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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

ديناصور
في الصحراء الليبية

ص16

ارتفاع

فضاء

تواصل أسعار الغاز الصعود في ظل 
تراجع احتياطات الوقود األزرق في 

المستودعات األرضية بأوروبا ويتزامن 
ذلك مع قرب فصل الشتاء.

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، 
األربعاء، مستوى 800 دوالر لكل 1000 
متر مكعب، حينها حطمت األسعار أيضًا 

المستويات التاريخية. وحذر خبراء في 
مجال الطاقة، من أن األسعار قد تصل 
إلى مستوى 1000 دوالر لكل ألف متر 
مكعب، في ظل زيادة الطلب في آسيا 

الطقس. وتقلبات 

غاز

كل شيء

تجارب

قريبا في ليبيا
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قلــــق فرنســي من توســع »فاغــنر« بعد الشــراكة مع مـــالي

المشبوه
صراع سلطات في هاييتي، انتهى بمنع 

رئيس الوزراء أرييل هنري من السفر، بعد 
أن فشل في إقالة المدعي العام للبالد، 

الذي طلب التحقيق معه في عالقته 
بالمتهم الرئيسي في اغتيال الرئيس 

الراحل جوفينيل مويس.
المدعي العام يسعى إلى 

تقديم الئحة اتهام ضد هنري، 
الذي ُطلب منه شرح عالقته 

بالمشتبه فيه الرئيسي في 
االغتيال، جوزيف فيليكس 

باديو.
القضائية  السجالت 

أظهرت أن أرييل 
وجوزيف أجريا 

مكالمات هاتفية 
متعددة بعد ساعات فقط 

من اغتيال الرئيس 
مويس في منزله 

بالعاصمة بورت أوبرنس، 
برصاص 28 مسلحًا، في7 

يوليو الماضي.
فهل ينجو رئيس الوزراء 

من المحاكمة، وهو أول من 
أعلن خبر مقتل الرئيس، أم أن 
األزمة السياسية في هاييتي 

ستستمر؟

تتعاون وكالة الدراسات الجوفضائية 
اليابانية مع مؤسسة »روس كوسموس« 

الفضائية الروسية في تحقيق بعض 
التجارب المشتركة منذ إنشاء محطة 

الفضاء الدولية. وعلى وجه الخصوص، 
واتفقتا على مواصلة تجارب إنماء بلورات 

البروتين والتي بدأت العام 2003 على 
متن المحطة الفضائية الدولية وتستمر 

التجارب حتى العام 2024.
وكان رواد الفضاء اليابانيين نجحوا العام 

الماضي في استخدام أجهزة النموذج 
 Deinococcus التجريبي أن »بكتيريا

radiodurans يمكن أن تبقى على قيد 
الحياة لمدة طويلة في الظروف القاسية 

للفضاء خارج المحطة الفضائية«.

صراع )أميركي - روسي( في البيت الزجاجي وحراك إقليمي دولي

انتعاش شرايني التنمية بني ليبيا ومصر بعد توقيع اتفاقات جديدة

»فتنة السفراء«.. نزاع اختصاصات بني املجلس الرئاسي واملنقـــوش

خالفات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من املوعد االنتخابي
عدة  تحركات  األسبوع  الليبية هذا  األزمة  شهدت 
تقريبًا  تجري  كانت  كلها  ودولية،  إقليمية  أطراف 
االنتخابي  االستحقاق  إجراء  ضمان  عنوان  تحت 
الصدام  فتيل  ونزع   )2021/12/24( موعده  في 
ــوازاة  م فــي  ــك  ذل يحدث  ــة،  األزمـ أطـــراف  بين 
بشأن  والحكومة،  البرلمان  بين  الخالف  استمرار 
منها،  الثقة  بسحب  والتهديد  األخيرة  مساءلة 
قانون  النواب  مجلس  إقرار  تداعيات  جانب  إلى 
االنتخابات من جانب واحد، ومباركة قوى خارجية 
له، واعتراض في الداخل تمثل في موقف مجلس 
الدولة الذي يصر على أن يكون شريكًا في إصدار 
مجلس  جلسات  في  غائبًا  هذا  يكن  ولم  القانون، 
فيما  انعكس  ما  بليبيا،  المتعلقة  األخيرة  األمن 
نهايته  )أميركي–روسي(، قد يحدد  أنه صراع  بدا 
أواخــر  كوبيش،  يــان  األممي  المبعوث  مصير 

الجاري. سبتمبر 
وقبل أقل من 100 يوم عن الموعد االنتخابي، 
وصل الخالف بين مجلس النواب وحكومة الوحدة، 
لمناقشة  االستعداد  البرلمان  رئاسة  إبداء  إلى 
45 نائبًا لسحب الثقة من حكومة  طلب تقدم به 
عبدالحميد الدبيبة في جلسة اإلثنين المقبل، مع 
أن األولوية المنتظرة كانت تتعلق بتمرير مشروع 
االنتخابات  قانون  على  والتصويت  الميزانية، 
األعلى  المجلس  مع  التشاور  بعد  للجدل،  المثير 

للدولة.
»الحكومة  بــأن  الخطوة  هــذه  أنصار  ويبرر 
توحّد  ولم  للمواطن  الخدمات  أبسط  تقدم  لم 
المنطقة  مع  يتعامل  رئيسها  وأصبح  المؤسسات، 
الصراع«؛  في  طرفًا  وبات  العقاب  بلغة  الشرقية 
تحمس  عدم  حسبانهم  في  يضعون  هؤالء  لكن 
لتأزيم  رفضًا  الثقة  لسحب  الــدولــي  المجتمع 
مهمة  إليها  أسند  ولسلطة  السياسي  المشهد 

االنتخابات. تنظيم 
سيناريو  باألزمة  معنية  دولية  قوى  وتخشى 
الطريق  بخارطة  االلتزام  عدم  حالة  في  كارثيًا 
االنتخابي،  االستحقاق  إلى  تقود  أن  المفترض 
محاولة  في  التحرك  إلــى  ــرب  األق مصر  وكانت 
استقبالها  عبر  الليبيين  الفاعلين  بين  التقريب 
وقائد  صــالــح،  عقيلة  ــواب  ــن ال مجلس  رئيس 
من  واحد  يوم  قبل  حفتر،  خليفة  العامة،  القيادة 
بـ17  مرفوقًا  الدبيبة  الحكومة  رئيس  استقبالها 
وزيرًا ووفدًا رفيع المستوى، للمشاركة في اجتماع 
فيه  أكد  وقت  في  العليا،  الليبية–المصرية  اللجنة 

مواصلة  السيسي  عبدالفتاح  المصري،  الرئيس 
يساهم  بما  الليبيين،  جميع  مع  التنسيق  بالده 
الوطنية  المؤسسات  وتماسك  وحدة  ضمان  في 
االنتخابي  االستحقاق  إجراء  إلى  وصواًل  الليبية، 

برلمانيًا ورئاسيًا، وفق بيان رسمي.
عدم  حول  المعلنة  المصرية  الرؤية  وتتمحور 
موعدها،  في  االنتخابات  ــراء  إج في  المماطلة 
الرئاسي  المجلس  بين  التنسيق  وضـــرورة 
والحكومة والقيادة العامة، وطرد المرتزقة، ونزع 

سالح التشكيالت المسلحة.
وفي السياق، كشف مصدر في الجيش الوطني 
أن  األربــعــاء،  الروسية،  »تــاس«  لوكالة  الليبي 
كانت  األجنبية  والقوات  المرتزقة  سحب  مسألة 
من أهم المواضيع المطروحة في اجتماع القاهرة، 
وقال إن تركيا بدأت في سحب مسلحين سوريين 
ضمن  ليبيا،  غرب  الوطية  قاعدة  في  منتشرين 

إطار اتفاق أبرم بينها ومصر.
لجمع  المغرب مساعيها  آخر، تواصل  على خط 
صالح  عقيلة  والدولة،  النواب  مجلسي  رئيسي 

البرلمان  الستفراد  المعارض  المشري،  وخالد 
الرباط  من  محاولة  في  االنتخابات،  قانون  إصدار 

لتقريب وجهات النظر بين المجلسين.
قانون  معارضي  أن  يبدو  الــوقــت  هــذا  فــي 
الدولي لقبول  االنتخابات صدموا باتجاه المجتمع 

وذلك  الليبي  التوافق  بغياب  علمه  رغم  القانون، 
رئيس  اختيار  مسألة  تستعجل  سياسية  لحسابات 
ملتقى  أعضاء  من  عضوًا   27 طالب  فيما  ليبيا، 
الحوار السياسي الـ75 بعثة األمم المتحدة للدعم، 

بعدم تبني ما وصفوه بـ»الحلول التلفيقية«.
يسميه  كما  صالح«  عقيلة  »قانون  وحظي 
البعض بنوع من الرضا األميركي، وهو ما عكسته 
األميركية،  الخارجية  وزارة  مستشار  تصريحات 
األربعاء  يوم  الدبيبة  لقائه  خالل  شوليت  ديريك 
الخارجية  وزيــر  مساعد  رفقة  طــرابــلــس،  فــي 
هود،  جوي  األوســط  الشرق  لشؤون  األميركية 
ريتشارد  ليبيا  إلى  وسفيرها  واشنطن  ومبعوث 
وتحدث  األبيض.  البيت  في  وموظفين  نورالند، 
شوليت صراحة عن قانون انتخاب الرئيس الصادر 
القانون  »إن  وقــال  النواب،  مجلس  عن  مؤخرًا 

األخير يمكن أن يكون أساسًا متينًا للنقاش«.
موسى  الرئاسي،  المجلس  وفي حضور عضوي 
أن بالده  أوضح شوليت  الالفي،  الكوني وعبداهلل 
إقامة  يعزز  دولي،  إجماع  »تحقيق  على  ستعمل 

دعا  حين  في  الطريق«  خارطة  وفق  االنتخابات 
حساب  على  تغريدة  عبر  األميركي  المسؤول 
اجتماعه  عقب  »تويتر«  بموقع  األميركية  السفارة 
على  األخيرة  اللمسات  وضع  إلى  المشري،  مع 

االنتخابية. التشريعات 
كانت  طرابلس  إلى  األميركي  المسؤول  زيارة 
مناسبة ليستطلع فيها عن قرب، الترتيبات الفنية 
إلجراء انتخابات 24 ديسمبر، وجاهزية المفوضية 
هذه  تنفيذ  فــي  للشروع  لالنتخابات  العليا 
المفوضية،  رئيس  أيضًا  بحثه  ما  وهو  الترتيبات، 
عماد السايح مع سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا 
الفني  دعمها  سبل  قدم  الذي  سابادل،  خوسيه 

للهيئة.
وبينما ينتظر أن تكون العاصمة الليبية محطة 
قد  المقبلة،  األيام  أجانب خالل  زيارات مسؤولين 
أمام  الطريق  قطع  تضمن  برسائل  محملة  تكون 
لدى  إيطاليا  جددت  االنتخابات،  عرقلة  محاوالت 
مساء  مايو،  دي  لويغي  خارجيتها  وزير  استقبال 
الالفي،  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  الثالثاء، 
في روما عزمها على التعاون مع السلطة المؤقتة 
المراحل  لدعم  الليبية  الدولة  مفاصل  جميع  ومع 
أهمية  السياسية.مؤكدة  العملية  من  المقبلة 
المؤسسات  جميع  وبناء  شمولي«  »نهج  اتباع 
إلجراء  مشترك  ودستوري  تشريعي  إطار  لتحديد 

االنتخابات.
توليه  منذ  له  األولى  تعد  رسمية  زيارة  وفي 
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  زار  مهامه، 
وأبلغه  واألربعاء،  الثالثاء  يومي  الدوحة  المنفي 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بالده 

المتواصل لوحدة ليبيا واستقرارها.
لكن الحراك الدولي فوجئ غداة جلسة مجلس 
المتحدة  األمم  بعثة  والية  لتمديد  الدولي  األمن 
من  كل  باعتراض  األربــعــاء،  ليبيا،  في  للدعم 
الصين وروسيا على قرار أعدته المملكة المتحدة 
إلى  االتفاق على تمديد تقني  بالخصوص، وجرى 
البعثة  عمل  تعطيل  لتجنب  الجاري،  سبتمبر   30
دائمي  الخمس  المجلس  دول  توافق  حين  إلى 
العضوية بشأن سير عملها في المستقبل بحسب 
تراه  لما  أميركي  أسف  وسط  موسكو  تفسيرات 
انقضاء  بعد  الوضع  يجعل  ما  روسية،  »عرقلة« 
إلى  تقود  قد  احتماالت  على  مفتوحًا  التاريخ  هذا 
»فراغ« أممي في ليبيا، في وقت حساس بالنسبة 
موعد  لحلول  التنازلي  العد  فيه  بدأ  لليبيين، 

االنتخابات الذي ينتظره الجميع.

»إنترنت« ●  لقاء بين عماد السايح و ديريك شوليت ونورالند لتنظيم انتخابات ليبيا في موعدها  
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الرؤية المصرية تتمحور حول عدم المماطلة 
في إجراء االنتخابات في موعدها والتنسيق بين 

المجلس الرئاسي والحكومة والقيادة العامة

قوى دولية معنية باألزمة تخشى 
سيناريو كارثياً في حالة عدم 

االلتزام بخارطة الطريق

طرابلس، بنغازي، تونس، القاهرة- الوسط

»نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، سيكون عليكم أن 
فإن  أنا  أما  تليه،  التي  واألجيال  القادم،  الجيل  تحاربوا 
حياتي ستكون أطول من حياة شانقي، وأيضًا عند إعدامه 

بدأ بترديد الشهادتين«.. اليوم يصادف مرور الذكرى

المختار،  عمر  المجاهدين«  »شيخ  الستشهاد  الـ90 
الذي رحل عن عالمنا في 16 سبتمبر 1931.

المُجاهدين«  »شيخ  وأيضًا  الشهداء«،  هو»شيخ 
حيث  الصحراء«؛  »أســد  وأخيرًا  المناضلين«،  و»شيخ 
العالمية، بفيلم »أسد الصحراء«  خلدت مسيرته السينما 
العقاد،  مصطفى  العالمي  السوري  المخرج  أتقنه  الذي 
في  وأنتج  المختار«،  »عمر  اسم  العربية  نسخته  وحملت 
العام 1981، وقام ببطولته أنتوني كوين الذي جسد دور 
االحتالل  جيش  ضد  الليبية  المقاومة  قائد  المختار  عمر 
بمنطقة   1979 العام  في  تصويره  تم  الفيلم  الفاشي. 
شرق  بنغازي  مدينة  عن  كيلومترًا   64 تبعد  صحراوية 
وفي  أوجلة،  مدينة  قرب  الواحات  منطقة  وكذلك  ليبيا، 
الجبل األخضر شرقي ليبيا، وكانت معظم مواقع التصوير 
عالمي  عرض  أول  ليتم  الحقيقية،  األحــداث  مواقع  هي 
الشهر  وفي  الكويت،  في   1981 أبريل   4 يوم  للفيلم 
نفسه تم عرضه في الواليات المتحدة األميركية وبعض 

دول العالم.

أشهر مغنية أفغانية 
تروي قصة هروبها

من طالبان

إجمالي األموال 
العراقية الفاسدة التي 
تم تهريبها منذ العام 

.2003
)الرئيس العراقي 

برهم صالح(

150
مليار
دوالر

الصربي برانكو 
يتسلم القيادة الفنية 
ـ»االتحاد املصراتي« ل

مجلس األمن يمدد 
والية بعثة دعم ليبيا

في خطوة استباقية قبل نهاية 
واليتها، قرر مجلس األمن الدولي، 

األربعاء، تمديد والية بعثة األمم 
المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 

سبتمبر الجاري، في إجراء يمنع 
تعطيل عمل البعثة التي كان من 

المفترض انتهاء واليتها مساء 
أمس، إلى حين توافق القوى 

الكبرى بشأن تمديد والية البعثة 
لعام إضافي.

روسيا  مندوب  نائب  وقال 
ديميتري  المتحدة،  األمم  لدى 

»دعمت  موسكو  إن  بوليانسكي، 
بعثة  والية  تمديد  قرار  مشروع 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
30 سبتمبر،  حتى   )UNSMIL(
لجهود  الثابت  دعمها  لتأكيد 

إليجاد  الرامية  الدولية  المنظمة 
الليبية«. لألزمة  وطنية  تسوية 
الرئيسية  »مهمتنا  وأضاف: 

على  الليبيين  مساعدة  اآلن 
البرلمانية  لالنتخابات  االمتثال 

 24 في  المقررة  والرئاسية 
العام«. هذا  ديسمبر 

»اإلسكوا«: 160 مليار دوالر مكاسب استقرار ليبيا

االقتصادية  للجنة  حديثة  ــة  دراس ــدرت  ق
لألمم  التابعة  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
التي  المكاسب  حجم  »اإلسكوا«،  المتحدة 
بـ160  ليبيا  استقرار  جراء  المنطقة  تجنيها 

مليار دوالر، خالل أربع سنوات.
المكاسب  إجمالي  أن  أوضحت  الدراسة 
للمنطقة من السالم في ليبيا ستبلغ أكثر من 
160 مليار دوالر خالل الفترة 2025-2021، 
الفتة إلى أن البطالة ستنخفض بنحو 6 % في 

تونس و9 % في مصر و14 % في السودان.
األعلى  الممثل  ذكرها  اإلحصائية  هذه 
المفوضية  رئيس  نائب  الخارجية  للشؤون 
األوروبية، جوزيف بوريل، في مدونة نشرها 

بعد زيارته إلى ليبيا األسبوع الماضي.
ــاءات  ــصـ ووصــــف بـــوريـــل هـــذه اإلحـ
بـ»المذهلة«، معتبرًا أن استقرار ليبيا يدعم 
الجوار.  دول  السيما  المنطقة،  اقتصادات 
إلى  ستحتاج  ليبيا  إعمار  »إعــادة  أن  أضاف 
دوالر«.  مليار   100 نحو  تبلغ  استثمارات 
قادمة  كبيرة  موارد  البالد  »تمتلك  وأوضح 
من صادرات النفط، حاليًا 1.2 مليون برميل 
يوميًا، باإلضافة إلى صندوق سيادي بقيمة 

تزيد على 60 مليار دوالر«.

السالم  تأثير  »سيكون  بوريل:  وتابع 
أن »البالد  إلى  أيضًا«، الفتًا  ليبيا كبيرًا  في 
أجنبي  عامل  مليون   2.5 نحو  استضافت 
إلى أن هناك  التقديرات  الثورة، وتشير  قبل 
حاجة إلى ثالثة ماليين في السنوات المقبلة 
»التحويالت  أن  إلى  وأشار  اإلعمار«.  إلعادة 
العام  في  دوالر  مليارات  ثالثة  إلى  وصلت 
بشكل  ليبيا  جيران  منها  واستفاد   ،2013
شدد  كما  وتــونــس«.  مصر  حصري،  شبه 
المشاركة  يمكنه  األوروبي  االتحاد  أن  على 
متابعًا:  اإلعمار،  وإعادة  المؤسسات  بناء  في 

استعدادنا  تمامًا  تدرك  الليبية  »السلطات 
بما  الحوكمة،  تكون  أن  يمكن  للمشاركة. 
واألمني،  االقتصادي  المجالين  في  ذلك  في 

المحور الرئيسي لتعاوننا«.
بقوله:  ــي  ــ األوروب الــمــســؤول  وأكــمــل 
أموال  من  كبيرة  مبالغ  األمر  يتطلب  »لن 
تمويل  على  قــادرة  ليبيا  ألن  المساعدات؛ 
يمكننا  األعضاء  دولنا  مع  ولكن  تنميتها، 
خالل  مــن  مضافة  قيمة  على  الحصول 
توفير  في  والمساعدة  الفنية،  الخبرة  توفير 

االستثمار األجنبي«.

طرابلس ـ الوسط

● مقر األمم املتحدة 

90 عامًا مرت..
 وذكرى أسد الصحراء »خالدة«



فرضت الهيئة الناظمة للمنافسة في كوريا الجنوبية، غرامة بنحو 180 مليون دوالر، 
على »غوغل«، بتهمة استغالل هيمنتها على سوق التطبيقات المحمولة وأنظمة 
التشغيل، ومن شأن هذا التدبير أن »يمس بالمزايا التي ينتفع منها المستهلكون«، 
على حد قول »غوغل«، التي تنوي الطعن في القرار بحسب وكالة أنباء »يونهاب«، 
»آبل«  على  يحظر  قانونًا  سيول  اعتماد  من  أسبوعين  بعد  القرار  هذا  ويأتي 
و»غوغل«، إلزام مطوري التطبيقات باستخدام نظاميهما للدفع اعتبر بموجبه 
االحتكار الممارس في »آب ستور« و»بالي ستور« مخالفًا للتشريعات المعمول 

بها في هذا الصدد.
ويواجه العمالقان األميركيان انتقادات من كل حدب وصوب القتطاعهما، 
خصوصًا عمولة تصل إلى 30 % من مبيعات التطبيقات، وطلبت قاضية 
للدفع  نظامها  فرض  عن  التوقف  »آبل«  من  الماضي  األسبوع  أميركية 
على مطوري التطبيقات، في سياق النزاع الدائر بينها وبين شركة »إبيك 
غايمز« األميركية المنتجة أللعاب الفيديو، وتهيمن »غوغل« و»آبل« 

على سوق التطبيقات اإللكترونية في كوريا الجنوبية.

للتجارة  العمالقة  ــازون«  »أم شركة  اعلنت 

ألف شخص   125 توظيف  نيتها  اإللكترونية 

الخدمات  لمتابعة  المتحدة  الواليات  في 

إلى  اإلشارة  من  أسبوعين  بعد  اللوجستية، 

رغبتها في توظيف عشرات اآلالف في جميع 

أنحاء العالم لشغل وظائف مكتبية، لم تكشف 

التي  التعيينات  هذه  توقيت  عن  أمــازون 

تتعلق بوظائف شاغرة في المستودعات 

أو النقل، بدوام كامل أو جزئي، وفقًا 
لوكالة »فرانس برس«.

ومقرها  المجموعة،  وقــالــت 

الوظيفة  أجر  إن  بيان  في  سياتل، 

والنقل  الطلبات  إدارة  قسم  في 

وقد  الساعة،  في  دوالرًا   18 سيكون 

 22.50 إلى  الحاالت  بعض  في  يرتفع 

موظفي  ألجــور  ــى  األدن الحد  يبلغ  دوالر، 

في  دوالرًا   15 المتحدة  الواليات  في  أمازون 

الساعة منذ العام 2018، أي أكثر من ضعف 

الحد األدنى الفيدرالي لألجور )7.25 دوالر(.

مكافأة  أيضًا  الوظائف  بعض  ستمنح 

قدرها 3 آالف دوالر عند التوظيف، وسيتمتع 

الصحي  بالتأمين  كامل  بدوام  الموظفون 

تحمل  وإمكانية  التقاعد  ادخـــار  وخطة 

الشركة نفقات دراستهم الجامعية، سيتوفر 

الجديدة في  الوظائف  األكبر من هذه  الكم 

كاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا وتكساس، 

رغبتها  الشركة  أعلنت  سبتمبر،  مطلع  في 

توظيف 55 ألف شخص في الواليات المتحدة 

الهادئ  والمحيط  آسيا  ومنطقة  وأوروبــا 

البشرية  )الموارد  في مناصب مكتبية 
والتسويق والتكنولوجيا(.

تواصـل 02

كوريا الجنوبية تغرم »غوغل« كوريا الجنوبية تغرم »غوغل« 
نحو نحو 180180 مليون دوالر مليون دوالر

أعلنت منصة »Zoom« عن قائمة ميزات األمان 

االستفادة  للمستخدمين  يمكن  التي  الجديدة 

الماليين  الدراسي واستمرار  العام  منها مع بدء 

مؤتمر  وفي  بعد،  عن  والتعلم  العمل  في 

»Zoomtopia«، أعلنت الشركة أن التشفير من 

طرف إلى طرف، الذي تم طرحه في شهر أكتوبر 

الماضي في »Zoom Meetings«، يكون متاحًا 

ويمكن   ،»Zoom Phone« لمستخدمي  اآلن 

إلى  الترقية   »Zoom Phone« لمستخدمي 

المكالمات  أثناء  طرف  إلى  طرف  من  التشفير 

الهاتفية الفردية التي تحدث عبر عميل المنصة.

المكالمة،  أثناء  بيان:  في  الشركة  وأوضحت 

للعثور  المزيد  فوق  النقر  للمستخدمين  يمكن 

إلى  طرف  من  التشفير  تمكين  خيار  على 

وتساعد  ثانية  من  أقل  الترقية  تستغرق  طرف. 

المستخدمين في الحصول على حماية أمنية ضد 

للمستخدمين  يمكن  وأضافت:  الخادم،  اختراق 

الصوتية  القناة  عبر  اختياريًا  األمان  رموز  تبادل 

الستبعاد وجود متدخل في الوسط، وتتوفر ميزة 

»E2EE« لـ»Zoom Phone« في العام المقبل، 

مصممتين  ميزتين  عن  أيضًا  المنصة  وأعلنت 

BYOK والهوية  أمانها: أحضر مفتاحك  لتعزيز 
التي جرى التحقق منها.

عن ميزات أمان جديدةمنصة »Zoom« تكشف 

CINEMA
CINEMA

أصدر القضاء األميركي قرارًا مهمًا في النزاع الدائر بين »آبل« وشركة »إبيك غايمز« المطورة 
»آب  متجره  في  المنافسة  تيسير  إلى  التكنولوجيا  عمالق  دفع  على  العازمة  »فورتنايت«،  للعبة 
ستور« القائم في قلب نموذج اقتصادي بمئات مليارات الدوالرات، وليس واضحًا من هو الكاسب 
اتهامات  برئت من  التي  لكن  تنازالت  تقديم  إلى  المضطرة  »آبل«  بين  القرار،  األكبر من هذا 
االحتكار، و»إبيك غايمز« التي حصدت اإلشادات بفوزها لكنها غير راضية عن الحكم لدرجة أنها 

تنوي الطعن عليه.
في  الخدمة  قيد  وضع  الذي  بـ»آب ستور«،  المعروف  المحمولة  للتطبيقات  »آبل«  متجر  أدى 
المتوفرة  الخدمات  من  واسع  نظام  تشكل  إلى  المنافسين  من  تقليده  تم  ما  وسرعان   2008
عبر هواتف »آي فون« الذكية، وتطرح الجهات الثالثة المنتجة للمحتويات تطبيقاتها، وفي حال 
اعتمادها في المتجر، يمكن لمستخدمي هواتف »آي فون« وأجهزة »آي باد« اللوحية تحميلها 

من هذه المنصة ال غير.
وكان مدير المجموعة، تيم كوك، قال في تصريحات لجريدة »نيويورك تايمز« في مطلع أبريل 
إن »آبل ساعدت في إرساء أسس اقتصاد يدر أكثر من 500 مليار دوالر في السنة، وهي ال تحصد 
وتكاليف  ابتكارية  مبادرات  من  يسرته  ما  كل  مقابل  في  العائدات  هذه  من  بسيط  جزء  سوى 

تشغيلية«، واصفًا متجر »آب ستور« بـ»المعجزة االقتصادية«.

شعر الحكمة
عزيز نفس مانرخص وال جندا
عياري ثمني السوم سومه غالي
كيف الذهب ماعمر قالو صده

وال عمرهـــا نفسـي اطيـح لوالـي
نحمل ثقيل الثقل وقت الشده

ووقت الرخاء مبسوط رايق بالي
والنفس نفسي انعزها البدا

قـوي عزهـــا بعـــــزة اهلل العالي

القضاء يصدر قرارًا بحق متجر 
كلمة1000»آب ستور« من »آبل«

●   مدينة لبدة األثرية.

شركة »أمازون« تعتزم توظيف 
125 ألف شخص بالواليات املتحدة

يوتوبر تحقق أكثر من 100مليون مشاهدة
للفيديوهات  مشاهدة  مليون   131 من  أكثر  نيل،  إليانور  اليوتوبر،  حققت 
لقناة  نيل  إليانور  وقالت  يوتيوب،  األشهر،  الفيديو  موقع  على  تبثها،  التي 
للتحدث  والكراهية  الحب  نادي  بودكاست  إلى  انضمت  إنها  سي«  بي  »بي 
بداياتها  عن  كشفت  كما  الحقيقية،  الجرائم  مجال  في  كمحققة  تطورها  عن 

المتواضعة كفنانة تجميل على يوتيوب.
الحقيقية، منذ  الجريمة  بأجواء  قائلة: »لقد كنت دائمًا مولعة  نيل  وتعترف 
أن كنت صغيرة جدًا، فكانت والدتي متابعة دائمة لمسلسل تحقيقات مسرح 
الجريمة، وأشياء من هذا القبيل«، وقد ازداد هوس نيل بجرائم القتل والقتلة 
اإلنترنت،  على  نتفليكس  قناة  في  اشتركت  عندما  عشرة  الخامسة  سن  في 
واحد،  أسبوع  في  بأكمله  الوثائقيات  قسم  شاهدت  أنني  »أعتقد  نيل:  وتقول 
لقد كنت مثل الذي يريد على نحو ما وظيفة في ذلك المجال«، وبعد تحديد ما 

أرادت القيام به، ذهبت نيل إلى الجامعة لدراسة علم النفس.
اختالف  مدى  هو  اهتمامي  يثير  ما  »أكثر  إن  قائلة:  نيل  وتشرح 

شخصيًا  يمكنني  ال  المثال،  سبيل  فعلى  عقولنا،  عن  القتلة  أدمغة 
الخروج وقتل شخص ما، وال أشعر بأي ندم وأواصل حياتي كما لو أن 

ذلك لم يحدث أبدًا، لكن يبدو أن القتلة يفعلون ذلك وهذا ما تسحرني 
عملية الكشف عنه«.

وعلى الرغم من أن نيل كانت مولعة بدراسة نفسية القاتل المتسلسل؛ 
المرض وذلك عندما تعثرت بموقع  الكلية بسبب  إلى ترك  فإنها اضطرت 

التواصل االجتماعي »يوتيوب«، ولكن بداًل من عمل محتوى يتعلق بالجريمة 
اليوتيوب  الحقيقية على قناتها، استلهمت نيل تجربة جيمس تشارلز ناشط 

في مجال التجميل.

حققت شركات التكنولوجيا العمالقة المليارات من خالل عقود أبرمتها مع الجيش 
األميركي ووكاالت حكومية أخرى خالل ما يطلق عليها »الحرب على اإلرهاب«، 
بحسب ما جاء في تقرير نشر قبيل الذكرى الـ20 العتداءات 11 سبتمبر؛ حيث 
الخميس  نشرته  الذي  الحرب«  تبيع  الكبرى  التكنولوجيا  »شركات  تقرير  وثق 
ثالث مجموعات أميركية تنظم حمالت، إبرام عدد هائل من العقود الحكومية 

مع »أمازون وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر« منذ 
.2004

وقال التقرير إن عقود شركات التكنولوجيا كانت بـ»شكل 
أساسي مع وكاالت محورية في الحرب على اإلرهاب، ولفت 
التقرير إلى أنه »منذ العام 2004 وحتى اآلن، شهدت شركات 
التكنولوجيا الكبرى ارتفاعًا ضخمًا في الطلب الفدرالي على 
الداخلي«،  األمن  ووزارة  البنتاغون  من  خصوصًا  خدماتها، 
على  االستخبارات  ووكاالت  األميركي  الجيش  طلب  وازداد 
بي إس«  المواقع »جي  تحديد  وبرامج  السحابية  الحوسبة 

منذ العام 2001 مع نمو قطاع الدفاع وتحوله بشكل متزايد إلى الرقمنة.
وأنفقت وزارة الدفاع وحدها 43.9 مليار دوالر على عقود شركات التكنولوجيا 
الكبرى منذ العام 2004، وفق التقرير الصادر نتيجة تعاون بين »مركز العمل 
بشأن األعراق واالقتصاد« والمجموعات المدافعة عن العدالة االجتماعية »ليتل 

سيس« و»إم باور تشينج«، وأشار التقرير إلى أن أربعًا من الوكاالت 
الكبرى  التكنولوجيا  شركات  مع  العقود  على  إنفاقًا  األكثر  الخمس 

كانت »محورية بالنسبة للسياسة الخارجية أو تأسست كنتيجة مباشرة 
لـ»الحرب على اإلرهاب«، مؤكدًا أن »أمازون ومايكروسوفت على وجه 

الخصوص حلتا في الطليعة في السنوات األخيرة؛ إذ وقعت أمازون في 
ومايكروسوفت  مرات  خمس  بنحو  أكبر  عددًا   2019

بثماني مرات من عدد العقود وعقود الباطن الفدرالية 
التي وقعتاها العام 2015«.

من  استفادت  مايكروسوفت  أن  على  التقرير  وشدد 
ازدياد عدد العقود الدفاعية بشكل كبير في عهد الرئيس 

السابق دونالد ترامب، مع ازدياد تلك الموقعة بين العامين 
2016 و2018 بستة أضعاف، في األثناء، تراجع عدد العقود 
الموقعة مع متعاقدين عسكريين ودفاعيين تقليديين مثل 
في  غرومان«،  ونورثروب  »رياثيون  الجوي  الفضاء  شركتي 
السنوات األخيرة، واتصلت »فرانس برس« بشركات التكنولوجيا الكبرى الخمس 
للحصول على تعليق، لكن لم يصل أي رد بعد، واستقى التقرير بياناته من »تيك 
عقود  على  االطالع  للمستخدمين  تتيح  اإلنترنت  على  منصة  إنكوايري«، وهي 

الحكومة األميركية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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شركات التكنولوجيا كسبت املليارات خالل الحرب على اإلرهابشركات التكنولوجيا كسبت املليارات خالل الحرب على اإلرهاب

»#خذ_اللقاح_وال_تتردد«
»#خذ_اللقاح_ هشتاغ  بنغازي  مدينة  في  الناشطات  من  مجموعة  أطلقت 

وال_تتردد«، وذلك من أجل دعم استمرار حملة التطعيمات الموسعة ضد 
فيروس »كوفيد - 19« المعروف بكورونا المستجد.

سليمان  بمجمع  محطة   40 تجهيز  جرى  أنه  الهشتاغ  مطلقو  وأوضح 
الضراط الرياضي عيادة الفويهات المجمعة، وعيادة بنغازي الجديدة، عيادة 

خالد بن الوليد، عيادة سيدي خليفة، عيادة النواقية
المركز الصحي سيدي يونس، المركز الصحي بنينا، المركز الصحي تيكا.

تسجيل  األربعاء،  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  جهته،  ومن 
1291 إصابة بفيروس »كورونا« األحد، و1594 حالة شفاء، و14 حالة وفاة، 
وأوضح المركز، أن مختبراته تسلمت 5568 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 
و191  جديدة   1100 منها  حالة،   1291 إصابة  تأكدت  فيما  عينة،   4277
مخالطة، بنسبة حاالت موجبة 23.1 %، وبذلك ارتفع إجمالي عدد اإلصابة 
بفيروس »كورونا« في ليبيا، إلى 325 ألفًا و221 حالة، بينها 81 ألفًا و521 
239 ألفًا و259 حالة، وسجلت 4441  حالة نشطة حتى اآلن، بينما تعافى 

حالة وفاة.

تعتبر العمالت المشفرة المستقرة أكثر أمانًا ظاهريًا من العمالت 
المشفرة العادية بفضل عالقاتها بأصول أقل تقلبًا، ولكن يبدو أن 
المنظمين األميركيين غير مقتنعين، وأفادت وكالة بلومبرج بأن 
وزارة الخزانة والوكاالت الفيدرالية األخرى على وشك شن حملة 
مجلس  من  مراجعة  خالل  من  المستقرة  العمالت  على  محتملة 

مراقبة االستقرار المالي، ويناقش المسؤولون 
األميركيون إطالق مراجعة رسمية حول ما 

إذا كانت »Tether« وغيرها من العمالت 
المالي،  االستقرار  تهدد  المستقرة 
زيادة  إلى  يؤدي  قد  الذي  والتدقيق 
الرقابة بشكل كبير على ركن سريع النمو 

في سوق العمالت الرقمية.
وبعد أسابيع من المداوالت، اقتربت وزارة 

الخزانة والوكاالت الفيدرالية األخرى من اتخاذ قرار بشأن ما إذا 
كان يتم إجراء فحص من قبل مجلس مراقبة االستقرار المالي، 
اعتبار  على  بالقدرة  المالي  االستقرار  مراقبة  مجلس  ويتمتع 
الشركات أو األنشطة تهديدًا منهجيًا للنظام المالي، وهي عالمة 

المنظمين،  قبل  من  صارمة  ومراقبة  صارمة  قواعد  عادًة  تضع 
التصنيف بمثابة تغيير في قواعد  المحتمل أن يكون هذا  ومن 
لسوق  ضرورية  تعتبر  التي  المستقرة،  للعمالت  بالنسبة  اللعبة 
العمالت المشفرة ألن المتداولين يستخدمونها على نطاق واسع 

لشراء بيتكوين والعمالت االفتراضية األخرى.
حيث  المستقرة؛  العمالت  وازدهرت 
بلغت قيمة العمالت الرمزية المتداولة 
اآلن أكثر من 120 مليار دوالر. ويتم 
في  متزايد  بشكل  استخدامها 
المنتجات  تشبه  التي  المعامالت 
المالية التقليدية دون تقديم نفس 
وتعتبر  المستهلك،  حماية  مستوى 
هي  المستقرة  للعمالت  المميزة  السمة 
أنها مرتبطة بالعمالت الورقية. مما يعني أنه من المفترض أن 
بيتكوين،  بها  ابتليت  التي  األسعار  تقلبات  ضد  محصنة  تكون 
دعم  خالل  من  ذلك  األخرى  والشركات   »Tether« وتحقق 

رموزها بأصول مثل الدوالر األميركي وديون الشركات.

العمالت املشفرة قد تواجه إجراءات صارمة

ستطرح كل األفالم، التي تنوي »ديزني« عرضها في غضون نهاية السنة، بداية في صاالت السينما، قبل البث 
التدفقي، ومن المزمع أن يخرج فيلم التحريك »إنكانتو« إلى الصاالت في الرابع والعشرين من نوفمبر ولن يعرض 

على منصة الفيديو عند الطلب »ديزني+« قبل 24 ديسمبر نهاية العام الجاري.
أما األفالم األخرى المرتقبة، من قبيل »ذي الست دويل« لريدلي سكوت و»إيتيرنلز« الستوديوهات »مارفل« 
و»ويست سايد ستوري« لستيفن سبيلبرغ، فهي ستعرض حصرًا في صاالت السينما لمدة 45 يومًا متتاليًا على 
األقل، كان هذا القرار شديد الترقب ألن االستوديوهات العمالقة طرحت منذ فترة سلسلة من اإلنتاجات الكبيرة، 
مثل »بالك ويدو« و»جانغل كروز« و»كرويال«، بشكل متزامن على »ديزني+« وفي دور السينما، ما حرم هذه 

األخيرة من جزء من اإليرادات.
وإثر هذا القرار، ادعت الممثلة سكارليت جوهانسون، بطلة »بالك ويدو«، على »ديزني« أمام القضاء، 
الدوالرات، قبل سنتين، كانت »ديزني« تنتج محتويات للسينما  إياها بفسخ عقد كلفها ماليين  متهمة 
وللقنوات التلفزيونية. وبات عمالق الصناعات الترفيهية يتوجه مباشرة إلى جمهوره عبر البث التدفقي 
والصاالت الخاضعة لمشيئته، وتعززت هذه الظاهرة بفعل الوباء وحتى بفعل المتحورة »دلتا« اآلخذة 

في االنتشار راهنًا.
وفي منتصف أغسطس خالل عرض النتائج المالية للمجموعة، ذكر مدير الشركة بوب تشيبك 
باستراتيجية »ديزني« القائمة على المرونة ليتسنى لها »متابعة المستهلك أينما كان«، 
في  مترددًا  الجمهور  سيكون  أبوابها،  فتح  الصاالت  ستعاود  »عندما  أنه  خصوصًا 
العودة«، وكانت استوديوهات »وورنر براذرز« انتقدت على قرارها عرض أفالمها 
الجديدة لموسم 2021 على منصتها »اتش بي أو ماكس«، بالرغم من تعهدها 

الحقًا بعرض أعمالها حصريًا في الصاالت خالل 45 يومًا العام المقبل.

عرض أفالم »ديزني« في صاالت السينما قبل املنصاتعرض أفالم »ديزني« في صاالت السينما قبل املنصات
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تحركات مكثفة للسلطة املوقتة 
في الـ »100 يوم األخيرة«

الدبيبة من تونس إلى مصر.. والمنفي في قطر

نشاط خارجي مكثف تقوم به السلطة الموقتة مع آخر ثالثة أشهرتفصلها عن 
انتهاء مهمتها المقررة فور انتهاء انتخابات 24 ديسمبر المقبل؛ فمن تونس إلى 

مالطا ثم مصر، قام رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بزيارات تناولت 
مجاالت عدة، فيما زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قطر.

< محمد المنفي خالل استقباله في مطار الدوحة

تقارير تتحدث عن تواجدها في سرت والجفرة قبل أقل من 100 يوم عن موعد االستحقاق

قلق فرنسي من توسيع »فاغنر« نشاطها
في أفريقيا بعد إعالن شراكة مع حكومة مالي

القانون رقم »1«.. يعمق الجدل ويهدد »24 ديسمبر«
االنتخابات  قانون  في  الواردة  مادة  الـ»77«  أربكت 
الجاري،  سبتمبر   8 الــنــواب،  مجلس  ــدره  أص الــذي 
المشهد الليبي، وفي أعقاب إخفاق األجسام السيادية 
ناظمة الستحقاق  على تشريعات  التوافق  في  األخرى 
إلى  الخالفات  انجراف  بسبب  التهديد،  تحت  بات 
مسائل  معالجة  على  االعتكاف  بدل  السياسي  الطابع 

قانونية بحتة.
لالنتخابات  العليا  المفوضية  تأكيد  وبمجرد 
تسلمها، بشكل رسمي، قانون انتخاب رئيس الدولة 
من البرلمان، تعمق الجدل في الساحة السياسية بين 
رافض لصدوره »بشكل انفرادي« بمحاولة فرضه في 
العملية االنتخابية، وآخرون قبلوه بتحفظ، مخاطبين 
المجلس األعلى للدولة »الشريك الرئيسي« المفترض 
في صياغته بإدراج تعديالت عليه، أما األطراف الفاعلة 
فعلى قلتها دافعت عن تمريره، من بينهم شخصيات 

ليبية ترتب لخوض غمار السباق كرسي الرئاسة.
 1 الرقم  »القانون  تسلمت  إنها  قالت  المفوضية 
لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب 
رئيس الدولة.. ويتضمن 77 مادة توضح اختصاصات 
الترشح واالقتراع«. وذلك  الرئيس وشروط وإجراءات 
بعدما صادق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 8 
سبتمبر الجاري عليه، فيما أرسل نسخة منه إلى البعثة 
األممية، بعد صياغته من قبل اللجنة التشريعية رغم 
احتجاج عدد من أعضاء البرلمان على تجاهل آرائهم، 
أخرى  »خيارات  إلى  باللجوء  البعض هدد  أن  ال سيما 
للتعامل مع البرلمان« على حد تعبير رئيس المجلس 
رفضه  في  يستند  الذي  المشري  خالد  للدولة  األعلى 
شرط  على  السياسي  الصخيرات  اتفاق  نص  إلــى 

»التشاور« معه.
تفعيل  ينوي  أنه  المشري  تهديدات  من  ويقصد 
اتفاق  في  الواردة  األحكام  من  عشرة  الثالثة  المادة 
إحدى  على  قانوني  خــالف  يقع  عندما  الصخيرات 
أحد  برئاسة  لجنة  تشكيل  يتم  حيث  االتفاق،  مواد 
مستشاري المحكمة العليا، وعضوية شخصين من كل 
األعلى  المجلس  بأن  علمًا  الصراع،  في  للبت  مجلس 
للدولة طلب من المفوضية العليا لالنتخابات أال تعتد 

به وعدم البدء في اإلجراءات الالزمة على أساسه.
ورغم نفي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس 
اتفاقه  عن  ُأشيع  ما  الحافي،  محمد  للقضاء  األعلى 
للنظر  الدستورية  الدائرة  انعقاد  على  المشري،  مع 
لوح  أنه  إال  الرئيس،  انتخاب  قانون  على  الطعن  في 
االنتخابات،  قانون  في  للطعن  استدعائها  بإمكانية 
الذي أقره مجلس النواب موضحًا أن »طلب استئناف 
أطراف،  عدة  من  المقدم  الدستورية،  الدائرة  عمل 
العليا  للمحكمة  العمومية  الجمعية  على  سيعرض 

صاحبة القرار«.
المجلس  رئيس  اتهام  إلى  النواب  بعض  وذهب 
في  االنتخابات  إجــراء  لمنع  بالعمل  للدولة  األعلى 
لجنة  غرار  على  المقبل  ديسمبر  في  المقرر  موعدها 
مطالبة  النواب،  بمجلس  القومي  واألمــن  الدفاع 
معرقلي  بمعاقبة  الدولي  والمجتمع  الليبي  الداخل 
القانون  صــدور  عقب  ليبيا  في  السياسية  العملية 

برفضهم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.
بعدم  اعتراضهم  يفسرون  آخرين  أعضاء  لكن 
صدور أي قرار أو قانون من المجلس مجتمعًا، وفق ما 

نصت عليه اللوائح عكس ما يتم التسويق له.
وأكد النائب أبوبكر سعيد، في توضيح له »االنتهاء 

مادة  في  الخالف  وكان  القانون،  مواد  مناقشة  من 
واحدة، وأحيل للجنة التشريعية لغرض إعداد صياغة 
المجلس،  قبل  من  عليه  للتصويت  للقانون  نهائية 

وهو ما لم يحدث حتى تاريخه«.
المجلس  أن  بيانهم  في  آخر  برلمانيًا   22 ويؤكد 
جلساته  من  جلسة  أي  في  المشروع  على  يصوت  لم 
السابقة، معتبرين األمر عرقلة لالنتخابات التشريعية 

والرئاسية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.
فرصة  انتهز  النواب  مجلس  أن  مراقبون  ويوضح 
فشل ملتقى الحوار السياسي ولجنة المسار الدستوري 
المنبثقة عنه ولجنة الـ»60« لصياغة مشروع الدستور، 
اقتراب  مع  قانونية  قاعدة  وقدم  المبادرة  زمام  فأخذ 
موعد االستحقاق، معتبرين أنها »فصلت على مقاس 

أطراف مقربة منه تنوي الترشح للرئاسة«.
وانعكست المناكفات السياسية على أعضاء ملتقى 
الحوار، التي دفعت العضو عبد الرزاق العرادي، إلعالن 
قانون  تمرير  لمحاوالت  رفضًا  الملتقى  من  انسحابه 
القادر  عبد  زميله  تساءل  فيما  البالد،  رئيس  انتخاب 
إصدار  الدولة، حول عدم  العضو في مجلس  حويلي، 
قانون انتخاب السلطة التشريعية أواًل، واصفًا خطوة 
مجلس  وبيانات  لقرارات  بـ»المخالفة  صالح  عقيلة 
األمن الدولي«. إال أن عضو الملتقى السياسي أحمد 
انتخاب  قانون  أن  اعتبر  له  تصريحات  في  الشركسي 
هي  بالقانون  المشكلة  أن  مؤكدًا  ممتاز،  الرئيس 
مع  التشاور  دون  عليه  والموافقة  إجرائية،  مشكلة 
مجلس  تصعيد  حالة  في  أنه  وكشف  الدولة،  مجلس 
لحل  الملتقى  في  القانون  مناقشة  ستتم  الدولة 
القانون  يرفضون  من  أن  الشركسي  واعتبر  الخالف. 
موعدها،  في  الرئاسة  انتخابات  إجــراء  يريدون  »ال 

ويريدون انتخابات برلمانية فقط«.
التأسيسية لصياغة  بالهيئة  أعضاء  بدورهم سارع 
مشروع الدستور بانتقاد أسبقية اعتماد إعداد القوانين 
إلى  الدستورية،  القاعدة  على  االتفاق  قبل  االنتخابية 
جانب تجاهل استشارة مجلس الدولة وعدم التصويت 

عليه بـ120 صوتًا داخل مجلس النواب.
وتكتالت  أحــزاب  تنسيقية  طالبت  لذلك  وخالفًا 
انتخاب  قانون  إصــدار  في  ــراع  اإلس بضرورة  ليبية 
السلطة التشريعية الجديدة، بعد إقرار قانون انتخاب 
الرئيس مباشرة من الشعب، مؤكدة في بيان حتمية 
»تجاهل محاوالت العرقلة التي يحاول البعض القيام 
مجلس  بيان  في  طالبت  فيما  يائس.  بشكٍل  بها 
السابقة،  السلبيات  تفادي  االعتبار  في  باألخذ  النواب 
واعتماد القوائم الحزبية بدل الكيانات السياسية، وأن 

يكون المقعد للحزب وليس للفرد«.
والبعثة  الدولي  المجتمع  تفاعل  مبطن  وبشكل 
صالح،  عقيلة  مع  صفقة  بعقد  اتهمت  التي  األممية، 
مع القرار، خصوصًا لدى تصريح المبعوث األممي في 
الدول  اجتماع وزراء خارجية  أمام  ليبيا يان كوبيتش، 
»قد  بالقاهرة،  العربية  الــدول  جامعة  في  األعضاء 
االنتخابات  قانون  أن  النواب،  مجلس  رئيس  أعلمني 
الرئاسية تم اعتماده بالفعل باعتباره القانون رقم 1 
لسنة 2021، بينما يمكن تنظيم االنتخابات النيابية 
بناء على القانون الحالي، مع احتمال إدخال تعديالت 
المقبلين«؛  األسبوعين  خالل  عليها  الموافقة  يمكن 
ما ُاعتبر موافقة كوبيش على مواده مع إدخال بعض 

التعديالت.
في المقابل حث بيان خماسي صادر عن الواليات 
المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، »جميع 
انتخابات  إجراء  ضمان  على  الفاعلة  الليبية  الجهات 
وبعد  ونزيهة«.  وحــرة  شاملة  وبرلمانية  رئاسية 
اإلشارة إلى إعالن عقيلة صالح اعتبرت هذه التطورات 
موعدها  في  االنتخابات  إجراء  نحو  مهمة  »خطوات 

المحدد«.
ومن النصوص المثيرة للجدل بشأن قانون انتخاب 
المتنافس  يقدم  أن  الترشح  لقبول  اشتراطه  الرئيس 
تزكية من خمسة آالف ناخب، ويعد كل مرشح سواء 
وممارسة  العمل  عن  متوقفًا  عسكريًا،  أو  مدنيًا  كان 

مهامه قبل موعد االنتخابات بثالثة أشهر.
نص  المستقبلي،  الرئيس  اختصاصات  وبشأن 
ــوزراء  ال رئيس  »اختيار  تشمل  أنها  على  القانون 
الدولة  وتمثيل  وإقالته،  الحكومة  تشكيل  وتكليفه 
في عالقاتها الخارجية، واختيار نائب الرئيس، على أن 
يكون النائب ورئيس الحكومة من غير إقليم الرئيس، 
والقيام بمهام القائد األعلى للجيش، وتعيين وإقالة 
مجلس  موافقة  بعد  العامة  المخابرات  جهاز  رئيس 
النواب، وتعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات 
الدولية بناء على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس 

الوزراء«.
غير  من  متزوجًا  يكون  »أال  الترشح  شروط  ومن 
ليبية، وأال تقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصاًل 
على مؤهل جامعي على األقل أو ما يعادله، وأن يكون 
يحمل  وأال  ليبيين مسلمين،  أبوين  من  ليبيًا مسلمًا 

جنسية دولة أخرى عند ترشحه«.
إلى جانب ذلك البد أن يكون المرشح الئقًا صحيًا، 
»وأال يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جريمة 
المدنية،  بحقوقه  متمتعًا  يكون  وأن  بالشرف،  مخلة 
له  والمنقولة  الثابتة  بممتلكاته  ــرارًا  إق يقدم  وأن 

ولزوجته وألوالده الُقصر«.

