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أوبك

فضاء

كما جرى المؤتمر التأسيسي لمنظمة 
أوبك في العاصمة العراقية بغداد، قال 
األمين العام للمنظمة محمد باركيندو 

في رسالة وجهها إلى جميع رؤساء 
وفود الدول األعضاء في »أوبك« وغير 

األعضاء إن »العراق سيستضيف الذكرى 
الستين لتأسيس المنظمة في الربع 
األول من 2022«. وأعلنت »أوبك« 

موافقتها على إقامة مؤتمرها القادم 
بالعراق في 2022، وتتباحث حاليًا مع 

بغداد لتوفير المتطلبات التحضيرية 
الالزمة للمؤتمر الذي يتزامن مع 

الذكرى الستين لتأسيس المنظمة.

نفط

كل شيء

هابل

قريبا في ليبيا
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مخاوف أممية من تكرار السيناريو األفغاني على حدود جنوب ليبيا

بكراوي
من االنضباط والتفوق ومحبة الرياضة 

والشعر، إلى محاولة االنقالب العسكري، 
هكذا حال الجنرال عبدالباقي الحسن عثمان 
بكراوي، المتهم باإلعداد لمحاولة انقالبية 

في السودان مع 22 ضابطًا.
بكراوي المولود في 1967 بمدينة 

كوستي وسط السودان، كان شديد 
اإلعجاب بالرئيس جعفر النميري. 

انضم الى سالح المدرعات بعد 
تخرجه في الكلية الحربية، 

ليصبح نائبًا لقائد السالح.
ورفض تغول قوات الدعم 

السريع على مهام الجيش، 
أو المشاركة في مذبحة 

فض االعتصام في العام 
.2019

وبعد فترة نقاهة 
ثمانية أشهر قضاها 

في العاصمة 
المصرية؛ حيث 

خضع لعملية بتر 
جزء من ساقه نتيجة 

مضاعفات السكري، عاد 
بكرواي إلى الخرطوم ليتم 

اتهامه بقيادة محاولة انقالبية 
ضد النظام الحاكم. فهل محاولة 

بكراوي الفاشلة ستكون األخيرة 
من نوعها؟

احتفل تلسكوب هابل التابع لناسا مؤخرًا 
بالذكرى السنوية الحادية والثالثين 

إلطالقه في الفضاء، من خالل مقارنة 
صورتين جديدتين لنجم متفجر على بُعد 

حوالي 20000 سنة ضوئية من األرض.
 ،AG Carinae ويُعرف النجم باسم

ويقع في كوكبة Carina، وهو أحد أكثر 
النجوم سطوعًا في مجرة   درب التبانة. 

وأظهرت المناظر الجديدة، الطبيعة 
.AG Carinaeالمزدوجة لـ

والتقطت الصورتان في العامين 2020 
و2014، ودُمجتا مع صور أخرى التقطتها 

 Wide Field Planetary كاميرا هابل
2 في العام 1994.

»النواب« يطلق رصاصته األخيرة على الحكومة ومؤيدوها يدعون إلى التظاهر

اللجنة العلمية: كورونا ال يزال في مرحلة »التفشي املجتمعي«

»حكومة الدبيبة« تعتمد الئحة انتخابات البلديات قبل »سحب الثقة«

صراع أركان السلطة يهدد بنقل املواجهة إلى الشارع
الثقة  بسحب  المفاجئ  النواب  مجلس  قرار  جاء 
مزيد  ليضيف  الدبيبة،  عبدالحميد  حكومة  من 
المأمول  الموعد  صمود  إمكانية  على  الشكوك 
ليبيا،  في  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء 
ذلك  يسببه  أن  يمكن  لما   ،2021/12/24 وهو 
المكلفة  الحكومة  من تداعيات تعطيل عمل هذه 

باإلعداد لهذه االنتخابات.
لكن قرار سحب الثقة لم يمنع أن نرى مؤشرات 
آخرها  ليبيا،  رئيس  كرسي  نحو  السباق  النطالق 
العسكرية  مهامه  عن  حفتر  خليفة  المشير  تخلي 
لمدة  الناظوري،  عبدالرازق  أركانه،  رئيس  لصالح 
لالستحقاق  المرتقب  الموعد  حتى  أي  أشهر،   3
للقانون  مبكرًا  امتثااًل  بــدا  فيما  االنتخابي، 
منفردًا،  النواب  مجلس  أصــدره  الذي  االنتخابي 
ويلزم  لالنتخابات،  العليا  المفوضية  وتسلمته 
حكومية  أو  رسمية  صفة  دون  يكون  أن  المرشح 
إلى  يعود  فإنه  ينتخب  لم  »وإذا  أشهر   3 خالل 
أعطى  ما  مستحقاته«،  له  وتصرف  عمله  سابق 
االنتخابات  خوض  حفتر  قرار  على  واضحة  إشارة 
المدني  بالزي  تكرار ظهوره  زيادة على  الرئاسية، 
في نشاطات رياضية وشعبية خالل اآلونة األخيرة، 
للقيادة  التابعة  مشاة   166 الكتيبة  أمام  ودعوته 
العملية  في  المشاركة  إلى  الجيش  أفراد  العامة، 

االنتخابية.
المشير ترددت معلومات عن عزم  وعلى خطى 
في  الدخول  صالح  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس 
منه  يُفهم  ما  االستحقاق،  موعد  حين  إلى  إجازة 
أشهر،   3 لمدة  مهامه  ممارسة  عن  موقتًا  توقفه 
وتدلل خطوة المشير حفتر ومن بعده عقيلة ـ إن 
لالنتقادات  الظهر  إدارة  على  ـ  المعلومات  صحت 
الداخلية التي وجهت لقانون االنتخابات، خصوصًا 
تلك التي صدرت عن المجلس األعلى للدولة الذي 
سباق  تأجيل  إلى  ودعوته  مواٍز،  بقانون  عليه  رد 

الرئاسة واالكتفاء باختيار نواب البرلمان.
وفي األثناء، ال يبدو أن الدبيبة قد يقدم إشارات 
سحب  قرار  ضربة  أمام  بسهولة  استسالمه  على 
المهمة  استكمال  على  أصر  أنه  خاصًة  الثقة، 
الموكلة إليه في تمهيد األوضاع إلجراء االنتخابات 
أنذر  ما  وعسكريًا،  سياسيًا  الدولة  أجهزة  وتوحيد 
بنقل المواجهة بين الطرفين إلى الشارع، وهو ما 
رأيناه من تظاهرات في كل من طرابلس والزاوية 
ومصراتة رفضًا لقرار البرلمان، ومناصرة للدبيبة، 
ربما  )الجمعة( من تظاهرات  وما قد نشاهده غدًا 

تكون أوسع وأكبر، جرى الدعوة إليها في كل من 
طرابلس ومصراتة، أما األكثر خشية وتعقيدًا فهو 
بين  الدولة  مؤسسات  انقسام  عن  الحديث  عودة 
شرق وغرب البالد، ما قد يؤدي إلى ظهور حكومة 
صالح  عقيلة  لوّح  وأن  وسبق  الشرق،  في  موازية 

بذلك ضمنيًا في تصريحات سابقة.
وحسب المتحدث باسم مجلس النواب، عبداهلل 
حضرها  جلسة  في  »قــرر  المجلس  فإن  بليحق، 
بالغالبية  الحكومة  من  الثقة  سحب  نائبًا   )113(

المطلقة 89 صوتًا«.
الحقيقي  العدد  أن  نائبًا   24 أكد  المقابل  في 
 )73( يتجاوز  ال  الثقة  سحب  قرار  على  للمصوتين 
المادة  وفق  الثقة  لسحب  كاف  غير  وهو  نائبًا 
اشترط  حين  في  الداخلي.  النظام  من   )194(
 )87( وهي  المطلقة  األغلبية  الداخلي  النظام 
اعتبر  ما  يحدث.  لم  ما  وهو  بنعم،  يصوتون  نائبًا 

»تزييفا« لنتائج القرار.
الليبي في خطوة سحب  للشأن  متابعون  ويقرأ 
حكومة  إلى  وتحويلها  الدبيبة،  حكومة  من  الثقة 

تصريف أعمال، تقزيمًا للدبيبة نفسه، الذي يعتبره 
العام  للرأي  نفسه  تقديم  يحاول  أنه  خصومه 
المحلي، وحتى الدولي في صورة الرئيس القادم، 
والفئات  للشباب  موجهة  وعود  إطالق  طريق  عن 
دعم  صندوق  غرار  على  المهمشة،  االجتماعية 

الزواج، وتوقيع االتفاقات وإبرام العقود، والحديث 
السياسية  أسهمه  لرفع  التنمية،  مشاريع  عن 

والشعبية.
موقفه  ــالن  إلع مطواًل  الدبيبة  ينتظر  ولــم 
بالدعوة إلى التظاهر، ردًا على قرار سحب الثقة من 
متظاهرين  عدد  أمام  كلمة  خالل  وقال  حكومته، 
ليل األربعاء »ميعادنا الجمعة للتعبير عن موقفكم 
المدن  من طرابلس وطبرق والكفرة وسبها وكل 
تصريحات  في  صالح،  عقيلة  اعتبر  فيما  الليبية«، 
الدبيبة  به  قام  »ما  أن  الحدث«،  »ليبيا  قناة  إلى 
للمواطنين«،  تحريض  هو  الشهداء،  ميدان  في 
تنفيذ  على  الحكومة  عمل  ضــرورة  على  مشددًا 
البرلمان  قــرار  عن  صالح  ــع  وداف استحقاقاتها، 
على  التصويت  في  تالعب  بوجود  االدعاءات  نافيًا 
الحكومة حادت عن  بأن  القرار  الثقة، مبررًا  سحب 
المؤسسات ومحاربة  المتمثلة في توحيد  مهامها 
ونفذت  للمواطنين،  الخدمات  وتقديم  »كورونا« 
عقودًا طويلة األجل مع دول خارجية بما يقارب 84 

مليارًا خالل 6 أشهر فقط.

الحكومة  مهمة  أن  بليحق  أعلن  السياق،  وفي 
األمور  أي  غير،  ال  المواطن فقط  حياة  تيسير  هي 
الخدمية، وعدم توقيع أي عقود أو اتفاقات خارجية، 

إلى حين تشكيل حكومة منتخبة.
وفي ردود الفعل الداخلية أعلن 65 عميد بلدية 
القاطع لسحب  الثالثاء، رفضهم  بيان مشترك  في 
الثقة من الحكومة متهمين رئاسة مجلس النواب 
بــ»إثارة الفوضى وعرقلة انتخابات 24 ديسمبر«، 
منفردًا،  الحق  يملك  »ال  المجلس  أن  مؤكدين 
وضم  الثقة«،  سحب  في  سياسيًا،  وال  قانونيًا  ال 
البلديات،  جانب  إلى  صوتهم  األحــزاب  من  عدد 
ليبيا،  وأعيان  لحكماء  األعلى  المجلس  أعلن  كما 
مساندة  إلى  الشعب  حاثًا  للقرار  رفضه  األربعاء، 

الحكومة في ممارسة مهامها.
المتحدة  ــم  األمـ بعثة  رفــضــت  ــًا،  ــي ــارج خ
مباشر  غير  بشكل  وانتقدت  الحكومة،  استبدال 
على  مشددة  السياسيين،  الفرقاء  »تصادم« 
اإلطار  إعــداد  استكمال  على  »التركيز  ضــرورة 
تركيا  وشاطرتها  والتشريعي«،  الدستوري 
»لن  النواب  خطوة  أن  مؤكدة  ذاتــه،  الموقف 
ليبيا«،  االنتقال في  تسهم في االستقرار وعملية 
لقناة  األميركية  الخارجية  في  مسؤول  قال  فيما 
بتنظيم  مكلفة  الحكومة  »إن  األميركية  الحرة 

يتغير«. لم  وإن ذلك  االنتخابات، 
الحالية  الــدورة  تنعقد  حيث  نيويورك،  وفي 
للجمعية العامة لألمم المتحدة، حضرت تطورات 
المجلس  رئيس  إطــالق  عبر  الليبي  المشهد 
الليبية«  السالم  المنفي »مبادرة  الرئاسي محمد 
األمم  لدى  الدائمة  األلمانية  البعثة  مقر  من 
خارجية  وزراء  وجود  في  نيويورك،  في  المتحدة 
أميركا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى، في 
مقترح  مناقشة  أميركية عن  حين كشفت مصادر 
واشنطن األخير، الذي سرّب مؤخرًا، وينص على 
في  تشريعية  مرحلتين  على  االنتخابات  إجراء 
 ،2022 سبتمبر  في  ورئاسية   2021 ديسمبر 
طرد  آلية  بشأن  آخر  فرنسي  مقترح  إلى  إضافة 
إلى  بحاجة  لكنهما  والمرتزقة  األجنبية  القوات 
دعم أممي ودولي وينتظر أن يختمرا قبل مؤتمر 

المقبل. نوفمبر  فرنسا  في  ينعقد  دولي 
أمام كل ما سبق يبقى الوضع ضبابيًا مشوشًا 
يومًا   90 سوى  يفصلها  يعد  لم  التي  ليبيا  في 
الذي  الكبير،  االنتخابي  االستحقاق  موعد  عن 
وانتخاب  جديد،  برلمان  انتخاب  فيه  سيجري 
في  مرة  ألول  الشعب،  قبل  من  للبالد  رئيس 

البالد. تاريخ 

●  الدبيبة في ميدان الشهداء عقب تصويت البرلمان على سحب الثقة من حكومته 21  سبتمبر 2021    )أ ف ب(
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على خطى المشير ترددت معلومات 
عن عزم عقيلة صالح الدخول في 

إجازة إلى حين موعد االستحقاق

قرار سحب الثقة لم يمنع أن نرى 
مؤشرات النطالق السباق نحو كرسي 

رئيس ليبيا

طرابلس، طبرق، القاهرة- الوسط

بعد غياب المتظاهرين عن ميدان الشهداء الشهير 
 ،2020 أغسطس  منذ  العاصمة طرابلس  قلب  في 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  مؤيدو  يستعد 
الموقتة عبدالحميد الدبيبة، العودة إليه مرة أخرى 
النواب  مجلس  قــرار  على  احتجاجا  الجمعة؛  غدا 

المفاجئ بسحب الثقة من الحكومة.
الدبيبة، وصل مساء الثالثاء إلى ميدان الشهداء 
مجلس  إلجراء  الرافضين  المؤيدين  مئات  لتحية 

النواب برئاسة عقيلة صالح.
رئيس الحكومة »المسحوبة ثقتها«، صافح عددا 
فيما  بينهم،  الصالة  أدى  كما  المتظاهرين،  من 
دعما  وهتفوا  المتظاهرين،  من  عدد  حوله  التف 

للحكومة، معلنين رفضهم قرار البرلمان.
متظاهرون  نصبها  منصة  على  صعد  الدبيبة 
وسط الميدان، وتحدث إلى التجمع قائال: »الشرعية 
بكم أنتم الشعب.. أنتم من تقررون.. ليبيا لليبيين 

وال يمكن أن تباع خارج الحدود«.
إسقاط  يريد  »الشعب  متظاهرون:  وهتف 
اهلل..  بأمر  »سيسقط  الدبيبة:  ليرد  البرلمان«، 
الصورة..  بهذه  للشعب  ممثل  برلمان  يكون  لن 

البرلمان ال بد أن يخدم ليبيا والليبيين«.
ميدان  في  الجمعة  غدا  تجمع  إلى  دعا  الدبيبة 
عن  للتعبير  الجمعة  »ميعادنا  قائاًل:  الشهداء، 
الليبيين.. من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، 

سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان«.
مجلس  قــرار  وإقليمية  دولية  قــوى  وترفض 
بليحق  عبداهلل  باسمه  الناطق  أعلنه  الذي  النواب، 
بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
حضروا  نائبا   113 أصل  من  صوتا   89 بأغلبية 

جلسة الثالثاء.
ويبدو أن قرار سحب الثقة من الحكومة الموقتة 
وميادين  ساحات  إلى  أخرى  مرة  الليبيين  سيعيد 
ميدان  المقدمة  وفي  الليبية،  المدن  في  التظاهر 
مستقبل  لصنع  مستمرة  محاوالت  في  الشهداء، 

أفضل للشعب الليبي.

مهرجان »القاهرة 
السينمائي الدولي« 

يكرم كريم عبدالعزيز

تكلفة مشروع 
الطريق الدائري 
الثالث بالعاصمة 

طرابلس الذي تنفذه 
الشركات المصرية.
)حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة(

4.253
مليار
دينار

انتصارات ليبية 
في البطوالت 

األفريقية

ليبيا تشارك في اجتماع 
ملجلس وزراء الداخلية العرب

شارك رئيس مكتب الشرطة 
الجنائية العربية والدولية العميد 

عادل الشروي، األربعاء، في 
االجتماع التنسيقي السادس 

والثالثين ألجهزة مجلس وزراء 
الداخلية العرب. وأوضح بيان 
نشرته صفحة وزارة الداخلية 

بحكومة الوحدة الوطنية على 
»فيسبوك«، أن االجتماع ناقش 
»عالقات التعاون والتنسيق بين 
أجهزة المجلس، وكذلك تقريرًا 

عن أعمال اللجنة القانونية 
للمالحقة الجنائية للعام 2021، 

وبحث االجتماع أيضًا الموضوعات 
المقرر طرحها في الدورة الـ)89( 

للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
)اإلنتربول(«.

واتفق المجتمعون على »وضع 
توصيات مهمة من شأنها تفعيل 
جوانب ومجاالت التنسيق العملي 
بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية 
العرب، والدفع بالعمل نحو مزيد 

التطوير وتعزيز مسار العمل 
األمني العربي المشترك«.

الحكومة تتمسك بإعادة اإلعمار.. والتكلفة ٢٠٠ مليار دوالر

فيما تدور تساؤالت من مجلس النواب حول 
لحكومة  المدى  طويلة  المشروعات  جدوى 
وزارة  سارعت  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
في  فعلية  خطوات  عن  باإلعالن  االقتصاد 
تفاهم  مذكرات  بتفعيل  اإلعمار  إعادة  ملف 
منها  البلدان  من  عدد  مع  موقعة  واتفاقات 
مصر التي زارها رئيس الحكومة ووفد ليبي 

كبير خالل األيام األخيرة.
إن  الحويج،  محمد  االقتصاد  وزير  وقال 
للمستثمرين  األنسب  هو  الراهن  الوقت 
األجانب لكي يديروا أموالهم في ليبيا، كاشفًا 
دوالر،  مليار   200 تتكلف  اإلعمار  إعادة  أن 
المحلية،  الــدراســات  رصدته  المبلغ  وهــذا 
الوزير،  حسب  الدولي،  البنك  أعدها  وأخرى 
مضيفًا: »ليبيا اتجهت إلى عقد ملتقيات مع 
وإيطاليا  مصر  منها  دول،  مع  األعمال  رجال 
لكن  وفرنسا؛  والجزائر  وتونس  وتركيا 
عدد  مع  الموقعة  القديمة  للعقود  األولوية 

من الدول«.
جديد  »اقتصاد  إلى  الحكومة  وتسعى 
يعمل  كان  الــذي  االشتراكي  بدل  وحديث 
الذي  الحويج  وفــق  السابق«،  النظام  به 

تابع: »نريد نظامًا اقتصاديًا معرفيًا ورقميًا، 
والمحلي  األجنبي  االستثمار  بمساهمة 
هذه  تــركــز  أن  على  ــاص،  ــخ ال والــقــطــاع 

االستثمارات على الخدمات«.
كما تحدث الحويج عن تسهيالت قدمتها 
األجنبية،  االستثمارات  لجذب  الحكومة 
مشروعات،  إلقامة  عالمية  حوافز  وتقديم 
وفق  التسهيالت  استغالل  »أردنـــا  قائاًل: 

القانون رقم 9«. وشدَّد على ضرورة تنويع 
اآلن  يشـكل  »فالنفـط  الدخـــل،  مصـادر 
97 % من اإليرادات.. ونريد أن تكون هناك 
بنســبة  للدولة  موارد  تمثــل  أخرى  مصادر 
االستفادة  ويمكن  ثري  ليبيا  فموقع   ،%  60
نحو  السعي  إلى  تطرق  ذلك  وبرغم  منه«. 

إنتاج 3 ماليين برميل يوميًا في المستقبل.
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القاهرة- الوسط

طرابلس - الوسط

بعد »صدمة البرملان«.. هل »ميدان الشهداء هو الحل؟«



والتحكم  القيادة  أنظمة  تطوير  في  الرائدة  الشركة   ،»Sea Machines« أعلنت 
فيها  التحكم  يتم  مستقلة  قاطرة  ترسل  أنها  البحرية،  للصناعة  القيادة  الذاتية 
وتعرف  الدنمارك،  حول  كلم   1850 بحري  ميل   1000 مسافة  عبر  بعد  عن 
للمستقل  للنقل  فارقة  لحظة  وتمثل   ،»Machine Odyssey« باسم  الرحلة 
لالستقاللية  جاهزة  العالم  في  المائية  الممرات  أن  تثبت  أن  المقرر  ومن 

الطويلة المدى.
عدد  هناك  ولكن  التطوير.  قيد  القيادة  الذاتية  القوارب  من  عدد  وهناك 

أقل من السفن التجارية الذاتية القيادة التي تبحر في الممرات المائية.
متن  على  كامل  تحكم   »Nellie Bly« المسماة  للقاطرة  ويكون 
تحت  تشغيلها  يتم  ولكن  المستقلة.  التكنولوجيا  بواسطة  السفينة 
االختبار  ويهدف  المتحدة،  الواليات  في  الموجودين  الضباط  سلطة 
على  للحصول  المستقلة  التكنولوجيا  دمــج  إمكانية  إظهار  إلــى 
للشركات  بالنسبة  التكنولوجيا  على  تعتمد  التي  المزايا  من  مجموعة 
والعبارات  والقاطرات  الشحن  سفن  أساطيل  تدير  التي  العالمية 

والعديد من األنواع األخرى من زوارق العمل التجارية.

لبعض  »فيسبوك«  طورته  برنامج  يتيح 

السياسيين  والمسؤولين  المشاهير 

والمستخدمين المعروفين لإلنترنت عدم 

اإلشراف  بشأن  عينها  للقواعد  الخضوع 

المستخدمين،  كسائر  المضامين  على 

ستريت  »وول  جريدة  ــدت  أك ما  حسب 

االقتصادية  الجريدة  وأكــدت  جورنال«، 

للشركة،  داخلية  وثائق  إلــى  استنادا 

تشيك«  »كــروس  المسمى  البرنامج  أن 

أساليب  يطبق  ال  تشيك«  »إكـــس  أو 

المنشورة  الرسائل  على  عينها  المراقبة 

الشخصيات  لهذه  التابعة  الحسابات  على 

و»إنستغرام«  »فيسبوك«  على  المهمة 

مقارنة مع أصحاب الحسابات العادية.

ملين   5.8 حوالي  البرنامج  هذا  وضم 

مشترك سنة 2020. وبعض هؤالء معفيون 

نشر  آلخرين  يمكن  فيما  القواعد  من 

بانتظار  اإلرشــادات  نظريا  تنتهك  رسائل 

أن يعاينها موظف لدى »فيسبوك« وعلق 

الناطق باسم »فيسبوك« أندي ستون في 

ال  األمر  هذا  إن  قائال  تغريدات،  سلسلة 

منفصلين  عدالة«  »نظامي  وجود  يعني 

أو  الصفحات  بعض  أصحاب  أن  ــد  وأك

تدقيق  لعمليات  يخضعون  الحسابات 

القواعد  تطبيق  من  للتأكد  إضافية 

ــادي  ــف األخطاء« .بــطــريــقــة مــالئــمــة و»ت

تواصـل 02

مهرجان  في  الكبرى  الجائزة  كولمينا«  »ال  فيلمه  عن  نال  الذي  كاموس  ماريو  اإلسباني  المخرج  توفي 
في  وعلومها  السينما  لفنون  اإلسبانية  األكاديمية  وأعلنت  عاما،   86 عن  السبت،  السينمائي«،  »برلين 
بمنطقة  سانتاندير«  في  توفي  كاموس  ماريو  »السينمائي  أن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  رسالة 
أدبية  أعمال  من  أفالمه  أبــرز  استوحى  الــذي  كاموس  ماريو  صيت  وذاع  إسبانيا(،  )شمال  كانتابريا 
بجائزة  إسبانيا  في  األهلية  الحرب  تداعيات  )الخلية( عن  كولمينا«  »ال  فيلمه  فوز  إثر  العالم  في  شهيرة، 

»الدب الذهبي« في برلين سنة 1983.
عائلة  عن  األبرياء(  )القديسون  إنوسنتيس«  سانتوس  »لــوس  فيلمه  حاز  التالية  السنة  وفي 
من  خاصا  تنويها  فرنكو،  عهد  في  االستغالل  تقاسي  إكستريمادورا  في  الفقراء  القرويين  من 
بالتساوي،  تمثيلي  أداء  أفضل  جائزة  الفيلم  بطال  نال  كما  »كــان«.  مهرجان  في  التحكيم  لجنة 
في  األوسكار  توازي  جوائز  وهي  فخرية،  »غويا«  بجائزة  كاموس  ماريو  كرم   ،2011 العام  وفي 

السينما اإلسبانية.
والسيناريوهات  المسرحيات  مؤلف  هو  بــارز  آخر  سينمائي  وجه  وفــاة  غــداة  وفاته  وجــاءت 
فرنكو  ديكتاتورية  إبــان  السائدة  الرقابة  انتقاد  عن  يتوان  لم  الــذي  ساستريه  ألفونسو 
تغريدة،  في  الرجلين  بذكرى  سانشيز  بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  وأشاد   ،)1975-1939(
المعين  اسمين  نودع  فنحن  اليوم.  حداد  في  والمسرح  السينما  »محبو  فيها  كتب  السبت، 
واألصدقاء  للعائالت  تعازينا  كاموس..  وماريو  ساستريه  ألفونسو  الثقافة،  ميدان  في 

وعالم الثقافة برمته«.

وفاة املخرج اإلسباني ماريو كاموسوفاة املخرج اإلسباني ماريو كاموس

قاطرة تجري أول رحلة بحرية ذاتية القيادةقاطرة تجري أول رحلة بحرية ذاتية القيادة

أعلنت شركة لوجيتك عن جهازين جديدين 

حتى  بعد،  عن  االجتماعات  على  يركزان 

على  المستخدمين  مساعدة  من  يتمكنوا 

اإلنترنت  عبر  المؤتمرات  إلى  االنضمام 

شيوعا  المنصات  أكثر  بعض  من  وإدارتها 

 Logitech« أن  حين  وفي  اليوم،  المتاحة 

غرفة  تحكم في  عبارة عن وحدة   »Tap IP

تم  فقد  الشبكة،  على  قائمة  االجتماعات 

 »Logitech Tap Scheduler« تصميم 

اجتماع.ليعمل كلوحة جدولة اجتماعات ألي مساحة 

بشاشة   »Logitech Tap IP« ويتميز 

بقياس 10.1 إنشات ونظام جاهز للتكامل 

تيمز«  »مايكروسوفت  مثل  منصات  مع 

ومن   ،»Ring Central«و  »Zoom« و 

يمكن  المنصات،  بهذه  االتــصــال  خــالل 

للمستخدمين إنشاء اجتماعات أو االنضمام 

 ،»Logitech Tap IP« من  مباشرة  إليها 

حتى  أو  مكتب  على  الجهاز  وضع  ويمكن 

 »VESA« حامل  بفضل  الحائط  على 

على   »PoE« واحد  كابل  ويعمل  المدمج. 

 Logitech Tap«بـــ الشبكة  اتصال  توفير 

الشبكة  عبر  توصيله  أيضا  ويمكن   ،»IP

الحركة  مستشعر  وبفضل  الالسلكية، 

 »Logitech Tap IP« يتمتع  بجاهزية دائمة.المدمج، 

شركة »لوجيتك« تساهم في 
جعل االجتماعات تصبح أسهل

CINEMA
CINEMA

فائقة  وساعة  لوحية  وأجهزة  ذكية  هواتف  من  المنتجات،  من  جديدة  مجموعة  »أبل«،  قدمت 
والخصوصية  المنافسة  مجال  في  المجموعة  تطال  التي  الكثيرة  االنتقادات  لكن  التطور، 
التكنولوجيا، وقال مدير »أبل«  المعلوماتي ال تزال تلقي بظاللها على مبادرات عمالق  واألمن 
إعالنات  من  لها  »يا  الوباء:  بسبب  اإلنترنت  على  بث  الذي  السنوي  الحدث  هذا  ختام  في 
لم تشمل  )5 جي(،  الخامس  الجيل  تقنية  اعتمدت  عندما  الماضي  للعام  لكن، خالفا  مذهلة!«، 

التحسينات التقنية التي أدخلت على الجيل الجديد من األجهزة أي تعديالت أساسية.
آخر  سنوي  »حدث  إنه  فاندز«  »لوب  االستثمارات  صندوق  من  مانتسر  جين  المحلل  وغرد 
لها  مقرا  كاليفورنيا  في  تتخذ  التي  المجموعة  وكشفت  كثيرة«،  مفاجآت  دون  من  لتحديثات 
المصغرة  »ميني«  نسخة  من  نماذج،  أربعة  تتضمن  التي   »13 »آيفون  هواتف  سلسلة  عن 
يبدأ  التي  ماكس«  برو   13 »آيفون  تطورا  األكثر  تلك  إلى  دوالر   700 من  اعتبارا  ستباع  التي 
عند   »12 »آيفون  لهواتف  المعتمدة  لتلك  مشابهة  أسعار  وهي  دوالر.  ومئة  بألف  سعرها 

إطالقها سنة 2020.
نطاق  توسيع  المزمع  ومن  تطورا  أكثر  هي  وبطارياتها  الجديدة  النسخات  هذه  وكاميرات 
تقنية »5 جي« لتشمل أكثر من مئتي مشغل هواتف في 60 بلدا ومنطقة بحلول نهاية العام، 
واستعرضت  »آيفون«،  بهواتف  المكلفة  المعاونة  الرئيسة  درانس  كايان  أفادت  ما  بحسب 
»أبل«  إليها  تستند  حجة  وهي  المستهلكين،  بيانات  لحماية  المتخذة  التدابير  آخر  درانس 

لتعزيز مبيعات هواتفها.

شعر الحكمة
عيونك ليش كاميهن سواد وشعرك ليش كي ظلمة الليل
وطبعك ليش زايد يف العناد وقلبك ليش يف السية ايشيل

وعندك طبع مش كيف العباد ايخلي الناس لي أفعالك امتيل
وعندك طبع يلفا يف الرقاد وحق اهلل خالني عليل

ودامي دوم صبعك ع الزناد انخاف اجنيك يلقوني قتيل

»أبل« تقدم هواتفها الجديدة 
كلمة1000وسط مشاكل متعددة

●   إحدى سكان قرية فينوايفو في جنوب مدغشقر الذي يضربها الجفاف أ ف ب

»فيسبوك« تعفي بعض 
الشخصيات من قواعدها

أكثر 10 فيديوهات مشاهدة على »يوتيوب«
الفيديو  بمقاطع  قائمة   »Statista« األلمانية  األبحاث  شركة  نشرت 
شهر  من  اعتبارا  العالم  في  »يوتيوب«  موقع  على  مشاهدة  األكثر 
األغاني،  أشهر  من  مجموعة  الالئحة  وتضمنت  العام،  هذا  من  أغسطس 
 Baby Shark«األطفال أغنية  وحلت  باألطفال،  الخاصة  تلك  مقدمها  في 
مشاهدة،  مليار   9.2 على  حصلت  بعدما  األولــى  المرتبة  في   »Dance
فونسي  لويس  للمطرب  الشهيرة  »ديسباسيتو«  أغنية  جاءت  حين  في 
»جوني  األطفال  أغنية  لتحصد  مشاهدة،  مليار  بـ7.5  الثانية  المرتبة  في 

جوني يس بابا« المرتبة الثالثة بعد حصولها على 5.65 مليار مشاهدة.
الرابعة  بالمرتبة  شيران  إد  للمطرب   »Shape of You« أغنية  وفازت 
 »See You Again« أغنية  تلتها  مشاهدة،  مليار   5.43 على  وحصلت 

حصلت  كذلك  مشاهدة،  مليار  بـــ5.23  بوث  تشارلي  للمطرب 
لتكون  مشاهدة،  مليار   4.47 على  »الحمام«  األطفال  أغنية 

تعلم  فيديو  السابعة  المرتبة  في  يليها  الالئحة،  على  السادسة 
مليار  بـــ4.45  المزرعة«  في  الملون  »البيض  لألطفال  األلــوان 

مشاهدة.
 Masha and The Bear - Masha plus« أغنية  ذلــك  وتلت 

أغنية  حلت  التاسعة  المرتبة  وفي  مشاهدة،  مليار   4.4 بـ   »porridge
 4.27 على  حصلت  والتي  رونسون  مارك  للمطرب   »Uptown Funk«
أغنية  جاءت  الالئحة  في  واألخيرة  العاشرة  المرتبة  وفي  مشاهدة،  مليار 

»غانغنام ستايل« الشهيرة إذ حققت 4.16 مليار مشاهدة.

هشتاغ »#تزويج_املرأة_
التواصل  مــواقــع  على  الــجــدل  »#تزويج_المرأة_نفسها«  هشتاغ  ــار  أث
مرة  المطالب  تجددت  حيث  السعودية؛  الصفحات  في  خاصة  االجتماعي، 
وسط  األهل،  تعنت  حاالت  في  نفسها  بتزويج  للمرأة  السماح  بشأن  أخرى 
السابقة  ــراءات  اإلج رغم  المجتمع،  شرائح  مختلف  من  متباينة  فعل  ردود 

التي أعلنت عنها العدل السعودية.
الزواج  بشأن  مصيرها،  تحديد  تختار  أن  في  للمرأة  الحق  ترك  أن  وترى 
كما  الولي،  مع  والمواجهة  الصدام  عناء  عليهن  يوفر  دونه  من  أو  بولي 
أنه  يعلم  الحالة  هذه  في  أنه  خاصة  الولي،  من  أكثر  مرونة  هناك  يجعل 
يمكنها  وأنها  والتقاليد،  العادات  وفق  ــزواج  ال على  إجبارها  يستطيع  لن 
أنها  مؤكدة  تشريعه«،  »حــال  به  المطالب  النظام  وفق  نفسها  تــزوج  أن 

مع مطالب الفتيات بالسماح لهن بتزويج أنفسهن حال تعنت األهل.
الجهات  ســابــق  وقــت  ــي  ف ــدري  ــ درن ــورى  ــش ال مجلس  عضو  ــت  ودعـ
معه  تحتاج  ال  عمر  يحدد  وأن  الشرط،  هذا  في  النظر  إلعــادة  المسؤولة 
على  الولي  موافقة  اشتراط  ألن  النكاح،  عقد  إتمام  في  الولي  إلذن  المرأة 
وسلب  العضل  يجعل  تقييد،  دون  عمرها  كــان  مهما  الــمــرأة،  نكاح  عقد 

الحقوق األساسية للمرأة سهاًل.

مجال  في  المشهورة  رويس«،  »رولز  شركة  طائرة  أكملت 
األولى  رحلتها  بالكامل  الكهربائية  النفاثة،  بمحركاتها  الطيران 
 Spirit of« أكملت  الشركة:  وقالت  المتحدة،  المملكة  في 
الطائرات  اختبار  موقع  في  دقيقة   15 مدتها  رحلة   »Innovation
إيذانا  ويلتشير  في   »Boscombe Down« الدفاع  لوزارة  التابع 
قيمة  أداء  بيانات  اختبار طيران مكثف؛ حيث نجمع  ببداية مرحلة 
الشركة  ولفتت  للطائرة،  والدفع  الكهربائية  الطاقة  نظام  حول 
بطارية  حزمة  على  تحتوي  الواحد  المقعد  ذات  الطائرة  أن  إلى 

ذات طاقة كثيفة يتم تجميعها لكل طائرة.
مجموعة  مع  خلية«   6000« بطارية  حزمة  الطائرة  وتستخدم 
كيلوواط   400 حاليا  توفر  التي  المحركات  الثالثية  الحركة  نقل 
في  تحقق  الطائرة  أن  رويس«  »رولز  وأوضحت  حصان(،   500(
الشركة  الساعة. وتعمل  300 ميل في  النهاية سرعات تزيد على 
سيمنز  طائرة  حددته  الذي  العالمي  القياسي  الرقم  تحطيم  على 
في  الساعة  في  أميال   210 إلى  سرعتها  وصلت  التي  الكهربائية 
وتأتي  الدفع،  ونظام  البطارية  تحسين  خالل  من   2017 العام 

ستة  ونحو  أصال  المقرر  اإلقالع  موعد  من  عام  نحو  بعد  الرحلة 
بتطوير  أيضا  الشركة  وتطور  الجوي،  التاكسي  تجارب  بعد  أشهر 
وذلك   »Tecnam« المصنعة  الشركة  مع  جوية  أجرة  سيارة 
الركاب.  لسوق  بالكامل  كهربائية  ركاب  طائرة  توفير  بهدف 
للطائرة  آخر  وإيرباص في مفهوم  تعاونت سابقا مع سيمنز  وقد 

الكهربائية.
الكهربائية  الطائرات  باستكشاف  الطائرات  شركات  وتقوم 
في  والشحن  الجوي  السفر  يتسبب  حيث  السنوات،  من  لعدد 
أطلقت  وقد  الحراري،  لالحتباس  المسببة  الغازات  كمية  زيادة 
كثافة  األكثر  النشاط  اسم  العالمية  البرية  الحياة  مؤسسة  عليه 
مشكلة  الوزن  ويمثل  به،  القيام  للفرد  يمكن  الذي  للكربون 
ويزيد  للسيارات.  بالنسبة  الحال  هو  كما  للطائرات  بكثير  أكبر 
فورد  شركة  من  بالكامل  الكهربائية   »Lightning« شاحنة  وزن 
يعمل  الذي  النموذج  مع  بالمقارنة  غراما  كيلو   815 بمقدار 

بالوقود. وتوفر نطاقا أقل بقليل من النصف.

طائرة رولز رويس الكهربائية تكمل رحلتها األولى

السجن 12 عاما إللغاء قفل الهواتف الذكية
سبع  مدتها  خطة  وراء  المدبر  العقل  على  أميركية  محلية  محكمة  حكمت 
قانوني  غير  بشكل   »AT&T« شركة  من  الذكية  الهواتف  قفل  إللغاء  سنوات 
خطة  عاما،   35 العمر  من  البالغ  فهد،  محمد  وواصل  عاما،   12 لمدة  بالسجن 
إللغاء  ضده  تحقيق  بفتح  علمه  بعد  حتى  الشركة  على  لالحتيال  سنوات  السبع 
وفي  العدل،  وزارة  بحسب  قانوني،  غير  بشكل  هاتف  مليوني  من  يقرب  ما  قفل 

جريمة  ارتكب  إنه  السنيك:  روبرت  القاضي  قال  بالحكم،  النطق  جلسة 
 »AT&T« شركة  إن  قيل  حيث  طويلة،  فترة  مدى  على  مروعة  إلكترونية 

خسرت أكثر من 200 مليون دوالر نتيجة لذلك.
خالل  من   »AT&T« شركة  ضمن  موظف  مع  فهد  وتواصل 

زانغ.  فرانك  المستعار  االسم  باستخدام   2012 العام  في  »فيسبوك« 
مقابل  العمالء  هواتف  قفل  إلغاء  في  مساعدته  أجل  من  برشوته  وقام 
وهو  فهد،  وحث  العدل،  وزارة  قول  حد  على  المال،  من  كبيرة  مبالغ 
اتصال  مركز  في  العمل  زمالء  إشراك  على  الموظف  باكستاني،  مواطن 

بوثيل بواشنطن من أجل المخطط أيضا.
وحسابات  تجارية  أنشطة  بإنشاء  المعينين  للموظفين  فهد  وأوعز 

فواتير  وإنشاء  المدفوعات  تلقي  أجل  من  وذلك  األنشطة.  لتلك  مزيفة  مصرفية 
المزيفة  للشركات  المصرفية  الحسابات  في  إجراؤه  يتم  إيداع  لكل  وهمية 
وزارة  وتقول  حقيقية،  خدمات  مقابل  مدفوعة  كانت  األموال  أن  مظهر  إلضفاء 
دفعوا  الذين  المؤهلين،  غير  للعمالء  الهواتف  قفل  فتحوا  الموظفين  إن  العدل 

نظاما   2013 ربيع  في  أدخلت   »AT&T« شركة  ولكن  رسوما.  لفهد 
.»IMEI« جعل من الصعب على الموظفين إلغاء قفل

تثبيتها  يمكن  ضارة  برامج  لبناء  برمجيات  بمطور  فهد  واستعان 
قفل  إلغاء  في  لمساعدته   »AT&T« شركة  أنظمة  عبر  إذن  دون 

فهد  طلب  بعد،  وعن  أكبر  وبأعداد  كفاءة  أكثر  بشكل  الهواتف 
ضارة  برامج  تثبيت  رشاوى  على  حصلوا  الذين  الموظفين  من 

بعد  عن  الهواتف  بفتح  له  سمحت  قرصنة  وأدوات  مخصصة 
فهد  أعطوا  الموظفين  إن  العدل  وزارة  وتقول  باكستان،  من 

في  للمساعدة  القفل  إلغاء  وطرق  الشركة  أنظمة  حول  تفاصيل 
على  المطلعين  ألحد  دوالر   428500 فهد  ودفع  العملية.  هذه 

بواطن األمور على مدى فترة الخمس سنوات.
حول  معلومات  على  حصل  قد  الضار  البرنامج  إن  ويقال 

اآلخرين.   »AT&T« شركة  موظفي  وصول  اعتماد  وبيانات  النظام 
وتزعم  الضارة،  البرامج  لتعديل  التفاصيل  هذه  المطور  واستخدم 
 1.9 على  قليال  يزيد  ما  قفل  ألغوا  وشركاءه  فهد  أن   »AT&T« شركة 
القفل،  إلغاء  عمليات  بسبب  إنه  الشركة  وتقول  المخطط.  خالل  من  هاتف  مليون 
وتكلف  خسارتها،  إلى  أدى  مما  أجهزتهم،  على  المدفوعات  العمالء  يكمل  لم 
 AT&T شركة  دعمت  تكلفة  أقل  ولجعلها  الدوالرات.  مئات  الخلوية  الهواتف 

تكلفة شراء الهواتف أو باعت الهواتف للعمالء بموجب خطط التقسيط.
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هل يذهب الليبيون إلى صناديق االقتراع في 24 ديسمبر؟
عبداهلل  الــنــواب،  مجلس  باسم  الناطق  أعلن 
بليحق الثالثاء الماضي سحب الثقة من الحكومة 
نائبًا حضروا   113 أصل  89 من  أصوات  بأغلبية 
الوحدة  حكومة  أن  الحــقــًا  أكــد  ثــم  الجلسة؛ 
اليومية  أعمالها  تسيير  في  ستستمر  الوطنية 
الدبيبة  دعا  فيما  أعمال«؛  تصريف  كـ»حكومة 
يوم  بطرابلس  الشهداء  ميدان  في  تجمع  إلى 

الجمعة )24 سبتمبر(.

