسية

القاهرة – الوسط 

البطل كمال القرقني ينافس أحمد الورداني من أجل حصد 
الذهب واللقب الغالي بوالية فلوريدا في كمال األجسام

األجسام  كمال  لرياضة  أولمبيا«،  »مستر  مسرح  يشهد 
كمال  الليبي  البطل  بين  كبيرا  لقاء   ،2021 العام  هذا 
أثناء المشاركة  القرقني، والبطل المصري أحمد الورداني، 
في  تقام  أن  المقرر   »2021 أولمبيا  »مستر  بطولة  في 

مدينة أورالندو بوالية فلوريدا خالل شهر أكتوبر المقبل.
القرقني  العربيين،  البطلين  بين  المنافسة  هذه  وتأتي 
في  الغالي  واللقب  الذهب  حصد  أجل  من  والورداني؛ 
بين  األول  ليس  اللقاء  وهذا   .212 فئة  أولمبيا«  »مستر 
كمال وأحمد، حيث سبق للثنائي أن التقيا في بطولة العالم 

للهواة، التي أقيمت في المغرب العام 2013.
اللقاء األخير بين القرقني والورداني، انتهى بفوز البطل 
للهواة  العالم  لبطولة  الذهبية  الميدالية  وتحقيق  الليبي، 

في المغرب.

أولمبيا  »مستر  في  مشاركته  يعلن  القرقني 
»2021

وفي وقت سابق، أكد البطل الليبي العالمي في رياضة 
»مستر  بطولة  في  مشاركته  القرقني،  األجسام،  كمال 
ميامي  مدينة  إلى  وصل  بعدما   ،2021 العالمية  أولمبيا« 
للبطولة  إعدادي  معسكر  لخوض  استعدادا  األميركية؛ 

كمحطة أخيرة له قبل انطالق المنافسات.

»مستر  ببطولة  توج  قد  كان  العالمي  الليبي  البطل 
الواليات  في  أقيمت  التي  للمحترفين   »2019 أولمبيا 
بطولة  فضية  ونال   ،212 فئة  في  األميركية  المتحدة 
»مستر أولمبيا 2020« التي أقيمت في مدينة الس فيغاس 

األميركية.
 ،1994 العام  المهنية  مسيرته  بدأ  القرقني  أن  يذكر 
وقرر العيش في إنجلترا وشارك في البطوالت الدولية ونال 
الميدالية الذهبية األوروبية ثم الميدالية الذهبية العالمية 
طرابلس  في  القرقني،  السالم  عبد  كمال  ولد  وزنه.  في 
العام 1973، ونجح بطموحه العالي في أن يرتقي لمصاف 
األجسام  كمال  لعبة  في  الرياضي  مشواره  وبدأ  الكبار، 
بتحقيقه عدة بطوالت محلية، واكتسح المنافسات في ليبيا 

بجدارة واقتدار.
عدة  وخاض   ،2011 العام  إنجلترا  إلى  القرقني  وانتقل 
بطوالت دولية، وحصد ذهبية أوروبا والعالم. وكانت النقلة 
حصل  حيث   ،2018 العام  في  القرقني  مشوار  في  الكبرى 
البطوالت  عديد  في  بعدها  وشارك  االحتراف،  كارت  على 

المحترفة القوية.

»ليبيانا« تجدد رعايتها لبطل بناء األجسام
»ليبيانا«  شركة  وقعت   ،2021 مارس  من  الـ16  وفي 
رعاية  التوالي عقد  على  الثالثة  وللسنة  المحمول،  للهاتف 
مشرفة  نتائج  وحقق  ليبيا  شرف  الذي  العالمي،  البطل  مع 

ومحفزة خالل الفترة الماضية، وسط عدد من الشخصيات 
الرياضية ووسائل اإلعالم المختلفة.