لتوسيع  الروسية  »فاغنر«  مجموعة  تستعد 
انتهاء  إعالن  مع  مالي  في  العسكري  حضورها 
العسكريين  عدد  وتقليص  »برخان«،  عملية 
في البالد، وسط احتجاج فرنسي، بينما أخفقت 
جميع المطالب الدولية بمغادرة هذه المجموعة 

األراضي الليبية.
األكثر  »فاغنر«  وجود  يعد  تقارير،  وبحسب 
شهرة في ليبيا وسورية، حيث شاركت بنشاط 
في المعارك الداخلية، على الرغم من أن روسيا 
ال تعترف رسميًا بأي تعاون مع الشركة، إال أن 
تشير  الدفاع  وزارة  عن  صادرة  أميركية  تقارير 

إلى تورط موسكو.

مكاتب في قارات العالم
العام  في  للمجموعة  األول  التأسيس  وبعد 
ألف  لديها  »فاغنر«  أن  عن  اإلبالغ  تم   ،2016
العام  في  آالف  ستة  إلى  العدد  وزاد  موظف، 
لديها مكاتب في  المجموعة  إن  2017. ويقال 
وهونغ  بطرسبرغ  وسانت  األرجنتين  من  كل 
التي  المواقع  تمتد  األخيرة،  اآلونة  وفي  كونغ. 
ليبيا  من  فيها  »فاغنر«  وجود  عن  اإلبالغ  تم 
إلى عدة دول أفريقية، إذ يعتقد أن المجموعة 
تدريب  النزاعات من خالل  في  فقط  تشارك  ال 
التعدين  شركات  تدير  أيضًا  ولكن  الجيوش، 

والتنقيب عن الطاقة.
أن  يــتــردد  التي  األفريقية  ــدول  الـ ــن  وم
وجمهورية  السودان  فيها،  تواجد  لـ»فاغنر« 
وأنغوال ومدغشقر  وزيمبابوي  الوسطى  أفريقيا 
وجمهورية  وموزمبيق  بيساو  وغينيا  وغينيا 

الكونغو الديمقراطية.

اتهامات أميركية لروسيا
وفي 24 يوليو 2020، اتهمت القيادة األميركية 
غير  دور  بلعب  روسيا  )أفريكوم(  أفريقيا  في 
اإلمــدادات  تسلم  خالل  من  ليبيا  في  ضروري 

والمعدات من مجموعة »فاغنر«.
ويشير تقرير لموقع »موند أفريك« الفرنسي 
إلى أن المجموعة الروسية تضم حاليًا ألفي مقاتل 
والجفرة.  ليبيا، وتواصل تواجدها في سرت  في 
المتحدة  الواليات  فرضت  الماضي،  العام  وفي 
أيضًا عقوبات على ثالثة أشخاص وخمسة كيانات 
مرتبطة بالمجموعة الروسية بعد اتهام المرتزقة 

بزرع ألغام في طرابلس وحولها.
النهائي  الموعد  انقضاء  من  الرغم  وعلى 
لرحيل المرتزقة األجانب من ليبيا بموجب اتفاق 
وقف إطالق النار الموقع في أكتوبر الماضي، فإن 
الدعوات لتسريع عملية الرحيل ال تزال قائمة، إّ لم 
يتم إعالن أي تحرك أو رؤية انسحابهم على األرض.

فرنسا ال تريد الوجود الروسي
إلى  األمنية  الشركة  تسعى  العكس،  وعلى 
تعزيز حضورها في إحدى دول الساحل الخمس 

جريدة  كشف  أعقاب  في  لليبيا،  المجاورة 
الرئيس  تصريحات  الفرنسية  أفريك«  »لوبوان 
إيمانويل ماكرون الذي اعتبر الوجود العسكري 
الفرنسي ووجود »مرتزقة فاغنر« في مالي غير 

متوافق مع الرغبة الفرنسية.
لضمان  عالقاتها  تنويع  إلى  مالي  وتسعى 
محادثات  بإجراء  اعترفت  وقد  البالد،  أمن 
بعد  توقع  لم  أنها  على  مشددة  »فاغنر«،  مع 
يمكن  الجارية  المناقشات  لكن  اتفاق،  أي 
المجموعة  قوات  من  ألف  نشر  إلى  تؤدي  أن 

الروسية في البالد.
باماكو  بين  اتفاق  أي  أن  باريس  ــرى  وت
ارتكبت  »التي  الروسية  »فاغنر«  ومجموعة 
مناقضًا  سيكون  األنــواع،  شتى  من  انتهاكات 
لمواصلة االنخراط العسكري لفرنسا في منطقة 

الساحل المستمر منذ ثمانية أعوام«.
الخارجية  ــر  وزي قــال  ــه،  ذات السياق  وفــي 
لجنة  ــام  أم ــان،  ــودري ل ــف  إي جــان  الفرنسي 
أي  إن  الوطنية،  بالجمعية  الخارجية  الشؤون 
في  الحاكم  العسكري  المجلس  بين  اتفاق 
مع  متنافيًا  سيكون  المجموعة  تلك  مع  مالي 

بقاء قوة فرنسية في البالد.
هذه  مرتزقة  »تجاوزات  إلى  الوزير  وأشــار 

وأفريقيا  ســوريــة  فــي  الروسية  المجموعة 
من  »انتهاكات  ارتكبوا  إنهم  وقال  الوسطى«، 
شتى األنواع«، معتبرًا أن توقيع اتفاق معهم ال 

يمكن أن يؤدي إلى أي حل.

قلق قد يشمل منطقة الساحل
الفرنسية،  الجيوش  وزيــرة  أوضحت  بدورها، 
باماكو  بين  اتفاق  أي  أن  بارلي،  فلورانس 
بالغ  قلق  »مصدر  سيكون  »فاغنر«  ومجموعة 
لفرنسا  العسكري  االنخراط  لمواصلة  ومناقضًا 

في منطقة الساحل«.
وباماكو  باريس  بين  العالقات  أن  إلى  يشار 
انقطعت منذ إطاحة إدارة إبراهيم أبو بكر كيتا 
عملياتها  فرنسا  وعلقت   ،2020 أغسطس  في 

العسكرية في هذا البلد فترة من الزمن.
ستنهي  بالده  أن  الفرنسي  الرئيس  وأعلن 
من  أكثر  فيها  يشارك  التي  »برخان«  عملية 
وذلك  مالي،  في  فرنسي  جندي  آالف  خمسة 
خالل الربع األول من العام 2022، لكنه أكد أن 

باريس لن تنسحب من المنطقة.
الرئاسة  باسم  الناطق  نفى  جانبه،  من 
األربعاء،  أمس  بيسكوف،  دميتري  الروسية، 
وجود عسكريين روس في مالي. وقال بيسكوف 
إجراء  بشأن  يعلم  الكرملين  كان  إذا  ما  حول 
وشركة  مالي  في  السلطات  بين  مفاوضات 
»فاغنر«: »ال يوجد ممثلون عن القوات المسلحة 

الروسية هناك، وال مفاوضات رسمية جارية«.
مالي  دفاع  وزير  كان  إذا  عما  سؤاله  وعند 
أثار خالل زيارته لروسيا مسألة تقديم مساعدة 
عسكرية، أجاب بيسكوف أن لروسيا اتصاالت، 
عديد  مع  الجيش،  خــالل  من  ذلــك  في  بما 
وتابع:  األفريقية.  القارة  ذلك  في  بما  الدول، 
»مرة ثانية أؤكد، ال يوجد ممثلون عسكريون 

روس هناك«.

● فاغنر تتوغل داخل األراضي الليبية

● خالد املشري

بقاء المرتزقة األجانب في ليبيا 
يشكل صداعاً في الرأس

 انقسام حول مواد انتخاب رئيس الدولة.. 
والمشري يلوح باللجوء إلى »الخيار 13«

 المجموعة تشارك في النزاعات وتدير 
شركات التعدين والتنقيب عن الطاقة

تقديم تزكية من 5 آالف ناخب شرط لقبول 
المترشح في االنتخابات الرئاسية

الوسط–عبدالرحمن أميني

الوسط–عبدالرحمن أميني

< الدبيبة خالل لقائه مع جورج فيال رئيس جمهورية مالطا بقصر »غراند ماستر« 10 سبتمبر 2021

المقدم من قبل بعثة االتحاد األوروبي عبر مشروع 
األمم  بعثة  تنفيذه  على  تشرف  الــذي  »بيبول« 
المتحدة  األمم  وبرنامج  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 

اإلنمائي.
وجدد سابادل تأكيده »مساندة االتحاد األوروبي 
نحو  واالنتقال  المرحلة،  هذه  لعبور  الليبي  الشعب 

مستقبل السلم واالستقرار«.
وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  المفوضية  ووقعت 
التربية والتعليم تتضمن عشرة بنود، أحدها ينظم 
يخص  فيما  الطرفين  بين  الشراكة  تفعيل  آلية 
إضافة  اقتراع،  كمراكز  التعليمية  المباني  استخدام 
إلى تنظيم الكوادر الوظيفية من شريحة المعلمين 

المستهدفين بالتدريب للعمل في تلك المراكز.

< خوسيه سابادل< عماد السايح

الداخلية  وزيرا  اجتمع  التونسية،  جربة  مدينة  في 
نظيريهما  مع  الزناتي  علي  والصحة  مازن  خالد 
الترتيبات  لوضع  الماضي،  األربعاء  التونسيين، 
القيود  وتخفيف  الــحــدود،  فتح  ــادة  إلع النهائية 
الصحية  الــبــروتــوكــوالت  بموجب  المفروضة 
البضائع  ونقل  المسافرين  حركة  على  المفروضة 
بين البلدين. وتم االتفاق على اعتماد البروتوكول 
رئاسة  إلى  وإحالته  البلدين  بين  واألمني  الصحي 
التونسية،  الجمهورية  ورئاسة  الليبية  الحكومة 
في  والمعابر  الحدود  وفتح  عليه،  اتُفق  ما  العتماد 

إعالن رئاسي )تونسي–ليبي( مشترك.
منذ  مغلقة  وتونس  ليبيا  بين  الحدود  تزال  وال 
الرحالت  توقفت  كما  الماضي،  يوليو  منتصف 
االحترازية  اإلجــراءات  خلفية  على  بينهما،  الجوية 
التي أعلنتها السلطات في طرابلس وتونس بسبب 

جائحة»كورونا«.
الدبيبة من جانبه، التقى رئيس جمهورية مالطا، 
فاليتا،  بالعاصمة  ماستر  غراند  بقصر  فيال،  جورج 
محمد  المواصالت،  وزير  بحضور  الماضي،  الجمعة 
في  الليبية  السفارة  بأعمال  والقائم  الشهوبي، 

مالطا.
بين  االستثمار  مستوى  رفع  الجانبان  وتناول 
بمالطا  الليبية  الجالية  إجراءات  وتسهيل  البلدين، 

ومتابعة الملفات العالقة.
أما المنفي فقد زار قطر، والتقى أميرها تميم بن 
ليبيا  المتواصل لوحدة  أكد دعم بالده  الذي  حمد، 
واستقرارها. وجرت مراسم استقبال رسمية لرئيس 
مع  اجتماع  في  وناقش  األربعاء،  الرئاسي  المجلس 
األمير تميم العالقات الثنائية بين البلدين، وسُبل 
تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر 
المشترك،  االهتمام  ذات  القضايا  من  عدد  حيال 

وتطورات الوضع في ليبيا.
الشعبين  بين  العالقات  عمق  المنفي  وأكــد 
العالقات  توطيد  على  وحرصه  والقطري،  الليبي 
بين البلدين، حسب بيان المكتب اإلعالمي لرئيس 
الدوحة  إلى  زيارته  أن  وأوضح  الرئاسي.  المجلس 
للعالقات  جديدة  استراتيجية  رسم  إطار  في  تأتي 
الحقيقية  الشراكة  على  مبنية  البلدين،  بين 

والمصالح المشتركة للشعبين.
االنتقالية  المرحلة  إنــهــاء  خــطــوات  وضمن 
العليا  الوطنية  المفوضية  تسلمت  الموقتة، 
الصادر   2021 لسنة   )1( رقم  القانون  لالنتخابات 
الدولة،  رئيس  انتخاب  بشأن  النواب،  مجلس  عن 

األحد الماضي.
وقالت المفوضية إن قانون انتخاب رئيس الدولة 
الرئيس  اختصاصات  توضح  مــادة   77 يتضمن 

وشروط وإجراءات الترشح واالقتراع.
بدوره  التقى  السايح  عماد  المفوضية  رئيس 
ليبيا، خوسيه سابادل،  لدى  األوروبي  االتحاد  سفير 
االستحقاق  هذا  لتنفيذ  المفوضية  دعم  لمناقشة 
االنتخابي، إضافة إلى ملف الدعم الفني واالستشاري 

وبريطانيا  أميركا  حثت سفارات  األثناء،  تلك  في 
الفاعلة  الليبية  الجهات  وألمانيا  وإيطاليا  وفرنسا 
انتخابات  وإجراء  والحرية،  الشمولية  »ضمان  على 

برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021«.
وذكرت السفارات الخمس في بيان مشترك، أن 
مزيد  تحقيق  في  أساسية  »خطوة  االنتخابات  هذه 
ضرورة  على  مشددة  ليبيا«،  وتوحيد  االستقرار 

»احترام نتائجها من قبل الجميع«.
ورحبت باإلجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة 
االنتخابات،  إلجراء  االستعدادات  لتسهيل  الوطنية 
الوطنية  للمفوضية  الكافي  التمويل  ال سيما توفير 

العليا لالنتخابات واالستعدادات األمنية المختلفة.
لدعم  اســتــعــدادهــا  الخمس  ــدول  الـ ــدت  وأكـ
االنتخابات،  تنظيم  في  الموقتة  الليبية  السلطات 
الناخبين  بين  الوعي  زيادة  من خالل  ذلك  في  بما 
المعلومات  مكافحة  بشأن  الجمهور  وتثقيف 
المضللة أثناء الحملة االنتخابية، وكذلك »مشاركة 
المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في االنتخابات 
العملية  في  قرار  ومرشحة وصانعة  كناخبة  الليبية، 

السياسية«.
»لطي  الليبية  األطـــراف  باستعداد  وأشـــادت 
وراءها  الماضية  الصراعات  صفحة  وطي  الصفحة 
واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية 

وإنهاء االنتقال السياسي«.
باسم  الناطقة  قــالــت  الــمــاضــي،  والجمعة 
وشمال  األوسط  الشرق  في  البريطانية  الحكومة 
في  الحق  له  الليبي  الشعب  إن  دياز،  روزي  أفريقيا 
تكون  انتخابات  عبر  مسموعًا  صوته  يكون  أن 

الجميع. من  مقبولة  نتائجها 
الخارجية  وزارة  مستشار  ــدد  ج جانبه،  مــن 
األميركية، ديريك شوليت، التأكيد على دعم بالده 
السفير  ومعه  والتقى شوليت  لالنتخابات.  التحضير 
األميركي ريتشارد نورالند، الدبيبة،األربعاء، وكذلك 
رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري. ودعا 
األخيرة«  »اللمسات  وضع  إلى  األميركي  المسؤول 

على تشريعات االنتخابات الليبية.
مفوضية  جــاهــزيــة  ــن  ع شــولــيــت  ــدث  ــح وت
االقتراع،  إلجــراء  الفنية  الناحية  من  االنتخابات 
المفوضية  مقر  زيارته  خالل  اطلع  أنه  إلى  مشيرًا 

على تلك االستعدادات.

طرابلس، بنغازي، تونس، القاهرة - الوسط

سفارات أميركا وبريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا وألمانيا، حثت الجهات الليبية 

على إجراء االنتخابات في موعدها

اتفاق مع تونس على تفعيل 
بروتوكول أمني وصحي لتسهيل حركة 

المسافرين وإعادة فتح الحدود
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»فتنة السفراء«.. نزاع اختصاصات بني املجلس الرئاسي واملنقوش

تعيين  عن  المسؤول  تحديد  على  الخالف  امتد 
وإقالتهم،  الليبيين  والدبلوماسين  السفراء 
الذي  الصور،  الصديق  العام  النائب  مكتب  إلى 
المجلس  رئيس  إلى  قانونية  مذكرة  أحال 
وزيرة  أن  فيها  يوضح  المنفي  محمد  الرئاسي 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الخارجية 
في  اختصاصاتها  تجاوزت  المنقوش،  نجالء 
أن  معتبرًا  الدبلوماسيين،  من  عدد  إعفاء  طلب 
المساءلة  طائلة  تحت  نفسها  وضعت  الوزيرة 

الجنائية.
الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  كان 
البعثات  ورؤساء  السفراء  اختيار  أن  كشف 
وزيرة  من  ترشيح  عبر  سيكون  الدبلوماسية 
التنفيذية  السلطة  رباعي  واختيار  الخارجية 
الرئاسي  المجلس  رئيس  ومعه  )الدبيبة 
وموسى  الالفي  عبداهلل  ونائباه  المنفي  محمد 
إن  قال  العام  النائب  مكتب  أن  إال  الكوني(، 
اختيار وإقالة السفراء خارج اختصاصات الوزيرة.
مكتب  قبل  من  المعدة  القانونية  المذكرة 
فاطمة  العام  المحامي  وأعدتها  العام،  النائب 
وتطرقت  الماضي،  اإلثنين  ُأعلنت  المنصوري، 
سفيرتي  من  كل  من  المقدمة  الشكاوى  إلى 
عمان،  وسلطنة  المتحدة  الواليات  لدى  ليبيا 
الدول  جامعة  لدى  ليبيا  مندوب  نائب  وكذلك 
الثالثة شكاوى  الدبلوماسيون  قدم  إذ  العربية، 
ليبيا  إلى  عودتهم  المنقوش  طلب  بشأن 
مدة  النتهاء  بالداخل  بأعمالهم  وااللتحاق 

بالخارج. عملهم 

ليبيا إلى  العودة  طلب 
الوزارة  تسليم  الثالثة  من  المنقوش  وطلبت 
بالعودة  والتقيد  واالستالم،  التسليم  محضر 
إلى ليبيا في الموعد المحدد في المكاتبات، مع 
 )174( المادة  أحكام  وتطبيق  مرتباتهم  إيقاف 
من قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية في 
الموظف مستقياًل في حال عدم  حقهم »باعتبار 

التنفيذ«.
»المغالطات  إلى  العام  النائب  مكتب  وأشار 
واإلجراءات  المراسالت،  التي شابت  والتجاوزات 
في  الخارجية  وزارة  قبل  من  اتخاذها  تم  التي 
وما  حكمهم،  في  ومَن  السفراء  مواجهة 
التي  واإلجراءات  المكاتبات  تلك  عليه  انطوت 
الستعمال  وتجاوز  تعسف  من  حيالهم  تمت 
والقوانين  بالتشريعات  والضرب  السلطات، 

الحائط«. النافدة عرض 
»يلفت  العام  النائب  أن  الرسالة  في  وجاء 
الرئاسي ورئيس  المجلس  عناية كل من رئيس 

إلينا  األمر  هذا  »وإحالة  بهم  العودة  تتوجب 
الرئاسي  للمجلس  يتسنى  حتى  رسمي  بشكل 

اتخاذ القرار المناسب حيالهم«.
الصادرة  اإلجراءات  أن  على  الخطاب  وشدد 
بحكم  باطلة  »تعد  القواعد  لهذه  بالمخالفة 
يعتد  وال  سواء  والعدم  هي  وتعتبر  القانون، 
اإلجراءات  بهذه  يخاطب  مَن  على  ويجب  بها، 
االستمرار في أداء واجباته والقيام بأعماله بشكل 
اقتضى  إذا  الرئاسي  المجلس  وسيقوم  اعتيادي، 

األمر بمخاطبة الدول المعنية بشأن ما تقدم«.

الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء
الدبيبة  أكد  الماضي،  أغسطس  أواخر  وفي 
أن اختيار السفراء الجدد سيكون بناًء على توزيع 
عادل لجميع المناطق الليبية، نافيًا صحة ما يتردد 
من قوائم ألسماء السفراء على موقع »فيسبوك«.
في  ممثلة  ستكون  منطقة  »كل  وأضاف: 
مع  ذلك  يتوافق  لم  لو  حتى  والوكالء  السفارات 
اإلعالم  وسائل  في  يتردد  وما  األهواء،  بعض 
صحيح،  غير  السفراء  قوائم  أسماء  بخصوص 
أو المجلس  الحكومة  ومجرد كالم لم يصدر من 
لنا«،  المرجعية  ليس  فيسبوك  فموقع  الرئاسي، 
اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس  وذلك خالل 
المجلس  رئيس  برفقة  طرابلس  في  النواب 

الرئاسي محمد المنفي.
ممثلين  سيكونون  »السفراء  أن  على  وشدد 
فرئيس  مرة؛  ألول  عادل  بشكل  المناطق  لجميع 
الشرقية،  المنطقة  يمثل  الرئاسي  المجلس 
واألعضاء يمثلون المنطقتين الغربية والجنوبية، 
وأنا أمثل جميع الليبيين دون تخصيص، واالختيار 
سيكون منا نحن األربعة، بناًء على ترشيحات من 

وزيرة الخارجية« نجالء المنقوش.

البعض يرفض مغادرة المنصب
»لكننا  الجهوية  عن  البعد  ضرورة  إلى  وأشار 
وطنيين،  وأشخاصًا  المناطق،  جميع  من  سنختار 
خاصة أن هناك سفارات في الدول الخمس الكبرى 
دون سفير«. كما تحدث عن ضرورة تغيير السفراء 
»فهناك من له ثماني سنوات أو تسع سنوات في 
منصبه، وهناك سفيرنا في إيطاليا السابق أصبح 
له 30 سنة ويريد إكمالها 40 وال يعجبه الرحيل«.
الخارجية  وزارة  في  العمل  أن  على  وشدد 
معينين،  أشخاص  على  مقتصرًا  يكون  لن 
أوالد  األعيان  على  محسوبة  ليست  »فالخارجية 
النبالء أو أسماء وعائالت معينة، هذا غير صحيح، 
ويمثلون  الوطن  خدمة  يريدون  من  سننادي 
جديدة  وجوه  اختيار  يتم  إذ  جيدًا«،  تمثياًل 
وشخصيات وطنية قادرة على تمثيل الوطن في 
الخارج في عواصم مثل واشنطن وباريس ولندن 

وغيرها، بحسب رئيس الحكومة.

طرابلس- الوسط

تحت طائلة  الخارجية  وزيرة  إلى وضع  الحكومة 
الجنائية«. المساءلة 

قرارات »غير مشروعة«
بدوره  يقوم  أنه  العام  النائب  مكتب  واعتبر 
في »حماية حقوق األفراد وحرياتهم من تعسف 
اإلدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها 
وطبقًا  وصالحياتها،  الختصاصاتها  ومزاولتها 
المشرع  منح  المشروعية،  مبدأ  لمقتضيات 
غير  قراراتها  إلغاء  طلب  سلطة  األفراد 

المشروعة«.
عدم  العام  الموظف  »تعمد  إلى  لفت  كما 
بالقوانين  والضرب  المشروعية،  مبدأ  احترام 
عن  الصادرة  والتعليمات  النافدة  والتشريعات 
إلى  إشارة  الحائط«، في  العليا عرض  السلطات 

الوزيرة.
»مخالفة  الوزيرة  به  قامت  ما  أن  ورأى 
بها،  المنوطة  لالختصاصات  وتجاوز  صريحة 
وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية 
إال  الدولة  ممثلي  أو  السفراء  سحب  أو  إعفاء  أو 
الوطنية  الحكومة  رئيس  من  اقتراح  طريق  عن 

الرئاسي«. المجلس  إلى  موجه 
تتجاوز  أال  ضرورة  على  المكتب  وشدد 
اختصاصات  على  والتعدي  »صالحياتها  الوزيرة 
ومراسالته  قراراته  وتجاهل  الرئاسي  المجلس 
الليبية  الدبلوماسية  اضطراب  في  والتسبب 
إلى  إشارة  في  الحساسة«،  المرحلة  هذه  في 
واشنطن  لدى  ليبيا  سفيرة  إلى  مراسالتها 
ليبيا  مندوب  ونائب  عمان  لدى  ليبيا  وسفيرة 
لدى جامعة الدول العربية بشأن إنهاء أعمالهم 

المؤرخ في  الرئاسي  المجلس  رغم صدور كتاب 
6 يونيو الماضي، يؤكد استمرار هؤالء السفراء 

عملهم. في 

المنفي اعتراض 
على  اعتراضه  المنفي  أكد  الماضي،  واألحد 
في  الخارجية  وزارة  اتبعتها  التي  الطريقة 
الدبلوماسية  البعثات  رؤساء  بعض  عمل  إنهاء 
المجلس،  إلى  الرجوع  دون  بالخارج  والقنصلية 

باطلة. أنها  معتبرًا 

وقال، في خطاب وجهه إلى الدبيبة، إن تلك 
اعتمادهم  محل  الدول  بنظر  »تعد  الطريقة 

الجانب واستفزازي«. سحبًا لهم، بإجراء أحادي 
البعثات  روساء  وإعفاء  تسمية  أن  وأوضح 
بالخارج  عملهم  فترات  وإنهاء  الدبلوماسية 
مجتمعًا  الرئاسي  المجلس  اختصاص  »من 
وزارة  من  مكاتبات  على  بناء  ويتم  غيره،  دون 
على  عرضها  يتم  الدولي  والتعاون  الخارجية 
مدعمة  فيها  للبت  إلينا  تحال  ثم  الحكومة، 

باألسباب«.

كان  سبب  ألي  البعثات  روساء  إعفاء  ويبنى 
للعمل  المنظمة  الوطنية  التشريعات  على 
الخدمة  وقوانين  والقنصلي  الدبلوماسي 
العالقات  وقواعد  أصول  ووفق  العامة، 

المنفي. بحسب  الدول،  بين  الدبلوماسية 

الدبلوماسية األعراف 
أن  إلى  أيضًا  نوه  الرئاسي  المجلس  رئيس 
ُأعفي  من  قيام  توجب  الدبلوماسية  األعراف 
عمله،  فترة  نهاية  بلغ  أو  البعثات  رؤساء  من 
تتوج  التي  عليها،  المتعارف  التوديع  بإجراءات 
محل  المنظمة  رئيس  أو  الدولة  رئيس  بمقابلة 
االعتماد ونقل رسائل جوابية من رئاسة الدولة 
إجراء عودة أي  إليه بشكل مباشر »حتى ال يعد 
والقائم  مقيم  مندوب  أو  عام  قنصل  أو  سفير 
قبل  من  احتجاجيًا  أو  عقابيًا  إجراًء  باألعمال 

المضيفة«. الدولة  على  الليبية  الدولة 
الخارجية  وزارة  تخاطب  أن  بضرورة  وطالب 
الحكومة بشأن أي إجراء يخص من انتهت فترة 
قانونية  مخالفات  ارتكبوا  أو  بالخارج  عملهم 

● عبدالحميد الدبيبة

● نجالء المنقوش

● محمد المنفي

المنفي: طريقة وزارة الخارجية في إنهاء عمل بعض رؤساء البعثات بالخارج »باطلة«

طلب وزيرة الخارجية عودة 3 دبلوماسيين يفجر الخالف

مكتب النائب العام: الوزيرة تحت 
طائلة المساءلة بسبب »التعسف 

وتجاوز استعمال السلطة«

»الوسط« تنشر ملخص رسالة غوتيريس إلى مجلس األمن بشأن ليبيا

»تقرير استراتيجي«: جمود متزايد للمسارات السياسية واألمنية واالقتصادية

وإغالق أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية 
لعدة  الريفية  المناطق  في  خاصة  أبوابها، 
ونقص  األمنية  التهديدات  منها  أسباب 
التي  الباقية  المرافق  تواجه  فيما  التمويل. 
العاملين  عدد  في  حادًا  نقصًا  أبوابها  تفتح 

الطبية. واألدوية واإلمدادات 
وأفرد »االستعراض المستقل« في توصياته 
المتحدة  األمم  بعثة  لهيكل  كبيرة  مساحة 
مكتبها،  ورئيس  وموظفيها  ليبيا  في  للدعم 
التطورات  ضوء  في  للبعثة،  المستقبلي  والدور 
االنتخابات  إجراء  من  التمكن  بعد  السياسية 
24 ديسمبر  المقررة في  والرئاسية  التشريعية 

المقبل.
تمديد  قرر  الدولي،  األمن  مجلس  أن  يذكر 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  والية 
لتجنب  إجراء تقني  الجاري في  30 سبتمبر  إلى 
تنتهي واليتها مساء  التي  البعثة  تعطيل عمل 
بين  توافق  إلى  الوصول  حين  إلى  األربعاء، 
البعثة  والية  تمديد  قرار  بشأن  الكبرى  القوى 
الصين  من  كل  اعتراض  بعد  إضافي  لعام 
المتحدة  المملكة  أعدته  قرار  على  وروسيا 

بالخصوص.
األمم  لدى  الروسي  المندوب  نائب  وقال 
بيان،  في  بوليانسكي،  ديميتري  المتحدة، 
قرار  مشروع  دعمت  موسكو  إن  األربعاء، 
المتحدة  للمملكة  »الفني«  األمن  مجلس 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  والية  بتمديد 
سبتمبر   30 حتى   )UNSMIL( ليبيا  في 
المنظمة  لجهود  الثابت  دعمها  على  للتأكيد 
لألزمة  وطنية  تسوية  إليجاد  الرامية  الدولية 

الليبية.
في  تشترك  »روسيا  أن  بوليانسكي  وأكد 
دورًا  المتحدة  لألمم  أن  على  الدولي  اإلجماع 
العملية. نحن مصممون على  مركزيًا في هذه 
للطرفين  مقبولة  حلول  عن  البحث  مواصلة 
سير  بشأن  تحل  لم  التي  المتبقية  للمسائل 

عمل البعثة في المستقبل«.
الذي  القرار  أن  اعتبر  الروسي  الدبلوماسي 
الفرصة  إتاحة  إلى  يهدف  األمن  مجلس  تبناه 
»قاسم مشترك«  إلى  للوصول  األطراف  لجميع 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  بعمل  يتعلق  فيما 
من  الصعبة  المقبلة  المرحلة  في  ليبيا  في 

العملية السياسية في ليبيا.
هي  اآلن  الرئيسية  »مهمتنا  وأضاف: 
لالنتخابات  االمتثال  على  الليبيين  مساعدة 
24 ديسمبر  البرلمانية والرئاسية المقررة في 
من هذا العام. يجب أن نوجه كل جهودنا نحو 
الهدف  أن يكون هذا هو  نأمل  هذا بالضبط. 

األمن«. أعضاء مجلس  لجميع  المشترك 

بقرار من مجلس األمن الدولي برقم »2570«، 
أتم فريق أممي، إجراء »استعراض استراتيجي 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  لعمل  مستقل« 
تقريره  في  الفريق  رئيس  وأوصى  ليبيا،  في 
تبذلها  التي  الوساطة  جهود  بزيادة  النهائي 
»الجمود  لحلحلة  ليبيا  في  األممية  البعثة 
المسارات  من  كل  على  المسجل  المتزايد 

السياسي واألمني واالقتصادي في ليبيا«.
المستقل«،  االستراتيجي  »التقرير  وطالب 
 6 في  األمن  مجلس  رئيس  إلى  المرسل 
الجهود  مزيد  ببذل  الماضي،  أغسطس 
»تنشيط  أجل  من  الدولية  للبعثة  الحميدة 
إجراء  في  ليبيا  ودعم  الحوار،  عمليات  مختلف 
انتخابات سليمة ذات مصداقية، وفي حينها«.

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وقال 
مجلس  رئيس  إلى  رسالته  في  غوتيريس، 
األمن، إنه قام بتعيين مبعوثه الخاص السابق 
باثيلي،  عبداهلل  السنغالي  أفريقيا،  وسط  إلى 
االستراتيجي  »االستعراض  لفريق  رئيسًا 
المستقل«، بناء على قرار مجلس األمن الخاص 
في  الصادر  المستقل«،  »االستعراض  بطلب 

16 أبريل الماضي.

من جنيف إلى طرابلس
وأوصى الخبير السنغالي المستقل في نتائج 
رئيس  مقر  بنقل  االستراتيجي  االستعراض 
إلى  جنيف  من  ليبيا،  لدعم  األممية  البعثة 
ابتعاده  أن  معتبرًا  طرابلس،  الليبية  العاصمة 
البعثة  دور  إضعاف  في  أسهم  البالد  عن 

األممية.
في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأبدى 
من  جاء  لما  تأييده  األمن  مجلس  إلى  رسالته 
تقرير  في  ومالحظات  وتوصيات  استنتاجات 
أجرى  الذي  المستقل،  السنغالي وفريقه  الخبير 
األمم  بعثة  وجهود  لدور  االستراتيجي  التقييم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
»االستعراض  على  غوتيريس  وعلق 
المستقل« بعد تأييده ما جاء به من توصيات، 
في  تقف  ليبيا  »إن  ومنها  ملحوظاته،  بكتابة 
التوصيات  هذه  أن  معتبرًا  حاسم«،  منعطف 
»االستعراض  في  األممي  الفريق  قدمها  التي 
ودفع  المسار  لدعم  فرصة  تتيح  المستقل«، 
من  إطارها  في  يجرى  وما  السياسية  العملية 

حوارات أمنية واقتصادية مترابطة في ليبيا.
االستقطاب  حدة  تزايد  التقرير  ورصد 
بشكل  ذلك  مرجعًا  ليبيا،  أنحاء  في  السياسي 

القاهرة ـ الوسط

● اجتماع لمجلس األمن  »صورة أرشيفية«

● غوتيريس

جزئي إلى التطرف في استغالل وسائل اإلعالم، 
من  وذلك  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خاصة 

قبل األطراف المحلية والخارجية كافة.
الملحوظ  التقدم  إلى  أشار  التقرير 
في  األممية  البعثة  جهود  حققته  الذي 
الليبيين  بين  السياسية  المصالحة  دفع 
أثمرت  التي  الدولي،  الجمتمع  من  بدعم 
انتقالية  حكومة  وتشكيل  النار  إطالق  وقف 
لكنه  البالد،  شؤون  إلدارة  رئاسي  ومجلس 
تنفيذ  تعترض  التي  التحديات  أهم  إلى  لفت 

بقاء  ومنها  الطريق،  خارطة  بنود  كامل 
واستمرار  والمرتزقة،  األجانب  المسلحين 

حقوق  ملف  وتدهور  واالغتياالت،  العنف 
»االستعراض  قال  السياق  هذا  وفي  اإلنسان. 
الليبيين  »آالف  إن  المستقل«،  االستراتيجي 

داخليًا  المشردين  عداد  في  اليزالون 
وغير  ليبية،  مناطق  عدة  في 

ديارهم  إلى  العودة  على  قادرين 
إشارة  في  المتفجرات«،  بسبب 
النزاعات  تداعيات  استمرار  إلى 
السياسي  واالنقسام  العسكرية 

البالد. السائد في 
أن  األممي  التقرير  واعتبر 
ليبيا  في  االجتماعي  »النسيج 

االنقسامات  بسيادة  يتسم 

بسبب عدة جوالت من النزاع«، مطالبًا بتكثيف 
مؤسسات  بتقوية  وتعزيزها  المصالحة  جهود 
آليات  وإنشاء  القانون  سيادة 
تضمن  االنتقالية  للعدالة 
الجرائم  على  المحاسبة 
تم  التي  الجسيمة 
ارتكابها. كما يجب أن 
توفر جهود المصالحة 
المشردين  لليبيين 

العودة إلى ديارهم.
التقرير  وعرج 
إلى  األممي 
تعرض النساء، 

في  المدافعات  وأيضًا  بالسياسة  العامالت 
السيدات  فيهن  بمن  اإلنسان  حقوق  مجال 
التي  العنف  بعمال  التهديد  إلى  المنتخبات، 
اللفظي  التحرش  »حمالت  بين  تتراوح 
واالعتداءات  اإلنترنت  شبكة  على  والتشهير 
الخطف  وعمليات  الجنسي  والعنف  البدنية 

واالغتياالت« من أجل إسكاتهن.
أن  من  التقرير  حذر  الصحي،  الصعيد  على 
على  توشك  ليبيا  في  الصحية  »المنظومة 
االنهيار«، الفتًا إلى مواجة الحكومة االنتقالية 
أزمة  مواجهة  في  بالغة  وقيودًا  صعوبات 
الحكومي،  التمويل  نقص  بسبب  »كورونا« 

الناشطات العامالت بالسياسة وحقوق 
اإلنسان يتعرضن إلى »التحرش 
والتشهير والخطف واالغتياالت«

مطالب بتكثيف جهود 
المصالحة: »االنقسامات تسود 

النسيج االجتماعي«

استعراض أممي مستقل: المنظومة الصحية في ليبيا توشك على االنهيار.. واآلالف في عداد المشردين
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حكومة  رئيس  توزيع  على  الفعل  ردود  تباينت 
الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
وهي  الثالثاء،  يوم  الزواج«  دعم  »منحة  صكوك 
مؤيد  بين  مجتمعيًا  انقسامًا  أثارت  التي  الخطوة 
يرى في القرار خطوة تساعد الشباب الليبي على 
في  الحكومة،  مصداقية  وتؤكد  الزفاف  إتمام 
أغراض  وذات  النية  معلولة  اعتبرها  من  مقابل 

سياسية وانتخابية وإهدار ألموال الدولة.
أطلقها  التي  المبادرة  إن  الحكومة  وتقول 
الدبيبة في منتصف أغسطس الماضي تستهدف 
50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، وتسعى 
الليبي،  الشباب  بين  والتماسك  الترابط  لتعزيز 
بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد 
محمد  الحكومة  باسم  الناطق  وأشار  المجتمع. 
طلباتهم  قبول  تم  الذين  »عدد  أن  إلى  حمودة 

بلغ ما يزيد على 402 زيجة«.
األولى  الدفعة  الدبيبة،  سلم  الثالثاء،  ويوم 
من صكوك منحة دعم الزواج لـ60 شابًا وشابة، 
وأكد أنه يرغب في »رؤية خيم األفراح عوضًا عن 
خيم المآتم وصناديق اإلعمار عوضًا عن صناديق 
التي جاءت  الخطوة  الذخائر«، حسب قوله، وهي 
بعد شهر واحد من قرار الحكومة تخصيص مليار 
من  خصمًا  الزواج«،  دعم  »صندوق  لصالح  دينار 
النقد  مبيعات  على  المفروضة  الرسوم  حصيلة 

األجنبي.
القرار  رفض  من  اندهاشهم  أبدوا  المؤيدون 
بداًل  الشباب  أحوال  لتحسين  أموااًل  وظف  الذي 
من الزج بهم في حروب، واستغرب الدكتور فرج 
لعقود  دينار  مليار  على  »زعالن  قائاًل:  الحضيري 
الوقت  نفس  وفي  الشباب،  وفرحة  الشباب  زواج 
مؤيد لعشرات مليارات تصرف في الحروب وجنائز 
الشباب«، وكتبت الدكتورة أريج خطاب بصفحتها 
عالزغاريت  اهلل  »ماشاء  »فيسبوك«..  موقع  على 
زفتهم  في  عرسان  نشوفوهم  الحيشان،  ماليات 
مرحبا  حرب  وضحايا  )امصندقين(  والنشوفوهم 

بقرار عبدالحميد الدبيبة«.
مليار  »أول  هذا  أن  المغربي  إدريس  واعتبر 
دينار يصرف في مكانه الصحيح، هو ذلك المليار 
الذي أفرح 50 ألف شاب وشابة، هو نفس المليار 
الذي أفرح 50 ألف أم، هو نفس المليار الذي أفرح 
50 ألف أب، هو نفس المليار الذي رسمى البسمة 

على كافة الليبيبن جميعًا«.
انعكاسات  إلى  الليبي  للشأن  متابعون  وأشار 
متواصل  حديث  ظل  في  القرار  لهذا  إيجابية 
)تعوزه أرقام مؤكدة( عن ارتفاع نسبة العنوسة 
ظروف  بسبب  الماضية  أعوام  العشرة  خالل 
االقتصادية  واألزمات  األمنية  والتوترات  الحرب 
األخيرة،  العشر  السنوات  خالل  عاشتها  التي 

الشبان عن فكرة  إلى عزوف كبير بين  مشيرين 
يحصل  ولم  الثالثين  تجاوز  من  فهناك  الزواج، 
على فرصة عمل، كما أن التدهور االقتصادي في 
البالد أفقد الكثيرين األمل في العمل في القطاع 

الخاص.
وفي مقابل هذا الترحيب، رأى آخرون أن هذه 
على  المواطنين  اعتماد  تزيد  سلبية  الخطوة 
العالم  وأن  خصوصًا  أموالها،  واستنزاف  الدولة 
المجاالت، مطالبين  الدعم في كل  يتجه لخفض 
وطرح  للشباب  سكنية  مشاريع  بإطالق  الحكومة 

استثمارات توفر فرص عمل للشباب الليبي.

أحالم محمد كتبت تعليقًا قالت فيه: بـ»صراحة 
الفوضوي(، ومش  )التكاثر  مشروع فاشل عنوانه 

القين دعم للشباب اللي تبي تطلع فلوس
فايزة  أما  معاها«،  يوقف  من  القية  ومش 

وقرار  حضاري  غير  »عرض  فعلقت:  الترهوني 
فرص  إيجاد  يجب  كان  مدروس،  غير  عشوائي 
المساعدة  ثم  ومن  أوال  للشباب  وسكن  عمل 
نزيد  الطريق  بهذه  ولكن  الزواج  تكاليف  على 

الطين بلة«.

تدوينة  في  نقاب  صالح  الكاتب  واعتبر 
بصفحته بموقع »فيسبوك« أن »الدولة الناجحة 
هي دولة الحد األدنى بمعنى الدولة التي تحمي 
األمن،  والحفاظ على  الطبيعية،  حقوق مواطنها 
اللي توكل وتشرب  الدول  أما  القانون،  وتطبيق 

عن  عبارة  هذي  دولة  مش  هذي  وطلق  وتزوج 
فاقدين  أطفال  مجموعة  وسكانها  حضانة 

لألهلية«.
في سياق أوسع، هناك من رأى أغراضًا سياسية 
عبدالرازق  يقول  إذ  المبادرة،  وراء  وانتخابية 
أما  رخيصة«،  انتخابية  دعاية  »حملة  الفرطاس: 
مبروك  »ألف  بالقول:  فعلق  شحات  عبدالباسط 
بفلوس  الناس  يذلو  الزم  ليش  ولكن  للشباب 
خلي  ماتصورهم  بدون  عطيهم  بالدهم؟؟؟!!! 

المكاتب الحكومية المختصة تقوم بذلك«.
تقول  إذ  البعض؛  لدى  السخرية  نبرة  وتعالت 
الشعب...  وكاله  مقلب  »حسيته  محمد:  شادية 
دبيبة مش قادر يمرر قانون زيادة مرتبات التعليم 
يعطي  ويبي  الكهرباء  أزمة  يحل  والقادر  واألمن 
قروض«، بينما ناصر محمد، كتب تعليقًا ساخرًا: 
أول  نلقوهم  القرار..توا  في  ينتقدوا  اللي  »كل 

وحدين يجهزوا في اإلجراءات... صارت األيام اللي 
فاتت مع ناس نعرفهم«.

حددوا  المبادرة  على  القائمين  أن  إلى  يشار 
المبادرة  في  للتسجيل  أساسية  خطوات  خمس 
منصة  بوابة  عبر  المبادرة  نموذج  تعبئة  هي: 
السجل  البيانات مع منظومة  حكومتنا، ومطابقة 
دعم  صندوق  إلى  البيانات  وانتقال  المدني، 
الزواج لتأكيد البيانات وإصدار الصكوك والطباعة 
عن  المستفيد  إلى  المنحة  وتسليم  المالية، 
غير  الوحيدة  الخطوة  وهي  مندوبين«،  طريق 
المصرف  مع  التواصل  يجري  والتي  اإللكترونية، 
المنحة  تحويل  عبر  إلكترونيًا  لتحويلها  المركزي 

إلى حسابات المستفيدين.
وبين التأييد والمعارضة، دخل مجلس النواب 
الزواج،  منحة  ملف  في  العام  الجدل  خط  على 
بسسب انتقادات عدد من النواب للمبادرة، ومن 
بوقف  طالبت  التي  الخوجة  أسماء  النائبة  بينهم 
منحة الزواج للشباب باعتباره »قرارًا غير أخالقي، 
ألن الشباب والفتيات سيتفقون على عقود الزواج 
من أجل المنحة، ما ينذر بامتالء المحاكم بحاالت 

الطالق بالتراضي«.
نظمت  التصريح،  هذا  على  فعل  ردة  وفي 
مجموعات شبابية في أجدابيا وبني وليد وقفات 
لمنحة  الموجهة  باالنتقادات  للتنديد  احتجاجية 
الزواج، وأصدر المشاركون في الوقفات بيانًا دانوا 
النواب  مجلس  أعضاء  من  عدد  تصريحات  فيه 
التي انتقدت القرار الخاص بمنحة الزواج الصادر 
أعضاء  أصدر  كما  الوطنية،  الوحدة  حكومة  عن 
المجلس المحلي للشباب في بلدية الخمس بيانًا 

شديد اللهجة ضد النائبة أسماء الخوجة.
لكن النائبة الخوجة، وفي إيضاح لتصريحاتها، 
قالت »قصدت بكلمة )غير أخالقي( تبعات القرار 
وأن  االجتماعية،  الحياة  على  تأثيره  ناحية  من 
تكوين  وليس  المال  هدفه  سيكون  هنا  الزواج 
يكن  لم  الدبيبة  »قرار  أن  إلى  مشيرة  أسرة«، 
الشباب  أصوات  كسب  وهدفه  أبدًا  مدروسًا 

وتعاطفهم، خاصة أنه جاء ارتجاليًا ومفاجئًا«.
وأضافت: »لست معترضة على المنحة نفسها 
بل ودعم الشباب بأكثر من ذلك، لكن بما يضمن 
روابط  لتكوين  بقوة  وداعمة  مستقرة  حياة  له 

شبابية في كل مدينة ليبية لحل مشاكلهم«.
هي  حاليًا  الزواج  من  »األولى  مستدركة: 
كريمة  حياة  للشباب  توفر  التي  المشروعات 

وبعدها تكون خطوة الزواج«.
وما بين مؤيد أو معارض لمنحة الزواج، يبقى 
المبادرة  استمرار هذه  قائمًا حول فرص  السؤال 
والعشرين  الرابع  في  المقبلة  االنتخابات  بعد 
أم  الدبيبة  بشخص  ترتبط  وهل  ديسمبر،  من 
صندوق  أن  خصوصا  االستمرارية،  لها  سيكتب 
دعم الزواج تأسس في العام 2012، وقبل ظهور 

حكومة الوحدة الوطنية للمشهد بأعوام؟.