البعثة األممية تتمسك باالنتخابات
بموضوع  كبيرًا  بــااًل  األممية  البعثة  تلِق  ولم 
مصرة  أنها  يبدو  إذ  الحكومة،  من  الثقة  سحب 
التشاحنات  إلى  النظر  دون  االنتخابات  إجراء  على 
بين األطراف السياسية المتنازعة، وهو ما بدا في 
تأكيدها على أن حكومة الدبيبة ستبقى »الحكومة 
خالل  من  بأخرى  استبدالها  يتم  حتى  الشرعية 
على  االنتخابات«، مشددة  تعقب  منتظمة  عملية 
ضرورة »السير بالبالد نحو االنتخابات البرلمانية 
وتقديم   2021 ديسمبر   24 فــي  والرئاسية 

الخدمات الضرورية للشعب«.
وعاب رئيس البعثة، يان كوبيش، على مجلس 
في  الحكومة  من  الثقة  بسحب  االهتمام  النواب 
اللمسات  وضع  المجلس  من  ينتظر  كان  وقت 
األخيرة على قانون االنتخابات البرلمانية، وتعزيز 
الجهود نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن اإلطار 

التشريعي لالنتخابات.
ضرورة  البعثة  أكدت  صارمة،  تبدو  وبلهجة 
النيابية  االنتخابات  قانون  على  العمل  استكمال 
خالل األسبوع المقبل في أقصى تقدير. كما ذّكرت 
والدستوري  القانوني  باإلطار  بااللتزام  »األطراف 
واالمتناع  الليبية،  السياسية  العملية  يحكم  الذي 
عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية االنتخابية 
»أي  وتابعت:  واستقرارها«.  وأمنها  البالد  ووحدة 
يقع  أخــرى  أهــداف  إلى  االنتباه  لتحويل  جهود 
ضد إجراء االنتخابات«، وهو ما قد تكون توابعه 

الدولية غير محمودة العواقب على المعرقلين.

متابعة االستعدادات الفنية لالقتراع
واجتمع األمين العام المساعد ومنسق بعثة األمم 
مع  زينينغا،  رايزيدون  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
رئيس مجلس مفوضية االنتخابات عماد السايح، 
الثالثاء الماضي، وناقش التطورات الحالية بشأن 
السلطات  قبل  من  االنتخابية  القوانين  إعــداد 
البعثة  دعم  أكد  األممي  المسؤول  التشريعية. 
الخطوات  ومناقشة  المفوضية  عمل  المستمر 
لالنتخابات.  الفنية  االستعدادات  بشأن  التالية 
المفوضية على استكمال عملية تسجيل  كما هنأ 
الذي  الكبير  التقدم  إلى  مشيرًا  بنجاح،  الناخبين 

أحرزته في تعزيز مستوى االستعداد لالنتخابات.
العدد  أن  الماضي،  السبت  المفوضية،  وأعلنت 
بالداخل  الناخبين  بمنظومة  للمسجلين  النهائي 
والخارج بلغ مليونين و865 ألفًا و624 ناخبًا، وذلك 
تزامنًا مع إعالن قفل منظومة التسجيل باالنتخابات 

في الخارج. 
جميع  تتحمل  أن  المفوضية  وتــعــهّــدت 
الثقة  مستويات  »أعلى  تحقق  لكي  مسؤولياتها 

أنها  إلى  االنتخابات، مشيرة  تنفيذ  في  والنزاهة« 
المقبلة، وهي تسليم  المرحلة  »تستعد النطالقة 
بطاقات االنتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز االنتخاب 

التي سجلوا بها، حالما يتم إعالن ذلك قريبًا«.

اجتماع دولي في نيويورك حول ليبيا
الخارجية األلمانية أكدت بدورها عقد اجتماع حول 
نيويورك  في  األممية  الــدورة  هامش  على  ليبيا 
الفرنسي  ونظيريه  ماس  هايكو  الوزير  برئاسة 
مايو،  دي  لويغي  واإليطالي  لودريان  إيف  جان 
وحضور ممثلي األمم المتحدة والدول والمنظمات 

األخرى المشاِركة في »عملية برلين«.
تعزيز  كيفية  سيتناول  االجتماع  أن  وأوضحت 
العملية السياسية في ليبيا، »حيث تمضي البالد 
وشاملة  ونزيهة  حرة  انتخابات  نحو  الطريق  على 
في نهاية العام، فيما تشمل المساعي األساسية 
والجنود،  والمرتزقة  الــقــوات  جميع  انسحاب 
وااللتزام بوقف إطالق النار«، وفق بيان صادر عن 
لمؤتمر  تمهيديًا  األممي  االجتماع  ويعد  الوزارة. 

دولي تستضيفه فرنسا في نوفمبر المقبل.
المغربي  الخارجية  وزيــر  أكد  الرباط،  ومن 
التنفيذية  المؤسسات  استقرار  أن  بوريطة  ناصر 
في  االنتخابية  االستحقاقات  إلنجاح  ضروري  أمر 
»االستقرار  تدعم  الرباط  أن  إلى  مشيرًا  ليبيا، 

المؤسساتي سواء تعلق األمر بالمجلس الرئاسي 
السياسي،  االتفاق  من  النابعة  المؤسسات  أو 

كمجلس النواب ومجلس الدولة«.

المرجعية القانونية مطلوبة
األعلى  المجلس  رئيس  مع  لقاء  بوريطة  وعقد 
للدولة خالد المشري خالل األسبوع الجاري، وشدد 
قائمة  أساسية  »توفر شروط  على ضرورة  الوزير 
تنظيمية  ومؤسسات  قانونية،  مرجعيات  على 
الليبية  المؤسسات  كل  وعلى  دولــي،  ــم  ودع
العملية  تتم  المرجعيات حتى  االلتفاف حول هذه 

االنتخابية في أحسن الظروف«.
وتابع: »المغرب ستستمر بتوجيهات من جاللة 
الملك )محمد الخامس(، في التحاور مع الفاعلين 
الوصول  أجل  من  للتشاور  فضاء  ومنح  الليبيين، 
الظروف  توفير  تفاهمات سياسية تمكن من  إلى 

المالئمة إلجراء االنتخابات«.
الدولة  »مجلس  إن  المشري  قال  جانبه،  من 
الالزمة  القوانين  النواب حول  يتوافق مع مجلس 
المقررة  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء 
اعتماد  ضرورة  على  مشددًا  الجاري،  العام  نهاية 

قوانينها بشكل ال يخالف االتفاق السياسي«.
أن  المشري  أوضح  االنتخابات،  قوانين  وعن 
قانون  على  جوهرية  مالحظات  »لديه  المجلس 

مجلس  أعضاء  بعض  أصــدره  الــذي  االنتخابات 
تتعلق  المالحظات  »إحدى  أن  موضحًا  النواب«، 
يخالف  الذي  لالنتخابات،  العسكريين  ترشح  ببند 

القانون الليبي«.
ال  الــنــواب  مجلس  أعضاء  »بعض  وأضـــاف: 
يريدون إشراك مجلس الدولة في إقرار القوانين، 
ونحذرهم، لن تتمكنوا من تطبيقها في المنطقة 
انتخاب  »مع  المجلس  أن  إلى  ونبه  الغربية«. 
»إجراء  مقترحًا  الشعب«،  من  مباشرة  الرئيس 

انتخابات الرئاسة بعد االستفتاء على الدستور«.

الدبيبة وسط الرافضين لسحب الثقة
الدبيبة شارك  عبدالحميد  الوحدة  رئيس حكومة 
حكومته،  من  الثقة  لسحب  رافضة  تظاهرة  في 
الثالثاء.  طرابلس  في  الشهداء  ميدان  في  وذلك 
التجمع  في  المشاركين  من  ــددًا  ع صافح  كما 
من  عدد  تجمع  وبعدها  بينهم،  الصالة  وأدى 
»الشعب  هتافات:  وسط  حوله،  المتظاهرين 
يريد إسقاط البرلمان«، ليرد الدبيبة: »سيسقط 
بأمر اهلل.. لن يكون برلمان ممثل للشعب بهذه 
الصورة.. البرلمان البد أن يخدم ليبيا والليبيين«.
الدبيبة على منصة نصبها متظاهرون  وصعد 
»الشرعية  قائاًل:  إليهم  وتحدث  الميدان،  وسط 
بكم أنتم الشعب.. أنتم من تقررون.. ليبيا لليبيين 

وال يمكن أن تباع خارج الحدود«. وواصل: »هناك 
ضد  للوقوف  طرابلس  إلى  وقدموا  شرفاء  نواب 
االنتخابات..  إلى  واحدة  طريقتنا  الخطوة...  هذه 
نزيهة  انتخابات  وتكون  دستور،  إخراج  من  البد 
المؤيدين  تجمع  إلى  الدبيبة  ودعا  وحقيقية«. 
قائاًل:  الشهداء،  ميدان  في  المقبل  الجمعة  له 
كل  من  الليبيين..  عن  للتعبير  الجمعة  »ميعادنا 
المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن 

ليبيا في هذا الميدان«.

تأجيل االنتخابات يهدد الوحدة؟
وفي رد فعل على سحب مجلس النواب الثقة من 
الحكومة، أكد حزب »العدالة والبناء« رفضه هذه 
تمثل  هذه  التصعيد  »خطوات  مضيفًا:  الخطوة، 
حالة خطيرة ال يمكن بحال من األحوال أن تبنى 
عليها أي جهود وطنية لحل األزمات الراهنة، أو أن 
في  نزيهة  ديمقراطية  انتخابات  ظلها  في  تجرى 
المحدد، وهو ما يصب في صالح تأجيل  موعدها 
بقسمة  وينذر  المقرر،  موعدها  عن  االنتخابات 

البلد ويهدد وحدتها«.
وطالب الحزب البعثة األممية و»الدول الفاعلة 
المناخ  تهيئة  إلى  بالدعوة  الليبي  المشهد  في 
والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  المالئم 
النزيهة، ورفض كل أشكال التصعيد، والعمل على 

وضع األساسات السياسية والدستورية والقانونية 
التوافقية التي تنهي األزمة السياسية الراهنة«.

انتخابات على الرف
أسعد  الرئاسي،  للمجلس  السابق  المرشح  وعلق 
من  الثقة  سحب  النواب  مجلس  قرار  على  زهيو، 
في  »متخبطة«  الحكومة  إن  بقوله  الحكومة 
»لكن  مضيفًا:  كبيرة،  مشاكل  ولديها  قراراتها 
يؤخر  وقد  المشاكل،  حجم  سيضاعف  إسقاطها 
موعد االنتخابات، الذي بدوره سيخلق مشكاًل آخر 

له عالقة بشرعية كل هذه األجسام«.
وتوقع زهيو، في تصريح إلى »الوسط«، دخول 
تعرقل  الجديدة  الصراعات  من  مرحلة  في  البالد 
عملية االنتخابات، »وهو ما يسعى إليه كثير ممن 
»هناك  وأضــاف:  قوله.  وفق  السلطة«،  في  هم 
البعثة  من  وتراٍخ  األطراف،  كل  من  واضح  تعنت 
الحالة  مع  يتماهى  الدولي،  والمجتمع  األممية 

البائسة التي تشهدها البالد«.
فيما تساءل »هل يمكن أن يضمن لنا مجلس 
لن  الحكومة  تغيير  أن  آخر  جسم  أي  أو  النواب 
ال  االنتخابية،  العملية  على  تداعيات  له  تكون 
سيرمي  الحكومة  إسقاط  إن  بل  ذلــك؛  أتوقع 

باالنتخابات على الرف«.

موقف واشنطن
لوكيلة  تصريحات  في  ظهر  األميركي  الموقف 
السياسية،  للشؤون  األميركية  الخارجية  وزارة 
المنقوش،  مع  اجتمعت  التي  نوالند،  فيكتوريا 
في  االنتخابات  عقد  وناقشت  الماضي،  اإلثنين 

موعدها وسحب القوات األجنبية من البالد.
ضرورة  على  األميركية  المسؤولة  وشــددت 
المضي قدمًا في اإلطار االنتخابي للسماح بإجراء 
المتحدة  الواليات  حرص  إلى  مشيرة  االنتخابات، 
األميركي  والدعم  ليبيا،  واستقرار  »أمــن  على 
لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة 
والمؤتمر  الماضي،  يونيو  في  الموقتة  الوطنية 
الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة في 21 

أكتوبر المقبل«.
أربعة  الدبيبة  طرح  الماضي،  يونيو   23 وفي 
في  كلمته  خالل  ليبيا،  استقرار  لمبادرة  عناوين 
مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا. العنوان األول هو 
األمن ويندرج تحته وضع خطة لتأمين االنتخابات 
األمنية  المؤسستين  توحيد  وملف  المقبلة، 
والعسكرية، وأيضًا التعامل مع المرتزقة والقوات 
فيخص  الثاني  العنوان  أما  واإلرهابيين،  األجنبية 
العملية القانونية لالنتخابات. العنوان الثالث كان 
االستقرار  هو  والرابع  الوطنية،  المصالحة  ملف 

االقتصادي والخدمات المقدمة للشعب.

سياسيون ال يريدون انتخابات
غسان  ليبيا،  إلى  السابق  األممي  المبعوث  وكان 
الحاكمة  الطبقة  أفراد  بعض  أن  اعتبر  سالمة، 
أن  موضحًا  ديسمبر،   24 انتخابات  يريدون  ال 
نفسها  لوضع  متعجلة  غير  السياسية  »الطبقة 
ساعة  تأجيل  وتريد  الليبي  الناخب  قــرار  تحت 

االمتحان )االنتخابات(«.
وأشار سالمة إلى أن 80 % من الليبيين يريدون 

إتمام االنتخابات، حسب استطالعات الرأي.

بعد سحب »النواب« الثقة من احلكومة..

مثل مصير االنتخابات المقررة بنهاية 
العام الجاري الشاغل األكبر في ردود 
الفعل على قرار مجلس النواب سحب 
الوطنية  الوحدة  حكومة  من  الثقة 
الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، 
دولية  وأطــراف  األممية  البعثة  شددت  فيما 
على ضرورة المضي في االنتخابات، ليبقى تساؤل: هل 
سيذهب الليبيون إلى صناديق االقتراع في 24 ديسمبر 
أم ال؟ بدون إجابة، حتى تكشف األيام المقبلة نتائج ما 
يدور في دهاليز السياسة الليبية؛ وذلك مع تبقي أسابيع 
كانت  الليبية  االنتخابات  المرتقب.  الموعد  على  قليلة 
مادة للنقاش في اجتماع الدورة الـ76 للجمعية العامة 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  بحضور  المتحدة  لألمم 
محمد  الرئاسي  المجلس  ورئيس  غوتيريس  أنطونيو 

المنفي، ووزيرة الخارجية نجالء المنقوش.

< كوبيش

< غسان سالمة

< ناصر بوريطة

< خالد املشري < الدبيبة وسط املتظاهرين مبيدان الشهداء

< جلسة النواب لسحب الثقة من احلكومة
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هواجس كبرى تالحق األمم المتحدة إزاء االضطرابات السياسية 
نشاط  تمدد  مع  الليبي  للجنوب  المتاخمة  الساحل  بلدان  في 
الهيمنة  تراجع  مع  تزامنًا  بالمنطقة،  اإلرهابية  التنظيمات 
في  باريس في صراع مع شركائها  التقليدية ودخول  الفرنسية 
بينما  بالمنطقة،  الروسي  النفوذ  استفحال  وسط  ومالي،  تشاد 

هناك مخاوف من أن تتجسد المعاناة األفغانية في المنطقة.
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  بدء  وقبيل 
نيويورك المتواصلة إلى غاية األسبوع المقبل، قدم األمين العام 
الوضع  عن  قاتمة  غوتيريس صورة  أنطونيو  الدولية  للمنظمة 
بمنطقة الساحل المالمسة للحدود مع الجنوب الليبي، حين عبر 
عن قلقه لتراجع الوجود الفرنسي واعتزام تشاد نقل قواتها »من 

أخطر منطقة«، وفق تعبيره.
الساحل  حالة  في  المتطرفين  استنساخ  من  حذر  غوتيريس 
األفريقي، النموذج األفغاني، »حيث الجماعات اإلرهابية قد تتشجع 

بسبب الوضع في أفغانستان وانتصار طالبان«.

اضطرابات عسكرية وانقالبات
واالضطرابات  االنقالبات  تكثر  الليبي  الجوار  دائــرة  وداخــل 
صعبة،  وأمنية  سياسية  تحوالت  تعيش  جعلها  ما  العسكرية؛ 
تعقد من الوضع الليبي المأزوم، فيوم الثالثاء الماضي أحبطت 
القوات المسلحة في السودان خالل ساعات انقالبًا عسكريًا قاده 

21 ضابطًا يقال إن المسؤول عنه نظام عمر البشير »السابق«.
خمسة  قبل  ديبي  إدريس  رئيسها  قتل  التي  تشاد  وتواجه 

أشهر، متمردين قادوا العمليات من جنوب ليبيا؛ فيما دخل رئيس 
المجلس االنتقالي التشادي في خالف مع فرنسا بسبب مخاوف 
من سحب قواته وتقاربه مع روسيا. أما مالي التي شهدت ثاني 
انقالب عسكري خالل أشهر، فقد دفعت بالجيش إلى ترك جبهات 
وانغمس  المسلحة،  للجماعات  البالد  ووسط  شمال  في  القتال 
في صراع مع خصومه، واستنجد بقوات عسكرية روسية، أثارت 
استياًء أوروبيًا. في حين كان انقالب آخر قبيل تسلم رئيس النيجر 

المنتخب محمد باوزوم، على وشك النجاح، لوال وأده في المهد.

تنظيمات دموية تهدد منطقة الساحل
وفي مقابل الهشاشة السياسية تستمر تنظيمات إرهابية في خلط 
»داعش–الصحراء  تنظيم  ينشط  حيث  األمني،  االستقرار  أوراق 
ومالي  النيجر  إلى  أذرعه  وتمتد   2015 تأسس  الذي  الكبرى« 
وبوركينا فاسو، إلى جانب جماعة »نصرة اإلسالم والمسلمين« 
التي تألفت نتيجة تحالف »أنصار الدين« مع »جماعة المرابطين« 
و»تحرير ماسينا«، وبايعت أخيرًا تنظيم »القاعدة« في الساحل 
»الدولة  صار  الذي  حرام"  "بوكو  تنظيم  إلى  إضافة  األفريقي، 
اإلسالمية–والية غرب أفريقيا« وينشط في نيجيريا والكاميرون 

وتشاد والنيجر.
وتسعى هذه التنظيمات الدموية للهيمنة بعد القتال لتحقيق 
ما تسميه الخالفة وإقامة »إمارة حكم« مثلما وقع في شمال مالي 
»دولة  وأعلنه   2012 في  عليه  "القاعدة"  تنظيم  سيطر  عندما 
الذي  األمر  وهو  العسكري،  للتدخل  فرنسا  حفز  مما  مستقلة«، 
يطرح اهتمامًا غربيًا، الفتا بهذه المنطقة والجميع يقدم الفشل 

األميركي في أفغانستان مثااًل على ذلك.

ويؤثر الوضع في المنطقة على الجنوب الليبي، خاصة ما يدور 
في تشاد وشركائها التقليديين، وعلى رأسهم فرنسا التي تشير 
العسكري  والمجلس  بينها  العالقة  في  توتر  إلى  أمنية  مصادر 
مالي  تتبعه  مسارًا  تشاد  انتهاج  احتمالية  تنامي  مع  االنتقالي، 
دول  إطار  في  المشاركة  من  قواتها  عدد  نصف  سحبها  وأيضًا 

الساحل الخمس.

وساطة قطرية بين تشاد وباريس
العسكري  المجلس  رئيس  زيارتي  تزامن  الطرح  وما يدعم هذا 
محمد إدريس ديبي إلى قطر في 12 سبتمبر الجاري مع زيارة وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وسط ترجيحات بانخراًط 
والمجموعات  التشادية  السلطات  بين  وساطة  في  الدوحة 
محمد  عم  ابن  ارديمي،  تيمان  أن  خاصًة  المسلحة،  المتمردة 
ديبي قائد »اتحاد قوى المقاومة« اآلن متواجد في الدوحة تحت 

اإلقامة الجبرية.
وتحالف تيمان مع عدة فصائل تشادية متمردة منذ 2005، 
لكن في العام 2019 توقف هجومه من جنوب ليبيا بعد قصف 
طائرات من نوع »ميراج 2000 الفرنسية«؛ إال أن وزير الخارجية 
التشادي شريف محمد زين، أوضح أن زيارة ديبي إلى قطر كانت 

تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
من جهة أخرى، تقول أوساط فرنسية إن باريس تسعى إلى 
محاولة إبعاد ديبي عن أي تقارب محتمل مع موسكو، وذهبت 
المتمردة  التشادية  والوفاق«  التغيير  »جبهة  قوات  اتهام  إلى 
تدريبات عسكرية  بتلقي  يترأسها محمد مهدي،  التي  )فاكت(، 
الذي  األخير  الزحف  قبل  الروسية،  »فاغنر«  شركة  عبر  روسية 

استهدف العاصمة في أبريل، وأدى إلى مقتل رئيس الجمهورية 
ديبي إتنو.

المرتزقة في ليبيا.. صداع
وأدرجت التحركات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد المرتزقة 
اإلقليمية  الخطط  ضمن  اإلرهابية  الجماعات  على  والقضاء 
إخراج  بشأن  الدولي  االتفاق  بنود  لتنفيذ  فرنسيًا  المدعومة 
المقاتلين األجانب خارج األراضي الليبية تمهيدًا لالنتخابات، وهي 
خطوة تخدم بصورة أوسع أنجامينا في إجبار المعارضة العسكرية 
التشادية المتمردة على قبول جلسات الحوار بإغالق منافذ يرجح 
أن تلجأ إليها. وتسعى كل من ليبيا والسودان والنيجر وتشاد إلى 
إعادة تفعيل اتفاق معلق يعود تاريخه إلى العام 2018 لتأمين 
الحدود لمنع توغالت المتمردين. وردًا على رفض أوروبا تحالفها 
اختيار  قرار  تمتلك وحدها  إنها  مالي  قالت حكومة  مع موسكو، 
الذين يمكنها االستعانة بهم، تزامنًا مع اتهامات لها  الشركاء 

بالسعي لجلب مرتزقة روس يتبعون شركة »فاغنر«.
وحذر وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيف بوريل، على هامش 
أي وجود  أن  نيويورك، من  المتحدة في  لألمم  العامة  الجمعية 
لـ»فاغنر« في مالي، سيؤثر بشكل كبير على العالقات بين مالي 
واالتحاد األوروبي، وسط تحذيرات ألمانية بدفع التعاون من هذا 

النوع إلى إعادة النظر في مشاركة جيشها في باماكو.

مالي ليست أفغانستان
وردًا على المخاوف من تكرار السيناريو األفغاني في مالي، مع قرب 
الفرنسي  الرئيس  قال  الفرنسية  »برخان«  عملية  انتهاء  موعد 

ليس  الساحل  »إن  سابقة  تصريحات  في  ماكرون  إيمانويل 
تنسحب،  لن  بالده  أن  نفسه  الوقت  في  موضحًا  أفغانستان«، 
ولكنها ستركز بشكل أساسي على مكافحة اإلرهاب، مؤكدًا أنه 
لهذا السبب »استخلصت حكومته الدرس في مالي قبل أن نرى ما 
حدث في أفغانستان«. ومن غير المستبعد أن تكون اللعبة الجيو 
النقاشات  والروسي، ضمن  األوروبي  الجانبين،  بين  ستراتيجية 
مع  النظر  الفروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  أعلن  بعدما 
الدولية  القضايا  األوروبي في  االتحاد  الدول األعضاء في  سفراء 
الموضعية، مع التركيز على الوضع في ليبيا ومالي وأفغانستان 
لودريان،  إيف  جان  الفرنسي،  الخارجية  وزير  أكد  فيما  وسورية، 
مساء الثالثاء في األمم المتحدة، أنه يخطط لعقد اجتماع ثنائي 

مع الفروف لمناقشة عدة مواضيع منها ليبيا.
الموقتة  الوطنية  الوحدة  إيطاليا،خاطب رئيس حكومة  ومن 
»منتدى  هامش  على  األوروبــي  االتحاد  الدبيبة،  الحميد  عبد 
التجربة  أن  إدراك  إلى  بدعوته  سبتمبر  مطلع  أمبروزيتي« 
األفغانية يجب أال تفرض نفسها على دولة أخرى بالقوة، مشيرًا 

إلى التحديات التي تواجه ليبيا.
وفي السياق ذاته، طلبت حكومة الوحدة خالل االجتماع، الذي 
عقد نهاية األسبوع في طرابلس، بين وكيل الشؤون السياسية 
االتحاد  بعثة  رئيسة  مع  عيسى  خليل  محمد  الخارجية  بــوزارة 
بليبيا  الحدود  ألمن  المتكاملة  اإلدارة  في  للمساعدة  األوروبي 
ناتالينا شيا، توسيع دعم البعثة في المناطق الصحراوية الشاسعة 
وحثت  المجاورة.  الساحل  دول  مع  التعاون  ليشمل  الجنوب  في 
البعثة األوروبية على المساعدة في الجنوب بتوفير نظام  أيضًا 

المراقبة اإللكتروني والمعدات والتعاون مع دول الساحل.

الوسط: عبد الرحمن أميني

ليبيا والسودان والنيجر وتشاد تسعى إلى تفعيل اتفاق لمنع تغول »المتمردين«

مخـاوف أممية من تكـرار السيناريو 
األفغـــانـي على الحـدود جنـوب ليبيـا

الحكومة تطالب البعثة األوروبية بتوفير نظام املراقبة اإللكتروني في الجنوب

غسان سالمة: البعض يخشى ساعة االمتحان .. واملشري يقترح إجراء »الرئاسية« بعد الدستور

< اجتماعات دولية لتفادي تكرار السيناريو األفغاني في جنوب ليبيا
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ليبيا املستقرة.. بوابة األمل للعمالة املصرية

»حكومة الدبيبة« تعتمد الئحة انتخابات البلديات قبل »سحب الثقة«

أكثر  أحد  ليبيا،  في  المصرية  العمالة  ملف  ظل 
الملفات جداًل على مائدة مراكز األبحاث والدراسات، 
ومع بدء إعمار ليبيا أصبح الملف أكثر أهمية لمصر 

والمصريين أكثر من أي وقت مضى.
الليبي،  العمل  وزير  أعلن  الماضي،  والخميس 
إلى  مصري  عامل  مليون  دخول  بداية  العابد،  علي 
مع  »وقعنا  المقبل:  أكتوبر  مطلع  الليبية،  األراضي 
مصر عقودًا بقيمة 19 مليار دينار ليبي )4.24 مليار 
دوالر(«. وأوضح أن هذا »يأتي في إطار التعاون مع 
التنمية  مشاريع  خطة  لتنفيذ  المصرية  الشركات 

والبنية التحتية«.
ختام  في  جاءت  الليبي،  الوزير  تصريحات 
اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية 
بالعاصمة  عقدت  التي  المشتركة،  المصرية   -
العقود  من  كبير  عدد  توقيع  وشهدت  المصرية، 

واالتفاقات بين البلدين.
كان وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، 
ماليين  ثالثة  مشاركة  سابقة،  تصريحات  في  توقع 
عامل من بلده في إعادة إعمار ليبيا، منوهًا إلى أن 
تسببت  العربية  الجارة  شهدتها  التي  االضطرابات 
على  مشددًا  المصريين،  العمال  ماليين  عودة  في 
عدم السماح بخروج أي عامل ألي دولة دون ضمانات. 
الدفع  أن  الجاري،  سبتمبر  خالل  أيضًا  أكد  سعفان، 
للمشاركة  المقبلة  الفترة  خالل  المصرية  بالعمالة 
في  البطالة  معدل  ليبيا سيحد من  إعمار  إعادة  في 
مصر، التي وصل لـ7.4 % خالل الربع األول من العام 
الجاري 2021، وفقًا آلخر إحصائية صادرة عن الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

تراجع األرقام
المصرية  الدولة  تعلنها  التي  الرسمية  األرقام 
تشير إلى تراجع كبير في عدد المصريين العاملين 
كانت  إذ  األخيرة،  العشر  السنوات  خالل  ليبيا  في 
اندالع  قبل  عامل  المليوني  حاجز  تتجاوز  األعداد 
الثورة الليبية في فبراير 2011، وذلك بحسب الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
شهدتها  التي  والسياسية  األمنية  األوضاع  لكن 
السنوات الماضية، حولت ليبيا من واحدة من أكثر 
وجهات العمالة المصرية المهاجرة إلى دولة طاردة، 
غير أن ذلك لم يمنع وجود عدد كبير من المصريين 
هناك، ورغم عدم وجود إحصاء رسمي بشأنهم لكن 
هناك أرقامًا تتحدث عن أن العدد الموجود في ليبيا 

حاليًا يتجاوز 800 ألف مصري.
ليبيا  في  المصرية  العمالة  عدد  حصر  صعوبة 
السفر  بخالف  الرسمية،  اإلحصاءات  ندرة  من  يأتي 
عن طريق الحدود بشكل غير شرعي، وهو ما كشفه 
القاهرة السابق،  العمالة بغرفة  إلحاق  رئيس شعبة 

باسم  الرسمي  الناطق  إعالن  من  ساعات  قبل 
من  الثقة  سحب  بليحق،  عبداهلل  النواب  مجلس 
حكومة  كانت  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الئحة  باعتماد  قراراتها،  آخر  تتخذ  الدبيبة، 
المجالس  بانتخابات  الخاصة  والضوابط  األسس 

البلدية.
تاريخ  من  به  يعمل  القرار  أن  الحكومة  وأكدت 
كل  يلغي  وأنه   ،2021 سبتمبر   14 في  صدوره 
تتولى  أن  على  عليه،  ينص  لما  المخالفة  األحكام 
الجريدة  في  ونشره  تنفيذه،  المختصة  الجهات 

الرسمية.
البلدية  المجالس  انتخابات  الئحة  وحددت 
الجديدة المعتمدة من الحكومة الموقتة، اإلثنين، 
االنتخابية،  الجرائم  بند  تحت  تقع  تصرفًا   26
ويشمل ذلك المتداخلين في العملية من مصوتين 

أو أعضاء اللجان االنتخابية وغيرهم.
وحملت المادة 39 من الفصل الحادي عشر من 
على  وتنص  االنتخابات«،  »الجرائم  اسم  الالئحة 

معاقبة كل من:
● أدلى بصوته منتحاًل اسم غيره.

● أدلى بصوته أكثر من مرة.
علم  على  وهو  االنتخابات  في  بصوته  أدلى   ●

بعدم أحقيته في ذلك.
من  ناخب  لمنع  التهديد  أو  اإلكراه  استعمل   ●

اإلدالء بصوته أو بالتأثير على الناخبين.
● أعطى شخصًا آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه 
فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على االمتناع عن 

التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.
● قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل 

التصويت.
● نشر أو أذاع أقوااًل أو أخبارًا كاذبة عن موضوع 
عن  أو  المترشحين  أحد  سلوك  عن  أو  االنتخابات 

أخالقهم بقصد التأثير على نتيجة التصويت.
تداول  أو  الطباعة  أفعال  من  فعل  بأي  قام   ●
العملية  في  المستخدمة  األوراق  أو  االقتراع  أوراق 

االنتخابية دون إذن من اللجنة المركزية.
أو  الناخبين  في سجالت  أوغير  أخفى  أو  أعدم   -

أوراق االقتراع أو في محاضرهم أو برمجياتهم.
احتساب  او  األصوات  فرز  في  تحايل  أو  غش   -

األوراق.
● اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل 

من أعمال االقتراع.
يتعلق  مستند  أي  أتلف  أو  اختلس  أو  أخفى   ●

بالعملية االنتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
باللجنة  العاملين  ألحد  تعرض  أو  أهان   ●

المركزية أو اللجنة الفرعية أثناء تأدية عمله.
● حمل سالحًا ظاهرًا أو مخفيًا في مراكز االقتراع 

أثناء العملية االنتخابية.
من  أي  ضد  التهديد  أو  القوة  استعمل   ●

القائمين على العملية االنتخابية.
نقل  وسائل  أو  منشآت  أو  عامة  مباني  أتلف   ●
بقصد  االنتخابات  في  لالستخدام  معدة  أومعدات 
عرقلة سير العملية االنتخابية مع دفع قيمة الضرر.

نتائج  على  للتأثير  وظيفته  باستغالل  قام   ●
االنتخابية. العملية 

بصفة  أجنبية  جهة  من  مادية  إعانات  تلقى   ●
مباشرة أو غير مباشرة لحملته االنتخابية.

● استعمل الوسائل أو المواد العامة في الدعاية 
االنتخابية.

العمالة  من   %  90 أن  أوضح  الذي  إمام،  حمدي 
المصرية التي كانت موجودة في ليبيا غير شرعية، 
والـ10 % تأتي عبر الحكومة ممثلة في وزارة القوى 
األراضي  في  المصرية  العمالة  وتعرضت  العاملة. 
حوادث  من  لعدد  الماضية،  السنوات  الليبية، خالل 
الخطف والتعذيب والقتل، لعل أبرزها وحشية حادث 
ذبح 21 مصريًا قبطيًا على يد جماعات متطرفة، في 

فبراير 2015.

البطالة تتجاوز 7 %
العامة  للتعبئة  المصري  المركزي  الجهاز 
واإلحصاء، كشف زيادة معدالت البطالة للربع األول 
)يناير - مارس( للعام 2021، لتصل إلى 7.4 % من 
الرابع  الربع  في   %  7.2 مقابل  العمل  قوة  إجمالي 
0.2 %، فيما سجلت  بارتفاع قدره   2020 العام  من 
تقديرات حجم قوة العمل نحو 29.284 مليون فرد 
خالل الربع األول من العام الحالي، مقابل 29.965 
انخفاض  بنسبة  السابق  الربع  خالل  فرد  مليون 

مقدارها 2.3 %.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه
ليبيا  في  المصرية  للعمالة  الصعبة  الوضعية 
بصرف  تستهدفهم،  التي  الجرائم  وتيرة  وتزايد 
النظر عن دوافعها، في ظل اإلصرار على عدم العودة 
الحكومة  دفع  هذا  كل  الرسمية،  المناشدات  رغم 

على  القائمين  من  الصادرة  التعليمات  خالف   ●
االنتخابية. العملية 

الجرائم  على  تحريضًا  عبارات تشكل  استعمل   ●
أو إخالاًل باألمن العام أو تثير الكراهية أو الشيئين 
أو تسيء  القبلية  أو  الجهوية  العصبية  تعبر عن  أو 
المترشحين  أو تمس أعراض بعض  العامة  لآلداب 

ضمن القوائم أو الناخبين.
اللجنة  قبل  من  المحدد  الصرف  سقف  تجاوز   ●

المركزية على حملته االنتخابية.
الحملة  عرقلة  شأنه  من  عمل  بأي  قام   ●

االنتخابية ألي مرشح آخر.
األجنبية  اإلعالم  وسائل  عبر  بالدعاية  قام   -

باستثناء المواقع اإللكترونية الخاصة به.
● قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة االنتخابية 

يوم االقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة.
أو  العامة  المقار  أو  العبادة  أماكن  استعمل   ●
المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية االنتخابية 

بها.

تصرفات محظورة
البلدية  المجالس  انتخابات  الئحة  وحظرت 
من  دعم  تلقي  منها  تصرفًا،   11 المرشحين  على 
وكذلك  حكومية،  مواد  أي  استعمال  أو  الحكومة 
مساعدات  أو  أموال  من  االنتخابية  الدعاية  تمويل 

من بلد أجنبي.
المركزية  اللجنة  أن  الالئحة،  وأوضحت 
اإلنفاق  قيمة  سقف  تحديد  مكلفة  لالنتخابات 

على  الملف  هذا  موقع  في  النظر  إلعادة  المصرية 
في  مجددًا  عليه  الضوء  لتسلط  أولوياتها،  قائمة 
محاولة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على صورة 

مصر الخارجية.

على  للمترشحين،  االنتخابية  الدعاية  أنشطة  على 
االنتخابية،  دعايتهم  تمويل  مصادر  يحددوا  أن 
وقوع  من  تأكدها  حال  الترشح  إلغاء  ويمكنها 

مخالفة.

وشددت الالئحة على أنه يحظر ما يلي:
الدولة  مؤسسات  في  العاملين  على  يحظر   ●
من  أي  لصالح  االنتخابية  بالدعاية  القيام 

المترشحين في أماكن عملهم.
● القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى 

عرقلة الدعاية االنتخابية للمترشحين اآلخرين.
● التشهير والقدح بالمترشحين اآلخرين.

التحويالت المالية
ضمانات  وضع  إلى  المصرية  الحكومة  وتسعى 
من شأنها الحفاظ على حقوق المصريين العاملين 
في ليبيا، وهو ما كشفه مصدر مسؤول بوزارة القوى 

في  االنتخابية  والالفتات  الملصقات  وضع   ●
لذلك  المخصصة  تلك  غير  عامة  مواقع  أو  أماكن 

من قبل لجان الدوائر االنتخابية.
أو  النشرات  في  الدولة  شعار  استعمال   -
والصور  والرسوم  الكتابة  أنواع  وسائر  اإلعالنات 

االنتخابية.
ما  كل  إلى  االنتخابية  الدعاية  في  اللجوء   -
يتضمن أي تحريض أو طعن بالمترشحين اآلخرين 
أو إثارة للنعرات العرقية أو القبلية أو العائلية بين 

المواطنين. فئات 
● عدم احترام النظام العام واآلداب.

● تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك 

مناقشة  مؤكدًا  الماضي،  يونيو  المصرية،  العاملة 
الليبي  الجانب  مع  المصرية  العمالة  عودة  ضوابط 

في إطار المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
الشركات  حصول  ضمانات  الضوابط،  وتشمل 
ضمان  وأيضًا  مستحقاتها،  على  المصرية  والعمالة 
التحويل  وإمكانية  المخاطر،  ضد  والتأمين  الحماية 
واالستثمار اآلمن دون مخاطر، في ظل رغبة البلدين 
يحفظ  بما  المصريين  العمال  أوضاع  توفيق  في 
الشركات  محددة الستقدام  آليات  ووضع  حقوقهم، 
إشرف  تحت  الليبية  لألراضي  المصرية  والعمالة 

األجهزة الرسمية في البلدين.
الوطني  االقتصاد  المصرية  العمالة  وتدعم 
المالية  التحويالت  بلغت  حيث  الصعبة،  بالعملة 
للعاملين المصريين في الخارج إلى مصر 27.1 مليار 
 .2020 نوفمبر  إلى  يناير  من  الفترة  خالل  دوالر، 
ويقدر عدد المصريين العاملين بالخارج رسميًا بنحو 

9.5 مليون مواطن وربما يصل لنحو 13 مليونًا.
وفي 20 أبريل الماضي، وقعت الحكومة المصرية 
برئاسة مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبية، على 11 وثيقة 
مختلفة،  مجاالت  في  البلدين  بين  التعاون  لتعزيز 
برئاسة  المصرية  الحكومة  وفد  زيارة  خالل  وذلك 

مدبولي، إلى العاصمة طرابلس.
جرى  التي  المشترك،  التعاون  وثائق  وتضمنت 
في  الفني  التعاون  بشأن  تفاهم  مذكرة  توقيعها، 
بشأن  تفاهم  ومذكرة  والنقل،  المواصالت  مجال 

التأثير على  أو  المنافع من أجل شراء األصوات  من 
الناخبين.

ارتكاب  على  تحريضًا  عبارات تشكل  استعمال   ●
عبارات  استخدام  أو  العام،  باألمن  إخالل  أو  جرائم 

تدعو للكراهية أو التمييز.
أو  أموال  من  االنتخابية  دعايتهم  تمويل   ●
مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية، أو القيام 

بالدعاية عبر وسائل اإلعالم األجنبية.
● تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية.

سحب الثقة مرفوض
بلدية،   66 عمداء  أعلن  سريع  فعل  رد  وفي 

والبنية  الطرق  مشروعات  تنفيذ  في  التعاون 
الصحي،  المجال  في  تفاهم  ومذكرة  التحتية، 
القوى  مجال  في  التعاون  بشأن  تفاهم  ومذكرة 
العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن االستثمار في مجال 

الكهرباء.
ثالث  على  التوقيع  أيضًا  التعاون  وثائق  وشملت 
اتفاقات في مجال تطوير الكهرباء، ومذكرة تفاهم 
تفاهم  ومذكرة  لالتصاالت،  الدولي  الربط  بشأن 
األلياف  منظومة  في  الدولية  السعات  رفع  بشأن 
التدريب  مجاالت  في  تفاهم  ومذكرة  البصرية، 

التقني وبناء القدرات.

13مذكرة تفاهم.. و6 عقود
للشؤون  الدولة  وزير  أعلن  الماضي،  والخميس 
االقتصادية، سالمة الغويل، انتهاء اجتماعات الدورة 
المصرية   - الليبية  العليا  للجنة  عشرة  الحادية 
المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين بتوقيع 13 
مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من 

المجاالت المختلفة وستة عقود تنفيذية.
االتفاقات، شملت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة 
والجهاز  الوطنية  الوحدة  بحكومة  المدنية  الخدمة 
مجاالت  في  مصر،  في  واإلدارة  للتنظيم  المركزي 
وتوقيع  المدنية،  والخدمة  العامة  والوظيفة  اإلدارة 
مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
الليبية، ووزارة الزراعة واستصالح األراضي المصرية 
وفق  الزراعي،  والحجر  الزراعي  المجال  في  للتعاون 
وهيئات  لوزارات  اإلعالمي  المركز  لصفحة  منشور 

ومؤسسات حكومة ليبيا على »فيسبوك«.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران 
المدني، وكذلك مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال 
مجال  في  والتعاون  وآثاره،  البحري  التلوث  مكافحة 
وفي  المجاالت.  من  وغيرها  البحري  واإلنقاذ  البحث 
اإلطار نفسه، أشاد وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
الليبية - المصرية  سالمة الغويل بأهمية العالقات 
الضاربة، وضرورة التعاون والتكامل االقتصادي، بما 

يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

200 مليار دوالر
وزير  تصريحات  حسب  ليبيا،  إعمار  ويحتاج 
محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  االقتصاد 
على  بناء  وذلك  دوالر؛  مليار   200 إلى  الحويج، 

دراسات محلية وأخرى أعدها البنك الدولي.
»الحرة«،  قناة  مع  مقابلة  في  الحويج  وأوضح 
رجال  مع  ملتقيات  عقد  إلى  اتجهت  ليبيا  أن  األحد، 
وتركيا  وإيطاليا  مصر  منها:  دول،  مع  األعمال 
األولوية  أن  إلى  مشيرًا  وفرنسا،  والجزائر  وتونس 

للعقود القديمة الموقعة مع عدد من الدول.
المتحدة في  الواليات  إلى عقد شراكة مع  وأشار 
ثالثة  إنتاج  ليبيا  استهداف  مع  والغاز،  النفط  مجال 

ماليين برميل نفط يوميًا في السنوات المقبلة.