التجديد  بهذا  حينها  سعادته  عن  عبر  العالمي  البطل 
ودعمها  »ليبيانا«  شركة  من  به  حظي  الذي  والتكريم 
الالمحدود له خالل بطوالتي »مستر أولمبيا« لسنة 2019 
الرياضة  تشريف  على  وعزمه  إصراره  مؤكدا   ،2020  -

الليبية عامة وبناء األجسام خاصة.
وخالل حفل التوقيع كان لـ»الوسط« السبق في األسئلة، 
لبطولة  استعداداته  حول  العالمي  للبطل  سؤاال  وقدمت 
الفعلي لها، فأجاب  يبدأ االستعداد  أولمبيا« ومتى  »مستر 
برنامج  هناك  وسيكون  مستمرة  دائما  االستعدادات  بأن 

تدريب مكثف ومستمر في بريطانيا حتى موعد البطولة.
في المقابل يعيش العب كمال األجسام المصري أحمد 
إلى  رسمي  بشكل  تأهل  بعدما  سعيدة  لحظات  الورداني، 
حصوله  بفضل   ،»2021 أولمبيا  »مستر  بطولة  منافسات 
على المركز األول ببطولة »تكساس برو« لكمال األجسام، 
أحمد  وحصد  األميركية.  تكساس  والية  في  أقيمت  التي 
العبا   14 ضمت  التي  البطولة  في  األول  المركز  الورداني 

متنافسا.
وفتح هذا الفوز أمام الورداني الطريق للتأهل إلى بطولة 
»مستر أوليمبيا 2021«، التي تعد أكبر حدث رياضي للعبة، 
على أمل تكرار إنجاز العام الماضي المسجل باسم مواطنه 

رامي السبيعي »بطل مستر أولمبيا 2020«.

عقدت اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير الرياضة رقم )74( 
برئاسة وكيل الوزارة جمال أبو نوارة، وعضوية مدير إدارة 
شؤون الرياضة ومدير المكتب القانوني بالوزارة، وعضوية 
االتحادات  إدارة  ومدير  األولمبية  للجنة  العام  األمين 
ومدير مكتب العالقات الدولية باألولمبية الليبية، اجتماعا 
موسعا؛ وذالك لمتابعة ومراجعة كافة اإلجراءات لالتحادات 

والجمعيات العمومية.
وتمت خالل هذا االجتماع مناقشة عديد األمور المهمة 
من حيث اللوائح والضوابط واألنظمة السياسية والهيكل 
التنظيمي والسياسات المالية والبنية التحتية ومدى صحة 
إجراءات االتحادات القانونية. كما تم التطرق لكيفية وضع 
لالتحادات  اإلجراءات  كافة  ومراجعة  لتصحيح  واضحة  آلية 
ما  ضوء  على  لالتحادات  المنتسبة  العمومية  والجمعيات 
قرارات،  من  الموقرة  اإلدارية  الرقابة  هيئة  به  تفضلت 

والموجب أخذها بعين االعتبار.
اللجنة  مع  عازمة  »الرياضة«  أن  الوزارة  وكيل  وأكد 
األولمبية على تنظيم وتصحيح كافة اإلجراءات لالتحادات، 
وحلحلة المشاكل التي بدأت تنخر في قطاع الرياضة، كما 
خطوات  عدة  ستتخد  اللجنة  أن  إلى  الوكيل  السيد  أشار 
لوضع آليات قانونية من شأنها تصحيح المسار ووضع آلية 
الرياضية،  المكونات  جميع  بين  العمل  تنظم  ثابتة  عمل 

الحكومية واألهلية.

معايير االتحادات الرياضية تحت أعني 
»الرياضة« و»األوملبية«

لقاء عربي ليبي- مصري في بطولة »مستر أولمبيا 2021«



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس  9 سبتمبر 2021 م العدد 303السنة السادسة 2 صفر 1443 هــ

ماذا قدمت من أجل دعم واستقرار ليبيا؟

من يحركها ويفعل دورها؟

متى يكون لها دور فاعل في حل األزمة الليبية؟

أين موقعها الدولي بين الدول المؤثرة في العملية السياسية؟

لماذا لم تقدم مبادرات حاسمة لحل األزمة؟

كيف تلتقي مصالحها مع مصالح األطراف الدولية؟

دول جوار ليبيا
++HH55

 كل شيء كل شيء  

تأجير قاعدة املالحة
1952 ورد  1951 أعلن استقالل ليبيا، وفي سنة  24 ديسمبر  في يوم 

بتقرير األمم المتحدة أن ليبيا تعد أفقر ثالث دولة في العالم من 
المساعدات  البالد تعيش على  الطبيعية. طوال سنتين ظلت  الموارد 

الدولية، ولم تجد الدولة آنذاك سوى توقيع اتفاقية مع الواليات 
الجوية  المالحة  قاعدة  بموجبها  األخيرة  لتؤجر  األميركية  المتحدة 