»منحة الزواج« دعم للشباب.. أم رشوة انتخابات؟

 328 ألف إصابة منها 242 ألف متعافى و4469 متوفى

الدبيبة رفع شعار »صناديق إعمار وزواج بداًل عن الذخيرة«
الوسط- عالء حموده

المعارضون: تزيد اعتماد 
المواطن على الدولة.. 

واالستثمارات واإلسكان أولوية

المؤيدون: تساعد الشباب 
الليبي على إتمام الزفاف

وتؤكد مصداقية الحكومة

● .. ويمازح شابًا حصل علي  المنحة

● الدبيبة يسلم الدفعة األولى من صكوك منحة دعم الزواج الثالثاء الماضي

»مكافحة األمراض«: انخفاض وفيات »كورونا« بنسبة %29

اآلن،  يتم صرفه حتى  لم  المبلغ  »كورونا«، لكن 
اللقاحات  600 مليون دينار لتوفير  كما خصصت 
دينار  مليون   500 وكذلك  للفيروس،  المضادة 
اإلصابة  عن  للكشف  الالزمة  المعامل  لمشغالت 
خصص  ما  »إجمالي  أن  إلى  مشيرًا  بالفيروس، 

مليار و700 مليون«.
الصحة، مع مديري  وزير  آخر، بحث  من جانب 
المستشفيات والمراكز الطبية في بلديات طبرق 
البدء  آلية  وطرابلس،  وسبها  ومصراتة  وبنغازي 
المقبلة،  الفترة  خالل  العالج  توطين  في  الفعلي 

بعد تحديد المخصصات لكل المراكز الصحية.
الطبية  الشؤون  إدارتي  مديرو  اللقاء،  حضر 
وديواني  الصحة،  بوزارة  العالجية  والشؤون 
وفق  والجنوبية،  الشرقية  المنطقتين  في  الوزارة 

بيان لمركز طبرق الطبي الثالثاء.
آلية  التأكيد على ضرورة وضع  االجتماع شهد 
الوزارة،  قبل  من  اعتمادها  ليتم  لجان  ترشيح 
عملية  على  اإلشراف  مهمتها  ستكون  والتي 

توطين العالج بالداخل بجميع المراكز.
بعمل  المتعلقة  الملفات  عديد  أيضًا،  وناقش 
المشاكل  جميع  حل  أجل  من  وذلك  المراكز، 
المشاكل  مناقشة  وتخلله  بالمراكز،  والعراقيل 
يعانيه  ما  وأهمها  المراكز،  بعض  تعانيها  التي 

مركز سبها الطبي من نقص في اإلمكانات.
الصحة  وزير  من  بتوجيهات  االجتماع  واختتم 
بضرورة تفعيل ملف توطين العالج بالداخل، لحل 
أفضل  وتقديم  المواطن،  على  المعاناة  وتخفيف 

الخدمات الطبية للمواطن داخل ليبيا.

التطعيم  فوائد  حول  والتثقيف  بالتوعية  الخاصة 
للتقليل من انتشار الفيروس«.

وأوضح أن العمل يستمر في العيادة المتنقلة 
أن  إلى  والمسائية، الفتًا  الصباحية  على فترتين، 
»هذه الحملة االستثنائية للتطعيم ضد الفيروس 
جبل  ومناطق  مدن  في  أيام  أربعة  لمدة  تستمر 
لزيادة  والمقيمين  المواطنين  لكل  نفوسة 

المناعة والحد من انتشار الجائحة«.
 18 وصول  سرت  بلدية  أعلنت  جهتها،  من 
الصيني  »سينوفارم«  لقاح  من  جرعة  و850  ألفًا 
المضاد لفيروس »كورونا«، إلى البلدية، اإلثنين.

وقالت بلدية سرت، في بيان، إن الجرعات التي 
وإدارة  البلدية  بمجهودات  البلدية  إلى  وصلت 
الخدمات الصحية سرت، سيتم منحها إلى تسعة 
أكدت  فيما  وثانية.  أولى  كجرعتين  مواطن  آالف 
الشحنة  عن  تعويضية  الشحنة  هذه  أن  البلدية 

السابقة، التي لم تصل للبلدية.
الطعوم  إدارة  الشحنة مقدمة من  أن  وتابعت 
مؤكدة  األمراض،  لمكافحة  الوطني  بالمركز 
للمدينة شحنة  المقبلة، ستصل  األيام  أنه خالل 
و»فايزر«  اإلنجليزي  »أسترازينيكا«  لقاحي  من 

األميركي.
واألربعاء قبل الماضي، أكد وزير الصحة، د. علي 
ثالثة ماليين  أكثر من  وفرت  الوزارة  أن  الزناتي، 

جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس »كورونا«.
الحكومة  استجواب  جلسة  خالل  الزناتي  وقال 
الحكومة  إن  النواب،  مجلس  أعضاء  قبل  من 
خصصت نحو 500 مليون دينار لمكافحة فيروس 

شهدت ارتفاع نسبة اإلصابات إلى 62 % ، بينما 
تونس انخفضت فيها نسبة اإلصابات إلى 11 %.

وهذا األسبوع، ظلت أرقام اإلصابات المسجلة 
حول  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وفق 
المنقضي،  األسبوع  في  المسجلة  معدالتها 

وجاءت بيانها كالتالي:

السبت: 1443 إصابة.. و17 حالة وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلنه  ما  ووفق 
األمراض، بلغت حصيلة يوم السبت 1443 إصابة 

و1903 حاالت شفاء، و17 حالة وفاة.
وأوضح المركز، في بيان، أن مختبراته تسلمت 
6759 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 5316 عينة، 
 1230 منها  حالة،   1443 إصابة  تأكدت  فيما 
موجبة  حاالت  بنسبة  مخالطة،  و213  جديدة 

.% 21.3
األحد: 1291 إصابة.. و1594 شفاء.. 

و14 وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلنه  بيان  وحسب 
بفيروس  إصابة   1291 تسجيل  تم  األمراض، 
»كورونا« األحد، و1594 حالة شفاء، و14 حالة 

وفاة.
 5568 أن مختبراته تسلمت  المركز،  وأوضح 
عينة،   4277 سلبية  أظهرت  لتحليلها،  عينة 
 1100 منها  حالة،   1291 إصابة  تأكدت  فيما 
موجبة  حاالت  بنسبة  مخالطة،  و191  جديدة 

.23.1%

اإلثنين: 1149 إصابة.. و16 حالة وفاة
إصابة   1149 البالد  سجلت  اليوم  هذا  في 
حسب  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة 

إحصائية المركز الوطني لمكافحة األمراض .
1426 مصابًا، في حين توفي  وتماثل للشفاء 
16 آخرون، وفق اإلحصائية المنشورة على صفحة 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع  المركز 

الثالثاء.

الثالثاء: 1433 إصابة جديدة.. و12 حالة وفاة
أعلن  ما  حسب  الثالثاء  يوم  حصيلة  بلغت 
1433 إصابة  الوطني لمكافحة األمراض  المركز 

جديدة بفيروس »كورونا« المستجد«.
1582 مصابًا، في حين توفي  وتماثل للشفاء 
المركز على صفحته في  بيان  آخرون، حسب   12

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
 327 إلى  بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  وارتفع 
نشطة،  و67  ألفًا   81 منها  حاالت،  و803  ألفًا 
منذ  متوفى،  و4469  متعافى،  و267  ألفًا  و242 
بدء انتشار الوباء في البالد مارس العام الماضي.

حمالت التطعيم مستمرة
الثالثاء،  انطلقت  التطعيم،  مسارات  وفي 
فيروس  ضد  للتطعيم  االستثنائية  الحملة 
»كورونا« في مدينة يفرن، التي يقيمها ويشرف 

عليها المركز الوطني لمكافحة األمراض.
على  صفحتها  عبر  يفرن،  بلدية  وقالت 
لقاح  هو  التطعيم  نوع  إن  »فيسبوك«، 
»سينوفارم« الصيني، الفتة إلى أن مكان انطالق 
داعية  العام،  يفرن  مستشفى  ساحة  في  الحملة 
»كافة المواطنين الراغبين في تلقي التطعيمات 

الحضور إلى باحة المستشفى«.
وبدأ المركز الوطني لمكافحة األمراض، األحد، 
حيث  نفوسة،  جبل  مناطق  في  استثنائية  حملة 
حتى  واستمرت  غريان.  بمدينة  البداية  كانت 

األربعاء.
على  صفحته  عبر  الوطني،  المركز  وقال 
التابعة للمركز  »فيسبوك« إن »العيادة المتنقلة 
لتلقي  المواطنين  استقبلت  المدينة  وسط 
التطعيم ضد كورونا وكان اإلقبال جيدًا«، مشيرًا 
والمطويات  الملصقات  »توزيع  جرى  أنه  إلى 

بينما ظلت معدالت اإلصابات خالل هذا األسبوع 
حالة  ألف   15 دون  المتوسطة  المعدالت  حول 
الوطني لمكافحة األمراض،  المركز  أعلن  يوميًا، 
بفيروس  الوفاة  حاالت  متوسط  انخفاض 
يوميًا،  17حالة  إلى  الماضي،  »كورونا« األسبوع 
الشرقية  المنطقة  شهدت  بينما   ،%  29 بنسبة 
إلى   %  20 من  اإلصابة  حاالت  نسبة  في  زيادة 

.% 56
من  ومؤشرات  إحصاءات  في  المركز  وقال 
نشرها  التي  الوبائي،  للوضع  األسبوعي  البيان 
بنهاية  المسجلة  اإلصابات  إجمالي  إن  السبت، 
و487  ألفًا   322 إلى  وصلت  الماضي،  األسبوع 

إصابة، 4410 حاالت وفاة.
ودرنة  بنغازي  مدينتي  أن  أوضح  المركز  لكن 
تزايد حاالت اإلصابة بفيروس »كورونا«  شهدتا 
مواطن،  ألف   100 لكل  جديدة  إصابة  بـ100 
اإلصابة  مؤشر  ارتفاع  الكفرة  شهدت  بينما 
لكل  جديدة  إصابة  لـ200  »كورونا«  بفيروس 

100 ألف مواطن .
وتابع أن المناطق التي بلغ عدد اإلصابات فيها 
 10 أصبحت  مواطن،  ألف  مئة  لكل  إصابة   100
الموجبة األسبوع  الحاالت  مناطق، وبلغ متوسط 

الماضي 24 %.
المجاورة،  الدول  في  الوبائي  الوضع  وحول 
قال المركز الوطني لمكافحة األمراض، إن مصر 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● حملة يونيسف للتطعيم ضد كورونا في ليبيا »أرشيفية«● أثناء تطعيم العاملين بعيادة 23 يوليو المجمعة ومصرف الدم في بنغازي »أرشيفية«

وزير الصحة يبحث مع مديري المراكز الطبية في خمس بلديات 
»البدء الفعلي« في توطين العالج خالل الفترة المقبلة

انطالق حمالت التطعيم في مناطق جبل نفوسة ويفرن.. ووصول 18850 جرعة من لقاح »سينوفارم« إلى سرت
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األمم املتحدة تحذر من كارثة إنسانية بأفغانستان.. 
والدول املانحة تتعهد بـ1.2 مليار دوالر

●  أنطونيو غوتيريس●  أمير  خان 

●   إجراء فحص للكشف عن »كورونا« لطفل في مدينة بوتيان
جمع  من  المتحدة  األمم  تمكنت  للمانحين،  مؤتمر  عبر 
المساعدات  من  دوالر  مليار   1.2 قيمتها  تخطت  تبرعات 
 15 في  »طالبان«  حركة  عليها  التي سيطرت  ألفغانستان 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأعلن  أغسطس، 
غوتيريس قيمة هذه التعهدات، مشددًا في الوقت نفسه 
حركة  مع  الدولية  المنظمة  تتواصل  أن  ضرورة  على 

»طالبان« تفاديًا لكارثة إنسانية في أفغانستان.
إلى  الشكر  الثالثاء  وجهت  األفغانية،  »طالبان«  حركة 
ألفغانستان،  الطارئة  للمساعدات  تعهداته  على  العالم 
في  »تعاطف«  إظهار  على  المتحدة  الواليات  وحضت 

تعامالتها المستقبلية.
خان  أمير  الموقتة  الحكومة  في  الخارجية  وزير  وقال 
أموال  ستنفق  الحركة  إن  صحفي،  مؤتمر  خالل  متقي، 

المانحين بحكمة وتستخدمها لتخفيف الفقر.
وشكر أيضًا واشنطن على إظهار تقدير لـ»طالبان« بعد 
ألف   120 من  أكثر  وإجالء  األميركي،  االنسحاب  استكمال 
شخص الشهر الماضي. وقال إن »أميركا بلد كبير، ويجب 

أن يكون قلبها كبيرًا«.
واعتبر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 
اإلثنين، أن »من المهم جدًا« أن تتواصل المنظمة الدولية 
مع حركة »طالبان« تفاديًا لكارثة إنسانية في أفغانستان، 
في حين حطت أول رحلة تجارية في مطار كابل وهي من 
البوادر األولى لعودة الحياة الطبيعية إلى البالد بعد وصول 

اإلسالميين إلى السلطة.
الذين  األفغان،  لماليين  بالنسبة  حرجًا  الوضع  وأصبح 
تضرروا أصاًل من الجفاف وعواقب جائحة »كوفيد - 19«. 
جميع  يرزح  قد  الدعم،  غياب  في  المتحدة،  لألمم  ووفقًا 
العام  الفقر  خط  تحت   )%  97( تقريبًا  أفغانستان  سكان 

المقبل مقارنة بـ72 % اليوم.
لحقوق  تطورًا  نشهد  أن  أردنا  »إذا  غوتيريس:  وقال 
المضي  الحل األفضل هو  يبقى  األفغاني  للشعب  اإلنسان 
طالبان،  مع  حوار  وإقامة  اإلنسانية  بالمساعدة  قدمًا 
واستغالل هذه المساعدة اإلنسانية من أجل الدفع باتجاه 
الحقوق«. وتابع يقول: »نحن حريصون على  تطبيق هذه 
أن تشكل المساعدة اإلنسانية رافعة للحصول على تعهد 
األخرى  الجوانب  كل  صعيد  على  طالبان  حركة  من  فعلي 

التي تشغل المجتمع الدولي« مثل حقوق اإلنسان.
من  أغسطس  منتصف  كابل  على  »طالبان«  وسيطرت 
الرغم من  األفغانية، على  الدولة  انهيار  قتال بسبب  دون 

دعم المجتمع الدولي لها منذ عقدين.
دامت  حكم  فترة  بعد  السلطة،  إلى  عودتهم  منذ  لكن 
باإلرهاب  اتسمت   )2001  -  1996( سنوات  خمس 
بسبب  أفغانستان  في  جزئيًا  النشاط  توقف  والوحشية، 
وقف تدفق األموال من الخارج التي كانت تساعد االقتصاد 

المنكوب جراء حرب مستمرت منذ 40 عامًا.
فسحة أمل

في غضون ذلك حطت، اإلثنين، طائرة مدنية باكستانية 
في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة »طالبان« 
تعيد  الماضي،  الشهر  منتصف  األفغانية  العاصمة  على 

األمل لألفغان الذين يحاولون مغادرة البالد.
وتعرض مطار كابل ألضرار جسيمة خالل عملية إلجالء 
القوات  بانسحاب  انتهت  شخص  ألف   120 من  أكثر 
جاهدة  »طالبان«  وتسعى  أغسطس.   30 في  األميركية 

إلعادة تشغيله بمساعدة فنية من عدة دول بينها قطر.
وحطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية في 
نحو الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي )06.00 ت غ(، حاملة 
نحو عشرة مسافرين، ثم أقلعت بعد ساعة ونصف الساعة 

تقريبًا، وعلى متنها نحو 70 مسافرًا معظمهم أفغان.

البنك  مثل  أجنبية  مؤسسات  موظفو  هؤالء  بين  ومن 
الدولي، حسبما أفاد مسؤولون في المطار وكالة »فرانس 
من  تبلغ  الدولي  البنك  موظفات  إحدى  وقالت  برس«. 
هي  األخيرة  وجهتي  اليوم.  إجالئي  »يتم  عامًا:   35 العمر 

طاجيكستان«، مفضلة عدم كشف اسمها.
المغادرة  بوابة  عند  تنتظر  كانت  بينما  وأضافت، 
إذا سمحت  فقط  هنا  إلى  الطائرة، »سأعود  نحو  للتوجه 

بأن تعمل وتتنقل بحرية«. للمرأة  الظروف 
مهمًا  اختبارًا  التجارية  الرحالت  استئناف  ويشكل 
بالسماح  مرارًا  التي وعدت  المتشددة،  لحركة »طالبان« 
بمغادرة  المطلوبة  الوثائق  يحملون  الذين  لألفغان 

بحرية. البالد 
بدأ  الطائرة،  إلى  للصعود  الركاب  استعداد  ومع 
في  العمل  أن  رغم  واجباتهم،  أداء  في  المطار  موظفو 
ظل النظام الجديد يشوبه الخوف واالرتباك لدى النساء. 
زميلتها  بجانب  واقفة  واحدة من موظفتين وهي  وقالت 
آلة للفحص األمني: »ال أعرف ما إذا كنا سنقتل أم  خلف 

ال بسبب العمل هنا«.
لحظة عظيمة

الوقت  بأن  الكثير من دول حلف شمال األطلسي  وأقرت 
للخطر  المعرضين  األفغان  اآلالف من  لم يسعفها إلجالء 
المتحدة  الواليات  بين  لالنسحاب  النهائي  الموعد  قبل 
عملية  بعد  أغسطس   30 في  انتهى  الذي  و»طالبان«، 

الفوضى. شابتها  معقدة 
الباكستانية،  الجوية  الخطوط  باسم  ناطق  وقال 
استئناف  على  حريصة  الشركة  إن  األسبوع،  نهاية  في 
ألوانه  السابق  من  لكن  العادية،  التجارية  الخدمات 

العاصمتين. بين  الرحالت  تحديد عدد 
وسيرت الخطوط الجوية القطرية عدة رحالت جوية من 
كابل، األسبوع الماضي، نقلت معظمها أجانب وأفغانًا لم 

يتمكنوا من المغادرة قبل االنسحاب األميركي.
كذلك استأنفت شركة طيران أفغانية خدماتها المحلية 
التحتية  والبنية  الركاب  قاعات  وتعرضت  سبتمبر.   3 في 
التقنية ألضرار بالغة في األيام التي أعقبت دخول »طالبان« 
كابل في 15أغسطس عندما اقتحم آالف األشخاص المطار 

على أمل الفرار.
لعمليات  التعرض  األفغان  من  اآلالف  عشرات  ويخشى 
انتقام بسبب مساعدة القوى األجنبية على مدى 20 عامًا، 

لكن »طالبان« تصر على أنها منحت عفوًا عامًا للجميع، بما 
في ذلك قوات األمن التي حاربتها.

حكمها  فترة  من  ليونة  أكثر  بنظام  الحركة  ووعدت 
بسرعة  تحركت  لكنها  و2001،   1996 بين  السابقة 
لسحق المعارضة، فأطلق عناصرها النار في الهواء لتفريق 
االحتجاجات األخيرة التي نظمتها نساء للمطالبة بالحق في 

التعليم والعمل.
األمم  في  اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضة  وأعربت 
المتحدة ميشيل باشليه، اإلثنين، عن »خيبة أمل« الفتقار 
حكومة »طالبان« في أفغانستان التنوع، معربة عن قلقها 
بشأن معاملة النساء، والقمع الذي يزداد عنفًا ضد األصوات 

المعارضة.
واألربعين  الثامنة  الدورة  افتتاح  في  باشليه،  وقالت 
أمل  بخيبة  »أشعر  جنيف،  في  اإلنسان  حقوق  لمجلس 
بسبب عدم شمولية ما يسمى بالحكومة االنتقالية، التي 
غير  األعضاء  عددًا ضئياًل من  وتضم  امرأة  أي  تتضمن  ال 

البشتون«.
لتعهدات  »خالفًا  ألنه  قلقها  عن  باشليه  أعربت  كذلك 
النساء  استبعاد  تم  المرأة،  حقوق  على  بالحفاظ  طالبان 
تدريجيًا خالل األسابيع الثالثة الماضية من الشأن العام«.

»طالبان«  حركة  مؤسسي  أحد  بث  آخر،  صعيد  وعلى 
بيانًا صوتيًا  برادر  الغني  الحالي عبد  الوزراء  ونائب رئيس 
انتشار  بعد  جيدة  وبصحة  الحياة  قيد  على  أنه  فيه  أعلن 

أنباء عن وفاته على منصات التواصل االجتماعي.
احتجاجات

ونظم مئات المحتجين من حي يسكنه جنود سابقون في 
الجيش األفغاني مسيرة في قندهار، الثالثاء، احتجاجًا على 

عزم »طالبان« طردهم من منازلهم.
مساكن  تضم  ضاحية  وهي  فرقا،  زارا  سكان  وقال 
أمرتهم  »طالبان«  حركة  إن  متداعية،  وأكواخًا  حكومية 
بالرحيل، لكن ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. وقال 
السكان إن أكثر من عشرة آالف شخص يعيشون في الحي، 
في  ُأصيبوا  أو  قتلوا  جنود  زوجات  أو  أرامل  منهم  العديد 

معارك ضد »طالبان« في السنوات العشرين الماضية.
وخرج المحتجون ومعظمهم رجال وشباب وبينهم عدد 
من النساء اللواتي ارتدى العديد منهن البرقع إلى الشارع 
بعد  بها  المصرح  غير  االحتجاجات  »طالبان«  حظر  رغم 

توليها السلطة منتصف الشهر الماضي.

تسجيل إصابات باملتحورة »دلتا«

بؤرة جديدة للفيروس في الصني
 بني تالميذ املدارس

 - لـ»كوفيد  جديد  تفِش  لوقف  حثيث  مسعى  في 
19«، أغلقت السلطات في مدن جنوب الصين، الثالثاء، 
األشخاص  لماليين  فحوص  بإجراء  وأمرت  المدارس، 
الثالثاء، مما أثار مخاوف من انتشار العدوى بين التالميذ 

غير الملقحين.
 3.2 سكانها  عدد  البالغ  بوتيان،  مدينة  وأمرت 
الساحلية،  فوجيان  مقاطعة  في  الواقعة  نسمة،  مليون 
بإجراء فحوص لجميع المواطنين، بعد تسجيل إصابات 
من  عائد  شخص  إلى  نسبت  »دلتا«،  بالمتحورة 
من  أكثر  لتطال  المقاطعة  أنحاء  في  تفشت  سنغافورة 

مئة شخص.
وتشهد الصين حاليًا انتشارًا للمتحورة »دلتا« شديدة 
العدوى، بعد القضاء على أول موجة من الفيروس العام 

الماضي.
وتأتي  أسابيع،  منذ  األكبر  هي  فوجيان  في  والبؤرة 
بعد إعالن السلطات الصينية السيطرة على تفٍش للوباء 
لمساعي  اختبارًا  يمثل  ما  »دلتا«،  المتحورة  عن  ناجم 

الصين الهادفة للتوصل إلى »صفر إصابات«.
وأفادت الصين عن 59 إصابة انتقلت محليًا، غداة 22 
إصابة قبل يوم، وجميعها في مقاطعة فوجيان. وقالت 
العدوى،  نقل  بأنه  يعتقد  الذي  الشخص  إن  الصين 
أخيرًا من سنغافورة وبدت عليه عوارض بعد  رجل عاد 
نتيجة  بأن  علمًا  يومًا،   14 استكماله حجرًا صحيًا مدته 

الفحص األول للكشف عن الفيروس، جاءت سلبية.
الصف من  له في  12 عامًا، وزميل  البالغ  ابنه،  وكان 
األسبوع  البؤرة  في  المصابين  األشخاص  أوائل  بين 
الدراسي  الفصل  بدء  على  قصير  وقت  بعد  الماضي، 

الجديد.
لتصيب  الدراسية  الصفوف  في  العدوى  تسارعت  ثم 
أكثر من 36 تلميذًا، من بينهم ثمانية من أطفال دور 
الحضانة، حسبما أعلنت السلطات الثالثاء، في أول تفٍش 

كبير يطال المدارس منذ بداية الجائحة.
لقاحاتها  ملياري جرعة من  أكثر من  الصين  وأعطت 
ضد »كورونا« اعتبارًا من األحد، وفق وكالة أنباء الصين 
الجديدة الرسمية )شينخوا(، ما يكفي لتلقيح قرابة 70 

% من سكانها بالكامل.
اللقاح  يتلقوا  لم  السن  الصغار  الفتيان  معظم  لكن 
بعد ما يثير المخاوف من أن تتسبب البؤرة األخيرة في 
فوجيان في انتقال العدوى ألكثر الناس عرضة لإلصابة.
الصفوف  بإغالق  المدارس  بوتيان  حكومة  وأمرت 
حضوريًا اإلثنين، وحذت حذوها مدينة شيامين، الثالثاء، 
بعيدة وطلبت من  الحافالت لمسافات  وأغلقت خدمات 

جميع السكان إجراء فحوص.
اإلثنين،  سنغافورة،  في  الصينية  السفارة  ونبهت 
إلى  السفر  بشأن  »الحذر«  توخي  وجوب  إلى  الرعايا 
يكونوا  أن  وإلى  آسيا،  شرق  جنوب  في  الواقعة  الدولة 
صعوبات  لمواجهة  واقتصاديًا«  نفسيًا  »مستعدين 

الدخول مجددًا إلى الصين. 

كابل - وكاالت

بكين - وكاالت

»طالبان« تشكر العالم على المساعدات

انتخابات  في  بأصواتهم  لإلدالء  الروس  الناخبون  يتوجه 
من  حيث  األحد،  حتى  الجمعة  من  تنظم  تشريعية، 
بوتين  فالديمير  للرئيس  لمعارض  التصويت  الصعب 

للكرملين. ثمانية أشهر من قمع حركات مناهضة  بعد 
الخيار  قليلة،  استثناءات  مع  الناخبين،  أمام  سيكون 
تتراجع  الذي  الموحدة«  »روسيا  الحاكم  الحزب  بين 
التنظيمات  أو  المتنوعين  المرشحين  من  وعدد  شعبيته، 
مكاسب  على  الحصول  إمكانية  مع  للسلطة،  المطواعة 
للتشجيع  تنظم  سحب  عملية  في  سيارة  أو  شقة  مثل 
لدى  حماسة  يثير  ال  االقتراع  هذا  لكن  التصويت.  على 

الفرنسية. الوكالة  ما ذكرته  الناخبين، وفق 
ملصقات  المدينة  نشرت  المشاركة،  على  وللتشجيع 
من  إلكترونيًا  التصويت  على  الناخبين  تشجع  دعائية 
للحصول  يانصيب  سحب  ستكون  ومكافأتهم  منازلهم. 

على شقة أو سيارة.
من  االنتخابية  الحملة  فإن  الجوهر  وفي  المقابل،  في 
تكاد  النواب،  مجلس  في  الـ450  بالمقاعد  الفوز  أجل 
تكون شبه منعدمة باستثناء الالفتات الحزبية في بعض 

المتأخرة. المتلفزة  المناظرات  وبعض  األماكن 
»روسيا  حزب  على  يتعين  حقيقية،  منافسة  غياب  وفي 
مجلس  في  الثلثين  بأغلبية  االحتفاظ  الموحدة« 
العام  في  الدستور.  لتغيير  ضروري  أمر  وهو  »الدوما«، 
السلطة  في  البقاء  بوتين  لفالديمير  ذلك  أتاح   ،2020

.2036 حتى العام 
غالبية  في  وجوده  أيضًا  التنظيم  هذا  يفرض  أن  يجب 
الوقت  في  ستجرى  التي  واإلقليمية  المحلية  االنتخابات 

نفسه.
انتخابات ليست 

ونال  بشعبية،  يحظى  ال  الموحدة«  »روسيا  حزب  لكن 
المؤيدة بحسب معهد »فتسيوم«  28 % من اآلراء  فقط 
المتعددة  الفساد  فضائح  والسبب  السلطة.  من  المقرب 
للروس،  الفعلي  الدخل  تراجع  يتناقض مع  وأسلوب حياة 

الذي تفاقم مع انتشار الوباء.
»يابلوكو«  حزب  زعيم  ريباكوف،  نيكوالي  وقال 
»هناك  الكرملين،  عنه  يتغاضى  الذي  الصغير  الليبرالي 
 - والنواب  المسؤولين  كبار   - المواطنين  من  طبقة 

تمامًا«. مختلفة  حياة  يعيشون 
بشعبية،  يحظى  يزال  ال  الذي  بوتين  الرئيس  وتدخل 

في  الموحدة«  »روسيا  حزب  مؤتمر  فخالل  الحملة،  في 
مليون   44 لنحو  مالية  مساعدة  أعلن  أغسطس،  نهاية 
صلب  في  فئات  وهي  وعسكري،  شرطة  ورجل  متقاعد 

الناخبة. قاعدته 
في موازاة ذلك، تم استبعاد معارضي الكرملين األكثر 
قيد  وضعوا  أو  سجنوا  إما  فهم  االقتراع،  من  شعبية 

المنفى. آخرون  الجبرية. وفضل  اإلقامة 

قمع موجة 
نافالني في  أليكسي  اعتقال  القمع هذه مع  وبدأت موجة 
يتهم  لتسميم  تعرضه  بعد  روسيا  إلى  عودته  لدى  يناير 

الكرملين. به 
ورأى  »التطرف«.  بتهمة  حركته  حظرت  يونيو  وفي 
يشبه  »ال  التشريعي  االقتراع  هذا  أن  منه  المقربين  أحد 

بشيء«. االنتخابات 
الجميع  استبعاد  ليونيد فولكوف من منفاه: »تم  وقال 
من السباق، وتم القيام بكل شيء من أجل حصول حزب 

غالبية ساحقة«. الموحدة على  روسيا 
على  الضغط  »ممارسة  الممكن  من  بأنه  يعتقد  لكنه 
يتبعها  ذكي«  »تصويت  استراتيجية  بفضل  بوتين« 
قدرة  األكثر  المرشح  دعم  أساس  على  وتقوم  معسكره، 
انتخابية. وهي  دائرة  الكرملين في كل  على هزم مرشح 

النجاح في الماضي. طريقة القت بعض 
ثقة

واليته،  المنتهية  النواب  مجلس  رئيس  نائب  ويقول 
وقفهم  يجب  كان  الخصوم  هؤالء  إن  تولستوي،  بيوتر 
وسائل  عبر  القائمة  السلطة  »إطاحة  يريدون  ألنهم 
المثقفة  الطبقة  بطالبان  أشبه  »إنهم  وأضاف:  ثورية«. 
يشهد  أن  المعارضة  تتوقع  آخر،  جانب  من  الروسية«. 
مراقبة  أمام  العراقيل  بسبب  سيما  ال  تزويرًا،  االقتراع 

االنتخابات.
األمن  منظمة  من  الدوليون  المراقبون  وسيتغيب 
بالمجيء  لهم  السماح  عدم  بسبب  أوروبا  في  والتعاون 
التي  الويب  السلطات كاميرات  أزالت  بأعداد كافية. كما 
في  االنتخابية  العملية  بتصوير  سنوات  منذ  تقوم  كانت 

اقتراع. كل مكتب 
غير  والمنظمات  اإلعالم  وسائل  من  العديد  وصنفت 
تعقد  تسمية  أجانب«، وهي  المستقلة »عمالء  الحكومية 

وتمويلها. عملها 

موسكو - وكاالت

انتخابات تشريعية في روسيا وسط 
خيارات محدودة أمام الناخبني

إحياء التفاهمات حول النووي اإليراني

اتفاق بني »الطاقة الذرية«.. وطهران: يمنح وقتًا للدبلوماسية
في مسعى نحو إنقاذ االتفاق النووي اإليراني، 
توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، األحد، 
مراقبة  معدات  بشأن  إيران  مع  اتفاق  إلى 
إيرانية، في بيان  موضوعة في منشآت نووية 
مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام 

رافاييل غروسي لطهران.
تم  التي  التسوية  أن  اعتبر  غروسي 
والوكالة  إيران  بين  األحد،  إليها،  التوصل 
وقتًا  »تمنح  النووي  البرنامج  مراقبة  شأن  في 
إلى مفاوضات فيينا  للدبلوماسية«، في إشارة 
إلنقاذ االتفاق الدولي المتعلق ببرنامج طهران 

النووي.
العاصمة  إلى  قدم  الذي  غروسي،  والتقى 
الغربيين  بين  التوتر  لخفض  سعيًا  اإليرانية 
للطاقة  اإليرانية  المنظمة  رئيس  وإيران، 
المسؤوالن،  وأعلن  إسالمي،  محمد  الذرية 
لمفتشي  »السماح  تم  أنه  مشترك،  بيان  في 
ألجهزة  والتقنية  الفنية  بالصيانة  الوكالة 
المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة 
لهذه األجهزة التي ستختم من قبل الجانبين 
تسمح  لم  إيران  أن  غير  إيران«.  في  وتحفظ 

للوكالة باالطالع على تسجيالت الكاميرات.
الثانية  زيارته  خالل  غروسي  تمكن  وبذلك 
االستمرار  ضمان  من  السنة،  هذه  إيران  إلى 
وفق  اإليراني  النووي  البرنامج  بمراقبة 
تخشى  الوكالة  كانت  إذ  السارية،  الترتيبات 
فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل 

الكاميرات.
التي  الكبرى  للدول  جديدة  مهلة  منح  كما 
النووي  الملف  حول  االتفاق  إلحياء  تسعى 
الست مع  الكبرى  الدول  أبرمته  الذي  اإليراني 

طهران العام 2015.
الشورى  مجلس  أقره  قانون  وبموجب 
عليه  يهيمن  الذي  )البرلمان(  اإلسالمي 
المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشي  عمل 
مجلس  حددها  التي  المهلة  انقضاء  بعد 
الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن 
حول  االتفاق  من  األحادي  انسحابها  بعد 

طهران - وكاالت

●   رافاييل غروسي

البرنامج النووي اإليراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقًا 
»تقنيًا« موقتًا، يتيح استمرارًا محدودًا لخطوات 
لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس  كانت 

الشورى.
لشهر  ومدد  أشهر،  ثالثة  االتفاق  واستمر 
عليه،  وبناء  يونيو.   24 في  انتهى  إضافي 
تابعة  مراقبة  كاميرات  عمل  طهران  أبقت 
للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع االحتفاظ 
ستسلم  أنها  فبراير  في  وأعلنت  بتسجيالتها. 
إلى  التوصل  حال  في  للوكالة  التسجيالت 
ورفع  النووي،  االتفاق  إحياء  إلعادة  تفاهم 

واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  واتهمت 
اللهجة  شديد  تقرير  في  الثالثاء،  إيران، 
يجريها  التي  المراقبة  مهام  بـ»عرقلة« 
مفتشوها بعدما علقت طهران بعض عمليات 

التفتيش ألنشطتها النووية.
أجرى  أنه  األحد،  إسالمي،  من جهته، صرح 

في  غروسي،  مع  وبناءة«  جيدة  »محادثات 
تصريحات نقلتها وكالة »إرنا« الرسمية.

ذاكرة  بطاقات  استبدال  »تقرر  وأضاف: 
اإلجراءات  واتخاذ  الفنية  المراقبة  كاميرات 
أنه سيتم  للكاميرات«، موضحًا  الالزمة  الفنية 
إيران  في  الكاميرات  ذاكرة  بطاقات  »إبقاء 

وإغالقها، وتثبيت بطاقات جديدة«.
شفافية

وذكر البيان أن غروسي سيعود إلى طهران 
على  مشاورات  إلجراء  القريب  المستقبل  »في 
والثقة  التعاون  »روح  مؤكدًا  رفيع«،  مستوى 

المتبادلة« بين الطرفين.
يعقده  اجتماع  قبل  بزيارته  غروسي  وقام 
مجلس حكام الوكالة اعتبارًا من اإلثنين. وقال 
إيران »ستشارك في  إن  الصدد  إسالمي بهذا 

االجتماع... وستجري محادثات على هامشه«.
ضمن  المراقبة  كاميرات  مسألة  وتندرج 
االتفاق  إلنقاذ  سعيًا  الجارية  المفاوضات  إطار 
باالنهيار  مهددًا  بات  الذي  فيينا،  في  المبرم 

دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  أعلن  منذ 
ترامب االنسحاب منه العام 2018 وأعاد فرض 
عقوبات مشددة انعكست سلبًا على االقتصاد 

اإليراني وقيمة العملة المحلية.
األميركي،  االنسحاب  من  عام  نحو  وبعد 
معظم  تنفيذ  عن  تدريجيًا  إيران  تراجعت 
في  عليها  المنصوص  األساسية  التزاماتها 

االتفاق.
بين  فيينا  في  محادثات  أبريل  في  وبدأت 
إيران وأطراف االتفاق، بمشاركة غير مباشرة 
االتفاق  إلحياء  سعيًا  المتحدة،  الواليات  من 
العقوبات،  رفع  يتيح  تفاهم  إبرام  خالل  من 
كامل  الحترام  إيران  عودة  مقابل  في 

التزاماتها.
يونيو   20 منذ  معلقة  المحادثات  أن  غير 
المتشدد  المحافظ  فوز  من  يومين  بعد 
الرئاسية  االنتخابات  في  رئيسي  إبراهيم 
األمم  لدى  روسيا  سفير  ورحب  اإليرانية. 
بنتائج  أوليانوف،  ميخائيل  فيينا  في  المتحدة 
زيارة طهران، ودعا إلى استئناف المفاوضات 

مع إيران.
زيارة  بنتائج  »نرحب  »تويتر«:  عبر  وقال 
السيد غروسي لطهران... ندعو إلى استئناف 
العمل  خطة  إحياء  بشأن  فيينا  محادثات 

وقت«. بأسرع  المشتركة  الشاملة 
التقرير  صدور  غداة  أكد  رئيسي  وكان 
أنشطتها  بشأن  »شفافية«  تبدي  بالده  أن 
حال  في  »بالطبع،  أضاف:  لكنه  النووية، 
الوكالة  جانب  من  بناء  غير  نهج  وجود 
المنطقي  غير  من  الذرية،  للطاقة  الدولية 

توقع استجابة بناءة من إيران«.
األميركي  الخارجية  وزير  حذر  المقابل،  في 
بالده  بأن  التقرير،  نشر  بعد  بلينكن،  أنتوني 
باتت »قريبة« من التخلي عن جهودها إلحياء 

االتفاق.
نفتالي  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  واتهم 
بشأن  العالم«  على  بـ»الكذب  إيران  بينيت، 
»تنظر  إسرائيل:  إن  وقال  النووي.  برنامجها 
يصفه  الذي  الوضع  إلى  الجدية  بمنتهى 
في  مستمرة  إيران  أن  يثبت  الذي  التقرير، 
الكذب على العالم وتتقدم في برنامج لتطوير 

●   امرأة تمر قرب ملصقات دعائية لالنتخابات في موسكو في 27 أغسطس 2021.أسلحة نووية، بما يخالف التزاماتها الدولية«.

في غياب المنافسة الحقيقية:
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شرايني التنمية تنتعش بني ليبيا ومصر
الليبية– العليا  اللجنة  اجتماعات  انطالق  مع 

الخميس،  اليوم  بالقاهرة،  المشتركة  المصرية 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بحضور 
مصطفى  المصري  ونظيره  الدبيبة،  عبدالحميد 
مدبولي، تنعقد اآلمال على انتعاش شرايين الحياة 
البلدين على  اتفاق  ليبيا مصر، خصوصًا بعد  بين 
سرعة إنهاء اإلجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل 
في  اتفاقيتين  لتوقيع  االستعداد  وكذلك  البري، 
واإلنقاذ  البحث  اتفاقيتا  وهي  البحري،  النقل  مجال 

البحري ومكافحة التلوث البحري.
وزير  لقاء  كــان  االجتماعات،  انطالق  وقبل 
نظيره  مــع  الشهوبي،  محمد  ــمــواصــالت،  ال
المصري كامل الوزير، صباح أمس األربعاء؛ لبحث 
النقل  مجاالت  من  عدد  في  التعاون  تعزيز  سبل 
منفذي  بتطوير  والجافة  البرية  الموانئ  مثل 
أكد  حيث  المصري،  والسلوم  الليبي  امساعد 
البحري  النقل  اتفاقية  تحديث  ضرورة  الجانبان 
وكذلك   ،1992 العام  في  البلدين  بين  الموقعة 
بين  ستوقع  التي  االتفاقات  من  عددًا  استعرضا 
في  الوطنية  المصرية  والشركات  الليبي  الجانب 

والكباري. والطرق  التحتية  البنية  مجال 
المصرية  النقل  وزارة  إن  قال  المصري  الوزير 
ستشرف على هذه المشروعات، وستدعم الجانب 

في  المتخصصين  المهندسين  من  بعدد  الليبي 
عقد  استمرار  على  الجانبان  واتفق  المجال،  هذا 
المحددة،  االتفاقات  توقيع  لحين  مكثفة  لقاءات 

الدولتين. وزراء  رئيسي  بحضور 
الشهوبي،  محمد  الــمــواصــالت  وزيـــر  ــا  أم
وزارة  مع  التعاون  على  حريصة  الوزارة  إن  فقال 
من  كبير  عدد  لتنفيذ  وهيئاتها  المصرية  النقل 
في  التحتية  والبنية  والكباري  الطرق  مشروعات 

. ليبيا
في  الكبير«  بـ»التطور  الشهوبي  وأشــاد 
العمالقة  والمشروعات  المصرية،  النقل  منظومة 

تنفذ حاليًا هناك. التي 
يومها  خالل  الفرعية  اللجان  أعمال  وتضمنت 
والتجارة  االقتصاد  منها  قطاعات،  »عدة  األول 
والصناعة  والطاقة  والــمــواصــالت  والتنمية 
والتعمير  واإلسكان  والزراعة،  المدنية  والخدمة 
والتعليم التقني والفني والتعليم العالي، والغرفة 

المشتركة«. الليبية–المصرية  االقتصادية 
ومذكرات  »االتفاقات  اللجان  واستعرضت 
على  والعمل  البلدين،  بين  المبرمة  التفاهم 
المشتركة  والمصالح  يتوافق  بما  تطويرها 
العليا  اللجنة  اجتماعات  خالل  وعرضها  للبلدين 
ومذكرات  االتفاقات  من  عدد  واعتماد  لتفعيلها، 

المشترك«. االهتمام  ذات  بالمجاالت  التفاهم 

يومها  خالل  الفرعية  اللجان  أعمال  وتضمنت 
والتنمية  والتجارة  االقتصاد  قطاعات  األول 
والخدمة  والصناعة  والــطــاقــة  والــمــواصــالت 
والتعليم  والتعمير  واإلسكان  والزراعة  المدنية 
والغرفة  الــعــالــي  والتعليم  والــفــنــي  التقني 

المشتركة. الليبية–المصرية  االقتصادية 
وحسب إحصاءات رسمية مصرية، قفزت قيمة 
شهر  خالل  وليبيا  مصر  بين  التجاري  التبادل 
 105.443 لتبلغ   172.6% الماضي بنسبة  مارس 
مليون دوالر في مقابل 38.68 مليون دوالر خالل 

الليبية  الواردات  قيمة  وارتفعت   .2020 مارس 
لتسجل   ،2021 من  األول  الربع  خالل  مصر  من 
 164.186 مقابل  في  دوالر  مليون   216.257
مليون دوالر خالل نفس الربع من العام الماضي 
مصر  من  ليبيا  واردات  وحققت   .%  31.7 بنمو 

لتبلغ   %  54.7 بنسبة  مارس  خالل  ملحوظًا  نموًا 
92.713 مليون دوالر في مقابل 34.592 مليون 
صادرات  قيمة  ونمت   .2020 مارس  خالل  دوالر 
ليبيا إلى مصر بشكل ملحوظ خالل الثالثة أشهر 
مليون   28.76 لتسجل  الجاري،  العام  من  األولى 
6.932 مليون دوالر خالل نفس  دوالر في مقابل 
كما   .%  314.9 زيادة  بنسبة   ،2020 من  الفترة 
مارس  خالل  مصر  إلى  الليبية  الصادرات  زادت 
مليون   12.73 لتبلغ   %  211.4 بنسبة  الماضي 
دوالر في مقابل 4.088 مليون دوالر خالل مارس 

 .2020
في  ووقعتا  البلدين  حكومتا  أن  إلــى  يشار 
التعاون  لتعزيز  وثيقة   11 الماضي،  أبريل   20
وفد  أجراها  ــارة  زي خالل  مختلفة،  مجاالت  في 
برئاسة  المصرية  الحكومة  من  المستوى  رفيع 
من  عدد  رفقة  طرابلس،  العاصمة  إلى  مدبولي، 
التعاون  وثائق  وتضمنت  المصريين.  ــوزراء  ال
تفاهم  مذكرة  توقيعها،  جرى  التي  المشترك، 
المواصالت  مجال  في  الفني  التعاون  بشأن 
تنفيذ  التعاون في  والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن 
ومذكرة  التحتية،  والبنية  الطرق  مشروعات 
تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم بشأن 
التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم 

الكهرباء. االستثمار في مجال  بشأن 
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بيروت - وكاالت

هل ينجح ميقاتي في إخراج لبنان من أزمته االقتصادية غير املسبوقة؟
بعد 13 شهرًا من الفراغ المؤسسي في لبنان، وفشل 
على  لبنانية،  حكومة  لتشكيل  سابقتين  محاولتين 
تشكلت  السياسيين  الفرقاء  بين  حادة  خالفات  وقع 
أخيرًا حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وعقدت 
بالقصر  جلساتها  أولى  في  اإلثنين،  اجتماعتها،  أول 

الرئاسي في بعبدا بحضور الرئيس ميشال عون.
أزمة  وسط  صعبة  مهمات  ميقاتي  فريق  وأمام 
إذ  سنتين،  منذ  مستمرة  مسبوقة  غير  اقتصادية 
مع صندوق  اتفاق  إلى  التوصل سريعًا  عليها  يتعين 
أزمته  من  لبنان  إلخراج  أولى  كخطوة  الدولي  النقد 
التي صنفها البنك الدولي من بين األسوأ في العالم 

منذ 1850.
الجديدة  اللبنانية  الحكومة  جلسات  أولى  عقدت 
الرئاسي  القصر  في  هي  اللي  عادي  بقى  ونكمل 
عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  بحضور  بعبدا،  في 
الوزاري،  البيان  صياغة  لجنة  تشكيل  خاللها  وتم 
جلسة  البرلمان خالل  على  الحقًا  عرضه  الذي سيتم 

التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
الحكومة،  والدة  جاءت  عسير،  مخاض  وبعد 
فقط،  واحدة  امرأة  بينهم  عضوًا   24 من  المؤلفة 
حسان  حكومة  استقالة  من  شهرًا   13 بعد  الجمعة، 
دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 
على  لتشكيلها  سابقتان  محاولتان  وفشلت   .2020
برغم  السياسيين  الفرقاء  بين  حادة  خالفات  وقع 
اشترط  الذي  الدولي  المجتمع  مارسها  ضغوط 
مقابل  ضرورية  بإصالحات  تقوم  حكومة  تشكيل 

حصول لبنان على دعم مادي.
وقال عون في مستهل الجلسة: »الخارج والداخل 
المتراكمة  األزمات  لمعالجة  نجاحنا  على  يعول 
وتصميمًا  والتزامًا  جدية  أظهرنا  وكلما  والمتداخلة، 

كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا«.
ودعا أن يتضمن البيان الوزاري »استكمال التفاوض 

الحكومة  عقدت  الذي  الدولي«،  النقد  صندوق  مع 
معه،  عدة  تفاوض  جلسات  الماضي  العام  اللبنانية 
لكنها سرعان ما علقت بسبب خالفات بين المفاوضين 

اللبنانيين.
صعبة مهمات 

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعًا 
أولى  كخطوة  الدولي  النقد  صندوق  مع  اتفاق  إلى 
الدولي  البنك  صنفها  التي  أزمته  من  لبنان  إلخراج 
كما   .1850 العام  منذ  العالم  في  األسوأ  بين  من 
في  المحددة  البرلمانية  لالنتخابات  اإلعداد  عليها 
مايو. وقال ميقاتي بدوره: »ينتظرنا الكثير من العمل 
استثنائية«، مضيفًا  إجراءات  يتطلب  والبلد  والتعب، 