الثقة  سحب  النواب  مجلس  قرار  رفضهم  الثالثاء، 
واصفين  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  من 
سند  »أي  تفتقد  التي  العبثية«،  بـ»الخطوة  القرار 
دستوري أو قانوني«. وقال بيان مشترك موقع من 
عمداء 66 بلدية: »نحن عمداء البلديات المنتخبين 
ليبيا  بلديات  لكل  والممثلين  الليبي  الشعب  من 
للخطوة  القاطع  رفضنا  نعلن  وجنوبًا،  وغربًا  شرقًا 
النواب  مجلس  رئيس  اليوم  بها  قام  التي  العبثية 
من  الثقة  بسحب  له  الداعمين  النواب  من  وعدد 

حكومة الوحدة الوطنية«.
صريحة  »مخالفة  يعد  القرار  أن  إلى  وأشار 
واالتفاق  وتعديالته  الدستوري  لإلعالن  وواضحة 
في  عليها  المتفق  الطريق  وخارطة  السياسي 
»تحت  جاءت  الخطوة  هذه  أن  معتبرين  جنيف«، 
النواب  من  لعدد  الشخصية  المصالح  ضغط 
من  الحكومة  به  قامت  ما  مع  مصالحهم  وتعارض 
ودون  زمنية قصيرة،  فترة  وإنجازات خالل  خطوات 

حتى إقرار للميزانية«.
وتابع البيان أن »هذه الخطوة ال يمكن وصفها 
إثارة  إلى  إال  تهدف  وال  والتدليس،  بالتزوير  إال 
الطريق  خارطة  مسار  عن  خروجًا  وتعد  الفوضى، 
الوصول  لعرقلة  ومحاولة  جنيف،  في  عليها  المتفق 
 24 في  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  إلى 

ديسمبر«.
وأوضح عمداء البلديات في بيانهم أن »مجلس 
النواب ال يملك، من الناحية القانونية والسياسية، 
»الحكومة  وأن  الثقة«،  سحب  في  منفردًا  الحق 
التي وُلدت بتوافق سياسي كبير من خالل ملتقى 
وتحظى  المتحدة  األمم  برعاية  السياسي  الحوار 
جاءت  ليبيا  مناطق  كل  في  واسعة  بشرعية شعبية 
لتنفيذ خارطة الطريق، ال أن تتم عرقلتها عن أداء 

وظيفتها«.
الوحدة  حكومة  رئيس  النهاية  في  البيان  ودعا 
ممارسة  في  »االستمرار  إلى  والوزراء  الوطنية 
طالب  كما  الطريق«،  خارطة  وتنفيذ  مهامهم 
العمداء بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول 
الحوار  ملتقى  وأعضاء  السياسية  للعملية  الداعمة 
وقطع  العبثية  الخطوة  هذه  »رفض  إلى  السياسي 
االستقرار  زعزعة  على  يعمل  من  كل  على  الطريق 
عليها  المتفق  االنتخابية  العملية  وعرقلة  ليبيا  في 

في 24 ديسمبر«.
وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت اللجنة المركزية 
منظومة  فتح  إعادة  البلدية،  المجالس  النتخابات 

تسجيل الناخبين في 40 بلدية.
التي  البلديات  أسماء  بيان،  في  اللجنة  وأوضحت 
فتح باب التسجيل فيها، وهى »عين زارة وأبوسليم 
وجنزور والخمس، ومسالتة، قصر بن غشير، وبلدية 
وظاهر  وصرمان،  واألصابعة،  وأسبيعة،  السائح، 
الجبل، وشحات، وترهونة، وتازربو، وبئر األشهب، وأم 

الرزم، والقبة، والبريقة، وتوكرة، ومرادة، ودرنة«.
وضمت البلديات هراوة، واألبرق، وخليج السدرة، 
والقيقب،  والزنتان،  والشقيقة،  وسرت،  ويفرن، 
وجردس العبيد، وسلوق، وقمينس، وطبرق، والمرج، 
والشرقية،  والقطرون،  وامساعد،  الجبل،  وساحل 

وتراغن، والجفرة.
الماضي،  أغسطس  من  والعشرين  الثاني  وفي 
أعلنت اللجنة المركزية النتخابات المجالس البلدية، 
غريان  بلديتي  في  الناخبين  تسجيل  منظومة  فتح 

والعربان.
وفي الثاني من أغسطس، أعلنت اللجنة فتح باب 
التسجيل في ثالث بلديات، تشمل بلدية عمر المختار 

وبلدية الزويتينة سلطان، وبلدية إنتالت البيضان.

● اجتماعات اللجنة الليبية المصرية المشتركة في القاهرة

●  حكومة الدبيبة في اجتماعها العادي السادس 12سبتمبر 2021

●  سفراء أوروبيون وممثلون عن لجنة انتخابات المجالس البلدية 6 يوليو 2021

●  الدبيبة ومدبولي في طرابلس 21 أبريل الماضي

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

مليون عامل يبدؤون التوافد مطلع أكتوبر المقبل

آخر قرار أصدرته قبيل »صدمة البرلمان«

26 فعالً تقع تحت بند »الجرائم االنتخابية«.. و11 تصرفاً محظوراً على المرشحين

عمداء 66 بلدية يرفضون 
سحب الثقة من الحكومة: 

»خطوة عبثية غير دستورية«

الحويج: إعادة اإلعمار تتكلف 
200 مليار دوالر.. وأرقام رسمية: 

معدل البطالة في مصر %7.4 
خالل الربع األول من 2021

العابد: وقعنا في القاهرة 
اتفاقات وعقوداً بـ19 مليار 

دينار.. والغويل: 13 مذكرة 
تفاهم و6 عقود

رؤساء بلديات يدعون رئيس 
الحكومة والوزراء إلى االستمرار

وتنفيذ خارطة الطريق 
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ويتكفل   ،»19  – لـ»كوفيد  اإليجابية  الــحــاالت 
المصاب بمصاريف إقامته.

حاالت العبور المتعدد لغير الملقحين:
األشخاص  في  اسمية  قائمة  تحديد  ضرورة   -
أو  کامــًا  وتلقيحهم  المتعدد،  بالعبور  المعنيين 

استكمال التلقيح قبل العبور.
من  الفئة  بهذه  خاص  سجل  ومسك  إحداث   -
جميع  فيه  تدون  الحدودية  الصحية  الفرق  طرف 

المعطيات الديمغرافية والوبائية.
بالنسبة لبقية الوافدين غير الملقحين:

ساعة   72 قبل   »RT-PCR« باختبار  القيام   -
الدخول  التسجيل عند  على أقصى تقدير من تاريخ 

إلى تونس.
للدخول  التسجيل  عند  االستظهار  إجبارية   -
المراكز  بأحد  ــام  أي عشرة  لمدة  حجز  بوثيقة 
تأكيد  مع  اإلجــبــاري  الصحي  للحجر  المخصصة 

الخاص.
بمعبر  عبوره  لدى  الوافد  حرارة  درجة  قياس   -

رأس اجدير بتونس.
عبر  بالوافدين  المتعلق  االستبيان  تعمير   -
بالموقع  »احــمــي«  تطبيق  بواسطة  ــويــب«  »ال
االقــتــضــاء  عــنــد  أو   https://app.e7mi.tn
التعمير  مستوفاة  الصحية،  بالبطاقة  االستظهار 

عند نقاط الكشف الحراري.
اإلجباري  الصحي  الحجر  بتطبيق  كتابي  التزام   -
الحجز على  المراكز موضوع  أيام بأحد  لمدة عشرة 
الخضوع  ثم  التونسي  التراب  دخــول  حال  نفقته 
نفقته  على   »19  – لـ»كوفيد  آخر  مخبري  لتحليل 

بين اليوم 9 و10.
- تجرى على الوافد بصفة دورية تحاليل سريعة 
نقله  يتم  إيجابي،  اختبار  صورة  وفي   )TDR Ag(
المصاب  ويتكفل  اإليجابية  الحاالت  عزل  مركز  إلى 

بمصاريف إقامته.
الناطق  أعلن  الماضي،  يوليو  من  الثامن  وفي 
مجلس  أن  حمودة،  محمد  الموقتة  الحكومة  باسم 
الحدود مع  إغاق  الرابع،  اجتماعه  قرر خال  الوزراء 
»كورونا«  فيروس  تفشي  بسبب  أسبوعًا،  تونس 

والنسخة المتحورة »دلتا«.
فتح  إلى  والتونسية  الليبية  السلطات  وعــادت 
البرية  الــرحــات  واستئناف  والمعابر،  الــحــدود 
من  بتوجيه  الجمعة،  البلدين،  بين  والجوية 
16سبتمبر  في  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس 

الجاري.

تشمل  التي   ، أيــام  عشرة  لمدة   tn/ar/blagh
مركز  إلى  الحدودي  المعبر  من  والنقل  اإلقامة 

الحجر بالنسبة للوافدين غير الملقحين.
اإلجباري  الصحي  الحجر  بتطبيق  كتابي  التزام   -
الحجز على نفقته  بالنزل موضوع  أيام  لمدة عشرة 
لتحليل  الخضوع  ثم  التونسي  التراب  دخول  حال 
مخبري آخر لـ»كوفيد – 19« على نفقته بين اليوم 

9 و10.
 TDR( سريعة  تحاليل  عشوائية  بصفة  تجرى   -
Ag( على مستوى المعبر البري، وفي صورة إيجابية 
الحاالت  عزل  مركز  إلى  الوافد  نقل  يتم  االختبار، 
المصاب  ويتكفل   ،»19  – لـ»كوفيد  اإليجابية 

بمصاريف إقامته.
لحاالت العبور المتعدد للملقحين:

- القيام باختبار RT-PCR ببلد إقامته قبل 72 
إلى  رحلة  أول  موعد  من  تقدير  أقصى  على  ساعة 

تونس.
بالمعبر  حلوله  لــدى  الــحــرارة  درجــة  قياس   -

بتونس.
عبر  بالوافدين  المتعلق  االستبيان  تعمير   -
بالموقع  »احــمــي«  تطبيق  بواسطة  ــويــب«  »ال
االقــتــضــاء  عــنــد  أو   https://app.e7mi.tn
التعمير  مستوفاة  الصحية،  بالبطاقة  االستظهار 

عند نقاط الكشف الحراري.
إلى  التحول  عليهم  يتعين  للتجار،  بالنسبة   -
النقل  وسيلة  متن  على  التجارية  المعاملة  مكان 

الخاصة بهم.
من  الفئة  بهذه  خاص  سجل  ومسك  إحداث   -
جميع  فيه  تدون  الحدودية  الصحية  الفرق  طرف 

المعطيات الديمغرافية والوبائية.
في  مرة  دوريــة  بصفة  الوافدين  على  تجرى   -
صورة  وفي   )TDR Ag( سريع  تحاليل  األسبوع 
عزل  مركز  إلى  الوافد  نقل  يتم  االختبار،  إيجابية 

الحجر اإلجباري«.
العاصمة  فنادق  في  »تصل  التكلفة  أن  أضاف 
دينار   5000 يعادل  ما  دوالر،   1000 من  أكثر  الى 
ليبي تقريبًا، إلى جانب تكلفة المواصات، ثم يجبر 
الحجر،  مدة  خال  مرات  ثاث  مسحة  إجــراء  على 
منتصفه،  في  والثانية  الحجر،  أول  عند  ــى  األول
170 دينارًا  والثالثة عند نهايته، تكلفة كل مسحة 
دينار   )300( دوالرًا   60 نحو  يعادل  ما  أي  تونسيًا، 
فسيكون  العاج،  لغرض  قادمًا  كان  إذا  أما  ليبي، 
مجبرًا على دفع 7000 دينار تونسي، ما يعادل نحو 
أيًا  دخولها  أول  عند  للمصحة  ليبي  دينار   12500
كانت، وال يشمل ذلك أية تكاليف عاجية، كل هذا 
تونس،  إلى  التوجه  عن  الليبيين  عزوف  في  تسبب 
مهجور،  شبه  يبو  اجدير  رأس  منفذ  جعل  ما  وهو 
العادية، حسب  الظروف  خال  الحركة  بحجم  قياسًا 

شهود محليين«.
أبناء  من  كثير  »رحب  الليبي:  المواطن  وأكمل 
إلعادة  كخطوة  المعابر،  فتح  إعادة  بقرار  البلدين 
مرور  حركة  تنشيط  عبر  للمنطقة  الطبيعية  الحياة 
يكون  أن  ينبغي  ما  وهــو  والبضائع،  األشخاص 
الثمن  أو  المقابل  لكن  الشعبين،  لمصلحة  خدمة 

وهو  فقط،  واحــد  جانب  وعلى  فرضه  أريــد  الــذي 
تجاوز  الصحي(  )البروتوكول  عنوان  تحت  الليبيين 
االبتزاز  من  نوع  إلى  ليتحول  البروتوكول،  مفهوم 
إلى  السلوكيات  بعض  في  يرتقي  ــرت،  ذك كما 

مستوى المس بالكرامة«.

بنود البروتوكول
على  الواجب  الصحي«  »البروتوكول  ويتضمن 
وتونس  ليبيا  بين  البرية  الحدود  عبر  المسافرين 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  نشرته  الــذي  اتباعه، 
تتطلب  خاصة  ــراءات  وإجـ عامة  إجـــراءات  قائمة 
للمسافرين  الصحي  بالوضع  خاصة  وثائق  تقديم 
الليبيين  من  ملقحين  غير  أو  الملقحين  ســواء 
-التونسية  الليبية  الحدود  القاصدين  واألجانب 

للعبور من وإلى ليبيا أو تونس والعكس.
من  احترامها  ــواجــب  ال اإلجــــراءات  وتتمثل 

المسافرين الوافدين من الحدود البرية في:
- إتمام كل اإلجراءات المطلوبة للعبور في كنف 
الكامل  واالحترام  المتدخلين،  مختلف  مع  التعاون 
ارتداء قناع  المتمثلة أساسًا في  الوقائية  لإلجراءات 
والصابون  بالماء  اليدين  وغسل   )masque( واٍق 

متكرر،  بشكل  كحولي  مائي  بمطهر  وتطهيرها 
للمس  المعرضة  األسطح  مامسة  بعد  خاصة 
واحترام  والوثائق،  واألمتعة  األبواب  مقابض  مثل 
تقل  ال  اآلخرين  من  بترك مسافة  الجسدي  التباعد 
عن المتر الواحد، وتغطية األنف والفم عند السعال 
مع  ورقــي  بمنديل  أو  المرفق  بثني  العطس  أو 
المهمات،  بسلة  بإلقائه  الفور  على  منه  التخلص 

وتجنب لمس الفم واألنف والعينين.
عبر  بالوافدين  المتعلق  االستبيان  تعمير   -
»الويب« بواسطة تطبيق »احمي« أو عند االقتضاء 
التعمير  مستوفاة  الصحية،  بالبطاقة  االستظهار 

عند نقاط الكشف الحراري.

إجراءات خاصة بالوثائق التالية:
لتحليل  السلبية  النتيجة  تثبت  مخبرية  شهادة   -
الباد  إلى  السفر  RT-PCR( »19( قبل  »كوفيد – 
التسجيل  عند  األكثر  على  ساعة  بـ72  التونسية 

للدخول إلى التراب التونسي.
 )Vaucher( والخاص  الحجز  تأكيد  وثيقة   -
اإلجباري  الصحي  للحجر  المخصصة  المراكز  بأحد 
https://www.ontt. التالي  بالرابط  والمضمنة 

إال  ليبيا وتونس،  الرسمية بين  العاقات  رغم دفء 
وشكواهم  استيائهم  عن  عبروا  الليبيين  عديد  أن 
منهم  الراغبين  مع  التونسية  السلطات  تعامل  من 
الحدود  في دخول تونس، وذلك بعد استئناف فتح 
منتصف  منذ  مغلقة  ظلت  التي  البلدين،  بين 
بين  الجوية  الرحات  توقفت  كما  الماضي،  يوليو 
التي  االحترازية  ــراءات  اإلج خلفية  على  البلدين، 
بسبب  وتونس  طرابلس  في  السلطات  أعلنتها 

جائحة فيروس »كورونا«.
نائب  أشاد  الشعبية،  االنتقادات  عكس  وعلى 
اإلثنين،  الكوني،  موسى  الرئاسي  المجلس  رئيس 
األسعد  ليبيا،  ــدى  ل تونس  سفير  لقائه  خــال 
من  المعتمد  الصحي  بـ»البروتوكول  عجيلي، 
تم  الذي  أخيرًا،  الليبية–التونسية  الوزارية  اللجنة 
بين  الطيران  حركة  وعودة  المعابر،  فتح  بموجبه 
وتخفيف  المسافرين  حركة  لتسهيل  البلدين، 
معاناة الشعبين«. وحسب بيان للمجلس الرئاسي، 
قال الكوني: »تونس هي توأم لليبيا، ويجب العمل 

على تطوير العاقات بين البلدين الشقيقين«.

انتقادات ليبية
قتح  إعــادة  من  وحدها  المستفيدة  ليبيا  »ليست 
يتم  حتى  تونس،  والشقيقة  بينها  العبور  منافذ 
)الجميل(  من  نوع  وكأنه  األمــر  هذا  مع  التعامل 
الليبيين  من  يرغب  من  ثمنه  يدفع  أن  ينبغي 
حد  والثمن يصل  التونسية..  األراضي  إلى  الدخول 
البروتوكول  عنوان  تحت  المدرج  الرسمي  االبتزاز 
الصحي، وهو إجراء يسري على المواطنين الليبيين 
المواطنين  أحد  كتب  هكذا  األجانب«.  دون  فقط، 
التواصل  مــوقــع  ــي  ف صفحته  على  الليبيين 
عديد  شكاوى  إلى  مشيرًا  "فيسبوك"،  االجتماعي 

ضحايا البروتوكول من الليبيين.
الزائر  الليبي  له  يتعرض  ما  إن  »أقول  وكتب: 
بالفعل  هو  العاج  لغرض  أو  كان،  سائحًا  لتونس 
ضحاياه،  من  عدد  شكاوى  وفق  االبتزاز،  من  نوع 
على  مجبر  فلوس(،  )كيس  مجرد  الليبي  هذا  وكأن 
ملء الفراغ السياحي الذي تعيشه الباد، وينعكس 
على فنادقها، وتبدأ الحالة من مجرد عبوره المنفذ 
وسيلة  ركوب  على  مجبرًا  نفسه  يجد  إذ  الحدودي، 
تكلفتها  يتحمل  فقط  هو،  يختارها  ال  مواصات، 
لـ)تشحنه( إلى فندق، أيضًا ال يختاره هو، إنما يدفع 
مسمى  تحت  أيام  عشرة  لمدة  فيه،  إقامته  تكلفة 

»البروتوكول الصحي« يثير انتقادات ليبيين

ليبيا ـ تونس .. ماذا وراء 
التشويش على العالقات

طرابلس، تونس: الوسط

ليبيين يشتكون من إجراءات السلطة التونسية.. والكوني للسفير: تونس توأم ليبيا

»مكافحة األمراض«: استقرار معدل االنتشار عند %24

اللجنة العلمية: »كورونا« ال يزال في مرحلة »التفشي املجتمعي«
ومدن  بمناطق  التطعيمات  برنامج  مشرفي 
المدارس  طلبة  تطعيم  لتنفيذ  استعدادًا  ليبيا 
للعام الدراسي 2021/2022، موضحًا الجدول 

للتطعيم. الموسع  الوطني 
وزمن  آلية  تكون  أن  على  الخطاب  وشدد 
كل  لظروف  المحلية  الترتيبات  حسب  التنفيذ 
بالتنسيق  البرنامج  نجاح  يضمن  وبما  منطقة 
بالمناطق.  التعليمية  الخدمات  مكاتب  مع 
عدد  عن  مفصل  بتقرير  الموافاة  طلب  كما 
عمرية  فئة  لكل  والمطعمين  المستهدفين 
التطعيم  أيام  تنفيذ  نهاية  عند  مستهدفة 

العام . المدرسية لهذا 
وأوضح الخطاب أن الطعوم المقررة 

تكون كاآلتي:
بالنسبة لطلبة الصف األول االبتدائي  أواًل، 
أو من هم في سن 6 سنوات، الطعوم المقررة 
والشاهوق  والكزار  )الخناق  الرباعي  هي  لهم 
الميت  األطفال  وشلل  الخلية  منزوع 

.)ADACEL POLIO )TDap+ipv
ثانيًا، بالنسبة لطلبة الصف األول اإلعدادي 
البشري  الحليمي  الورم  سنة:   12 عمر  عند  أو 
بين  يفصل  جرعات   3 ويكون  فقط  للبنات 
 4 والثالثة  والثانية  شهران  والثانية  األولى 

أشهر.
الثالث  الصف  لطلبة  بالنسبة  ثالثًا، 
15 سنة، تكون الطعوم  اإلعدادي أو عند عمر 
)الخناق  البكتيري  الثاثي  هي:  المقررة 
 K ADACEL الخلية  منزع  والشاهوق  والكزاز 

.)POLIO )TDap+ipv

احتياجات األدوية
االحتياج  الصحة  وزارة  بحثت  جانبها،  من 
جاء  الطبية.  والمستلزمات  األدوية  من  العام 
ذلك في االجتماع الدوري للوزير علي الزناتي، 
والمعدات  الصيدلة  إدارة  مديري  مع  األحد، 
الطوارئ  وإدارة  الطبية،  والمستلزمات 
بحضور  والمتابعة،  التفتيش  وإدارة  الصحية، 
الطبي، حسب بيان  ممثلين عن جهاز اإلمداد 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  الوزارة 

»فيسبوك«. االجتماعي 
األخرى،  البنود  من  عددًا  بحث  االجتماع 
قِبل  من  المبرمة  العقود  »متابعة  أهمها: 
موضوع  ومتابعة  الجنوب،  في  الصحة 
العليا،  االستجاب  لجنة  وتفعيل  التطعيمات، 
هذا  في  أعمال  من  إنجازه  تم  ما  ومتابعة 
الخاصة  العقود  موضوع  ومتابعة  الخصوص، 

الطبية«. للعناصر 

األسبوع  مناطق  بتسع  مقارنة  مواطن،  ألف 
سجلت  التي  الكفرة  منطقة  بخاف  الماضي، 

100 ألف مواطن. 300 لكل  أكثر من 
وجاءت بيانات المركز الوطني على هذا 

النحو خالل األسبوع الجاري:
1121 إصابة جديدة و11 وفاة السبت: 

جديدة  إصابة   1121 السبت  يوم  سجل 
بفيروس كورونا المستجد، و1818 حالة شفاء 

و11 وفاة.
إن  األحد،  نشره  بيان  في  المركز  وقال 
عينة،   6134 تسلمت  المرجعية  مختبراته 
 5013 سلبية  المرجعية  التحاليل  أظهرت 
منها  حالة،   1121 إصابة  تأكدت  فيما  عينة، 
حاالت  بنسبة  مخالطة،  و164  جديدة   957

.% 18.2 موجبة 

األحد: 1081 إصابة و16 حالة وفاة
المركز  أعلنه  ما  وفق  األحد،  حصيلة  بلغت 
جديدة،  إصابة   1081 تسجيل  الوطني، 
توفي  فيما  مصابين،   1310 للشفاء  وتماثل 
صفحته  على  المركز  بيان  حسب  آخرون،   16

االجتماعي »فيسبوك«. التواصل  في موقع 
الجديدة  اإلصابات  نسبة  إن  المركز  وقال 
جرى  عينة   5639 إجمالي  من   %  19.1 بلغت 

4558 منها. تحليلها، حيث ظهرت سلبية 

طفيفًا  تراجعًا  الجاري  األسبوع  أيام  شهدت 
في معدل اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، 
المركز  أعلن  فيما  السابق،  باألسبوع  مقارنة 
ليبيا  أن  السبت،  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
المجتمعي«  »التفشي  مرحلة  في  تزال  ال 
انتشار  معدل  استقرار  مع  »كورونا«،  لفيروس 

.% 24 المرض عند نسبة 
اللجنة  عضو  أبوشكم  عماد  الدكتور  وقال 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  بالمركز  العلمية 
إن  األسبوعي،  التقرير  ملخص  عرض  خال 
تزال  ال  وتونس(  وتركيا  )ليبيا  العبور  دول 
زادت  فيما  المجتمعي«،  »التفشي  مرحلة  عند 

حاالت اإلصابة في مصر إلى 36 %.

تراجع متوسط اإلصابات اليومية
اإلصابات  عدد  متوسط  تراجع  إلى  ولفت 
مقارنة  حالة،   1200 إلى  يوميًا  المسجلة 
كما  الماضي.  األسبوع  يوميًا  حالة  بـ1400 
المسجلة  الوفيات  حاالت  عدد  متوسط  تراجع 
حالة  بـ17  مقارنة  يوميًا،  حالة   13 إلى  يوميًا 

الماضي. األسبوع  يوميًا 
المتلقين  عدد  متوسط  وصول  إلى  وأشار 
للفيروس  المضاد  اللقاح  من  واحدة  لجرعة 
المتلقين  وعدد  يوميًا،  مطعم   11800 إلى 

يوميًا. 4420 مطعم  لجرعتين 

عدد االختبارات اليومية
في  اليومية  االختبارات  عدد  قلة  إلى  ولفت 
اختبارًا   38 سجلت  التي  الشرقية،  المنطقة 
اختبارًا   150 مقابل  مواطن،  ألف   100 لكل 
الغربية  المنطقتين  ألف مواطن في   100 لكل 
عدد  في  انخفاضًا  تشهد  التي  والجنوبية 

المسجلة. الحاالت 
تشهد  تزال  ال  الشرقية  المنطقة  أن  وأكد 
أسبوعيًا؛  المسجلة  الحاالت  عدد  في  زيادة 
 100 تجاوزت  منطقة  توجد  ال  ذلك  رغم  لكن 
حالة لكل 100 ألف مواطن في نطاق المنطقة 

الشرقية.

الرقعة الجغرافية
انتشار  معدل  استقرار  أكد  ذلك،  ورغم 
عدد  استمرار  مع   ،%  24 بنسبة  المرض 
الرقعة  تقلص  إلى  الفتًا  اليومي،  الوفيات 
سجلت  حيث  المرض؛  النتشار  الجغرافية 
 100 لكل  حالة   100 فقط  مناطق  خمس 

طرابلس: الوسط

● مواطن يجري فحص كورونا                                                                                                     )رويترز أرشيفية(● مقر المركز الوطني لمكافحة األمراض في طرابلس

● الزناتي  في اجتماعه الدوري مع مدراء اإلدارات الصحية بالوزارة

للشفاء  وتماثل  األمراض.  لمكافحة  الوطني 
آخرون،   27 تُوفي  حين  في  مصابًا،   1424
موقع  في  صفحته  على  المركز  بيان  حسب 

األربعاء. »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
 %  18.4 الجديدة  اإلصابات  نسبة  وبلغت 
حيث  تحليلها،  جرى  عينة   530 إجمالي  من 

4355 منها. ظهرت سلبية 
بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  وصل  وبذلك 
ألًفا و738   78 ألًفا و49 حالة، منها   334 إلى 
و4560  متعافى،  و751  ألًفا  و250  نشطة، 
الباد  في  الوباء  انتشار  بدء  منذ  متوفى، 

الماضي العام  مارس 
المركز  عام  مدير  وجه  أخرى،  جهة  من 
إلى  خطابًا  األمراض،  لمكافحة  الوطني 

 %  19 الجديدة  اإلصابات  نسبة  وبلغت 
حيث  تحليلها؛  جرى  عينة   5442 إجمالي  من 

4404 منها. ظهرت سلبية 

الثالثاء: 985 إصابة جديدة و27 حالة وفاة
الماضي،  الثاثاء  يوم  في  الباد  وسجلت 
المركز  إحصائية  حسب  جديدة،  إصابة   985

اإلثنين: 1038 إصابة و16 حالة وفاة
بفيروس  جديدة  إصابة   1038 تسجيل  تم 
للشفاء  وتماثل  المستجد،اإلثنين،  كورونا 
 16 وفاة  تسجيل  تم  فيما  مصابين،   1208
في  صفحته  على  المركز  بيان  حسب  شخصًا، 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثاثاء.

»الصحة« تبحث االحتياجات من 
األدوية والمستلزمات الطبية.. 

ونشر أنواع التطعيمات الموسمية 
للطالب من عمر 6 إلى 15 سنة

مواطن منتقداً ارتفاع تكاليف 
الحجر الطبي: كأن الليبي 

مجرد »كيس فلوس« مجبر 
على ملء الفراغ السياحي

ا متوسط عدد المتلقين لجرعة واحدة من اللقاح استمرار زيادة اإلصابات بالمنطقة الشرقية.. و11800 مُطعَّم يومّيً

● راس جدير                                                                                                                                                                                     )أرشيفية(

● الكوني مع سفير تونس لدى ليبيا )االثنين 20 سبتمبر 2021(
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23 سبتمبر 2021 م اخلميس

●   الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث في قصر قرطاج في الثاني من سبتمبر 2020

●   سائق ينتظر في طابور قرب محطة وقود مغلقة في 
منطقة الحمرا في بيروت في 20 أغسطس 2021

الجزائر - وكاالت

بيروت - وكاالت

سؤال  جديد؟،  سياسي  نظام  نحو  تونس  تتجه  هل 
الرئيس  عزز  أن  بعد  التونسي،  للشأن  متابعون  يطرحه 
بموجب  األربعاء،  صالحياته،  سعيد  قيس  التونسي 
ما  جديد،  سياسي  نظام  إرساء  إلى  يسعى  رئاسي  قرار 
ماذا  لكن  المدني،  والمجتمع  معارضيه  لدى  قلقا  يثير 

سعيد؟ أقرها  التي  التدابير  تعني 
الصالحيات،  هذه  بموجب  سيصدر  سعيد  الرئيس 
من  كان  الذي  األمر  رئاسية،  أوامر  في  التشريعات 
يوليو.   25 منذ  أعماله  المجمدة  البرلمان  صالحيات 
الرسمية،  الجريدة  في  الجديدة  اإلجراءات  ونشرت 
السلطتين  لتنظيم  استثنائية«  »تدابير  وهي 

فصال.  23 من  وتتألف  والتشريعية  التنفيذية 
الصبغة  ذات  القوانين  إصدار  »يتم  فيها  وجاء 
رئيس  يختمها  مراسيم  شكل  في  التشريعية 
الرئيس  »يمارس  آخر  فصل  في  ورد  كما  الجمهورية«. 
رئيس  يرأسها  حكومة  بمساعدة  التنفيذية  السلطة 
ووزراء  رئيس  من  الحكومة  و»تتكون  الحكومة« 

الجمهورية«. رئيس  يعينهم  دولة  وكتاب 
 ،2014 دستور  بموجب  التنفيذية،  السلطة  وتقع 
البرلمان،  أمام  مسؤولة  تكون  التي  الحكومة  يد  في 
رئيس  أمام  مسؤولة  ستكون  التدابير،  بموجب  لكنها، 

مستقبال. الجمهورية 
أن  صرصار  شفيق  الدستوري  القانون  أستاذ  ويرى 
للسلطة  موقت  تنظيم  إلى  »أقرب  سعيد  به  قام  ما 
نظام  أو  دستور  إلى  لالنتقال  االستعداد  يعني  وهذا 

آخر«. دستوري 
هناك  يعد  »لم  برس:  فرانس  لوكالة  ويضيف 
إلغاء  وتم  وزراء  رئيس  هناك  أصبح  حكومة.  رئيس 
ليس  وهذا  القوانين  دستورية  لمراقبة  الوقتية  الهيئة 
دستور  هناك  »أصبح  أنه  صرصار  ويؤكد  استثناء«. 
تأجيل  مع  للبرلمان  حل  »تقريبا  أنه  معتبرا  صغير«، 

حل«. كلمة  استعمال  يتم  ولم  التنفيذ 
الجورشي  الدين  صالح  السياسي  المحلل  أما 
أهدافه«.  في  واضح  رجل  أكثر  »هو  الرئيس  أن  فيعتبر 
النظام  فقط  ليس  لتغيير  »جاء  برس:  لفرانس  ويقول 
رأس  بين  العالقات  طبيعة  أيضا  وإنما  الرئاسي، 
والمنظمات  األحزاب  وتمثل  الشعب«.  وعامة  السلطة 

لمشروعه. معرقال«  »عنصرا  سعيد  تقدير  في 
سياسي  نظام  نحو  جذريا  تغييرا  ذلك  يمثل  هل   -

للبالد؟ جديد 
 2011 ثورة  إثر  إقراره  الذي تم   2014 يمنح دستور 
السلطات،  باقي  حساب  على  للبرلمان  أكثر  صالحيات 
شديدة  وخالفات  نزاعات  ظهور  في  ذلك  ساهم  ولكن 
عمل  عرقل  ما  الصالحيات،  هذه  حول  السلطات  بين 
في  أفرزت  النيابية  االنتخابات  أن  سيما  ال  الدولة، 
صعوبات  واجه  ومنقسما  مشتتا  برلمانا   2019 العام 
من  العديد  خصوص  في  توافقات  إلى  الوصول  في 
االنتخابي  القانون  ذلك  سبب  مراقبون  وعلل  القوانين. 

تغييره. إلى  سعيد  يسعى  الذي 
من  العديد  هناك  أن  شك  »ال  الجورشي  ويوضح 
يتعلق  فيما  خصوصا   ،2014 دستور  داخل  اإلخالالت 
رئيس  بإمكان  »كان  لكن  البرلماني«،  بالنظام 
وإشراك  الدستور  لتعديل  أرضية  توفير  الجمهورية 
منصب  يصبح  »ال  لكي  واألحزاب«،  المدني  المجتمع 
الدولة«. حوله  تدور  الذي  المنصب  الجمهورية  رئيس 

جيسير  فينسون  السياسية  العلوم  في  الباحث  ويقدر 
والحكم  الرئاسي  للنظام  يشرع  الرئاسي  األمر  »أن 
 25 تاريخ  منذ  تونس  فيه  انخرطت  الذي  الفردي 
التي  التدابير  أن  الفرنسي  الباحث  يرى  كما  يوليو«. 
السياسية  واألحزاب  البرلمان  »تهمش  إقرارها  تم 

ولحكومة  للرئيس  حصرا  مسندة  التنفيذية  والسلطة 
الرئيس«. خدمة  في 

استثنائية؟ تدابير  هذه  هل 
تغييرات  وأدخلت  بـ»االستثنائية«  التدابير  عُنونت 
السلطة  هما  الدستور  في  مهمين  بابين  على 
إنشاء  على  نصت  كما  التشريعية،  والسلطة  التنفيذية 
بإشراف  القانونية  التعديالت  مشاريع  في  للنظر  لجنة 

. سعيد
أن  الشهر  منتصف  التونسي  الرئيس  واعتبر 
التي  القانونية  والقواعد  الدستور  سئم  »الشعب 
في  تعديالت  إدخال  من  بد  وال  المقاس،  على  وضعوها 
أن  السياق  هذا  في  الجورشي  ويبين  الدستور«.  إطار 
فأكثر  أكثر  يتبلور  بدأ  سعيد  مشروع  من  مهما  »جزءا 
جيسير  يؤكد  بينما  رئاسي«.  نظام  نحو  التوجه  وهو 

جديد«. سياسي  لنظام  الطريق  »تبسط  التدابير  أن 
والسياسيين المدني  المجتمع  منظمات  فعل  ردود 

المكتب  وعضو  القيادي  قال  القرارات،  على  ردا 
األربعاء:  القوماني  محمد  النهضة  لحركة  التنفيذي 
للسلطات،  موقتا  تنظيما  الحقيقة  في  الرئيس  »وضع 
ينتقل  وبذلك  وصغير،  جديد  دستور  عن  عبارة  هو 
خرق  حول  والخالف  االنقالب  شبهة  من  الرئيس 
على  السافر  االنقالب  إلى  يوليو   25 يوم  الدستور 
برس  فرانس  لوكالة  القوماني  وأكد   .»2014 دستور 
»يضع  الرئيس  ألن  الرئاسية،  القرارات  حزبه  رفض 
ويدفع  المطلق  الفردي  الحكم  موضع  في  نفسه 

العالية«. المخاطر  منطقة  إلى  بتونس 
المجتمع  منظمات  لدى  كبيرة  »بثقة  سعيد  ويحظى 
لديه  »الرئيس  أن  يؤكد  الذي  جيسير  حسب  المدني«، 
دعم من جزء من النخبة ومن قوات األمن، وهو رئيس 

جدا«. قوي 

13 شهراً من الفراغهل تتجه تونس نحو نظام سياسي جديد؟

وديعة األزمات تنتظر حكومة ميقاتي
تقع على عاتق الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، والتي 
منحها البرلمان اإلثنين الثقة، مهمة انتشال البالد من انهيار 
هي  فما  عامين.  من  أكثر  منذ  يشلها  مسبوق  غير  اقتصادي 

التحديات التي تنتظرها وهل ستكون قادرة على التصدي لها؟
في  اللبنانية  الحكومة  تشكلت  الفراغ،  من  شهرًا   13 بعد 
السياسيين،  األفرقاء  بين  صعب  بتوافق  سبتمبر  من  العاشر 
وتتألف من 24 عضوًا، بينهم اختصاصيون وامرأة واحدة فقط.

ما هي أولويات الحكومة؟
يشهد  برس«  »فرانس  وكالة  وحسب   ،2019 صيف  منذ 
لبنان انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا صنفه البنك الدولي بين األسوأ 
في العالم منذ العام 1850. إذ فقدت الليرة اللبنانية نحو 90 
% من قيمتها أمام الدوالر، وبات وفق األمم المتحدة 78 % من 
المواد  أسعار  ارتفعت  كما  الفقر.  خط  تحت  يعيشون  السكان 
في  األميركية  الجامعة  في  األزمة  مرصد  بحسب  الغذائية، 

بيروت، بنسبة 700 %.
تقول مهى يحيى، مديرة مركز »كارنيغي« للشرق األوسط

لـ»فرانس برس«: »أولوية الحكومة هي في احتواء االنهيار« 
ولهذه الغاية، يقول المحللون إن األولوية تكمن في استئناف 

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
 ،2020 التخلف عن سداد ديونه في مايو  لبنان  بعد إعالن 
مع  مفاوضات  دياب  حسان  برئاسة  السابقة  الحكومة  بدأت 
أن علقت  لبثت  ما  الدولي وعقدت جلسات عدة  النقد  صندوق 
الئحة  وتشمل  اللبنانيين.  المفاوضين  بين  خالفات  بسبب 
ومكافحة  الوطنية  العملة  استقرار  تحقيق  الطويلة:  التحديات 

التضخم المفرط والشح الذي يطال مواد رئيسة.
ومع تراجع احتياطي المصرف المركزي من العمالت األجنبية، 
شرعت السلطات برفع الدعم تدريجيًا عن مواد أساسية أبرزها 
أزمة شح  من  الدعم  رفع  سياسة  تخفف  ولم  واألدوية.  الوقود 
ينتظرون  المواطنون  يزال  فال  واألدوية.  المحروقات  في  حادة 
من  كثر  يطلب  كما  البنزين،  محطات  أمام  طويلة  ساعات 

معارفهم في الخارج شراء األدوية لهم.
وقال ميقاتي في مقابلة مع شبكة »سي إن إن« الجمعة، إن 
الدعم يجب أن يتوقف تمامًا، مشيرًا إلى أن حكومته ستكتفي 
فقط بدعم أدوية وخصوصًا تلك الضرورية لألمراض المزمنة.

ما مدى صعوبة مهمتها؟
سيكون على الحكومة اللبنانية أيضًا استعادة ثقة المجتمع 
الدولي الذي يشترط القيام بإصالحات ضرورية من أجل حصول 

لبنان على دعم مالي يساعده على الخروج من األزمة.
كاملة  اقتصادية  خطة  وضعت  السابقة  الحكومة  وكانت 
المهترئ  الكهرباء  قطاع  بينها  عدة  قطاعات  إصالح  تضمنت 
مصرف  حسابات  في  جنائي  تدقيق  وإجراء  المصرفي  والقطاع 
لبنان، إال أن الخطة لم تخرج إلى النور جراء اعتراض أطراف عدة 

عليها ومع توقف المفاوضات مع صندوق النقد.
المعنية،  األطراف  بين  والجدل  المماطلة  من  أشهر  وبعد 
وقع وزير المالية الجديد يوسف الخليل الجمعة، بعد أيام قليلة 
»ألفاريز  شركة  مع  الجنائي  التدقيق  عقد  منصبه،  تسلمه  من 
ومارسال« الذي عُلق في خريف 2020 بعد تعذر حصول الشركة 

على جميع المستندات المطلوبة من المصرف المركزي.
ويعد تنفيذ التدقيق الجنائي خطوة أساسية كونه ورد ضمن 
لبنان على  لمساعدة  فرنسا  التي وضعتها  الطريق  بنود خارطة 
به صندوق  يطالب  كما  االقتصادي.  االنهيار  دوامة  من  الخروج 

االتفاق  أن  عازار  مايك  االقتصادي  الخبير  ويرى  الدولي.  النقد 
النهائي مع صندوق النقد الدولي يعني »إصالحين رئيسيين: إعادة 
هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي، وأيضًا القطاع العام، 
تأثير  لها  العام  القطاع  »إعادة هيكلة  أن  ديونه«.غير  وال سيما 
نظامها  لتمويل  الرئيس  المصدر  فهو  السياسية،  األحزاب  على 

الزبائني«. ويتساءل عازار »كيف سيقبلون ذلك؟«.
أما في ما يتعلق بتحقيق استقرار العملة واألسعار »فال شيء 
يمكن القيام به« من دون عمليتي إعادة الهيكلة؛ إذ إن هبوط 
التضخم وسعر الصرف يعتمدان عليهما إلى حد كبير، وفق عازار 
»تحويل  عن  إال  تسفر  لن  اليتيمة  اإلجراءات  أن  يضيف  الذي 

التأثير والتكلفة إلى مكان آخر« داخل االقتصاد.
أمام  الرئيسة  العقبات  إحدى  أن  بدورها  يحيى  مهى  وترى 
األحزاب  بين  الحصص  تقاسم  »عقلية«  في  تكمن  اإلصالح 
جديدة  مرة  وهيمنت  الحكومة  تشكيل  أخرت  التي  الحاكمة 
عليها. وتقول: »يمكنهم استخدام الوزراء في الحكومة لعرقلة 

أي إصالح يرون أنه يقوض مصالحهم«.

- ماذا عن االنتخابات التشريعية؟
االنتخابات  تنظيم  الجديدة  الحكومة  عاتق  على  سيكون 
إجراءها في موعدها  التزم ميقاتي  المرتقبة، والتي  التشريعية 

في مايو المقبل.
غير  شعبية  احتجاجات   2019 خريف  في  شهد  بلد  وفي 
مسبوقة ضد الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد والهدر، يأمل 
طريق  على  صغيرة،  وإن  خطوة،  االنتخابات  تشكل  أن  كثر 
تجديد النخبة السياسية، التي تحكم البالد منذ عقود ولم تتغير 

تقريبًا منذ الحرب األهلية )1990-1975(.
يرى  دويهي  ميشال  السياسية  العلوم  في  الباحث  أن  إال 
تخسر  أال  على  شيء  بأي  للقيام  مستعدة  الحاكمة  الطبقة  أن 
المنظومة من خالل  ويقول: »تسعى هذه  شيئًا من سلطتها. 
الحكومة اللتقاط النفس مجددًا«، مضيفًا بشأن االنتخابات »قد 

يؤجلونها في اللحظة األخيرة حفاظًا على أنفسهم«.

 شفيق صرصار: إجراءات سعيد تعني 
»االستعداد لالنتقال إلى دستور أو 

نظام دستوري آخر«

محمد القوماني: انتقل من شبهة 
االنقالب إلى االنقالب السافر على 

دستور 2014

 صالح الدين الجورشي: »الرئيس 
أكثر رجل واضح في أهدافه«

تصعيد جديد.. الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات املغربية
 اتهمت اململكة مبواصلة »االستفزازات واملمارسات العدائية«

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الجزائر األربعاء، 
المدنية  الطائرات  جميع  أمام  الجوي  مجالها  إغالق 
بمواصلة  المملكة  متهمة  المغربية،  والعسكرية 
في  تجاهها،  العدائية«  والممارسات  »االستفزازات 

تصعيد جديد للتوتر بين الدولتين الجارتين.
الجزائرية في بيان إن »المجلس  الرئاسة  وقالت 
الجوي  للمجال  الفوري  الغلق  قرر  لألمن  األعلى 
والعسكرية  المدنية  الطائرات  كل  على  الجزائري 

المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي«.
برئاسة  للمجلس  اجتماع  خالل  القرار  واتخذ 
الرئيس عبد المجيد تبون خصص لدراسة التطورات 
إلى  بالنظر  المغربية،  المملكة  مع  الحدود  على 
من  العدائية  والممارسات  االستفزازات  استمرار 

الجانب المغربي«، وفق البيان.
الماضي  أغسطس   24 في  قطعت  الجزائر  كانت 
من  أشهر  بعد  المغرب  مع  الدبلوماسية  عالقاتها 

التوتر بين البلدين.
رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير  اتهم  ويومها 
القيام  عن  يوما  يتوقف  »لم  بأنه  المغرب  لعمامرة 
بلدنا  بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد 

وذلك منذ استقالل الجزائر« في 1962.