بطرابلس مقابل خمسة ماليين دوالر أميركي للسنة األولى، ثم 
20 عـامًا، ووقع االتفاقية رئيس الوزراء  مليوني دوالر كل سنة ولمدة 

آنذاك مصطفى بن حليم.
1923 من قبل القوات الجوية  المعروف أن القاعدة بنيت سنة 

السيارات  لسباقات  ليبيا، وشيدت حلبة  تحتل  التي كانت  اإليطالية 
1933 مقر جائزة طرابلس الكبرى لسباقات  حولها، ثم أصبحت في 

 1970 11 يونيو  السيارات. واستمرت حتى إجالء القوات األميركية في 
نافع، ثم قاعدة معيتيقة. فأصبح اسمها قاعدة عقبة بن 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

العسكرية  الطائرات  آخر  أقلعت  الظالم،  جنح  تحت  الماضي،  الثالثاء  يوم 
األميركية من مطار كابل الدولي مغادرة بشحنتها من الجنود األميركيين. لدى 
مؤكدين  المطار،  أنحاء  في  طالبان  حركة  قوات  انتشرت  النهار،  شمس  إشراق 
تكون  أال  اهلل  على  نتمنى  أخرى  وبدأت  دامية  حقبة  انتهت  الكاملة.  سيطرتهم 
منذ  بدأت  التي  للحقبة  طريق  خريطة  رسم  أميركا  بقيادة  الغرب  تولى  دامية. 
2021. في اليوم التالي مباشرة،  31 أغسطس  عشرين عامًا وانتهت رسميًا يوم 
جلست حركة طالبان في مقعد القيادة الشاغر لتقود الحقبة الجديدة، وبالتالي 
الطرق  أن  حقيقة  عن  بغافلين  ليسوا  الجدد  القادة  السير.  خط  اختيار  تقرير 
الوصول  الرحلة:  هدف  بالمخاطر.  محفوفة  تزال  ال  اختالفها،  على  أمامهم، 
طالبان  ستتمكن  هل  السؤال  قرن.  نصف  قرابة  فقدته  سالم  إلى  بأفغانستان 

من االستحواذ على حق سرد الفصل الجديد من الحكاية األفغانية؟
الفصل الجديد من الحكاية األفغانية، عقب االنسحاب األميركي، سيكون، في 
رأيي، ميدان صراع بين سردين بصوتين أفغانيين مختلفين. صوتُ من داخل 
وغربًا.  شرقًا  المنافي  في  متوزع  وصوت  عليها.  المتعارف  الجغرافية  الحدود 
بالضرورة،  مختلفان  لكنهما  والهوية.  الدم  أفغانيان  السردان   - الصوتان 

حلمين. كاختالف 
تاريخ  كتابة  على  يستحوذ  سوف  والمدفع  البندقية  يملك  ما  أن  شرطًا  ليس 
وكان  السالح،  بقوة  حازها  شرعية  وراء  تخندق  وإن  الجديدة،  األفغانية  الحقبة 
التي  الظروف  بطبيعة  األفغانية،  الحكاية  من  الجديد  الفصل  ثمنًا.  الدم 
مستقباًل،  سيحكونها  الذين  ــرواة  وال األصــوات.  متعدد  سيكون  فيها،  وجد 
نظره.  وجهة  من  الحكاية  رواية  حق  للغالب  متعددة.  بقراءات  يروونها  سوف 
مستقباًل  الحكايتين  بين  المقارنة  سردها.  على  يحرص  حكاية  أيضًا  وللمغلوب 
ليس  التجارب،  من  نعرف  كما  التاريخ،  لكن  والمؤرخين.  للتاريخ  أمرها  متروك 

يتولون  من  وكذلك  بالحياد،  تظاهر  وإن  محايدًا، 
توثيقه. أمر 

طالبان،  لحركة  والعقائدي  الحياتي  المنهج 
طبيعة  على  بقوة  ينعكس  سوف  عرفناه،  كما 
التي  الحكاية  من  الجديد  الفصل  في  السرد 
ستُروى في كابل. وضمينًا، فإنه سيكون أحاديًا 
المنافي،  من  سيكتب  اآلخر  السرد  وإقصائيًا. 
بصمات  ويحمل  بالضرورة،  متعددًا  وسيكون 
أعتقده،  ما  المتشابهة.  المتعددة وغير  المنافي 
حبائل  في  سنقع  كقارئين،  أو  كمستمعين  أننا 