والدواء  المحروقات  موضوع  معالجة  على  »سننكب 
أشهر  منذ  لبنان  ويشهد  الناس«.  إذالل  يوقف  بما 
وشرعت  األدوية.  في  وشحًا  حادة  محروقات  أزمة 
عن  تدريجيًا  الدعم  رفع  في  أشهر  منذ  السلطات 
سلع رئيسية أبرزها الطحين والوقود واألدوية. لكن 
كثيرة  أدوية  تزال  فال  األزمات،  من  يخفف  لم  ذلك 
طوابير  في  ينتظرون  السكان  يزال  وال  مقطوعة، 

لساعات طويلة لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
تبلغ من  لبنان  أن  المالية  وزارة  أعلنت  واإلثنين، 
من  الـ16  في  سيتسلم  أنه  الدولي  النقد  صندوق 
بدل  دوالر  مليون  و135  مليار  نحو  الحالي  الشهر 
حساب  في  تودع  أن  على  الخاصة  السحب  حقوق 
احتياطي  نضوب  من  يحذر  الذي  لبنان،  مصرف 

منح  على  شهر  قبل  الصندوق  ووافق  لديه،  الدوالر 
دوله األعضاء حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع 
حصتها لديه، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول 
الذي  العالمي  االقتصاد  دعم  بهدف  ضعفًا،  األكثر 

أرهقه تفشي فيروس »كورونا«.
ليست  فهي  الخاصة،  السحب  لحقوق  وبالنسبة 
قيمتها  تستند  بل  مادي،  وجود  لها  وليس  عملة 
هي  رئيسية  دولية  عمالت  خمس  من  سلة  إلى 
أو  والرينمينبي  واليورو والجنيه اإلسترليني  الدوالر 
إصدارها  استخدامها بمجرد  والين. ويمكن  اليوان 
العملة  قيمة  استقرار  على  تعمل  احتياطية  كعملة 
لتمويل  أقوى  عمالت  إلى  تحويلها  أو  المحلية 
االستثمارات. وشرع لبنان منذ أشهر في رفع الدعم 

والوقود  الطحين  أبرزها  رئيسية  سلع  عن  تدريجيًا 
محروقات  أزمة  من  يخفف  لم  ذلك  لكن  واألدوية. 
حادة تشهدها البالد، وال يزال السكان ينتظرون في 

طوابير لساعات طويلة لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
المحروقات أزمة 

في سياق متصل، أعلنت نقابة أصحاب المحطات 
أقفلت  المحطات  من  بالمئة   90 من  أكثر  أن  األحد 
من  المحروقات  تسلمها  عدم  »بسبب  أبوابها 
وعدم  الكمية  نفاد  بسبب  المستوردة  الشركات 
فتح« مصرف لبنان اعتمادات مصرفية جديدة للدفع 
المحروقات،  أزمة  وقع  وعلى  المستوردة.  للشركات 
تراجعت تدريجيًا خالل األشهر الماضية قدرة مؤسسة 
كهرباء لبنان على توفير التغذية بالتيار، ما أدى إلى 
رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا. بدورها 
لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت 

الالزم لتغطية ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
في  كارنيغي  مركز  مديرة  يحيى،  مهى  وقالت 
في  هي  للحكومة  »األولوية  إن  األوسط،  الشرق 
المحللون  يقول  الغاية،  ولهذه  االنهيار«.  احتواء 
الدولي  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  استئناف  إن 

للحصول على مساعدات مالية يبدو ضروريًا.
وتشمل الئحة التحديات الطويلة: تحقيق استقرار 
والشح  المفرط  التضخم  مكافحة  الوطنية،  العملة 
الذي يطال مواد رئيسة. وبحسب مرصد األزمات في 
الغذاء  تكلفة  قفزت  بيروت،  في  األميركية  الجامعة 

بنسبة 700 % في العامين الماضيين.
ويعيش %78 من اللبنانيين حاليًا تحت خط الفقر 
30 % قبل األزمة، بحسب األمم  أقل من  في مقابل 
المتحدة. كما سيتعين على الحكومة معالجة النقص 
الخطير في األدوية والوقود والكهرباء، الذي يعرض 
المستشفيات  نشاط  ويشل  للخطر  العامة  الصحة 

والشركات والصناعات.
يشكك المحللون في قدرة الحكومة على مواجهة 

في  التدقيق  عمليات  وترتبط  التحديات.  هذه  كل 
حسابات المصرف المركزي ارتباطًا وثيقًا بالمفاوضات 
أرقام  مواءمة  وكذلك  الدولي  النقد  صندوق  مع 

الخسائر التي تطالب بها هذه المؤسسة.
وفي سبتمبر 2020، أعلنت الدولة إطالق التدقيق 
مارسال«  آند  »ألفاريز  شركة  انسحاب  قبل  الجنائي، 
الدولية بعد شهرين قدم خاللهما المصرف المركزي 
المطلوبة  والوثائق  المعلومات  من  يسيرًا  جزءًا 
مايك  االقتصادي،  الخبير  ويرى  المكتب.  قبل  من 
الدولي  النقد  مع صندوق  النهائي  االتفاق  أن  عازار، 
القطاع  هيكلة  إعادة  رئيسيين:  »إصالحين  يعني 
العام،  القطاع  المركزي، وأيضًا  المصرفي والمصرف 
ال سيما ديونه«. وترى مهى يحيى أن إحدى العقبات 
تقاسم  »عقلية«  في  تكمن  اإلصالح  أمام  الرئيسية 
مرة  هيمنت  التي  الحاكمة  األحزاب  بين  الحصص 
وقالت:  تشكيلها.  وأخرت  الحكومة  على  جديدة 
أي  لعرقلة  الحكومة  في  الوزراء  استخدام  »يمكنهم 

إصالح يرون أنه يقوض مصالحهم«.
التشريعية االنتخابات 

إنه  خبراء  يقول  السياسي،  الصعيد  وعلى 
الثقة  استعادة  الحالية  الحكومة  على  سيتعين 
الطريق  وتمهيد  الدولة  في  تمامًا  المفقودة 
رئيس  وأكد  المقبلة.  التشريعية  لالنتخابات 
االنتخابات  أن  الجمعة،  ميقاتي،  نجيب  الوزراء 
ستقام   2022 مايو  في  إجراؤها  المقرر  التشريعية 
للشروع  االنتخابات حيوية  في موعدها. وتعد هذه 
تقريبًا  تتغير  لم  التي  السياسية  النخبة  تجديد  في 
ووصف   .)1990  -  1975( األهلية  الحرب  منذ 
تلك  دويهي  ميشال  السياسية  العلوم  في  الباحث 
»تسعى  وقال:  العيون«.  في  الرماد  بـ»ذر  الوعود 
هذه المنظومة من خالل الحكومة اللتقاط النفس 
يؤجلونها  »قد  االنتخابات:  بشأن  مضيفًا  مجددًا«، 

أنفسهم«. األخيرة حفاظًا على  اللحظة  في 

حتديات صعبة تواجه احلكومة اجلديدة

مع انعقاد اللجنة املشتركة بني البلدين

●  مؤتمر صحفي بين عبدالحميد الدبيبة ونظيره المصري د. مصطفى مدبولى

تعمقت االنقسامات داخل قوى 
»احلرية والتغيير«، حتالف 

املعارضة املدني الرئيسي

عامان على اتفاق تقاسم السلطة بالسودان

الجيش يهيمن على مقاليد األمور.. وتراجع لدور القوى املدنية
اإلطاحة  على  عامين  من  أكثر  مرور  بعد 
البشير  عمر  السابق  السوداني  بالرئيس 
وتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين 
السوداني  الجيش  يزال  ال  والعسكريين، 
دور  تراجع  مع  األمور  مقاليد  على  مهيمنًا 
القوى المدنية لما تشهده من انقسام، حسب 
العسكريون والمدنيون  ما يراه محللون. وقع 
السلطة  لتقاسم  اتفاقًا   2019 أغسطس  في 
سنوات  ثالث  من  انتقالية  فترة  على  نص 
الحكومة  أبرمت  أن  بعد  الحقًا  تمديدها  تم 
حركات  من  عدد  مع  سالم  اتفاق  السودانية 
التمرد المسلحة في أكتوبر. بموجب االتفاق، 
يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي 
تشريعي  ومجلس  مدنية  حكومة  تقود  بينما 

الفترة االنتقالية.

تناسق متقطع
األزمات  مجموعة  من  هورنر  جوناس  قال 
والقوى  )الجيش  الحكم  طرفا  »أقام  الدولية 
المدنية( عالقات ودية بينما يعمالن بتناسق 
بشكل  بسلطته  الجيش  احتفاظ  مع  متقطع 
فعال«. وأضاف أن »تباطؤ الجيش في الجوانب 
التقدم...  أعاق  االنتقالية  للفترة  الرئيسية 
واالنقسامات الداخلية ونقص القدرات أضرت 
بقدرة المدنيين في االستمرار )بإدارة( الفترة 
قوى  داخل  االنقسامات  تعمقت  االنتقالية«. 
المعارضة  تحالف  وهو  والتغيير«،  »الحرية 
االحتجاجات  قاد  الذي  الرئيسي  المدني 

المناهضة للبشير العام 2019.
االنتقالية  للحكومة  الشعبي  الدعم  وشهد 
بعض  حمدوك  عبداهلل  الوزراء  رئيس  بقيادة 
التراجع خالل العامين الماضيين، ويرجع ذلك 
في جزء كبير منه إلى اإلصالحات االقتصادية 
الحكومية التي أثرت سلبًا على معيشة العديد 

من األسر السودانية.
بسبب  للحكومة  االنتقادات  تصاعدت  كما 
الضحايا  لعائالت  العدالة  تحقيق  في  التأخير 
وخالل  البشير  نظام  تحت  سقطوا  الذين 
به.  اإلطاحة  أعقبت  التي   2019 احتجاجات 

الخرطوم ــ وكاالت

القاهرة ــ الوسط

تشريعي  يتم تشكيل مجلس  لم  اآلن،  وحتى 
بعد في البالد.

مشاركة عميقة
المجلس  تشكيل  »إن  هورنر:  يقول 
لبدء  أساسيًا  سيكون  االنتقالي  التشريعي 
»خشية  أن  موضحًا  الجيش«،  على  الرقابة 
قوات األمن واألحزاب السياسية القديمة من 
إضعاف سلطاتها الحالية، أعاقت هذا اإلصالح 
الحاسم«. على مدى العامين الماضيين، شارك 
الخارجية  السياسة  في  كبير  بشكل  الجيش 

وأبرم اتفاق سالم مع المتمردين.
وقال مجدي الجزولي المحلل بمعهد ريفت 
الخارجية  السياسة  توجيه  إعادة  إن  فالي 
يحددها  البشير  )إطاحة(  منذ  للسودان 
إلى عالقات  أنها »تُرجمت  إلى  الجيش، الفتًا 

عسكرية وثيقة مع الواليات المتحدة«.
الماضي  العام  السودان  اتفاق  يعد  كذلك، 
على تطبيع العالقات مع إسرائيل أحد األمثلة 
وخطوة  للبالد،  الخارجية  السياسة  تغير  على 
األيام  حرب  منذ  األمد  طويلة  سياسة  قلبت 
 ،1967 العام  وإسرائيل  العرب  بين  الستة 

قوى  قادة  أحد  الدقير،  عمر  يقول  ما  حسب 
وقع  الماضي،  يناير  ففي  والتغيير.  الحرية 
مع  للتطبيع  أبرهام  وثيقة  على  السودان 
األميركي  الخزانة  وزير  بحضور  إسرائيل 
أن  أكد  حمدوك  لكن  منوتشين.  ستيفن 
الصفقة لن تدخل حيز التنفيذ إال بعد موافقة 

البرلمان الذي لم يتم تشكيله بعد.
أن  إسماعيل  أمين  العسكري  الخبير  ورأى 
في  حتى  كانت »خجولة«،  المدنيين  مشاركة 
محادثات السالم مع المتمردين. وعلق »أصبح 

ملف السالم بالكامل لدى العسكريين«.
جنوب  دولة  عاصمة  شهدت  أكتوبر،  ففي 

بين  تاريخي  سالم  اتفاق  توقيع  السودان 
من  وعدد  االنتقالية  السودانية  الحكومة 
إقليم  في  السالح  حملت  التي  الحركات 
األزرق  النيل  واليتي  وفي  البالد  بغرب  دارفور 
وجنوب كردفان، بسبب التهميش االقتصادي 

والسياسي لهذه المناطق.
وشهد توقيع هذا االتفاق قائد قوات الدعم 
السريع ونائب المجلس السيادي الحاكم محمد 

حمدان دقلو المعروف باسم »حميدتي«.

»أمر حساس«
إلى  يؤشر  الذي  اآلخر  الرئيسي  الجانب 
على  بالسيطرة  احتفاظه  هو  الجيش  هيمنة 
مجاالت  في  المتخصصة  المربحة  الشركات 
البنية  وحتى  والدواجن  الزراعة  من  عديدة، 
العام الماضي، قال حمدوك إن  التحتية. ففي 
وزارة  سيطرة  »خارج  البالد  موارد  من   %  80
المالية«. ومع ذلك ليس واضحًا كم من حجم 

هذه الموارد بيد الجيش.
وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه 
المدنيين في أي  لـ»فرانس برس« إن تدخل 
»حساسًا«.  أمرًا  يظل  العسكرية  الشؤون  من 
وأضاف المصدر أن »دعوات المدنيين إلصالح 
بمقاومة  تواجه  ستظل  العسكرية  المؤسسة 

من جانب العسكريين«.
وكان القادة المدنيون والحركات المتمردة 
إصالحات  إجراء  أجل  من  يضغطون  السابقة 
في الجيش تشمل دمج القوات شبه العسكرية 

والجماعات المسلحة داخل الجيش النظامي.
تقاسم  اتفاق  فشل  المصدر،  وبحسب 
مسؤولية  تحديد  في   2019 لعام  السلطة 
وقال  األمنية.  اإلصالحات  على  اإلشراف 
بشكل  ذلك  تحدد  »لم  االتفاق  وثيقة  إن 
المدنيين  بين  تشاركية  وتركتها  قاطع 

والعسكريين«.
المرحلة  أن  هورنر  يعتقد  ذلك،  ومع 
»في  المدنيون  يمارس  أن  تتطلب  االنتقالية 
نهاية المطاف اإلشراف على الجيش«، وأضاف 
لدى  إرادة  إلى  يشير  ما  هناك  ليس  »لكن 

العسكريين للتخلي عن دورهم المهيمن«.

●  محتجون أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم في 11 مايو 2021

تونس على موعد مع تعديل الدستور

قيس سعيد يلمح القتراب تشكيل الحكومة
لما يزيد على شهر ونصف الشهر، والشارع التونسي يترقب 
موعد إعالن تشكيل الحكومة الجديدة، لكن يبدو أن هذا 
قيس  التونسي  الرئيس  أعلن  بعدما  يطول  لن  االنتظار 
العاصمة مطلع األسبوع  سعيد، خالل جولة له في تونس 
اآلجال،  أقرب  في  سيتم  الحكومة  تشكيل  أن  الجاري، 
على  تعديالت  إدخال  إمكان  عن  ثانية  جهة  من  متحدثًا 
دستور البالد. »الحكومة ستشكل في أقرب األوقات« بعد 
اختيار األشخاص الذين »ال تشوبهم شائبة«، هكذا جاءت 
تصريحات سعيد، خالل جولة له في شارع الحبيب بورقيبة 

وسط حراسة، حيث نقلتها وسائل إعالم محلية وعربية.
الرئيس  أضاف  لذلك،  موعدًا  يحدد  أن  دون  ومن 
التونس: »سنواصل البحث عن األشخاص الذين يشعرون 
بثقل األمانة ويحملونها«. وتطرق سعيد إلى دستور العام 
2014، قائاًل: »أحترم الدستور، لكن يمكن إدخال تعديالت 

على النص«.
القانونية  والقواعد  الدستور  سئم  »الشعب  أن  واعتبر 
التي وضعوها على المقاس، والبد من إدخال تعديالت في 
ويمكن  أبدية،  ليست  »الدساتير  وأردف:  الدستور«.  إطار 
السيادة  ألن  التونسي  للشعب  تستجيب  تعديالت  إحداث 

للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته«.
وفي األيام األخيرة، تحدثت وسائل إعالم عدة عن إعالن 
تتم بعد ذلك  أن  الجديدة، على  الحكومة  لتشكيلة  وشيك 

مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
ثالث  بين  رجحت من  نيوز« عن مصادر  ونقلت »سكاي 
الخاصة  الترشيحات  لبورصة  المتصدرون  هم  شخصيات، 
رئيس  العباسي  مروان  تكليف  يتم  أن  الحكومة،  برئاسة 
من  بكل  الدفع  أيضًا  تستبعد  لم  بينما  المركزي،  البنك 

وزيري المالية السابقين حكيم الحمودي ونزار يعيش.
اليحياوي،  بلحسن  التونسي،  السياسي  الباحث  وذكر 
يعملون  له،  المساعد  والفريق  سعيد  قيس  الرئيس  أن 
أجل  من  سريعة  وخطوات  كبير  بجهد  الحالي  الوقت  في 
المفترض  من  التي  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  استكمال 
أن يتم إعالنها في أقرب وقت، وتتولى مهامها »الصعبة«.

أخذ  الرئيس  أن  للقناة،  تصريحات  في  اليحياوي  وأضاف 
الحكومة بشكل كامل،  الوقت ألنه يبحث تشكيل  كل هذا 
وليس فقط اختيار رئيسها، وكما أشار سعيد في تصريحاته 
التخلي عنه  للغاية وال يمكن  أن ثمة شرطًا مهمًا  السبت، 
بشأن جميع المسؤولين الجدد وهو »نظافة اليد«، بمعنى 
أال تكون لهم أية سابقة تتعلق بالفساد المالي أو السياسي 

أو التمويل الخارجي أو استغالل موارد الشعب.

اختيار  على  القائمون  يضعه  الذي  الثاني  المعيار  وحول 
الحكومة وفق اليحياوي، فهو الكفاءة، دون النظر إلى ماهية 
من  ممثلة  أو  »تكنوقراط«،  تشكيلها  تم  سواء  الحكومة 
الطوائف السياسية، لكن الشرط األهم هو كفاءة هؤالء في 
التعامل مع الملفات الراهنة التي تواجهها الدولة والبدء في 
إيجاد حلول، مؤكدًا أن الرئيس تحدث عن هذين المعيارين 
باعتبارهما أساسيين في اختيار وتشكيل الحكومة التونسية 

الجديدة.
ووفق اليحياوي هناك شرط ثالث، ربما يتعلق بالرئيس، وهو 
مدى التماهي بين هذه الشخصيات مع مشروع الرئيس الذي 
الرئيس  أن  المقبلة، مؤكداً  الفترة  تنفيذه خالل  إلى  يسعى 

يتمسك تمامًا بالمعيار األخالقي فيمن يتصدر الشأن العام.
وكان سعيد، أستاذ القانون الذي ُانتخب رئيسًا نهاية 2019، 
أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود 
البالد واستقرارها«،  الوطن وأمن  »خطر داهم مهدد لكيان 
وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يومًا في مرحلة 
أولى. ثم أعلن في 25 أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان 
رئيسًا  يوليو   25 الرئيس منذ  يعين  آخر«. ولم  إشعار  »حتى 
جديداً للحكومة، كما لم يكشف »خريطة طريق« تطالب بها 

أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني.
وأبرزها  السياسية  واألحزاب  القانون  خبراء  بعض  ويعتبر 
في  نيابية  كتلة  أكبر  لها  التي  اإلسالمية،  »النهضة«  حركة 

البرلمان، أن ما أقدم عليه سعيد »انقالب«.

تونس - وكاالت

●  قيس سعيد

●  حكومة ميقاتي الجديدة في ظهورها األول مع الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري



اقتصاد

كالم في األرقام

مليون دينار
قيمة السيولة التي أعلن المصرف 

المركزي توجيهها إلى مصارف ليبيا 
منذ بداية سبتمبر الجاري

قالوا

08

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري اإلفراج عن جميع السيارات في الموانئ 
الليبية التي يزيد عمرها على 10 سنوات، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.

وأشارت إدارة الميناء، في بيان السبت الماضي، إلى ورود خطاب من وزارة 
عام مصلحة  مدير  إلى  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتجارة  االقتصاد 
الجمارك يؤكد فيه السماح باإلفراج عن السيارات الموردة بالمخالفة ألحكام 
 10 التي يزيد عمرها على   ،2010 23 لسنة  القانون رقم  الثالثة من  المادة 

سنوات.
وجاء في نص الخطاب الموقع باسم وزير االقتصاد محمد الحويج أنه صدر 
باإلشارة إلى »قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم )359( لسنة 2021م بتحديد 
قوائم السلع المحظور والمقصور استيرادها. واستنادًا إلى األحكام المنظمة 
ولدواعي  المحدود  الدخل  وذوي  لألسر  ومراعاة  واالستيراد،  للتصدير 

العامة«. المصلحة 

السيارات املحتجزة في املوانئ الليبية.. إفراج

نتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة 
اإلعمار في ليبيا 500 
مليار دينار

وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية بحكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة 
سالمة الغويل
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5148دوالر أميركي
5.3302يورو

6.2386الجنيه االسترليني
1.2037الريال السعودي
1.2292درهم إماراتي

0.7008االيوان الصيني

`2021  /9/15 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

دراسة أممية:

استقرار ليبيا ينعش املنطقة بـ160 مليار دوالر

أن  بليبيا  المحيطة  للدول  يمكن  دوالر  مليار   160
تكسبها في حال استقرار األوضاع في ليبيا، وهو المبلغ 
الذي قدرته دراسة حديثة للجنة االقتصادية واالجتماعية 

لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا(.
وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي مكاسب المنطقة من 
160 مليار دوالر خالل  السالم في ليبيا ستبلغ أكثر من 
االقتصادية  العوائد  ومن   ،2025  -  2021 من  الفترة 
أيضًا أن البطالة ستنخفض بنحو 6 % في تونس و9 % 

في مصر و14 % في السودان.
الخارجية  للشؤون  األعلى  الممثل  ذكرها  اإلحصائية 
في  بوريل،  جوزيف  األوروبية،  المفوضية  رئيس  نائب 
الماضي.  األسبوع  ليبيا،  إلى  زيارته  بعد  نشرها  مدونة 
أن  معتبرًا  بـ»المذهلة«،  اإلحصاءات  هذه  بوريل  ووصف 
دول  السيما  المنطقة،  اقتصادات  يدعم  ليبيا  استقرار 

الجوار.
استثمارات  إلى  ليبيا ستحتاج  إعمار  إعادة  أن  وأوضح 
تبلغ نحو 100 مليار دوالر، إذ تمتلك البالد موارد كبيرة 
برميل  مليون   1.2 حاليًا  النفط،  صــادرات  من  قادمة 
على  تزيد  بقيمة  إلى صندوق سيادي  باإلضافة  يوميًّا، 

60 مليار دوالر.

كبيرًا  سيكون  ليبيا  في  السالم  تأثير  أن  إلى  ونوه 
2.5 مليون عامل أجنبي  أيضًا، مع استضافة البالد نحو 
قبل الثورة، فيما تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 

ثالثة ماليين في السنوات المقبلة إلعادة اإلعمار.
ووصلت التحويالت إلى ثالثة مليارات دوالر في العام 
ليبيا بشكل شبه حصري،  جيران  منها  واستفاد   ،2013
مصر وتونس، وفق بوريل الذي أكد أن االتحاد األوروبي 

يمكنه المشاركة في بناء المؤسسات وإعادة اإلعمار.
استعدادنا  تمامًا  تدرك  الليبية  »السلطات  وواصل: 
ذلك  في  بما  الحوكمة،  تكون  أن  يمكن  للمشاركة. 
الرئيسي  المحور  واألمني،  االقتصادي  المجالين  في 

لتعاوننا«.
ولفت إلى أن األمر لن يتطلب مبالغ كبيرة من أموال 
المساعدات، »ألن ليبيا قادرة على تمويل تنميتها، ولكن 
مضافة  قيمة  على  الحصول  يمكننا  األعضاء  دولنا  مع 
توفير  في  والمساعدة  الفنية،  الخبرة  توفير  خالل  من 
المالية  المؤسسات  مع  والتنسيق  األجنبي،  االستثمار 

الدولية«.
من  التأكد  يحاول  األوروبــي  االتحاد  أن  على  وشدد 
كونه  عن  بداًل  السالم  محرك  االقتصاد  جعل  إمكانية 
إحراز بعض  إلى  محركًا للصراع، مشيرًا في هذا الصدد 
المؤسسات  توحيد  على  اآلن  التركيز  »لكن  التقدم، 

االقتصادية«.
الدولية التمويل  بمؤسسة  االستثمار  مسؤولي  كبير   *

بالمؤسسة والبيئية  البلدية  التحتية  والبنية  االستثمار  مسؤول   *

إعادة استخدام املياه
تجري  أفريقيا،  أكبر مدن جنوب  ثالث  ديربان، وهي  في مدينة 
يوميًا منذ العام 2001 معالجة كميات من مياه الصرف تعادل 13 
حوضًا للسباحة بحجم أولمبي ألغراض صناعية وإعادة استخدامها 

من قبل أحد مصانع الورق ومصفاة تكرير محلية.
بين  والخاص  العام  القطاعين  بين  شراكة  وجود  يسر  وقد 
هذا  تحقيق  البيئية  للخدمات  الخاصة  الشركات  وإحدى  المدينة 
إعادة  تساعد  كيف  على  جيدًا  مثااًل  الشراكة  هذه  وتمثل  اإلنجاز. 
استخدام مياه الصرف بعض المدن على معالجة النقص الحاد في 

الموارد المائية.
تدوير  إعــادة  لنقل  أو   – الصرف  مياه  استخدام  إعــادة  لكن 
المياه من شبكات الصرف الصحي – قد تثير ما يعرف  واستخدام 
بعد  المياه  هذه  استخدام  عند  بالتقزز  الشعور  بعامل  ببساطة 

تنقيتها.
استهالك  باالشمئزاز من فكرة  الناس  أن يشعر  الطبيعي  ومن 
مياهٍ مرت عبر المراحيض، وإن كان ذلك أمرًا شائعًا إلى حد ما في 
موجودة  الصرف  مياه  استخدام  فإعادة  البلدان.  بعض  في  الواقع 

منذ آالف السنين.
في لندن، يعاد تدوير نسبة كبيرة من مياه الشرب بشكل غير 
في  للمياه  الرئيسي  المصدر  وهو  التايمز،  نهر  خالل  من  مباشر 
بناميبيا؛  ويندهوك  في  أيضًا  ذلك  ويحدث  البريطانية.  العاصمة 
بشكل  الشرب  مياه  استخدام  إلعادة  خطة  الحكومة  تتبنى  حيث 

مباشر منذ العام 1965.
وفي أماكن أخرى، مثل الهند وسنغافورة والمكسيك وإسبانيا، 
للمياه  قيمًا  مصدرًا  استخدامها  المعاد  المياه  توفر  أن  يمكن 
المائية  الموارد  على  الطلب  من  يقلل  مما  الرئيسية،  للصناعات 
التكرير،  ومصافي  الكهرباء،  توليد  لمحطات  ويمكن  المحدودة. 
والمطاحن، والمصانع، بما في ذلك، على سبيل المثال، المنشآت 

المعاد  المياه  استخدام  السيارات،  صناعة  قطاع  في  العاملة 
تدويرها.

إن هناك حاجة ضخمة للموارد المائية. فهناك نحو 4.2 مليار 
نسمة في مختلف أنحاء العالم ال يحصلون على خدمات الصرف 
 80 التي تُدار بطريقة مأمونة، كما أنه ال تتم معالجة  الصحي 
ما يصل  العالم معالجة كافية. ويعيش  الصرف في  مياه  % من 
المياه،  شحّ  تعاني  مناطق  في  العالم  سكان  من   %  36 إلى 
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة 55 % بحلول 
التوسع  ظل  في   2050 العام 

العمراني السريع.
يؤدي  نفسه،  الوقت  وفي 
عدم  زيــادة  إلى  المناخ  تغير 
القدرة على التنبؤ والتقلب في 
توافر إمدادات المياه العذبة. 

المتحدة  األمم  تقديرات  وتشير 
نسمة  مليار   1.8 هناك  أن  إلى 
مناطق  أو  بلدان  سيعيشون في 
المياه  في  مطلقًا  شحًّا  تعاني 
بحلول العام 2050، وتضم أفريقيا جنوب الصحراء أكبر عددٍ من 

البلدان التي تعاني اإلجهاد المائي مقارنة بأي منطقة.
في  النقص  بحجم  الوعي  زيادة  إلى  كورونا  جائحة  أدت  وقد 
إمدادات المياه الموثوقة وما يتمخض عن ذلك من آثار، وكان لذلك 
تأثير على قدرة مرافق المياه على القيام باالستثمارات الرأسمالية 
الالزمة. والبلدان المتأثرة بالصراع والهشاشة االجتماعية معرضة 

بشكل خاص للتحديات المائية وتدهور خدمات المياه.
إذ  لالستثمار،  فرصة  كذلك  والمياه  البلدية  المخلفات  وتُعد 
إذا  أنه  الدولية  التمويل  مؤسسة  أجرتها  تحليلية  دراسة  وجدت 
ركزت المدن في بلدان األسواق الصاعدة على المعالجة منخفضة 
االنبعاثات الكربونية للمياه والمخلفات في إطار جهودها للتعافي 
من آثار جائحة كورونا، فإنها ستحفز استثمارات تصل إلى تريليوني 
دوالر، وستتيح أكثر من 23 مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 

.2030
الصرف  مياه  استخدام  إلعادة  الدائري  االقتصاد  نهج  وينطوي 
المعالجة على منافع محتملة لماليين األشخاص، ويمكن أن يوفر 
مصدر مياه يمكن التعويل عليه لالستخدامات الصناعية والزراعية، 
استثمارية  بتكلفة  ذلك  يكون  ما  وغالبًا  الشرب،  ألغراض  وأحيانًا 
أقل حيث ينخفض استخدام الطاقة مقارنة بالمصادر البديلة، مثل 

تحلية المياه أو نقل المياه فيما بين األحواض.
إنتاج  تكلفة  أن  إلى  الدولية  التمويل  تقديرات مؤسسة  وتشير 
يمكن  الشرب،  غير  ألغراض  واستخدامها  تدويرها  المعاد  المياه 
حال  في  دوالر  و0.45  المكعب،  للمتر  دوالر   0.32 إلى  تصل  أن 

استخدامها للشرب، مقارنة بأكثر من 0.50 دوالر لتحلية المياه.
استخدام  بإعادة  اقترانها  عند  الصرف،  مياه  معالجة  وتنطوي 
حاالت  ففي  مهمة.  مباشرة  مناخية  منافع  على  السائلة،  النفايات 
كثيرة، تساعد معالجة مياه الصرف الصحي على الحد من انبعاثات 
غازات الدفيئة، السيما غاز الميثان؛ حيث يتيح أي مشروع مُصمم 
تصميمًا جيدًا لمياه الصرف حلواًل أفضل إلدارة الحمأة، مثل تجميع 
انبعاثات  من  الحد  على  يساعد  مما  الطاقة،  وتوليد  الميثان  غاز 

غازات الدفيئة الناتجة عن عمليات المحطات.
في  المياه  استخدام  إعادة  تسهم  أن  يمكن  ذلك،  على  عالوة 
مساعدة المدن على التكيف مع تغير المناخ من خالل توفير مصدر 

إضافي ومستدام للمياه العذبة.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن هناك فرصة هائلة للمساعدة 
والحواجز  العقبات  تجاوز  في  المؤسسة  وتساعد  المجال.  هذا  في 
التي تعوق االستثمار في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، 
بعين  التكاليف  تحمل  على  بالقدرة  المتعلقة  الشواغل  أخذ  مع 

االعتبار.
بشأن  المشورة  يقدم  إرشادي  دليل  عن  عبارة  المبادرة  وهذه 
المعامالت، وحلول تمويل تنافسية، وإجراءات أكثر وضوحًا لتنظيم 
التمويل  تعبئة  يستهدف  شاماًل  ونهجًا  والعطاءات،  المناقصات 
بشكل  هدفنا  ويتمثل  والخاصة.  العامة  المصادر  من  الهجين 
معالجة  إنشاء محطات  لتسريع  الخاص  المال  رأس  تعبئة  في  عام 
مياه الصرف في بلدان األسواق الصاعدة. وترحب مجموعة البنك 

الدولي بالفرصة المتاحة للعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك.

نيكو سابوريتي والينيانور روبين *
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الحكومة تبدأ طريقالحكومة تبدأ طريق
»عودة الحياة« بمشروعات في »عودة الحياة« بمشروعات في 

اإلسكان واملرافق بعدد من املدناإلسكان واملرافق بعدد من املدن

فور  المقررة  مهمتها  انتهاء  من  أسابيع  قبل 
حكومة  تسعى  المقبل،  ديسمبر   24 انتخابات 
على  بصمتها  وضع  إلى  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
مشروعات خدمية في عدد من المدن، وتعمل على 
اإلسكان  مجاالت  في  المشروعات  من  عدد  تنفيذ 
األيــام  ستكشف  فيما  والــمــواصــالت،  والمرافق 
تكتمل  وهل  الطموحات  هذه  مصير  عن  المقبلة 
الحكومة  بالمهمة  تتكفل  أم  الواقع،  أرض  على 

المقبلة؟.
حمودة،  محمد  الوحدة  حكومة  باسم  الناطق 
والقرارات  اإلجــراءات  من  جملة  إصدار  عن  كشف 
ومشروعات  المواصالت  مشروعات  تنفيذ  لجهازي 
اإلسكان والمرافق للعمل على صيانة وتأهيل عدد 
وكذلك  أخرى،  وصيانة  جسور  وإنشاء  الطرق  من 
الصرف  لمياه  معالجة  محطتي  وتنفيذ  تصميم 

الصحي في مدينتي سبها وأجدابيا.
األحد  لها،  اجتماع  خــالل  الحكومة  وأعطت 
هذه  لتنفيذ  بالتعاقد  الــبــدء  شــارة  الــمــاضــي، 
الحياة«  عودة  »مشروع  شعار  تحت  المشروعات 
طريق  وتأهيل  صيانة  ومنها  الوطني.  لالقتصاد 
وبدياًل  حيويًا  طريقًا  باعتباره  الهيرة   - السبيعة 
إزالة  إلى  باإلضافة  الرئيسية،  الطرق  من  لعدد 

وصيانة األجزاء المتضررة من جسر الـ27.

مشروعات في الشرق والغرب
التعاقد  إذن  منح  على  الوزراء  مجلس  وافق  كما 
الغربي  المدخل  عند  علوي  جسر  إلنشاء  للجهاز 
تأهيل  وكذلك  الجبس  ببوابة  طرابلس  لمدينة 
 300 بطول  غدامس   - نالوت  طريق  وصيانة 
 - طبرق  الساحلي  طريق  ازدواج  وتنفيذ  متر،  كيلو 

امساعد بطول 150 كيلو مترًا.
علوية  جسور  أربعة  إنشاء  ذلــك،  إلــى  يضاف 
بتقاطعات  مصراتة  مدينة  في  الساحلي  بالطريق 

الرياضية  والمدينة  الزراعي  والمعهد  الثقيل  النقل 
تأهيل  إعادة  وأيضًا مشروع  الطبية،  التقنية  وكلية 
طريق - أوباري غات بطول 360 كيلومترًا وصيانة 

طريق أجدابيا - جالو بطول 252 كيلومترًا.
تقرر  والتعمير،  اإلسكان  مشروعات  يخص  فيما 
منح اإلذن لجهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق 
بالتعاقد مع »ائتالف الشركات المصرية«، وتشكيل 
لجنة تتولى إجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع الطرق 
 ،2021 104 لعام  والبنى التحتية والمعتمدة بقرار 
ومن هذه المشاريع تصميم وتنفيذ محطة معالجة 
متر  ألف   30 الصحي في سبها بسعة  الصرف  مياه 
مكعب يوميًا، وتصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه 
ألف   40 بسعة  أجدابيا  بمدينة  الصحي  الصرف 
من  مجموعة  وتنفيذ  وتصميم  يوميًا،  مكعب  متر 

الجسور بمدينة بنغازي.

صيانة مساكن تاجوراء
مشروعات  تنفيذ  لجهاز  اإلذن  منح  تقرر  كما 
المكاتب  مع  التعاقد  أجل  من  والمرافق  اإلسكان 
الهندسية المتخصصة إلنجاز أعمال الحصر وإعداد 
جداول الكميات لصيانة المساكن الشعبية والبنية 
خرساني  جسر  وتنفيذ  تاجوراء،  ببلدية  التحتية 
ميالد  األسطى  ببئر  الساحلي  الطريق  تقاطع  عند 
الشط  مع طريق  خرساني  وبناء جسر  تاجوراء،  في 
قرب مستشفى القلب في تاجوراء، مؤكدًا أن هذه 
الحياة«  »عودة  برنامج  من  جزء  هي  المشروعات 

لتحقيق التنمية وتطوير االقتصاد الوطني.
مجلس  أن  حمودة  أكد  الزراعية،  الثروة  وبشأن 
المالية  المستحقات  لتغطية  اإلذن  منح  ــوزراء  ال
لبحوث  مركز  إنشاء  قــرر  كما  واألعــالف،  للبذور 
والموافقة  المشتركة،  واألمراض  الحيوانية  الصحة 
والحبوب  األعالف  لتوفير  يلزم  ما  تخصيص  على 

استعدادًا لموسم الحرث.
األسبوع  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  وأطلقت 
الماضي مشروع »بناء السالم«، ضمن خطة عودة 
عبدالحميد  الحكومة  رئيس  أطلقها  التى  الحياة 
تنفيذ  استكمال  ــى  إل تهدف  والــتــي  الدبيبة، 

المتوقفة. التنمية  مشروعات 

الشركات األميركية في ليبيا؟
االقتصاد  لتحسين  الحكومة  مساعي  وضمن 
علي  محمد  والتجارة  االقتصاد  وزير  عقد  الليبي، 
اجتماعًا  عون  محمد  والغاز  النفط  ووزير  الحويج، 
االتفاقية  تفعيل  لمناقشة  أميركيين  مسؤولين  مع 
توقيعها  جرى  التي  واالستثمار،  للتجارة  اإلطارية 

العام 2010 مع واشنطن.

والمبعوث  ليبيا  لدى  األميركي  السفير  وأكــد 
في  بالده  رغبة  نورالند  ريتشارد  لبالده  الخاص 
مع  أميركا  وقعتها  والتي  االتفاقية  هذه  تفعيل 
حيث  العالم؛  أنحاء  في  أخرى  دولة   46 ومع  ليبيا 
جرى االتفاق على ترتيب تقديم المعلومات الالزمة 

بنهاية  أخرى  مرة  واللقاء  االتفاقية  هذه  لتفعيل 
االجتماع  خالل  كلمته  في  وذلك  الجاري،  سبتمبر 

الذي عُقد اإلثنين الماضي عبر الدائرة المغلقة.
وقال عون إن العالقة مع أميركا في مجال النفط 
والغاز بدأت منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، 
في  األميركية  الشركات  عــودة  تشجع  ليبيا  وأن 
مجال النفط واإلنشاءات والمقاوالت واالستشارات.

النفط  مجال  في  األميركية  التقنية  أن  واعتبر 
»تعد من التقنيات الرائدة، كما أن مجاالت التدريب 
النفط  أميركا وبجدارة، ويمكن لقطاع  متوفرة في 
الطاقات  مجاالت  إلى  باإلضافة  منها،  االستفادة 

المتجددة، وطاقة الهيدروجين«.

رفع الحراسة عن أموال البعض
االقتصادية،  األوضاع  على  تؤثر  قد  خطوة  وفي 
عن  الحراسة  رفــع  في  الشروع  الحكومة  أعلنت 
انتفت  ممن  الشخصيات  بعض  وممتلكات  أموال 
شرعية  حقهم  في  وثبت  فرضها  مبررات  فيهم 
وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادًا إلى السجالت 

العقارية.
أن  الجميع  »يعلم  الحكومة:  باسم  الناطق  وقال 
هناك بعض القوانين التي تم سنها وأضرت بعدد 
 )47( رقم  القانون  رأسها  وعلى  المواطنين  من 
بعض  وممتلكات  أموال  إدارة  بشأن   2012 لسنة 

األشخاص«.
بحث  آلية  يبين  لم  القانون  »هــذا  وأضـــاف: 
وتقصي شرعية هذه األموال عالوة على أن قوائم 
سبب  بيان  دون  وضعت  قد  للحراسة  الخاضعين 
انتماءات  بسبب  عمومي  بشكل  وإنما  ــح  واض

مختلفة«.
أموالهم  وضعت  من  أن  إلــى  حمودة  ــار  وأش
العام،  الحارس  الحراسة تعذر عليهم مراجعة  تحت 
األموال  فإن  الوضع  هذا  على  سنوات   10 »وبعد 
باتت عرضة لسوء اإلدارة واإلهمال ألن من يديرها 

ليس على اطالع جيد بهذه األموال«.

إعادة استخدام المياه 
قد تحفز استثمارات 

بتريليوني دوالر وتتيح 
23 مليون فرصة عمل

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

السنة السادسة
العدد 304 9 صفر 1443 هـ

16 سبتمبر 2021 م اخلميس

 تنفيذ محطتين لمعالجة مياه الصرف في 
سبها وأجدابيا  وجسر علوي في طرابلس

عون: الشركات األميركية مدعوة 
لالستثمار في النفط واإلنشاءات

●   ناقلة نفط خام تدخل ميناء الزويتينة النفطي
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المراجعة  شركة  من  مسؤولين  مع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ناقشت 
بمراجعة  لتكليفها  الالزمة  اإلجراءات  »ديلويت«،  الدولية  المالية 
من  واالستفادة  )أجوكو(،  للنفط  العربي  والخليج  »مليتة«،  لشركتي 

المجال. هذا  في  خبرتها 
إطار  في  يأتي  الخطوة  هذه  في  التفكير  أن  المؤسسة  وأوضحت 
بقطاع  العمل  وتطوير  الرشيدة  والحوكمة  الشفافية  مبدأ  »ترسيخ 
مبدأ  والتزام  الشفافية  تحقيق  على  وحرصها  اهتمامها  إطار  في  النفط« 

القطاع. في  الحوكمة 
مراجعة  تولت  أن  »ديلويت«  الدولية  المالية  المراجعة  لشركة  وسبق 
بعثة  عليها  أشرفت  عملية  في  المركزي  ليبيا  مصرف  فرعي  حسابات 
للمجلس  بالخصوص  تقريرها  وقدمت  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم 

أسابيع. عدة  قبل  الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي 

مراجعة مالية لشركتي »مليتة« و»أجوكو«
275 مليون دينار سيولة للمصارف السعر بالدوالرنوع الخام

71.49برنت

41.93غرب تكساس

71.11دبي

71.98سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/15/ 2021

إعمار ليبيا يتكلف 500 مليار دينار

موظفو شركة الخدمات
في سرت.. 19 شهرًا بال رواتب

عون للسفيرة هورندال: نرحب بعمل 
الشركات البريطانية في النفط الليبي

في سرت  اإلدارية  المراكز  لخدمات  العامة  الشركة  موظفو  وجه 
عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  إلى  استغاثة 

الدبيبة، يطالبون بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 19 شهرًا.
وخاطبوا في مناشدتهم أيضًا وزير المالية، خالد المبروك، ولجنة 
إدارة الشركة، وعميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، منبهين 
إلى ما يعانونه في ظل غالء األسعار و»الظروف القاسية« التي تعانيها 

البالد.
وقال مدير مكتب الشركة في سرت، المهندس الوافي غيت، إن 
بإيضاح  يطالبون  وجميهم  وموظفة،  موظف   800 من  أكثر  العدد 

أسباب إيقاف مرتباتهم طيلة هذه المدة.
إدارية،  المشكلة  كانت  »إذا  »الوسط«:  إلى  تصريح  في  وأضاف 
متمثلة في الجمعية العمومية أو إدارة الشركة، فهي من اختصاص 
المسؤولين، ولماذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة معهم، أما نحن فليس 

لنا إال اهلل«.
المهاري،  بفندق  العمل  في  استمرارهم  إلى  الموظفون  وأشار 
ومجمع قاعات واغادوغو، وإدارة مكتب الشركة، ومتنزه سرت العائلي 

الترفيهي، وغيرها من المواقع، رغم عدم صرف مرتباتهم.
وفي سبها، طالب العاملون والموظفون بالشركة العامة لخدمات 
النظافة بعدم تنفيذ قرار الحكومة بحل الشركة وإنشاء شركة جديدة، 

محذرين من ضياع حقوقهم المالية.
حل  أن  الماضي،  السبت  نظموها  احتجاجية  وقفة  خالل  وبينوا، 
أن  معتبرين  العاملين،  وحقوق  مرتبات  عليه ضياع  يترتب  الشركة 
القرار »غير مدروس جيدًا، ويدخل المدينة في أزمة بيئة ويؤثر على 
أي  وأن  المطلوب،  بالشكل  تعمل  الشركة  أن  وأضافوا  البلديات«، 

تقصير موجود سببه نقص الدعم من معدات وآليات.

الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزير  أكد 
ليبيا  لدى  الجديدة  المتحدة  المملكة  لسفيرة  عون،  محمد 
كارولين هورندال، ترحيبه بمساهمة الشركات البريطانية الكبرى 

والمتخصصة في تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز الليبي.
وأعرب الوزير عن تقديره لموقف بريطانيا »الحيادي، ووقوفها 
التأثيرات  عن  بعيدًا  األطراف،  جميع  من  واحدة  مسافة  على 
الخارجية«، وذلك خالل استقباله سفيرة المملكة المتحدة الجديد 

لدى ليبيا، كارولين هورندال اإلثنين الماضي.
النفط  قطاع  تطوير  في  البريطانية  المساهمة  أن  إلى  ولفت 
الليبي من شأنها أن تعزز »الوصول إلى حلول داخلية ممكنة تحقق 
االستقرار والبناء والرخاء« في ليبيا، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز 
النفط والغاز بما يخدم  البلدين في قطاع  التعاون المشترك بين 

األهداف المشتركة وصالح البلدين.
من جانبه، قال وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون اإلنتاج، رفعت 
البريطانية لتطوير قطاع  العبار، إن ليبيا تدعم مشاركة الشركات 
النفط والغاز والرفع من مقدرته اإلنتاجية »لما تمتلكه من خبرات 

تدعم طموحات الوزارة في النهوض بالقطاع«. 

توقع وزير الدولة للشؤون االقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة سالمة الغويل، أن تبلغ تكلفة إعادة اإلعمار في ليبيا 500 مليار 
دينار )نحو 110 مليارات دوالر( خالل 10 سنوات، بمعدل 50 مليار دينار 

خالل السنة الواحدة«.
وأكد الغويل أن الحكومة الحالية ال تخطط لالقتراض من أي جهة 
إلعادة  الالزمة  األموال  تدبير  على  ستعمل  أنها  إلى  مشيرًا  دولية، 
اإلعمار، التي تبلغ نحو 110 مليارات دوالر عبر بعض الصناديق الخاصة 

والشراكات الدولية، وفق تصريحاته لوكالة »سبتوتنك« الروسية.
الصناديق  عبر »بعض  األموال  على هذه  الوزير: نحصل  وأضاف 
في  عالقة  كانت  التي  البنوك  أموااًل، وبعض  تمتلك  التي  السيادية 
قوانين معطلة، ونعمل على حلحلة هذه القوانين، ونعمل كذلك على 
ضمانات  وخلق  تحريك  وعلى  والخارج،  الداخل  بين  دولية  شراكات 

للرأس المال المحلي«.
وحول احتمالية أن تلجأ الحكومة لالقتراض من الجهات الدولية، 
السوق، لكن حتى اآلن  الحالة ووضع  لدراسة  أمر خاضع  قال: »هذا 
الحكومة ال تنوى االقتراض ألنه موضوع سيادي، وليبيا دائمًا كان لها 

قرار سيادي وال نريد للبلد أن تدخل في موضوع الديون«.
واألسبوع الماضي، تحدث الغويل عن اعتزام الحكومة االستفادة 
من الخبرات العالمية في مجال إعادة اإلعمار وإدخال الدول المهمة 
عاملة  ويد  بشري  وقطاع  ورأسمال  »خبرة  الرائدة  التجارب  صاحبة 
مؤهلة جيدًا«، مشيراً إلى أن »التجربة المصرية« نصب أعين الحكومة 

في سبيل تحقيق التنمية.

●  سيارة تمهيد الطرق في أحد شوارع طرابلس.