تأثير على مسارات الرحالت
مارس   17 منذ  مغلقة  الجزائرية  الجوية  والحدود 
فتحها  أعيد  وقد  »كوفيد19-«،  جائحة  بسبب 
ليس  فقط  بلدان  سبعة  أمام  يونيو   1 في  جزئيا 
شركة  من  مقرب  مصدر  وبحسب  أحدها.  المغرب 
الرحالت  فإن  الجزائرية،  الجوية  الخطوط 
والمغرب  الجزائر  بين  المباشرة  التجارية 
لوكالة  المصدر  وقال  التاريخ.  ذلك  منذ  متوقفة 
البلدين  بين  الجوية  »الرحالت  إن  برس  فرانس 
إلى  بالسفر  الراغبون  والجزائريون  تستأنف،  لم 

تونس«. طريق  عن  يسافرون  المغرب 

وأضاف أن القرار الجزائري سيؤثر بشكل أساسي 
وفوري على مسارات رحالت الطائرات المغربية التي 

تمر عبر األجواء الجزائرية.
الجزائر  بين  العالقات  التوتر  ساد  ولطالما 
والمغرب، خصوصا على خلفية ملف الصحراء الغربية، 
المستعمرة اإلسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب 

جزءا ال يتجزأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر الجبهة 
الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 

»بوليساريو« التي تطالب باستقالل اإلقليم.
بعد  الماضي  العام  البلدين  بين  الخالف  وتعمق 
ترامب  دونالد  حينه  في  األميركي  الرئيس  اعتراف 
بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية 

مقابل تطبيع المملكة عالقاتها مع إسرائيل.
والرباط التي تسيطر على حوالي %80 من أراضي 
صحراء الغربية تقترح منح هذه المنطقة الصحراوية 
جبهة  أما  سيادتها.  تحت  ذاتيا  حكما  الشاسعة 
بإجراء  الجزائر،  من  مدعومة  فتطالب،  بوليساريو 
استفتاء لتقرير المصير بإشراف األمم المتحدة التي 

أقرت هذا الحل عند توقيع اتفاق وقف إطالق النار بين 
المتحاربين في سبتمبر 1991. والنزاع في الصحراء 
الغربية سبب رئيسي في توتر عالقات الجارين منذ 

عقود بسبب دعم الجزائر للبوليساريو.
 1976 كان المغرب قطع عالقاته مع الجزائر في 
العربية  الجمهورية  بقيام  الجزائر  اعتراف  بعد 

الصحراوية الديمقراطية. ولم تُستأنف العالقات إال 
الحدود  وأغلقت  سعودية.  وساطة  بعد   1988 في 

رسميا بين البلدين في 16 اغسطس 1994.

»طريقة حضارية«
دعا  أن  السادس  محمد  المغربي  للملك  وسبق 
تبون في خطاب في  المجيد  الجزائري عبد  الرئيس 
الحكمة« و»العمل  إلى »تغليب منطق  نهاية يوليو 
تطوير  على  مناسبا،  يراه  وقت  أقرب  في  سويا، 
العالقات األخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من 
فتح  إلى  الدعوة  أيضا  مجددا  المشترك«،  الكفاح 

الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994.
بدعم  وإسرائيل  المغرب  من  الجزائر كال  وتتهم 
تقرير  »حركة  هما  إرهابيتين  صنفتهما  منظمتين 
ومقرها  )ماك(  االنفصالية  القبائل«  منطقة  مصير 
اإلسالمية »رشاد« ومقرها في  والحركة  باريس  في 
الحرائق  بإشعال  »ماك«  الجزائر  واتهمت  لندن. 
)شمال  القبائل  منطقة  في  اندلعت  التي  الضخمة 

شرق( وأسفرت عن 90 قتيال.
والثالثاء قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة 
في مقابلة مع شبكة »سي إن إن« اإلخبارية األميركية 
إلى  بالنسبة  منه  بد  قرارا ال  العالقات كان  إن قطع 
المغرب  إلى  المناسبة«  »الرسالة  ترسل  لكي  بالده 
الجزائر  لسيادة  معادية  »أعمال  من  به  قام  ما  بعد 
ووحدتها«. وأوضح الوزير الجزائري أن هذه الخطوة 
كانت »طريقة حضارية إلنهاء وضع لم يكن باإلمكان 
وكان  أضرارا،  يسبب  أن  دون  من  أكثر  يستمر  أن 
فيه«.  مرغوب  غير  مسار  إلى  البلدين  بدفع  يهدد 
وتابع لعمامرة »لقد كان وضعا غير طبيعي يجب أن 

ينتهي بأي طريقة«.
وفي بادرة تهدئة، بعث العاهل المغربي، السبت 
»برقية تعزية ومواساة« إلى الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون إثر وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد 

العزيز بوتفليقة.

اتفقت أكبر ثالثة أحزاب حصلت على مقاعد في االنتخابات البرلمانية 
التي جرت هذا الشهر في المغرب، على تشكيل حكومة جديدة، بحسب 

ما أعلن، األربعاء، رئيس الوزراء المغربي المكلف عزيز أخنوش.
أخنوش،  يترأسه  الذي  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب  إلى  وإضافة 
فتشكل الحكومة من حزبي األصالة والمعاصرة، واالستقالل المحافظ، 
من  العاشر  في  السادس  محمد  الملك  وكلف  »رويترز«.  وكالة  وفق 
في  حزبه  جاء  أن  بعد  جديدة  حكومة  بتشكيل  أخنوش  سبتمبر، 
مقعدا   395 من   102 على  بحصوله  االنتخابات  في  الفائزين  صدارة 
لتشكيل  الجاري مشاورات  الشهر  منتصف  أخنوش  وبدأ  البرلمان.  في 
الحكومة الجديدة، بلقاء األمين العام لحزب األصالة والمعاصرة الذي 
العام لحزب  األمين  لقاء  ثم  اللطيف وهبي،  )86 مقعدا( عبد  ثانيا  حل 
 81 على  بحصوله  ثالثا  الذي حل  بركة،  نزار  )يمين وسط(  االستقالل 
مقعدا وكان في المعارضة البرلمانية. واستطاعت األحزاب الثالثة إبعاد 
استمر  التي  الحكومة  رئاسة  عن  اإلسالمي  والتنمية«  »العدالة  حزب 
فيها لعشرة أعوام منذ الربيع العربي، إثر تكبده هزيمة انتخابية قاسية، 
حيث حل في المرتبة الثامنة مع 13 مقعدا في مقابل 125 في البرلمان 
اإلسالمي  والتنمية  العدالة  حزب  ندد  المقابل،  في  واليته.  المنتهية 
االنتخابات  واالختالالت« خالل  بـ»الخروقات  األحد،  بيان،  في  المغربي 

العامة األخيرة التي تكبد فيها هزيمة تاريخية بعد عقد في السلطة.
وأعرب الحزب في البيان الختامي للدورة االستثنائية لمجلسه الوطني 
»عن استنكاره للخروقات واالختالالت التي شهدتها هذه االنتخابات«، 

وعدم  بالمحاضر،  التالعب  أو  للمال،  الكثيف  »االستعمال  أبرزها  ومن 
تسليم بعضها، وتسليم بعضها اآلخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه 
المباشر للناخبين يوم االقتراع«. أضاف أن »عملية اإلفساد االنتخابي 
السياسية واإلرادة  الخريطة  نتائج ال تعكس حقيقة  إعالن  إلى  أفضت 
تجربتنا  لمسار  »انتكاسة  حصل  ما  أن  على  مشددا  للناخبين«،  الحرة 

الديمقراطية ولما راكمته بالدنا من مكتسبات في هذا المجال«.
أن  سابق  وقت  في  أكد  قد  لفتيت  الوافي  عبد  الداخلية  وزير  كان 
»عملية التصويت جرت في ظل ظروف عادية«، باستثناء »حاالت معزولة 
المعتدل  اإلسالمي  الحزب  تولي  عقد من  بعد  الهزيمة  وجاءت  جدا«. 
من  البرلمان  في  مقاعده  عدد  ليتراجع  محدودة،  بصالحيات  السلطة 

125 إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا.
التي  المحلية  االنتخابات  في  المتوقع  غير  الهزيمة  حجم  وتأكد 
أجريت بالتزامن مع االنتخابات التشريعية: فقد تراجعت مقاعد الحزب 
من 5021 إلى 777 في البلديات ومن 174 إلى 18 مقعدا في األقاليم.

الدورة  خالل  السبت  العثماني  الدين  سعد  العام  األمين  وقال 
االستثنائية للمجلس الوطني للحزب إن األخير »أمام منعطف مهم، قد 
نوجه فيه تساؤالت إلى ذاتنا واختياراتنا وبرامجنا بدون أن تدخل إلينا 

نفسية الهزيمة«.
أكتوبر  »أواخر  استثنائي  مؤتمر  عقد  والتنمية  العدالة  حزب  وقرر 
العامة  ألمانته  الجماعية  االستقالة  بعد  جديدة  قيادة  ليختار  المقبل« 

غداة الكارثة االنتخابية التي حلت به.

حكومة ائتالفية جديدة في املغرب

طرابلس ـ الجزائر ـ الرباط ـ الوسط

● عزيز أخنوش
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مختلف  بين  العميقة  االنقسامات  عن  فضال 
الفصائل التي تقود المرحلة االنتقالية، ومن 

أبرز هذه التحديات التي رصدتها »رويترز«:

السلطة تقاسم 
 ،2019 أغسطس  في  ُأبرم  اتفاق  بموجب 
مع  السلطة  السوداني  الجيش  يتقاسم 
سياسية  جماعات  من  معينين  مسؤولين 
العسكري  الدور  أن  من  الرغم  وعلى  مدنية. 
كبير،  حد  إلى  شرفيا  يكون  أن  به  يُقصد 
تجاوزات  من  مرارا  المدنيون  اشتكى  فقد 
الخارجية  بالسياسة  يتعلق  فيما  عسكرية 

ومفاوضات السالم.
األفق  في  تلوح  التي  التوتر  نقاط  إحدى 
مزاعم  بشأن  العدالة  لتحقيق  السعي  هي 
جرائم  وحلفائه  السوداني  الجيش  ارتكاب 
حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003. 
إلى  الدولية  الجنائية  المحكمة  وتسعى 
آخرين  سودانيين  وأربعة  البشير  محاكمة 
التي  دارفور  في  األحداث  بشأن  بهم  مشتبه 
الحاليين  الجيش  وقعت بينما كان كبار قادة 
الوزراء  مجلس  ووافق  أيضا.  هناك  يخدمون 

لكن  بهم،  المشتبه  تسليم  على  المدني 
يفعل  لم  المدني  العسكري  السيادة  مجلس 

ذلك.
قتل  في  التحقيق  هي  أخرى  نقطة 
في  للديمقراطية  المؤيدين  المتظاهرين 
2019، والذي تورطت فيه  الثالث من يونيو 
نتائج  نشر  في  التأخر  ويثير  عسكرية.  قوات 
وجماعات  ناشطين  غضب  التحقيق  هذا 
مدنية. كما ضغط المدنيون من أجل الرقابة 
خالل  سيما  ال  هيكلته،  وإعادة  الجيش  على 
العسكرية  شبه  السريع  الدعم  قوات  دمج 
القادة  يعارضه  الذي  األمر  وهو  القوية، 

العسكريون.

 نزاعات داخلية
العنف  في  زيادة  االنتقالية  الفترة  تشهد 
السودان،  غرب  في  دارفور،  من  كل  في 
ذلك  محللون  يعزو  البالد.  شرق  وكذلك 
السالم  عملية  إلى  منه  كبير  جانب  في 
السلطات  وقعته  اتفاق  إلى  أفضت  التي 
السياسية  الفصائل  بعض  مع  االنتقالية 

.2020 أكتوبر  في  والمسلحة 

بهذا  كثيرين  إشادة  من  الرغم  وعلى 
النزاعات  معالجة  في  أولى  كخطوة  االتفاق 
مجموعات  تشكو  األمد،  طويلة  الداخلية 
وقبائل مختلفة من استبعادها بينما يتنافس 
والترشيحات  واألراضي  السلطة  على  آخرون 

الرسمية. للتعيينات 
أن  إلى  مرارا  المدنيون  الساسة  وأشار 
للموالين للنظام السابق يدا في إثارة التوتر 
احتواء  في  بالفشل  الجيش  واتهموا  العرقي، 
محاولة  في  وبدعمها  بل  االضطرابات، 
تهمة  وهي  الحكومة،  استقرار  لزعزعة 

يرفضها القادة العسكريون.

 األزمة االقتصادية
التي  المتفاقمة،  االقتصادية  األزمة  كانت 
والنقص  العملة،  قيمة  انخفاض  في  تسببت 
المتكرر للخبز والوقود، سبب سقوط البشير.
قاسية  إصالحات  االنتقالية  الحكومة  نفذت 
الدولي  النقد  صندوق  إشراف  تحت  وسريعة 
في محاولة نجحت في جذب التمويل األجنبي 

وتخفيف الديون.
التضخم  ارتفع  اإلصالحات،  أعقاب  وفي 
بالمئة.   400 تجاوزت  قياسية  مستويات  إلى 
صعوبة  من  السودانيين  معظم  ويشكو 

تدبير أمورهم مع قلة الدعم الحكومي.
األوضاع  على  احتجاجات  وتندلع 
بعض  ويعزو  آلخر.  حين  من  االقتصادية 
إنه  يقولون  ما  إلى  ذلك  في  السبب  السكان 
العاصمة  في  الجريمة  معدالت  في  ارتفاع 

الخرطوم.

منطقة مضطربة
يحدها  مضطربة  منطقة  في  السودان  يقع 
األفريقي.  والقرن  والساحل  األحمر  البحر 
إثيوبيا  السودان، مثل  وتأثر عدد من جيران 
باالضطرابات  السودان،  وجنوب  وتشاد 
عالقة  وشهدت  والصراعات.  السياسية 
خاص  نحو  على  توترا  إثيوبيا  مع  السودان 

خالل األشهر الماضية.
ويدفع السودان مع مصر من أجل التوصل 
النهضة  سد  تشغيل  حول  ملزم  اتفاق  إلى 
الكبير الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من الحدود 
السد،  بشأن  المحادثات  وتعثرت  السودانية. 
لكن إثيوبيا بدأت في ملء الخزان خلفه، وهو 
مواطنيه  يعرض  قد  إنه  السودان  يقول  ما 

والسدود ومنشآت المياه للخطر.
ومنذ أواخر العام الماضي، دفع الصراع في 
من  األلوف  عشرات  اإلثيوبي  تيجراي  إقليم 
مما  السودان  شرق  إلى  النزوح  إلى  الالجئين 
تسبب في توتر عسكري في األراضي الزراعية 

المتنازع عليها على طول الحدود. 

●  عناصر تابعة للجيش السوداني. )أرشيفية: اإلنترت(

●  دبابة تابعة للجيش السوداني. )أرشيفية: اإلنترت(

تهديدات عبر اتصاالت هاتفية

فنانون أفغان.. ريشة الغرافيتي في مواجهة »طالبان«

●  الفنان األفغاني فارشاد الشريك المؤسس لجمعية »آرتلوردز« إلى جانب أحد أعمال المجموعة

المباالة وإحباط قبل أسابيع
من االنتخابات العراقية

عاما،   23 العمر  من  البالغ  العراقي  سجاد،  يبدو  ال 
البرلمانية  االنتخابات  في  للمشاركة  متحمسا 
معتبرا  أكتوبر،  من  العاشر  في  العراق  في  المقررة 
»الوعود«  على  تقتصر  المرشحين  برامج  كل  أن 

التي لن تنفذ في رأيه.
بغداد،  وسط  مقهي  باحة  في  سجاد  ويجلس 
وحاله كحال كثيرين في العراق ال يبالون ويشعرون 
باليأس من تحسن أوضاع بالدهم عبر االنتخابات، 

وذلك في تقرير لوكالة »فرانس برس«.
الرئيسية  العامة والطرق  الساحات  وانتشرت في 
وملصقات  صور  البالد،  مدن  كل  وفي  بغداد،  في 
السياسية  الكتل  مختلف  من  لمرشحين  كبيرة 
المبكرة.  االنتخابات  حملة  إطار  في  ومستقلين 
غير  وآخرون  بارزون  سياسيون  هؤالء  بعض 
يومية  تجمعات  مرشحون  ويعقد  معروفين. 
لجمع  ومؤيدين  عشائر  وزعماء  وجهاء  بحضور 
في  المشاركة  نسبة  أن  مراقبون  األصوات.ويرى 
باألخيرة  مقارنة  أقل  ستكون  القادمة  االنتخابات 

.2018 التي جرت عام 
ويرتدي  بالكامل  حلق شعره  الذي  ويقول سجاد 
لـ»فرانس  ذراعه  على  وشم  مع  أبيض  قميصا 
أعرف  ال  لكنني  )مرشحين(  صور  »أرى  برس«: 
الموظف  الشاب  ويضيف  برامجهم«.  وال  أسماءهم 
في شركة بينما يجلس مع أصدقائه في مقهى في 
سنفعل  البرنامج  نفس  عندهم  »كلهم  العاصمة 

كذا ونقوم بكذا(، وكلها مجرد وعود«.
وتمثل االنتخابات التشريعية المبكرة التي حددت 
تحت ضغط مطالبة متظاهرين بها خالل احتجاجات 
 ،2022 عام  في  موعدها  من  بدال   2019 أكتوبر 
الى  السلطات  قدمتها  التي  القليلة  التنازالت  أحد 
المستشري  للفساد  رفضا  خرجوا  الذين  المحتجين 

ونقص الخدمات العامة في العراق.

لماذا أصوت؟
شهادة  على  الحاصل  عاما(   30( محمد  ويقول 
أصاًل  مقتنع  غير  إنه  االقتصاد،  في  جامعية 
ويضيف  شيئًا«.  تغير  »لن  ألنها  باالنتخابات، 
الى  االقتصادية  ظروفه  اضطرته  الذي  الشاب 
ال  وأنا  أصوّت  »لماذا  مرة،  من  أكثر  زواجه  إرجاء 

الخدمات؟«. أحصل )حتى( على أبسط 
في  حاد  نقص  من  عمومًا  العراق  ويعاني 
الخدمات بينها الكهرباء التي تنقطع بشكل متكرر 
تتجاوز  الذي  الحارق  الصيف  أيام  خالل  خصوصا 
مثاًل  وتابع  مئوية.  درجة  الخمسين  خالله  الحرارة 
تمت صيانة  مرة  آخر  فيها،  أسكن  التي  »المنطقة 
األميركي  االجتياح  تاريخ   ،»2003 قبل  شوارعها 

للعراق وسقوط نظام صدام حسين.
أصل  من  اثنين  يعرف  الذي  الشاب  ويضيف 
لم  لكنه  االنتخابية،  دائرته  في  مرشحين  خمسة 
األحزاب  »إنها  االنتخابية،  برامجهم  على  يطلع 

الوجوه   ،2003 عام  منذ  نفسها  السياسية 
حصلوا  إما  »المقترعون  ويتابع  تغيرت«.  فقط 
من  ألحد  أو  ألقرباء  يصوتون  وإما  وظائف  على 

عشيرتهم«.
 25 نحو  المستقلة  االنتخابات  مفوضية  ودعت 
المبكرة  االنتخابات  في  للمشاركة  ناخب  مليون 
للفوز  مرشح   3200 من  أكثر  فيها  يتنافس  التي 
النواب  مجلس  مقاعد  مجموع  هو  مقعدا  بـ329 
وستجري  للنساء.  منها   %  25 خصص  التي 
يعتمد  جديد  انتخابي  قانون  بحسب  االنتخابات 
ال  الترشيح  أصبح  بحيث  مغلقة،  انتخابية  دوائر 
يتطلب االنضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على 
السكان  عدد  بحسب  المرشحين،  من  محدود  عدد 

في كل دائرة.
وجهاء  لترشيح  السياسية  الكتل  تلجأ  أن  ويرجح 
لكن  انتخابية.  دوائر   83 ضمن  بارزة  وشخصيات 
بعد  جديدة  تحالفات  وتشكل  الحال  يتغير  ما  غالبا 
السياسية  للكتل  تغييرًا  يشكل  بما  النتائج  إعالن 

البرلمان. قبة  تحت 

»عدم مباالة ويأس«
العراق،  يعيشها  التي  السياسية  األوضاع  ظل  في 
سيتصدر  الذي  بالحزب  التكهن  الصعب  من 
خصوصا  الكبير  التنافس  ظل  في  االنتخابات 
الشيعي  الزعيم  يتزعمه  الذي  الصدري  التيار  بين 
مقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي يمثله مرشحون 
وترى  إيران.  من  قريبة  فصائل  من  مدعومون 
االنتخابات  أن  الشمري  مارسين  العراقية  الباحثة 
واليأس  المباالة  »عدم  من  أجواء  في  ستجري 

الشباب«. بين  خصوصا 
نسبة  أن  عراقية  رسمية  إحصاءات  وذكرت 
 ،2018 عام  جرت  التي  االنتخابات  في  المشاركة 
كثيرة  جهات  واعتبرتها  بالمئة   44,52 كانت 
»االحتماالت  أن  من  الشمري  وتحّذر  فيها.  مبالغا 

تشير بأن )النسبة( ستكون أقل« هذه المرة.
»أال  العلوي  صالح  السياسي  المحلل  ويتوقع 
تتعدى نسبة المشاركة 20 %«، بسبب »ردة الفعل 
وخصوصا  الشعبية«،  االحتجاجات  تركتها  التي 
في  نجاحها  لعدم  خلفته  الذي  اإلحباط  بسبب 
مئات  قدمها  التي  التضحيات  رغم  أهدافها  تحقيق 
واغتيال  لخطف  تعرضوا  الذي  والمحتجين  النشطاء 

الجرحى خالل مواجهات. وسقوط قتلى ومئات 
عن  مسؤوليتها  جهة  أي  إعالن  عدم  ورغم 
فصائل  ناشطون  يتهم  والخطف،  االغتياالت 
مسلحة مدعومة من إيران بذلك، األمر الذي تنفيه 
في  شريكًا  يكون  أن  علي  ويرفض  الفصائل.  هذه 
عن  و»البعيدة  ب»الجريمة«  يصفها  انتخابات 

الديموقراطية«.
تكون  لن  »االنتخابات  بأسف  الشاب  ويقول 
شفافة«، مضيفا أن »هناك سيطرة المال السياسي 
أن  معتبرا  الدوائر«،  جميع  في  المتفلت  والسالح 

النزيه يخسر ويفوز من يحمل السالح«. »المرشح 

بغداد ــ وكاالت

طالبان - وكاالت

كابل  على  »طالبان«  حركة  استيالء  من  يومين  بعد 
الستة  األعوام  ذات  ساره،  الفنانة  أخذت  الماضي،  الشهر 
والعشرين، األطباق الطينية التي كانت ترسم عليها صور 
نساء أفغانيات ملهمات ورمتها أرضًا، فهي على قناعة بأن 

»ال مستقبل في البلد« لها بعد اآلن.
وتخبر الشابة، التي فضلت عدم كشف اسمها الحقيقي، 
»الفن بالنسبة لي هو أن أعبر عن كل ما أعجز عن تعبيره 
بالكلمات. ويتعلق األمر خصوصًا بالعنف ضد النساء«، وفق 

تقرير نشرته وكالة »فرانس برس«.
وفي عهد حركة »طالبان« الماضي الذي امتد من 1996 
الموسيقى  وحظرت  للقمع  النساء  تعرضت   ،2001 إلى 
ودُمرت القطع الفنية والتراثية بما في ذلك تفجير تماثيل 
من  أكثر  في  المتشددة  الحركة  وتعهدت  لبوذا.  قديمة 
الذعر  لكن  مختلفًا،  سيكون  الجديد  عهدها  بأن  مناسبة 
يستولي على ساره، شأنها في ذلك شأن فنانين كثر أتلفوا 
أعمالهم، أو موسيقيين حطموا آالتهم الموسيقية. وتقول 

ساره: »الفن حياتي. وال مستقبل لي في البلد بعد اآلن«.

جيش من رسامي الغرافيتي
»طالبان«  نظام  إطاحة  منذ  جذريًا  تغيراً  كابل  شهدت 
وساره هي بنت جيل شاب يتقن استعمال شبكات التواصل 
لكن  والثقافة.  الفنون  فيها  تزدهر  عاصمة  في  االجتماعي 
الوضع تغير. وهي تنوي مع غيرها من الفنانين استخدام الفن 
وسيلة للتنديد بحركة »طالبان«، في سياق تعاون مع جيش 
من رسامي الغرافيتي لنشر هذه الرسالة. وتصرح: »أريد أن 

أخرج لياًل ألرسم على الجدران رسومًا ضد طالبان«.
مريم، فنانة أخرى في التاسعة عشرة من العمر، فضلت هي 
أيضًا عدم كشف اسمهما الحقيقي، تعتزم نشر أعمال ابتكارية 
رقمية للتنديد بـ»طالبان« عبر إنستغرام«، مثل منشور لفتاة 

صغيرة تفتح البرقع من األعلى لتخرج منه حمامات. وتقول 
الشابة: »الفن يحتضر في أفغانستان. ولن أتوانى عن النضال 

ضد طالبان، ليس باألسلحة لكن بابتكاراتي«.

انتحار فني
كان رامين مزهر طفاًل عندما كانت »طالبان« تمسك بزمام 
السلطة. وبعد عقدين من الزمن، بات من أشهر الشعراء في 
أفغانستان وهو يعيش اليوم في فرنسا. ويقول الشاعر باللغة 
الدرية: »لست خائفًا ال من الحب وال من األمل وال من الغد«، 
»أوجه  ويتابع:  األفغاني.  للشباب  شعارًا  استحال  بيت  وهو 

إليكم قبلة وسط طالبان. ال تخافوا«.
مئات  أغنيات  تلحينها  تم  التي  أشعاره  شوهدت  وقد 
آالف المرات على »يوتيوب«، لكن عندما بحث عنها الشاعر 
أخيرًا اكتشف أنها سحبت من اإلنترنت. ويقول األخير إن 
الناس يقدمون على »انتحار« فني مع إتالف األعمال وإزالة 

المنشورات من مواقع التواصل االجتماعي.
ويتابع: »اضطر كثيرون إلى ممارسة رقابة ذاتية خشية 
على حياتهم. وقد بات مستقبل الفن في أفغانستان قاتمًا 
وهو  االستسالم.  يرفض  مزهر  رامين  أن  غير  وضبابيًا« 
يالحظ أن »الفن موجود أينما وُجد اإلنسان. ولعل اإلبداع 
بشكل  أو  األضواء  من  بعيدًا  الخفاء  في  سيتواصل  الفني 
غير قانوني«. وتنوي الفنانة رضا أكبر من جهتها تنظيم 
أن  خالله  من  تظهر  باريس  في  مصغرة  لرسوم  معرض 
»طالبان« ال تمثل فعاًل أفغانستان، وهي ال تمثل ال تاريخ 
إلى  يرمال  ياسمين  الممثلة  لجأت  وقد  ثقافته.  وال  البلد 
عشرات  شأن  شأنها  عائلتها،  مع  الماضي  الشهر  فرنسا 

الممثلين الذين فروا من البلد.
وفي العام 1997، دهم عناصر حركة »طالبان« منزلها 
وأبرحوا ابنها المعوق ضربًا حتى الموت. وهي تقول: »ال 
شأن  »من  وتتابع:  مجددًا«.  المحنة  هذه  أقاسي  أن  أريد 
الفن أن يجعل الناس أكثر انفتاحًا، فال عجب في أن تكون 

حركة طالبان تخشى الفنانين«.
وكثيرون ممن بقوا في أفغانستان ينعزلون في منازلهم 
وتكشف  رزقهم.  مصدر  على  ويقلقون  الخروج  ويخشون 
الممثلة سودابا أنها تلقت تهديدات عبر اتصاالت هاتفية، 
صحتها،  من  التأكد  برس«  »فرانس  وكالة  على  تعذر 
»أنا ضمن مجموعة على  وهي تعيش »كابوسا«. وتخبر: 
أعدت  طالبان  حركة  إن  ويقال  للفنانين.  أنشئت  واتساب 
قائمة من األشخاص الذين تطالب بهم وأخشى أن أكون 

منهم«.

كبسة زر
»آرتلوردز«  جمعية  مؤسسي  أحد  وهو  فرشاد،  أن  غير 
كابل  في  جدرانًا  كست  أن  لها  سبق  التي  األفغانية 
لم  النساء،  وحقوق  للسالم  المروجة  الرسوم  بمئات 
كان  لما  خالفًا  أنه  إلى  يلفت  وهو  بعد.  األمل  يفقد 
بات  السابق،  »طالبان«  حركة  عهد  في  الحال  عليه 
واألفالم  والموسيقى  الفن  إلى  النفاذ  الناس  وسع  في 

اإلنترنت. عبر 
من  سيكون  لذا  زر،  بكبسة  العالم  »يأتيك  ويقول: 
الفن«.  على  التضييق  طالبان  حركة  على  جدًا  الصعب 
شعارات  »آرتلوردز«  من  كثيرة  جداريات  محل  وحلت 
اليوم  فرشاد  ويعيش  »طالبان«.  لحركة  باهتة  دعائية 
ألنه  مستعار  اسم  استخدام  يطلب  وهو  باريس  في 
في  آخرين  فنانين  لمساعدة  كابل  إلى  العودة  يريد 

الهروب.
وهو  »آرتلوردز«  أعمال  أشهر  أحد  الفنان  ويعرض 
قاذفة  يحمل  »طالبان«  من  لمقاتل  رسم  عن  كناية 
أظن  »ال  ويقول:  الذخائر.  محل  أقالم  فيها  صواريخ 
بأن  قناعة  على  وأنا  أفغانستان.  في  سيموت  الفن  أن 
الفن  لكن  األيام  من  يوم  في  ستزول  طالبان  حركة 

صامدًا«.  سيبقى 

مع  السودان  تواجه  التي  المخاطر  تعمقت 
إعالن السلطات إحباط محاولة انقالب دبرها 
عمر  المخلوع  الرئيس  لحكومة  موالون 
البشير، وسط تراكم التحديات التي يواجهها 

السودان منذ ما قبل اإلطاحة بالبشير
ضباطا  إن  تقول  الحكومية  الرواية 
ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع، 
سيطرت  ما  سرعان  لكن  االنقالب  حاولوا 
الوزراء،  رئيس  واتهم  األمور.  على  الحكومة 
في  له  كلمة  خالل  حمدوك،  اهلل  عبد 
سماهم  من  الوزراء  لمجلس  طارئ  اجتماع 
»تقويض  إلى  بالسعي  بـ»االنقالبيين« 
هناك  أن  وأوضح  الديمقراطي«،  النظام 
عالقة بين محاولة االنقالب واالنفالت األمني 
ذات  واالحتجاجات  البالد،  مناطق  بعض  في 

الطابع القبلي في شرق البالد.
قائد  أن  قالت  السودانية  السلطات 
المحاولة االنقالبية الفاشلة هو اللواء الركن 
أعدادهم  مقدرة  عثمان،  الحسن  الباقي  عبد 
بنحو 22 ضابطا، باإلضافة إلى ضباط الصف 
البريطانية  اإلذاعة  هيئة  ونقلت  والجنود، 
السيادة  مجلس  عضو  عن  سي(  بي  )بي 
إن  القول  سليمان  الفكي  محمد  السوداني 
مدبري االنقالب كانوا يريدون السيطرة على 
الخرطوم،  جنوب  بالشجرة  المدرعات  سالح 
بشمال  العسكرية  سيدنا  وادي  ومنطقة 

أمدرمان.
في  سابقة  انقالب  محاوالت  وقعت 
ألقى  بالبشير  اإلطاحة  منذ  السودان 
الرئيس  أنصار  على  فيها  باللوم  مسؤولون 
تاريخ  وهناك  المنحل.  حزبه  وأعضاء  السابق 
طويل من االنقالبات في السودان، إذ وصل 
إلى  سابقا،  لواء  كان  الذي  نفسه،  البشير 
المدعوم  العسكري  االنقالب  بعد  السلطة 

من اإلسالميين في عام 1989.
منذ  محتجزا  السابق  الرئيس  ومازال 
الحراسة  شديد  كوبر  سجن  في  به  اإلطاحة 
بسبب  المحاكمة  ويواجه  بالخرطوم، 
وأدانت  السلطة.  إلى  أوصله  الذي  االنقالب 
ودعا  االنقالب.  محاولة  المتحدة  األمم 
مختلف  بيرتس  فولكر  األممي  المبعوث 
بالفترة  االلتزام  إلى  السودان  في  األطراف 
لجامعة  العام  األمين  أكد  كما  االنتقالية. 
الدول العربية أحمد أبو الغيط على استمرار 
استتباب  وراء  بقوة  العربية  الجامعة  وقوف 
الفترة  خالل  السودان  في  والسالم  األمن 

االنتقالية.
تزال  ال  عامين،  من  أكثر  مرور  وبعد 
وسياسية  أمنية  مشاكل  من  تعاني  البالد 
واقتصادية مزمنة موروثة من نظام البشير، 

الخرطوم - وكاالت

السودان على صفيح ساخن.. انقالب فاشل 
يفجر ألغام املرحلة االنتقالية

املدبرون حاولوا السيطرة على سالح املدرعات

 أزمات تقاسم السلطة 
واالقتصاد والنزاعات الداخلية 

في منطقة ملتهبة أبرز المخاطر 
التي تهدد السودان

 مدبر االنقالب هو اللواء 
عبدالباقي عثمان برفقة

 نحو  22 ضابطا باإلضافة إلى 
ضباط الصف والجنود

شعارات دعائية باهتة لحركة »طالبان« 
حلت محل جداريات كثيرة من »آرتلوردز«

جيل أفغاني شاب يتقن شبكات التواصل االجتماعي 
في عاصمة تزدهر فيها الفنون والثقافة

●  عراقيات في سوق ببغداد، 12 يوليو 2021. ) أ ف ب(

 نسبة المشاركة لن تتعدى 20 %



اقتصاد

كالم في األرقام

مليارات دوالر
تطالب السلطات اإليرانية العراق 

بسدادها نظير متأخرات استيراد الغاز

قالوا

08

القابضة  الشركة  مع  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  اتفقت 
في  لالتصاالت  التحتية  البنية  وتحسين  تطوير  على  لالتصاالت 

بالكامل. الجنوبية  المنطقة 
األحد  جرى،  االتفاق  إن  للحكومة  اإلعالمي  المكتب  وقال 
الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  ومكتب  الشركة  بين  الماضي، 
المحمول  للهاتف  »ليبيانا«  شركة  أعلنت  إذ  بوجناح،  رمضان 
لبلدية   »4G« الرابع  الجيل  خدمة  تغطية  ترقية  معدات  وصول 

غات.
تحسين  على  العمل  الصيانة  فرق  تباشر  أن  المقرر  ومن 
ربط  تهاله، وكذلك  والبركت ومحلة  المدينة  غات  بين  التغطية 

البصرية. باأللياف  الحدودي  المنفذ  وربط  الدولي،  غات  مطار 
 

اتفاق على تطوير البنية التحتية لالتصاالت في الجنوب

دعم المحروقات يجب 
أن يتوقف تماما

رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5315دوالر أميركي
5.3123يورو

6.185الجنيه االسترليني
1.2082الريال السعودي
1.2337درهم إماراتي

0.7009االيوان الصيني

`2021  /9/22 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

●   محمد الحويج

وضع أسس إعادة اإلعمار... التكلفة 200 مليار دوالر والتركيز على الكهرباء واإلسكان

وزير العمل علي العابد:

عقود بـ19 مليار دينار مع القاهرة.. واستعداد الستقبال العمالة املصرية

الدولي النقد  صندوق  في  النقدية  األسواق  مدير  أدريان،  توبياس   *
األسواق  تحليل  قسم  رئيس  نائب  باسكوال،  غارسيا  أنطونيو   *

باللصندوق العالمية 
النقدية األسواق  إدارة  في  مساعد  مدير  سينغ،  *رانجيت 

العالمي المالي  االستقرار  تحليل  قسم  رئيس  سورتي،  جاي   *

تعزيز صالبة صناديق االستثمار
االستثمار،  بصناديق  بالغة  أضرارًا  كورونا  جائحة  ألحقت 
األثر  تضخيم  في  الصناديق  هذه  استجابة  وتسببت 

السلبي على األسواق المالية وتدفقات رأس المال.
واحدة  مع  الماضي  العام  بها  مررنا  التي  التجربة  أدت 
كشف  إلى  حياتنا  في  االقتصادية  الصدمات  أكبر  من 
التي يمكن  الجوهرية  الضعف  النقاب عن بعض مواطن 

أن تؤثر على االستقرار المالي العالمي.
في  وقعت  التي  االستثمار،  صناديق  من  الكثير  وتأثر 
تجنب  عن  الناجمة  المالية  األســواق  اضطرابات  حبائل 
على  التكالب  بنوبة  شديدًا  تأثرًا  للمخاطر،  المستثمرين 
في  تسببت  والتي   – الحدود  عبر  امتدت  التي  السيولة 
ومن  المخاطر  ذات  األصول  من  كبيرة  خارجة  تدفقات 

االقتصادات الصاعدة والنامية.
وبينما حدث ذلك، وتدفقت رؤوس أموال المستثمرين 
المشترك  االستثمار  وصناديق  المال  سوق  خــارج  إلى 
بيع  إلى  األصول  مديرو  اضطر  مفتوحة،  أموال  برؤوس 
السيولة  بنضوب  عجل  مما  بخسة،  بأسعار  األصول  هذه 

وهبوط القيمة السوقية لألصول الرئيسية.
الوطني  المستويين  على  المالي  االستقرار  ولحماية 
والعالمي، نحتاج إلى تعزيز صالبة صناديق االستثمار. وإذ 
ينطوي جزء أساسي من هذه العملية على تضييق المجال 
الكلي  المالي  األثر  لتضخيم  عملها  نماذج  تتيحه  الذي 
تعرض  احتماالت  من  يحد  مما  المعاكسة،  للصدمات 
عملياتها التجارية لمبيعات األصول االضطرارية في فترات 

الضغوط.
دور  االستثمار  لصناديق  يكون  أن  المستغرب  غير  من 
مدار  فعلى  المالي.  واالستقرار  العالمي  النمو  في  محوري 
رؤوس  لحجم  السريع  النمو  كان  الماضيين،  العقدين 
أساسيًا  محركًا  االستثمار  صناديق  إلى  المتدفقة  األموال 
نصيبها  زيادة  في  المصرفية  غير  المالية  للمؤسسات 
ما  وهو   ،%  50 نحو  إلى  العالمية  المالية  األصــول  من 
يعود بالنفع على كل شيء، من رواد األعمال الذين تنمو 
وإلى  األول  مسكنها  تشتري  التي  باألسر  مرورا  أعمالهم 

االدخار لوقت التقاعد.
وتمثل صناديق االستثمار قاطرات حيوية للرخاء؛ لكن 
كثيرًا من الصناديق ذهبت إلى أبعد بكثير مما اعتادت 
الشركات  في  أسهم  من  المستثمرين  على  عرضه 
المتميزة برأسمالها السوقي الكبير والسندات الحكومية 
فائقة األمان؛ إذ أصبحت تعرض استثمارات ذات مخاطر 
أعلى كالدين الخاص ذي العائد المرتفع والعقارات ذات 

العائد المرتفع.
ــذه  ه ــت  ــح ــب أص وإذ 
الـــصـــنـــاديـــق تــتــيــح 
التعرض  للمستثمرين 
األخطر  ــول  األصـ لــهــذه 
واألقل سيولة، فقد فرض 
بعض  في  ضغوطًا  ذلك 

على  قدرتها  على  األحيان 
اليومية  السيولة  توفير 
ما  ــو  وه للمستثمرين-، 
التي  االضطرابات  أثناء  اتضح 
العالمية وتسارعت  نشأت عن بداية جائحة )كوفيد19-( 

وتيرته بدرجة حادة في مارس 2020.
االستثمار  صناديق  تستفيد  ال  البنوك،  عكس  وعلى 
الودائع، مثل  أو تأمين  الحكومية  المساندة  من ترتيبات 
تسهيالت السيولة لدى البنك المركزي أو تأمين الودائع. 
السلبي  لألثر  احتماالت تضخيمها  زيادة  إلى  ويؤدي هذا 
عن  وذلك  المالية،  األسواق  في  الصدمات  على  المترتب 
طريق مبيعات األصول االضطرارية التي تتسبب في تفاقم 
نقص السيولة في األسوق، وقد تتسبب أحيانًا في خلق 

عمليات سحب جماعي ألرصدة السيولة.
ما الذي نحتاجه، وكيف سنصل إليه؟

أواًل، معالجة الحوافز التي تدفع المستثمرين إلى استباق 
اآلخرين حين تطرأ الصدمات المعاكسة. ثانيًا، الحد من 
التجاذب الحالي بين السيولة اليومية والتعرض لألصول 
غير السائلة. ثالثًا، بحث الخيارات الممكنة لزيادة السيولة 
المهمة.  األصول  أسواق  بعض  في  والدورية  الهيكلية 
رابعًا، الحد من التداعيات العابرة للحدود التي تنتقل إلى 
ثم  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

نعين أدوات محددة لمعالجة هذه األهداف.
ومن شأن إصالح السياسات من خالل التدابير المتنوعة 
أن يقطع شوطًا طوياًل نحو تقليص الحاجة لدعم السيولة 
بعيدة  لألحداث  تحسبًا  المركزي  البنك  من  الطارئ 

االحتمال.
االستثمارية  الصناديق  هذه  تعزيز صالبة  وعن طريق 
السياسات  الصدمات، يمكن أن تصبح هذه  في مواجهة 
النامية،  والبلدان  الصاعدة  ــواق  األس لبلدان  مفيدة 
تدفقاتها  من   %  75 تلقيها  إلى  التقديرات  تشير  التي 
الرأسمالية الوافدة عقب األزمة المالية العالمية من خالل 

هذه الصناديق.
االستقرار  بقيادة مجلس  الجارية  للعملية  أهمية  هناك 
فيها  تشارك  والتي  السياسات،  خيارات  لتحديد  المالي 
والمنظمة  المركزية  والبنوك  الوطنية  الرقابية  السلطات 

الدولية لهيئات األوراق المالية.
االستثمار  صناديق  ألعمال  العالمي  الطابع  ويعني 
هناك  أن  المالية  للتدفقات  المتبادل  اإلحالل  وإمكانية 
المراجحة  دون  تحول  منسقة  عالمية  لسياسات  حاجة 
التنظيمية بغية تأمين االستقرار المالي. وقد عمل صناع 
السياسات معًا لجعل البنوك أكثر أمانًا عقب األزمة المالية 
العالمية على مدار عقد مضى، ويجب تكرار هذا العمل من 

أجل صناديق االستثمار.
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الوسط- محمود السويفي

الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتأهيل  العمل  وزير  أكد 
الموقتة، علي العابد، أن الدورة الحادية عشرة للجنة 
عقدت  التي  المشتركة،  المصرية   - الليبية  العليا 
من  كبير  عدد  توقيع  شهدت  الماضي،  الخميس 

العقود واالتفاقات تقدر بنحو 19 مليار دينار.
برئاسة  المشتركة  اللجنة  لقاءات  أن  الوزير  ويرى 
رئيسي الحكومة في ليبيا ومصر، عبدالحميد الدبيبة 
ملف  في  كبيرًا  تقدمًا  أحــرزت  مدبولي،  ومصطفى 
وعودة  االستثمارات  وزيادة  البلدين،  بين  العالقات 
ليبيا جاهزة  أن  البالد، مضيفًا  إلى  المصرية  العمالة 

الستقبال مليون عامل مصري.