وشراك تداخل األصوات.
الحكم  أن  التاريخ علمنا من تجاربه ودروسه، 
آخرها  في  يكون  أن  األصح  من  الثورات  على 

الرؤوس  من  تطير  أن  بعد  التالي،  اليوم  في  سيحدث،  ماذا  أي  أولها:  وليس 
السؤال: ماذا يتوجب فعله؟ ذلك ربما يساهم في تكوين  النصر، ويحضر  نشوة 
صورة، وإن كانت مضببة وغائمة، تساعد على تكهن خط سير السرد في الفصل 
سكنوا  من  نظري،  في  يتساوى،  قد  ذلك،  وفي  الجديدة.  الحقبة  من  الجديد 
يقولون،  كما  الحكاية،  المنافي.  في  تشردوا  ومن  كابل،  في  الرئاسي  القصر 
والعناية،  بالرعاية  وتعهدها  األرض،  في  شتلة  بوضع  تبدأ  شجرة.  غرس  مثل 
وحمايتها من تقلبات الطقس. ولن تنمو في يوم وليلة؛ بل تحتاج إلى سنوات. 
والحكاية لكي تقف على قدميها، وتبدأ تنقلها في مختلف أرجاء البالد وخارجها، 
إلى وقت، وتعهد بالعناية والرعاية، حتى ال  القلوب والعقول، تحتاج  وتستوطن 

ضائعة. تتالشى 
الفصل  سرد  ببداية  التعجيل  في  يساهم  سوف  الحديثة  التقنية  انتشار 
التقنية  أن  والسبب  والمنفي.  الداخلي  بصوتيها  األفغانية  الرواية  من  الجديد 
منبرًا  لهم  وستوفر  أصواتهم.  لنشر  وسيلة  المنفيين  تمنح  سوف  الحديثة 
لمجاراة سرد الرواية القادمة من كابل. وربما سيكون لها أفضلية ممثلة بقدرة 
لوجودهم  وعديدة،  ومنتشرة  حيّة  بلغات  متنوع  سرد  تقديم  على  المنفيين 
أقدام حركة  البساط من تحت  الميزة قد تسحب  تقنيًا. هذه  بلدان متقدمة  في 
طالبان، وتضع ادعائهم بالشرعية على المحك. الصراع على السلطة في المركز 
بتطوراتها  الحديثة  التقنية  التاريخ.   - الرواية  سرد  احتكار  على  صراع  منه 
مواٍز  خط  وفي  مختلف  سرد  لتقديم  للمغلوبين  وذخيرة  سالحًا  وفرت  المذهلة 
للخط الرسمي. ليس في أفغانستان فقط؛ بل في كل بلدان العالم. بمعنى أن 
احتكار السلطة لكتابة التاريخ، كما عرفناه في الماضي، أصيب بصدع في جداره 
ليس  الصراع؟  في  الميزان  كفتي  تساوي  ذلك  يعني  هل  التقني.  التطور  بفعل 
الهائلة  وإمكاناتها  مواردها  للسلطة  ألن  أو»ال«.  بـ»نعم«  اإلجابة  السهل  من 
مصادر  على  الصينية  الحكومة  هيمنة  ذلك،  مثال  المستويات.  جميع  على 
التقنية ومساراتها، وفي فرض شروطها على الشركات الكبرى المزودة للتقنية، 
قد  هذا  بالقوة.  السردي  الخطاب  على  تقنيًا  الرسمي  الحزبي  الخط  واستحواذ 
لكنه  البلدين.  التطور في  درجة  أقل الختالف  بدرجة  وإن  أفغانستان  يحدث في 

قائمًا. احتمااًل  يظل 

من يملك حق سرد 
الحكاية ؟

أحدث صيحة باألردن.. 
صابون »لنب الحمير«
بعد أن سخروا منه في البداية، يتهافت 

زبائن على شراء صابون »حليب الحمير« 
الخالي من المواد الكيميائية، في مشروع 

هو األول من نوعه في األردن والشرق 
األوسط. عماد عطيات )32 عامًا(، وهو 

شريك مؤسس في المشروع، قال لوكالة 
»فرانس برس«: »في البداية، سخر 

كثيرون واستهزؤوا بالفكرة، وقالوا لم 
يبقَ إال الحمار لتحلبوه؟ لكن الوضع اختلف 

اآلن«. صاحبة فكرة المشروع، سلمى 
الزعبي، تقول إن »المنتج موجود في دول 

أخرى، وليس ابتكارًا أردنيًا بحتًا«، غير 
أن فكرة أن يكون المنتج أردنيًا 100% 

استهوتها مع شركائها لتأسيس المشروع.