●  وزير النفط خالل لقائه السفيرة البريطانية

الوسط - عبدالرحمن أميني

●   منشآت نفطية تابعة لشركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغازـ●   موظفون في ميناء السدرة النفطي

مستقبل غامض إلنتاج النفط الليبي بعد تعطل التصدير
أمل الوصول لمليوني برميل يوميًا في مهب الريح

سيولة  توزيع  المركزي  المصرف  أعلن 
على  دينار  مليون   275 بقيمة  نقدية 
الغربية  بالمناطق  البالد  مصارف 
شهر  مطلع  منذ  والجنوبية،  والشرقية 

.2021 سبتمبر 
لمصارف  مليونًا   175 توزيع  وجرى 
دينار  مليون   80 بواقع  الشرقية،  المنطقة 
مليون  و20  بنغازي،  الجمهورية  لمصرف 

و50  بنغازي،  أفريقيا  شمال  لمصرف  دينار 
بنغازي،  الوطني  للتجاري  دينار  مليون 

بنغازي. للوحدة  دينار  مليون  و25 
 50 غريان  مدينة  مصارف  نصيب  وكان 
ضمن  سبها،  لمصارف  ومثلها  مليونًا، 
مشكلة  وحل  العملة  لتوفير  المصرف  خطة 
عن  صادرة  إحصائية  وفقة  السيولة، 

الماضي. الخميس  »المركزي« 

المتوسط؛ لكنه  البحر األبيض  تحميله من موانئ 
غالبًا ما يتم بيعه في الشهر الذي يسبق التحميل، 
أما الخيار اآلخر فهو استبدال الخام الليبي بشحنات 
أفريقيا، الموجودة بالفعل  طويلة المدى من غرب 

على المياه، إال أن تسليمه يكون بعيد األمد.
متوسط  أن  إلى  »أرغوس«،  تقرير  ويشير 
برميل  مليون   1.09 بلغ  الليبي  الخام  صادرات 
يوميًا، خالل األشهر الثمانية األولى من هذا العام، 
ويلتزم معظم المشترين بموجب عقود بأن يكونوا 
بعض  لكن  الخام،  للنفط  نهائيين  مستخدمين 

عمالء مؤسسة النفط يعيدون بيع شحناتهم.
الليبي،  للخام  نسبيًا  الجذابة  األسعار  وساعدت 
في  عمالئها  قاعدة  على  الحفاظ  في  المؤسسة 
أسعارها  تكون  إذ  المنتظمة؛  االنقطاعات  مواجهة 

المنافسة. بالخامات  مقارنة  مخفضة  عادة 

سياسية تقلبات 
»غلوبال  تحليل  توقع  سابقة،  مذكرة  وفي 
ليبيا،  في  الداخلية  التقلبات  زيادة  بالتس«، 
العملية  بشأن  اآلراء  في  توافق  وجود  لعدم  نظرًا 
السياسية  المحادثات  في  التقدم  وقلة  االنتخابية 

المتحدة. األمم  ترعاها  التي 
حديثة:  مذكرة  في  بالتس«،  »غلوبال  وقالت 
األكثر  النتيجة  هو  المتقطع  الحصار  يزال  »ال 
وخرقه  النار  إطالق  وقف  انهيار  يزال  وال  ترجيحًا، 
يبلغ  أن  2020 ممكنًا«، متوقعة   - 2019 كما في 

1.1 مليون برميل يوميًا. الليبي  اإلنتاج 
النفط  مؤسسة  تأمل  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
يوميًا  برميل  مليون   1.45 إلى  يصل  ما  ضخ 
بحلول نهاية العام الجاري، غير أن نقص التمويل 
سنوات  بسبب  واإلصالحات  للصيانة  المخصص 
من عدم االستقرار، جعل من الصعب الحفاظ على 

األصول.

اليقين الصادرات وحالة عدم  تعطل 
مستوردو النفط الخام عالميًا دخلوا من جانبهم 
الصادرات  تعطل  بعد  اليقين  عدم  من  حالة 
المشترون خيارات بديلة  الليبية، فيما يضع هؤالء 

في حال طال التوتر.
المعنية  ميديا«،  »أرغوس  وكالة  وتوقعت 
يكون  أن  الثالثاء،  لها،  تقرير  في  الطاقة  بشؤون 
الخام  النفط  تحميل  تأخير  في  المحتجين  لتسبب 
بشكل  ليبيا،  بشرق  النفط  محطات  بعض  في 
فيما  المستوردين،  على  محتملة  تأثيرات  متقطع، 
 - فتحه  وُأعيد  أخرى،  مرة  السدرة  ميناء  إغالق  تم 

10 سبتمبر. حسب المعلن رسميًا - في 
وبالقرب من رأس النوف، تعطلت العمليات من 
عادت  فيما  الماضي،  األسبوع  المتظاهرين  قبل 
رسميًا،  المعلن  وفق  الحالي،  الوقت  في  للعمل 
8 و9 سبتمبر،  المحطتين في  كلتا  إغالق  حيث تم 
نفط  ناقالت  لثالث  للسماح  فتحهما  ُأعيد  لكن 

األسبوع. بالمغادرة خالل عطلة نهاية 
وفي السدرة، دعا المتظاهرون إلى إقالة رئيس 
اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
وزير  مع  نفسه  الوقت  في  صراعًا  يعيش  الذي 
المتخرجون  النفط محمد عون؛ فيما يمنع الطالب 
محطة  في  التحميل  عمل،  بفرص  يطالبون  الذين 

9 سبتمبر. الحريقة منذ  مرسى 

العالمية ترقب في األسواق 
والترقب  االنتظار  نهج  المشترين  بعض  ويتخذ 
تتكرر  إذ  األخيرة؛  االنقطاعات  نوبة  شدة  لتقييم 
مدفوعة  الليبي،  النفط  قطاع  في  االضطرابات 
باالضطرابات المدنية أو نقص التمويل أو مشاكل 
عندما  فقط  تطول  ما  عادة  لكنها  التحتية،  البنية 
العام  في  حدث  كما  عسكري،  دعم  هناك  يكون 
التي  والحقول  الموانئ  إغالق  عمليات  مع  الماضي 
»أرغوس  حسب  أشهر،  ثمانية  من  ألكثر  استمرت 
يكون  أن  الممكن  من  يزال  ال  ذلك،  ومع  ميديا«. 
تأثير  التصدير،  محطات  في  القصيرة  لالنقطاعات 
غير مباشر على اإلنتاج؛ إذ غالبًا ما تضطر شركات 
غضون  في  إنتاجها  خفض  إلى  ليبيا  في  النفط 
أيام قليلة، دون منفذ للتصدير بسبب نقص سعة 

الموانئ. في  التخزين 
بديلة،  بإمدادات  الليبي  الخام  استبدال  ويمثل 
الفور،  على  تسليمها  يمكن  مماثلة  جودة  ذات 
أيام  بضعة  األمر  يستغرق  إذ  للمستوردين؛  تحديًا 
الرئيسية  إلى سوقه  الليبي  الخام  فقط حتى يصل 

المتوسط. البحر  في 

المحلي االقتصاد  بدائل تضر 
واألذري  الجزائري  النفط  يتميز  المقابل  في 
ويتم  الليبية،  الخفيفة  للخامات  مماثلة  بجودة 

الليبي  النفط  إنتاج  بوصول  تفاؤالت  موجة  بعد 
المقبل،  العام  خالل  يوميًا  برميل  مليوني  إلى 
عادت التشاؤم إزاء مصير اإلنتاج، وتأثير ذلك على 
األسواق العالمية، مع الحديث عن إغالقات جديدة 

الموانئ. لبعض 
وارتفعت أسعار النفط عالميًا في أسواق الثالثاء 
فيما  أسابيع،  ستة  منذ  يسجل  لم  ملحوظ  بشكل 
يأتي وسط مخاوف  إن ذلك  قالت وكالة »رويترز« 

إنتاج الخام في ليبيا. من تعطل 
الحريقة  ميناء  في  مهندس  عن  الوكالة  ونقلت 
مازالوا  المحتجين  إن  قوله  تسمه،  لم  النفطي، 
المؤسسة  أعلنت  حين  في  الميناء،  يغلقون 
في  التحميل  عمليات  استئناف  للنفط  الوطنية 
الجمعة  منذ  النوف  ورأس  بالسدرة  الموانئ 

الماضي.
في  المعتصمين  أحد  نفى  اإلثنين،  ومساء 
مؤكدًا  االعتصام،  فك  النفطي  الهالل  منطقة 
عليه  اطلعت  تسجيل  في  وذلك  استمراره، 

»الوسط«.
النفطية،  المنشآت  حرس  جهاز  آمر  واجتمع 
المعتصمين،  ممثلي  مع  المغربي،  ناجي  اللواء 
االعتصام  فض  على  االتفاق  وجرى  اإلثنين، 
على  منصات  وفق  التصدير،  عمليات  واستئناف 

االجتماعي. التواصل  مواقع 
لمنطقة  تكون  بأن  المعتصمون  ويطالب 
في  ثابتة  حصة  واألحواض،  النفطي  الهالل 
برنامج  في  المنطقة  حقوق  وضمان  التعيينات، 
لزيادة  حلول  عن  والبحث  المستدامة،  التنمية 
عمليات  بسبب  المنطقة  سكان  بين  األمراض 

فيها. الموانئ  وانتشار  والغاز  النفط  استخراج 

سرت - محمود الصالحي
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 المستوردون قد يبحثون عن 
بدائل من الجزائر وأذربيجان

األسعار ترتفع عالمياً تزامناً مع 
اإلضرابات في موانئ النفط الليبية

.. وعودة جزائرية مرتقبة ألحواض غدامس
»سوناطراك«  لمجمع  العام  المدير  كشف 
الجزائري الحكومي، توفيق حكار، أن الشركة تعكف 
مستقباًل،  بليبيا  استكشافات  لتطوير  دراسات  على 
دون أن يحدد موعدًا دقيقًا لعودتها إلى االستثمار 

في أحواض غدامس.
اإلذاعة  منتدى  في  حكار  تصريحات  جاءت 
حول  سؤال  على  رده  في  الثالثاء،  الجزائرية، 
ودول  أفريقيا  في  لالستثمار  الشركة  استراتيجية 
في  »سوناطراك«  استثمارات  قدرت  فيما  الجوار، 
الخارج خالل العام الماضي بمليوني دوالر، في دول 

مثل ليبيا والنيجر وتونس.
المؤسسة  رئيس  زار  الماضي،  مايو  ومطلع 
الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل، الجزائر وتشاور 
نشاطها  الشركة  استئناف  حول  حكار،  توفيق  مع 
مجاالت  من  »العديد  اللقاء  واستعرض  ليبيا،  في 
االستكشاف  نشاطات  ذلك  في  بما  التعاون، 
تعمل  إذ  والتكوين«؛  النفطية  والخدمات  واإلنتاج 
»سوناطراك« في ليبيا على مستوى رقعتين بحوض 

غدامس من خالل فرعها »سيبكس«.
أعمال  في  الماضي،  مايو  أواخر  حكار،  وشارك 
الذي نظم  الليبي،  الجزائري –  االقتصادي  المنتدى 
بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون  تعزيز  بهدف 

الثنائية  الشراكات  فرص  وبحث  وليبيا،  الجزائر 
في  االقتصادية  القطاعات  مختلف  بين  المتاحة 

البلدين.
وأكد الخبرة العالية للمجمع في مختلف نشاطات 
يمكن  التي  المصب،  إلى  المنبع  من  المحروقات 
االستفادة منها في دولة ليبيا، كما نوه وقتها إلى 
متميزة  عالقات  لتطوير  للمجمع  الكامل  االستعداد 
مع الشريك الليبي، إلرساء أسس شراكة اقتصادية 
مربحة للطرفين وتطوير الصناعة البترولية والغازية 

في البلدين.
أموااًل  الحكومية  الجزائرية  الشركة  وتستثمر 
طائلة في حقول متواجدة بغدامس، منذ فوزها بعقد 
التنقيب، لكن الوضع األمني والسياسي المتوتر في 
إلى ترك  2014، دفعها  العام  الذي تفجر في  ليبيا، 

عتاد واستثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دوالر.
اتفاقًا  »سوناطراك«  مجمع  وقع   ،2018 وفي 
تعزيز  بهدف  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  مع  إطاريًا 
التعاون بين الطرفين حول تسيير حقول المحروقات 
ترجع  دراسة  بتحيين  االتفاق  ويقضي  الحدودية، 
»الرار«  الحدوديين،  الحقلين  تخص   2006 للعام 

الجزائري و»الوفاء« الليبي.
●   حفار تابع لشركة سوناطراك الجزائرية
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التجربة البرملانية في ليبيا )1( 
)1969_1908(

سالم الكبتي

الذكرى العشرون: 
حسابات الربح والخسارة

مباشرة عقب وقوع الجريمة اإلرهابية التي هزت أميركا والعالم في 11 سبتمبر 2011، وجد 
األميركيون أنفسهم يقفون على ضفة واحدة - متحدين ومرعوبين وموتورين - وقد قرروا 
األميركية،  والديمقراطية  وبالدهم،  أنفسهم،  على  للدفاع  واالستعداد  خالفاتهم،  تناسي 
عبر مالحقة اإلرهاب واإلرهابيين في كل بقاع العالم، واجتثات التطرف وغرس الديمقراطية 
الغربية في البلدان اإلسالمية. بعد مرور عشرين عامًا على خروج أول حملة عسكرية متجهة 
إلى أفغانستان، عاد األميركيون إلى بالدهم فاكتشفوا أن التطرف قد تورط منتشرًا بينهم، 
يُقضى  أن  وكاد  لها،  يُرثى  حالة  في  عنها صارت  للدفاع  التي خرجوا  ديمقراطيتهم  وأن 
عليها نهائيًا يوم 6 يناير 2021. وأن وحدتهم قد خرجت من النافذة، ومكانها حلت الفرقة 

واالنقسام، وأضحت أميركا كقنبلة موقوتة، على وشك االنفجار.
الرحلة األميركية - المتعبة والمرهقة والطويلة والمكلفة على جميع المستويات - توقفت 
أخيرًا في محطة أخيرة، من دون حاجة إلى االلتفات، والنظر إلى الخلف في غضب. سالمة 
الوصول بعد اإلجهاد كافية، ليتم، على عجل، طي ملف الرحلة وتشميعه، ووضعه على رف 
في األرشيف، إلى جانب ما تراكم عبر السنين من ملفات لرحالت مشابهة، لم يعد مفضاًل 

التذكير بها، أو حتى مجرد ذكر اسمها.
األحياء منا الذين كانوا شهودًا على ذلك الحدث، ذلك اليوم البعيد، ولم يطلهم الخرف 
غير  بعيون  يتابعون  وهم  وشعوبه،  العالم  دول  ساد  الذي  الهلع  يتذكرون  شك  ال  بعد، 
المعاصر  العالم،  عرفها  عسكرية  قلعة  أكبر  مباشرة،  التلفزيونات  شاشات  على  مصدقة، 
والقديم، تتعرض أمامهم لهجوم إرهابي غير مسبوق في جرأته. في تلك اللحظات المروعة، 

لم يكن قائمًا في األذهان والقلوب سوى سؤال واحد: وماذا بعد؟
األميركي  الرئيس  قرر  حين  قصير،  وقت  بعد  مباشرة،  الرد  جاء  الوقت.  بهم  يطل  لم 
جورج بوش االبن في أولى خطاباته بعد الفاجعة العودة بالزمن إلى الوراء، ومستعيرًا لغته 
من قاموس فترة تاريخية مظلمة في تاريخ العالم، أطلق عليها المؤرخون اسم »الحروب 
الصليبية«. وبدأ اسم المفكر األميركي صمويل هنتنغتون يتردد على ألسنة المعلقين في 
التعليقات والبرامج اإلخبارية بكثرة. ولم يكن ممكنًا، في أميركا والغرب، على أحد التغريد 
خارج السرب الموتور. ولم يكن متاحًا مطلقًا في وسائل اإلعالم السؤال حول النتيجة التي 
ستقود إليها هستيريا حرب الغرب الثأرية ضد الشرق اإلسالمي. كان الجنّي قد خرج من 

الزجاجة وليس بمقدور أحد رده.
ربح األميركيون وحلفاؤهم كل المعارك العسكرية التي خاضوها؛ لكنهم لم يربحوا الحرب. 
الذين ربحوا الحرب في أفغانستان، هم أنفسهم الذين خرجت حملة أميركا »الصليبية«، كما 
وصفها الرئيس بوش االبن، لطردهم من أفغانستان وسحقهم. والديمقراطية التي خرج 
أنها  عامًا،  تبين، بعد عشرين  القاسية،  بورا  تورا  لزرعها في جبال  األميركيون وحلفاؤهم 
ال تملك مقومات نبات زهر الخشخاش وقدرته على تحمل تلك الظروف األفغانية القاسية. 
الديمقراطية نبتة غربية، غريبة على الشرق، وال تستنبت بقوة السالح والغلبة. وجذورها ال 
تعيش قريبة من سطح تربة محفورة بنصل حربة بندقية؛ بل تفضل الغوص عميقًا، وعلى 
مهل، في األرض والعقول والقلوب. ونموها يتطلب زمنًا، ويحتاج حرصًا وعناية ودأبًا وحماية 
»أبوغريب«،  أو  بي«  »غوانتانامو  مثل  من  وليس سجونًا  وصبرًا،  وتدريبًا  وتعليمًا  ورعاية 
وال قوانين طوارئ، تمرر على عجل، جهارًا نهارًا، في برلمانات ديمقراطية، لتنتهك أبسط 
قواعد الديمقراطية واإلنسانية. وال تسفير جوي قسري يتم في الظالم، يقاد فيه بشر بعيون 
مغمضة وأياد مقيدة قسرًا مع زوجاتهم وأطفالهم ليلقى بهم في سراديب معتمة في بلدان 

بسجالت دموية في مجال حقوق اإلنسان.
لم تخسر أميركا فقط الحرب، بانسحابها السريع والمهين من كابل. الحقيقة، كالعادة 
في كل الحروب، كانت أول الخاسرين. والديمقراطية الليبرالية كانت أكثر الخاسرين. والرابح 
األول واألخير كان إيران والمد الطائفي الشيعي، والتطرف والتشدد السني، ممثاًل في داعش، 
بلدان  وفي  األفريقي.  الساحل  وبلدان  الشرق  في  والجهاديين  الشريعة  وأنصار  وطالبان، 
الغرب كان أحزاب اليمين المتطرف في أميركا وبلدان أوروبا، الذين أوصلوا دونالد ترامب 
إلى البيت األبيض العام 2016، واقتحموا مبنى الكونغرس يوم 6 يناير 2021، في واقعة 
تاريخية ال تنسى، حتى صارت أضحوكة في موسكو وبكين وغيرهما من عواصم االستبداد.

أليس جزاء من يزرع الريح أن يحصد العواصف؟

جمعة بوكليب

الــرابــع  فــي  استقاللها  إعـــالن  قبل  ليبيا  ــرت  م
بعيدة  بفترة   1951 ديسمبر  مــن  والعشرين 
في  أوالها  بدأت  ومتعددة  مختلفة  نيابية  بتجارب 
بدستور  العمل  جرى  عندما  التركي  العهد  أواخــر 
)تعميم  بـ  أو  الحرية  بإعالن  الذي عرف   .1908 عام 
السلطان  به  العمل  ــف  وأوق عطله  كــان  حريت(. 
عبدالحميد الثاني. وقد نشأ عن عودة ذلك الدستور 
المبعوثان  مجلس  أو  البرلمان  تكوين  الحياة  إلى 
مثلوا  مندوبون  عضويته  في  شارك  إسطنبول  في 
المترامية  العثمانية  للدولة  التابعة  الــواليــات 

األطراف.. هنا وهناك.
)ليبيا( تم اختيار نواب عن بنغازي وطرابلس  في 
وفزان من بينهم: عمر منصور الكيخيا ويوسف بن 
الزاوي  فرحات  ومحمد  الباروني  وسليمان  شتوان 
ومصطفى بن قدارة وعبد القادر جامي. كان حضور 
المبعوثان  جلسات  معظم  في  واضحا  النواب  هؤالء 
التي في الواقع لم يدم أجلها طويال وأثاروا خاللها، 
القضايا  من  العديد  نشرت،  التي  للمحاضر  وفقا 
التعليمية  النواحي  في  الوالية  وشــؤون  المحلية 
وخطوط  والــقــوافــل  ــدود  ــح ال وأمـــن  والصحية 
هذه  ظلت  لكن  وغيرها.  والهواتف  المواصالت 
والليبيين  ليبيا  حياة  في  األولى  البرلمانية  التجربة 
اليد.  الوشم في ظاهر  السياسية تلوح صغيرة مثل 
مدافع  دوي  سماع  بمجرد  ماتوقفت  سرعان  إنها 
االحتالل اإليطالي عبر الشواطئ الليبية أواخر العام 
كافة  مناطقهم  في  الليبيون  تفرغ  فيما   1911

للقتال والمقاومة.
فترات  في  الثانية  البرلمانية  التجربة  وكانت 
قوانين  إيطاليا  وضعت  عندما  االحتالل  ذلك  أعوام 
وطرابلس  برقة  في  وأصدرتها  )دساتير(  أساسية 
المقاومة  فيها  توقفت  التي  السلمية  الفترة  خالل 
فزان  ظلت  فيما   )1923_1916( حين  إلى  ضدها.. 
بعيدة خلف تالل الصحراء عن هذا الذي يجري قرب 
ضفاف الساحل. ونشأ عن هذه التجربة قيام مجلس 
في  انتخابات  بعد   1921 إبريل  في  برقة  نــواب 
المدن واختيارات بين القبائل في الداخل. الكثيرون 
عربي  نيابي  برلمان  أول  المجلس  هذا  اعتبروا 
يحدث  لم  طرابلس  وفي  ــام.  األي تلك  بمقاييس 
اإليطالية  الوعود  رغم  مماثل  مجلس  أي  تأسيس 
القانون األساسي وكان ثمة مجلس شورى  وصدور 
في  تكونت  التي  الطرابلسية(  )الجمهورية  يتبع 

جامع المجابرة بمسالتة عام 1918.
برقة  ســادت  التي  السلمية  الفترة  أن  والواقع 
العلمية  العناية  من  المزيد  إلى  تحتاج  تظل  والتي 
والدراسة المنهجية الجادة.. أنتجت مع وجود السيد 
حكومة  يدير  به  معترفا  أميرا  السنوسي  إدريــس 
شكال   ..1917 عام  برئاسته  تشكلت  التي  إجدابيا 
الذي  الجديد  السياسي  التعامل  واضحا وجديدا من 
مرة  ألول  االنتخابات  المحليون  السكان  عبره  تعلم 
تم  فيما  ودرنة  بنغازي  مدينتي  في  ليبيا  تاريخ  في 
والواحات  البطنان  في  القبائل  مناطق  في  االختيار 

الليبية،  الثورة  مسار  عن  طرفهم  المتابعون  يغُض 
 2011 أكتوبر   23 إلى  فبراير   17 في  االنطالقة  من 
بإعالن تحرير ليبيا من الدكتاتورية الفوضوية. فيهملون 
جانب  إلى  ودوره  واكبها،  الذي  المعارضة  إعالم  عنصر 
أدوار أخرى في إنجاحها. منهجيًا يتوخي المقال التفريق 
بين موقع المعارضة وموقع المعارض. ونعني موقع ليبيا 
المستقبل الذي عاد، بعد توقفه في شهر يوليو 2017 

إلى المشهد الليبي من جديد.
وهو  المستقبل؟،  ليبيا  تعود  كيف  الغرابة:  ســؤال 
المنتظر في حكم الغيب. ولكن الماضي يتنبأ به كما في 
الرُّومُ«، والحاضر  اآلية القرآنية الحاسمة »الم.ُغلِبَتِ 
إلى  أماًل نستناه خيرٌ من أن نتمناه. نعود  له  يُرهص 
موفدًا  ألمانيا  في  إقامتي  سردية  تبدأ  إذ   1992 عام 
إلكمال التخصص لدرجة الدكتوراة في دراسة الفلسفة، 
لكني ككاتب سياسي بالقوة، لم أفكر ولم أكتب بالفعل، 
من عام 1997 إلى 2011 في أي موقع ليبي.ال لجبهة 
معارضًا،  لست  ألني  بشخصه.  لمعارض  وال  معارضة 
ولم أفكر يومًا أن أكون معارضًا سياسيًا. ورغم دراستي 
شهادة  على  وتحصلي  ألمانيا  في  السياسية  للعلوم 
درستها  ولكني  فيها.  أولدنبورغ  جامعة  من  ماجستير 
األصيلة  شهادتي  بشهادتها  ــادل  أع كعلم  مضطرًا 
في  للدكتوراة  أطروحتي  كتابة  لي  ليتاح  الفلسفة،  في 
المؤسس  الفلسفي  »الخطاب  ومعناها  األبستمولوجيا 
النمساوي-اإلنكليزي  الفيلسوف  أن  المفارقة  للعلم«. 
الذي  العلوم،  لفلسفة  المؤسسين  أبرز  أحد  بوبر  كارل 
فكتب  السياسة  شغلته  كتبه،  قراءة  على  وقتها  عكفت 
والذي  وأعــداؤه«؛  المفتوح  »المجتمع   :1945 عام  فيها 
اكتسب من خالله شهرة عالمية ككاتب سياسي. وعلى 
مجموع نشاطه في فلسفة العلوم والفلسفة االجتماعية 
والسياسية حصل في عام 1965 على لقب »سير »من 

ملكة بريطانيا.
على  المُسمى  الثقافي  المعهد  في  اللغة  درســت 
بها  توجد  التي  الضاحية  ببادغودسبرغ  غوتة  الشاعر 
أغلب سفارات الدول ماقبل توحيد ألمانيا في العاصمة 
جانب  إلى  فيه  مثل  نفسي  على  ثقياًل  عامًا  كان  بون، 
بين  المواجهة  البسته  الذي  الماضي  أخرى  ضواغط 
الساقط  الدكتاتوري  والنظام  الليبيين  المعارضين 
المكتب  آليه«موقع  »بيتهوفن  جادة  في   2011 عام 
الشعبي الليبي في الضاحية المذكورة الذي صُير بداية 
ثمانينيات القرن الـ 20 بدل سفارة مكتبًا يربط العالقة 
فرق  الفتته  تحت  لتتسرب  الدول،  وليس  الشعوب  بين 
مطاردة  مهامه  أبرز  إحدى  فتكون  الجسدية  التصفية 
المناوئين لدكتاتورية النظام، الذين صنفهم في بيانات 
لهم  سك  بل  الخارج،  في  الثورة  بأعداء  الثورية  لجانه 

والمرج والجبل بالطريق المباشر دون انتخاب. وقد 
واالختيار  االنتخاب  عقب  المذكور  المجلس  ضم 
وبعضهم  والــدواخــل  المدن  من  عضوا  خمسين 
جلساته  وعقد  اليهودية.  واألقلية  اإليطاليين  مثل 
الذي  الفخمة  المباني  أحد  في  بنغازي  مدينة  في 
مقرا  أضحى الحقا  ثم  الغرض  لهذا  أنشئ خصيصا 
المختار  عمر  محاكمة  فيه  وجرت  الفاشستي  للحزب 
من  عشر  الحادي  في  األخضر  الجبل  في  أسره  بعد 
القصف  في  تماما  دمر  المبنى  1931. هذا  سبتمبر 
الثانية.  العالمية  الحرب  في  بنغازي  شهدته  الذي 
للمجلس  مقرا  وصار  االستقالل  بعد  إعماره  وأعيد 
النظام  إلغاء  وبعد  برقة  ــة  والي في  التشريعي 
الفيدرالي عام 1963 ألحق المبنى بالجامعة الليبية 

وظل يحتوي مكتبتها العامة إلى العام 1974.
من  نيابتين  فترتين  برقة  نواب  مجلس  شهد 
الدين  صفي  السيد  وترأسه   1923 إلــى   1921
الحاج  برئاسة   1926 إلى   1924 من  ثم  السنوسي 

أحمد مفتاح البناني أحد نواب درنة وأعيانها.
جلسات  ضبطت  المذكورتين  الفترتين  وخالل 
أعمال  ــداول  وج ونظم  داخلية  بلوائح  المجلس 
النواب  وعرف  رسمية.  بمحاضر  جلساته  وضبطت 
)الطعون(  و  )المداولة(  و  )االستجواب(  معنى  هنا 
برلمانية  مصطلحات  من  وسواها  )التصويت(  و 

معروفة.
إن هذه التجربة التي إاتبرها أبناء البالد )محاولة 
بأساليبه  يحتلهم  الذي  العدو  لمواجهة  وطنية( 
العالم..  أمام  يدعي  كما  والبرلمانية  الديمقراطية 
استولى  حين  العطب  وأصابها  كثيرا  تعثرت 
في  القديم  النائب  موسوليني  بقيادة  الفاشيون 
البرلمان اإليطالي الذي اعترض ورفض غزو ليبيا.. 
األحذية  ذوي  رفاقه  مع  ــا  روم في  السلطة  على 

والقمصان السوداء أواخر عام 1922.
حاول اإليطاليون بال هوادة في هذه الفترة ذات 
القبضة الحديدية والديكتاتورية الفاشية أن يجعلوا 
صوتا  يكون  وأن  ركابهم  في  يسير  النواب  مجلس 
جلساته  أغلب  وظلت  للصدى.  رجعا  أو  كالم  بال 
اختار  الذي  إدريس  لألمير  الواضح  العداء  تناصب 
الهجرة إلى مصر عام 1923 بعد أن نكث الفاشيون 
بالوعود والمواثيق واالتفاقات التي سبقت مجيئهم 
إلى السلطة األمر الذي لم يتمكن معه أغلب النواب 
)المحاولة  إنجاح  باتجاه  يذكر  شئ  أي  تحقيق  من 
لهم.  اإليطالية  السلطات  لخداع  نتيجة  الوطنية( 
وفي صفحات جريدة بريد برقة الصادرة في بنغازي 
تلك  مضابط  تفاصيل  من  المزيد  األيــام  تلك 
الواضحة  العداء  وحــاالت  فيها  ومايدور  الجلسات 
وتضخه  إيطاليا  تديره  الــذي  الكراهية  وخطاب 
المجاورة  األقطار  في  المتواجدين  الليبيين  نحو 
المجلس  ضياء  خبا  وبهذا  بالفناء.  وتتوعدهم 
وانطفأ في جنبات بنغازي الضيقة وتوقف تماما في 

نهاية المطاف.
المختار  عمر  أن  الفترة  هذه  بعد  المالحظ  ومن 

تعريفًا قدحيًا بوصفهم بـ »الكالب الضالة«
حتى  الزالت  الذي  العنفي  الماضي  هذا  من  الهروب 
عام 1992 بصماته النفسية تظلل المكان، هو مادفعني 
على  فيها  أنكفيء  ألمانيا  شمال  في  بقعة،  اختيار  إلى 
إلى  »أولدنبورغ«القريبة  هي  جامعية  مدينة  في  ذاتي 
»هانوفر«،  مدينة  إلى  إداريُا  والتابعة  »بريمن«  مدينة 
يده  وفي  بون  العاصمة  من  شخصٌ  زارني  يوم  وذات 
سياسيا  أن  خبرًا:  احتوت  السعودية.  الوسط  مجلة 
صالت  له  كانت  عُمان،  لسلطنة  مستشارُا  يعمل  ليبيًا 
إمريكية عبر شركات البترول، في ستينيات القرن الـ 20 
وأخبرهم  أوروبــا  في  ليبين  لوشنطن  زيارته  بعد  قابل 
النظام  مع  يتعايشوا  بأن  األميركان  المسؤولين  رؤية 
وأن ليس هناك مسعى قريب  ليبيا،  الذي يسيطر على 
لتغييره. أظلمت الدنيا في عيني. وأشعت عندما أخبرني 
لدراسة  ولكن  مثلي  المبعوث  1997الليبي  عام  خريف 
مواده  ينشر  معارضًا  إعالميا  ليبيا  موقعًا  أن  الكمبيوتر 
باسم »ليبيا وطننا« صار متاحًا باللغة األنجليزية، وسألني 
عن أسماء بأسمائهم يكتبون فيه فأجبته: عن اسمين: 
الموصوم بالمعارض الذي بسبب رئاسته التحاد الطالب 
فرع الواليات المتحدة اآلميركية شارك باسمهم كمراقب 
مدرّج  في  محاضرة  وألقى   ،1976 يناير  لمظاهرات 
الشاعر رفيق المهدوي استدعى فيها للذاكرة مظاهرات 
يناير الطالبية عام 1964 مُضاهيًا عفويتها بقرينتها في 

عام 1976
أبريل  7 من  الـ  الطالبي بحدث  الحراك  النظام  قمع 
وإيقاف  المطرودين  قوائم  في  اسمه  إدراج  فتم   1976
الهندسة في جامعة  الثاني طالب  أما  الدراسية.  منحته 
طرابلس، الذي صار مهندس بترول جيّر لقلمه الحمولة 
للوحدة  ــرًا  ووزي للملكية  معارضًا  أبيه  إلسم  الرمزية 
والخارجية في أول حكومة مدنية بعد انقالب 1 سبتمبر 
حادث  في  ليقضى   ، الملكية  على  العسكري   1969
المقاتالت  قبل  من  الليبية  المدنية  الطائرة  إسقاط 
تاريخ   .1973 عام  فبراير  سيناء  صحراء  في  اإلسرائيلية 
األب لم يشفع البنه من أن يطاله ألشهر اعتقال الثورة 
أبريل  من   7 الـ  لحدث  الممهد  الحدث   1973 الثقافية 

الحدثان اللذان أولدا المعارضة الليبية في خارج ليبيا
بدء  1998مــع  عام  وطننا  ليبيا  موقع  إنشاء  تواقت 
مبتدئًا  المعارضة  احتواء  في  الليبي  النظام  مساعي 
بالموجودين بالواليات المتحدة األمريكية، وقد تكللت 
النظام  يصيّر  إذ  المذكورين.  باحتواء  المساعي  هذه 
مؤتمر  في  به  وألتقي  للهجرة  وزيــرًا  األوّل  المعارض 
للمغتربين الليبيين ببرلين عام 2008، فيتحاشاني ألني 
التي  الرياضي«  والمنطق  »إمجودة  بمحاضرته  ّذكرته 
ألقاها على أسماعنا عام 1976. أما المعارض الثاني فقد 

شروطه  ضمن  من  كان  للمقاومة  رمزا  ظل  الذي 
التي أصر عليها ونادى بها في مفاوضاته المعروفة 
إرحومة  سيدي  اجتماع  في  اإليطالي  الجانب  مع 
جمعية  تكوين   :1929 يونيو  فــي  الــمــرج  قــرب 
وطنية تقوم بسن دستور للبالد ينشأ عنها مجلس 
اإليطاليين  أن  غير  الشؤون.  تدير  وحكومة  نيابي 
الذي  للرجل  ظهورهم  ولــوا  المزمنة  كعادتهم 
لتلك  يأبهوا  ولم  مقاومتهم  في  ورفاقه  استمر 
ذلك  كل  من  غايتهم  وكانت  والشروط.  المطالب 
في الواقع كسب الوقت للقضاء على جذوة المقاومة 
والديمقراطية  الديكتاتورية  إن  ورموزها.  الوطنية 
وشروط  مطالب  وكانت  التلتقيان.  زمن  كل  في 
الصحف  عديد  في  ونشرت  وزعــت  المختار  عمر 
إليطاليا  إحراجا  واإلسالمي  العربي  العالمين  في 

وتعريتها أمام رأيهما العام.
ليبيا  في  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  عقب 
البريطانية  اإلدارتين  سلطات  وقيام   1943 عام 
الليبية  األقاليم  في  األمــور  بـــإدارة  والفرنسية 
أغلب  وعـــودة  وفـــزان  وطرابلس  برقة  الثالثة: 
حراك  حدث  بالدهم..  إلى  الليبيين  المهاجرين 
على  المواطنين  جميع  فيه  نشط  كبير  سياسي 
األربعينيات  أعـــوام  خــالل  مستوياتهم  اخــتــالف 
بهم  يفضي  وشاق  طويل  لطريق  تلمسا  الماضية 
وتكونت  الصحف  فصدرت  والحرية  االستقالل  إلى 
السياسية  والجماعات  واألحــزاب  الثقافية  األندية 
في بنغازي ودرنة وطرابلس وغيرها وأنشطة أخرى 

مماثلة إلى حد متواضع في فزان البعيدة.
ولو  األنشطة  هذه  يرعى  كان  تحديدا  برقة  في 
استقالل  أعلن  الذي  نفسه  إدريس  األمير  بعيد  من 
الحقيقة  في  ذلك  وكان   1949 يونيو  أول  في  برقة 
بالكامل  البالد  استقالل  إلعالن  )ضاغطا(  تمهيدا 
ترأس  محلية  حكومات  تكوين  إلــى  ذلــك  وأدى 
تجربة  صاحب  كــان  ــذي  ال الكيخيا  عمر  إحــداهــا 
حكومة  في  لألمير  ومستشارا  األصل  في  سياسية 
المبعوثان  في  بنغازي  عن  نائبا  وقبلها  إجدابيا 
أعلن عن  الذي  للدستور  إلى صياغة  التركي إضافة 

صدوره في سبتمبر 1949.
وفي  الجماعات  كل  بقوة  نشطت  طرابلس  وفي 
محلية  حكومة  واختيرت  المؤتمر.  حزب  مقدمتها 
أدارت األمور هناك برئاسة السيد محمود المنتصر. 
إلدارة  النصر  سيف  حمد  السيد  انتخب  فزان  وفي 
بعد  فيما  التقت  ثم  تقاطعت  خطوط  حكومتها. 
الواحد بمزيد من الجهود مع الكثير  باتجاه الوطن 

من المشاق وتقطع األنفاس في بعض األحيان.
بلغت  العام  ذلــك  المتسارعة  الخطوات  تلك 
مداها بتشكيل مجلس للنواب في مايو 1950 ضم 
في  باالنتخاب  مقاعده  إلى  وصلوا  نائبا  خمسين 
المناطق الحضرية والقبلية في برقة. وكانت تجربة 
برلمانية جديدة أخرى بعد ظالم االحتالل اإليطالي 

وأنجزت بعدة خطوات وإجراءات سنتابعها الحقا.
يتبع ....

“ليبيا  بمشروع  األلفية  من  األولى  السنوات  في  التحق 
الغد” باسم نجل الدكتاتور، واسترد أمالك العائلة ووضع 

الفتة كبيرة في بنغازي تعلن بدءه في البناء من جديد.
بعد أشهر بدأ موقع ليبيا وطننا النشر باللغة العربية 
المواقع  تتالت  بعده،  وطننا.  الليبية  للمعارضة  وصار 
ليبيا،  أخبار  الليبية،  الوطنية  الحركة  الوطنية،  »الجبهة 
جيل ليبيا وموقع )الجماعة( ليبيا اليوم إلخ. إلى أن ُأنشيْ 
صفحته  فانفتحت  المستقبل«  »ليبيا  موقع  فــي2003 
باسم مؤسسه المعارض، بعد صفحات المعارضة أحزاب 

وجبهات.
بعكس ليبيا المستقبل، التي صارت فضاًء للمعارضة 
اسمها،  تحت  وطننا  ليبيا  فإن  أطيافها،  بكل  الليبية 
تسرب أنصار النظام للكتابة فيها، ألن مؤسسه لم يرغب 
للموقع  امتيازًا  ماكان  واضحا،  سياسيا  لونا  إعطائه  في 
الخاض  القسم  األخــرى:  الليبية  المواقع  من  غيره  عن 
المعنون بملتقى األدباء والمفكرين والفنانين الليبيين: 
الصحيفة  تلك  إلى  بالذاكرة  ترجعنا  »المحطة«التي 
الحائطية التي كنا نقف في رواق مشجر خلف كلية العلوم 
النشاط  هذا  وبسبب  لنقرأها.   1975 عام  بطرابلس 
الصحفي الحائطي فإن كاتبها ومُصدرها يطاله الطرد 
نفسه  المصير  أبريل  من   7 الـ  حدث  في  الجامعة  من 
كلية  في  معيدًا  المستقبل  ليبيا  مؤسس  يطال  الذي 

التربية بالبيضاء في شرق ليبيا
قسم  المستقبل«  »ليبيا  موقع  لبداية  ماشدني 
عليها،  التعليقات  والتنويه  بالذكر  واألحرى  المقاالت، 
معلقين  أن  بل  المقاالت،  على  المعّلقون  يبديها  التي 
مقاالت  يكتبوا  ولــم  المهمة  لهذه  تفرغوا  ثابتين 
الكتابة  بــدأت  أنا  الموقع.  في  النشر  سنوات  طــوال 
بمقاٍل   2015/12/17 بتاريخ  المستقبل«  »ليبيا  في 
عنوانه:«الوسيط... وتوصيف المهمّة »وعنيت ممثلية 
عن  وتوقفت  لليبيا.  المتحدة  لألمم  الثالث  المبعوث 
»ديمقراطية  األخير:  مقالي  وكان  بتوقفه،  به  النشر 
ــا  ــدم ــن فــي24/07/2017.ع ديمقراطية«  بــال  ليبية 
تصفحت األسماء الجديدة ـ القديمة في باب المقاالت، 
المصادفة  كانت  لمقالتي  فيه  مكان  عــن  ألبحث 
دائمًا  مقاالتها  موضوعة  ظلت  الثانية  بدايتي  أن 
الديمقراطية،  والوصفة  األحزاب،  الديمقراطية:„خونة 
بشعور  وخامرني  أدهشني  ما  الديمقراطية«.  ويــدُ 
الغرابة أن الكتاب الذين كتبوا في الموقع في أسبوعه 
األخير قبل توقفه في يوليو 2017، كأنهم لم يتوقفوا 
مسرنمًا  نومه  فــي  يسير  كمن  يكتبون  ظلوا  بــل 
نفسها  الفكرة  إلى  السايق  مقاله  فكرة  من  مسترساًل 
في مقاله القادم، الذي يستأنف به موقع ليبيا المستقبل 

مستقبله.

شهد مجلس نواب 
برقة فترتني نيابتني 
من 1921 إلى 1923 
وترأسه السيد صفي 
الدين السنوسي ثم 

من 1924 إلى 1926 
برئاسة الحاج أحمد 

مفتاح البناني أحد 
نواب درنة وأعيانها

ماشدني لبداية 
موقع »ليبيا 

املستقبل« قسم 
املقاالت، واألحرى 

بالذكر والتنويه 
التعليقات عليها، 

التي يبديها 
املعّلقون على 
املقاالت، بل أن 
معلقني ثابتني 

تفرغوا لهذه املهمة 
ولم يكتبوا مقاالت 

طوال سنوات النشر 
في املوقع

تشبيه ومقاربة !

بين  عالقة  وجود  على  يقوم  و)التشبيه(  المماثلة،  تعني:  والمشابهة  المثل،  هو  الشبه 
المشبه والمشبه به، وال بُد من وجود معنى مشترك لكى تتحقق المشابهة: )فإذا قلت إن 
فالن أسد(؛ فذلك يعنى أنه جامع القوة أو الشجاعة، فاذا وجد هذا المعنى في )فالن( فقد 

أشبه األسد فيه، لثبوت ذات هذه الصفة في األسد.
قلت  فإذا  ناطق،  غير  أو  كان  ناطقًا  روح،  ذي  كل  على  تطلق  »حيوان«  كلمة  أن  نعلم 
»حيوان ناطق« ُقصد بها اإلنسان دون غيره؛ ألن الناطق هنا معناه المفكر بقوة.. ولكن 
يُراعى ما تعارف عليه الناس في ذلك، فإن كلمة حيوان صارت تستخدم في عرف الناس 
للشتم والسب، ال للوصف بالحياة، ولذلك فإنه ال يجوز أن يقال إلنسان يا حيوان احترامًا 

آلدميته وذلك يعتبر منافيًا ومجافيًا لألخالق الحميدة.
)من منظور  بالحــيــوان  االنســــان  تـشـبـــيــه  يجــــــــوز  يقول ال  أن هناك من  كما 
اْلبَرِّ  فِي  وَحَمَْلنَاهُمْ  َآدَمَ  بَِني  َكرَّمْنَا  )وََلَقدْ  يقول:  المقدس  نصنا  ألن  الدين( 
يِّبَاتِ وََفضَّْلنَاهُمْ عََلى َكثِيٍر مِمَّنْ خََلْقنَا تَْفضِياًل(  وَاْلبَحِْر وَرَزَْقنَاهُمْ مِنَ الطَّ

سورة اإلسراء، ويقول:
)َلَقدْ خََلْقنَا اإِلنْسَاَن فِي َأحْسَِن تَْقِويٍم( سورة التين.

ورغم ما أسلفنا من أنه ال يليق مقارنة اإلنسان بالحيوان؛ ولكن هناك مقاربات سائدة 
والسكون  والحركة  والشرب  األكل  والحَيوان في  اإلنسان  ومتداولة ألن هناك شبهًا بين 

والنوم واإلحساس وغير ذلكَ، ولكن هناك الخصوصية لإلنسان بالعقل وتذوق الجمال.
والمالحظ أن األمثال الشعبية تحمل رصيدًا كبيرًا من التشبية والمماثلة بين اإلنسان 
والحيوان، وال شك أن األمثال الشعبية تمثل جزءًا أصياًل من ثقافات الشعوب في مختلف 

أنحاء العالم.
لنرى جزءًا من تلك المقاربات.. إذا أردنا مثاًل أن نحترم ونقدر شخصًا ما فنقول: إن فالنًا 
فى  كنا  لو  أما  والتبجيل،  المدح  سياق  فى  كنا  إن  هذا  كالصقر..  أو  كاألسد..  أو  كالنمر.. 
سياق الهجاء والذم.. وأردنا أن نهين شخصًا ما فنستدعى مسميات مثل.. الحمار .. الكلب.. 
األفعى.. الحرباء... حاشاكم.. بل يصل األمر إلى الحشرات.. صرصري، قملة، نملة... الخ، 
الخصومة  الفجور في  أن  المشاعر كما  الشطط والتطرف في  واألمر أظنه متعلق بمسألة 
الحيوان وهي من »أسوأ« تجليات  إلى  إنزال مكانة اإلنسان  الظاهر بحيث يتم  تأثيره  له 

النفوس المريضة في مجتمعات الجهل.. نحب.. فنجعل المحبوب إلهًا!
ونكره.. فنجعله شيطانًا!

أو  والده،  أفعال  بأفعال تشبه  فيأتي  أباه،  الولد  المقاربات.... حين يشابه  ونستمر فى 
قد يصدر منه موقف شبيه بموقف ألبيه، وغالبًا موقف أو فعل جيد.. فيقال »ولد الفار يجي 
حفار« أو»هذا الشبل من ذاك األسد«، ولو كان أحد من ذريتك )فاشال(؛ أي عكس المثال 

السابق فيقال: »الجمل يخلف البعر«!!
وإذا أكثر أحد من التربص بعيوب اآلخرين يقال »الجمل ما يشوفش عوج رقبته«، أما إن 
كنت أنت شخصيًا منضبطًا وتقوم بعملك بكل جد وإخالص فيقولون عليك: فالن »حمار 

شغل«!!
وإذا كنت تكتم غضبك وتضمر نواياك فيقال »فالن يدس زى الجمل«.. طبعًا مشهور 

جدًا المثل
»ذيل الكلب حطوه فى قصباية طلع اعوج« رغم قناعتي بأن التغيير أمر ممكن دائمًا.. 
كما ال ننسى أيضًا المثل المشهور إذا شكرت إحدى األمهات ابنها القبيح الذميم فيقولوا 

»القرد في عين أمه غزال«..
ويقولون  بالقط..  فيشبهونك  منها  ونجوت  كثيرة  لحوادث  حضرتك  تعرضت  اذا  أما 

فالن:)زى القطوس بسبع أرواح(.
أما اذا كان أحدهم يبكي تصنعًا فتوصف دموعه )بدموع التماسيح(.