حاجة ليبيا للعمالة المصرية
في  ليبيا  أن  تؤكد  الموقعة  االتفاقات  أن  وأوضح 
حاجة إلى مليون عامل مصري على األقل خالل الفترة 
الراهنة، السيما أن العمالة المصرية مؤهلة ومدربة 
اجتماعيًا،  قبولها  عن  فضاًل  ليبيا،  في  ومطلوبة 

ومرحب بها وسيكون لها دور كبير في إعمار البالد.
الربط  آليات  المصري  نظيره  مع  العابد  وناقش 
دقيق،  بشكل  تنفيذه  مراحل  ومتابعة  اإللكتروني، 
القليلة  مضيفًا: »سيكون لدينا في ليبيا خالل األيام 
اإلجــراءات  لينهي  الــوزارة  من  عمل  فريق  المقبلة، 

الالزمة النطالق هذه المنصة، بحيث يكون بعدها فتح 
الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية«. 
وأضاف أن الربط يساعد في معرفة عدد العمالة التي 
سواء  وتخصصاتهم،  عملهم  وأماكن  ليبيا،  دخلت 
»وهذا  أفراد،  لدى  أو  شركة،  لدى  نظاميًا  عماًل  كان 
موضحًا  حقوقهم«،  وضمان  عليهم  بالفائدة  يعود 
أن تطبيق الربط اإللكتروني »وافد« يقضي على أي 

أزمات كانت تحدث في الماضي.

توقيع 13 مذكرة تفاهم مع القاهرة
وشهدت اجتماعات البلدين في القاهرة توقيع 13 
الجانبين، في عدد من  بين  تفاهم مشتركة  مذكرة 

المجاالت المختلفة وستة عقود تنفيذية.
وشملت االتفاقات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة 
واإلدارة  للتنظيم  المركزي  والجهاز  المدنية  الخدمة 
المصري، وذلك في مجاالت اإلدارة والوظيفة العامة، 
والثروة  الزراعة  وزارة  بين  تفاهم  مذكرتي  وتوقيع 
في  للتعاون  المصرية  ونظيرتها  الليبية  الحيوانية 

مجال الحجر الزراعي.
إلى ذلك، أصدر حكومة الوحدة قرارًا بمنح اإلذن 
للتعاقد  والمرافق  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  لجهاز 
الشركات  ائتالف  مع  المباشر  التكليف  بطريق 
الهندسة  رواد  عالم  حسن   - )أوراسكوم  المصرية 
الدائري  الطريق  استكمال  مشروع  لتنفيذ  الحديثة(، 

الثالث بمدينة طرابلس بتكلفة 4.26 مليار دينار.

القاهرة - الوسط

صناديق االستثمار مهمة للرخاء 
لكنها باتت تعرض استثمارات 

ذات مخاطر أعلى كالدين 
الخاص ذي العائد المرتفع

●   توقيع اتفاقات ثنائية بين ليبيا ومصر بحضور الدبيبة ومدبولي.

الوطنية  الوحدة  حكومة  تصر  متسارعة  خطوات 
إذ  اإلعــمــار،  ــادة  إع ملف  بها  تسيِّر  أن  الموقتة 
واتفاقات  تفاهم  مذكرات  تفعيل  على  حرصت 
موقعة مع عدد من البلدان، منها مصر خالل زيارة 
تأكيدها  مع  القاهرة،  إلى  األخيرة  الحكومة  رئيس 
أن الوقت الراهن هو األنسب للمستثمرين األجانب 

لكي يستثمروا أموالهم في ليبيا.
أن  بدوره  كشف  الحويج،  محمد  االقتصاد  وزير 
معتبرًا  دوالر،  مليار   200 تتكلف  ليبيا  إعمار  إعادة 
وأخرى  المحلية،  الدراسات  رصدته  المبلغ  هذا  أن 
قناة  مع  مقابلة  في  موضحًا  الدولي،  البنك  أعدها 
مع  ملتقيات  عقد  إلى  اتجهت  ليبيا  أن  »الحرة«، 
رجال األعمال مع دول، منها: مصر وإيطاليا وتركيا 
األولوية  أن  إلى  مشيرًا  وفرنسا،  والجزائر  وتونس 

للعقود القديمة الموقعة مع عدد من الدول.

أنسب وقت لالستثمار
ألي  األفضل  هو  الراهن  الوقت  أن  الحويج  واعتبر 
بسبب  ليبيا  في  األمــوال  لحصد  أجنبي  مستثمر 
الوضع الذي يحتاج إلى إعادة إعمار، »ومن ال يفعل 
ذلك ال يمكنه أن يفعله في بلد آخر«. وتابع: »نريد 
الذي  االشتراكي  بدل  وحديث  جديد  اقتصاد  بناء 
نظامًا  نريد  فنحن  السابق،  النظام  به  يعمل  كان 
االستثمار  بمساهمة  ورقميًا،  معرفيًا  اقتصاديًا 
تركز  أن  على  الخاص،  والقطاع  والمحلي  األجنبي 

هذه االستثمارات على الخدمات«.
الحكومة  قدمتها  تسهيالت  إلى  الحويج  وأشار 
حوافز  وتقديم  األجنبية،  االستثمارات  لجذب 
استغالل  »أردنا  مضيفًا:  مشروعات،  إلقامة  عالمية 

التسهيالت وفق القانون رقم 9«.
ليبيا،  دخل  مصادر  تنويع  ضــرورة  على  وشــدد 
»فالنفط يشكل اآلن 97 % من اإليرادات.. ونريد أن 
تكون هناك مصادر أخرى تمثل موارد للدولة بنسبة 

60 %، فموقع ليبيا ثري ويمكن االستفادة منه«.

شراكة مع أميركا
الواليات  مع  شراكة  عقد  عن  الحويج  وتحدث 
المتحدة في مجال النفط والغاز، مع استهداف ليبيا 
إنتاج ثالثة ماليين برميل نفط يوميًا في السنوات 

المقبلة. 
واعتبر أن الحكومة تعمل على وضع قواعد لمن 
حكومة  أنها  فكرة  على  التركيز  دون  بعدها  يأتي 

في  المقررة  االنتخابات  نهاية  بعد  سترحل  موقتة 
24 ديسمبر المقبل.

وفيما يخص عدم اعتماد الميزانية، قال: »نحن 
المالية، وذلك  إدارة الوضع عبر الهندسة  نستطيع 
أو  تخصيصها  للحكومة  يجوز  رســوم  طريق  عن 
أو  االستثمارية  الصناديق  الحصول على موارد من 
صرف  ينتظم  حتى  ميزانية،  آخر  على  بناء  الصرف 

المرتبات وال توجد مشاكل كبرى«.
وعن إصرار الحكومة على المضي في مشروعات 
قال  سنوات،  تنفيذها  ويستغرق  األجــل  طويلة 
لوضع  مشروعات  تنفيذ  على  تعمل  الحكومة  إن 
البنية األساسية للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إجراء 

والرئاسية. البرلمانية  االنتخابات 
مصر  مع  عقود  الحكومة  توقيع  إلى  تطرق  كما 

ولم  مليارًا،  بـ33  واإلسكان  الكهرباء  مجال  في 
أو  ــدوالر  ال أم  بالدينار؛  القيمة  كانت  إذا  يحدد 
األخيرة  الزيارة  أن  إلى  نوه  كما  المصري.  الجنيه 
وتحديث  تفعيل  شهدت  القاهرة  إلى  الليبي  للوفد 
الحكومة  سعي  إطار  في  مصر  مع  موقعة  اتفاقات 

إلعادة اإلعمار.

مصادر التمويل
هناك  أن  أوضــح  التمويل،  مصادر  يخص  وفيما 
منها  ليبيا،  تملكها  عديدة  استثمارية  صناديق 
االتصاالت.  وشركات  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
الشركات  مساهمة  إلى  ليبيا  سعي  على  وشــدد 
توقيع  وكذلك  ليبيا،  إعمار  إعــادة  في  المصرية 

شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.
وقال  الصرف،  تعديالت سعر  تحدث عن  الحويج 
لالقتصاد  المناسب  للدوالر  التعادلي  السعر  إن 
البنك  دراسات  بحسب  دنانير،  ثالثة  هو  الرسمي 
»رغم  وتابع:  الليبية.  االقتصاد  ووزارة  الدولي 
الناحية  مــن  لكن  العملة،  سعر  على  االتــفــاق 
يعادل  االقتصادي  الصرف  سعر  فإن  االقتصادية، 
السعر  »هــذا  متابعًا:  دوالر«،  لكل  دنانير  ثالثة 

علمي، ويستطيع البنك المركزي أن يدافع عنه«.
قرار  بدأ تطبيق  الماضي،  يناير  الثالث من  وفي 
الدينار  صرف  سعر  بتعديل  المركزي  المصرف 
حقوق  مقابل  الوطنية  العملة  سعر  ليصبح  الليبي، 
 4.48 الدوالر  يعادل  أي   ،0.1555 الخاصة  السحب 

دينار.
توحيد  مهمة  أن  إلــى  االقتصاد  ــر  وزي ــار  وأش
مصرف ليبيا المركزي من اختصاص مجلس النواب 
»توحيد  أن  مؤكدًا  للدولة،  األعلى  والمجلس 

المؤسسات هدف من أهداف اتفاق جنيف«. 

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة:

●   أعمال إنشاءات عامة لجهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان بحي أبو سليم في طرابلس.

الحويج: يجب تنويع مصادر الدخل 
بحيث يشكل النفط 40 % فقط

شراكات مع 7 دول عربية وأجنبية 
لالستثمار في مشروعات منوعة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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اقتصاد 09

الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الوزراء  مجلس  رئاسة  أذنت 
لتنفيذ  التعاقد  إجراءات  بمباشرة  المواصالت  مشروعات  لجهاز 
مشروع أعمال الصيانة العاجلة لجسر وادي الكوف بالجبل األخضر، 

شرق البالد.
جسر  هيكل  في  وشروخ  تشققات  األخيرة  اآلونة  في  وظهرت 
من  عددًا  دفع  ما  األخضر،  الجبل  بمنطقة  الحيوي  الكوف  وادي 
الجهات والمسؤولين في المنطقة إلى مطالبة الحكومة بالتدخل 

من أجل إجراء صيانة عاجلة للجسر.
ويقع جسر وادي الكوف في الجبل األخضر، غرب مدينة البيضاء 
ويعتبر  المرج،  ومدينة  البيضاء  بين  ويربط  كيلومترًا،   19 بنحو 
أكبر جسر كبلي خرساني في البالد، إذ يبلغ ارتفاع عموديه 160 

مترًا تقريبًا.
 

صيانة عاجلة لجسر وادي الكوف
الدبيبة يتابع توزيع السيولة النقدية باملصارف التجارية السعر بالدوالرنوع الخام

75.73برنت

71.80غرب تكساس

71.36دبي

73.47سلة أوبك

71.11أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/22/ 2021

تدشني خط رحالت جوي
مع مالطا بعد توقف عامني

إقرار زيادة العالوة الحقلية 
للعاملني في النفط

أوروبيون يتظاهرون

 ضد ارتفاع أسعار الشقق

»العالوة  نسبة  زيادة  عون،  محمد  والغاز،  النفط  وزير  قرر 
الحقلية« للعاملين بقطاع النفط بنسبة 75 %، على أن »تصرف 
مقابل كل يوم عمل فعلي للعاملين الوطنيين بمواقع الحقول 

البرية والبحرية وكذلك الموانئ البحرية«.
البرية  56 دينارًا للعاملين بالحقول  ونص القرار على زيادة 
لمن أمضوا في خدمتهم أقل من خمس سنوات، وتصل إلى81 

دينارًا لمن أمضوا أكثر من 15 سنة في الخدمة.
إذ  البحرية،  الحقول  في  للعاملين  بالنسبة  القيمة  وتزيد 
خمس  من  أقل  الخدمة  في  أمضوا  لمن  دينارًا  بـ86  تقررت 
سنوات وتصل إلى 159 دينارًا لمن أمضوا أكثر من 15 سنة. 
أما العاملون في الموانئ البحرية فقد تفاوتت العالوة بين 46 

و70 دينارًا، حسب عدد سنوات الخدمة. 

دفع سكان  إلى حد  السكن  أسعار  في  تزايدًا  أوروبا  تشهد 
بعض المدن مثل برلين للنزول إلى الشارع احتجاجًا على هذه 
في ظل  ارتفاعها  السكنية  العقارات  أسعار  وواصلت  المشكلة، 
أزمة تفشي وباء»كوفيد - 19« مدفوعة بالطلب المستجد على 

المزيد من المساحة من قبل بعض األسر.
بنسبة  والشقق  المنازل  أسعار  ارتفعت  اليورو،  منطقة  وفي 
6.2 % في الفصل األول من السنة بالمقارنة مع الفصل نفسه 
منتصف  منذ  يسجل  ارتفاع  أعلى  وهو  الماضية،  السنة  من 

2007، بحسب البنك المركزي األوروبي.
بنحو  زيادة  لإلحصاءات  األوروبي  »يوروستات«  معهد  رصد 
وأوضحت   ،2015 منذ  أوروبا  في  المساكن  أسعار  في   %  30
الخبيرة االقتصادية ساندرين لوفاسور، المتخصصة في الشأن 
لألوضاع  الفرنسي  المرصد  في  السكن  ومسائل  األوروبي 
االقتصادية لوكالة »فرانس برس«، إننا ال نبني بما فيه الكفاية 

بالمقارنة مع الحاجات.
غرار  على  الصغيرة  الدول  في  حدة  أكثر  االرتفاع  ويكون 
لوكسمبورغ، حيث بلغ %17 في الفصل األول من العام 2021 
انتشار  مع  المشكلة  وتفاقمت  السابقة،  السنة  مع  بالمقارنة 
وباء »كوفيد- 19«، فتوقفت ورش البناء في ظل الحجر الصحي 
تؤخر  البناء  بمواد  اإلمدادات  صعوبات  تزال  وال  واإلغالق، 

األشغال.
العيش  إلى  بالحاجة  عديدة  أسر  شعرت  ذلك،  وبموازاة 
نفسها  وجدت  بعدما  الكبرى،  المدن  خارج  أكبر  مساحات  في 

محتجزة داخل شقق صغيرة في ظل الحجر.

دشنت ليبيا مع مالطا أول خط للرحالت بين البلدين بعد توقفها 
الوحدة  بحكومة  المواصالت  وزير  أكد  حسبما  عامين،  من  ألكثر 
الوطنية الموقتة، محمد الشهوبي، بحضور وزير االقتصاد والتجارة 

محمد الحويج.
وشهد مطار معيتيقة، اإلثنين الماضي، وصول الطائرة التابعة 
بدولة  االقتصاد  وزير  متنها  وعلى  المالطية،  ميدافيا«  لـ»طيران 
مالطا، حيث كان في استقباله وزيرا المواصالت واالقتصاد، بحضور 
مصلحة  ورئيس  الجوي،  النقل  لشؤون  المواصالت  وزارة  وكيل 

المطارات، ومدير عام مطار معيتيقة.
ورأى الحويج أن هذه الخطوة تسهم في »تسهيل حركة أصحاب 
بين  مشتركة  ومعارض  ملتقيات  وتنظيم  البلدين  بين  األعمال 
التجاري وتحفيز  التبادل  الفعاليات االقتصادية بهدف رفع مستوى 
 9 في  والمالطية  الليبية  المواصالت  وزارتا  ووقعت  االستثمار«. 
سبتمبر الجاري اتفاقية بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد 
االنتهاء من إعداد البروتوكوالت المطلوبة، بحسب ما أعلنه رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خالل مؤتمر صحفي 

في فاليتا مع نظيره المالطي.
وقبل أيام زار وفد من شركة الطيران المالطية »ميدافيا« طرابلس، 
واجتمع مع وزير المواصالت محمد سالم الشهوبي، ومسؤولي الوزارة 
أجل  من  صليبا،  تشارلز  طرابلس،  لدى  المالطي  السفير  بحضور 

الحصول على تراخيص الهبوط واإلقالع. 

●  طائرة أول رحلة جوية بين مطار معيتيقة في طرابلس ومالطا بعد توقف أكثر من عامين

●  متظاهرون ضد أسعار السكن في برلين.

طرابلس - الوسط

●   صورة تجمع الدبيبة وعون وصنع اهلل أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وزارة النفط تدعو »املؤسسة« إلبعاد شبح الخالفات عن القطاع
طالبت بـ»عوائد نفطية غير منقوصة«

حكومة  رئيس  من  كاًل  جديد  لقاء  جمع 
الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير 
بالمصارف  النقدية  السيولة  توزيع  لمناقشة 

ليبيا. مناطق  مختلف  في  التجارية 
المصرف  بمقر  الكبير  مكتب  في  اللقاء  جرى 
في العاصمة طرابلس، وخالله طمأن المحافظ 
لجميع  السيولة  توفير  بأن  الحكومة  رئيس 

بشكل  يسير  الليبية  المدن  بكل  المصارف 
الحكومة  بين  بالتنسيق  وذلك  طبيعي، 

الميزانية. بنود  تنفيذ  المركزي في  والمصرف 
المركزي  المصرف  أعلن  الماضي  واألسبوع 
مليون   275 بقيمة  نقدية  سيولة  توزيع 
الغربية  بالمناطق  البالد  مصارف  على  دينار 
سبتمبر  شهر  مطلع  منذ  والجنوبية،  والشرقية 

.2021

يائس  أو  بائس  إال  يجحدها  أو  ينكرها  ال  مهمة، 
دور  من  للنيل  ساٍع  أو  الوطنية،  الذاكرة  لتشويه 
للسيادة  ضمان  من  يمثله  وما  السيادي  الوزارة 
في  عليها  يعول  ثروة  على  الليبية  للدولة  الوطنية 

المعيشي«. والرخاء  االقتصادي  النمو 
القوانين  دور  »تفعيل  ضرورة  على  وشددت 
الذي  الصحيح،  بالشكل  الوطنية  والتشريعات 
وحده  وهذا  المسؤوليات،  ويحدد  ويوضح  يرسم 
يحاول  من  كل  على  الفرصة  بتفويت  كفيل 
لغير  المورد  هذا  تسخير  أو  االستئثار  أو  االستفادة 

العامة«. الوطنية  المنفعة  أوجه 

في  الوزارة  طالبت  xكما  عون.  محمد  النفط  وزير 
االلتزام  بضرورة  الماضي،  الثالثاء  أصدرته  بيان، 
لقطاع  المنظمة  واإلجراءات  والقرارات  بالقوانين 
الدبيبة  بين  عقد  الذي  االجتماع  ومخرجات  النفط، 
وعون وصنع اهلل في 5 سبتمبر الجاري، مشددة على 
ضرورة »التقيد التام والواضح بالتشريعات النفطية، 

حيث كان عدم التقيد بها سبب الخالف«.

المطلوبة المهنية 
بـ»السير  كذلك  المؤسسة  نادت  الوزارة 
المسؤوليات  بإدارة مهنية راشدة ترقى لمستوى 

أن  منه  ينتظر  وطنيًا  برنامجًا  تخدم  الوطنية، 
منقوصة،  غير  عوائد  من  القومي  الدخل  يعظم 
في  ممثلة  الوطنية  السيادة  مظلة  وسترعاها 
النافذة،  والتشريعات  اإلجراءات  ووفق  الوزارة، 
بانتظام  العمل  سير  لضمان  إقراره  تم  وما 
المآرب  أصحاب  على  الفرصة  وتفويت  واطراد، 
المليئة  الفرقة  أبواق  وإسكات  الوطنية،  غير 

والضغينة«. بالحقد 
الوزارة  قالت  النفط،  صناعة  في  دورها  وعن 
من  الخمسينات  منتصف  منذ  القطاع  قادت  إنها 
وتاريخية  وطنية  محطات  »عبر  الماضي،  القرن 

الوطنية  الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزارة  دعت 
الموقتة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى 
الحكومة،  رئيس  قرار  بعد  الخالفات«  شبح  »إبعاد 
عبدالحميد الدبيبة، سحب قرار إيقاف رئيس مجلس 
على  مشددة  اهلل،  صنع  مصطفى  المؤسسة  إدارة 

ضرورة أن تكون العوائد النفطية »غير منقوصة«.
»بناًء  صدر  الدبيبة  قرار  إن  الوزارة  وقالت 
كبير  جزء  على  توافق  وال  تتفهمها،  إجراءات  على 
قد صدر من  كان  الدبيبة  إيقاف  قرار  أن  إذ  منها«، 
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انهيار ثروات أثرياء العالم.. خسروا 135 مليار دوالر في يوم واحد

●   مقر شركة »إيفرغراند غروب« في الصين.

أثرياء  التي خسرها  المبالغ  قيمة  دوالر  مليار   135
العالم بعد انهيار األسهم في عدد من الدول، فقد 
العالم  األسهم حول  أسواق  في  االضطراب  سادت 
غروب«  »إيفرغراند  شركة  حول  المخاوف  بسبب 
أكبر  جعلتها  سيولة  أزمة  تعاني  التي  الصينية 

شركة مثقلة بالديون في الصين.
ثروات  أكبر  على  بالسلب  أثر  االضطراب  هذا 
ما  العالم  في  شخص   500 أغنى  فقد  إذ  العالم، 

مجموعه 135 مليار دوالر، اإلثنين الماضي فقط.
»تسال«  شركة  من  ماسك  إيلون  وقاد 
األعلى   - ثروته  صافي  تراجع  فقد  االنخفاضات، 
عالميًا - بنحو 7.2 مليار دوالر، لتصل إلى 198 مليار 

دوالر، وفقًا لمؤشر شبكة »بلومبرغ« األميركية.
أما جيف بيزوس، مؤسس شركة »أمازون دوت 
األميركية،  سياتل  في  مقرها  يقع  التي  كوم«، 
الثروات  أكبر  تصنيف  في  الثاني  المركز  وصاحب 
بالمؤشر، فخسر 5.6 مليار دوالر، مما قلص ثروته 

إلى 194.2 مليار دوالر.
الصينية،  الشركة  في  السيولة  أزمة  وأثارت 

مخاوف بشأن انتشار عدوى مالية محتملة.

الخزانة  لتحذير وزيرة  أيضًا  واستجابت األسواق 
األميركية، جانيت يلين، من احتمالية وقوع كارثة 
سقف  رفع  في  المشرعون  فشل  إذا  اقتصادية، 

الديون.
بنسبة  بورز«  آند  مؤشر»ستاندرد  انخفض  وقد 
المستوى األكبر عددًا منذ مايو. كما  1.7 %، وهو 
»إيفرغراند«  إدارة  ورئيس مجلس  واصل مؤسس 
»بلومبرغ«  تصنيف  في  االنحدار  يان،  كا  هوي 
أدنى  إلى  الشركة  أسهم  انخفضت  إذ  للثروة، 
مستوياتها منذ عقد من الزمان. وتبلغ ثروته اآلن 
7.3 مليار دوالر، بانخفاض عن أعلى مستوى وصل 

له في 2017، والبالغ 42 مليار دوالر.
أكبر مطورين عقاريين في هونغ كونغ فقد  أما 
سنغ  هانغ  مؤشر  في  كبرى  خسائر  بهم  لحقت 
لي  العقارات:  مليارديرات  خسر  إذ  كونغ،  بهونغ 
شاو كي، يانغ هويان، لي كا شينغ، وهنري تشينغ 

أكثر من 6 مليارات دوالر مجتمعين.
التجارة  منصة  مؤسس  هوانغ،  كولين  وخسر 
هذا  دوالر  مليار   29.4 »بيندودو«  اإللكترونية 
في  آخر  شخص  أي  من  أعلى  الرقم  وهذا  العام، 
دوالر  مليار  لـ2.3  خسارته  ذلك  في  بما  الصين، 

اإلثنين الماضي.

بكين- وكاالت

.. وافتتاح شركة نفط ليبية في لندن
للنفط مصطفى صنع  الوطنية  المؤسسة  إدارة  رئيس مجلس  افتتح 
الل،ه مقر شركة »مرزق للخدمات النفطية المحدودة« في لندن، كما 
غريمستون؛  جيرالد  اللورد  لالستثمار  البريطاني  الدولة  وزير  التقى 

لمناقشة التعاون البريطاني مع ليبيا في مجال الطاقة.
اإلثنين  جرى  الذي  االفتتاح  هامش  على  المؤسسة،  وأوضحت 
المملكة  في  تأسست  تجارية  خدمات  شركة  »مرزق«  أن  الماضي، 
المتحدة من قبل المؤسسة، وتركز على »خلق قيمة مضافة ألعمال 
لتمكين  الدعم  توفير  خالل  من  الطبيعي،  والغاز  البترول  استخراج 

الشركات من تحسين عملياتها التجارية وتقييم أداء الشركات«.

خدمات توفرها الشركة الجديدة
ودراسات  وأبحاث  االستشارية  األعمال  الشركة:  خدمات  وتشمل 
التخطيط  خدمات  توفير  يتم  أن  على  األعمال،  وخدمات  السوق 

والفنيين  الهندسين  والموظفين  األعمال  وتطوير  االستراتيجي 
وخدمات الدعم من قبل قسم الخدمات االستشارية.

وكذلك، توفير معلومات السوق، من خالل مجال أبحاث ودراسات 
السوق، وستقدم الشركة أيضًا قيمة لسلسلة التوريد الخاصة بشركات 
مؤسسة النفط. ورأت المؤسسة أن الشركة »ستضيف قيمة مضافة 
البريطانية  الشركات  التعاون مع  لنا من خالل  التابعة  لنا وللشركات 
الكبرى، بما في ذلك مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون 

الرائدون، بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع«.
يتجاوز  بما  للنفط  اإلنتاجية  طاقتها  توسيع  طموحات  إلى  ولفتت 
مليوني برميل يوميًا، »وستساعد شركة مرزق في تحقيق هذا الهدف، 
الوطنية  الشركات  غرار  على  للمؤسسة  خارجية  كذراع  تعمل  حيث 

األخرى للدول المنتجة للنفط«.
لماذا لندن؟

إلى  يعود  ذلك  أن  المؤسسة  أوضحت  لندن،  اختيار  سبب  وعن 
بالقرب  استراتيجيًا  مركزًا  يوفر  »موقعًا  البريطانية  العاصمة  اعتبار 
من شركات الهندسة واالستشارات والتقنيات الممتازة التي ستدعم 

المؤسسة وشركة مرزق في تلبية خطط نموها«.
العمل  مناقشة خطط  غريمستون جرت  اللورد  مع  لقاء صنع  وفي 
النفط  مرافق  بتطوير  المهتمة  الوطنية  النفط  وشركات  المشتركة 
للطاقات  المستقبلية  والخطط  الليبية  والبحرية  البرية  والغاز 
المتجددة، مع التركيز على تحقيق أهداف خفض الكربون واالستثمار 

والتحول إلى استخدام الطاقات المتجددة«.
ممتازة  »فرصة  وجود  إلى  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 
إلثبات  قوية  بحلول  تزويدنا  في  البريطانية  الشركات  مع  للتعاون 
أعمالنا في المستقبل، كما أننا ممتنون لمجلس األعمال البريطاني - 

الليبي لدعمه المستمر في دفع أعمالنا إلى األمام«. 

لندن - وكاالت
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الصوفي.. واإلنسان ورعاة البقر!!
سالم الكبتي

غربة في غربة
»بمناسبة 11 سبتمبر«

تنوعت المجموعات التي ينتمي لها في موطنه الجديد فرنسا، ولكل مجموعة خاصية، تميزها عن 
المغربي،  نعيم  إلى  الفرنسية،  ورفائيل  الفرنسي  لوران  فمن  الثنائية،  صداقاته  وتنوعت  غيرها، 
ومحمد البنيني، وحسين اللبناني، وعبداهلل السنغالي، إلى خوسيه اإلسباني، وايزابيل األرجنتينية.

زمالؤه في كلية الحقوق لهم ما يميزهم عن جماعته في المدينة الجامعية، وزمالؤه في المدينة 
وأولوياتها،  فلكل مجموعةٍ طابعها، وخطابها،  الجامع،  يميزهم عن جماعته في  ما  لهم  الجامعية 
كسب القدرة على أن يتعامل مع كل منها؛ وفق خصوصيتها، ويجد متعًة في مشاركة كل مجموعة 
الفطر  بعيدي  ويحتفل  الجميع،  في  السنة  رأس  في  ويذوب  الجميع،  مع  التهاني  فيتبادل  أعيادها، 

واألضحى وبالمولد النبوي، ويشارك صديقه اللبناني أحزانه في عاشوراء.
بربرية،  فيه  تحدثت  الذي  اليوم  إلى  زمالئه،  ومع  أصدقائه  مختلف  بين  سلسة  حياته  مضت 
تدثرت بالدين، وقضت على أرواح مئاتٍ من أبرياء ذهبوا ضحية صراع بين بعض من يسعون في 
العالم؛ ليحكموه، ومن يسعون فيه؛ لكي يلبسوه كرهًا ما يلبسون، جسامة الهجوم وعدد الضحايا 
وهناك؛  هنا  تجاوز هجمات صغيرة  المرة  األمر هذه  العالم،  كيان  َقلبَ  االقتصاد  قلِب  في  ومكانه 
الخصم،  إدماء  هو  فالمهم  وعددهم،  للضحايا  أهمية  دون  المتاحة،  الوسائل  بجميع  لحرب  ليصل 

ومحاولة إصابته في مقتل قدر اإلمكان.
كل  على  االستياء  عمموا  استيائهم،  إخفاء  يستطيعوا  لم  به،  المحيطين  سلوك  في  الحدث  أثر 
المسلمين، فعباراتهم تجاوزت الحدث؛ لتصل إلى من ينتمون إلى دين شخوص الحدث، فقد أصبح 

األمر ال يتعلق بفعل الفاعلين بل بالفكر الذي دفعهم إليه.
محاكمات صورية أصبحت تدور على شاشات التلفاز، وفي أروقة الجامعة عن الدين الذي ينتمون 
البشر  نظر  له من خالله صعوبة  بدت  واقعي صعب،  امتحان  إنه  منها،  نسلوا  التي  واألرض  إليه، 
للفرد كفرد مستقل عن عرقه، ودينه، وبلده. وأصبحت أوصاف وأخطاء من ينتمون لنفس الدين أو 

الوطن تالحقه، مهما كان مختلفًا.
ولقريته من خيٍر وشر، وهنا في فرنسا ينسب  قرباه  لذوي  ما ينسب  له  بلده، ينسب  هناك في 
فردي، وال  يعيش بشكل  دينه، فال هناك  ولمعتنقي  لوطنه  ينسب  ما  وأن كان بشكل مستتر؛  له؛ 
رأى عقلية أهله تحيط به هنا في فرنسا، فال  إلى بلده،  أرجعه  اليوم  هنا يعيش بشك فردي. هذا 
يختلف الفرنسيون عن أهل بلده إال من حيث كونهم بلسان ولباس مختلف، ظن أن ما مر بهم في 
الماضي قد تجاوز بهم ذلك، ومروا على جسره إلى ضفة أخرى، لكن هذا الحدث جعله يظن أنهم 

ال يزالون في الضفة نفسها.
نظرات االتهام تالحقه في الجامعة وفي محطات الحافلة، وحتى داخل المكتبة، كأنهم يقولون 
النفس،  في  اتهام كامن  ومباشرًا،  اتهام صريحًا  ال  األبرياء؟،  تقتلون  لماذا  فعلتم هذا؟،  لماذا  له: 
لم  الدفاع، فهو  أن يستطيع  االتهام، دون  ثنايا كلماتهم، يشعر بقسوة  يظهر في عيونهم وبين 

يسمع شيئًا واضحًا موجهًا إليه شخصيًا، لهذا؛ ينتابه شعور بأن ذلك قد يكون مجرد أوهام.
بما  فخور  أنه  لو  كما  مسلم  له سمات  أو  مسلم  كل شخص  إلى  ينظرون  أصبحوا  األمر،  تطور 

اقترف، وكما لو أنه عنيف بطبعه وإرهابي بتكوينه أومجرم بالفطرة.
انعكس األمر الذي حدث على بعد آالف األميال عليهم هنا في جلساتهم في المقاهي وفي مقاعد 
الدراسة، فنظرات الشرطة ليست كما كانت، تعامل األساتذة ليس كما اعتاد، ومرح الطلبة معهم 

فيه نوع من التردد ومغالبة النفس، فقد أصبحت النظرة له على أنه اآلخر.
وجد نفسه طرفًا في ثنائية المسلم، وغير المسلم، العربي واألوروبي، ثنائية كانت تحتاج لحدث 
بمثل هذا العدد من الضحايا؛ لكي يراها أمامه، ثنائية لم يكن يراها من قبل، أو لم يرد أن يراها، 
أو لم يكن بحاجة ألن يرها؛ ألنه كان يبحث عن بديل لغربته في وطنه، وإذا به يقع في غربة داخل 

غربة.
معاملته  أن  الحدث  هذا  مع  وأدرك  أكثر،  منه  وتمكن  بالغربة من جديد،  الشعور  إليه  عاد  فقد 
لذاته؛ استقالاًل عن أصله، وفصله، ودينه، والبالد التي جاء منها مجرد وهم، الحقيقة كانت تحتاج 
لمثل ما حدث؛ لكي يُرفع عنها الغطاء، فيبدو أن ال أحد يمكن أن يعاملك فقط كما أنت، ويتخلص 

من حكايات التاريخ، وال أحد يمكن أن ينظر إليك بعيدًا عن بلدك، ويفصلك عما يراه في دينك.
كان كثير من الفرنسيين يبحثون عن كبش فداء، يلقون عليه نظرات االستنكار، ويحملونه أوزار 
جليًا  له  بدا  األكباش.  إال كبش من هذه  وما هو  األميال،  مئات  بعد  على  أفراد مسلمون  فعله  ما 
عقول  بها  تتشبع  ولم  المحاكم،  قاعات  يتعد  لم  أخرى(  وزر  وازرة  تزر  )وال  قاعدة  نطاق  أن  واضحًا 

البشر بعد.
لوهلة، بدت له رافائيل كسالمة، وأدلين كحليمة، وسبياستيا كمسعود، وربما أشد قتامة، فهناك 
تُلقى عليه أوزار قرية وقبيلة وعائلة، أما هنا فتلقى عليه أوزار أفعال لماليين البشر، ال لشيء؛ إال 

ألنه يشترك معهم في العرق أو الدين.
األحداث  مرت  ساكنيها،  لكل  جناحها  وتخفض  كانت،  كما  تعود  كي  لوقت؛  فرنسا  احتاجت 
الدامية، وضعت آثارها في إطارها، بعد أن فاضت عليه، وسكبت بعض الحبر على األذهان، اختفت 

آثار الصدمة من على الوجوه واأللسن.
أكثر،  المجتمع  قيم  تتجذر  كي  ألمها؛  رغم  األحداث،  هذه  مثل  تمر  أن  المفيد  من  يكون  ربما 
ذلك  بعد  يمكن  الجمعي؛  للعقل  تشققات  للعيان  تظهر  ففيها  أكبر،  بشكل  الفرد  عقل  وينضج 
ترميمها، وبترميمها يمكن لإلنسان أن يخطو من مرحلة إلى مرحلة، ويستوعب أخاه اإلنسان؛ أيا 

كان اختالف هذا اإلنسان.

الهادي بوحمرة

)إن مملكتي ليست من هذا العالم(
عبدالباسط الصوفي

عبدالباسط  وصــل   1960 سبتمبر  أيــام  أحــد  في 
الصوفي الشاعر السوري إلى بالده عبر البحر في تابوت 
أربعة  قبل  مأساوية  ظروف  في  انتحر  أن  بعد  مغلق 
ضمن  هناك  معلمًا  يعمل  كان  حيث  غينيا؛  في  أشهر 
الوحدة  أيام  البالد  تلك  للعمل في  أرسلت  التي  البعثة 

)المصرية - السورية(.
رحيله  من  قليلة  أشهر  بعد   1961 مــارس  وفــي 
ريفية( في  )أبيات  الوحيد  ديوانه  والمفجع صدر  الكبير 
بيروت عن دار اآلداب. أشرف على إصداره الشعراء: نزار 
قباني وبدر شاكر السياب وخليل حاوي. وشكل صدوره 
انتصارًا لقضية الشعر العربي المعاصر في تلك األعوام 

وكان أيضًا صوتًا ممتازًا من أصوات الحداثة والتجديد.
الديوان.  وصــدور  الغياب  على  مضت  عامًا  ستون 
كان الصوفي شاعرًا حقيقيًا انطفأ قبل أن ينال المزيد 
وحتى   1931 العام  منذ  القصيرة  حياته  التوهج.  من 
وحيدًا  تنتابه  نفسية حادة ظلت  آالم  بعد  انتحاره  يوم 
معها..  التوافق  يستطع  ولــم  األفريقية  غربته  في 
واالحتراق  باإلبداع  تمتلئ  وحدها  كانت قصيدة  حياته 

والمعاناة.
سيرة  تمتد  جذورها  عائلة  وسط  حمص  في  ولد 
رجالها إلى أبي الخير الصوفي. وصار معلمًا في مناطق 
التزم  شعريًا  خطًا  وانتهج  لحمص  مجاورة  مختلفة 
ال  التي  حمص  وخــارجــه.  وطنه  في  اإلنسان  قضايا 
تبتعد عن حماة وحلب. السهوب والتالل ونهر العاصي 
ومعرة النعمان وخالد بن الوليد والمتنبي وأبي فراس 
نفسها:  الفترة  في  آخرين  شعراء  شهدت  الحمداني.. 
ووصفي  السود  عيون  وعبدالسالم  محمد  ناديم 
لم  لشعراء  أسماء  وغيرهم.  فاخوري  وناصوح  قرنفلي 
العربي  الجيل  أغلبهم فرصتهم كاملة وال يعرفها  ينل 
نتاجها  عطائها.  مع  يتواصل  ولم  أغلبه  في  المعاصر 
الشعري توقف عنده النقاد ولم يستمر في المزيد من 
وأبعد  عنه.  النسيان  وإجالء صدأ  فيه  والدراسة  البحث 
في  الجافة  التقليدية  المدرسية  المناهج  عن  كثيرًا 
الثائر  الخليج  امتداد  على  ومدارسها  العروبة  معاهد 

وإلى المحيط الهادر.. سابقا!
التراث  عبر  تجربة  عاش  غينيا  في  وجــوده  خالل 
وحياة  والفن  بالفلكلور  تأثر  منه.  واستفاد  األفريقي 
اإلنسان في الغابة وتحرر غينيا التي استقلت قريبًا في 
سيكتوري  وقادها  الفرنسي  االستعمار  عن  األيام  تلك 
األفريقي  النضال  عناوين  صدارة  في  وصارت  وحزبه 
الصوفي  عند  واضحًا  التأثر  هذا  وظهر  الحرية.  لنيل 
من خالل قصائده الشهيرة: مكادي والطبول وثيرانك 
والحصاد. تقنع بأسطورة مكادي حلم العبيد باالنعتاق 
كانت  الباردة(.  والنبعة  الراقدة  )الجزر  إلى  والوصول 
وأطولها،  قصائده  أشهر  الواقع من  في  القصائد  هذه 

المستجد  الطالباني  للحدث  متابعاتي  من 
عن  العرب  الصحفيون  كتب  أفغانستان،  في 
وانتصار  األميركية،  المتحدة  الواليات  هزيمة 
قدماء  »الطالبانيون«  أما  »طالبان«،  حكومة 
سيرتهم  في  ـ  قرأت  فيما  ـ  يكتب  فلم  وجددًا 
أحد. أنا ال تهمني في كتاباتي إال ليبيا وسيرة 
كيف  جيدًا  أعرف  اللتين  السلطة  في  الليبيين 

أكتب عنهما.
والقديمة  الجديدة  طالبان  فيه  تختلف  ما 
إيران مبدأ »تصدير  النظام اإلسالمي في  عن 
الثورة« كنظام إسالمي بديل عن األنظمة في 
كفلت  األولى  طالبان  ولكن  المجاورة،  البلدان 
يصدِّر  أن  »القاعدة«  لتنظيم  رعايتها  تحت 
 11 في  نشاطهم  متوجًا  وجهادييه،  جهاده 
التجارة  مركز  برجي  بتفجير   2001 سبتمبر 
وزارة  مبنى  من  وجزء  نيويورك  في  العالمي 
الواليات  أدانــت  والــذي  واشنطن  في  الدفاع 
المشتبه  القاعدة  تنظيم  األميركية  المتحدة 
طالبان  حركة  واعتبرت  بتنفيذه  الرئيسي 
المسيطرة على العاصمة كابل وحكمت البالد 
بين 1996 و2001 لكونها تؤويه المشتبه به 

الثاني.
يسيطرون  وهم  الجدد،  الطالبانيون  دأب 
عبر  يكشفوا  أن  كــابــل  عــلــى  ثــانــيــة  مــرة 
البرغماتية  السياسة  لضرورات  التي  الميديا 
استساغوها، أن لحركتهم وجهًا مغايرًا تظهره 
عمر  المال  قيادة  تحت  به  عُرفت  لما  مخالفًا 
الحكم، سنة  زعيم يصعد سدة  أول  كان  الذي 
الخميني  زعامة  لرمزية  سنيًا  منافسًا   1996
عُد  مما   ،1979 العام  منذ  الشيعية  إيران  في 
والدينية  السياسية  أبعادها  تزال  ال  سابقة 
والفكرية تثير الشكوك واألسئلة. ولكن خالفًا 
أيديولوجي  الذي عزز سلطته بطاقم  للخميني 
في  سامقة  فكرية  مكانة  لهم  مرجعيين  من 
وعاشوا  تأهلوا  ومثقفين  ومفكرين  ــران،  إي
وحاميه  القاعدة،  تنظيم  زعيم  فإن  أوروبا،  في 
مشروعيتيهما  افتقرت  الطالباني  الزعيم 

للحاشية األيديولوجية والفكرية.
وحركة  القاعدة،  تنظيم  لتاريخ  المتابعون 
عناصر  بــروز  مغزى  عــن  تــســاءلــوا  طالبان 
»الجماعة الليبية المقاتلة« الذين كانوا األكثر 
جميع  بين  من  التنظيم  إلى  بالنسبة  أهمية 
العرب«.  بـ»األفغان  تسموا  الذين  المقاتلين 
في  النائية  أوبــاري  واحة  من  شاب  تبوأ  فقد 
الصحراء الليبية ال توجد دالئل على أنه أكمل 

واحدًا  شعريًا  موضوعًا  تعتبر  اآلخر  جانبها  في  فهي 
في  الرائعة.  واألبعاد  والصور  بالرؤى  ضاجة  وملحمة 
قصيدة مكادي صراع مع المجهول بدا عبرها الصوفي 
وسيرته  وأحزانه  وتجربته  نفسه  عن  يتحدث  وكأنه 
بعض  في  القارئ  بغينيا.  البي  في  وعزلته  ووحدته 
الحزن  إلى  وإضافة  شخصه.  يرثي  أنه  يشعر  األحيان 
اإلنساني الكثيف والتطلع فإنها تحمل قوة في اللحظة 
نفسها وإصرارًا على الحياة ومواجهة كل ما يعيق وجود 
العبارات  فيها  تتراقص  لوحة  إنها  ونضاله.  اإلنسان 
عبر  الــدؤوب  وعطاءه  وكفاحه  اإلنسان  عشق  وتجسد 

المدى. إنها ضد الموت ومع الحياة على الدوام.
ظلت  الفترة  تلك  الصوفي  نظمها  مهمة  وقصيدة 
الفنية  قيمته  عرف  من  صــدور  في  ــدوام  ال على  حية 
فيها  خاطب  البقر(.  )رعاة  قصيدة  إنها  شعره.  وروعة 
من  الكثير  رغــم  بعد  يصح  لم  ــذي  ال أميركا  ضمير 
التجارب التي خاضتها وغاصت فيها. إنه يعري وجهها 
والدم.  والحقد  والعنصرية  الغطرسة  على  القائم  اآلخر 
في  عنها  تختلف  ال  الشاشة  في  البقر  راعــي  سياسة 
العنجهية  المركزية.  المخابرات  في  أو  األبيض  البيت 
والصلف والتعجرف وقهر بني البشر، الزمة لم تتخلص 
منها الواليات المتحدة حتى يعود إليها عقلها واتزانها. 
فيما يظل إنسانها األميركي رغم الدعاية في المكاتب 
المهازل  الثمن نظير هذه  يدفع  العالم  وعبر  والصحف 

دون أن ترتدع أو تراوح مكانها ولو قليال.
الظلم  مواجهة  قضية  ومتجددة.  قديمة  والقضية 
رغم  أميركا  ظلت  فقد  والفنان  اإلنسان  لدى  والعسف 
تصرفاتها  في  غبية  المجاالت  كل  في  الهائل  تقدمها 
فعل  تتورع عن  ال  العالم.  لشؤون  وإدارتها  وتدخالتها 
أي شيء في سبيل مصالحها. فهي العالم نفسه. وهي 
الحانات  يدخل  الذي  البقر  راعي  وهي  المتحدة.  األمم 
ويفرغ طلقات بندقيته نحو األبرياء. وهي التي تمسك 
بخيوط اللعبة وتحرك العمالء. وهي التي تفصل الدنيا 
على مقاسها. وهي التي يبقى معظم رؤسائها يمتلئون 

بعجرفة ثقافة رعاة البقر دون توقف.
األعوام  عبر  المتجددة  قصيدته  في  الصوفي  يقول 

منذ 1960:
)بالرعب والويسكي وظل الموت ينتفض الرجال

وتدق أجراس الصالة
وتغص حانات الرعاة

هذا الذي نبذته وديان وأوته جبال
ماذا يريد؟ جواده. قيثاره. ال يعرفان

جوني نداء مبهم
جوني الجريمة والدم.