العالم يقترب من 
االنقراض السادس

حذر المسؤول في االتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة عن »القائمة الحمراء«، كريغ 

هيلتون تايلور، من أن العالم يقترب من 
»االنقراض السادس« لألنواع، إذ لن 
يستطيع إنقاذها كلها في ظل تسارع 

اندثارها. وقال كريغ هيلتون تايلور إننا 
لو نظرنا إلى معدل االنقراضات في كل 
قرن منذ 1500 سنة، لالحظنا انعطاًفا 

مهمًّا اعتبارًا من العقد األول من 
القرن العشرين. وتبيِّن االتجاهات أن 

معدل االنقراض حاليًا في مستوى أعلى 
من معدالت االنقراض العادية.

الخطاط الليبي عبدالسالم الصراري من 
مدينة بني وليد، وهو من أبرز الخطاطين 

فى المدينة، وكتب القرآن الكريم فى 
عدة أشكال، ويتميز بأنه كتب أكثر من 

ألف نسخة من المصحف.
وتداول رواد مواقع التواصل الليبي 

على مختلف الصفحات صورًا تعكس 
مهارة وجمال الطريقة التي خط بها 

الصراري كلمات كتاب اهلل.
وكما يقوله هو، تعلق عبدالسالم 

برسم الخط العربي منذ فترة الدراسة، 
وكان هذا حافزًا للطالب الليبي الذي 

كبر معه الشغف بالخط العربي، موضحًا: 
»كنت أكتب عدة لوحات، وكنت أهوى 

الرسم بخط النسخ، وتمنيت من اهلل أن 
يوفقني لكتابة مصحف أو ربع من القرآن 

حتى يكون لي صدقة جارية«.

الصرارى.. خطاط ليبي كتب املصحف ألف مرةالصرارى.. خطاط ليبي كتب املصحف ألف مرة

كريستن.. 
ومأساة ديانا

 ليس شرطًا أن 
ما يملك البندقية 

واملدفع سوف 
يستحوذ على 

كتابة تاريخ الحقبة 
األفغانية الجديدة

أقوالهمأقوالهم

 »إجراء االنتخابات في موعدها مهم 
لترسيخ الديمقراطية ويدعم وحدة 

األراضي الليبية«

مساعد وزير الخارجية األميركي 
باإلنابة لشؤون الشرق األدنى

 جوي هود

 »سنواصل السعي لتحقيق االستقرار 
واألمن والديمقراطية في ليبيا«

وزير الخارجية اليوناني
 نيكوس ديندياس

 »حريصون على متانة العالقات 
األخوية مع ليبيا خدمة

 لمصالح الشعبين«

وزير الخارجية التونسي
 عثمان الجرندي

 »استقرار ليبيا من استقرار النيجر«

رئيس جمهورية النيجر 
محمد باعزوم

ستيوارت  كريستن  النجمة  عانت 
مطاردي  )المصورين  الباباراتزي  مضايقات 

المشاهير(، لكن بعد تأدية دور األميرة 
باتت  ديانا في فيلم سينمائي جديد 

الراحلة بشكل  تدرك معاناة األميرة 
أكبر.

الممّثالت  آخر  وستيوارت هي 
اللواتي أدّين دور ديانا، التي انتهى 
األمير  البريطاني  العهد  بولي  زواجها 

الفضائح.  تشارلز بطالق وسلسلة من 
وقضت األميرة في حادث سير 
1997 إثر  في باريس سنة 

مطاردة من مصطادي 
الصور.

فيلم  ويرّكز 
ُقدّم  الذي  »سبنسر«، 
في عرض أوّلي في 
البندقية  مهرجان 
على  السينمائي، 
قرار الليدي دي 

من  االنعتاق 
العائلة  ضغوط 

واإلمساك  الملكية 
بزمام حياتها في 

في  منها  مفصلية  مرحلة 
التسعينيات. مطلع 
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