صديق  وذكرني  بالحرباء،  يشبهونه  التلون  وكثير  بالثعلب،  يشبهونه  المكار  الداهية 
يشبهونه  بالمراوغة  اشتهر  من  وهو  الليبية  البيئة  خصوصية  فيه  تتضح  آخر  بمثال 
رائحة  ذو  كان  من  أما  به،  اإلمساك  يصعب  أملس  السمك  من  نوع  وهو  بـ»البوزلفيت« 
إال  رائحته كريهة  الماعز( وكأن ال شيء  العتوت« وهو)تيس  زى  فيقولون »صنته  كريهة 

التيس.
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رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
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عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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بالد يلهث فيها الشعر

كان تدخل أميركا في فيتنام )وأقول تدخل، وال أقول غزو، ألنه تم بموافقة النظام القائم في ما كان 
االستعدادات  له  واتخذت  مدروسًا  أمرًا   2003 سنة  العراق  وغزوها  حينها(  الجنوبية  بفيتنام  يعرف 
المالئمة. ففي الحالة األولى كان الهدف الحيلولة دون سيطرة قوات ثوار »الفييتكونغ« الشيوعيين 
الصين  من  بدورها،  )المدعومة،  الشيوعية  الشمالية  فيتنام  جمهورية  من  المدعومين  الجنوبيين 
تحت  فيتنام  شطري  وتوحيد  هناك  القائم  النظام  وإسقاط  فيتنام  جنوب  على  السوفياتي(  واالتحاد 
أميركا  إلى  بالنسبة  فيه،  مرغوب  غير  تأثير  من  ذلك  يجره  أن  يمكن  ما  إلى  إضافة  الشيوعية،  راية 
والغرب، على الوس )التي كانت بها فعاًل حركة ثورية شيوعية قوية عرفت باسم البتتالو( وكمبوديا 
امتالكه مخزونًا  للغزو بهدف إسقاط نظام قائم بذريعة  العراق تم االستعداد  وتايلند وبورما. وفي 

من أسلحة الدمار الشامل يستطيع أن يهدد بها »االستقرار« في المنطقة، وبالتالي في العالم.
تمامًا.  مختلفًا  األمر  كان  تدخاًل(  وليس  غزو  )وهو  ألفغانستان  األميركي  الغزو  إلى  بالنسبة 
االنقالب  عقب   ،1978 سنة  منذ  األفغان  »المجاهدين«  فصائل  تأسيس  في  أسهمت  فأميركا 
»حرب  رجال  يستخدمها  أن  يمكن  التي  األسلحة  بأحدث  ودعمتها  هناك،  الشيوعي  العسكري 
النظام  1978، لحماية  المتدخلة، نهاية سنة  بالقوات السوفياتية  الهزيمة  إلحاق  العصابات« بهدف 
 ،1992 سنة  أفغانستان،  من  السوفياتية  القوات  انسحاب  إلى  الحرب  أدت  وعندما  الحليف.  األفغاني 
األفغاني  الشأن  أميركا  وتركت  المجاهدين،  فصائل  بين  السلطة  على  المسلح  الصراع  احتدم 
في  يدها  وأطلقت   ،1994 سنة  »طالبان«،  حركة  بتأسيس  سارعت  التي  باكستان  حليفتها  يد  في 

أفغانستان، فتمكنت من هزيمة قوات المجاهدين وإحكام قبضتها على البالد سنة 1996.
ألنها  أفغانستان،  في  السلطة  على  »طالبان«  استيالء  على  معترضة  أميركا  تكن  لم  وإذن، 
تكن  لم  »طالبان«  بنظام  أميركا  فعالقة  باكستان.  حليفتها  بمقاليد  محكومة  أنها  إلى  مطمئنة 

عالقة عدائية، وإن لم تكن ودية أيضًا.
التي نفذها تنظيم  المعروفة   2001 11 سبتمبر  واقعة  أميركا و»طالبان« هو  بين  العداء  ما فجر 
الحركة  أميركا  فاعتبرت  ونظامها،  »طالبان«  حركة  رعاية  تحت  أفغانستان  في  الموجود  »القاعدة« 

شريكة لتنظيم »القاعدة« في هذه الحادثة.
متسرعة،  وحتى  سريعة،  فعل  ردة  أميركا  قبل  من  أفغانستان  غزو  كان  المعطيات  هذه  إطار  في 
بنية  لم يكن  الغزو  والهدف من  أعاله.  المثالين  فيه، كما في  ولم يكن مشروعًا مدروسًا ومتدبرًا 
تنصيب  بهدف  كان  وإنما  والعراق(  فيتنام  حالتي  على  أيضًا  ينطبق  األمر  )وهذا  الدائم  االحتالل 
أية مقاومة  البالد واجتثاث  نظام حليف وتقويته عسكريًّا بما يمكنه من بسط سيطرته على كامل 

مسلحة.
تدخل  أو  احتالل  قوة  مسلحة  مقاومة  حركة  هزمت  أن  يحدث  لم  أنه  التاريخ،  خالل  من  نعرف، 
أجنبي هزيمة عسكرية على غرار هزيمة ألمانيا في شمال أفريقيا أمام بريطانيا أثناء الحرب العالمية 
االنسحاب  يتقرر  وإنما  الحرب.  نفس  أثناء  الحلفاء  قوات  أمام  المحور  دول  قوات  هزيمة  أو  الثانية، 
إضافة  السياسي،  أو  االقتصادي  مردوده  من  أعلى  التدخل  أو  االحتالل  مشروع  تكلفة  تصبح  عندما 
هذا  )في  المستعمِر  البلد  داخل  واحتجاجات  واعتراض  تذمر  من  ذلك  يستثيره  أن  يمكن  ما  إلى 

السياق علينا أن نتذكر ما أثارته الحرب في فيتنام من حركات احتجاج قوية داخل أميركا(.
وإذن، بهذا التفريق الفني الدقيق بين االنسحاب جراء هزيمة عسكرية واالنسحاب بسبب ارتفاع 
الجانب  وعلى  ذريعًا،  إخفاًقا  أخفق مشروعها  وإنما  قد هزمت،  أميركا  تعتبر  ال  البقاء،  تكلفة مشروع 

األفغاني تعتبر »طالبان« قد أحرزت نصرًا مؤزرًا جليًّا.
وإنشائها  إيران  في  الشيعية  المؤسسة  أن سيطرة  إلى  المقال،  هذا  ختام  في  اإلشارة،  من  بد  ال 
وفتح  اإلسالمية«  »الصحوة  سمي  لما  معنويًّا  دفعًا  أعطى  قد   ،1979 سنة  إسالميًّا،  دينيًّا  نظامًا 
إيران  في  اإلسالمي  النظام  سعي  والتوقعات  األحالم  هذه  عزز  وقد  والتوقعات،  األحالم  أفق  أمامها 
إلى تصدير »الثورة اإلسالمية«، خصوصًا في دول الجوار. ليس لـ»طالبان«، في ما يبدو، سعي إلى 
اإلسالمية  للحركات  قويًّا  معنويًّا  انتعاشًا  سيشكل  انتصارها  أن  المؤكد  من  لكن  الثورة،  تصدير 

المتطرفة من مثل »أنصار الشريعة« و»داعش« و»بوكو حرام«.

واألساطير  الكتب  إلى  أعود  الكتابة،  أريد  »عندما  رسل(:  )برتراند  اإلنجليزي  الفيلسوف  قال 
غالبا،  فأجد  أنا  أما  أكون غامضا مثلها!«.  وأاّل  أكتب مثلها،  أاّل  بها، حريصا  القديمة، وأستمتع 
ما يعينني على كتابة مواضيعي، من قراءاتي سواء أكانت بذرته في عقلي، أو أن أجدها عندما 

أبحث عما يفيد هذه البذرة.
البذرة كانت لسؤال قديم لطالما راودني عن أسباب النجاح السريع والمتواصل الذي حققه 
قصته  منذ  لمسيرته،  البداية  من  متابع  أنني  حظي  حسن  من  فأنا  األصفر،  محمد  الروائي 
أن  قبل  من  قلت  قد  وكنت  عاما،  ثالثين  من  أكثر  منذ  كتبها  التي  جورب«  »حكاية  القصيرة 
األديب الراحل خليفة الفاخري بشر من البداية بتميزه، وقال: »هذا كاتب جيد للغاية، وأرى له 
وأحس  قراءتها  وتابعت  اللغات،  من  عدد  إلى  وترجمت  رواياته  وتعددت  مسيرته..«  في  شأنا 
أنه يجيد ما يقوله، ويقدمه للمتلقي بوضوح، وبساطة وطرافة، وكثيرا ما تساءل عقلي  دائما 
عن سر هذا القبول والنجاح، فما أن أشرع في قراءة عمل له حتى يأسرني حتى أنتهي منه. ولم 
أجد تفسيرا مقنعا، فالروايات الليبية كثيرة، وجيدة حيث الوصف والحبكة، وفوق ذلك ما يريد 
الروائي محمد  به  الذي تفرد  التميز  أن نجد ذلك  إيصاله، ويصلنا بمتعة ولكن يصعب  كتابنا 

األصفر.
من أيام قرأت مقالتين، واحدة عن التأليف والثانية عن األسلوب كتبهما الفيلسوف األلماني 
وجعل  مطلق،  شر  إال  هو  ما  بالحياة  يراه  فما  التشاؤمية،  بفلسفته  المعروف  شوبنهاور،  أرثر 
بيد  أداة  العقل  أن  فيرى  والعقل،  اإلرادة  بين  العالقة  فيها  يربط  التي  تلك  المثالية  فلسفته 
اإلرادة وتابع لها. يقول في مقالة األسلوب، وهي مقالة طويلة، ولكنني سأنتقي منها ما يبرز 
األسلوب  في  »التكلف  شوبنهاور:  يقول  األصفر.  محمد  الروائي  به  تفرد  ما  في  نظري  وجهة 
قرارة  في  يدرك  الكاتب  ذلك  يبذله  الذي  والجهد  الوجه...  بمالمح  بالتالعب  يكون  ما  أشبه 
أن  عن  كله  العجز  عاجزون  الدارجين  الكتاب  أولئك  أن  أعنيه  والذي  أقول..  ما  حقيقة  نفسه، 
يعقدوا العزم على الكتابة بما يفكرون فيه ألنهم يدركون أنهم لو فعلوا ذلك، فإن أعمالهم 
فأمثال  القيمة.  عديمة  تكون  ال  قد  ذلك  مع  أنها  لهم  يخطر  وال  ساذجة،  صبيانية  تبدو  قد 
أولئك الكتاب لو وجدوا في أنفسهم القدرة على اإلقبال على العمل بصدق وأمانة، فيقولون، 
ببساطة، ما يدور بأذهانهم من أفكار، بالطريقة نفسها التي يتنكرون بها، فإنهم حريون أن 
يكونوا جديرين بالقراءة، بل يصبحون في نطاق مجاالتهم الخاصة ذوي جدوى ومنفعة للقارئ. 
مدى  وأبعد  أعمق  أفكارهم  أن  القارئ  إقناع  في  يجهدون  ذلك،  يفعلوا  أن  من  بدال  أنهم  إاّل 
مما هي عليه في حقيقته. فيقولون ما يرغبون في قوله في عبارات مطولة تتلوى هنا وهناك 
بطريقة مفتعلة غير طبيعية، ويصوغون كلمات جديدة ويدبجون جمال مفرطة في الطول تدور 

وتدور حول الفكرة حتى تغبقها، وتضفى عليها غموضا أشبه بالتخفي.. »
األصفر بعيد عن الدور واللف والتفلسف، وانتقاء الكلمات الغريبة أو نادرة التداول. أسلوبه 
هو  ما  مستخدما  وأبلغها  الجمل  وأقصر  وأسهلها  الكلمات  بأبسط  يقوله  وبسيط  مباشر 
المعنى بسير سهل، كما يتراءى للقاريء ولكنه ممتنع بسبب قدرته على  إليك  متداول فيصل 
صفحة،  أية  عشوائيا  نفتح  دعونا  السعادة«  »علبة  روايته  اآلن،  أمامي،  واإليضاح.  التبسيط 
وننتقي منها فقرة، ها قد فتحنا الصفحة رقم )7( نترك الفقرة األولى ألنها تتمة للفقرة السابقة 

من صفحة )6(. تقول الفقرة:
»حقيقة عندما أذهب بالقفة لسوق الفندق البلدي أختار ثمرات الطماطم السليمة وربطات 
عديمة  كانت  إن  أوال؛  على شمها  أحرص  التي  الطرية،  والشبت  والبقدونس  والكسبر  النعناع 
الرائحة ال أشتريها، حشائش البراك والمحشي والشربة والحساء ال معنى لها إن فقدت عطرها، 
وفرقعت  بسهولة  انكسرت  إن  أوال،  أسفل  من  أكسرها  والفجل  والجزر  الحار  الفلفل  قرون  أما 
الباعة هناك يعرفونني  الرياضيات. كان  إثباته، كما يقول معلم  المطلوب  معناها طازجة وهو 
وينزعجون مني، ألني ال أمأل الكيس عشوائيا وأنتقي ببطء وبتركيز وبقصد أفضل ما عندهم 
من خضروات وفواكه... كل الخضروات والفواكه التي أجلبها ستراها غزالة التي تعجبني جدا، 
وحتما ستسجل في ذاكرتها وتقول عني: »يا ناعليا منا وخالص، حتى في شراء الخضرة شاطر، 
وكذلك أحب أن أسمع من عمتي سالمين، وأنا أسلمها القفة عبارات حلوة مثل: »جاك الجود، 

وعليك حجاب«.
يتواصل  ولكنها ممتنعة. هكذا  متداولة وسهلة  مباشر وبسيط. جمل قصيرة ومعان  سرد 
سرد األصفر وبين األسطر إشارات لما سوف يشكل الحكاية فيما بعد، ويربط ما بين مواقفها 
النهاية إلى ما يريد أن يقوله. هذه البساطة، في الجمل والكلمات والمعاني، التي  لنصل في 

تصل بنا دائما إلى لب الحكاية ومغزاها، التي ال تكون في الغالب ببساطة األسلوب.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

لقد  كثيرة:  أعمارًا  أعطتني  لكنها  عمري؛  أخذت  الكتابة 
والناثر  األغريقي،  المسرح  في  »اسخيلوس«  عمر  منحتني 
العرب  وأعمى  التوحيدي«،  حيان  ــو  »أب أبوالمؤانسات 
و»ماركس«  »نيتشة«  تكلم:  هكذا  المعري«.  العالء  »أبي 
و»كانتزاكي«، »آنا اخماتوفا«، و»فارس شدياق« والناثر»نزار 
قباني« و»يوسف القويري« و»الصادق النيهوم«. لقد أسرتني 
لـ»السردية،  تشيعت  ولهذا  خاصة،  نثرها  وفي  الكتابة، 
السيرة، الشذرات«، وحتى وإن كان اللب الشعر، فإن النثر كان 

حالوة الروح.
ما كتبت كتبت، ولم أكتب غاضبًا، وال ركبت فرس الكالم، 
ولست  الحياة،  الكتابة  السالم،  الكتابة  حرب،  أيما  لخوض 
أنقدها،  قراءة ال  أتعاطف مع  لم  وإذا  المغالبة.  مغاليًا وال مع 
أتعاطى  لوكنت  كما  ومزمزة،  بل  ورويــة؛  مهل  على  وأكتب 
جهة،  من  تجاوزها  من  بُد  ال  كتابة  كل  لكن  حبًا.  أو  خمرًا 
ومن جهة أخرى، كنت أتمنى أن استوليت، على وقتي ونهبت 
قبل  وكانت  قوة سجنتني،  المحيط ومن جبروت  عمري، من 
مصادرة حريتي، من هذا ال نملك وقتنا، ومن ال يملك وقته 
ال يعيش حياته. لقد كنت أتمنى، كتابة ما لم أكتب لألسف، 

لكن ما كتبت لم أندم عليه.
اسم كتاب ما كما اسمُك واسمي، دال وغير دال، فاالسم 
كثيرًا ما يكون من جنس حامله، لكن في أحيان ال يدل على 
حيث  من  غــازي«  بني  »سيرة  يخص  فيما  والتناص  جنس. 

يؤشر  أن  يمكن  كما  هالل«،  بني  »سيرة  إلى  يؤشر  األسم 
إلى داللة اصطالح السيرة في اللغة العربية. لكن النص كما 
أعرف  وال  أردت،  فلقد  اللغوية،  الداللة  لهذه  مفارق  أتصور 
عند  مفتوحًا  نصًا  له،  جنس  ال  نصًا  أكتب  أن  نجاحي،  مدى 
مثل  تخصيصًا،  الغالف  على  أكتب  لم  وأني  خاصة  البعض، 

مصطلح »رواية« أو غيرها.
قارئ  »لكل  غازي« هي نص  بني  أن »سيرة  أعتقد  ولهذا 
في  ركنها  وحتى  متنها  وفي  عنوانها،  من  هكذا  ــراءة«،  ق
عن  يبحث  قارئ  يكون  عند  المكتبة،  أرفف  على  أو  الذاكرة، 
»ألف  رواية  في  السجن،  فإن  ذلك  وعلى  مسبقة.  تصورات 
وشائج  فثمة  الطفل،  شباب  مكان  هو  غبراء«،  وليلة  داحس 
العالقة  األولى  ففي  »داحــس«.  وشاب  »سريب«  طفل  بين 
في  الجدة  أهمية  تكشف  والــجــدة،  الطفل  بين  الثنائية، 
االبن  الشاب  بين  العالقة  »داحس«  الثانية  وفي  الطفولة، 
واألب، والزمن في سلسلة تصاعدية، فيما الواقع في الثانية 
بني  و»سيرة  الجدة،  »سريب«  هنا  من  أسطورة.  كما  يبدو 

غازي« األم، فيما »داحس« الحفيدة.
»سيرة بني غازي«، صدر في طبعته األولى في التسعينيات، 
دار  الثانية-  الطبعة  ثم  بنغازي،  للثقافة/  العام  المجلس  عن 
رواية سيروية  2011. وهو سيرة مدينة،   – القاهرة  ميريت- 
تسجيلية. أردت أن أكتبها كرواية خارج السياق، لهذا فيها من 
فنون الشعرواألساطير، والمسرح والسينما والفن التشكيلي، 

تمتزج  الشعبية،  والرواية  والمذكرات  والتاريخ  والصحافة 
الجغرافيا  ومكان  والواقع،  األسطورة  زمان  والزمان،  بالمكان 
المخيلة  امتزاج  في  كتاب،  وهي  يتداخالن.  حينما  والتاريخ 
ولهذا  الشفهية.  والرواية  والكتب  الواقع  من  بالمقروء، 
تحتوي  كما  آخرين،  لكتاب  نثرية،  شعرية  مقاطع  تتضمن 
بنغازي. حيث لكل  المدينة  إلى يومياتي في  أساطير، إضافة 

مدينة تفرد غني بالتجربة والمعارف.
كقصيدة  مكثفة  ــة  رواي غـــازي«،  بني  »سيرة  هــذا  من 
نثرية، ونثرية سرد كما »سيرة بني هالل« والسير الشعبية. 
عالقة  خالل  من  والحرية،  والسجن  الحياة  في  تجربتي  وهي 
بالمدينة، مسقط الرأس، مدينة الحرب والسالم، التي عاشت 
الثانية، كما مدينة صغيرة عثت فيها جيوش  الكبرى  الحرب 
ويفككها،  متأنيا  ــازي«  غ بني  »سيرة  يطالع  ومن  كبرى. 
صغرت  وإن  عــدة،  مستويات  في  البشري  التاريخ  سيطالع 

فداللتها عميقة.
القراءة  وروح  الــقــراءة،  تلبستني  وقد  الحياة  بــدأت  لقد 
جدي  لكن  تدوين،  دون  قراءة  ال  أن  مبكرًا  وعرفت  الكتابة. 
وتناقل  مشافهة،  القراءة  فعنده  ذلــك،  غير  يرى  األعمى، 
لكن  مرصود،  فالمكتوب  انتهاك،  ــدون  ت وكــل  سماعي، 
النساء«،  »بيض  روايتي  في  جاء،  وقد  وحيوي.  حي  الشفهي 
العالء  أبي  عين  كما  ثاقبة،  وبعين  الرأي،  بهذا  يسعى  جدي 

المعري، ألح أن يقول ال للتدوين، وأدون ما قال.

سنغافورا،  في  سحاب  ناطحة  صعدتُ  زجاجي،  مصعد  في 
الدولة كلها، وطن برمته تستطيع أن تجمعه  فرأيت حدود 
أو  نهار  قارب في نصف  في إطاللة واحدة، وتدور حوله في 
من  أقل  دولة  وتغدو  كثيفًا،  شيء  كل  يصبح  وهناك  أقل، 
مساحة أصغر بلدية في ليبيا إحدى أفضل عشرة اقتصادات 
في العالم، تتواصل فيها الفنون كاحتفال في حديقة، ويروي 

معمارها المتنوع تاريخًا متصاًل.
المسافات  تجعل  الــحــدود،  مترامية  ــارة  ق في  نعيش 
نكتب  ما  بين  الحوار  يفتر  وقائظة،  ووعــرة  شاسعة  بيننا 
لياله،  على  يغني  فكل  الجوار،  إلى  يلتفت  أحد  وال  نقرأ،  وما 
في  كثيرًا  فكرت  صوبه.  يلهث  بعيد  برق  في  يحدق  وكل 
محيطه  في  تاريخًا  فن  لكل  الليبي، ألن  للشعر  تاريخ  كتابة 
اإلنساني، لكن كان  اإلبداع  تاريخ  يبحث عن موقع قلم في 
التاريخ  كتابة  يجعل  زمني  تراكم  على  العثور  الصعوبة  من 
التاريخ؛  في  تائهًا  عمومًا  الليبي  الفن  يكن  لم  ممكنة، 
مهمة  أسئلة  أثيرت  أيضًا.  الجغرافيا  في  ضائعًا  كان  ولكنه 
في النصف الثاني من القرن العشرين من قبل كتاب كانوا 
القادمة، لكن كل جيل  األجيال  التواصل مع  معنيين بفكرة 
وتُهمل  السطر،  على  ليست  نقطة  من  يبدأ  أن  يحاول 
للفن  تاريخًا متصاًل  أن تشيد  التي من شأنها  األسئلة  تلك 

والهوية.
فرنسا،  تاريخ  ألمانيا،  تاريخ  العبارتين:  هاتين  »فــي 
بالمعنى  التاريخ  بينما يحتفظ مفهوم  إليه  المضاف  يختلف 
تاريخ  التقنية،  تاريخ  اإلنسانية،  تاريخ  عبارات:  وفي  ذاته. 
هو  إليه  المضاف  ليس  ذاك،  أو  الفن  هذا  تاريخ  العلم، 
شيئًا  مرة  كل  تعني  )تاريخ(  كلمة  حتى  بل  المختلف،  فقط 
تاريخ  لسرد  تمهيده  في صدد  كونديرا  يقول  كما  مختلفًا« 
الرواية األوروبية، بينما يقول األلمعي جوليان جراك »تاريخ 
يتضمن  ال  أن  يجب  فقط،  التاريخ  من  العكس  على  األدب، 
انتصارًا  ليست  فيه  الهزائم  ما دامت  االنتصارات،  أسماء  إال 
السياسي  التاريخ  بين  الفاصل  الحاجز  يحدد  كي  ألحــد«، 
العكس  »على  األدب  تاريخ  أن  وحيث  الــروح،  تاريخ  وبين 

قيم. وألن  تاريخ  بل  أحداث؛  تاريخ  ليس  التاريخ فقط«  من 
الهوية ال تصنعها السياسة وال الحروب وال األحداث الكبرى 
فقط، حاولتُ كتابة تاريخ للشعر مبتدئًا من السؤال المبكر 
لكني  شعراء«  لدينا  »هل  التليسي:  خليفة  للناقد  والمقلق 
أخفقت كمن يبحث عن إبرة في كومة رمال، أو كمن يحاول 
نفسه،  السياق  وفي  غابة شوك،  حرير من  خيوط  يجمع  أن 

تبدت الهوية كهالم كلما حاولت لمسها.
األثناء،  في  يكتبون  كتاب  مع  أتواصل  أن  مرارًا  وحاولت 
وأعلق على مقاالتهم، وال  أجادل  نفسه،  الموقع  وأحيانًا في 
أي  أو  سقراط  أفكار  على  أعلق  وكأني  يجادل،  أو  يرد  أحد 
الكاتب  باستثناء  الثامن عشر،  القرن  نحبه من  كاتب قضى 
عمر الككلي ال أحد يلتفت أو يحاور، وكل يغني على ليبياه، 
وكل محكوم بمونولوج ال يحب أن يشوش عليه أحد، أو ما 
الكثير  يحكم  الذي  الالوعي«  »تيار  النفس  علم  في  يسمى 
لذلك  بالوعي.  موصولة  أنها  تتوهم  التي  الكتابات  من 
من  شــيء،  كل  في  المنفرد  العزف  ظاهرة  لدينا  تفشت 
التأريخ إلى السياسة وصواًل إلى الفكر والنثر األدبي والشعر، 
مثل رعاة يعزفون على المزامير في خالء ال توجد فيه حتى 
جماعات  نُكون  أن  حتى  كيف  نعرف  ال  الصدى.  ترد  وديان 
بياناتها  أو تصدر  اختصاصها،  أو  بفنها  تهتم  أو مجموعات 
في  لذلك  مغامرته.  جدوى  أو  مستقبله  أو  لفنها  رؤى  عن 
هذه األرض الشاسعة التي ال يحيط بها مصعد وال حتى قمر 
تتخللها  قاحلة  صحراء  إلى  مجال  كل  يتحول  واحد،  صناعي 
الواحات المعزولة بالقحط أو الشجيرات المتناثرة، فنتوه في 

تاريخنا الخاص مثلما نتوه في الجغرافيا.
ليبيا  في  متصل  نقابي  لعمل  تسجيله  يمكن  تاريخ  ال 
وال منظمات مدنية لها تاريخ، وال أحزاب استمرت حتى في 
التي  المسارح  حتى  تجمع،  أي  يتبعثر  ما  سرعان  المنفى، 
لم  ألننا  تاريخا،  تراكم  ال  الفريق  عمل  تستلزم  بطبيعتها 
وأبرز عمل  المصنع،  أوجده  الذي  الفرق  أسلوب  نتمرن على 
التي سرعان ما  )الرغاطة(  تراثنا، نسميه  جماعي شيوعًا في 

تتفرق جماعتها بعد إنهاء المهمة الموقتة.

قد يكون استرسالي فيه نوع من التعميم، وليس بمنجى 
ممكنًا،  الحوار  يكون  حين  فيه  التشكيك  أو  التقويض  عن 
وفي  تاريخنا،  سرد  في  الكبيرة  الفجوات  إلى  فلننظر  لكن 
األداء النقدي الذي لم يستطع كتابة قصة ألي فن أو ضرب 
أقيمت  التي  الندوات  أو  الملفات  عند  ولنتوقف  اإلبداع،  من 
والضباب  والقلق  االرتباك  مدى  ونرى  الهوية  مسألة  حول 
فيها  تهترئ  الذي  الوطن  هذا  في  ولنتأمل  يعتريها،  الذي 
فال طرق سلسلة  والمواصالت،  للتواصل  التحتية  البنى  كل 
وال سكة حديد وال مطارات تحترم مواعيدها وال نقل بحري 
أرهقتنا  السكان،  ثلثي  من  أكثر  عليه  يتجمع  ساحل  في 
في  والقفز  الصفرية  البدايات  وأرهقتنا  الجافة،  المسافات 
بينها،  صلة  ال  التي  الوطن  هذا  مراحل  وأرهقتنا  الظالم، 
المربع  من  وتبدأ  قبلها  ما  تمحو  أن  على  تصر  مرحلة  كل 
الطرق؛  على  المتناسلة  المطبات  أرهقتنا  وأرهقتنا.  األول، 
المستقبل،  إلى  البلد  والمتكاثرة في كل دروب مسارات  بل 
الجغرافيا  السياسية والثقافية واالقتصادية، وأرهقتنا مناهج 
التي تتحدث عن مناخات مختلفة في أرضنا القارة التي طالما 
أديرت من مكتب واحد وبمزاج واحد، وأرهقتنا مناهج التاريخ 
واالنتصارات  والمالطم  المعارك  عن  سوى  تحكي  ال  التي 
والهزائم، وال تاريخ لدينا للقيم؛ حيث الفن وحده من يكتب 

تاريخها.
ما  إال في  نحدق  الوطن ال  عابرون في هذا  كأننا ضيوف 
على  نختلسه،  ثم  نلمسه  ما  إال  يهمنا  وال  ونستهلكه،  نراه 
موعد دائم مع الرحيل. نرحل أو نترحل من تصور إلى تصور، 
شعار  ومن  الفتة،  إلى  الفتة  ومن  قانون،  إلى  قانون  ومن 
إلى شعار، ومن إعالن إلى إعالن فال تزدهر إال تجارة الورق 
والقرطاسية وصناعة األختام. من إعالن سلطة الشعب إلى 
ونلهث  نسير  مكاننا،  نغادر  أن  دون  ترحلنا  دستوري  إعالن 

دون أن نتقدم وكأننا على سير متحرك في صالة رياضية.
نعيش المفارقة الوجودية ألي محتوى بشري صغير يتوه 
في المساحة، أمة صغيرة في أرض واسعة مثل عائلة صغيرة 
ردهاته،  في  مصادفة  إال  أفرادها  يلتقي  ال  ضخم  قصر  في 
لكن ما يميز األمم الصغيرة عن الكبيرة، كما يفكر كونديرا 
لعدد  الكمي  المعيار  ليس  )الستارة(،  الشيق  كتابه  في 
يقينا  ليس  وجودها  أعمق:  آخر  شيء  »بل  فقط؛  سكانها 
ورهان  خالفية  مسألة  دوما  هو  إنما  لها،  بالنسبة  بديهيًا 
ومخاطرة. إنها متأهبة للدفاع ضد التاريخ، هذه القوة التي 
تتخطاها وال تأخذها بعين االعتبار، بل ال تراها«. وفي مثل 
هكذا ارتياب وجودي تقع الفنون، وفنون الكتابة خاصة، في 
قبضة الفزع من الزوال، إبراهيم الكوني مثال، أو قلق يتعلق 
من  خوف  أو  القويري،  ويوسف  القويري  عبداهلل  بالهوية، 
الذوبان وتالشي المالمح في سياق آخر، سعيد المحروق، أو 

نزوح إلى الضفاف األخرى، واألمثلة كثيرة.
إال  ينتمي  ال  بأنه  يقينًا  كاتبها  في  الصغيرة  األمة  تزرع 
األحداث وشرعية  تاريخ  تعزز  واقعة  إلى  األدب  فيتحول  لها، 
الكيان، أو إلى قضية شعب وليس قضية تاريخ أدبي يسرد 
توطئة  كل  وتغدو  وجودها،  يتهدد  ال  أرض  على  قصته 
سياسيًا  بيانًا  ــ  أخرى  ثقافة  في  به  يُعرف  ـ  ليبي  لكاتب 
اإلنساني  أفقه  يحجم  السياسي،  نظامه  وطبيعة  وطنه  عن 
)أزعج  الصغيرة  ألمته  الموقتة  اإلخبارية  بالوقائع  ويلحقه 
هذا القاص عمر الككلي حين تُرجم أحد نصوصه ونشر في 

مجلة عالمية(.
وأن  المتشابك  العالم  هذا  في  طريقنا  نشق  أن  نحاول 
نصنع تاريخنا دون تدخل، لكن، دائمًا، هناك األمم الجالسة 
في  الليل  طوال  تنتظر  التي  »وتلك  المؤتمرات  قاعات  في 
بلدي  على  ينطبق  التوصيف  هذا  الحظ  ولسوء  الردهة«. 
لها  ترسم  كانت  المهدد  وجودها  تاريخ  عبر  ودائمًا  اآلن، 
نتائج  تنتظر  كمريضة  فيها،  تشارك  ال  اجتماعات  البدايات 

فحوصها في ممر أمام المختبر.

األصفر؛ السهل واملمتنع
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من  شكال  يحقق  األهلي،  العمل  مجال  في  االنخراط  كان  إذا 
أشكال االرتباط الحر بين المواطنين، فهو مكون أصيل أيضا 
والناس،  الحكومية  المؤسسات  بين  ومطلوبة  حيوية  لوصلة 
وبذا فإن اتجاهه األخير إلى تعزيز دورهم في النشاط المدني 
النشاط  استنهاض  حضاري،  بشكل  بمطالبهم  للتعريف  هو 
الخدمي بأبعاده االقتصادية واالجتماعية والصحية، وبذا فتح 

آفاق الوعي الجمعي بضرورات المشاركة وأهميتها.
لكن ماذا عن دور الكاتب والمثقف وفي ليبيا تحديدا كيف 
في  موجودة  غائبة،  حاضرة  تبدو  التي  العالقة  هذه  نفسر 
لكنها  تطبيقها،  اتجاه  في  ويدفع  وأفكاره  وتصوراته  كتاباته 

تغيب في مشاركته لترجمة تلك األفكار؟

مجتمع عسكري
باب  من  »أوال...  قناوبقوله:  مفتاح  والقاص  الكاتب  يجيب 
العسكري  بالمجتمع  الليبي  المثقف  بعالقة  ذكرتني  الدعابة، 
المثقفين  أغلب  الماضي، حيث تم ضم  القرن  ثمانينيات  في 
وعاشوا  العسكرية،  والكليات  اإللزامية  للخدمة  والكتاب 
حاليا  عالقتهم  أما  طويلة،  العسكري سنوات  المجتمع  ضمن 
المدني  المجتمع  هو  ما  على  فتتوقف  المدني،  بالمجتمع 
هوالجمعيات  المقصود  كان  إذا  أنه  وأضاف  نقصده؟«.  الذي 
األهلية  الثقافية  الجمعيات  من  كبير  عدد  فهناك  األهلية، 
لضعف  توقف  والبعض  يعمل  زال  ما  بعضها  إشهارها،  تم 

اإلمكانات أوالظروف األمنية.

دور سياسي
للمثقفين،  السياسي  هوالدور  حقا  يغيب  ما  أن  قناو  ويرى 
في  االنــخــراط  عليهم  ينبغي  حيث  نظره  في  وهــواألهــم 
والتأثير  المساهمة  ليمكنهم  أحزاب  أوحتى  جمعيات سياسية 
للسلطة،  الوصول  على  العمل  يعني  ال  وهذا  محيطهم،  في 
أن  أو  الحقيقة،  المعارضة إلظهار  أن تكون في  أحيانا  فيكفي 
تكتب في الشأن السياسي بشكل وطني محايد، أو أن تشارك 
تجمعات سياسية توعوية، أما االلتزام بالعمل الثقافي البعيد 
عن السياسة فلن يقدم الكثير في مجتمع متخلف ال يستطيع 
الربط بين السياسة والثقافة؛ لذا تأثيره في عصر الميليشيات 

وانفالت السالح بطبيعة الحال ضعيف جدا.
الدولة  كانت  السابق  العهد  »فــي  معلقا:  ويستطرد 
وأجهزتها األمنية تعمل ألف حساب لندوة تعقد في مقر رابطة 
يخشى  نظام حكم  المحامين، ألن هناك  نقابة  أومقر  الكتاب 
أن يثور عليه الناس، أما حاليا فال توجد سلطة مركزية يمكن 
الحقيقية موزعة بين ميليشيات  السلطة  أحد،  يثور عليها  أن 
محلية تحكم في حدود تأثير سالحها، والحكومة مجرد ديكور 
لوضع ميزانية وصرف األموال فقط، وال تملك سلطة حقيقية، 
في  الضعيف  الطرف  ألنــه  صعب  المثقف  دور  أصبح  لهذا 

المعادلة ويمكن إرهابه أوإسكاته إن كان فعاال أومؤثرا«.
العالقة  هذه  الطويل  عبدالحكيم  والباحث  الكاتب  ويفسر 

بضعف موقف المثقف الليبي »فهو منذ 2012 يتجنب الترشح 
في انتخابات مجلسه البلدي ناهيك عن برلمانه! كما ال يرأس 
جمعية أهلية سياسية إال ما ندر، وأظن أن أقوى األسباب هو 
يمكن  فال  أقلية ضئيلة هشة في مجتمعه،  إلى  ينتمي  ألنه 
مثقفات  بعدد  ليبيا  في  والمثقفين  المثقفات  عدد  مقارنة 
وكذا  مثال،  أوالسودان  أوتونس  مصر  أو  العراق  ومثقفي 
الخبرة والعراقة األدبية والسياسية لديها، ومن الطبيعي أن 
وبالتالي  مجتمعها،  على  لها  كبير  تأثير  ال  الضئيلة  األقلية 
الليبي،  ذهنية  على  إيجابا  تؤثر  أن  األقلية  هذه  على  يتعذر 

جديد  عالم  أنها  خصوصا  السياسية،  معتقداته  عن  ناهيك 
عليه وشائك عموما حتى في العالم المتقدم«.

وفي تحليله لألسباب التي جعلت الطبقة المثقفة الليبية 
االجتماعية  »للتركيبة  ذلك  الباحث  يرجع  ومهمشة  هشة 
والجهوية  القبلية  الذهنية  تسيرها  زالت  ما  التي  الليبية 
الزراعة  مجاالت  في  حتى  الدينية،  واألسطورة  المتخلفة 
والقبيلة  األسطوري  الشيخ  نجد  إذ  والجيش!  واالقتصاد 
والجهة هي المسيطرة، وليس هناك اعتبار للمثقف أوالخبرات 
النهوض بمجتمعه،  أعباء  لتولي  والتكنوقراط، فال يختارونه 

الرفض  سوى  يلقى  لن  طواعية  بذلك  القيام  حــاول  ولو 
ليس  ألنه  المقاومة،  حتى  وربما  بل  والتهميش،  والسخرية 
أو  المسيطر،  العرق  حتى  أو  أوالمدينة  أوالجهة  القبيلة  ابن 

باعتباره ملحدا! ال يؤمن بأساطير شيخهم المسيطر«.

انتشار السالح
السالح  انتشار  أن  إلى  الكاتب  يشير  ذكــر،  ما  إلى  إضافة 
وتالحق  تحميه  التي  األمنية  القبضة  غياب  مع  مريع  بشكل 
الجناة، فإن مشاهد اغتيال الناشطات والنشطاء في السنوات 
الماضية كفيلة بلجم المثقف عن خوض حقه المدني بحرية، 
مكتفيا بالنصح والتنفيس عن آرائه عبر صفحته الخاصة في 
الكثير منهم يختفي وراء  أن  التواصل االجتماعي، بل  مواقع 
اآلالم  تكرار  فيها حماية ألنفسهم من  أسماء وصور وهمية 
والخسائر الكبيرة التي أصابت من سبقهم ثمنا آلرائهم. ومع 
ذلك يخلص الطويل بالقول إلى أن تعريفه الشخصي للمثقف 
فكره  وتحرير  مجتمعه  تنوير  أجل  من  يجهد  الذي  ذلك  هو 
من أغالل الجهل والفساد واألساطير، ويعلق بالقول :»إنني 
في  مقابل  وبال  مجانا  المنحى  هذا  يأخذ  منهم  المئات  أرى 
صفحاتهم الشخصية، حتى في الصحافة الورقية )هي وينها 
المكافآت( ؟ ومع ذلك كتب الكثيرون فيها وما زالوا رغم غياب 

المكافأة أوشحها«.

البحث عن النخب
وتحدث الباحث والناشط المدني عصام القبائلي، من واقع 
تجربته الخاصة، إلى وقوفه على نتيجة مفادها غياب المثقف 
عن مناشط منظمات المجتمع المدني رغم أن من مهامه 
التوعية والرفع من الذائقة الفنية والجمالية للمجتمع، كما 
بعض  انخراط  وجد  إن  حتى  أنه  أيضا  المالحظة  ساقته 
المثقفين في منظمات المجتمع المدني لكن يؤخذ عليهم 
من  والرفع  إليهم  العامة  جذب  بدل  النخب  عن  بحثهم 
مستواهم الفكري، و»جميعنا نعرف أن النشاط المدني في 
في هذه  ويفترض  النضال،  مرتبة  إلى  معينة يصل  ظروف 
إشكالية  وهنا  ربحية،  غير  تكون  أن  المدنية  المنظمات 
التواصل بين المثقف والناشط المدني، فالمثقف من حقه 
التعايش من فكره وكتابته ولكن ال يحق للناشط المدني 
بينهما  فيما  التواصل  يقل  ولذلك  مناشطه،  من  التربح 

وعمل مناشط مشتركة«.
التطوعي،  المدني  العمل  في  يكمن  »الحل  أن  ويــرى 
التكسب  يستطيع  فالكاتب  نشرها،  ينبغي  وثقافة  كسلوك 
بعض  إلقاء  في  يتطوع  أن  وعليه  ومنشوراته  كتاباته  من 
المادي  الجانب  مشكلة  يخص  وفيما  والندوات،  المحاضرات 
العالم  دول  فأغلب  اآلخرين  تجارب  من  االستفادة  يمكننا 
من  ويعفون  محددة  وبنسبة  والمواطنين  الشركات  تدعم 
دفع الضرائب على هذه المبالغ في مقابل تحصل الشركة أو 
األفراد على دعاية إضافة إلى إنجاز ما يؤمنون به من قضايا 
ويتحصل كذلك المحاضر على مبلغ رمزي نظير ما قدم من 
مادة وكذلك تسجل لصالح منظمة المجتمع المدني المعدة 

لهذا الحدث«.

سي عبدالرحمن كان أكثر من صديق، هو 
بالنسبة  األم،  نفس  ولدت من  وكأنني  أخ، 
لي هو أخ أكبر، وعبقري لم تعرف قيمته ال 

تونس وال البالد العربية!
ومعرفته  العالية،  ثقافته  برغم  ولكنه 
أو  نخبويا  يكن  لم  عديدة؛  عالمية  بلغات 
جذور  في  منهمكا  شعبيا  بل  فرنكوفونيا؛ 
في  وبــالــذات  الشعبية،  الثقافة  ومشاعر 
منطقة  في  ملحمة  ألهم  وفهمه  دراساته 
الهاللية«،  »الملحمة  المغاربية  البالد 
من  الشعبي  وتجددها  انتشارها،  وكيفية 

جيل آلخر!
في  ومتعصبا  شوفينيا  يكن  لم  ولكن 
إسالميا  عربيا  ظل  بل  وافتراضاته؛  منهجه 
اإلسالم  جبة  يلبس  أن  غير  من  وإنسانيا 
يطلق  أو  األصالة،  يدعي  وأن  والعروبة، 

لحيته، وهذا سر عبقريته ونبوغه.
بالمفهوم  عضويا  مفكرا  باختصار  كان 
التاريخ  فهم  في  وإبداع  وبعمق  الجرامشي 
وحيويتها  الالمادية  والثقافة  الشفاهي 
أفريقية  الشمال  الــبــالد  فــي  وتــجــددهــا 

والمغاربية.
من  أيوب  عبدالرحمن  سي  عائلة  أصل 
جزيرة قرقنه، ولهذا أحب دائما أن أقول له: 
يا »قرقني«، وتعلم في مدينة صفاقس في 
ثانوية  في  درس  ولكنه  التونسي،  الجنوب 
قال  ولهذا  العربية،  باللغة  تدرس  تجريبية 
لي في أحد أحاديثنا الطويلة: إنه لم يدرس 
التونسية،  انتسابه للجامعة  الفرنسية حتى 

وكان ذلك تحديا كبيرا له!
االجتماع  وعلم  واألدب  اللغويات  درس 
والعالم  تونس  في  وثرية  خصبة  فترة  في 
بشكل عام. وبعدها أرسل كما هو الحال في 
االستعماري  التأثير  بحكم  المغاربية  البالد 

الفرنكفوني لفرنسا للدراسة العليا.
في  وتخصص  عبدالرحمن  ســي  نبغ 
دراسة موضوع المالحم، وبعدها تزوج من 
إحدى  في  أستاذا  وأصبح  فرنسية،  سيدة 

جامعات السوربون.
على  منفتحا  التونسي ظل  الجنوبي  هذا 
الثقافات األخرى؛ ولكنه لم يتخل عن جذوره 
أعمق  بشكل  ولكن  اإلسالمية،  العربية 

السياسي  اإلســالم  معنى  وليس  وأشمل، 
الذي كان ال يميل إليه وال يراه مقنعا.

العميق  بالرغم من اطالعه  وحتى وفاته 
الفرنسية  واألنترويوجيا  الثقافة  على 
والعلوم  اإلنجليزية  باللغة  وتكلمه 
أميركية  األنجلو  واإلنسانية  االجتماعية 
يكن  ولــم  وإســالمــه،  بعربيته  معتزا  ظل 
في  هيمن  الذي  التيار  ذلك  فرنكوفونيا، 

تونس منذ قرن ونصف القرن.
وألنه لم يكن يرغب في الخالص الفردي 
ولكن  فرنسا،  مــغــادرة  قــرر  والشخصي، 
يروق  يكن  لم  -آنــذاك-  التونسي  النظام 
له، ولهذا قرر التدريس في بلد عربي آخر، 
العربي،  ووجدانه  فكره  مع  متسق  وهــذا 
ألسباب  الليبية  الجامعة  اختار  وبــالــذات 
بين  واالجتماعي  الثقافي  للقرب  عديدة، 

الشعبين، وبالذات الجنوب التونسي.
في  بالغربة  أشعر  لم  يوما:  لي  قــال 
وليبيا على اإلطالق، ولهذا قضى  طرابلس 
ومعه  طرابلس،  جامعة  في  سنوات  أربــع 

ابنته الصغيرة كلير وزوجته الفرنسية.
وساعد  الهاللية،  السيرة  درس  هناك 
تجميع  على  الليبيين  جهاد  دراسات  مركز 

وفهم التراث الشفاهي للسيرة الهاللية.
درس  ليبيا،  في  الثرية  تجربته  بعد 
لفترة  األردن  جامعة  في  القرقني  صاحبي 

مشابهة.
والفرنسية  العربية  يجيد  كــان  ــه  وألن
األصلية  بحوثه  نشر  في  بدأ  واإلنجليزية 
كانت  التي  الهاللية  السيرة  عن  والمبدعة 
ولهذا  األميركية.  الجامعات  اهتمام  كل 
في  ــر  زائ كأستاذ  يدعى  أن  غريبا  ليس 
أنجلوس،  لــوس  مثل:  مرموقة  جامعات 
في  واشنطن  جامعة  وأخيرا  وبيتركللي، 

سياتل.
نهاية  في  أيوب  عبدالرحمن  د.  قابلت 
كان  حيث  سياتل؛  مدينة  في  الثمانينيات 
أيضا،  المبدعة  زوجته  مع  ــرا  زائ أســتــاذا 
وجميلة االسم والشخصية، جميلة األستاذة 

المعروفة والفنانة التشكيلية في تونس.
قبل أن ألتقي به وبالسيدة جميلة كنت 
الهاللية،  السيرة  عن  كتبه  ما  قــرأت  قد 
العلمية  ودراساته  منهجه  على  وتعرفت 
الثقافة  لفهم  جديد  بطرح  تميزت  التي 
الفهم  بين  ما  يجمع  والشفاهية،  الشعبية 

التعددي اللغوي والسياق االجتماعي، وكيف 
يعاد إنتاج وتجديد فهم السيرة أو الملحمة 

من جيل إلى جيل.
ولكن ما أثارني وشد اهتمامي هو فهم 
الحداثة واإلبداع من منظور عربي إسالمي 
الدراسات  في  كالمعتاد  وليس  مغاربي 
الغربية والحداثة العربية دائما من الخارج، 
والخالص  ومحنط،  ساكن  المجتمع  وكأن 
مرحلة  بعد  أو  إبــان  ــخــارج  ال مــن  يأتي 

االستعمار.
جديدة  أسئلة  طــرح  عبدالرحمن  سي 
ودرس الثقافة الشعبية خارج إطار التوظيف 
واألطــروحــات  العربية  للدول  السياسي 

االستعمارية وبالذات الفرانكفونية.

ــة هــي أســئــلــتــي في  ــل ــئ ــذه األس ــ وه
الثقافية  األصول  عن  للدكتوراه  أطروحتي 
والتواطؤ  المقاومة  لحركات  واالجتماعية 
االستعمارية  المرحلة  إبان  االستعمار  مع 

اإليطالية.
له  سمة  الهاللية  السيرة  صارت  ولهذا 

جدا.
وال أزال أذكر كيف اتسعت عيونه عندما 
لشمال  الهاللي  الغزو  خرافة  فصل:  قرأ 
عنوانها:  كان  التي  أطروحتي  في  أفريقيا 

من أجل اهلل الوطن القبيلة.
قريبون  بأننا  شــعــرت  أنــنــي  ــم  واألهـ
من  جاء  كالنا  وإنسانيا،  وثقافيا  منهجيا 
في  تربى  وكالنا  والليبي  التونسي  الجنوب 

متشابهة  اجتماعية  بقيم  اتسمت  بيئة 
ومتداخلة.