حقد بهيمي الصراخ وضحكة ومسدسان
قذفته شيكاغو إلى الدنيا خرافة عنفوان

دوالره صك الخيانة
وسفينه من ألف حانه

جوني يسير إلى الشعوب بظل رايات أجيرة

الميداني  القائد  مرتبة  المدرسي  تعليمه 
الشرعي  الفقيه  كان  بل  »القاعدة«  الثالث في 
يصدر  أن  يفته  ــم  ول ــي،  ــول األص للتنظيم 
مؤلفات تبدي عناوينها هزالة محتواها الفكري 
كـ: رسائل نصح وإرشاد للقاعدين عن الجهاد، 
الجهاد  لقادة  الفكرية  المراجعات  على  وردود 
المصري، وخطبة عيد األضحى. أما المتميزون 
المتداولة  الصور  فيما تظهره  فكانوا  اآلخرون 
من  الحظوة  نالوا  التواصل  مواقع  إعالم  في 

المال ذاته لحركة طالبان.
شخّص  كاتبها  عربية  صحيفة  في  مقالة 
الشرعي  العلم  طلبة  بأنهم  الطالباني  الخلل 
الذين انتقلوا من مقاعد الدراسة إلى ميادين 
دون  السلطة  كراسي  إلــى  وبعده  الجهاد، 
»جند  وصفه  حسب  فهم  انتقالية.  مراحل 
معركة  ويعني  الغلط«.  المعركة  في  اهلل 
بدا  الطالباني  العجز  هذا  والسياسة.  السلطة 
فقد  الليبيين.  الطالبانيين  عحز  في  واضحًا 
اإلسالمية  الجماعات  مجال  في  الخبراء  تنبه 
الرئيسي  الهدف  أن  منها،  المسلحة  خاصة 
التي برزت فيها »الجماعة  الليبية  للميليشيات 
والوصول  السياسية  السلطة  هو  المقاتلة« 
الهيمنة على نطاق  إليها بقوة السالح لفرض 
دينية  شعارات  مستغلة  طويلة،  ومدة  واسع 
ألنها  مقوالتها  تُتبنى  استنباطها  لسهولة 
محددًا  نظامًا  تحوي  وال  واضحة  وغير  مبهمة 
القيادات  أهواء  أمام  مفتوحًا  الباب  يترك  مما 
اإلطار  هذا  وفي  الميليشيات.  لتلك  البارزة 
اإلخوان  بين  الخفي  التحالف  ذلك  يمكن فهم 
المذكورة  اإلسالمية  والجماعة  المسلمين 
للهيمنة  أخرى  إسالمية  مقاتلة  ومجموعات 
التحرير  قتال  في  الليبي  الثوري  المشهد  على 
الدكتاتوري  النظام  من  للتخلص   2011 العام 

الليبي.
في مقالتي »المُقاتلة والمُخاتلة« بصحيفة 
في  الخلل  شخصت   2019 يناير  الوسط13 
انخراط »جند اهلل في المعركة الغلط« وكتبت 
ترشح  الــذي  المقاتلة«  »الجماعة  أمير  عن 
انتخابات  في  العام  الوطني  المؤتمر  لرئاسة 
2012 بأن صير نفسه رئيسًا »لحزب الوطن«. 
عالقة  له  شيء  على  الكالم  نستطيع  ال  بأننا 
الليبي  بصفة  وال  بيوغرافيته  في  بالسياسي 
على  فصله  الذي  لحزبه  مسمىً  ألصقها  التي 
ما  كل  ــاء  رؤس على  يسري  ما  وهــو  مقاسه، 
عنها  وانتفت  السياسية،  بالمكونات  سميت 

وبكل أرض قصة عنه وأخبار كثيرة(
إلى آخر القصيدة والصورة تتداعى لراعي البقر الذي 
يمثله جوني النموذج الواضح للقهر وعبودية اآلخرين. 
ومسدسه  الطويل  وحذائه  بقبعته  البقر  راعي  صورة 
إلى  مثال صارخ ألميركا  لألعين. هي  ماثلة  تظل  التي 
أكثر  الشر  على  وقدرتها  وعظمتها  جنونها  في  اليوم 

من قدرتها على الخير.
وفي  فيتنام  في  المهانة  الذليلة  أميركا في صورها 
وكل  فلسطين  في  العدالة  ضد  وانحيازها  أفغانستان 
النهار  طوال  اإلنسان  بحقوق  تصرخ  اإلنسان.  قضايا 
واحــدة.  لحظة  في  الحقوق  تلك  بحذائها  وتضرب 
سرحان  بشارة  سرحان  هو  ذلك  على  مثال  أقرب  إن 
الفلسطيني الذي طالته ظلما تهمة قتل روبرت كندي 
إلى  خفف  ثم  باإلعدام  عليه  وحكم   .1968 يونيو  في 
المؤبد وقضى في معتقله بصحراء كاليفورنيا ما يزيد 
وهناك  القاتل.  ليس  أنه  وظهر  عامًا  خمسين  على 
أشاروا إلى أن ثمة خطأ ما حدث تجاه سرحان بما في 
ذلك أبناء القتيل. خطأ بعد نصف قرن. فماذا لو حدث 

ذلك في دولة أخرى؟
الذي  الصوفي  عن  بعيدًا  التداعي  هذا  أخذنا  وربما 
اإلشارة  لكن  الزمن  هذا  في  والنقاد  القراء  عنه  غفل 
تجربة  له  الشعري  رصيده  إلــى  إضافة  بأنه  تجدر 
والعديد  للرواية  كتابته  في  تتمثل  مهمة  أخرى  أدبية 
عودته  تنتظر  كانت  التي  صديقته  إلى  الرسائل  من 
فيها  يبين  أصدقائه  من  العديد  وإلــى  منه  ــزواج  وال
شديدة  سخرية  ويسخر  المستمرة  وعزلته  معاناته 
المنطقة  تسود  التي  الرسمية  الثقافة  ــواء  أج من 
المقاهي  كراسي  فوق  وحكاياتهم  وأدعيائها  وأدبائها 
بتقزز  إلى هؤالء  ينظر  حقيقي.  دون عطاء  ووشاياتهم 
المتواصلة  األجــواء  تلك  بهم.  يليق  وصفًا  ويصفهم 
والتافهين  األدعياء  شأن  من  ترفع  التي  اليوم  إلى 
الصوفي.  مثل  المبدعين  الكبار  الرواد  قدر  وتحط من 
إن هؤالء لم يتغيروا ولن يتغيروا. إنهم يتمددون في 
المشهد  يتصدرون  بالبرص.  ويصيبونها  أخرى  أجيال 
أمام  األدوار  ويتبادلون  الفرص  وينتهزون  واأللقاب 
الشجاعة  الحقيقية  األصــوات  تظل  فيما  أسيادهم 

الموجودة مبعدة عن الزمان والمكان.
اإلنسان  بــروح  اإليمان  يتالزم  الصوفي  شعر  في 
به  واإلشادة  لنضاله  الشجاعة  والرؤية  الشعر  وقضية 
وعدم التفريط في إنجازاته المتالحقة في وجه العسف 
في  الشعر  يتالزم  مكان.  كل  وفي  لحظة  كل  الناهض 
وجه أميركا الذي ال يزال كما تركه الصوفي لم يتبدل 
مع صرخاته بالحب والتطلع إلى الجميل في الحياة. مع 
الوجه الكريه في الحياة الذين يتصدرون مواقع مداولة 

الشؤون في العالم وساحات الفكر والثقافة.
الدوام  على  يبقى  الحقيقي  الشعر  أن  فقط  ويكفي 
وال  الطويل  الزمن  مــدى  على  لهم  إدانــة  شهادة 

يستطيع إسكاته أحد!! ال يستطيع إسكاته أحد!!

بتأسيسها،  قانون  صدور  لعدم  األحزاب  صفة 
هذه  أن  كما  تنظمها.  اليوم  حتى  لوائح  أو 
لألمام  واحدة  بخطوة  ولو  تسعَ  لم  األحــزاب 
بل  سياسية؛  هيكلية  في  نفسها  بلورة  في 
وهميًا  اسمًا  سنوات  الثماني  طــوال  كانت 
أو  فيها؛  المتوحد  رئيسها  وراءه  يتخفى 
كجماعة  دولــي  تنظيم  عن  وكياًل  تكون  أن 
سلفية  نزعة  إلى  تابعًا  أو  المسلمين  اإلخوان 
تغذيها أموال النفط، مرتدة إلى ماٍض وهمي 
في  هو  الذي  اآلني  بالواقع  عالقة  لها  وليس 
في  متوهم  أساس  عن  وانحراف  بدعة  رؤيتها 
فتُقتل  واإلرهاب،  بالعنف  عنه  يعبر  ضمائرها 
الحديث  أورده  فيما  معناها.  في  السياسة 
النبوي أنه: من َأشراط الساعة )...( َأن تُخْتَل 

الدنيا بالدين َأي تطلب الدنيا بعمل اآلخرة.
في ثالثة منشورات على سطح حائطي على 
ليبي  ومثل  بصور  أولها  عززت  الـ»فيسبوك«، 
على  مكة  أبعد  »ما  العقل  صاحب  قاله  فيما 
طالبان  انتصار  قيمة  من  فيه  قللت  ابوحمار« 
باستعادة سلطتهم على العاصمة كابل رسميًا 
بانتصار  ومقارنته،  أغسطس2021   31 يوم 
ودخولهم  الفيتناميين  الفيتكونج  ثــوار 
وثانيها   .1974 ديسمبر  سايغون  للعاصمة 
أميركا،  في  الشامتين  مشاعر  فيه  سفهت 
بقولهم  لطالبان،  البخور  يطلقون  الذين 
السوفياتي  االتــحــاد  انــهــزم  ــرن  ق ــع  رب فــي 
أفغانستان  في  األميركية  المتحدة  والواليات 
اهلل  شاء  وإن  أفغانستان  ربحت  هل  وتساءلت 
قائد  بصورة  تساؤلي  وعززت  طالبان؟!.  تربح 
استخذام  محذرًا  وتصريحه  البريطاني  الجيش 
التعاون  مؤكدًا  طالبان  بشأن  العدو  مصطلح 
الثالث  المنشور  أمــا  مستقباًل.  الحركة  مع 
الصور   comic المَسخري  ــه  روح فــأفــادت 
لقادة  »قــوقــل«  البحث  بموقع  المتداولة 
ضيافة  في  وهم  الليبية  المقاتلة  الجماعة 
فيه  تساءلت  عمر  المال  القديمة  طالبان  زعيم 
سيتركون  الثانية  طالبان  استعادة  بعد  هل 
ورئاساتهم  للطيران«،  »األجنحة  شركاتهم 
اإلسالمية  الــجــمــاعــات  فــي  بحث  لــمــراكــز 
الدولية«  كـ»كوليام  والمسلحة  المتشددة 
لندن،  في  البريطانية  المخابرات  تمولها 
واألوقــاف،  اإلفتاء  مؤسسة  في  مواقعهم  أو 
قنوات  فــي  الشرعي  التعليم  وتــصــدرهــم 
في  إليس  لمغامرات  ليعودوا  الليبية  التناصح 

بالد العجائب؟!

أمريكا في صورها 
الذليلة املهانة 
في فيتنام وفي 

أفغانستان وانحيازها 
ضد العدالة في 
فلسطني وكل 
قضايا اإلنسان. 

تصرخ بحقوق 
اإلنسان طوال النهار 
وتضرب بحذائها تلك 

الحقوق في لحظة 
واحدة

املتابعون لتاريخ 
تنظيم القاعدة، 

وحركة طالبان 
تساءلوا عن مغزى 

بروز عناصر “الجماعة 
الليبية املقاتلة” 

الذين كانوا األكثر 
أهمية بالنسبة إلى 

التنظيم من بني 
جميع املقاتلني 

الذين تسموا بـ 
»األفغان العرب«

صناعة الطغاة

يشهد التاريخ بأن ما بات يُعرف اليوم بعلم النفس االجتماعي قد استغل من قبل الطغاة في العالم 
من أجل السيطرة على شعوبهم، ألنه، كـ»علم«، ساهم في تعزيز فهم الطغاة لما يعرف بسيكولوجيا 
الجماهير، التي طرحها الفرنسي جوستاف لوبون، بعد سنوات طويلة من قيام الثورة الفرنسية، معاكسًا 

في طرحه ذاك الفكرة اإليطالية التي كانت تعتقد بأن الجماهير بربرية ومتوحشة.
الفكر اإليطالي حينها، باعتقاده بوحشية الجماهير، وكأنه كان يفرغ القول المأثور: »أتسأل الطاغي 
الطاغوت كما  والتحليل لظاهرة  التفكيك  لماذا ركعوا؟«. من مضامين  الناس  اسأل  لماذا طغى؛ بل 
نعرفها اآلن، بحيث أعطى الفكر حينها صورة همجية صرفة لحالة الرفض األهلي للطاغية، فال يليق 

بالناس، أو الرعية، إال االستكانة ألمر حاكمها، أو جالدها.
فالتمعن العلمي المحايد، من خالل دراسة وتحليل المجتمعات الحديثة كطرف، وظاهرة الطغيان 
كطرف آخر، تشير النتائج إلى أن الطغيان ليس وليد الفراغ؛ بل إنه وليد بيئة مالئمة يحيا وينتشر فيها، 
فاأليديولوجيا ليست سببًا مباشرًا للطغيان، بل إنها، وباستقراء بسيط، جاءت لتكريس الطغيان عبر 
منحه غطاء الشرعية. فالنفس المهزومة والمتسلقة واالنتهازية، في أي مجتمع، تعد عاماًل مهمًا لقيام 
الطاغوت، وترسخ أركانه كنظام. فالطاغية يوجد في ظروف اجتماعية تكرس الخوف والجهل والتوجس 

والركون للغير، ألنها نفسية ال تحترم العمل والتفكير، فالجهل عنصر أساسي للطاغية في مجتمعه.
تاريخنا العربي زاخر بالطواغيت، خصوصًا في عصرنا الحديث، الذي ترتكز فيه اإلدارة على الميديا 
وإذاعة المعلومة. كما ثقافتنا العربية تزخر بالمديح للسلطان أو الخليفة أو الحاكم، فمن األبيات التي 

تحضرني، مع كتابة هذه السطور، أبيات من قصيدة طويلة البن هانئ األندلسي؛ يقول فيه:
أنت الذي كانت تبشرنا به في كتبها األحبارواألخبار.

األندلس؛ فإن نزعته لمذهب اإلسماعيلية كانت  أنه من أهل  للشاعر، رغم  أن  البيت يوضح  هذا 
واضحة، وهي من األسباب التي أخرجته من إشبيلية نحو جنوب المتوسط، في رحلة عمره الباقية؛ إذ 

تقول بعض المصادر التاريخية أنه قتل ببرقة في أيام المعز لدين اهلل الفاطمي.
سيل المديح والتأليه في التحليل العام لظاهرة الطغيان الحديث، يعد من ضمن أسباب صنع الطغاة، 
فالطاغية ال يولد طاغية، كما توضح الدراسات والتحاليل، ولكنها تعزز طفرتها في الروح البشرية لمن 

تتهيأ له ظروف السلطان من مناصب ونخبة ومطبلين وأدوات إكراه يمارسها الحاكم باسم الدولة.
شاهدت في األيام القليلة الماضية، على وسائل التواصل االجتماعي، أغنية تتغنى بالسيد الدبيبة، 
ونتائج  بالبالد،  المعقدة  السياسة  معمعة  في  يزال  ال  فالرجل  مرتبكًا،  جعلتني  بأنها  أخفي سرًا،  وال 
برنامجه الذي أوصله للسلطة، ال تزال في أطوارها األولى والشائكة، فمن األفضل أن ال ننجر لهكذا 
أساليب في الترويج لسياسيينا، حتى وإن كان السيد الدبيبة يفكر جديًا، اآلن، في الترشح لالستحقاق 
المزمع عقده آخر هذا العام، سواء بذات طموح برنامجه الذي أوصله للرئاسة، أو بأضيق منه على المدى 
أنها حالة  التعقيد، عوضًا عن  الرجل ضمن حلقة زمنية محدودة وضيقة، وشديدة  المنظور. فمديح 
تطبيل عشوائي يصب في سبيل خلق شعبية أكبر له ضد منافسيه، سابقًا وحاضرًا، فهي كذلك تعد 
بادرة نحو خلق الطاغية، ونحن بالد تعيش مؤسساتها في نطاق زمني منقضي الصالحية منذ مدة 
ليست بالبسيطة، والوجوه فيها ال تزال تصول وتجول حتى التو، دون انفراجات حقيقية تشعر الفرد 

بالطمأنينة وحسن الخدمات.
لقد كانت حالة التبجيل والمدح اإلعالمي بأشكاله المختلفة من المآخذ على القذافي قبل فبراير 
وبعدها، ومن المدهش أن نجدنا اآلن أمام الشيء ذاته، وبال أي تفكير. إنها وال شك حالة تصب في 

خانة القول المعروف أن »الشعوب هي من تخلق ُطغاتها«.
ال شك في أن التطبيل العربي للحاكم ظاهرة الفتة في تاريخنا الحديث، رغم كل الخسائر واالنكسارات، 
وحالة االنسداد الشديد نحو تحقيق إصالح عادل، فنحن مصرون، كما يبدو، كثقافة وكنخب، على عدم 
استيعاب الدروس، وبعدم أخذ العبر، فالتطبيل مؤشر على أن النخب المثقفة قد دخلت في حيز االنتفاع 
من صنبور يدلف المنافع التي بيد الحاكم بأن يمنحها هبات وعطايا، وهي باللحظة ذاتها تكون مؤشرًا 
على شبهة الفساد، وتردي حالة الوصول للعامة عبر نتائج ملموسة وحقيقية، فيتم اللجوء ألسلوب 
الضخ لحواس الفرد والمجتمع، عبر الميديا عمومًا، صورًا ومفردات وموسيقى من شأنها التكرار الهادف 

لترسيخ فكرة تخدم الحاكم وسلطانه.
في  يوصف  الذي  وجداننا،  في  زرعه  خالل  من  وطننا  السترداد  كليبيين،  اليوم،  نسعى  أن  علينا 
أحيان كثيرة بأنه مشوش، بسبب نهج إفراغ الذات الليبية. فليبيا كوطن، بكل محنتها، من الجلي 
جدًا أنها ليست لصيقة بوجداننا مقارنة مع شعوب أخرى بالمنطقة على األقل، وأن انصهارها »ليبيا« 
في شخص، حكم وانتهى، كانت عواقبه وخيمة علينا كما تردد المعارضة قباًل، واليوم أيضًا. فعلى 
القائمين على الميديا بالبالد اآلن، في اعتقادي، أن يتداركوا األمر، فربط الحلول، المستعجلة واآلجلة، 
المستويات،  جميع  وعلى  اإلشكاليات،  فيها  وتتنوع  تتوزع  كليبيا،  بالد  وفي  واحد،  فرد  بشخصية 
كالم ال يستوعبه عاقل، وال يؤمن به راشد. فمشكلتنا عويصة، وعلى النخب أن تتحلى باالحترافية 
لالبتعاد عن التأليه والتبجيل في صميم المحنة الراهنة، بداًل من االصطفاف وراء المصلحة الضيقة 
والمنفعة األنانية، طالما أنها تريد فعاًل السعي لخلق وطن يحيا في ضمير ووجدان »أوالد البالد«، 
ال مجرد رقعة أرض في مجرد خارطة، تفصح عن الكثير من خبايا ثقافة مأزومة بنفسها أواًل، وضمن 
تراكمات استبداد وقبيلة وجهوية ومناطقية لم نقف يومًا، كليبيين، بشجاعة لمعالجتها، والتخلص 
منها كعقبات في بناء وطن للجميع، يضمن االختالف ويعزز الحقوق ويحترم القانون وعقلية الناس، 
فعادة، أو أسلوب التطبيل المفضوح، ال يزال شاهد عيان على أوطاننا بالمنطقة برمتها، بما فيها من 

إحباطات وركود وتأليه وتخلف وجهل.

رافد علي

10



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

info@alwasat.ly :بريد إلكتروني 
www.alwasat.ly :الموقع »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :رأيالبريد اإللكتروني

مطبات وصكوك على الطرق املتهالكة

المتحدة  الواليات  العالم، هي  أقوى وأعتى قوة عسكرية في  الحكم، بعد مقارعتها  إلى  عودة طالبان 
األميركية، على مدى عشرين سنة، تثير مخاوف عديدة على مستويات مختلفة وجهات عدة.

منظمتين  إلى  تنتمي  األفغانية  ــي  األراض على  مجموعات  وجــود  مشكلة  هناك  جانب،  فمن 
إسالميتين إرهابيتين )1( هما القاعدة وداعش، وغالبية أفراد هذه المجموعات ينتمون إلى جنسيات 
سيسمح  هل  منهم؟.  الجديد  الطالباني  النظام  موقف  سيكون  فماذا  األفغانية.  الجنسية  غير  أخرى 
بوجودهم بشرط أن يحلوا تنظيماتهم ويبقوا هناك كأفراد؟. أم سيطلب منهم مغادرة أفغانستان؟. 
وفي هذه الحالة إلى أين سيذهبون؟. أم هل سيقوم بتسليمهم إلى دولهم حيث تواجههم عقوبات 

الموت والسجن المؤبد؟. وهل ستقبل بهم دولهم أصاًل؟.
هذا  وفي  أعاله.  المطروحة  األسئلة  على  والتخمينات،  التكهنات  خارج  إجابات،  ثمة  أنه  أعتقد  ال 
أخرى »هشة«  دول  إلى  وعندها سيتسللون  أفغانستان،  من  الخروج  منهم  يطلب  أن  أرجح  أنا  اإلطار 

يمكنهم أن ينظموا أنفسهم فيها أو ينضموا إلى تنظيمات مماثلة هناك.
والحاسم،  الواضح  االنتصار،  هذا  سيعطي   )2( المكان  هذا  غير  في  أشرنا  ومثلما  آخر،  جانب  على 
دفعًا معنويًا بالغ القوة للمنظمات اإلسالمية اإلرهابية بإمكانية انتصارها؛ بل وحتميته، وأن المسألة 

مسألة صبر ودأب فقط.
على المدى المنظور من المستبعد أن تقدم طالبان على تهديد المصالح األميركية والغربية في 
وإنما ستركز على بسط  لمنظمات حليفة.  أو من خالل دعمها  مباشر  أي مكان، بشكل  أو  المنطقة، 
إعمار  في  الشروع  إلى  أنها ستتجه  كما  بكامله،  األفغاني  التراب  على  تامة  كاماًل وسيطرتها  نفوذها 
أال تكون قادرة على  المحتمل  تنال مواالة قطاعات كبيرة من الشعب األفغاني. لكن من  البالد، كي 
فتحاول  الصين(،  باستثناء  )ربما  أجانب  ومستثمرين  ممولين  تجد  ولن  هذه  اإلعمار  عملية  تمويل 
فعلتها  تكرر  لن  أميركا  أن  منها  إيمانًا  أميركا،  لمناوشة  الحليفة  المنظمات  بعض  تحريك  عندها 
أفغانستان  تعودت  انتقامية  بغارات  القيام  من  أميركا  يمنع  ال  هذا  لكن  أفغانستان.  في  السابقة 
على تحملها، وبذا تتوفر لطالبان ذريعة لتعليق فشلها في عملية اإلعمار على أعداء خارجيين، وهي 

الذريعة التي تنتهجها األنظمة االستبدادية جميعها لتبرير فشلها.
بآمال  مصحوبة  مخاوف  أفغانستان  من  أميركا  وانسحاب  طالبان  انتصار  أثار  أخرى،  ناحية  ومن 
اإليغور  ]المسلمين[  »المتشددين  على  طالبان  انتصار  يؤثر  أن  من  تخشى  التي   )3( الصين  لدى 
أكثرية  اإليغور  يمثل  حيث  كسنجانغ؛  إقليم  الستقرار  تهديدًا  يمثلون  أنهم  على  إليهم  تنظر  الذين 
تايمز  غلوبال  صحيفة  علقت  األمل  جانب  وعلى  اإليكونومست.  بحسب  مكثف«  لقمع  ويتعرضون 
بيوم(  يد طالبان  كابل في  )بعد سقوط  أغسطس   16 يوم  الصيني  الشيوعي  الحزب  بلسان  الناطقة 
عجزت  فإذا  تايوان«.  مستقبل  بشأن  »نبوءة  يمثل  بأنه  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  على 
أميركا عن استيعاب بضعة آالف من اإلصابات في أفغانستان فإن حربًا حول تايوان »ستعني خسائر 
أن  علينا  درس  »هذا  بالقول:  الطرح  هذا  على  سابق  تايواني  دفاع  وزير  وافق  وقد  متخيلة«.  غير 

نستوعبه... ينبغي على تايوان االعتماد على قدراتها الدفاعية الذاتية بداًل من الدعم األميركي«.
يعد  لم  أمر  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  أن  من  معلن  انزعاج  ثمة  األوربي  المستوى  على 
مدة  منذ  موجودًا  توجهًا  »يؤكد  االنسحاب  هذا  فإن  الدبلوماسيين  أحد  تصريح  وحسب  جدل،  محل 
االعتماد  حول  النتائج«  استخالص  األوربيين  »على  يضيف:  وعليه،  األميركي«،  التخلي  حول  طويلة 
هذا  وفي  والساحل.  األوسط  الشرق  في  التي  تلك  مثل  من  بأزمات  األمر  يتعلق  حين  أميركا  على 
السياق صرح نائب بريطاني محافظ كان قد قاتل في أفغانستان بأن على بريطانيا »أن تضع رؤية... 
بخصوص إعادة تنشيط شركائنا األوربيين في حلف الناتو من أجل ضمان عدم اعتمادنا على حليف 

واحد، وعلى قرار قائد واحد«.

ويسعى  بلده،  في  السلطة  على  السيطرة  األول  يستهدف  حيث  واإلرهاب.  التطرف  بين  نفرق   )1(
الثاني إلى التمدد خارج محيطه والعمل في مكان يمكنه العمل فيه. كما أن أسلوب األول أقل دموية 

وترويعًا، قياسًا بالثاني.
http:// إخفاق؟  أم  هزيمة..  أفغانستان:  في  أميركا  حالة  الككلي:  القاسم  أبو  عمر  انظر   )2(

alwasat.ly/news/opinions/332468?author=1
 From Saigon( أفغانستان  في  أميركا  للعالم  يعنيه  الذي  ما  كابل:  إلى  سايغون  من  انظر،   )3(
 to Kabul: what America’s Afghan fiasco means for the world( The Economist,

.Aug 21 st 2021 edition
وكل المعلومات والتصريحات الالحقة مستقاة من هذا المصدر.

مداره  منهما  ولكل  فلكية.  مسافات  تفصلهما  التضاد.  حد  مختلفان  عالمان  والدين  العلم 
الخاص، وما يدور حوله من كواكب. ومحاولة الجمع بين االثنين - كما حاول ويحاول كثيرون 
في  علمية،  إنجازات  من  المختبرات  في  العلماء  يحققه  فما  والجهد.  للوقت  مضيعة  مجرد   -
الدينية،  بعقائدهم  قريب  أو  بعيد  من  له  عالقة  ال  وحديثًا،  قديمًا  المعمورة،  أنحاء  مختلف 
الحرية  بمدرسة  العربية،  للغة  مدرسًا  أن  اإلعدادية  المرحلة  في  وأذكر  غيرهم.  بعقائد  أو 
والعلم.  الدين  بين  الربط  يحاولون  الذين  من  استياءه  مسامعنا  على  يردد  كان  اإلعدادية، 
العلم يتغير كل يوم.  أن  للتغير، في حين  ثابت غير قابل  الدين  أن  والسبب، كما كان يؤكد، 
للتغيير  قابل  اليوم،  صدفة  الدين  مع  المختبرية  وحقائقه  العلم  أطروحات  من  اتفق  وما 
المركزية  النقطة  هذه  إلى  اهتمامي  لفت  من  أول  كان  المدرس  ذلك  أن  وأعترف  الغد.  في 
البعض  إليه  يسعى  كان  مما  إحباطه  يعبر عن شدة  آنذاك،  كان  الحقيقة،  في  وهو،  المهمة. 
ومع  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  مرحلة  وفي  علمية.  بحقائق  القرآنية  اآليات  ربط  من 
ويتقدم  شهرة،  تنقصهم  ال  أشخاص  يقدمها  عديدة،  برامج  نشاهد  كنا  التلفزيون،  انتشار 
أسماءهم حرف )د(، إشارة إلى مكانتهم العلمية، يقضون ساعات إلقناعنا بعالقة أثبتت األدلة 

أنها عارية من الصحة.
عالقة  يطال  أن  ملحوظ،  وباختالف  الممكن،  من  بالدين  العلم  عالقة  عن  يقال  ما 
والمصالح بطبيعتها متغيرة،  الدنيوية.  المصالح  قائم على  فالسياسة عالم  بالدين.  السياسة 
ومتضاربة، وفي المركز منها التنافس. ووسائل تحقيقها عادة ما تخرج عن أطر قيم األخالق، 
سيادة  أوقات  في  أكثر،  بوضوح  عادة  يتجلى  بالدين،  السياسة  وربط  األديان.  عنه  نهت  وما 
في  بالدنا  ّبها  تمر  كالتي  االستقرار،  وفقدان  االجتماعية،  االضطرابات  اشتداد  أو  االستبداد، 
الوقت والخوف من  للناس يحتمون به من تقلبات  الدين ملجًأ  السنوات األخيرة؛ حيث يكون 
واالجتماعية،  الدينية،  مكانتهم  بسبب  الدين،  رجال  منح  إلى  يفضي  بدوره  وهذا  الهالك. 
الدين تقتصر  أن علوم  أمور سياسية معقدة. ورغم  الخوض في  سلطات وصالحيات تخولهم 
على  والحث  واإلرشــاد  والنصح  للناس،  منها  صعب  ما  وتذليل  وشرحها  العقيدة  أمور  على 
يتلقونها،  ما  سرعان  لهم،  الفرصة  لهم  أتيحت  متى  أنه  لنا  يؤكد  التاريخ  فإن  الخير؛  فعل 
بها،  دراية  لهم  ليس  مداركهم،  تفوق  سياسية  وشؤون  أمور  في  وبسرعة  بقوة  وينخرطون 
أو خبرة، مستعينين عليها بما يقدمونه من تفسيرات لنصوص دينية، وفقًا لما تمليه عليهم 
ينتهي  الذي  األمر  بالوالء.  لهم  يدينون  أو  يدعمونهم  من  ومصالح  الشخصية،  مصالحهم 
بهم وبمن يتبعونهم إلى كارثة. كتب التاريخ تمتلئ بالشواهد. وعلى أي حال، علينا االعتراف 
حب  وال  االنتهازية،  وال  الطموح،  ينقصهم  ال  مثلنا،  بشر  األديــان،  كل  في  الدين،  رجال  أن 

السلطة والنفوذ، ومثلنا عرضة ألهواء عائلية، وقبلية وجهوية... الخ.
الثروة  على  الصراع  بدء  فمنذ  ربي.  رحم  من  إال  استثناًء،  ليسوا  بالدنا  في  الدين  ورجال 
وفقًا  أطرافه  مختلف  إلى  وانحازوا  فيه،  كغيرهم  انخرطوا   ،2011 فبراير  بعد  والسلطة 
الداخلية  وتعقيداته  السياسي  الشأن  في  الخوض  عن  يتورعون  ال  وصــاروا  لمصالحهم. 
الذي  الطرف  لتقوية  الدينية  بالنصوص  االستعانة  إلى  منهم  فريق  كل  ويسعى  والخارجية، 
الدينية  النصوص  أن  الغريب،  غيره.  من  أكثر  بالسلطة  أحقيته  ولتأكيد  الصراع،  في  يؤيده 
تدخل  بسبب  لكن  واحدة.  تكون  تكاد  رصدناها،  كما  الطرفين،  بين  الحجاج  في  المستخدمة 
ذلك  وكل  األطراف.  كل  ومن  ملتوية،  لتفسيرات  عرضة  تصير  الشخصية،  والمصالح  األهواء 
وانتشرت  كبرت  السبب،  ولذلك  ذاك.  أو  الطرف  هذا  عند  خجل  نأمة  تتحرك  أن  دون  من 
تلفزيوني، حين سئل عن جدوى  برنامج  المشائخ في  أحد  أن  وأذكر  الفتاوى.  أسواق  مزدهرة 

تدخل أهل الدين في السياسة، رد قائاًل بأن الرسول الكريم كان رجل دين ودولة.
الرسول عليه الصالة والسالم كان رجل دين دولة فهذه حقيقة غير عرضة لجدال،  وكون 
فرضتها ظروف الدعوة الجديدة الساعية لبناء دولة جديدة، على أسس وأنماط غير معهودة 
في السابق. أضف إلى ذلك أن مصلحة الرسول الكريم كانت في تثبيت أركان الدين الجديد، 
ونشر األمانة التي كلف بحملها في بقاع األرض. ولم تكن له مصلحة دنيوية ربحية مغنمية 
في انتظاره كجائزة له على فعله، ومات فقيرًا. وبالتالي، تنعدم شروط المقارنة، الفتقاد رجال 
وسموّها،  النبوية  األخالق  معايير  لنفس  الليبي،  السياسي  الصراع  في  المتورطين  الدين، 
ما  صدقوا  مؤمنين،  يقود  كان  الكريم  الرسول  أن  إليها  مضافًا  واألهــداف،  النوايا  واختالف 
وبما  بأحوالنا،  أدرى  وألننا  غنيمة.  على  يتصارعون  وقتلة  لصوصًا  وليس  عليه،  اهلل  عاهدوا 
السلوكيات  من  وغيرها  العام  للمال  وسرقة  وكذب  وتدليس  مؤامرات،  من  واقعنا  في  يدور 
المنحرفة داخل المعترك السياسي، ومن كل أطرافه وقياداته المعروفة، فمن حقنا أن نتساءل 

كيف لرجال الدين النجاة بسمعتهم من قذارة مستنقع كهذا، يخوضون فيه حتى الركب؟

عمر أبو القاسم الككلي

جمعة بوكليب

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

العوكلي:  فإن سالم  االنتظار،  ييأس من  ال  المستقبل،  كان  إذا 
والمثابرة  الجدل  إلى  دافعه  يكون  قد  ما  المستقبل،  من  ييأس  ال 
في االختالف. حيث تشوب كتاباته، روح مشاغبة، وباحثة دؤوبة عن 
المختلف عليه. فيما يبدو ذاك، كما معتقد يؤمن به، لكن ال يدعو 
له، وال يبحث عن مريدين؛ بل ويمقت بطبيعة الحال األتباع. شغفه 
ما يكتب، ال  فالكتابة  ما في جمهور،  يثير ما سكن، دون طمع  أن 
وما  يكتب،  بما  وكأنه  المحبوب،  تداعب  األفكار  وال  فيها،  تصنُّع 
الكاتب  وال  الساطع،  النجم  يكون  أن  يستسيغ  ال  جدل،  من  يثير 

المطبوع، من ينتظر القراء مقاله القادم.
وإعجاب،  متأنية  بقراءة  العوكلي،  سالم  ينشر  ما  تابعت،  لقد 
وخالل بحثي، في الشغل الفكري والثقافي الليبي، هالتني الوشائج، 
الفكر  في  اشتغل  من  أهــم  من  مبدعين،  كاتبين  وبين  بينه 
والثقافة، هما الصادق النيهوم وسعيد المحروق. من تفردا أسلوبًا، 
الفكرة  مع  والمحاورة،  البحث  وطرائق  الفكرية،  أطروحاتهم  وفي 
تجمعهم،  التي  والشراسة  تطرح،  التي  الفكرة  مع  أو  تنقض،  التي 
ضد ما يختلفون معه، فهم ينزعون إلى المختلف عليه، لكن بوازع 
مناكفة السائد أواًل، وقبل استحداث فكرة ما. لكن هناك اختالفات 
بينة بينهم، فسالم العوكلي يحاور من ينتقده ويناقش طروحاته، 
أو  انتقدوه  من  يناقش،  أن  يرفض  الذي  »النيهوم  كما  وليس 
جاهد  التي  الفكر،  منطقة  إلى  يعيدونه  بكونهم،  متذرعًا  ناقشوه، 
من  العوكلي،  سالم  يقول  كما  يغادرها«،  كي  الزمن  من  ردحــًا 
خارج  خصومات  خلق  في  البارع  المحروق«  »سعيد  عن  يختلف 

النص، خارج سياق المطروح.
العوكلي:  سالم  مقال  مناقشة،  أريد  أني  التقدمة،  هذا  ومبعث 
 4 الثالثاء  الوسط  ببوابة  نشر  ما  الدين«،  غير  الجراب  في  »ليس 
مقالي  مناقشة  الى  المقال،  هذا  في  ويذهب   ،2021 أغسطس 
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أغسطس2021.
األهمية  في  غاية  ومسألة  يتماس  العوكلي،  مقال  مدخل  أواًل: 
الصادق  المفكر  بالفكر، من خالل عالقة  السلطة  والتعقيد: عالقة 
بدا  كما  وكأنه،  يبدو  هذا  ومن  القذافي.  معمر  بالعقيد  النيهوم 
غير  الجراب  في  ليس  المسائل:»أن  بمسألة  المناقشة  يفتتح  لي، 
ملتبس:  وفكر  متسلطة،  سلطة  بين  التماهي  دافعه  الدين«، 
يتمظهر كشطحات مفكر، منظر لفكرة الطريق الثالث، وعند آخرين 
أن  بمعنى  السلطة،  إلى  ما هو طريقته  والمعاصرة. وهذا  األصالة 
لكن  المفكر،  يأمل  كما  األداة،  والقذافي  المفكر  النيهوم  يكون 
القذافي في هذا برجماتي، حيث يحصر المسألة، في مبدأ »األمير« 

الميكافيلي الشهير: الغاية تبرر الوسيلة.
ويبدو وكأن العوكلي، يدفع إلى أن جدل السلطة والمثقف، في 
فالمفكر  الدين،  غير  الجراب  في  ما  أن  حال:  كرس  الليبية،  الحالة 
العقيد  يرى  فيما  جماعة،  الصالة  كما  السلطة،  يموضع  النيهوم: 
مع  خالف  على  هذا  في  ولست  اإلمــام.  يكون  بهذا  أنه  القذافي، 
هذه  لكن  سابقة،  كتابات  في  ووضحت  سبق  كما  أطروحته، 
األطروحة ينقصها الحفر، فالقضية من القضايا الكبرى، ومسها في 
توسطها الليبي، بحاجة لمناقشات من زوايا متعددة، باإلضافة إلى 
الشخصي من  موقعه  كما  ملتبسة،  أطروحات  النيهوم، صاحب  أن 

السلطة!.
وال  أحمد،  يا  »المفارق  مفارقة:  يقدر،  العوكلي، كما  ثانيًا: يضع 
أعرف إن كنت تشاركني الرأي، أن حاكم أول دولة وطنية في ليبيا، 
والذي جاء من خلفية دينية عميقة، وطاعنة في التاريخ والجغرافيا، 
بيلت  كتاب  قرأتُ  وحين  االستقطاب.  في  النهج  هذا  يستخدم  لم 
العاملين المهمين،  المتحدة«، الذي يرصد  »استقالل ليبيا واألمم 
آلراء  واسعة،  مساحة  ويفسح  الوطنية،  الدولة  تأسيس  تاريخ  في 
بـ)مسحة  محنكًا،  سياسيًا  أرى  كنت  معه،  وحواراته  إدريس  السيد 
علمانية(!*، ترى أن حل أزمة بلد خام، مقبل على الدولة، لن يكون 
الفضاء  واختيار  كعلوم،  واالجتماع  واالقتصاد  السياسة،  عبر  سوى 

الحضاري، المناسب للعمل ضمنه«.
المشاركة في الرأي، ال تعني بالمرة المطابقة. وأجدني أتفق مع 
أو كما يقول  المفارقة شكاًل، لكن أختلف موضوعًا،  العوكلي، حول 
أن  يفترض  العوكلي،  مقال  في  الثانية  األطروحة  في  القانونيون. 
ديسمبر1-1951   24 الليبية  المملكة  ملك  السنوسي،  إدريس 
بـ»الدعوة  عرفت  ما  إصالحية:  دينية  حركة  1969، سليل  سبتمبر 
وكما  ورغم هذا،  ليبيا«،  في  دولة وطنية  »أول  السنوسية«، حاكم 
الجراب  في  ما  إطروحة:  يكون ضمن  لم  مقاله،  في  العوكلي  بين 

إال الدين.
بين  التي  الوشائج  االعتبار،  في  باألخذ  لكن  الرأي،  وسأشاركه 
المملكة الليبية، والمملكة األردنية الهاشمية، والمملكة المغربية. 
السنوسي،  إدريس  به  أننا لن نختلف على ذلك، فما وُصف  وأظن 
يمكن أيضًا أن يوصف به الملكان الحسن والحسين، فالحسن ملك 
األسرة  األردن، فسليل  الحسين ملك  وأما  المؤمنين،  أمير  المغرب 

الهاشمية، وجده رسول اهلل!.
الشك أن االختالف، بين األنظمة الملكية واالنقالبية العسكرية، 
هو  فتبيين،  لحفر،  بحاجة  ما  لكن  يذكر،  فيه  خالف  وال  ظاهر 
التحرير  بعد  ما  أي  المرحلة،  تلكم  في  األقــل  على  المشترك، 

االستقالل،  أعقبت  التي  األنظمة،  أن  يبين  ما  وهو  واالستقالل. 
كالعراق  ملكية  أكانت  وسواء  االنقالبيين،  بعسكرها  حبلى  كانت 
تقريبًا  السنوسي  فإدريس  هذا  وعلى  سورية.  مثلما  جمهورية  أو 
استقال بعد أن مهد البالد لورثته، وكان في هذا قد مركز السلطة 
وهكذا  الفاتحين.  سليل  فهو  أخرى  ومن  جهة،  من  شخصه،  في 
المشترك الرئيس أنها أنظمة سلطة مطلقة، وأن الشرعية تستمد 
حريص  ما،  بشكل  دباجته  في  عادة  ما  الدستور،  قبل  الدين  من 

على توكيد البعد الديني للسلطة.
تصفية  أراد  النيهوم  فكأن  معا،  والطرفة  االختزال  باب  ومن 
حساب، مع المؤسسة الدينية الملكية الليبية، التي منعت دراسته: 
كأن  هذا  ومن  هيبي.  لباس  في  داعية  فكان  القرآن«،  في  »الرمز 
العقيد  خالل  من  السلطة،  على  استولى  النيهوم،  الصادق  المفكر 
إلى  دعي  حيث  السنوسية؟.  وريث  أنه  اعتبر  من  القذافي،  معمر 
السنوسيين  الشريف  أحمد  أبناء  األول،  بيانه  في  به،  االلتحاق 
»الدعوة  لــواء  حاماًل  إسالميًا،  أمميًا  نهجًا  واتخذ  المعارضين، 
عهد  وفي  السنوسية«.  »الدعوة  قبل  حملتها  ما  اإلسالمية«، 
نموذجًا  السنوسي«  علي  بن  »محمد  جامعة  كانت  إدريس،  الملك 
نشير،  وكذلك  اإلسالمية«،  الدعوة  »جمعية  باسم  ظهر  للقذافي، 

إلى صلة ليبيا في العهدين، بـ»جماعة اإلخوان المسلمين«.
في  ذكرته  ولعلك   ، عميق  النظامين  بين  فالمشترك،  وبالتالي 
سياقه العام، حين قلت: »األلم المزمن، في هذه األمة، التي ما انفكت 
عبر التاريخ، تحدق في السماء، بينما الخراب يتراكم عند قدميها. مثل 
الفالح البعلي، الذي يحدق في الغيوم، ويصلي لها، وتحت أقدامه على 
بعد أمتار، يجري نهر مياه. أو مثل قبائلنا، التي كانت في أيام الجوع، 
الكنز،  بينما  السماء،  من  مائدة  وتنتظر  المتاع،  على سقط  تتحارب 

الذي جعلها تبني ناطحات السحاب، تحت أقدامها«.
أثاره  ما  حول  وعالمات،  إشارات  قدمت  المقالة،  هذه  في  وهنا 
سالم العوكلي ، فهذه المقاربة تتخذ من المقالة الصحفية وسيلة، 
إثارة المسألة، فاإلجابة الصحيحة  وبالتالي المحصلة ستنحصر في 

تكمن في السؤال الصح، أو كما يقال.
سالم  مصطلح  أنه  افترضت  ما  قوسين،  بين  وضعت  *لقد 
دون  هكذا،  استخدمه  ألنه  وذلــك  علمانية(،  )مسحة  العوكلي: 
سياق  من  مقتلعة  »مسحة«  فهل  أومــصــدره.  لداللته  توضيح 
باقترانها  هــذه  »مسحة«  وهــل  زراعــي،  سياق  من  أم  صوفي، 
بالعلمانية، علينا تأيلها أنها مرادف »خفة« مثال؟... إن الوضوح في 
العلمانية،  من  قليل  إلى  ذهبنا  فإذا  الظهيرة،  كشمس  الحال  هذا 

فما كمية هذا القليل؟

ما يسمى شعبيًا »صكوك ادبيبة«، جولة أخرى من يانصيب السلطة 
المتالعبة بمشاعر الليبيين منذ عقود من سياسة الخنق والتنفيس. 
قد يبدو األمر تافهًا وال يستحق مقالة، غير أنه يستحق التوقف إذا 
وضعناه في هذ السياق االبتزازي الذي يعتمد الرشوة أسلوبًا من أجل 
استدراج التأييد، خصوصًا في قطاع الشباب الذي اكتسب أهمية منذ 
ظاهرة الربيع العربي، وال عجب في األمر ألن الوصول إلى السلطة 

أصبح عن طريق دفع الرشى.
يستحق هذا األمر وقفة ألنه، أواًل، يتعلق بحقوق اإلنسان وحقوق 
سياسية  أزمة  سياق  في  يجيء  وثانيًا،  القانون،  ودولــة  المواطنة 
وإلهاء  الرئيسية  القضايا  عن  البصر  إعماء  منه  والغاية  واجتماعية، 
كانت  كما  أوهــام  على  والزحام  ــراءات  اإلج خلف  بالركض  الناس 
سياسة النظام الساقط تفعل. وألنه، ثالثًا، يعكس طبيعة سياسات 

عامة تتخذ المسكنات كطريقة وحيدة لعالج األمراض المستوطنة.
على  السير  ــوادث  ح وطــأة  من  نخفف  أو  نعالج،  أن  أجــل  من 
رؤية  إلى  تحتاج  ومكلفة  كثيرة  إجراءات  اتخاذ  إلى  نحتاج  الطرقات، 
واضحة وإدارة وتنفيذ؛ من طرق واسعة مخططة ومزدوجة، ومُنارة، 
وموضحة باإلشارات والالفتات، وإلى رادار يحدد سقف السرعة، وإلى 
آليات فحص فني دقيق للمركبات سنويًا للتأكد من صالحية إجراءات 
السالمة فيها، وإلى مراكز لإلسعاف السريع منتشرة على الطرق ... 
إلخ. ولكن لتحاشي كل هذه اإلجراءات المعقدة والمكلفة والجالبة 
للصداع، نستعين عنها بإنشاء مطبات أسمنتية على طول الطرقات 
وعرضها، وحتى في الطرقات التي تسمى سريعة، وهو حل بدائي، 
سهل وفي المتناول رغم ما تتسبب فيه هذه المطبات العشوائية من 
حوادث وكوارث. وهذا يقع في صميم السياسات العامة التي يتخذها 
عقل رعوي مترحل وغير مستقر، كل ما يقوم به يعتبره موقتًا ألن 
لديه شعورًا دائمًا بالرحيل والمكان موقت، وهي الطبيعة التي اتسم 
بها التخطيط في هذا البلد منذ عقود، فكل إنجاز هو موقت وكل 
موقت هو دائم، والعالج الوحيد والمتاح الكي بالنار أو المسكنات في 

أفضل األحوال.
يسمى  ما  تقع  الذقون،  على  الضحك  من  نفسها  الحالة  ضمن 
قران من  عاقد  لكل  تعطي  أن  تتوخى  التي  ادبيبة«  اآلن »صكوك 
والعنوسة  الشبان  مشكلة  حل  أجل  من  دينار،  ألف   20 الجنسين 

إجراءات  إلى  يحتاج  المشكلة  وألن حل هذه  إلخ.  الــزواج..  وتكاليف 
على  مطب  بمثابة  صك  كل  فإن  للصداع،  وجالبة  ومكلفة  معقدة 
الطريق، سهل ومتاح وفي المتناول رغم ما سيتسبب فيه من مآٍس 
ال يتوقف عندها أحد، فالكل سيشاهد حفالت الزفاف، لكن لن يروا 
الزحام بعد ذلك في المحاكم ومكاتب المحامين المكتظة بمشاكل 

الطالق ألن أسباب المشكلة ال تزال قائمة.
حل المشكلة كما في حل مشكلة الحوادث، يحتاج إلى التعامل مع 
مشكلة البطالة، ومع الحد األدنى للمرتب، ومع أزمة السكن الحادة، 
ولن يكفي إنشاء مطب في هذا الطريق بتكلفة 20 ألف دينار على 
التخفيف من المآسي التي ستحدث فوقه مستقباًل، والحوادث التي 
إحصائية  وفق   % إلى 70  ليبيا  في  الطالق  نسبة  متوسط  أوصلت 
هذه  وأسباب  المدني،  السجل  بمنظومة  يعمل  صديق  بها  زودني 
الظاهرة التي تشبه الحوادث على الطريق ستظل قائمة، وهي أزمة 
الدولة  قطاعات  معظم  في  الهزيلة  والمرتبات  والبطالة  السكن 
الحياة  في  توتر  من  عنها  يترتب  وما  الشهر،  من  أسبوعًا  تكفي  ال 

ومشاكل أسرية.
اآلنية،  المسكنات  أو  االستثنائية،  الصكوك  النوع من  أعتبر هذا 
استمرارًا لسياسة النظام السابق عندما كان يوزع الرشاوى دوريًا كي 
يخفف االحتقان، وكي يجعل كل مواطن في انتظار مبلغ من المال قد 
يأتي أو ال يأتي، المهم أن ال يموت األمل وأن ال يخفت الرجاء، وهي 
واالتكالية.  االنتظار  وتجيد  ومتطلبة  ساكنة  رعية  لصناعة  سياسة 
وفي مجملها شكلت إهانات للمواطن الليبي الذي يتحول في دولته 
إلى متسول حقيقي ينتظر الصدقات من الحكومة التي تهدر ثروته 
في  الوهمية  القوائم  عايشنا  ومثلما  معلن،  وغير  معلن  فساد  في 
الكتائب المسلحة أو الميليشيات التي يصرف عليها البنك المركزي، 
القوائم  المليارات، سنرى  استهلكت  التي  الوهمية  الجرحى  وقوائم 
إجراءات  اعترى  ما  نعرف  ونحن  خصوصًا  القران،  لعقود  الوهمية 

الجنسية الليبية واألرقام الوطنية من فوضى وفساد وتزوير.
وحتى لو افترضنا حسن النية فإن هذا المبلغ الزهيد الذي يراه 
الفقراء ضخمًا يعادل مرتب شهر واحد لمن تقلدوا بالصدفة مقاليد 
الدبيبة  ما صرفه  سُدْسَ  ويعادل  الهاوية،  إلى  بها  وذهبوا  البلد 
التي  »المعلومات  روما.  في  بفندق  واحدة  ليلة  إقامة  في  شخصيًا 

كشفت عنها قناة »218« تبدأ بفواتير وفد الدبيبة التي صُرفت في 
العاصمة اإليطالية روما خالل شهر يونيو الماضي، حيث تشير فاتورة 
الفندق »بتصنيف خمس نجوم« إلى أن رئيس الحكومة عبدالحميد 
ألف  وعشرين  أربعة  نحو  كلفته  بلغت  خاصًا  جناحًا  استغل  الدبيبة 
يورو في يوم ونصف اليوم، أي ما يقرب من مئة وأربعة وأربعين ألف 
دينار ليبي، وتم الحجز عن طريق شركة اسمها »سجال« لنحو أربعة 

وأربعين شخصًا يمثلون وفد الحكومة الزائر إلى روما«*.
جوالته  في  الدبيبة  مصاريف  بين  يقارن  بسيط  وبحساب 
للزواج، فإن رحالت  المكوكية هو وفريقه وما خصصه من صكوك 
الدبيبة ومرافقيه ستكفي لزواج كل الشبان الليبيين بل ووضع مبالغ 

في حسابات األطفال الذين لم يولدوا بعد لزواجهم مستقباًل.
ما يقلق أن هذه الصكوك لها أهداف سياسية وليست اجتماعية، 
فإنه من  الــواردة،  غير  لو سلمنا حتى بجدواها  األحوال  وفي جميع 
السلطة  من  ينظمها  قانون  أو  قــرار  فيها  يصدر  أن  المفترض 
التشريعية، وال يحق للجهات التنفيذية أن تخصم درهمًا من مواطن 

دون قانون، وال أن تعطي هبات دون قانون.
من  زمنًا  كدحوا  الذي  الليبيين  أموال  القذافي  وصادر  أمم  لقد 
ودون  تعب  دون  الثورة  لسماسرة  وأعطاها  حق،  وجه  دون  أجلها 
المتمثلة  الوحيد  الحاكم  ألنه  الشكل  بهذا  وتصرف  حق،  وجه 
كان  ما  كثيرًا  الذي  رعيته  يشكل  الشعب  وألن  السلطات،  كل  فيه 
يدغدغها بمثل هذه الهبات دون تشريع أو قانون، مثلما كان يلقي 
ينتظرون موكبه على جانب  الذين  الفقراء  لألفارقة  الدوالرات  حزم 
الطرقات. ولنعد إلى مسألة نسبة الطالق التي لم يتوقف عندها أي 
نوع من القلق االجتماعي، وكأنها أمر طبيعي. أجرينا مرة استطالعًا 
في صحيفة األفريقي وفي ظروف اقتصادية مشابهة لهذه الظروف، 
عن النسب الملفتة لظاهرة الطالق وعن األسباب، ومن خالل العينة 
المحدود  والدخل  السكن  أزمة  الطالق  أسباب  من   % أن 80  تبين 
الذي ال يضمن لألسرة الناشئة الحد األدنى من الرفاه والطمأنينة 
الطالق  في  العالية  النسبة  أسباب  أن  يهمنا  وما  المستقبل.  عن 
ال تزال قائمة، بل وتزداد سوءًا مع زيادة تكاليف الحياة المتوسطة 
وتراجع قيمة العملة، يستلزم هذا التضخم الذي حدث للعملة الليبية 
أن يكون الحد األدنى للمرتب 2200 دينار، وفي هذه الحالة سيكون 
مرتب خريج الجامعة أكثر من 4000 آالف دينار كحق طبيعي فرضه 
هبوط قيمة العملة الليبية، ولن يحتاج إلى صدقات من أي حكومة 
تستخدمها ألسباب دعائية )ابني المهندس عُيّن أخيرا بمرتب قدره 
600 دينار ليبي ال تكفي إليجار شقة صغيرة، بينما صبي حاصل على 
المسلحة 2500  الميليشيات  بانضمامه إلحدى  يتقاضى  اإلعدادية 

دينار شهريًا( وال تعليق.
هذا  في  بالجملة  القران  عقد  ظاهرة  تبرز  بدأت  آخر،  جانب  من 
الشهر بشكل جلي من أجل الحصول على الصدقة دون التفكير في 
)البعض علق أن القذافي سمى شهر سبتمبر  مستقبل هذا القران 
شهر الفاتح، والدبيبة سيسميه شهر الفواتح( وبالطبع إذا ما تصورنا 
الممكن أن تتم 10 آالف حالة  ادبيبة« كان من  أنه قبل »صكوك 
زواج سيترتب عنها وفق إحصاءات المحاكم والسجالت المدنية التي 
آالف   7 عنها  سيترتب  االنفصال،  حاالت  من   % بـ70  النسبة  تحدد 
حالة طالق. فإنه بعد الحماس النكاحي الذي أججته »صكوك ادبيبة« 
نفسها  وبالنسبة  حالة  ألف  إلى 70  الزواج  حاالت  تزيد  أن  سنتوقع 
أسباب  ومطلقة، ألن  ألف مطلق  لدينا 70  فسيكون  االنفصال  من 
مستلزمات  وأسعار  األسعار  زيادة  مع  حدة  وتزداد  قائمة  االنفصال 
لن  ومأساة  كارثة  األمر  سيكون  لذلك  خصوصًا،  واألطفال  الرضع 
التي  المتهالكة  الطرقات  على  الحوادث  ومآسي  كوارث  تختلف عن 
يتم  المشكلتين  وكال  خطورتها،  من  موقت  كحل  المطبات  زادت 
حلهما بالطريق السهل وهو إنشاء مطب أو توقيع صك على الطريق.
وتتحول  الــدول،  أغنى  إحدى  في  متسولين  إلى  الشبان  يتحول 
الطرقات إلى محفل للمطبات، وبالتالي ليس غريبًا أن يكون على كل 

مطب متسول أو متسولة في مشهد سيربط بين الحالتين.
أثناء كتابة هذه المقالة دعيت لعقد قران أقيم في أحد المساجد، 
وحين وصلت وجدت أن خمس حاالت عقد قران كان تقام في هذا 
المسجد، والحشد داخله ينبئ بكارثة أخرى تتعلق بتفشي »كورونا«، 
أخبرني أحد األصدقاء بأن معظم المساجد مزدحمة وأن أزمة برزت 
ال  التي  القرارات  أن  والسبب  الشرعيين.  المأذونين  أعداد  قلة  في 
تدرس جيدًا تداعياتها االجتماعية واالقتصادية والنفسية قد تتحول 

إلى كوارث حتى وإن كانت بحسن نية.

إهدار  ملفات  ترصد   218 واألسماء..  »بالفواتير   .218 موقع   *
السلطة التنفيذية للمال العام«. 15 أغسطس 2021.
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الخريف  لمهرجان  اإلداريــة  اللجنة  عقدت 
بمجمع  السبت،  بهون،  الدولي  السياحي 
للثقافة«  ــون  ه بيت  »ســاحــة  ــات  ــان األم
وأحمد  عبيد  وليد  الباحثين  من  والمكونة 
صحفيا  مؤتمرا  شنيبو،  وأسامة  بركوس 
في  بالفعاليات  المتعلقة  االستعدادات  حول 
 28 الفترة  من  ستقام  والتي   25 دورتها 

إلى 31 أكتوبر.
رئيس  بــركــوس،  أحمد  الباحث  ــد  وأك
الفضية،  نسختها  في  ــدورة  ال أن  اللجنة، 
سالما«  ينشد  »خريفنا  شعار  تحمل  والتي 
سياقها  في  الهوية  لمفهوم  هوتأصيل 
الجامع المجسد للترابط والوئام المجتمعي، 
التنوع  عن  المعبر  الفكري  إطارها  في  وكذا 

الثقافي والفلكلوري والعادات والتقاليد.

تراث وسينما
لجنة  رئــيــس  شنيبو،  ــة  ــام أس ــح  ــ وأوض
الفعالية  برنامج  أن  بالمهرجان،  العروض 
فترتين  على  ــام  أي أربــعــة  لمدة  يستمر 
صباحا  التاسعة  الساعة  من  تبدأ  صباحية 
الساعة  من  ومسائية  ظهرا،  الثانية  اإلى 
أن  وأضــاف  الليل.  منتصف  إلى  الخامسة 
عديد  تحتوي  للمناشط  العامة  الخطة 
الهوني  بالتراث  بتعريف  المعنية  الفقرات 
العام،  وتاريخها  للمدينة  الفني  والملمح 
السابعة  النسخة  على  الدورة  تشتمل  كما 
مفرداتها  كأحد  بهون  الخريف  لــرالــي 
موجهة  بفقرات  أيضا  يتعلق  وما  الرئيسة، 
في  الخريف  سينما  إلــى  إضافة  للطفل، 
بتقديم  تهتم  والتي  الخامسة  نسختها 

أفالم وثاقية تدعم السياحة المحلية.
لجنة  تكوين  تم  أنه  إلى  شنيبو  ونبه 
مع  بالتعاون  كورونا  جائحة  مع  للتعامل 

الليبي فرع هون بما يضمن  الهالل األحمر 
فيها  يتحقق  أجــواء  في  المهرجان  إقامة 

الظرف االحترازي.
شعار  عن  الستار  إزاحة  المؤتمر  وتخلل 
تصميم  من  كانت  والتي  الحالية  الــدورة 

السنوسي. الفنان عماد 

رغم الظروف
محمد  أشار  »الوسط«،  إلى  تصريح  وفي 
 25 للدورة  اإلعالمية  عضواللجنة  فياض، 
الخاصة  »الخريف«  مجلة  تحرير  ورئيس 
التأسيسية  الــمــراحــل  ــول  ح بالفعالية 
الحالية،  الـــدورة  يخص  ومــا  للمهرجان 
العام  كانت  األولـــى  االنــطــالقــة  أن  ــى  إل
ثم  وتسويقها  للتمور  كمهرجان   1996
السياحي،  الخريف  مهرجان  إلى  تدشينه 
تسعينيات  أواخــر  رسميا  اعتماده  حتى 
دوليا  سياحيا  مهرجانا  الماضي  القرن 
للسياحة«  العامة  الشعبية  »اللجنة  من 
السنوات  فعالياته طيلة  تتوقف  آنذاك، ولم 
التي  واألحداث  الظروف  كل  رغم  الماضية 
األمل  روح  لبث  تأكيدا  ليبيا  بها  مــرت 

والسالم.
يعتمد  »المهرجان  إن  بالقول  وأضــاف 
من  بــاقــة  تقديم  االفتتاحي  عــرفــه  فــي 
كالربيع  بمواسمها  التقليدية  األلــعــاب 
تشكيلة  إلى  إضافة  وغيرها،  والشيشباني 
من  مشاركة  لفرق  الشعبية  الرقصات  من 
الجفرة  منطقة  على  عالوة  المدن  مختلف 

وهون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء«.
قرينتين  على  افتتاحيته  في  يعتمد  كما 
عرض  وهي  »المفاجأة«  وهما  أساسيتين 
أو  كالفانوس  تقليدي  ملمح  ألي  ابتكار 
ثم  وغيرها،  الشقاقة  أو  الجرة  أو  القالدة 
أحد  يقدمه  فني  وهوعمل  الدورة  »مغناة« 
كما  خارجها  من  أو  المدينة  من  الفنانين 

الهوني  كأيمن  سابقة  دورات  في  حصل 
أبوشعالة،  محمد  والشاب  السحيري  وأحمد 
خالد  الفنان  الــدورة  هذه  في  وسيقدمها 
كلمات  مــن  غنائي  وهوعمل  ــزواوي،  ــ ال
العطشان  خديجة  الــدكــتــورة  الــشــاعــرة 

وألحان الفنان عبد القادر الدبري.
أيام المهرجان أوضح  وفيما يخص باقي 
األيام  خالل  تتضمن  الفعالية  أن  فياض 
التشكيل  تشمل  فنية  معارض  األربــعــة 
تخصيص  تم  التي  النخلة  وفنون  والنحت 
باسم  القديمة هون  المدينة  في  لها  شارع 
معرض  تقديم  فيه  ويتم  النخلة  ــارع  ش

أبرز  ومن  النخلة.  مشتقات  لكل  السعفة 
بما  للتراث  بركوس  دار  كذلك  المعارض 
لصاحبها  شعبية  مقتنيات  مــن  تضمه 
التراث  وبيت  بــركــوس،  أحمد  الباحث 
إلى  إضافة  بالخير  زهرة  للباحثة  األصيل 
جميع  في  موزعة  ستكون  أخــرى  معارض 

المدينة. أنحاء 

ثابتة مفردات 
اعتماد  اإلعــالمــيــة  عضواللجنة  وبــيــن 
على  السابقة  فعالياتها  جميع  في  المناسبة 
وهي  دورة  كل  في  تقام  مفردات  تثبيت 

الشاعر  أسسه  الذي  الثقافي  الخريف  ملتقى 
 2004 العام  في  حبيب  السنوسي  الراحل 
شعرية  وأمسيات  ــدوات  ن إقامة  ويشمل 
وملتقى  الخريف  رالي  أيضا  نقدية،  وقراءات 

شباب الخريف، وفعاليات أخرى كثيرة.
لهذه  الداعمين  أبرز  أن  فياض  واختتم 
كما  ــدار،  ــم وال ليبيانا  شركتي  ــدورة  الـ
للدعم  العام  الطابع  أن  إلى  اإلشارة  تنبغي 
وبعض  األعمال  رجــال  من  تطوعي  أهلي 
بعض  ــى  إل إضــافــة  الخاصة،  القطاعات 
الخدمات  كشركات  العامة  المؤسسات 

العامة والكهرباء ومديرية األمن بالجفرة.
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فيما  قال،  الفارسي،  محمد  إيهاب  الفنان  وبين  بيني  تواصل  عبر 
واإلبــداع،  للفنون  تواق  وشعبنا  جميلة،  جوانب  بالدنا  »في  قال: 
سرا،  عليكم  أخفي  «.ال  أفضل  القادم  وأن  متفائل  بطبعي،  وأنــا، 
الزمن  من  عقد  قرابة  فمنذ  اإليجابية،  الطاقة  بهذه  ابتهجت  لقد 
من  العديدين  مع  تواصلي  من  الرغم  على  بمثلها،  أحــس  لم 
تشكيليين  عن  ناهيك  وقناعاتهم،  اتجاهاتهم  مختلف  ومن  بالدي 

من مختلف المدارس الفنية.
دراسات  طالب   ،1978 بنغازي  مواليد  الفارسي،  محمد  إيهاب 
الجامعي  المرسم  في  الفعلية  الفنية  بداياتة  تعليمية،  إدارة  عليا 
معارض  في  مشاركته  ابتدأت  ومنه   ،2005 سنة  بنغازي  جامعة 
مشاركته  نفسها  السنة  في  بها  وألحق   ،2005 سنة  منذ  الجامعة 

في معرض افتتاح قاعة السلفيوم 2005.
بنغازي  في  الجامعية،  المسابقات  في  المشاركة  عن  يغب  لم 
المعارض  في  المشاركة  عن  يغب  لم  كما  وسبها،  وطرابلس 
الشباب  مسابقة  فــي  األول  الترتيب  على  تحصل  الجماعية، 
عن  يغب  ــم  ول  ،2007 سنة  بنغازي  مستوى  على  والــريــاضــة 

معارضي قصر المنار العامين 2011 و2012.
»إيــالف  مهرجان  فــي  بداياتها  كانت  الخارجية،  مشاركته 
سنة  بــتــونــس  ــط«،  ــوس ــت ــم ال
مشاركا  مصر  فــي  ثــم   ،2015
سفراء  »ملتقى  مــعــرض  ــي  ف
العربي«  والخط  التشكيلي  الفن 
ثم   ،2017 ســنــة  ــا  ــاب ط فــي 
بنغازي«  هنا  »مهرجان  معرض 
من  مجموعة  رفــقــة   ،2016
ومن  المصريين،  الفنانين 
معرض  ــة:  ــردي ــف ال مــعــارضــه 
قاعة  ــي  ف الــنــســمــات«  »زرقـــة 
السماء«  »أشرعة  ومعرض   ،2019 سنة  القشلة،  اآلثــار-  مصلحة 

بقاعة منظمة براح للفنون بميدان الشجرة ببنغازي.
بحكم  تقليدية  واقعية  أعماال  كانت  »إنها  بداياته:  عن  يقول 
كثيرا؛  تأسرني  لم  ولكنها  والــلــون،  والمنظور  الشكل،  ــة  دراس
ولكنني  لإلبداع،  مجال  إفساح  دون  النقل،  على  اعتمادها  بسبب 
التعبير  إلى  الواقعي  العمل  بالخروج من  المعضلة  تغلبت على هذه 
أن  العقل  يستطيع  ال  شــيء  كل  من  أعمالي  جــردت  التجريدي، 
أن  لروحي  مجاال  أفسح  مما  المعتاد،  كالواقع  يترجمه  أو  يجعله، 
لغة  لتكوين  العقل،  ــراءة  ق على  اعتراض  دون  من  معه  تتفاعل 
الملكة  ذوي  المتمرسين  أولئك  خصوصا  المتلقي،  وبين  بيني 
تفردا  الفنان  يمنح  التجريد  أن  العمل،  رموز  فك  عن  القادرة  الفنية 
هو،  بلغته  المتلقي  مخاطبة  على  القدرة  يمنحه  خــاص  بطابع 
التجريد  إلى  وصلت  لقد  الواقعي،  العمل  من  له  يلقن  ما  بلغة  ال 
أتلمس  مازلت  بأنني  موقنا  إليه،  للوصول  المراحل  فوق  أقفز  ولم 
كلي  ولكنني  والعمل،  الجهد  من  الكثير  أمامي  والزال  طريقي، 

اقتناع أنني سوف أصل إلى غايتي بعون اهلل«.
فنان  الفارسي،  »إيهاب  عنه:  حليم،  بن  مناجي  األديبة  وقالت 
حنان  والشاعرة  الصحفية  عنه  كتبت  فيما  الكلمة…«،  أبعاد  بكل 
يلهبه،  األزرق،  نحو  السماوية  بأشرعته  يبحر  »إنــه  كابو:  على 
وينتهج  للتجريد  تميل  التي  تجربته  يشحذ  روحه،  مكنونات  يستفز 
يجعله  الذي  بــاألزرق  ويحفل  الخاصة  بصمته  يوقع  مغايرا  أسلوبا 
الوحيد  ومرفأها  الموانئ  لمرساة  الموج،  ولهدير  للسماء  يصيخ 
الفنانة  األديبة  أيضا  وكتبت  الــرمــال…«،  وثرثرة  الرياح  لصخب 
التشكيلي  لوحات  في  ومبانيها  المدينة  »تكون  النيهوم:  ليلى 
منظور  من  بقعا  تكون  أو  المكان  أفق  في  حزا  الفارسي  إيهاب 
معدنية  دوائــر  والفكرة  أصفر،  براح  الحقول  مائل.  أفقي  أو  علوي 
منسي  جــدار  أو  سور  ربما  به،  تلونت  سديم  في  غائبة  منمنمة 
وإن  حتى  ملموس،  اللوحة  سطح  على  متكون  رمل  من  كثيب  في 
بها  تهمس  هناك  روحها  زالت  فال  وسومها  من  األشياء  تجردت 
لطخة  أو  لون  على  رمل  ذرور  أو  »باليتا«  جرة  أو  فرشاة  لمسة  بين 
الجسر  ترتفع مع  إنارة  أعمدة  لعلها  أم  أعمق معناها جسر،  هي في 

لتهبط معه فهل رأيت نوارس تصطف على حوافه! « .

حق األربعاء 
محمد الدقاق

إيهاب الفارسي فنان 
أشرعة السماء

يبحر بأشرعته السماوية 
نحو األزرق يلهبه يستفز 

مكنونات روحه

»هون الثقافية« ترفع شعار:
خريفنا ينشد سالما

طرابلس : عبدالسالم الفقهي

● مهرجان الخريف السياحي الدولي بهون

● مهرجان الخريف السياحي الدولي بهون

والمسرح  الثقافية  بالمراكز  النهوض  والمسرح من  الثقافية  بالمراكز  النهوض  من 
وزيرة  تحدثت  والطفل،  المرأة  إلى  وزيرة والسينما  تحدثت  والطفل،  المرأة  إلى  والسينما 
توغي،  مبروكة  المعرفية،  والتنمية  توغي، الثقافة  مبروكة  المعرفية،  والتنمية  الثقافة 
العربي«  »األهرام  مجلة  مع  مطول  حوار  العربي« في  »األهرام  مجلة  مع  مطول  حوار  في 
للوزارة،  الرسمي  الموقع  وحسب  للوزارة، القاهرية.  الرسمي  الموقع  وحسب  القاهرية. 
تفاصيل  كل  عن  الوزيرة  أجابت  تفاصيل الثالثاء،  كل  عن  الوزيرة  أجابت  الثالثاء، 
مع  الثقافة،  وزارة  بين  التعاون  مع بروتوكوالت  الثقافة،  وزارة  بين  التعاون  بروتوكوالت 
وكشفت  المصرية،  الثقافة  وزارة  وكشفت نظيرتها  المصرية،  الثقافة  وزارة  نظيرتها 
تجاه  العام  الرأي  تنوير  في  الوزارة  تجاه مساهمة  العام  الرأي  تنوير  في  الوزارة  مساهمة 
تعزيز  ومنها  المختلفة،  الوطنية  تعزيز القضايا  ومنها  المختلفة،  الوطنية  القضايا 
المصالحة الوطنية، وترسيخ ليبيا الديمقراطية، المصالحة الوطنية، وترسيخ ليبيا الديمقراطية، 

االنتخابية. باالستحقاقات  االنتخابية.والتوعية  باالستحقاقات  والتوعية 
جسور  »مد  عن  توغي  مبروكة  تحدثت  جسور كما  »مد  عن  توغي  مبروكة  تحدثت  كما 
والكتاب  واألدباء  المثقفين  مع  والكتاب التواصل  واألدباء  المثقفين  مع  التواصل 
الثقافية،  الحركة  تعزيز  أجل  من  الثقافية، والفنانين،  الحركة  تعزيز  أجل  من  والفنانين، 
البرامج  كل  ومتابعة  مراجعة  على  البرامج والعمل  كل  ومتابعة  مراجعة  على  والعمل 
البرنامج  لتطوير  عمل  فرق  وتشكيل  البرنامج السابقة،  لتطوير  عمل  فرق  وتشكيل  السابقة، 
أسس  على  ثقافية  أرضية  لتأسيس  أسس العام،  على  ثقافية  أرضية  لتأسيس  العام، 
للتنفيذ  قابلة  عمل  استراتيجية  وبناء  للتنفيذ صحيحة،  قابلة  عمل  استراتيجية  وبناء  صحيحة، 

الثقافي«. المجال  الثقافي«.في  المجال  في 
الوزارة  »مسؤولية  إن  الوزيرة  الوزارة وقالت  »مسؤولية  إن  الوزيرة  وقالت 
طريق  في  قدما  والسير  التخلف،  نبذ  طريق وواجبها  في  قدما  والسير  التخلف،  نبذ  وواجبها 

على  مشددة  والمساواة،  والعدل  على الديمقراطية  مشددة  والمساواة،  والعدل  الديمقراطية 
والرجل،  المرأة  بين  تفرق  ال  الليبية  الثقافة  والرجل، أن  المرأة  بين  تفرق  ال  الليبية  الثقافة  أن 
مهام  إنجاز  في  المجتمع  انسجام  على  مهام وتعول  إنجاز  في  المجتمع  انسجام  على  وتعول 

والمشاكل«. التحديات  كل  لمواجهة  والمشاكل«.العمل  التحديات  كل  لمواجهة  العمل 
وتابعت في حوارها مجلة »األهرام العربي«: وتابعت في حوارها مجلة »األهرام العربي«: 
المثقف  دور  باستعادة  كبيرا  اهتماما  المثقف »أولينا  دور  باستعادة  كبيرا  اهتماما  »أولينا 
الخطط  موضوع  هو  الذي  الليبي  المشهد  الخطط في  موضوع  هو  الذي  الليبي  المشهد  في 
الذي  الحضاري  المشروع  خالل  من  الذي والبرامج  الحضاري  المشروع  خالل  من  والبرامج 
االهتمام  وهو  حاليا،  الوزارة  عليه  االهتمام تعمل  وهو  حاليا،  الوزارة  عليه  تعمل 
بثقافة  االرتقاء  نحو  عامة  وبالمجتمع  بثقافة باإلنسان  االرتقاء  نحو  عامة  وبالمجتمع  باإلنسان 

المجتمع«.المجتمع«.
إلى  توغي  مبروكة  الوزيرة  تطرقت  إلى كذلك  توغي  مبروكة  الوزيرة  تطرقت  كذلك 
السلمي  للتعايش  فزان  ملتقى  بأعضاء  السلمي لقائها  للتعايش  فزان  ملتقى  بأعضاء  لقائها 
أهمية  له  »كان  مؤكدة:  االجتماعي،  أهمية والوئام  له  »كان  مؤكدة:  االجتماعي،  والوئام 
ذات  وإصالح  جديدة،  مرحلة  لتأسيس  ذات كبيرة،  وإصالح  جديدة،  مرحلة  لتأسيس  كبيرة، 
بالحل  والصراعات،  الخالفات  وإنهاء  بالحل البين،  والصراعات،  الخالفات  وإنهاء  البين، 
وزارة  دور  مبرزة  الوطن،  لمصلحة  وزارة السلمي  دور  مبرزة  الوطن،  لمصلحة  السلمي 
أفراد  بين  العالقة  توثيق  إعادة  في  أفراد الثقافة،  بين  العالقة  توثيق  إعادة  في  الثقافة، 
واالحترام  التسامح  أساس  على  واالحترام الشعب،  التسامح  أساس  على  الشعب، 
ضمن  الوطنية  اللحمة  إعادة  في  ضمن والمساهمة  الوطنية  اللحمة  إعادة  في  والمساهمة 
نشرت  ما  وفق  والمثقفين«،  الثقافة  دور  نشرت إطار  ما  وفق  والمثقفين«،  الثقافة  دور  إطار 

الرسمي على اإلنترنت. الرسمي على اإلنترنت.الوزارة في موقعها  الوزارة في موقعها 

»فسبوك«،  في  الرسمية  صفحتها  عبر  األحــد،  الثقافة،  وزارة  نعت 
»تنعي  الــوزارة:  منشور  في  وجاء  محمد.  ناصر  علي  المسرحي  الفنان 
والمؤلف  الفنان  األسى  عبارات  ببالغ  المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزارة 
 18 السبت  اليوم  األجــل  ــاه  واف الــذي  محمد،  ناصر  علي  المسرحي 
المجال  في  ــداع  واإلبـ بالعطاء  حافلة  مسيرة  بعد  سبتمبر2021، 
المسرحي«. وأوضحت الوزارة أن الفقيد الفنان علي ناصر »من الفنانين 
دور  له  وكان  الوطن،  على مستوى  المسرحي  اإلخراج  في  تألقوا  الذين 
فيها  وخلق  المرج،  مدينة  مستوى  على  المسرحي  المشهد  في  كبير 
حركة فنية مسرحية تركت أثرها الكبير«. وتابع المنشور: »كانت للفقيد 
له  فكانت  والتأليف،  اإلخراج  بين  المسرحية  بأعماله  المميزة  بصمته 
مسرحيات ستبقى خالدة في تاريخ المسرح الليبي، وتعتبر وفاته خسارة 
بشكل  الليبية  المسرحية  وللحركة  عام  بشكل  الليبي  الثقافي  للوسط 
والتأليف«. وتقدمت  اإلخراج  بين  المسرحية  بأعماله  أثراها  التي  خاص، 
ليبيا  في  والفنية  الثقافية  األسرة  إلى  المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة 

»نسأل  مضيفة:  والمواساة،  التعازي  بأحر  الفقيد  عائلة  وإلى 
ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتقبل  أن  القدير  العلي  اهلل 
وتعرف  والسلوان«.  الصبر  جميل  أهله  يلهم  وأن  جناته،  فسيح 
المصرية  الزائرة  الفرق  عروض  خالل  من  المسرح  على  الراحل 
جانب  إلى  المروج،  بنادي  المسرحي  نشاطه  بدأ  إذ  والمحلية، 

نشاطه الفني كتشكيلي ممارس ونشاطه الرياضي.
المسرحي،  المدرسي  النشاط  على  مشرفا  ناصر  علي  وكان   
ومن  المسرحي.  المرج  بيت  تغذي  قاعدة  بمثابة  جعله  ما 
 1970 الحرية«  »طريق  والتلفزيوينة:  المسرحية  أعماله  بين 
و»الدم   1972 وميلزندا«  و»بلياس   1971 الغابة«  و»أطفال 
 1975 و»الــوزيــرة«   1974 و»المسألة«   1973 أحمر«  دائما 
 1990 وقرين«  ولخميسه  و»احويته   1980 المطر«  و»قطرة 
و»مر   1992 النهر«  و»ثالثية   1998 المعيز«  سراق  و»اقدوره 

الزمان« 2007.

وزارة الثقافة تنعي علي ناصر: 
أعماله ستبقى خالدة في تاريخ املسرح الليبي

للثقافة  الوطني  اليوم  إلحياء  الثقافية  التظاهرة  فعاليات  للثقافة اختتمت  الوطني  اليوم  إلحياء  الثقافية  التظاهرة  فعاليات  اختتمت 
التباوية، الجمعة، تحت شعار »نهضة بالدنا بتنوع ثقافتنا«، بتنظيم التباوية، الجمعة، تحت شعار »نهضة بالدنا بتنوع ثقافتنا«، بتنظيم 

من مكتب الثقافة والتنمية المعرفية مرزق.من مكتب الثقافة والتنمية المعرفية مرزق.
وانطلقت الفعاليات في قلعة مرزق، األربعاء، بحضور أعضاء المجلس وانطلقت الفعاليات في قلعة مرزق، األربعاء، بحضور أعضاء المجلس 
البلدي وأعيان وحكماء مرزق ووفد وزارة الثقافة برئاسة محمد الهدار، البلدي وأعيان وحكماء مرزق ووفد وزارة الثقافة برئاسة محمد الهدار، 
حسب  والــزوّار،  والضيوف  المدينة  أهل  من  غفيرة  جموع  حسب وبحضور  والــزوّار،  والضيوف  المدينة  أهل  من  غفيرة  جموع  وبحضور 

الموقع الرسمي لوزارة الثقافة الليبية على اإلنترنت.الموقع الرسمي لوزارة الثقافة الليبية على اإلنترنت.
والتنمية  الثقافة  وزيرة  ممثل  الهدار  محمد  رحَّب  كلمته،  والتنمية وفي  الثقافة  وزيرة  ممثل  الهدار  محمد  رحَّب  كلمته،  وفي 
توغي  مبروكة  الوزيرة  اعتذار  خاللها  من  ونقل  بالحضور  توغي المعرفية  مبروكة  الوزيرة  اعتذار  خاللها  من  ونقل  بالحضور  المعرفية 

عثمان لعدم حضورها والمشاركة في هذه التظاهرة، وذلك لتكليفها عثمان لعدم حضورها والمشاركة في هذه التظاهرة، وذلك لتكليفها 
من قبل مجلس الوزراء بمهمة عمل خارجية، ناقاًل تهانيها لمناسبة من قبل مجلس الوزراء بمهمة عمل خارجية، ناقاًل تهانيها لمناسبة 
الوطن  هذا  ربوع  بكل  التبو  لكل  التباوية  للثقافة  الوطني  الوطن »اليوم  هذا  ربوع  بكل  التبو  لكل  التباوية  للثقافة  الوطني  »اليوم 

الحبيب«.الحبيب«.
والتنوع  والحضاري  والتاريخي  الثقافي  »العمق  إلى  الهدار  والتنوع وأشار  والحضاري  والتاريخي  الثقافي  »العمق  إلى  الهدار  وأشار 
التاريخ،  أعماق  في  الضارب  الليبي،  االجتماعي  النسيج  في  التاريخ، الثقافي  أعماق  في  الضارب  الليبي،  االجتماعي  النسيج  في  الثقافي 
ومؤكدًا أن ليبيا أرض الحضارات والثقافات منذ القدم، ومعتبرًا أن ومؤكدًا أن ليبيا أرض الحضارات والثقافات منذ القدم، ومعتبرًا أن 
أبناء هذا  بين  االجتماعي  للترابط  يعتبر فرصًة  اليوم  أبناء هذا االحتفاء بهذا  بين  االجتماعي  للترابط  يعتبر فرصًة  اليوم  االحتفاء بهذا 
والوئام  السلم  بناء  في  فعّالة  مساهمة  ويساهم  الواحد،  والوئام الوطن  السلم  بناء  في  فعّالة  مساهمة  ويساهم  الواحد،  الوطن 

االجتماعي«.االجتماعي«.
وأعيان  »الحكماء  المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزيرة  ممثل  وأعيان وناشد  »الحكماء  المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزيرة  ممثل  وناشد 
يومًا  الخصومات،  لحل  يومًا  اليوم،  هذا  يجعلوا  بأن  مرزق  يومًا مدينة  الخصومات،  لحل  يومًا  اليوم،  هذا  يجعلوا  بأن  مرزق  مدينة 

هي  هذه  أن  مضيًفا  الفرقة،  ونبذ  الشمل  ولم  والتسامح،  هي للتصالح  هذه  أن  مضيًفا  الفرقة،  ونبذ  الشمل  ولم  والتسامح،  للتصالح 
للمصالحة  نواًة  مرزق  مدينة  تكون  وحتى  األولين،  أسالفكم  للمصالحة ثقافة  نواًة  مرزق  مدينة  تكون  وحتى  األولين،  أسالفكم  ثقافة 
الوطنية في ليبيا، وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه الثقافة في ترسيخ الوطنية في ليبيا، وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه الثقافة في ترسيخ 

المصالحة الوطنية والتعايش السلمي ونشر الوعي والمعرفة«.المصالحة الوطنية والتعايش السلمي ونشر الوعي والمعرفة«.
وتلت كلمة الهدار العديد من الكلمات، ثم ُأقيم حفل فني قدمت وتلت كلمة الهدار العديد من الكلمات، ثم ُأقيم حفل فني قدمت 
من خالله عدد من الرقصات التباوية قدمها نخبة من الراقصين من من خالله عدد من الرقصات التباوية قدمها نخبة من الراقصين من 
األطفال والكبار على أنغام الطبل والموسيقى والغناء منها رقصة كودي األطفال والكبار على أنغام الطبل والموسيقى والغناء منها رقصة كودي 

ورقصة األطفال اشتا كولني شي ورقصة بيال تنك.ورقصة األطفال اشتا كولني شي ورقصة بيال تنك.
معارض  ُأقيمت  أيام،  ثالثة  استمر  الذي  االحتفال  هامش  معارض وعلى  ُأقيمت  أيام،  ثالثة  استمر  الذي  االحتفال  هامش  وعلى 
ومعرض  والرسومات  الفنون  ومعرض  التباوي  والتراث  ومعرض المقتنيات  والرسومات  الفنون  ومعرض  التباوي  والتراث  المقتنيات 
للكتاب على هامش االحتفالية، وستتخلله ندوات، ولقاءات، وأنشطة للكتاب على هامش االحتفالية، وستتخلله ندوات، ولقاءات، وأنشطة 

مختلفة ومتنوعة.مختلفة ومتنوعة.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

اختتام فعاليات اليوم الوطني للثقافة التباوية
مبروكة توغي: أولينا اهتماما كبيرا 

باستعادة دور املثقف في املشهد الليبي

● فعاليات التظاهرة الثقافية إلحياء اليوم الوطني للثقافة التباوية

● مبروكة توغي أثناء الحوار

لبرنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية

● الفنان علي ناصر محمد



السينمائي  ــقــاهــرة  »ال مــهــرجــان  أعــلــن 
عبدالعزيز،  كريم  الفنان  منح  الــدولــي«، 
الـ  الــدورة  في  للتميز،  حمامة  فاتن  جائزة 
نوفمبر   26 من  الفترة  في  تقام  التي   ،43
تقديرا  ــك  وذل المقبل،  ديسمبر   5 ــى  إل
سينمائية  بأعمال  الحافلة  الفنية  لمسيرته 

بارزة.
رئيس  حفظي،  محمد  قــال  جانبه،  من 
دائما  يحرص  المهرجان  »إن  المهرجان: 
في  تجمع  التي  النماذج  يكرم  أن  على 
والجماهيرية  الموهبة  بين  ما  مسيرتها 
على  ينطبق  مــا  وهــو  للسينما  والعطاء 
منحه  سيتم  الذي  عبدالعزيز،  كريم  النجم 

جائزة فاتن حمامة للتميز«.
عبدالعزيز،  »كريم  قائال:  حفظي،  تابع 
النجاح  من  عاما   20 مــدار  على  احترمته 
الكوميديا  خالله  مــن  ــدم  ق مــشــوار  فــي 
والرومانسية  والرعب  واإلثــارة  واألكشن 
أحيانا  وفاجأنا  باقتدار  ــك  ذل فــي  ونجح 
الصدفة  من  وليس  الجريئة،  باختياراته 
تاريخ  في  إيــرادا  األعلى  النجوم  ضمن  أنه 
وهم  على  يسير  أن  دون  المصرية  السينما 

النمط المضمون«.
عبدالعزيز،  كريم  النجم  وجه  جانبه،  من 
التكريم  هذا  على  المهرجان  إلدارة  الشكر 
العربية  الشاشة  سيدة  اســم  يحمل  الــذي 
بمثابة  بأنه  التكريم  واصفا  حمامة،  فاتن 
التي  الفنية  مسيرته  فــي  فــارقــة  نقطة 
تطلع  الصورة  »اضحك  فيلم  من  انطلقت 
 »2 »االختيار  مسلسل  إلى  وصــوال  حلوة«، 
وفيلم  الماضي  رمضان  في  عــرض  ــذي  ال

»كيرة والجن« الذي يواصل تصويره حاليا.