ولهذا كنت أقول له: إننا إخوة، وهو األخ 
فارق  مع  متواضعا  كان  ذلك  برغم  األكبر، 

السن بيننا.
عودته  بعد  واستمرت  العالقة  توطدت 
الهاتف  طــريــق  عــن  وتواصلنا  لتونس 
وألنني لم أستطع أن أزور ليبيا دائما بحكم 
االنفراج  فترة  وبعد  السياسية،  الظروف 
في  أزوره  كنت  الثمانينيات  نهاية  في 
ليالي  ونقضي  وجميلة،  معه  وأقيم  تونس 
والثقافة  المنهج  عن  وحديث  نقاش  في 
والمغاربية.  العربية  بالدنا  في  والتحوالت 
منحة  على  التسعينيات حصلت  نهاية  وفي 
عدة  التونسي  باألرشيف  تتعلق  بحثية 
شهور وكانت فرصة لفهم التاريخ والثقافة 
التونسية، وعبدالرحمن أيوب كان يعطيني 
المفاتيح المعرفية والتاريخية لفهم التجربة 

التونسية بعمق.
المعهد  فــي  عبدالرحمن  ســي  عمل 
التونسية  الجامعة  ولكن  للتراث،  الوطني 
أن  برغم  والمبدع،  العبقري  بهذا  تهتم  لم 
التاريخ  كرسي  أعطته  اليونسكو  منظمة 
حتى  يدرسه  وظل  الجامعة  في  الشفاهي 
تقاعده. ولهذا أنشأ دار نشر صغيرة باسم 
من  طبعا  استوحاه  اســم  الــزمــان«،  »تبر 
العربية  والثقافة  والتاريخ  الهاللية  السيرة 

اإلسالمية.
اليونسكو  كرمته   2007 العام  وفــي 
التراث  عن  كبير  عالمي  مؤتمر  برئاسة 
ورقة  لتقديم  دعاني  العالم،  في  الالمادي 
المعتقالت  شعر  واخترت  المؤتمر  هذا  في 
الليبيون  كتبه  والــذي  ليبيا،  في  الفاشية 
الذين أرغموا لدخول معتقالت جماعية أدت 

إلى إبادة بين العامين 1929 و1934.
المهدية  مدينة  في  المؤتمر  هذا  وعقد 
جميع  من  باحث   100 وحضره  الجميلة، 
ريادة  يعرفون  كانوا  وكلهم  العالم،  أنحاء 

وعبقرية هذا األستاذ العربي من تونس.
مخطئا  أكــون  أن  وأرجــو  لألسف  ولكن 
من  يعرف  ال  التونسي  الشباب  من  الكثير 
تجاهل  بسبب  الفذ،  والمؤرخ  الباحث  هذا 

النخبة والدولة التونسية له في الماضي.
تونس  ــارج  خ الدارسين  عكس  وعلى 
الشعبية  والثقافة  المالحم  دراسي  وبالذات 

غير الرسمية.
القرقني  صاحبي  عبدالرحمن  ولكن 

سيظل معي طالما حييت.
وسيظل تفكيره النقدي المرتبط بالناس 
ينير  للمستقبل  نبراسا  المهمشة  والفئات 
الصعبة  الفترة  هذه  في  وبالذات  التائهين 
والسذاجة  واالنتهازية  األهلية  الحروب  من 
الداخلية  الــتــحــديــات  مــع  التعامل  فــي 

واألجندات الخارجية.
سي  وصاحبي  العزيز  ــي  أخ اهلل  ــم  رح
اهلل  وأدعو  معي  دائما  عبدالرحمن. سيظل 
الفاضلة  والسيدة  كلير  ابنته  يعطي  أن 
في  نقول  وكما  والسلوان،  الصبر  جميلة 

ليبيا: عزانا واحد.
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رئيسة  أن  الوسط«  »بوابة  نشرته  خبر  في  قرأت 
بأن  صرحت  معتوق،  عائشة  األصيل«  »بيت  جمعية 
مهرجان  في  للمشاركة  اختيرت  اللوحات  من  عددا 
وأن  فنلندا،  في  الثقافية  العربية  الجمعية  تقيمه 
في  الليبي  التراث  عن  تعبر  لوحات  انتقت  الجمعية 

الجنوب.
قام  من  أعلم  ال  التي  المبادرة  بهذه  وفرحت 
التي  هي  الجنوب  من  فنانة  أن  فرحتي  ولكن  بها، 
البد  وكان  المشاركة،  اللوحات  انتقاء  على  أشرفت 
لوحاتها  وصلت  التي  الفنانة  هذه  عن  أبحث  أن 
في  أرهــا  لم  ولكنني  الشمالية،  العالم  قبعة  إلى 
ولكنه  ذنبها  ليس  الذنب  وبالتأكيد  مثال،  بنغازي، 
باعتبار  نــحــن  ذنــبــنــا 
ومن  إعالميون،  أننا 
هو  ــا  ــن ــام ــه م أهــــم 
إبداع  ونشر  التعريف 

الموهوبين.
تنطق  »أنها  عرفت 
نحن  ننطق  كما  لونا 
ــات«  ــم ــل ــا وك ــروفـ حـ
ــد  ــي ــن مــوال ــي مـ ــ وه
ــة ســبــهــا يــوم  ــن مــدي
درست   ،1970/12/24
العالي  المعهد  في  تخرجت  فقد  أكاديميا،  الفن 
ثم  الجميلة،  الفنون  شعبة  المعلمين،  ــداد  إلع
تخرجها  منذ  الفنية،  التربية  مادة  تدريس  مارست 
مفتشة  حاليا  وهــي   ،1996 العالي  المعهد  في 
منذ  المعارض  في  يبرز  الفني  إنتاجها  وبدأ  تربوية، 

مطلع هذا القرن.
تدربوا  الجنوب.  فناني  من  العديد  شأن  وهي 
أصبحت  ما  وسريعا  بركه،  بن  علي  الفنان  يد  على 
من  لوحاتها  انتشرت  ومنها  مدينتها،  مبدعي  من 
إلى  ثم  الليبية،  المدن  من  بعدد  معارض  خالل 
وفنلندا  المغرب  في  معارض  منها  دولية،  مشاركات 

ومصر وتونس.
أن  ــى  إل بسهولة  ينتبه  إلبــداعــهــا  والمتابع 
أبرز  من  هما  تحديدا،  الجنوب  في  والمرأة،  التراث 
التشكيل  مع  تتعامل  أنها  مؤكدة  مواضيعها، 
وينتبه  يعرفه  أن  يتعين  مما  الكثير  تحمل  كرسالة 
ومدارسة،  الفن  في  رأيها  الواقع  المجتمع.  إليه 

وأيضا منهجها جدير باالطالع عليه.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنانة التشكيلية 
عائشة معتوق

لكن فرحتي أن فنانة 
من الجنوب هي التي 

أشرفت على انتقاء 
اللوحات املشاركة

»حضر املثقف الليبي.. وغاب دوره السياسي واملجتمعي«

وداعــــا صــاحــبي  القـرقــني املبــدعوداعــــا صــاحــبي  القـرقــني املبــدع

في استطالع رأي كتاب وأدباء:

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

القاهرة - الوسط

اختيار لجنة إدارية لبيت سرت الثقافي
سرت - محمود الصالحي

الجمعة، من  الثقافي،  بيت سرت  لمنظمة  التأسيسية  اللجنة  اجتمعت 
التي  المبدئية،  الموافقة  بعد  المنظمة،  إشهار  إجراءات  متابعة  أجل 

أقرت بموجبها مفوضية المجتمع المدني االسم المقترح للمنظمة.
وسبل  المنظمة  ــداف  وأه األساسي  النظام  الحاضرون  وناقش 
والتي  اإلدارة،  لجنة  اختيرت  االجتماع  نهاية  وفي  األهــداف،  تحقيق 
عبداهلل  وبشير  للمنظمة،  رئيسا  أبوخريص  أحمد  محمد  من  تتكون 
تنفيذيا،  مديرا  محمد  يوسف  وخالد  العمومية،  للجمعية  رئيسا  بشير 

وعبداهلل أبوبكر أبوشقيفة المسؤل المالي.
والقانونية  ــة  اإلداري ــراءات  اإلج بمتابعة  األعضاء  من  عدد  وكلف 

إلتمام عملية اإلشهار.

على  عاما   22 مرور  لمناسبة  احتفالية  الثقافة،  بيت  مسرح  شهد 
والفنانين  المثقفين  من  عدد  بحضور  شحات،  الثقافة  بيت  تأسيس 
والتنمية  الثقافة  وزارة  ديوان  ومنسق  والمسرحيين،  واإلعالميين 

المعرفية بالمنطقة الشرقية، رافع الفاخري.
المعرفية  والتنمية  الثقافة  مكتب  نظمها  التي  االحتفالية،  وخالل 
للمسرح  الليبية  للفرقة  مسرحي  عرض  قدم  الخميس،  شحات، 
الفنان  وإخراج  تأليف  من  »المسرحية«،  بعنوان  شحات  والتليفزيون 
األعمال  توقف  على  سنوات  مــرور  بعد  وذلــك  ونيس،  عبدالعزيز 
المسرحية والفنية واألدبية داخل بيت الثقافة شحات، وفق موقع وزارة 

الثقافة على اإلنترنت.
وأعلن منسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في كلمته التي 
ألقاها بالمناسبة، اعتماد مشروع صيانة وتجهيز بيت الثقافة شحات. 
وذلك   ،2021 للعام  الثقافة  لوزارة  التنمية  خطة  ضمن  ذلك  ويأتي 
بتعليمات من األستاذة مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية 
الثقافي  المشهد  أنعش  الذي  الثقافي  الصرح  النشاط بهذا  لمعاودة 

بالمنطقة من خالل استضافته للعديد من التظاهرات الثقافية.
والتنمية  الثقافة  مكتب  من  خاص  بتكريم  االحتفالية  واختتمت 
الثقافة  لوزيرة  بالبلدية،  الفنانين  ورابطة  شحات،  ببلدية  المعرفية 
مبروكة توغي. وجاء في حيثيات التكريم »لوقوفها الدائم مع الفنانين 
312 لسنة  الوزراء رقم  والمسرحيين والذي توج بصدور قرار مجلس 
والفنون  والمسرح  للخيالة  العامة  الهيئة  عودة  بخصوص   2021
لوزارة الثقافة، ومقرها مدينة بنغازي، إلى جانب تكريم أسماء أخرى 
من الشخصيات التي قدمت دعمها الدائم والمتواصل للثقافة والفن 

في المنطقة«.

● اللجنة التأسيسية لمنظمة بيت سرت الثقافي

● احتفالية ذكرى تأسيس بيت الثقافة شحات

● مفتاح قناو

● عصام القبائلي● عبدالحكيم الطويل

المالحم  وأســتــاذ  الــمــؤرخ  المبدع  صديقي  بوفاة  علمت 
صديق  طريق  عن  أيوب،  عبدالرحمن  د.  الشفاهية  والثقافة 
مشترك، اتصل بي من ليبيا، وكان صوته متوترا، وقال: لدي 
طريق  عن  هذا  وعرفنا  اليوم،  صاحبك  توفي  سيئة!  أخبار 

الـ»فيسبوك«! يوم 12 أغسطس 2021.
بأنني  وأعترف  اآلن،  الحديث  أستطيع  ال  وقلت لصديقي:  بالخبر،  صدمت 
هذا  أكتب  أن  قررت  ولكنني  الفترة؛  هذه  طوال  صاحبي  تأبين  أستطع  لم 
النص حتى أخفف حدادي عليه، وأعرف اآلخرين في تونس الحبيبة والعالم 
العربي عن هذا الباحث والعالم واإلنسان الفذ الذي همش كثيرا كما همش 
غيره من المبدعين، ولكنه كان مليئا بالحيوية والحياة واألمل، ولم ينكسر 

في مجاهل المرارة واليأس والبحث عن خصوم.

االحتفال بمرور 22 عاما على 
تأسيس بيت الثقافة شحات

علي عبداللطيف يكتب عن المؤرخ التونسي  عبدالرحمن أيوب:

درس اللغويات واألدب وعلم االجتماع في فترة 
خصبة وثرية في تونس والعالم بشكل عام
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أشهر مغنية أفغانية تروي 
قصة هروبها من طالبان

»الجونة السينمائي« يعلن أسماء 20 
مشروعًا مشاركًا في منصته اإلنتاجية

بشرى: دعمنا للمشاريع المتقدمة 
مجرد خطوة في الطريق

انتشال التميمي: سعداء بجذب 
أكثر صانعي األفالم حماساً

بدعم  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  التزم  لطالما 
لتعزيز  لهم  الفرص  وتوفير  العرب  األفــام  صناع 
قيد  والسيناريوهات  اإلنجاز  قيد  الفنية  أعمالهم 
الحصول  إمكانية  منحهم  إلى  باإلضافة  التطوير، 
على الدعم المالي من خال ذراع الصناعة الخاصة 

به، منصة الجونة السينمائية.
حصلت األفام المختارة سابقًا في منصة الجونة 
جميع  في  والجوائز  اإلشـــادات  على  السينمائية 
دورتها  في  عالميًا.  السينما  ومهرجانات  محافل 
في  المتمثلة  مهمتها  المنصة  تواصل  الخامسة، 
من  اإلقليمية  السينمائية  األعمال  وتعزيز  دعم 
مختبر  وهــو  السينمائي،  الجونة  منطلق  خــال 
لتطوير المشاريع ولإلنتاج المشترك. اختارت منصة 
الجونة السينمائية، من وسط طلبات التقديم التي 
استلمتها العام 2021، 20 مشروعًا: 13 مشروعًا في 
اإلنتاج  بعد  ما  أفام في مرحلة  التطوير و6  مرحلة 
اختيرت  اإلنتاج.  بعد  ما  مرحلة  في  ضيف  ومشروع 
وإمكانية  الفنية  وجودتها  لمحتواها  وفقًا  المشاريع 

تنفيذها ماليًا.
دوالر  ألــف   15 بقيمة  نقدية  جائزة  ستُمنح 
وشهادة منصة الجونة السينمائية، لكل أفضل فيلم 
في مرحلة ما بعد اإلنتاج وأفضل مشروع في مرحلة 
للفوز  مؤهلة  المشاركة  المشاريع  أن  كما  التطوير. 

بالمنح التي يمولها رعاة وشركاء المهرجان.
قائًا:  التميمي،  انتشال  المهرجان  مدير  وصرح 
من  جزء  وهي  السينمائية،  الجونة  منصة  »تعد 
إثباتًا على  مهرجان الجونة السينمائي منذ بدايته، 
صناع  بدعم  السينمائي  الجونة  مهرجان  التزام 
بأن  للغاية  سعداء  والعربية.  المصرية  السينما 
األفام  صانعي  أكثر  جذب  في  مستمرة  المنصة 
محورية  انطاق  ونقطة  العربي،  العالم  في  حماسًا 
منطقة  أنحاء  جميع  في  المميزة  األفام  لمشاريع 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
إلى  المختارة  الـ20  المشاريع  ستقدم  العام  هذا 
المنتجين ومنظمات التمويل والمستثمرين، فضًا عن 
خبراء صناعة السينما«. أضافت المؤسسة المشاركة 
ورئيسة العمليات والعاقات الخارجية للمهرجان، بشرى 
رزة، إلى كلمات مدير المهرجان، قائلة: »إن دعم الرؤى 
الفنية والتفاصيل المالية للمشاريع هو مجرد خطوة 
وحلقات  العمل  ورش  برنامج  الطريق. من خال  في 

النقاش والمحاضرات، نهدف إلى تزويد صناع األفام 
آفاقهم  لتوسيع  الممكنة  الفرص  بجميع  الطموحين 
وشبكة معارفهم، حتى يتمكنوا من المضي قدمًا إلى 

المستوى التالي«.
القائمة  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  وأعلن 
العربي  للعالم  الممثلة  المختارة  للمشاريع  النهائية 

في الدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية.
التطوير  مرحلة  في  الطويلة  الروائية  المشاريع 
الجزائر  فــي  خميس  ــوم  ي »ربــع  كــاآلتــي:  هــي 
ــورا«  »أج )الــجــزائــر(،  جامه  لصوفيا  العاصمة« 
تستطيع  ال  »عائشة  )تونس(،  سليم  الدين  لعاء 
)مصر(،  مصطفى  لمراد  اآلن«  بعد  الطيران 
)المغرب(،  العسري  لهشام  سعداء«  »محبون 
و»الملخص«  )مصر(  صيام  لمحمد  »كولونيا« 
البحر«  يتنفس  »حتى  )سويسرا(،  فتاوي  آل  لعلي 
زاغا  لسعيد  »األعشاب«  )األردن(،  دريعي  لزين 
في  الوثائقية  المشاريع  تشمل  بينما  )األردن(. 
لطال  والشتاء«  للصيف  »أغنية  التطوير،  مرحلة 
دركي وعلي وجيه )سورية(، »خمسين متر« ليمنى 
خطاب )مصر(، »أبي قتل بورقيبة« لفاطمة رياحي 
الشاذلي  لسارة  ودي«  عن  »البحث  )تــونــس(، 
)مصر(، »نساء حياتي« لزهراء غندور )العراق(. أما 

بعد  ما  مرحلة  في  الطويلة  الروائية  األفام  عن 
ياسين  ألحمد  معلقة«  »جنائن  فتتضمن  اإلنتاج، 
مايش«  »هايش  فلسطين(،  )العراق،  الدراجي 

)المغرب(. العسري  لهشام 
مرحلة  في  الطويلة  الوثائقية  األفام  تشمل 
مرتضى  لبسام   »89 زعبل  »أبو  اإلنتاج،  بعد  ما 
»ال  )لبنان(،  رزوق  لرين  فاصل«  »خط  )مصر(، 
و»هذه  )تونس(،  دغري  للطيفة  أمي«  عن  شيء 
وأخيرًا،  )األردن(.  شوفاني  لهند  الغريبة«  األشجار 
الكرموس« ألريج سحيري كمشروع  يشارك »تحت 

ضيف في مرحلة ما بعد اإلنتاج.
الجونة  لــمــهــرجــان  الــفــنــي  الــمــديــر  عــقــب 
دورة  »كــل  قائًا:  رمسيس،  أمير  السينمائي، 
جديدة من منصة الجونة السينمائية، تجعلنا أكثر 
المشاريع  بسبب  المتميزة،  المبادرة  بهذه  فخرًا 
كم  تظهر  التي  اإلبداعية  والمفاهيم  الخاقة 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الواعدة  المواهب 

أفريقيا«. وشمال 
الفترة  في  للمهرجان  الخامسة  الدورة  ستقام 
الجونة.  مدينة  في   2021 أكتوبر   22  -  14 من 
السينمائية  الجونة  منصة  فعاليات  ستقام  بينما 

.2021 16-21 أكتوبر  في الفترة من 

تعقد دورته الجديدة من 14 حتى 22 أكتوبر

موسيقى  نجمة  تروي  إسطنبول،  إلى  اللجوء  بعد 
البوب األفغانية، أريانا سعيد، قصة تخفيها للهروب 
هويتها  انكشاف  من  الخوف  ظل  في  كابل  من 
للمتشددين الذين يهددونها منذ زمن بعيد. وتخبر 
الفنانة في مقابلة مع وكالة »فرانس برس«، وهي ال 
الليلة القاتمة، أنها رجت  تزال متأّثرة بذكريات تلك 
تدعهم  »ال  قائلة  المطار  إلى  طريقهما  في  خطيبها 

يمسكون بي، اقتلني قبل أن يحدث ذلك«.
وهي  سعيد،  أريانا  تثير  بعيد،  زمن  ومنذ 
على  حسابها  يتابع  أفغانستان  في  مغنية  أشهر 
بمظهرها  وتشبه  مشترك  مليون   1.4 »إنستغرام« 
حفيظة  كارداشيان،  كيم  الواقع  تلفزيون  نجمة 
أغنيات  بسبب  بلدها  في  والمحافظين  الدين  رجال 
الذي  بالعنف  وتندّد  النساء  حقوق  عن  فيها  تدافع 
يتعرّضن له. ولم يعد في وسع الفنانة التي ترأس 
أفغان  »ذي  الغنائية  المواهب  برنامج  تحكيم  لجنة 
أيضا  المستهدفة  نيوز«  »طلوع  قناة  على  ستار« 
وهي  كابل  في  بحرّية  التنّقل  طالبان،  حركة  من 
من  كثيرا  وتحدّ  مشدّدة  حماية  تحت  تعيش  كانت 
حاولت  أغسطس،  الخامس عشر من  وفي  تنقّلتها. 
الفرار مرّة أولى بعد وصول مناصري حركة طالبان 
تنجز  األميركية  القوّات  كانت  حين  في  كابل،  إلى 
ركبتها  التي  الطائرة  لكن  للنسحاب.  التحضيرات 
 36 العمر  من  البالغة  الفنانة  فلجأت  تقلع.  لم 
اليوم  في  ثانية  محاولة  قبل  أقرباء  إلى  عاما 
عند  يقفون  طالبان  حركة  مسّلحو  وبات  التالي. 
في  كاالشنيكوف  ببنادق  مدجّجين  حاجز  كّل 
القوّات  على  الصعب  من  وأصبح  المطار  محيط 

المندفعة. الحشود  احتواء  المتبقية  األجنبية 
استقّل  حين  في  سيارة،  سعيد  أريانا  وركبت 

سيارة  سيّد  حسيب  أعمالها  ومدير  خطيبها 
اتصال  جهاز  عبر  يتواصلن  االثنان  وأخذ  أخرى. 
أوشكوا  »إذا  لحبيبها:  قالت  وعندها  السلكي. 
برصاصة  تقتلني  أن  أرجوك  بي،  اإلمساك  على 
فهذا  حيّة.  بي  يمسكون  تدعهم  وال  الرأس.  في 
نجمة  وكانت  بعد«.  الموت  من  أكثر  أخشاه  ما 
مجازفة  تجازف  أنها  معرفة  خير  تعرف  البوب 
للموضة  الخاصة  ماركتها  إطلق  مع  كبيرة 
األجنبية  القوّات  كانت  بوقت  يوليو  في  بكابل 
متفائلة  كنت  »لطالما  تقول:  وهي  بلدها.  تغادر 
هذا  في  االستثمار  قرّرت  لذا  بالمستقبل، 
باألسود  اتّشحت  الليلة،  تلك  وفي  المجال«. 
واصطحبت  زائفة  نّظارة  ووضعت  وتكمّمت 
كأنّهم  ليظهروا  أعمالها  مدير  أنسباء  أحد  معها 
معه  نتمرّن  أن  »حاولنا  تروي  وهي  عادية.  عائلة 
تدّعي  بنا  اإلمساك  تمّ  حال  في  إنه  له  قائلين 

فيريشتا«. أدعى  وأنا  أمّك  أنني 
حسيب  شّق  المطار،  تخوم  إلى  وصلوا  وعندما 
»كان  أريانا:  وتستذكر  غفير.  جمع  وسط  طريقه 
وأطفال  رضّع  هناك  وكان  يتدافعون  الناس 

عليهن«. أغمي  ونساء 
ورفض الجنود في بادئ األمر السماح لهم بالمرور، 
أحد  لكن  األميركيين.  للرعايا  األولوية  معطين 
المترجمين تعرّف على حسيب وقال لهم إنه شريك 

أشهر مغنية أفغانية وحياتها فعل بخطر.
قطر  إلى  الشريكان  نُقل  المترجم،  هذا  وبفضل 
ثمّ الكويت فالواليات المتّحدة قبل أن يستقرّا في 
إسطنبول. وتقرّ أريانا من شرفتها المطّلة على أحد 
اليوم أصبحن  النساء في بلدها  أحياء إسطنبول بأن 
عليه  كانت  مما  بحقوقهّن  ومعرفة  تثقيفا  أكثر 

 .)2001-1996( الحال في عهد حركة طالبان سابقا 
وتصرّح بفخر ممزوج بحزن: »لم تعد األفغانيات كما 
من  مزيد  يخرج  وقت  في  عاما«،  عشرين  قبل  كنّ 

النساء إلى شوارع كابل للتظاهر بالرغم من قمع 
قائلة  وتتابع،  االحتجاجات.  لهذه  طالبان  حركة 

»لن يستسلمن بالتأكيد«.
إدراك  إلى  األجنبية  الحكومات  الفنانة  وتدعو 

تلك  ذاتها«  »هي  اليوم  طالبان  حركة  أن 
في  الحكم  من  الغرب  بها  أطاح  التي 

 2001 سبتمبر   11 هجمات  أعقاب 
أن  »آمل  وتقول:  عقدين.  قبل 

من  ما  أن  العالم  يدرك 
من  جديدة  نسخة 

الحركة«.
خصّصت  و
سعيد  أريانا 
من  األكبر  الجزء 
للمرأة  أغانيها 

وكّلفها  األفغانية 
»لم  تقول:  وهي  غاليا.  ذلك 

حركة  استيلء  مع  مكان  لي  يعد 
النيل مني«. وال  يريدون  الحكم، فهم  طالبان على 
فنانات  من  الوحي  تستمدّ  التي  أريانا  على  يخفى 
مثل بيونسيه وجنيفر لوبيز أن بونا شاسعا يفصل 
إلى  اضطررن  أنهن  أظن  »ال  تشير:  وهي  بينهن. 
مع  موسيقي  برنامج  تحكيم  لجنة  في  المشاركة 
»حياتنا  وتقرّ  الرصاص«.  من  واقية  سترة  ارتداء 
أن تكون حياتي مثلهن.  وأرغب كثيرا في  مختلفة. 
بلد  في  تولد  أن  القدر  يشاء  عندما  العمل  ما  لكن 

أفغانستان؟«. مثل  الحروب  تمزّقه 
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ليل ناز إكس وأوليفيا رودريغو نجما 
جوائز »إم تي في« املوسيقية

بعد عودتها إلى بروكلين
●  أوليفيا رودريغو ●  ليل ناز إكس

كان التنوّع سمة الدورة األربعين لجوائز »إم تي في 
فيديو ميوزيك أووردز« الموسيقية التي عادت بقوة، 
إلى مركز »باركليز سنتر« في بروكلين وكان  األحد، 
أبرز المتوجين بها مغني الراب ليل ناز إكس والفنانة 

الصاعدة أوليفيا رودريغو.
وأقيم احتفال توزيع جوائز »إم تي في« هذه السنة 
المميزة،  عروضهم  خاله  الفنانون  وقدم  حضوريا، 
وارتدوا أزياءهم الغريبة، أمام جمهور يضع الكمامات، 
بعدما اكتفى عدد من النجوم والمشاهير العام 2020 
»فرانس  وفق  الفيديو،  بواسطة  جوائزهم  بتسلم 
في«  تي  »إم  قناة  أعلنت  الماضي،  والعام  بــرس«. 
 2020 العام  إقامة نسخة  األمر  الموسيقية في بادئ 
دون  من  حفلة  وتنظيم  التراجع  قبل  بروكلين،  في 
في  مسبقا  مسجلة  موسيقية  وصات  ومع  جمهور 
 1984 إطاقها سنة  وبعد  نيويورك.  في  مواقع عدة 
ميوزيك  في  تي  »إم  حفات  أقيمت  نيويورك،  في 
األميركية  الثقافية  العاصمة  بين  بالتناوب  أووردز« 
الحفلة  أقيمت   ،2019 وفي  أنجليس.  لوس  ومدينة 
سنة  نُظمت  بعدما  نيوجيرزي  بوالية  نيوارك  في 

2018 في نيويورك.
بأغنية   2021 جوائز  توزيع  احتفال  واستهل 

مصورة مسجلة سلفا لمادونا التي طبعت تاريخ جوائز 
»إم تي في« عندما قدمت أغنيتها الشهيرة »اليك إيه 
فيرجين« خال حفلة االفتتاح العام 1984، فتحوّلت 
المناسبة مذاك منصّة يستحوذ الفنانون من خالها 

على اهتمام وسائل اإلعام.
وظهرت مادونا على مسرح االحتفال وهي ترتدي 
النوع  من  قصيرا  »شــورت«  وســروال  جلديا  مشدّا 
تخللتها  التي  المقتضبة  كلمتها  في  وجــاء  نفسه. 
إننا لن نستمر،  شتيمة حُِجبت بصفّارة رقابة »قالوا 

لكننا ما زلنا هنا«.
وفاز ليل ناز إكس بأهم جوائز »إم تي في« وهي 
جائزة أفضل أغنية مصوّرة عن »مونتيرو )كول مي 
ألبومه  صدور  موعد  من  أيام  قبل  نايم(«،  يور  باي 

المقرر في 17 سبتمبر.
»شكرا  عاما:   22 العمر  من  البالغ  الشاب  وقال 
أثار  إكس  ناز  ليل  وكان  الجنس!«.  مثليي  ألجندة 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على  واسعة  ضجة 
بتجادله عبر اإلنترنت مع حاكم والية أميركية انتقد 

رقصة حضن أداها للشيطان.
أغنيتي  مؤدية  األحد،  احتفال،  كات  دوجا  وقدمت 
وفيهما هبطت من  رايت«  و»يو  »بين اليك ذيس« 

سقف القاعة في وصلة جوية.
بتأديتها  األضواء  سرقت  نورماني  المغنية  لكنّ 
تصميم  ذا  رقصا  النجمة  قدمت  إذ  سايد«،  »وايلد 

تايلور  تِيانا  بجسد  تحتك  أن  قبل  الجمهور،  أذهل 
قديمة  بعروض  مذّكرة  معدني،  لوح  إلى  المقيدة 

لجانيت جاكسون.
أغنيته  من  الحية  النسخة  إكس  ناز  ليل  وأطلق 
المنفردة »إنداستري بايبي« التي يتشارك فيها الغناء 
نحاسية.  موسيقية  فرقة  ترافقهما  هارلو  جاك  مع 
التقديم  إيليش  بيلي  األميركية  المغنية  وتولت 
السابق  الدرامز  عــازف  فرقة  فايترز«،  »فو  لعرض 
بجائزة  الفائزين  وشكرت  غرول،  ديف  »نيرفانا«  في 
موسيقى  »شعلة  يحملون  لكونهم  آيكن«  »غلوبل 

الروك أند رول«.
بينها  من  جوائز،  بثاث  رودريغو  أوليفيا  وفازت 
وجائزة  اليسنس«  »درايفرز  عن  العام  أغنية  جائزة 

أفضل فنانة جديدة.
التي  عاما   18 البالغة  الشابة  المغنية  وقالت 
األسطوانات  ترتيب  »ساور«  األول  ألبومها  تَصدَّر 
جدا  ممتنة  »أنا  المتحدة  الواليات  في  مبيعا  األكثر 
الموسيقى،  مجال  في  العمل  على  ــادرة  ق لكوني 

ولكوني أفعل ما أحبه وأطلق عليه تسمية مهنتي«.
العام  فنان  جائزة  فنال  بيبر  جاستن  المغني  أما 
وأفضل موسيقى بوب عن »بيتشز«. وحصلت أغنية 
وكانت  فيديو.  أفضل  جائزة  على  باور«  »يور  إيليش 
ليدي غاغا تصدرت العام الماضي قائمة الفائزين مع 

خمس جوائز.

البطل الخارق اآلسيوي يحتفظ البطل الخارق اآلسيوي يحتفظ 
بصدارة شباك التذاكر األميركيةبصدارة شباك التذاكر األميركية

تمكن فيلم »شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز«، وهو األول عن بطل خارق 
شباك  بصدارة  تواليا  الثاني  لألسبوع  االحتفاظ  من  »مارفل«،  سلسلة  ضمن  آسيوي 
التذاكر في أميركا الشمالية، إذ بلغت اإليرادات األسبوعية لشريط »ديزني« هذا 35.8 
الصادرة، األحد، عن مجموعة  الموقتة  األرقام  أميركي، بحسب ما أظهرت  مليون دوالر 
مليون   145.6 إلى  وصل  وبذلك  المجال.  هذا  في  المتخصّصة  رياليشنز«  »إكزيبتر 
هذا  والكندية  األميركية  الصاالت  في  حققها  التي  لإليرادات  التراكمي  المجموع  دوالر 
الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه الممثل الكندي من أصل صيني سيمو ليو. ويؤدّي 

الممثل شخصية قاتل سابق فرّ في شبابه من والد متسّلط.
بلغت  بإيرادات  الثاني  المركز  إلى  غاي«  »فري  العائلي  الكوميدي  الفيلم  وتقدم 
والواقعي،  االفتراضي  بين  الحدود  مبسطة  بطريقة  الفيلم  ويتناول  دوالر.  مليون   5.8
إذ يتمحور على قصة شخصية في لعبة فيديو يؤديها راين رينولدز، تسعى إلى تحديد 
يعتقدون  مبتكروها  كان  التي  اللعبة  في  خلل  إحداث  إلى  يؤدي  مما  بنفسها،  مصيرها 
أنها محكمة التصميم. وحصل فيلم »ماليغننت« على المرتبة الثالثة إذ حقق في بداية 

»فرانشايز  مركز  يدير  الذي  غروس  ديفيد  المحلل  ورأى  دوالر  ماليين   5.6 عروضه 
قدرة  الجائحة  خالل  أظهر  سينمائي  لنوع  »بداية ضعيفة  أنها  ريسيرتش«  إنترتينمنت 
على الصمود«. وحّل فيلم رعب آخر هو »كانديمان« في المركز الرابع محققا 4.8 مليون 
دوالر في عطلة األسبوع الفائت، ما رفع إلى 48 مليونا المجموع التراكمي إليرادات هذا 
إلى  العائد  الشهير  للفيلم  إنتاج  إعادة  وهو  »يونيفرسال«،  استوديوهات  من  الشريط 
العام 1992. أما الخامس في الترتيب فهو فيلم المغامرات العائلي »جانغل كروز« من 
األعمال  تصنيف  في  المتبقية  األفالم  يأتي  وفيما  دوالر.  مليون   2.4 مسجال  »ديزني«، 

العشرة األولى على شباك التذاكر في الصاالت األميركية الشمالية:
6 - »باو باترول: ذي موفي« )2.2 مليون دوالر(.

7 - »دونت بريذ 2« )1,2 مليون دوالر(.
8 - »ذي كارد كاونتر« )1.1 مليون دوالر(.

9 - »شو مي ذي فاذر« )700 ألف دوالر(.
10 - »ريسبكت« )650 ألف دوالر(.



انطالقة مثالية 
ملمثلي الكرة الليبية

الحدث

زين العابدين بركان

الليبية  القدم  كرة  صحوة  تواصلت 
األفريقية  الواجهة  على  وانتعاشتها 
االنطالقة  على  المحلية  فرقنا  وحافظت 
واقتفت  األول  الوطني  لمنتخبنا  المثالية 
شريط  واستهل  قص  أن  بعد  أثره 
مشاركاته بصدارة مجموعته المونديالية 
نفسه  المنوال  وعلى  الكاملة،  بالعالمة 
الكرة  ممثلي  وانطالقة  بداية  جاءت 

الليبية هذا الموسم.
الموسم  بطل  االتحاد  فريق  عاد 
الديار  خارج  من  وثمين  غاٍل  بانتصار 
على حساب »كي أم« بطل زنجبار ضمن 
تمهيدي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
في انتظار مباراة الحسم بملعب صفاقس 
التونسية ليخطو خطوة مهمة على طريق 
فيه  سيضرب  الذي  الثاني  للدور  التأهل 

موعدًا مرتقبًا مع الترجي التونسي.
الكرة  ممثل  يقدم  نفسه،  الوقت  في 
الليبية في بطولة الكونفدرالية األفريقية 
نحو  مهمة  خطوة  طرابلس  األهلي 
مباراة  إلغاء  بعد  الثاني  للدور  الترشح 
الذهاب األولى أمام فريق حي الوادي نياال 
بملعب  العودة  مباراة  لتكون  السوداني 
في  المقبل  األحد  ببنغازي  بنينا  شهداء 
التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري هي 
أحد  لمواجهة  للتأهل  والحاسمة  الفاصلة 
ممثلي الكرة في جيبوتي أو تنزانيا بالدور 

الثاني.
يراود جماهير الكرة الليبية المتعطشة 
القدم  كرة  مسيرة  نجاح  في  كبير  طموح 
مشوارها  واستمرار  الموسم  هذا  الليبية 
واألندية  المنتخبات  مستوى  على  طوياًل 
ومالعبها  منافساتها  في  بعيدًا  والذهاب 
والنتائج  اإلخفاقات  لسلسلة  حد  ووضع 
منتخبنا  مشاركات  طالت  التي  المخيبة 
اآلونة  في  المحلية  وأنديتها  الوطني 
غير  إلى  األمس  صفحة  لتطوي  األخيرة 
تاريخها  من  جديدة  صفحة  وتفتح  رجعة 
من  والطموح  واألمل  بالتفاؤل  مفعمة 
أجل كتابة تاريخ جديد يثري مسيرة كرة 

القدم الليبية على جميع الواجهات.

فيفي
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صدر عن رئيس االتحاد الليبي للدراجات المكلف، 
االتحاد  تشكيل  بإعادة  قرار  رمضان،  مرعي 
الفرعي للدراجات بطرابلس، وُأسندت رئاسته إلى 
البهلول المبروك عيسى، وتشكل االتحاد الفرعي 
أيضًا من النائب مصطفى بلقاسم جمعة، واألمين 
الصندوق  وأمين  المرابط،  بشير  محمد  العام 
فاتح بشير المرابط، وعضوية عبدالرزاق الزعيط، 
وأكد  وسبق  الزنتاني،  ونجاح  الزوبيك  وحسين 
جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  رمضان،  مرعي 
»الوسط« أنه جاٍر التجهيز للمشاركة في البطولة 
والتخصصات  الفئات  بجميع  للدراجات  العربية 

التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل. وأضاف 
مرعي أنه تمت مخاطبة وزارة الرياضة بحكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة، بشأن دعم المنتخبات 
للمشاركة واالستعداد في الحدث العربي، وأكمل 
الجهود،  تكاتف  تتطلب  المشاركة  أن  مرعي 
والتنسيق مع االتحادات الفرعية الٕقامة سباقات 
للمشاركة في هذا  المتفوقين  الدراجين  الختيار 
االستحقاق، والتركيز على تحقيق الدراجين أرقامًا 

تؤهلهم لمشاركة مشرفة.
سبق ونظم االتحاد الفرعى للدراجات بطرابلس 
سباقه الثالث من طرابلس إلى ترهونة 81 كيلو 
مترًا، بمشاركة 32 دراجًا مثلوا أندية، »االتحاد« 
و»الجمارك«  و»الشرطة«  طرابلس«  و»األهلي 

و»السويحلي« و»االتحاد المصراتي«.

البهلول رئيس االتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس
علق صانع ألعاب المنتخب الليبي األول لكرة 
القدم، فيصل البدري، على الفوز على منتخب 
في  شيء،  ال  مقابل  هدف  بنتيجة  أنغوال، 
على  المنتخبين،  بين  جرت  التي  المباراة 
مباريات  ضمن  نوفمبر،   11 ملعب  أرضية 
األفريقية  التصفيات  من  الثانية  الجولة 
»قطر  العالم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة 
»لقد  البدري:  فيصل  وقال   ،»2022
أمام  نقاط  بثالث  الظفر  في  نجحنا 
منتخب أفريقي قوي في الجولة الثانية، 
ومعنوياتنا عالية، وعازمون على تحقيق 
المقبلة.  المباريات  في  طيبة  نتيجة 
الجولتين  في  جيدة  البداية  كانت  لقد 
األولى والثانية، ونجحنا في رسم الفرحة 
عن  غياب  فترة  بعد  لجماهيرنا  والبهجة 

االنتصارات«.
وأنهى البدري مع زميله المخضرم عبد الرحمن 
موسمه  »األخضر«،  فريق  قائد  العمامي، 
الكروي بأفضل خاتمة لمشواره الكروي الحافل، 
ليزاحم  عشر،  الحادي  هدفه  العمامي  أحرز  حيث 
فيصل  الدولي  زميله  الموسم  طوال  العمامي 
»الهالل«  فريق  وقائد  وسط  نجم  البدري 
صعيد  على  الهدافين  الئحة  صدارة  على 
بارعًا  اآلخر  هو  البدري  فكان  المجموعتين، 
لم  »الهالل«  لكن  الموسم،  هذا  التسجيل  في 
يصل إلى المربع الذهبي، كما فعل العمامي مع 
أهداف  عشرة  رصيد  للبدري  وكان  »األخضر«، 
من  جاءت  أهداف  أربعة  منها  الموسم،  هذا 

ركالت جزاء.
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● منافسات الدراجات الدولية بمشاركة ليبية

قال المدير السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم عادل الخمسي »إن منتخب ليبيا 
لن يكون سهاًل أمام مصر، وسينافس بقوة، خاصة مباراة اإلياب بملعب بنغازي«. 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة »أون سبورت« الرياضية المصرية، »إن 
الدوري الليبي انعكس بشكل جيد على أداء المنتخب الذي قدم وجهًا جيدًا أمام 

الغابون وأنغوال، ليسير المنتخب على ضوء ذلك في الطريق الصحيح«. وأكمل 
الخمسي: »إن اختيار المدرب الجديد للمنتخب المصري في وقت قصير قد 

ال يجعل المدرب قادرًا على فهم الالعبين ومعرفة كل التفاصيل«.

أكد علي أبوفراج أنه ال يزال رئيسًا لرابطة أندية بنغازي الكبرى، وما حدث ◆
هو محاولة إلقناع بعض األندية، وليس كلها التي وقعت على إقالتي، 

قائاًل: »إن الموضوع وراءه بعض األشخاص إلزاحتي«، وقال أبوفراج في 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«: »إن هناك إجراءات قانونية للترشح أو 
التزكية لرئاسة الرابطة، وليس بمثل هذه الطريقة التي حصلت«، وأضاف: 

»لذا أبدي اندهاشي وأسفي لما حصل، لست متشبثًا أو متمسكًا 
بالمنصب، لكن البد أن يكون ذلك باللوائح والقوانين«.

◆

طرابلس – محمد ترفاس

● البدري
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منتخب »الفرسان« يتسلح بـ »بن علي واملصراتي والتاجوري« قبل معسكر تركيا
كليمنتي يصدر تعليماته باستدعاء الثالثي المحترف لتدعيم الصفوف قبل مواجهتي مصر في تصفيات المونديال

وجه اإلسباني خافيير كليمنتي، المدير الفني للمنتخب الوطني األول لكرة 
القدم، الدعوة رسميًا إلى الثالثي الدولي أحمد بن علي المحترف بصفوف 
بصفوف  المحترف  المصراتي  والمعتصم  اإليطالي،  »كروتوني«  نادي 
بنادي  المحترف  التاجوري  وإسماعيل  البرتغالي،  براغا«  »سبورتينغ  نادي 
مباراتي  في  المتوسط«  »فرسان  لمشاركة  األميركي،  سيتي«  »نيويورك 
السادسة  المجموعة  تصفيات  منافسات  من  والرابعة  الثالثة  الجولتين 
األفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة »قطر 2022« أمام المنتخب 

المصري.

كليمنتي يصدر قرارًا مهمًا بإعادة الثالثي الدولي
وكان الثالثي المحترف غاب عن مواجهة المنتخب الوطني في الجولة 
االفتتاحية من تصفيات المونديال أمام الغابون والجولة الثانية ضد أنغوال 
خافيير  اإلسباني  للمدرب  مهمة  الالعبين  هؤالء  دعوة  وتعد  لواندا،  في 
التصفيات  في  »الفراعنة«  أمام  الحاسمتين  المواجهتين  قبل  كليمنتي، 
الهجومية،  الحلول  مزيد  الليبي  المنتخب  مدرب  يعطي  بما  المونديالية، 
ملعب  أرضية  على  الغابون  مواجهة  في  الفوز  حقق  الوطني  فالمنتخب 
»شهداء بنينا« بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يعود بفوز ثمين من 
أنغوال بهدف دون رد، ليحتل بذلك صدارة المجموعة عن جدارة بالعالمة 

الكاملة، وبفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني.

انتهاء أزمة بن علي واعتزاله اللعب الدولي
بهذا القرار، يعيد كليمنتي بن علي من جديد للحياة الكروية في ليبيا، 
مع  الخالفات  بعض  خلفية  على  الدولي،  اللعب  باعتزال  الالعب  قرار  بعد 
اتحاد الكرة، ففي مارس الماضي، أعلن والد الجناح الدولي الليبي المحترف 
اللعب  نجله  اعتزال  علي،  أحمد بن  اإليطالي،  نادي »كروتوني«  بصفوف 
على المستوى الدولي، واالكتفاء باللعب على مستوى األندية، وقال والد 
نجله  إن  »فيسبوك«،  عبر  الشخصي  حسابه  على  له  منشور  في  الالعب 
أن  إلى  بقراره، مشيرًا  يخطره  الشأن كي  بهذا  الليبي  الكرة  اتحاد  راسل 
أسبابًا عديدة كانت وراء قرار نجله، منها كثرة اإلصابات وعدم قدرته على 
الكرة  اتحاد  رئيس  تنجح مساعي  لم  الدولي.  المستوى  على  أكثر  العطاء 
الليبي عبد الحكيم الشلماني وقتها مع الالعب إلقناعه بالعدول عن قراره 
المؤهلة نحو كأس  القارية  التصفيات  انتهاء  وتأجيله على األقل لما بعد 
العالم المقبلة »قطر 2022«، لكن الالعب تمسك بقراره وواصل مشواره 
الهروب  اتهامات  عاني  أن  بعد  اإليطالي،  بالدوري  االحتراف  عالم  في 
في  االستوائية  غينيا  مواجهتي  غياب عن  بعد  بالده،  منتخب  تمثيل  من 
 ،2022 بالكاميرون  أفريقيا  ألمم  المؤهلة  العاشرة  المجموعة  تصفيات 

التي خسرها »فرسان المتوسط«.

اعتذار المصراتي قبل غلق باب القيد
عدم  عن  المصراتي  المعتصم  الليبي  المحترف  واعتذر  سبق  أيضًا 
المنتخبين  مواجهتي  قبل  الوطني  المنتخب  ببعثة  وااللتحاق  الحضور 
ناديي  أحد  أو  اإلنجليزي  للدوري  انضمامه  في  أماًل  واألنغولي،  الغابوني 
القمة في البرتغال »بنفيكا« أو »سبورتنغ لشبونة«، قبل غلق باب سوق 
افتتاح تصفيات أفريقيا  الماضي، قبل مباراة  31 أغسطس  االنتقاالت في 
المؤهلة نحو كأس العالم أمام الغابون بـ24 ساعة، لكن جهود المصراتي 
لم تكلل بالنجاح في مغادرة فريقه البرتغالي »سبورتينغ براغا«. وكان ناديا 

»بنفيكا« و»سبورتنغ لشبونة« البرتغاليان، قد رغبا في التعاقد مع الالعب 
»براغا«  إدارة  ولكن  رسميًا،  عرضًا  قدم  الذي  »بنفيكا«  خاصة  الليبي، 
أصرت على الحصول على 15 مليون يورو مقابل بيع النجم الليبي، وأشارت 
صحف إنجليزية في وقت سابق إلى أن المصراتي دخل ضمن خطط فريق 
»أستون فيال«، الساعي إلى تدعيم خط وسطه بالعب جديد، وهو ضمن 
مجموعة يسعى الفريق إلى التعاقد مع أحدهم، لدعم فرصه في منافسات 
الدوري اإلنجليزي، لكن لم تنجح أيضًا الجهود ويظل مع »سبورتنغ براغا«.

السنوسي وصوله والهوني والالفي على رأس المحترفين
ويضم خافيير كليمنتي نخبة من المحترفين، من بينهم الهادي 
السنوسي المحترف في صفوف »العربي« الكويتي، ومؤيد الالفي 
وأنيس سلتو مهاجم  المغربي،  البيضاوي«  بـ»الوداد  المحترف 
إلى »األهلي طرابلس«، ومحمد  أخيرًا  العائد  المغربي  »الفتح« 
جناح  الهوني  وحمدي  التونسي،  »الصفاقسي«  مدافع  صوله 
 26 على  كليمنتي  اعتمد  البداية،  ومن  التونسي..  »الترجي« 
العبًا، قبل دخول معسكر تركيا األخير، استعدادًا للتصفيات، 
ومعاذ  الوحيشي  ومراد  نشنوش  محمد  قائمته:  وضمت 
التربي  وأحمد  وعلي سالمة  باهلل صبو  والمعتصم  الالفي 
وعلي يوسف ومحمد المنير ومحمد الترهوني والطاهر بن 
عامر وعبداهلل الشريف وفيصل البدري وعمر الخوجة ومحمد 
التهامي ومحمد الجورني والمعتصم باهلل المصراتي وأمين 
الهوني  وحمدو  الالفي  ومؤيد  الهادي  والسنوسي  عمير 
ومحمد  الطبال  ومحمد  صوله  ومحمد  القليب  ونورالدين 

زعبيه ومعاذ عيسى وأنيس سلتو.

معسكر خارجي في أنطاليا التركية
سبتمبر   27 من  بداية  الوطني  المنتخب  ويدخل 
مدينة  في  خارجيًا  تحضيريًا  معسكرًا  الجاري، 
المنتخب  لمواجهة  استعدادًا  التركية،  أنطاليا 
والرابعة  الثالثة  الجولتين  إطار  في  المصري 
 12 إلى   9 من  الفترة  خالل  وبنغازي  بالقاهرة 
أكتوبر المقبل، ويسعى المنتخب الوطني من خالل 
في  إيجابية  نتيجة  لتحقيق  االستعدادي  المعسكر 
لقاء األشقاء بملعب برج العرب الذي اختارته مصر 
لمباراة الجولة الثالثة في التاسع من شهر أكتوبر 
التصفيات بين  الرابعة من  الجولة  بينما  المقبل، 
المنتخبين ستقام في ملعب »شهداء بنينا« ببنغازي 

في الثاني عشر من أكتوبر.

دعم ال محدود من الحكومة الليبية
محدود،  ال  بدعم  الوطني  المنتخب  ويتمتع 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وجه  حيث 
عبدالحميد الدبيبة، رسالة دعم إلى المنتخب الوطني، 
حسابه  عبر  قائاًل  الغابون،  أمام  مواجهاته  أولى  قبل 
التوفيق  »كل  »تويتر«:  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
ما  دائمًا  المنتخب  مباريات  مباراته،  في  الوطني  للمنتخب 
تكون فرصة لجميع الليبيين ليتذكروا أن هناك ما يجمعهم 
العلم  رؤية  في  الرغبة  وهو  يفرقهم،  مما  أكثر 

الليبي يرفرف في كل انتصار«.

طرابلس – الصديق قواس

● جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام الغابون في بنينا                                                                                )تصوير - فراس حيدر(

المعتصم يبقى مع »براغا« بعد فشل االلتحاق بأحد المعتصم يبقى مع »براغا« بعد فشل االلتحاق بأحد 
قطبي الدوري البرتغالي لينضم إلى نخبة المحترفينقطبي الدوري البرتغالي لينضم إلى نخبة المحترفين

● المصراتي

● الخمسي

كيروش: مواجهتا 
ليبيا دون أعذار

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني 
الجديد للمنتخب المصري، أنه سيخوض مباراتي ليبيا 
من أجل الفوز فقط دون أي أعذار، حيث تولى منصب 
قيادة منتخب مصر ليكون بديال لحسام البدري الذي 

رحل عن منصبه، عقب التعادل ضد الغابون بهدف 
لكل جانب ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس 

العالم بقطر 2022، وستكون المهمة األولى لكيروش 
في مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم؛ حيث ستلعب 

المباراة األولى في القاهرة خالل 9 أكتوبر المقبل، 
بينما ستكون المباراة الثانية في 12 من الشهر نفسه 

في ليبيا. وعقد االتحاد المصري لكرة القدم برئاسة 
أحمد مجاهد، مؤتمرا صحفيا لتقديم كارلوس كيروش 

لوسائل اإلعالم، وقال المدرب البرتغالي الجديد: »أشكر 
االتحاد المصري وأحمد مجاهد ألنني أصبحت من أسرة 
اتحاد الكرة في مصر، اسمحوا لي أن أقدم كل خبراتي 

لكي أحقق كل أحالم المصريين في الوصول لكأس 
العالم«.

وأضاف: »أشعر بالفخر بالتواجد هنا، المنتخب 
المصري كبير من خالل الفوز بكأس أمم أفريقيا 7 

مرات والتواجد في كأس العالم 
3 مرات، التاريخ يجعلنا أن 

نشعر بالفخر، الوصول 
لكأس العالم ليس سهال 

لكن سنسعى للتأهل، 
تعلمت من التاريخ 
المصري، ومن أبرز 

التحديات هو تحقيق 
األحالم، هذا الوقت 
ليس بالكالم الكثير 
لكن بالعمل لبداية 

المشوار«.

المدرب  وصول  »المدينة«  نادي  أعلن 
العاصمة  إلى  الغسلي،  الحسن  المغربي، 
عقد  توقيع  أجل  من  وذلك  طرابلس؛ 
في  األول  الفريق  تدريب  على  لإلشراف 
نادي  إدارة  وكانت  المقبل،  الموسم 
الالعب  من  كل  مع  تعاقدت  »المدينة« 
نادي  من  قادمًا  الجندلي  المبروك  التونسي 
وسبق  الثانية  بالدرجة  السعودي  »ُأحد« 
بقردان«،  »اتحاد  من  كل  مع  اللعب  له 
التونسي،  بالدوري  تطاوين«  و»اتحاد 
وهو  الدفاع  قلب  مركز  الجندلي  ويشغل 
األيسر  الظهير  ومعه   ،1992 مواليد  من 
»المحلة«  نادي  من  قادمًا  الفطيسي  محمد 
أرتيمة  والمنتصرباهلل  عمارة  والهادي 
فريق  من  قادمًا  عبداهلل  يعقوب  والمهاجم 
من  قادمًا  أبوكراع  وعبدالسالم  »الخمس« 
التعاقد مع حارس  أيضًا تم  فريق »الخمس«، 
»خليج سرت« عمار مسعود ومعاذ عبدالمجيد 
البقرمي  والمعتصم  الشبلي  محمد  والمدافع 

المحترف  عقد  تجديد  بجانب  علي  وعاطف 
الكاميروني جاكويس هامان.

الليبي  »المدينة«  نادي  إدارة  وكشفت 
التعاقد  انتهاء  إعالن  أبرزها  إجراءات،  حزمة 
مع المحترف الغاني ماكسويل باكو، ومواطنه 
كما  الطرفين،  بين  بالتراضي  إدورو،  إسحاق 
هيثم  الالعب  مع  التعاقد  اإلدارة  فسخت 
وكان  الطرفين،  بين  بالتراضي  ضانة  محمد 
المركز  في  الليبي  الدوري  أنهى  »المدينة« 
 22 الثامن للمجموعة الثانية بـ25 نقطة من 
الوفاض  خالي  خرج  »المدينة«  لكن  مباراة، 
رحلة  بعد  الماضي،  الموسم  منافسات  من 
الذي  أربيش،  عبدالحفيظ  مدربه  مع  قصيرة 
ليعلن  »السويحلي«  نادي  تدريب  إلى  رحل 
رياض  المدرب  يعاونه  أن  على  معه،  التعاقد 
فريق  الوطني  الفني  الجهاز  ليقود  الشريف، 
الجديد،  الرياضي  الموسم  في  األول  الكرة 
حيث وصل أربيش إلى مدينة مصراتة لتوقيع 

العقود بشكل رسمي.

● المغربي الحسن لحظة وصوله لتدريب المدينة

املغربي الحسن مديرًا فنيًا لـ »املدينة« 
والتونسي الجندلي أحدث الوجوه

أعلن مجلس إدارة نادي »األهلي بنغازي«، تعاقده رسميًا مع المدرب 
األول  الكروي  الفريق  لتدريب  عامًا(،   57( غاسانين  رادان  الكرواتي 
لمدة موسم واحد، ونشرت الصفحة الرسمية لـ»األهلي بنغازي«، عبر 
حسابها على »تويتر«، صورة للمدرب وعلقت عليها: »األهلي يتعاقد 
مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين لتدريب الفريق األول لكرة القدم 
هذا  قوي  فريق  لتشكيل  بنغازي«  »األهلي  ويسعى  واحد«،  لموسم 
الموسم، استعدادًا للمنافسة على جميع األلقاب بعدما فقد لقب بطولة 

الدوري المحلي الموسم المنقضي.
وكان »األهلي بنغازي« أعلن تعاقده مع عدد من الصفقات القوية، 
استعدادًا للموسم الجديد أبرزها مهند بوعجيلة من »النصر« ومهند 
إيتو، بجانب تمديد تعاقده لعدد من نجومه، كما تعاقدت إدارة نادي 
»األهلي بنغازي« مع حارس المنتخب الوطني الدولي أحمد عزاقة حتى 
2023 قادمًا من نادي »المدينة« في صفقة انتقال حر، بجانب  العام 
ثالث  لمدة  أبورقيقة،  جمعة  »أبوسليم«،  نادي  مهاجم  مع  التعاقد 
المهاجم  مع  تعاقدت  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة  وكانت  سنوات، 
الدولي أكرم الزوي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، كما جددت إدارة 
وجبريل  العكشي  محمد  بينهم  من  الالعبين  من  عدد  عقود  النادي 
مرسال، في حين رحل حارس »األهلي بنغازي«، جواد رزق، لينتقل إلى 
صفوف فريق »النصر« في عقد يمتد لمدة موسمين، وكان جواد رزق 
في  وجهته  غير  لكنه  بنغازي«،  »األهلي  ناديه  مع  التجديد  من  قريبًا 
المرمى  حراس  من  رزق  ويعد  لـ»النصر«،  بالتوقيع  األخيرة  اللحظات 
وفي  األفريقية،  البطولة  في  بنغازي«  »األهلي  مع  وشارك  المميزين، 

الدوري المحلي الموسم الماضي.
على  للحفاظ  سعيها  عن  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة  وكشفت 
استقرار الفريق، فيما يخص قائمة فريق كرة القدم األول المنتظرة في 
الفريق  نجم  عقد  تجديد  أعلنت بشكل رسمي  الجديد، حيث  الموسم 
الصفحة  وقالت   ،2023 العام  حتى  بـ»زمرينا«  الشهير  مرسال  جبريل 
الرسمية لنادي »األهلي بنغازي« عبر »فيسبوك«: »هو مشجع قبل أن 
يكون العبًا لألهلي.. زمرينا أهالوي حتى العام 2023؛ بعد أن وقع عقد 
جديدًا على بياض مع األهلي، وترك تفاصيل قيمة العقد على اإلدارة«. 
ويعد »زمرينا« أحد أبرز وأهم العبي فريق الكرة األول بنادي »األهلي 
جميع  مع  أساسية  ركيزة  ظل  حيث  الماضي،  المواسم  في  بنغازي« 
المدربين الذين قادوا »المشوار الطويل« في مسابقة الدوري المحلي.

»األهلي« يتعاقد مع املدرب الكرواتي رادان 
بعد تجديد عقود نجومه وانضمام الزوي

طرابلس - محمد ترفاس

● أكرم الزوي

● كيروش

● البدري
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حلم التأهل

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

في  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  فوز  بعد 
تصفيات  ضمن  الغابون  على  األولى  مباراته 
حماس  ارتفع   ،2022 قطر  العالم  كأس 
تفاؤاًل  وأبدي  الليبي  الرياضي  الجمهور 
السادسة  المجموعة  في  المنافسة  بإمكانية 
في  أنغوال  على  الليبي  المنتخب  فوز  وبعد 
المجموعة  الليبي  المنتخب  ليتصدر  دارها  عقر 
المصري  المنتخب  على  متفوقًا  نقاط  بست 
الحماس  ليرتفع  المعروفة  وإنجازاته  بتاريخه 
عن  التأهل  في  الطموح  سقف  معه  وارتفع 
نحو  المؤهلة  األفريقية  السادسة  المجموعة 

المونديال.
مصر  ومباراة  األولى  مصر  مباراة  ستكون 
بطل  لتحديد  الفيصل  هي  ليبيا  في  الثانية 
المجموعة، أما حماس الجمهور الليبي فأصبح 
بالمنتخب  االستهانة  وعدم  بالحذر  مشوبًا 
التعاقد  مع  خاصة  الطويلة  وخبرته  المصري 
كارلوس  البرتغالي  حجم  في  مدرب  مع 
ووضعه  المصري  المنتخب  لتدريب  كيروش 

في الواجهة القتالع ورقة التأهل.
وبه  مميز  الليبي  المنتخب  أن  صحيح 
أصبح  مدرب  مع  الالعبين  من  جيدة  مجموعة 
خافيير  اإلسباني  هو  الليبية  الكرة  في  خبيرًا 
بدأت  ليبيا  في  كثيرة  أصواتًا  أن  إال  كليمنتي، 
تطالب بعدم تضخيم المنتخب الليبي وتأجيل 
منتخب  المصري  المنتخب  ألن  التأهل  فرحة 
كبير ولديه أوراقه وقادر على إحداث المفاجأة 
بفارق  عليه  الليبي  المنتخب  تقدم  رغم 

نقطتين.
كما طالبت أصوات كثيرة بتوخي العقالنية 
مفتوح  في طريق  أنهم  الالعبين  إشعار  وعدم 
يتعامل  أن  يجب  ذلك  من  واألهم  للتأهل 
اإلعالم الرياضي الليبي والمصري بكل منطق 
الزائد  والشحن  للمباراتين  التضخيم  وعدم 
مصر  في  اللقاء  واعتبار  اإلعالمية  واإلساءة 
وليبيا هو لقاء أشقاء في مباراتين واألجدر من 
إطارها  في  المنافسة  نحترم  أن  ويجب  سيفوز 

الرياضي.
المنتخبين الشقيقين تاريخ كبير من  يجمع 
اللقاءات في جميع المنافسات منذ الخمسينيات 
وبطوالت  وأفريقيا  العالم  كأس  تصفيات  في 
أولمبية  وتصفيات  ودية  ومباريات  العرب 
ويجب  وإمكاناته  خصائصه  له  منتخب  وكل 
رغم  أخوية  المواجهة  هذه  واعتبار  التعامل 
أنها مصيرية في تحديد المتأهل للدور الثانى 
من تصفيات كأس العالم ويبقى لقاء الذهاب 

داخل مصر ولقاء اإلياب في ليبيا لقاء أشقاء.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تطبيق آلية الهبوط مع »الوحدة« و»رفيق« و»نجوم أجدابيا« و»األنوار«.. و11 نوفمبر بدء دوري الدرجة األولى

لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عقد 
بمدينة  موسعًا  اجتماعًا  الماضي،  الثالثاء  القدم، 
وفي  المواضيع،  من  جملة  فيه  ناقش  طرابلس، 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، قال األمين 
االتفاق  »تم  الصويعي:  ناصر  الكرة  التحاد  العام 
في االجتماع على تطبيق قرار االتحاد الليبي لكرة 
وتطبيق  الممتاز،  الدوري  بتنظيم مسابقة  القدم 
 2021  -  2020 الرياضي  للموسم  الهبوط  آلية 

بهبوط أربعة فرق«.
وأضاف: »اعتماد معاملة العبي شمال أفريقيا، 
نادٍ  لكل  والسماح  المحليين،  الالعبين  معاملة 
األولى بتسجيل العبين  والدرجة  الممتاز  بالقسم 
اثنين«. وأكمل الصويعي: »تم تكليف عبدالعزيز 
بن سليمان رئاسة لجنة القيد وشؤون الالعبين، 
المنتخبات،  لجنة  رئاسة  قمبيج  وعبدالفتاح 
التحكيم،  لجنة  رئاسة  قرين  ونصرالدين 

الجديد  للموسم  الممتاز  الدوري  وبخصوص 
2022 - 2021 سينطلق في 22 أكتوبر المقبل، 
الدرجة  مسابقة  وتنطلق  المجموعتين،  بنظام 
الثانية  األولى في 11 نوفمبر المقبل، والدرجتان 

والثالثة في األول من ديسمبر المقبل«.
الليبي  العام  االتحاد  أكد  نفسه،  الوقت  في 
الدرجة  دوري  إلى  فرق  أربعة  هبوط  القدم  لكرة 
»الوحدة«  وهي  السابق،  الموسم  من  األولى 
و»رفيق« و»نجوم أجدابيا« و»األنوار«؛ حيث أصبح 
الجديد  الموسم  في  الممتاز  الدوري  فرق  عدد 
»األهلي  األولى:  المجموعة  لتكون  فريقًا،   20
و»التحدي«  و»النصر«  و»الهالل«  بنغازي« 
و»األخضر«  و»التعاون«  سرت«  و»خليج 
أما  و»الصداقة«،  الجبل«  و»شباب  و»دارنس« 
المجموعة الثانية: »األهلي طرابلس« و»االتحاد« 
و»المدينة« و»المحلة« و»أبوسليم« و»األولمبي« 
و»الشط«  و»السويحلي«  المصراتي«  و»االتحاد 

و»الخمس«.
مجموعتين  إلى  فريقًا   20 تقسيم  وسيتم 

بنفس نظام الموسم الماضي؛ عشرة فرق في كل 
مجموعة في المرحلة األولى، وفي المرحلة الثانية 
يتأهل خمسة فرق من كل مجموعة بنقاطها التي 
مرحلة  إلى  األولى  المرحلة  من  عليها  تحصلت 
العشرة  الفرق  من  واحدة  مجموعة  في  التتويج 
المتأهلة لمرحلة التتويج، وتخوض الفرق العشرة 
أكبر  نظام دوري من ذهاب وإياب ويتوج صاحب 

عدد من النقاط بطاًل للدوري الليبي.
ونجح فريق »االتحاد«، في التتويج بلقب الدوري 
الليبي الممتاز موسم )2020 - 2021( بعد الفوز 
الترجيح  بركالت  طرابلس«  »األهلي  نظيره  على 
)6 - 5( في المباراة التي ُأقيمت بينهما على ملعب 
السلبي  التعادل  حسم  أن  بعد  الدولي،  طرابلس 
إلى  الفريقان  ليلجأ  مباراة،  من  األصلي  الوقت 
ركالت الترجيح، التي ابتسمت في وجه »االتحاد«، 
ليتوج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ليتسلم 
االتحاد  رئيس  من  الليبي  الدوري  بطولة  كأس 
ومعه  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي 
 17 »االتحاد«  ليصبح في رصيد  الذهبية،  القالئد 

لقبًا بالدوري الليبي الممتاز، فيما يمتلك »األهلي 
طرابلس« 12 لقبًا في تاريخه.

المثير أن المنافسة على اللقب بين »االتحاد« 
لتنتقل  الملعب،  في  انتهت  طرابلس«  و»األهلي 
توافد  حيث  بينهما،  الصفقات  إلى  بعد  فيما 
على  المحترفين  خصوصًا  الليبية،  الكرة  نجوم 
مسابقة الدوري المحلي، بعد أن عرفت المسابقة 
الموسم  من  بداية  االنتظام  طريق  الكبرى 
توقفًا  شهدت  عجاف  سنوات  لتنتهي  المنقضي، 
جديد  موسم  بداية  ومع  المحلية،  للكرة  تامًا 
ينتظر له التوهج، أشعل النجوم المحترفون سوق 
بقوة  الصفقات  صراع  ليتواصل  بقوة،  االنتقاالت 
الليبي،  بالدوري  الساخن  الصيفي  الميركاتو  في 
المنتخب  قائد  طرابلس«  »األهلي  ضم  حيث 
زميله  أخيرًا  »االتحاد«  ضم  بينما  المنير،  محمد 
جددت  كما  الورفلي،  سند  الدولي  المدافع 
الكرة  فريق  نجوم  عقود  »االتحاد«،  نادي  إدارة 
والمحترف  عيسى  ومعاذ  الصبو  المعتصم  األول، 

التونسي غازي العيادي لموسم رياضي واحد.

22 أكتوبر.. انطالق املوسم الجديد للدوري الليبي املمتاز

● تدريبات فريق األنوار قبل وداع الدوري الممتاز

طرابلس – محمد ترفاس

الخيثوني وعياد والعموري 
يدعمون صفوف »المحلة«

تتسابق جميع األندية الليبية على إبرام 
صفقات جديدة، قبل بداية الموسم الجديد، 

ومؤخرًا عزز فريق »المحلة«، أحد أندية 
الدوري الممتاز الليبي، صفوفه بعدد من 
التعاقدات الجديدة في إطار دعم الفريق 

األول في جميع المراكز؛ استعدادًا للموسم 
المقبل، وتعاقدت إدارة نادي »المحلة« مع 
الالعبين ماهرالخيثوني، والمهاجم محمد 
عياد، والظهير األيسر عبدالمنعم العموري 
وفراس جمعة وأحمد زكي قادمًا من نادي 

»المدينة« وعمر الكيش من أواسط 
النادي، كما جددت إدارة نادي »المحلة« 

عقود كل من أحمد الميري وأحمد الحاراتي 
وعبدالملك اعبيد ونصر بن دلة.

ونجح »المحلة« في مجاراة الصفقات 
الجديدة في الموسم الماضي، وكان 

من بين أحدث التدعيمات استقبال نادي 
»المحلة« مهاجمه التونسي الجديد وجدي 

الماجري، حيث استهدفت إدارة نادي 
»المحلة« الليبي، من وراء التعاقد مع 

الماجري، تعزيز صفوف فريق الكرة األول 
في إطار دعم تواجد الفريق ضمن كوكبة 
فرق الدوري الممتاز، ليستكمل »المحلة« 

إجراءات التعاقد مع المهاجم التونسي 
وجدي الماجري، قادمًا من نادي »االتحاد« 

البحريني، ويعد الماجري من الالعبين 
أصحاب الخبرات، حيث سبق أن لعب لعدة 
أندية في الدوري التونسي أبرزها »النجم 
الساحلي« و»الصفاقسي«، ليصبح وجوده 

إضافة فنية قوية لـ»المحلة«، حيث لعب 
دورًا مهمًا في بقاء »المحلة« بين أعضاء 
الدوري الممتاز مع زميله التونسي اآلخر 

الشاذلي بن عنتر، في ظل إقبال عدد من 
نجوم األندية التونسية على اللعب في 

الدوري الليبي الممتاز.

● برانكو مع االتحاد المصراتي في مؤتمر تقديمه لوسائل اإلعالم

الصربي برانكو يتسلم القيادة الفنية لـ »االتحاد املصراتي«
طرابلس - الصديق قواس

االتحاد يقترب من الترجي.. واألهلي طرابس ينتظر في الكونفدرالية

الليبية  القدم  كرة  ممثل  »االتحاد«،  فريق  حقق 
فوزًا مستحقًا على نظيره »كي إم« بطل زنجبار في 
المباراة التي جمعتهما على ملعب األخير بهدفين 
التمهيدي  الدور  ذهاب  منافسات  ضمن  رد  دون 
من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة 
وتمكن  »االتحاد«  فريق  جانب  من  قوية  سيطرة 
األخيرة  الدقائق  في  خاصة  سيطرته،  فرض  من 
من زمن كل شوط ليخطف في كل منهما هدفًا، 
وكاد الشوط األول من المباراة على وشك االنتهاء 
أبى  عيسى  معاذ  أن  إال  السلبي،  التعادل  بنتيجة 
التقدم  من  وتمكن  بالتعادل،  المباراة  تنتهي  أن 
للعميد في الثواني األخيرة من عمر الشوط األول، 
وهدأت األمور في الشوط الثاني حتى الدقيقة 85 
من عمر المباراة التي تمكن فيها ربيع الشادي من 
شباك  سكنت  رائعة  بتسديدة  النتيجة  مضاعفة 

المنافس.

االقتراب من مواجهة »الترجي« التونسي
الفوز يسهل مهمة فريق االتحاد »العميد« في 
مباراة اإلياب المقرر إقامتها األحد المقبل، على ملعب 
الذي  الملعب  وهو  بصفاقس،  المهيري«  »الطيب 
تقريبًا  الفريق  وضع  حيث  »االتحاد«،  فريق  اختاره 
حيث  للبطولة،  الثاني  التمهيدي  الدور  في  قدمه 
سيكون على موعد مع مباراة نارية أمام »الترجي« 
التونسي في أقوى المواجهات العربية وديربي جوار، 
حيث ستقام مباراة الذهاب األولى في منتصف شهر 
أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة اإلياب الحاسمة 
يوم 22 من الشهر نفسه، وكانت قرعة منافسات 
الدور التمهيدي أعفت فريق »الترجي« التونسي من 

خوض مباراتي األدوار التمهيدية.
الحمادي يقود اإلياب قبل تسليم 

المهمة لإليطالي
المدرب  الحمادي  أسامة  أعرب  جانبه،  من 
البالغة  سعادته  عن  »االتحاد«  لفريق  المساعد 
بتحقيق الفوز أمام بطل زنجبار في الدور التمهيدي 
الفريق  قاد  الحمادي  وكان  أفريقيا،  أبطال  لدوري 
تنتقل  أن  قبل  اإلياب،  لقاء  في  الفريق  وسيقود 
إياب  مباراة  بعد  الجديد  للمدرب  الفنية  اإلدارة 
»االتحاد«،  نادي  إدارة  وقعت  حيث  زنجبار،  بطل 
عقدًا رسميًا مع المدرب اإليطالي جوسيبي سانينو 
المقبل،  الموسم  بالنادي في  األول  الفريق  لقيادة 
وسيكون المدرب الوطني أسامة الحمادي مساعدًا 
له بعد االتفاق على كل تفاصيل التعاقد، فالمدرب 
إيطاليا،  في   1957 أبريل   30 مواليد  اإليطالي، 
قام  حيث  التدريب،  بمجال  كبيرة  خبرة  ولديه 
بتدريب عديد الفرق بإيطاليا على رأسها »باليرمو« 
كما  و»ساليرنيتانا«،  فيرونا«  و»كييفو  و»كاتانيا« 
أنه لم  إال  20 فريقًا  أكثر من  قام سانينو بتدريب 
يحصد أي لقب خالل مسيرته بإيطاليا، أبرزها قيادة 

فريق »باليرمو« موسم 2013 - 2012 في الدوري 
اإليطالي الممتاز.

الورفلي يدعم »العميد« بعد مفاضلة 
بين العروض

مع  التعاقد  رسميًا،  »االتحاد«  نادي  وأعلن 
»الرجاء  فريق  مدافع  الورفلي،  الليبي سند  الدولي 
خالل  حر،  انتقال  صفقة  في  المغربي  البيضاوي« 
فترة االنتقاالت الصيفية المنقضية، وعلقت الصفحة 
الرسمية لنادي »االتحاد« على ضم الورفلي بالقول: 
»المدافع الدولي سند الورفلي العبًا جديدًا لزعيم 

األندية الليبية وعميدها، رحبوا معنا بصخرة دفاع 
المنتخب الوطني«.

عروضًا  الماضية  الفترة  خالل  الورفلي  وتلقى 
قطبا  رأسها  على  محلية،  أندية  عدة  من  رسمية 
الكرة الليبية »األهلي طرابلس« و»االتحاد«؛ لتعزيز 

صفوف الفريقين في الموسم الكروي الجديد.
ورحل سند الورفلي عن نادي »الرجاء البيضاوي« 
بعد  عقده  انتهاء  بعد  رسمي،  بشكل  المغربي 
عديد  خاللها  حقق  الفريق،  مع  رائعة  مسيرة 

األلقاب، منها الدوري المغربي العام 
األفريقي،  االتحاد  وكأس   2020

في مناسبتين العامين 2018 و2021، ونجح كذلك 
في الظفر بكأس السوبر األفريقي في 2018، لكنه 
عاش أزمات كبرى معه قبل الرحيل، بسبب بعض 
المشاكل ورفضه خوض المباريات والتدريبات رفقة 
مستحقاته  على  الحصول  بعد  إال  المغربي،  ناديه 
بفريقه  الورفلي  عالقة  لتسوء  القديمة،  المالية 
منذ فترة، بدءًا بتورطه في شجار مع زميله زكرياء 
لمالقاة  تنزانيا  صوب  الفريق  رحلة  في  الهبطي 
نادي »نامونغو« في كأس »الكونفدرالية«، مرورًا 
ليقرر  بالتدريبات،  الالعبين  من  عدد  مع  بخالفه 
االمتناع عن اللعب بعد العودة من اإلصابة، وهو ما 
نتج عنه استبعاده المتواصل والمستمر من طرف 
المدرب التونسي األسعد الشابي، الذي أقصاه من 

حساباته.

»األهلي طرابلس« في »الكونفدرالية«
في  اإلياب  مباراة  طرابلس«  »األهلي  ينتظر 
»الكونفدرالية«، األحد المقبل، بعد أن قررت لجنة 
»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  باالتحاد  المسابقات 
إلغاء مباراة الذهاب بين »حي الوادي« السوداني، 
التمهيدي  الدور  إطار  في  طرابلس«،  و»األهلي 
نتيجة  أي  احتساب  دون  »الكونفدرالية«  لبطولة 

واالكتفاء  تكن  لم  كأن  واعتبارها  الذهاب  لمباراة 
»شهداء  ملعب  في  ستقام  فاصلة  واحدة  بمباراة 
بنينا« بمدينة بنغازي لحسم ورقة الترشح إلى الدور 

المقبل.
وإذا  األرض،  خارج  الهدف  خاصية  تلغى  وبهذا 
إلى  اللجوء  المباراة من دون أهداف سيتم  انتهت 
الطوارئ  لجنة  قرار  وجاء  مباشرة،  الترجيح  ركالت 
بـ»كاف« بعد إحالة ملف المباراة إلى لجنة الطوارئ 
المباراة،  موضوع  في  للبت  األفريقي  االتحاد  في 
بسبب عدم وجود ملعب قانوني تقام عليه المباراة 
»األهلي  فريق  ورفض  المباراة  مراقب  حسب 
وعدم  قانونية،  غير  مالعب  في  اللعب  طرابلس« 
صالحية األرضية حسب تقرير المدرب واإلداريين؛ 
األمين  طريق  عن  األفريقي  االتحاد  إبالغ  تم  لذا 

العام لالتحاد الليبي لكرة القدم.
وتجبر لوائح االتحاد األفريقي النادي المستضيف 
الضيف،  للفريق  وتنقل  إقامة  وسائل  توفير  على 
وهذا ما لم يحدث؛ ما دفع مسؤولي نادي »األهلي 
طرابلس« للتدخل لدى »كاف«، ومن ثم منح مهلة 
الشروط  توفير  في  عجز  الذي  السوداني  للفريق 
المطلوبة، رغم ما تكبده نادي »األهلي طرابلس« 

من مشاق سفر وإقامة.

التكبالي أحدث صفقات »الزعيم«
»الزعيم«  األهلي طرابلس  نادي  إدارة  تعاقدت 
»النجم  من  قادمًا  التكبالي  محمد  المدافع  مع 
سنوات  ثالث  لمدة  بعقد  التونسي  المتلوي« 
لنادي  الجديد  الفرنسي  المدرب  من  بتعليمات 
ويلعب  سيموندي،  بارنارد  طرابلس«  »األهلي 
التكبالي كقلب دفاع وظهير أيمن، حيث تألق في 
الدوري التونسي وخطف األنظار وأصبح أساسيًا رغم 

صغر سنه؛ حيث يبلغ من العمر 23 عامًا.

● الترهوني في تدريبات اللياقة البدنية مع األهلي طرابلس

● الشادي في لقاء االتحاد أمام بطل زنجبار

إلغاء مباراة »حي الوادي« أمام 
»الزعيم« وسط ترقب للمباراة 

الفاصلة على ملعب بنينا في بنغازي

بنغازي - زين العابدين بركان

»العميد« يتخطى بطل زنجبار بهدفين وينتظر الحسم إياباً في ملعب صفاقس بتونس.. األحد

بعد جولة الذهاب المثيرة خارج الديار

المصراتي«  »االتحاد  نادي  إدارة  قدمت 
الفريق  على  سيشرف  الذي  الفني  الطاقم 
الرياضي  الموسم  في  القدم  لكرة  األول 
المقبل 2021 – 2022، ويضم الجهاز الفني 
سميليانيتش،  برانكو  الصربي  المدرب 
ومدرب حراس الفريق أحمد اصميدة، والمعد 
خالل  من  ردجوليتش،  جبرائيل  البدني 
التنفيذي  المدير  بمشاركة  صحفي  مؤتمر 
للنادي محمد شاكة، ورئيس لجنة التعاقدات 
الفنية للفريق محمد الشامي، وإداري الفريق 

عبدالحكيم عوينة.
والصحفيين  اإلعالميين  من  عدد  شارك 
الرياضيين والقنوات الفضائية، وكذلك عدد 
النادي، وتحدثت إدارة  من قدامى وجماهير 
النادي واللجنة الفنية والمدرب عن طموحات 
الرياضي  الموسم  في  الفريق  وتطلعات 
الجديد، وكذلك تم اإلجابة عن عديد األسئلة 
والصحفيين  اإلعالميين  من  الموجهة 

الحاضرين، وكذلك عدد من الجماهير.
يذكر أن برانكو كان قد خاض أول حصة 
تدريبية مع الفريق قبل أن يتم تقديمه في 

مؤتمر صحفي.
أسرة  احتفلت  الماضي،  أغسطس  وفي 
عامًا   56 بمرور  المصراتي«،  »االتحاد  نادي 
الذي  العريق  النادي  وظهور  تأسيس  على 
يعود تأسيسه إلى تاريخ 15 أغسطس العام 
1965، ورغم أن فريق »االتحاد المصراتي« 
يعد حديث العهد والظهور بمالعب الدوري 
سجل  حيث  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
والثالث  الرابع،  ظهوره  الماضي  الموسم 
المنقضي  الكروي  الموسم  أن  إال  تواليًا، 

الرياضة  شؤون  وكيل  خاطب 
الوحدة  بحكومة  الرياضة  بوزارة 
أبونوارة،  جمال  الوطنية، 
بكافة  الرياضة  مكاتب  مديري 
تشكيل  بضرورة  المناطق، 
لجان لإلشراف على انتخابات 
الوزارة  تحدد  ولم  األندية، 
االنتخابات،  إجراء  موعد 
بالشروع  طالبت  لكنها 
الجمعيات  انتخابات  في  والبدء 
حيث  األندية،  إدارات  ومجالس  العمومية 
جاء في رسالته وخطابه »إنه في إطار قيام 
واالختصاصات  بالمهام  الرياضة  وزارة 
التي  الصعاب  كافة  لتذليل  بها  المناطة 
وبموجب  الرياضية،  المكونات  تواجه 
االنتخابات  في  بالبدء  نفيدكم  هذا،  كتابنا 
األندية  إدارات  ومجالس  العمومية  للجمعيات 
األولى  والدرجة  الممتاز  الدوري  في  المشاركة 
فقط، وتشكيل لجان لإلشراف للغرض المنوه 
وذلك  للوزارة  االنتخابات  نتائج  وإحالة  عنه 

العتمادها من السيد الوزير«.
جماهير  من  كبيرًا  ترحيبًا  الخطاب  والقى 
هذه  موعد  أن  خاصة  األندية،  ومنتسبي 
الموسم  انطالق  قبل  سيكون  االنتخابات 
العناصر  تختار  يجعلها  ما  الجديد،  الرياضي 
في  األندية  إدارة  قيادة  على  القادرة  األفضل 
المرحلة المقبلة، كما شهدت الفترة األخيرة 
في  ممثلة  الرياضة  وزارة  بين  تقاربًا 
واللجنة  الجويفي،  عبدالشفيع  الوزير 
األولمبية الليبية برئاسة الدكتور جمال 

الزروق من خالل االجتماعات المشتركة بينهما، 
الرياضة  وزير  من  قرار  صدور  عن  وأسفرت 
بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، برئاسة وكيل 

وزارة الرياضة لشؤون األندية جمال أبونوارة.
إلى  اللجنة  وعضوية  المقرر  مهمة  وأسندت 
عبدالرزاق  بالوزارة  الرياضية  الشؤون  مدير 
ملوس، وعضوية كل من مدير مكتب الشؤون 
القانونية بالوزارة، واألمين العام للجنة األولمبية 
الشؤون  مكتب  ومدير  الزنكولي،  خالد  الليبية 
القانونية باألولمبية الليبية عبدالحكيم الخيتوني، 
ومدير إدارة شؤون االتحادات الرياضية باألولمبية 
العالقات  ومدير  الطويل،  محمود  الليبية 

باألولمبية الليبية محمد قريميدة.
اللجنة  تتولى  القرار،  من   »2« المادة  وفي 
تصحيح  مهام  القرار،  هذا  بموجب  المشكلة 
العمومية  والجمعيات  االتحادات  ومراجعة 
حيث  من  الرياضية،  لالتحادات  المنتسبة 
األساسية  واألنظمة  والضوابط  اللوائح 
والهيكل التنظيمي والسياسات والبنى التحتية 
وكذلك  القانونية،  إجراءاتها  صحة  ومدى 
وفقًا  عليها،  تطرأ  التي  المشاكل  معالجة 
الرياضية  لالتحادات  الموحد  األساسي  للنظام 
أشارت  كما  النافذة،  والتشريعات  والقوانين 
االتحادات  على  أنه  إلى  للقرار   »3« المادة 
تقديم جميع  العالقة،  ذات  والجهات  الرياضية 
أهدافها،  تحقيق  سبيل  في  للجنة  التسهيالت 
مناسبًا،  تراه  بمن  االستعانة  في  الحق  وللجنة 
عملها  بنتائج  مفصل  تقرير  تقديم  وعليها 
للسيد الوزير لالعتماد، وللجنة االستعانة بمن 

ترى لزوم االستعانة به.

وزارة الرياضة تستعد النتخابات األندية 
وسط تقارب مع األوملبية الليبية

حيث  تاريخه،  في  األبرز  الموسم  هو  يعد 
نجح في أن يكون ندًا لعديد الفرق واألندية 
التي سبقته خبرة وتجربة في مالعب دوري 
المرتبة  بإحرازه  موسمه  واختتم  األضواء، 
الرابعة على صعيد منافسات فرق المجموعة 

الثانية.
مرة  ألول  المصراتي«  »االتحاد  شارك 
في بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم 
للموسم الرياضي 65 – 66، وفي العام 1972 
بعد صدور قرار الدمج ومنع ازدواجية األسماء 
بالنادي  العودة  يحاولون  النادي  أبناء  بقي 
لكن  المصراتي«،  »االتحاد  األصلي  السمه 
إلصرار السلطات على قرارها بعدم ازدواجية 
باسم  النادي  إشهار  وتم  ُأعيد  األسماء 
»الحياد« على وزن االتحاد مع العام 1974 مع 
االحتفاظ بشعار وغاللة »االتحاد المصراتي« 
وبنفس األشخاص الذين أسهموا في افتتاح 

الفريق  صعد   .1965 العام  النادي 
للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ألول 

مرة في تاريخه موسم 99 - 2000 بقيادة 
ونال  المحجوب،  إبراهيم  الوطني  المدرب 
الفريق وتحصل على بطولة بلدية مصراتة 
مواسم،  عدة  الثانية  الدرجة  دوري  لفرق 
كما خاض غمار تصفيات الصعود في عديد 
المواسم، وظهر فريق »االتحاد المصراتي« 
 -  2017 الرياضي  الموسم  في  أخرى  مرة 
الممتاز،  الليبي  الدوري  مالعب  في   2018
البيضاء  بألوانه  تاريخه  في  الثانية  وللمرة 
والخضراء، بعد أن قاده لدوري األضواء للمرة 
إبراهيم  الوطني  مدربه  تاريخه  في  الثانية 
موقعه  على  الحفاظ  في  ونجح  المحجوب، 
ومكانته بدوري األضواء للموسم الثالث تواليًا 
والرابع في سجله، ويسجل ظهوره الخامس 

في الموسم الجديد.

● أبو نوارة
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ماذا طرأ على عالقاتهما خالل الفترة األخيرة؟
لماذا منعت السلطات التونسية الليبيين

         من دخول أراضيها؟
من المتسبب في هذا التغيُّر؟

أين وصل تطور الوضع بينهما؟
كيف يمكن تسوية ما حدث في مسار العالقات

        بين البلدين؟
متى ترجع األمور إلى طبيعتها بين البلدين؟

 كل شيء كل شيء  

ليبيا وتونس

الكاتب رمضان بوخيط
2019 رحل عنا األديب والقاص،  في مثل يوم أمس من سنة 

1935 في حي أخريبيش. درس  رمضان عبداهلل بوخيط، وُلد العام 
التحق بمدرسة   1953 العام  المرحلة االبتدائية بمدرسة األمير، وفي 

1958 والتحق باتحاد  العام  النقابي في  النشاط  الصناعة، ومارس 
التبرعات  نقابات عمال برقة. تولى منصب أمين صندوق لجنة جمع 
الدعم  تقديم  1967، مساهما في  العام  الفلسطينية  القضية  لصالح 
الكفيف  لجمعية  األوائل  المؤسسين  من  ويُعد  الفلسطيني.  للشعب 

القصة  النهضة. كتب  المسائي في مدرسة  للتدريس  الليبي، وتطوع 
1960، وشارك بهذه  القصيرة، وكانت بدايته »علبة كبريت« العام 

القصة في مسابقة، وتحصل فيها على جائزة كانت عبارة عن كتابين 
1963 بدأ  أحدهما بعنوان »صور أدبية« لمكسيم جوركي. في العام 

1996 صدرت  القاص رمضان بوخيط بخوض تجربة النشر، في العام 
بعنوان »حكايات  األولى  القصصية  بوخيط مجموعته  رمضان  للكاتب 

الصينية. سُجن فترة طويلة في  اللغة  إلى  القريب« وتُرجمت  الماضي 
»الحزبيين«.  النظام  أسماهم  الماضي، ضمن من  القرن  ثمانينيات 

2019/9/15 ووسد ثرى بنغازي التي أحبها وأحبته. رحل عنا يوم 

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

قدرة المبدع وعبقريته تتجلى أحيانًا في تحول العادي على يديه – وإن كان 
في  مرة  مئة  من  أكثر  أجسادنا  عن  الضرورة  أو  العادة  بفعل  تصدر  حركة 
اليوم - إلى ما هو فوق العادي؛ بل األقرب إلى المستحيل أو المعجزة، نصف 
الثانية، قد تصبح على يد  المثال ال يتجاوز زمنها نصف  التفاتة على سبيل 
المبدع قبلة الحياة لمن أوشك أن يموت؛ بل هي خلق للحياة، كما يصفها 
في   ،)1944  1900-( إكزوبري  سانت  دي  أنطوان  الطيّار  الفرنسي  الروائي 
لحال  مذهل  سرد  سياق  في  البشر«  »أرض  الرائعة  الكالسيكية  روايته 
بصحبة  الليبية  الصحراء  في  طائرته  سقطت  حين  الموت،  على  المُشارفة 
الرمل  كثبان  سوى  حوله  من  يرى  يعد  ولم  بريفو،  الميكانيكي  رفيقه 

والسراب وما يجسده الهذيان.
بداية  أخرى، هي  نهاية  ليخلق  الليبي،  البدوي  ذلك  القدر  يرسل  أن  قبل 

قبل  كان  الذي  إلكزوبري  لدى  أخرى  لحياة 
ليصنع شيئًا  الحجارة  الندى عن  يلحس  قليل 
من الريق فقط، وفي رأسه فكرة كتابة رسالة 
لما بعد الموت، ثم يصف حاله ورفيقه: »نحن 
في  سوداء  نقطة  بألف  ممزوجة  سوداء  نقاط 
لي  المنقذون  »سيبدو  ويقول:  الصحراء« 
وكأنهم يحلقون في كوكب آخر«، لكنّ إطاللة 
البدوي مع جمله تقلب كل شيء، وهنا يتجلى 
إبداع إلكزوبري في القبض على تلك اللحظة 
ربع  ينعطف  مهل  على  هو  »ها  ووصفها: 
فيها  يدير  التي  ذاتها  الثانية  في  انعطافة، 
الثانية  في  شيء،  كل  يكتمل  صوبنا  وجهه 
محا  قد  يكون  نحونا  فيها  ينظر  التي  ذاتها، 
فينا العطش، الموت والسرابات، لقد بدا ربع 
استدارة غيرت وجه العالم.. بحركة من قامته 
يخلق  الوحيدة،  نظرته  من  بنزهة  الوحيدة، 

الحياة، ويبدو لي شبيهًا بإله«.
الــروائــي  الطيار  عالم  على  دلني  مــن 
هو  إلكزوبري،  سانت  دي  أنطوان  الفرنسي، 
وكان  أبوعفش،  نزيه  الصديق،  سورية  شاعر 
الماضي،  القرن  ثمانينيات  منتصف  في  ذلك 
بدمشق،  صحفيًا  مراساًل  أعمل  كنت  عندما 
تحدث الصديق نزيه، وكأنه يحاول أن يعيدنا 

هو  ما  أمام  كنت  إذا  إال  برفقته  تكون  حين  تراها  ال  التي  الدهشة  بتلك 
»طيران  ثم  الصغير«،  »األمير  رواية  استذكر  نزيه،  بدهشة  وجدير  مذهل، 
البشر«،  »أرض  رواية  عند  كثيرًا  وتوقف  الجنوب«،  و»بريد  الليل«  منتصف 

وأكثر عند تصوير إلكزوبري المبدع اللتفاتة البدوي الليبي، صاحب الجمل.
 لكن قدر الطيار الفرنسي كان أعد له لحظة أكثر درامية، لم يكن مكانها 
بل  مسرحها؛  الصحراء  تكن  ولم  محتم،  موت  من  تنتشله  أن  لبدوي  يتيح 
أصيبت  حين  والبحر،  السماء  بين  فضاء  حياته،  في  األخير  المشهد  كانت 
طائرته، بينما كان في مهمة حربية، مدافعًا عن بالده أمام النازي األلماني، 
لتختفي جثته، وقد بلغ من العمر 44 عامًا، قبل أن يعثر عليها بعد 44 عاما، 
الدرامي لسيرة أحد  النسيج  1988، وهذه مفارقة أخرى تكمل  العام  أي في 

أهم كتاب الرواية الذين عرفتهم فرنسا في القرن العشرين.

بشير زعبيه

تجليات »الكزوبري« في 
وصف لفتة البدوي الليبي

 التفاتة ال يتجاوز 
زمنها نصف 

الثانية قد تصبح 
على يد املبدع 

قبلة الحياة ملن 
أوشك أن يموت

شاعر سورية 
الصديق، نزيه 
أبوعفش دلني 

على عالم الطيار 
الروائي الفرنسي 

أنطوان دي 
سانت إلكزوبري

أقوالهمأقوالهم

»ليبيا على مفترق طرق وأن 
استقرارها يغير قواعد اللعبة في 

المنطقة بأكملها«

الممثل األعلى للشؤون الخارجية 
نائب رئيس المفوضية األوروبية

 جوزيف بوريل

»بحثت مع رئيس المجلس الرئاسي 
دعم مشروع المصالحة واستمرار 

وقف إطالق النار وتحقيق االستقرار«

سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا 
كارولين هورندال

»حل أزمة الشرعية في ليبيا ال يمكن 
أن يكون إال بتمرين ديمقراطي من 

قبل الليبيين«

وزير الخارجية المغربي
 ناصر بوريطة

»ننسق مع الشركاء األفارقة ألجل 
مسار الخروج من األزمة في ليبيا 

والمصالحة الوطنية«

وزير الشؤون الخارجية الجزائري
 رمطان لعمامرة

عثر مواطن ليبي على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء 
الليبية، يعود إلى ديناصور صغير في حجم راحة اليدين كان يعيش على 

األرض قبل ماليين السنين. تضررت بعض أطراف الهيكل، لكن بنيته 
العامة ما زالت متماسكة وهو يتمتع برأس قوية وفكين ظاهرتين، وأكثر 

ما يميزه هو ضآلة حجمه، فهو ال يتجاوز 15 سنتيمترا، وحسب وكالة 
األنباء الليبية. وأوضح المواطن أنه عثر على هذا الهيكل العظمي 

الذي ظهر بفعل عوامل التعرية، ولفت نظره حجم الرأس مما جعله 
يلتقط الهيكل والذي تبين له أنه يشبه الديناصورات الكبيرة من 
حيث الشكل رغم صغر حجمه، فهو يتمتع بأسنان كبيرة وفك قوي 

مقارنة بحجمه. وتواصل مكتشف الهيكل مع مختصين في علم 
الحفريات فأخبروه بأن ما عثر عليه هو نوع ينتمي لفصيلة »كونغو 
نافون كيلي«، الذي سبق الديناصورات والتيروصورات الطائرة، وأن 

بعضها يبلغ طوله فقط )10( سنتيمترات.

ديناصورديناصور
في الصحراء الليبيةفي الصحراء الليبية

سيارة تركن 
نفسها تلقائيا

تلقائيًّا،  قادرة على ركن نفسها  السيارة  ستكون 
ألمانيا،  بفضل نظام ُقدم في معرض ميونيخ في 

هو »جاهز« لينشر على نطاق واسع.
وال حاجة إلى انتظار رواج استخدام السيارات 

القائم على  النظام  القيادة العتماد هذا  ذاتية 
المركبة وتسمح  توجه  استشعار  وأجهزة  كاميرات 
التقنية خالل  العراقيل. وعرضت هذه  بتفادي  لها 

األلماني في ميونيخ، وتوقفت  السيارات  معرض 
سيارات من عدة عالمات، مثل »مرسيدس« 

و»أودي« و»فورد«، لتفسح المجال أمام المشاة أو 
تميل عن علبة مواد معلبة في أحد مواقف مركز 
الخارج  إلقاء نظرة من  الكاميرات  العرض. وتتيح 

تسمح بمعرفة إن كان أي شيء يقترب منها.

عامل ينقل »كورونا« 
لـ 13 غوريال

المتحدة،  بالواليات  أتالنتا،  حيوانات  حديقة  كشفت 
وأجريت  كورونا،  بفيروس  غوريال  قردة  عدّة  إصابة 
فحوص للقردة، بعدما عاين المعالجون عدّة أعراض 

لديها، منها السعال.
بفيروس  إصابتها  األوّلــيــة  النتائج  وأظــهــرت 
ومن   ،»19 لـ»كوفيد-  المسبّب  ســارس-كــوف2- 
إلى  أرسلت  بفحوص  النتائج  هذه  تأكيد  المرتقب 
ما  وفق  آيوا،  في  البيطري  للطبّ  الوطني  المختبر 
بعض  وعولجت  بيان.  في  الحيوانات  حديقة  أفادت 
الغوريال التي تواجه خطر اإلصابة بمضاعفات بأجسام 
الغوريال  قردة  كّل  وخضعت  النسيلة  وحيدة  مضادة 

البالغ عددها 20 في الحديقة لفحوص تشخيص.
العدوى  تكون  أن  الموقع  على  القيّمون  ويرجّح 
انتقلت إلى الغوريال من عامل لم تظهر عليه أعراض 
المرض، حتّى لو كان األخير تلّقى اللقاح كامال واعتمد 

معدّات حماية.

بريتني سبيرز.. 
وعريس إيراني

بريتني  األميركية  المغنية  أعلنت 
ســبــيــرز عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
من  خطوبتها  األحد،  االجتماعي، 

صديقها سام أصغري.
عاما(   39( النجمة  ونــشــرت 
عبر  ــرا  قــصــي فــيــديــو  مــقــطــع 
الماسي  لخاتمها  »إنستغرام« 
بالتعليق  وأرفقته  إصبعها  على 

»ال أصدق ذلك!!«.
جانبها  ــى  إل وظهر 
الفيديو  مقطع  ــي  ف
ــي  ــران اإلي صديقها 
أصغري  سام  األصــل 
الـــذي  عـــامـــا(   27(

لتقبيله  اســتــدارت 
عــلــى خـــده. 
ــا  ــ ــه ــ ــأل ــ وس
أصــــــغــــــري 

»أنظري إلى هذا، 
يعجبك؟«.  هــل 

بفرح،  فأجابته 
نعم!«.

وتـــلـــقـــى 
الخطيبان التهاني 

شخص  مليون   1.6 من 
بمقطع  إعجابهم  ــدوا  أب

الفيديو المنشور.
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