ذكـــره  ــم  ــكــري ــت ال أن  ــم  ــري ك ــاف  ــ أض
يكون  أن  فيها  يأمل  كان  التي  ببداياته 
لحضور  الــمــدعــويــن  الــفــنــانــيــن  ضــمــن 
أعرق  أحد  يعد  الــذي  المهرجان،  فعاليات 
في  وأهمها  بل  السينمائية  المهرجانات 
في  نفسه  ليجد  ــط،  األوس الشرق  منطقة 
المقبل،  نوفمبر  إقامتها  المنتظر  ــدورة  ال

مكرما وليس مدعوا فقط.

ــو نجل  الــنــجــم كــريــم عــبــدالــعــزيــز، ه
ولذلك  عبدالعزيز،  محمد  الكبير  المخرج 
يكن  لــم  الفني  المجال  فــي  العمل  فــإن 
في  طفولته  عاش  إنه  إذ  عليه،  غريبا  أمرا 
الفنانين،  كبار  بجوار  التصوير  استديوهات 
ــن األفـــالم  ــي الــعــديــد م حــيــث شـــارك ف
بينها  من  والده  أخرجها  التي  السينمائية 
»البعض   ،)1978( السادة«  أيها  »انتبهوا 

مرتين«  ــأذون  ــم ــل ل ــذهــب  ي
قتلش  مــا  ــل  ــات »ق  ،)1978(
العائلة  »منزل   ،)1979( حد« 
هذا   ،)1986( المسمومة« 
الفنانين  أمــام  وقوفه  بجانب 
وسعاد  ــام،  إمـ عـــادل  الــكــبــار 
تجسيده  ــالل  خ مــن  حسني، 
فيلم  خالل  ماهر«  »علي  لدور 
ــمــشــبــوه« الـــذي أخــرجــه  »ال

سمير سيف، العام 1981.
عمله  ــن  م ــوات  ــن س بــعــد 
اإلخـــراج  درس  طفولته،  ــالل  خ كممثل 
 ،1997 الــعــام  وتــخــرج  السينما  بمعهد 
إذ  جديد،  من  الفني  مــشــواره  ليستأنف 
ومن  مخرج،  كمساعد  وجيزة  لفترة  عمل 
وكانت  التمثيل،  ــى  إل ــودة  ــع ال ــرر  ق ثــم 
مسلسل  خــالل  مــن  الحقيقية  انطالقته 
ــن الــحــب«، الــذي أخرجه  ــرأة مــن زم »امـ
ببطولته  وقامت  عبدالحافظ،  إسماعيل 

الفنانة سميرة أحمد، العام 1998.
وحظي  ذلك،  بعد  األعمال  عليه  توالت 
الكبير  الفنان  بجانب  التمثيل  بفرصة 
ــن خـــالل فيلم  ــي، م ــل أحــمــد زكـ ــراح ال
 ،)1998( حلوة«  تطلع  الصورة  »اضحك 
مشواره  من  جديدة  مرحلة  بعدها  وبدأ 

جيله  أبــنــاء  مــن  العديد  فيها  ــارك  ش
نجوما  يصبحوا  أن  استطاعوا  الذين 
نجاحا  حقق  حيث  الحالي،  وقتنا  في 
فيلم  في  مشاركته  خــالل  من  كبيرا 
أخرجه  الــذي  الــحــدود«،  على  »عبود 
وقــام   ،1999 ــعــام  ال عــرفــة  شــريــف 
ولي  عــالء  الراحل  الفنان  ببطولته 

الدين.
لم  الــفــنــي  الــمــجــال  ــي  ف عمله 
والتلفزيون  السينما  على  يقتصر 
خشبة  على  أيضا  وقف  وإنما  فقط، 

الشبابية  المسرحية  خالل  من  المسرح 
الذي   ،2001 العام  حينها »حكيم عيون« 

بدأ  إنه  إذ  له،  بالنسبة  الحظ  عام  يعد 
فيها  كــان  مــشــواره  مــن  جــديــدة  مرحلة 
ذلك  بعد  توالت  التي  األعمال  لجميع  بطال 

والتي حققت نجاحا وصدى لدى الجمهور.
انطالقته  فترة  خالل  أعماله  أهم  ومن 
»أبو   ،)2003( تايالند«  في  »حرامية  فيلم 
 ،)2009( الــعــم«  »والد   ،)2005( علي« 

و»خارج عن القانون« )2007(.
 »2 األزرق  »الفيل  فيلمه  حقق  فيما 
في  مسبوقة  غير  إيـــرادات   ،2019 العام 
الـ  تخطت  إذ  المصرية،  السينما  تاريخ 

100 مليون جنيه.
التلفزيونية،  الدراما  في  مقل  أنه  ورغم 
أحدثها  أيضا،  ناجحة  كانت  أعماله  أن  إال 
رمضان  مــوســم  فــي   »2 »االخــتــيــار  هــو 

.2021

العالمية  السينمائية  األعمال  أفضل  لتقديم  مساعيه  ضمن 
السينمائي«  »الجونة  مهرجان  أعلن  السينما،  تقدمها  التي 
في  ستعرض  التي  المختارة  العالمية  األفــام  من  مجموعة 
 22-14 من  الفترة  في  تقام  أن  المقرر  الخامسة،  ــه  دورت

أكتوبر 2021 بمدينة الجونة.
العام  في  الجيدة  ــام  األف ــدرة  ن عكس  وعلى  العام،  هــذا 
العالمية  األفام  قائمة  لوباء »كوفيد19-«، فإن  نتيجة  الماضي 
جعلت  السينمائية،  المهرجانات  عودة  مع  إصدارها  تم  التي 
ناحية  من  وأصعب  الوفرة  ناحية  من  أسهل  االختيار  عملية 
الفنية  األساليب  تنوع  االعتبار،  في  الوضع  مع  خاصة  االنتقاء، 
اختيار  بين  التوازن  إلى  إضافة  الجغرافي،  والتنوع  والمواضيع 
حققت  صاعدين  ومخرجين  عالميا  معروفين  لمخرجين  أفام 

أفامهم نجاحا وتميزا حديثا في الوسط السينمائي الدولي.
فيلمان  يشارك  فينيسيا  لمهرجان  الرسمية  المسابقة  من 
ألودري  و»واقعة«  بريزي  لستيفان  آخر«  »عالم  هما  فرنسيان 
لمجموعة  التنفيذي  المدير  فيليب  حول  األول  يدور  ديــوان. 
األسرية  حياته  تضع  صعبة  للحظة  يتعرض  الــذي  صناعية، 
على  صعبة  قــرارات  التخاذ  وتدفعه  المحك  على  والعملية 
جائزة  حصد  الذي  »واقعة«،  يدور  بينما  المستويات.  جميع 
الشابة  آن  حــول  المرموق،  المهرجان  في  الذهبي  األســد 
حيث  الستينيات  فرنسا  في  اإلجهاض  تحاول  التي  الفرنسية 

ما توده مجرم قانونيا.
المكسيكي  للمخرج  »غروب«  يشارك  ذاتها،  المسابقة  من 

تيم  بطولة  من  األحــدث  بفيلمه  يعود  الذي  فرانكو  ميشيل 
الذي  الثري  البريطاني  بينيت  نيل  دور  يلعب  ــذي  ال روث 
أكابولكو،  في  فاخر  منتجع  في  عائلته  مع  عطلته  يقضي 
أفام  وكعادة  شيئا،  يريد  ال  أنــه  البداية  في  يبدو  ــذي  وال
حواري،  إفصاح  دون  تدريجيا  تتكشف  التصاعدات  فإن  فرانكو 
وهو  العودة،  عليه  ويتوجب  ــرة،  األس في  وفــاة  حــدوث  جــراء 

المسابقة  في  الفيلم  نافس  تأجيله.  نيل  يحاول  الذي  األمر 
الرسمية لمهرجان »فينيسيا« 2021.

التميمي  انتشال  صرح  العام،  هذا  اختيارات  على  تعليقا 
بصناع  »متأثرين  قائا:  السينمائي،  الجونة  مهرجان  مدير 
جميع  من  الشاشة  إلــى  حولوها  التي  وقصصهم  األفــام 
التي  األفـــام  مــن  منتقاة  مجموعة  اخترنا  العالم،  أنــحــاء 

فخور  والتأمل.  التفكير  على  وتشجع  الجمهور  مشاعر  ستحرك 
باختياراتنا وبرنامج الدورة الخامسة للمهرجان للغاية«.

يرغب  لم  الــذي  األعمى  »الرجل  فيلم  يشارك  فنلندا  من 
أسلوب  ذو  فيلم  وهــو  نيكي،  لتيمو  تيتانيك«  بمشاهدة 
متحرك،  بكرسي  المقيد  الكفيف  ياكو  حول  يدور  استثنائي 
ورغم  بعيدا،  تقطن  التي  سيربا  حبيبته  مقابلة  يود  والــذي 
مساعدة،  دون  أبدا  المنزل  مغادرته  وعدم  الشديدة  إعاقته 
إلى  عادية  تبدو  قد  رحلة  لتتحول  المخاطرة  قبول  يقرر  أنه  إال 
الجمهور  بجائزة  يفوز  جعله  الذي  األمر  استثنائي،  فيلم طريق 

في مهرجان »فينيسيا السينمائي الدولي« 2021.
)فنلندا،   »6 رقم  »مقصورة  هو  يشارك  آخر  طريق  فيلم 
يدور  ــذي  ال كوشمانين،  ليوهو  روســيــا(  إستونيا،  ألمانيا، 
إنسانية  عاقة  فيها  تتشكل  قطار،  مقصورة  في  بأكمله 
منجم  وعامل  شابة  فنلندية  امــرأة  بين  الخصوصية  شديدة 
الرحلة  أن  إال  ظاهريا،  يتشابهان  ال  أنهما  ــم  ورغ ــي،  روس
بالجائزة  الفيلم  فــاز  اإلنساني.  للتواصل  توقهما  تكشف 

الكبرى في مهرجان »كان السينمائي« 2021.
»ثانية  فيلم  يعرض  ييمو  زانج  الشهير  الصيني  للمخرج 
سباستيان  »سان  مهرجان  افتتح  الذي  الفيلم  وهو  واحــدة« 
خال  الصين  في  الفيلم  أحــداث  تدور  الدولي«.  السينمائي 

الثورة الثقافية.
أالمــات  ألنتونيتا  »مــوريــنــا«  فيشارك  كرواتيا  مــن  ــا  أم
)جائزة  الذهبية  الكاميرا  جائزة  الفيلم  نال  كوسيانوفيتش. 

أفضل عمل أول( في مهرجان »كان السينمائي« 2021.
قائا:  للمهرجان،  الفني  المدير  رمسيس  أمير  ــاف  أض
التي  الملهمة  والقصص  العظيمة  بالمواهب  أعجبنا  »لطالما 

الجونة  مهرجان  في  هنا  الطويلة.  الروائية  األفام  لنا  تقدمها 
هذه  لمشاركة  لسعينا  األبد  إلى  مخلصين  السينمائي، سنظل 
وصناع  السينما  محبي  من  جمهورنا  مع  المذهلة  ــام  األف

األفام الطموحين«.
قسم  بجائزة  الفائز  الفيلم  يشارك  أيضا،  كان  مهرجان  من 
ويدور  كوفالينكو،  لكيرا  القبضات«  »إرخــاء  وهو  ما«  »نظرة 
في  الخانقة  األســرة  قبضة  من  للتخلص  تكافح  شابة  حول 
األسرة  ذات  وهي  الشمالية،  أوسيتيا  في  سابقة  تعدين  بلدة 
األحــدث  الفيلم  يشارك  كما  ترفضها.  ما  قــدر  تحبها  التي 
»كان  مهرجان  في  عرض  الــذي  »األولمبياد«،  ــار  أودي لجاك 
تلتقي  حيث  باريس  في  أحداثه  وتــدور   ،2021 السينمائي« 
بشكل  تتعرف  التي  نــورا،  إلى  ينجذب  الــذي  بكاميل،  إميلي 
مفهوم  تعريف  يعيدون  وصبي  فتيات  ثاث  أمبر.  على  مفاجئ 

الحب في العصر الحديث.
طبيعي«،  »ضــوء  مخرج  ناجي  دينيش  يشارك  المجر  من 
مهرجان  من  ــراج  إخ أفضل   - الفضي  ــدب  ال بجائزة  الفائز 
الحرب  أثناء  أحداثه  تدور  والذي   ،  2021 السينمائي«  »برلين 
الجيش  في  جنديا  يعمل  بسيط  مزارع  حول  الثانية  العالمية 

المجري ويجد نفسه شاهدا على مذبحة جماعية مروعة.
الشهيرة  األلمانية  والمخرجة  الممثلة  فيلم  يشارك  أخيرا، 
الباحثة  ألما،  قصة  يحكي  الــذي  رجلك«،  »أنــا  شرايدر  ماريا 
للحصول  إقناعها،  يتم  والتي  الشهير،  بيرجامون  متحف  في 
يشترط  استثنائي  بحث  في  بالمشاركة  البحثية،  منحتها  على 
آلي على هيئة رجل،  إنسان  عليها أن تمضي ثاثة أسابيع مع 
صناعي  بذكاء  ويتمتع  واحتياجاتها،  لشخصيتها  وفقا  مصمم 

يؤهله ليكون الرفيق المثالي لها.
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أفضل األفالم العاملية في الدورة الخامسة لـ »الجونة السينمائي« من »كان« و»فينيسيا«

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

محمد حفظي: ليس من 
الصدفة أن يكون كريم 
من النجوم األعلى إيرادا 

في تاريخ السينما

 مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« يكرم كريم عبدالعزيز
يمنحه جائزة »فاتن حمامة للتميز«

انطالق مهرجان »اإلسكندرية لدول البحر املتوسط« السبت
يشهد تكريم خالد الصاوي

الوسط - محمد علوش

مهرجان  من   37 الدورة  فعاليات  السبت،  تنطلق، 
المتوسط«،  البحر  لدول  السينمائي  »اإلسكندرية 
اسم  تحمل  والتي  أباظة،  األمير  الناقد  برئاسة 
المخرج المصري الكبير علي بدرخان، وتستمر حتى 
30 من سبتمبر الجاري، وتشهد هذه الدورة تكريم 
مسابقة  وجــود  إلى  باإلضافة  األسماء،  من  عدد 

جديدة.
إدارة  أهدت  والذي  بدرخان،  علي  تكريم  بخاف 
المهرجان له الدورة، يكرم المهرجان أيضا المخرج 
طارق  والممثل  التصوير  مدير  عبدالعزيز،  عمر 
التلمساني، واسم السيناريست الراحلة كوثر هيكل، 
الفنانة سلوى خطاب،  معاطي،  يوسف  السيناريست 
الناقدة خيرية البشاوي، والفنان خالد الصاوي، ومن 
العرب المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار، وهناك 
بالسينما  احتفاال  لحام،  دريد  للفنان  خاص  تكريم 

السورية، إذ يحصل على وسام »البحر المتوسط«.
عظام؛  مبدعين  بمئوية  المهرجان  يحتفي  كما 
رضا،  محمد  الفنان  الشناوي،  كمال  النجم  مثل: 
ود.  نجيب،  رمسيس  المنتج  سالم،  عاطف  المخرج 

ثروت عكاشة، وزير الثقافة األسبق.
يتم االحتفاء أيضا بالسينما اليونانية، ضيف شرف 
الدورة، من خال تكريم المخرج اليوناني أنجيلوس 
فرانتزيس، باإلضافة إلى السينما اإلسبانية، ممثلة 
لويس  الراحل  المكسيكي،   – اإلسباني  المخرج  في 
وتعقد  ــام،  أف أربعة  له  يعرض  ــذي  ال بونويل، 
إسبانيا  سفيري  بحضور،  سينماه،  لمناقشة  ندوة 

والمكسيك في القاهرة.
أول  على  عاما   125 بمرور  المهرجان  ويحتفل 
في  باإلسكندرية  أقيم  مصر،  في  سينمائي  عرض 
ويعرض   ،1896 نوفمبر   5 يوم  »طوسون«  مقهى 
أحمد  إخراج  مرة«،  تاني  »لوميير  الوثائقي  الفيلم 
العام  الثقافية  التنمية  صندوق  أنتجه  الذي  عاطف، 

1995، بمناسبة االحتفال بمئوية السينما.
تشهد الدورة 37 للمهرجان، مشاركة 16 دولة، 
مسابقة  ففي  مسابقات؛  أربع  في  أفامها  تتنافس 
يتنافس  المتوسط  البحر  لدول  الطويلة  األفــام 

ألبانيا،  سلوفينيا،  المغرب،  مصر،  من  فيلما   13
البوسنة، فرنسا، اليونان، لبنان، إسبانيا وسوريا.

الطويلة  لألفام  الشريف«  »نور  مسابقة  وفي 
مصر،  من  أفام   9 تشارك  المتوسطية،  العربية 
في  يشارك  بينما  تونس،  سوريا،  المغرب،  لبنان، 
 17 القصيرة،  لألفام  المتوسط  البحر  مسابقة 
فيلما من مصر، فلسطين، رومانيا، تونس، الجزائر، 

لبنان، سلوفينيا،  إيطاليا،  اليونان،  المغرب،  فرنسا، 
مسابقة  في  فيلما   36 مشاركة  عن  فضا  وسوريا، 

طلبة اإلسكندرية.
البحر  دول  أفام  مسابقة  تحكيم  لجنة  تتكون 
هوجتن  ليل  إنغريد  المنتجة  مــن:  المتوسط 
)فرنسا(،  كوسيماك  أوليفييه  المخرج  )النرويج(، 
المخرج سامح عبدالعزيز )مصر(، المخرج جود سعيد 

تضم  بينما  )إسبانيا(،  نيتو  كارال  الممثلة  )سوريا(، 
المتوسطي:  العربي  الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة 
عباس  مهدي  الناقد  )مصر(،  قابيل  محمود  الفنان 
الفنان  )المغرب(،  الناقدة ماك داحموني  )العراق(، 

فتحي الهداوي )تونس(.
وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير من: 
المخرجة مايرا سانز )إسبانيا(، الناقد نوماس كاسك 
الفنان  )المغرب(،  الروخ  األكاديمي حسن  )ألمانيا(، 
سينديجرفيتش  إنا  والمخرجة  )مصر(،  قاسم  كريم 
أفام  مسابقة  تحكيم  لجنة  تضم  بينما  )البوسنة(، 
الطلبة: المخرج هاني الشين، مدير التصوير محسن 

أحمد، والسيناريست ناصر عبدالرحمن.
النزول  الــعــام،  هــذا  المهرجان  إدارة  ــررت  وق
دور  خال  من  اإلسكندرية،  جمهور  إلى  باألفام 
»سينما  ستيفانو«،  سان  »سينما  التالية:  العرض 
واإلبــداع«  الحرية  »مركز  بالمنتزه«،  بازا  رويال 

)وسط اإلسكندرية(، و»أتيليه اإلسكندرية«.
عن  كتابا   16 الــعــام،  هــذا  المهرجان  يصدر 
يحتفي  الذين  السينمائي  العمل  ورموز  المكرمين 
الكبير  المخرج  عن  »الثائر«  منها  المهرجان،  بهم 
دورته  المهرجان  إدارة  أهدته  الذي  بدرخان،  علي 
السابعة والثاثين، و»النقد شفاه تبتسم« عن حياة 
و»وجوه وهوامش«  عبدالعزيز،  الكبير عمر  المخرج 
عن مسيرة النجم خالد الصاوي، باإلضافة إلى »نور 
»أضــواء  البشاوي،  خيرية  الناقدة  عن  وظــال« 
التلمساني،  طــارق  التصوير  مدير  عن  ــال«  وظ
هيكل،  كوثر  الكاتبة  عن  الرومانسية«  »أيقونة 
و»سبحان  خطاب،  سلوى  الفنانة  عن  فن«  »رحلة 
العاطي« عن الكاتب والسيناريست يوسف معاطي.

من  عدد  بمئوية  االحتفال  كتب  إلى  باإلضافة 
كمال  الكبير  النجم  عن  كتاب  السينمائية،  الرموز 
والشرير  »الــدونــجــوان  عنوان  يحمل  الشناوي، 
والكوميديان«، وعن حياة الفنان محمد رضا يصدر 
عاطف  »مشوار  المصرية«،  السينما  »معلم  كتاب 
سالم،  عاطف  الكبير  المخرج  مشوار  عن  سالم« 
نجيب،  رمسيس  المنتج  عن  الخاصة«  »األوراق 
ثروت  األسبق  الثقافة  وزير  عكاشة« عن  ثروت  »د. 
الناقد  عن  تبقى«  »كلمات  كتاب  وأخيرا  عكاشة، 

الراحل ضياء حسني.

● كريم عبد العزيز

● محمد حفظي

● األمير أباظة● خالد الصاوي

● أفالم الجونة

من  آسيوي  خارق  بطل  أول  »شانغ-تشي«  حافظ 
التذاكر  شباك  صدارة  على  »مارفل«  أعمال  سلسلة 
التوالي،  على  الثالث  لألسبوع  الشمالية،  أميركا  في 
»إكزيبتر  مجموعة  عن  صادرة  موقتة  أرقام  بحسب 

رياليشنز« المتخصصة في هذا المجال.
ذي  أوف  ليدجند  ذي  أند  »شانغ-تشي  وحصد 
»ديزني«  استوديوهات  إنتاج  من  رينغز«  تين 
بالصاالت،  الثالث  أسبوعه  في  دوالر  مليون   21.7
وفق  مليون،   176.9 إلى  اإلجمالية  عائداته  لترتفع 

»فرانس برس«.
غاي«  »فري  العائلي  الكوميدي  الفيلم  وبقي 
من  السادس  األسبوع  في  الثانية  بالمرتبة 
من  دوالر  مليون   5.2 محققا  الصاالت،  في  عرضه 

العائدات )108.6 مليون في المجموع(.
لكلينت  الجديد  الفيلم  الثالثة  المرتبة  في  وتاله 
مليون   4.5 حصد  الذي  ماتشو«  »كراي  إيستوود 

دوالر.
أفالم  سياق  في  ماتشو«  »كراي  ويندرج 
بفضلها.  نجومية  الممثل  حقق  التي  الويسترن 
الروديو  بطل  دور  إيستوود  كلينت  فيه  ويؤدي 
أخيرة.  بمهمة  يُكلف  الذي  ميلو  مايك  السابق 
أيضا  عاما   91 العمر  من  البالغ  النجم  وقام 

بإخراجه.
فيلم  نصيب  من  فكانت  الرابعة،  المرتبة  أما 
 3.5 إيراداته  بلغت  الذي  »كانديمان«  الرعب 

مليون دوالر )53.2 مليون في المجموع(.
»ماليغننت«  هو  آخر  رعب  فيلم  خامسا  وحل 
من  دوالر  مليون   2.7 وسجّل  مرتبتين  تراجع  حيث 

العائدات.
تصنيف  في  المتبقية  األفالم  يأتي  وفيما 
في  التذاكر  شباك  على  األولى  العشرة  األعمال 

الصاالت األميركية الشمالية:
6 - »كوبشوب« )2.3 مليون دوالر(.

7 - »جانغل كروز« )2.1 مليون دوالر(.
مليون   1.8( موفي«  ذي  باترول:  »باو   -  8

دوالر(.
9 - »ذي آيز أوف تامي فاي« )675 ألف دوالر(.

10 - »دونت بريذ 2« )665 ألف دوالر(.

البطل الخارق »شانغ-تشي« يبقى مهيمنا على شباك التذاكر

كريم: التكريم بمثابة 
نقطة فارقة في 
مسيرتي الفنية
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التتويج بلقب الدوري  نجح نادي »االتحاد« في 
الليبي لكرة القدم داخل الصاالت، مستفيدًا من 
تعادله بهدف لمثله أمام نادي »اتحاد غريان«. 
وقدم نادي »االتحاد« مستويات قوية في هذه 
البطولة، حيث فاز في اللقاء الماضي على فريق 
هدف،  مقابل  أهداف  أربعة  بنتيجة  »البراق« 
القدم  كرة  دوري  نهائيات  لقاءات  ثاني  ضمن 

داخل الصاالت، بقاعة »17 فبراير« بطرابلس.
بفوز  البطولة  »االتحاد«  فريق  افتتح  كما 
عريض على نظيره »النصر«، بنتيجة ستة أهداف 
مقابل هدفين. وعرفت منافسات هذه المسابقة 
»االتحاد«  هي  أندية،  ستة  مشاركة  المثيرة 
و»السويحلي«  غريان«  و»اتحاد  و»النصر« 
و»االتحاد المصراتي« و»البراق«. وُأقيمت جميع 

القدم،  لكرة  الليبي  الدوري  نهائيات  مباريات 
بالعاصمة  فبراير«،   17« قاعة  أروقة  داخل 

طرابلس.
فرق  أن  إلى  أشارت  صحفية،  تقارير  وكانت 
المصراتي«  و»االتحاد  و»السويحلي«  »النصر« 
دوري  نهائيات  منافسات  من  انسحابه  أعلنت 
كرة القدم داخل الصاالت، وبحسب بيان صادر 
»نظرًا  التالي:  فيه  جاء  الثالثة  األندية  عن 
لألحداث الجارية في الدوري الليبي لكرة القدم 
واللجنة  الحكام  لجنة  ظلم  من  الصاالت  داخل 
معين،  فريق  لصالح  البطولة  على  المشرفة 
تكلمة  من  االنسحاب  نعلن  التنظيم،  وسوء 
مشوارنا في البطولة حتى تتم محاسبة كل من 

كان في لجنة الحكام واللجنة المنظمة«.

41»االتحاد« بطل الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصاالت

● االتحاد يتوج بالدوري الليبي داخل الصاالت

الفارس والمدرب ومصمم السدود المعروف وأحد شخصيات  شرع 
إلى  أبوالسعود في رحلة عالجية  الليبية كمال  الحواجز  فروسية قفز 
تونس قد تستمر شهورًا لتعرضه ألزمة صحية حادة. وفي اتصال 

الجمهور  أبوالسعود، طمأن خالله األخير  لـ»الوسط«، مع  هاتفي 
المستقرة حاليًا، وأنه  الرياضي، وكل من يعرفه على حالته الصحية 

العالج. تلقي  مستمر في 

تعاقدت إدارة نادي اتحاد الشرطة، أحد فرق دوري الدرجة األولى، مع المدرب ◆
الوطني حسين الدالي، لتدريب الفريق األول لكرة القدم، ليكون مديرا فنيا 

لنادي اتحاد الشرطة، بداية من الموسم الجديد. وقال رئيس نادي اتحاد 
الشرطة العميد عدنان التريكي في تصريح إلى »الوسط«: »اإلدارة تسعى 

لعودة جميع األلعاب الجماعية والفردية بالنادي والنهوض باأللعاب التي 
كان يزخر بها النادي على الصعيدين الفردي والجماعي«.

◆

انتعاشة كروية ليبية

الحدث

زين العابدين بركان

االتحاد  فريقا  الليبية،  الكرة  ممثال  عبر 
األولى  الخطوة  بطرابلس  واألهلي 
أفريقيا  أبطال  دوري  واجهتي  على  بنجاح 
كل  واقتفى  األفريقية  والكونفدرالية 
المثالية  واالنطالقة  البداية  أثر  منهما 
التصفيات  فى  الوطنى  لمنتخبنا 
صدارة  بها  اعتلى  والتي  المونديالية، 

مجموعته بالعالمة الكاملة.
وال شك هذه االنتعاشة ستعطي دفعة 
قادم  في  ومنتخبنا  لفرقنا  كبيرة  معنوية 
أصعب  سيكون  القادم  أن  غير  المواعيد 
وأكثر قوة من حيث المنافسة، فالمنتخب 
على  سيكون  المجموعة  متصدر  الليبي 
موعد مرتقب مع أهم وأصعب مواجهتين 
حين  والرابعة  الثالثة  الجولتين  ضمن 
يواجه مالحقه المباشر المنتخب المصري 
مواجهتي  في  وبنغازي  اإلسكندرية  في 
على  والحفاظ  الزجاجة  عنق  من  المرور 

صدارة المجموعة.
الليبية  الكرة  ممثل  سيكون  بينما 
األول في دوري أبطال أفريقيا االتحاد في 
مواجهة امتحان واختبار صعب أمام فريق 
بسهولة  مر  أن  بعد  التونسي  الترجي 
على  الثاني  الدور  إلى  كبير  عناء  ودون 
حساب بطل زنجبار. فيما سيضرب األهلي 
طرابلس ممثلنا في بطولة الكونفدرالية 
بعد  تنزانيا  بطل  مع  موعدًا  األفريقية 
السوداني  الوادي  لحي  برباعية  تجاوزه 
واألمل يحدونا أن تتواصل وتستمر هذه 
الوطني  لمنتخبنا  واالنتعاشة  االنطالقة 
أجل  من  أفريقيًا  الليبية  الكرة  وممثلي 
ووضع  الموسم،  هذا  فى  بعيدًا  الذهاب 
الليبية  الكرة  طالت  التي  لإلخفاقات  حد 

في السنوات األخيرة.
ستعود  النجاحات  هذه  أن  شك  وال 
ومواهبها  الليبية  القدم  كرة  على  بالنفع 
الدولية  الواجهة  إلى  بعد عودتها  خاصة 
على  مفروضًا  كان  الذي  الحظر  ورفع 
مالعبنا منذ سنوات مرت عجافا، ما يمنح 
كرتنا المحلية دفعة معنوية كبيرة، ويعزز 
المنافسة  في  وحظوظها  مكانتها  من 
الواجهات  جميع  على  عنها  والدفاع 

وبمختلف االستحقاقات.

»االتحاد« يجدد فوزه على بطل زنجبار ويضرب موعداً مع »الترجي« في دوري األبطال.. و»األهلي طرابلس« يتأهل لثاني أدوار »الكونفدرالية«

انتصارات ليبية في البطوالت األفريقية

● احتفالية وداع للمدرب أسامة الحمادي

إلى  القدم،  لكرة  الليبي  »االتحاد«  فريق  صعد 
بعدما  أفريقيا،  أبطال  دوري  من  الثاني  الدور 
حقق فوزًا غاليًا أمام نظيره »كم كم« الزنجباري، 
الدور  إياب  مواجهات  ضمن  رد،  دون  بهدفين 
التمهيدي األول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
األحد  يوم  مساء  المباراة  وجرت  القدم.  لكرة 
المهيري«  »الطيب  ملعب  أرضية  على  الماضي 
عوضًا  »االتحاد«  اختاره  الذي  صفاقس،  بمدينة 
عن ملعب طرابلس الدولي الذي لم يتم اعتماده 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  قبل  من  اآلن  حتى 

)كاف(.
يوسف  من  كل  »االتحاد«  فريق  هدفي  وأحرز 
من   73  ،53 الدقيقتين  في  زعبيه  ومحمد  كارا، 
مجموع  في  »االتحاد«  ليتأهل  المباراة،  عمر 
الشوط  وفى   .)0-4( وإيابًا  ذهابًا  المباراتتين 
الفرص  عديد  »االتحاد«  لفريق  ُأتيحت  األول 
ولعل  جدوى،  دون  ولكن  األول  الهدف  لتسجيل 
المحترف  من  قوية  تسديدة  الفرص  أثمن 
في  العيادي،  غازي  »االتحاد«،  لفريق  التونسي 
الدقيقة الـ14 لكنها مرت بجانب القائم األيمن.

الدقيقة  في  وتحديدًا  الثاني  الشوط  وفي 
لـ»االتحاد«  األول  الهدف  كارا  يوسف  سجل   53
بشكل رائع بعد تسديدة عالية من خارج منطقة 
الجزاء، لتسكن المرمى وتعلن الهدف األول. وفي 
الدقيقة 73 أضاف محمد زعبيه الهدف الثاني من 

ركلة جزاء سددها صاروخية على يمين الحارس.
الهدف  الخوجة  عمر  أهدر   87 الدقيقة  وفي 
تمامًا  انفراده  بعد  »االتحاد«  لصالح  الثالث 
غريب  بشكل  سددها  أنه  إال  المرمى،  بحارس 

ليمسكها الحارس بسهولة.
كاًل  ضمت  بتشكيلة  المباراة  »االتحاد«  وبدأ 
والصويعي،  المرمى،  لحراسة  الالفي  معاذ  من 
ناجي درا، المعتصم باهلل الصبو، المهدى الهوني، 
الشادي، معاذ  ربيع  العيادي،  غازى  الخوجة،  وعمر 
في  زعبيه.  محمد  العباسي،  العاطي  عبد  عيسى، 
بقيادة  مصري  حكام  طاقم  أدارها  التي  المباراة 
الدولي أحمد الغندور، وضم كاًل من أحمد الغندور 
حكمًا للساحة، وسمير جمال حكمًا مساعدًا، وأحمد 
الرابع  والحكم  ثانيًا،  مساعدًا  حكمًا  طلب  توفيق 

محمد معروف.
الفوز  تأكيد  في  »االتحاد«  فريق  نجح  وبهذا 
الزنجباري  الذي حققه ذهابًا في أرض »كم كم« 
وربيع  عيسى  معاذ  سجلهما  رد،  دون  بهدفين 
»الترجي«  أمام  موعدًا  يضرب  وبذلك  الشادي، 
دوري  من  الثاني،  التمهيدي  الدور  في  التونسي 
مباراة  تقام  أن  المقرر  من  حيث  أفريقيا،  أبطال 

في  المقبل  أكتوبر  و16   15 يومي  أحد  الذهاب 
بنغازي، وستقام مباراة اإلياب أحد يومي 22 و23 

من الشهر ذاته في تونس.
وأعلن »االتحاد« األفريقي لكرة القدم )كاف( 
لبطولة دوري  بالكامل  التمهيدي  الدور  مباريات 
المجموعات  دور  إلى  والمؤهلة  أفريقيا  أبطال 
ذهاب  مباريات  وتقام   .2022  -  2021 موسم 
المجموعات  دور  إلى  المؤهل  التمهيدي  الدور 
أكتوبر  شهر  من   17 إلى   15 من  الفترة  في 
الفترة  العودة في  أن تقام مباريات  المقبل على 
24 من نفس الشهر، على أن تقام  22 إلى  بين 
المباريات  انتهاء  بعد  المجموعات  دوري  قرعة 

بالكامل.
دور  إلى  تأهل  السوداني«  »الهالل  أن  يذكر 
وينتظر  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة  من  الـ32 
كما  النيجيري.  يونايتد«  »ريفرز  مع  يلعب  أن 
دور  إلى  التأهل  السوداني  »المريخ«  نادي  ضمن 
الفوز  تحقيقه  بعد  أفريقيا،  أبطال  لدوري  الـ32 
على نادي »إكسبرس« األوغندي بهدف دون رد، 

الفريق  ليضرب  التش،  حامد  أحمد  الالعب  أحرزه 
دور  في  الزامبي  »زاناكو«  مع  موعدًا  السوداني 

الـ32 بفوزه إيابًا.
»األهلي طرابلس« يحقق انتصارًا أفريقيًا 

كبيرًا على حساب »الوادي« السوداني
طرابلس«،  »األهلي  فريق  حقق  المقابل  في 
نياال«  الوادي  »حي  نظيره  على  كبيرًا  فوزًا 
جرت  التي  بالمباراة  رد،  دون  برباعية  السوداني، 
الدور  ضمن  الماضي،  األحد  مساء  الفريقين  بين 
األفريقية.  الكونفدرالية  كأس  لبطولة  التمهيدي 
وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب »شهداء 

بنينيا« ببنغازي.
وافتتح باب التسجيل لممثل الكرة الليبية علي 
السابعة من  الدقيقة  وتحديدًا في  معتوق مبكرًا، 
عمر المباراة، وأضاف صالح الطاهر الهدف الثاني 
تسديدة  بعد   35 الدقيقة  في  طرابلس  لألهلي 
للمرمى،  لتمر  الجزاء  منطقة  داخل  من  قوية 
معلنة الهدف الثاني. وانتفض »األهلي طرابلس« 

بقيادة محمد الترهوني عندما أحرز هدفين بشكل 
رائع في الدقيقتين 67، 81 من عمر المباراة.

بتشكيل  المباراة  طرابلس«  »األهلي  وبدأ 
المرمى،  لحراسة  نشنوش  محمد  من  كاًل  ضم 
عكاشة،  محمود  شطيبة،  أسامة  رزق،  ومنصور 
محمد  حسن،  بدر  مفتاح،  محمد  شتيوي،  محمد 
صالح  معتوق،  علي  الترهوني،  محمد  الجورني، 

الطاهر.
األفريقي  باالتحاد  الطوارئ  لجنة  أن  أن  يذكر 
بسبب  الذهاب  مباراة  إلغاء  سابقًا  قررت  )كاف(، 
في  اإلياب  لقاء  بنتيجة  واالكتفاء  الملعب،  أزمة 
بنغازي لحسم ورقة التأهل للدور المقبل. وبهذه 
للدور  طرابلس«  »األهلي  فريق  تأهل  النتيجة 
موعدًا  ويضرب  الكونفدرالية؛  بطولة  من  الثاني 
خطف  في  نجح  الذي  التنزاني،  »بيشارا«  مع 
مسابقة  من  المقبل،  الدور  إلى  التأهل  بطاقة 
منافسه  على  فوزه  عقب  الكونفدرالية  كأس 
»ديخيل« من جيبوتي في مجموع لقاءي الذهاب 
منتصف  في  الذهاب  لقاء  سيدور  حيث  واإلياب، 

 22 العودة يوم  لقاء  المقبل، ويُقام  أكتوبر  شهر 
من الشهر نفسه.

3 مواجهات عربية في دور الـ32
بطولة  من  التمهيدي  الدور  نهاية  وبعد 
على  الجماهير  األفريقية، ستكون  »الكونفدرالية« 
دور  في  خالصة  عربية  مواجهات  ثالث  مع  موعد 
بركان«  »نهضة  فريق  يواجه  حيث  األول،  الـ32 
المغربي نظيره »اتحاد بن قردان« التونسي، كما 
نظيره  الجزائري  القبائل«  »شبيبة  فريق  سيواجه 
فريق  وسيخوض  المغربي.  الملكي«  »الجيش 
فريق  أمام  مواجهة  الجزائري  الساورة«  »شبيبة 
»كونكورد« الموريتاني. في المقابل، سيلعب فريق 
كما  التنزاني،  »عزام«  أمام  المصري  »بيراميدز« 
»أوغندا  نظيره  البورسعيدي«  »المصري  سيالقي 
مروي«  »أهلي  فريق  ويواجه  أوثورتي«.  ريفينيو 
نفس  في  الكيني  »جورماهيا«  نظيره  السوداني 
جنوب  من  بره«  »اطلع  فريق  هزم  بعدما  الدور، 

السودان بهدفين دون رد في الدور التمهيدي.

الوسط- زين العابدين بركان

● فريق االتحاد

المدرب  شرف  على  احتفالية  االتحاد  نادي  أقام 
الوطني أسامة الحمادي، الذي قاد الفريق األول 
ببطولة  معه  وتوج  الماضي،  الموسم  خالل 
المنصرم  للموسم  القدم  لكرة  الليبي  الدوري 
الثاني  للدور  للتأهل  قاده  )2020-2021(، كما 
زنجبار  بطل  حساب  على  أفريقيا  أبطال  لدورى 

عقب فوزه ذهابًا وإيابًا.
الحمادي  تسليم  عقب  االحتفالية  وجاءت 
إلى  القدم  لكرة  األول  الفريق  تدريب  مهام 
المدرب اإليطالي الخبير جيوسيبي سانينو. وقال 
اإلعالمي  للمركز  المناسبة  بهذه  »الحمادي« 
بنادي االتحاد: »لقد انتصرنا بفضل روح الفريق 
واألسعار  األرقام  على  نعتمد  ولم  والجماعية 
ما  هو  الشعار  وحب  والقتالية  الواحدة  واللحمة 

يجلب البطوالت«.
لعبنا كمجموعة ولم  الحمادي: »لقد  وأضاف 
ومررت  سبق  ولقد  الواحد  الالعب  على  نعتمد 
كنا  لقد  العبًا  كنت  عندما  التجربة  هذه  بمثل 
أحد«.  أمامنا  يصمد  ولم  واحدة  بروح  نلعب 
المدرب  قرار  تقبل  الالعبين  »على  وأردف: 
والعمل واالجتهاد من أجل افتكاك مكان أساسي 
وحتى في حالة عدم الحصول على مركز أساسي 
يجب أن يكون هناك المزيد من العمل والزعل 
ممنوع من هذه األمور رغم صعوبة تقبلها من 
لجميع  الشكر  بتقديم  واختتم  الالعب«.  جانب 
الالعبين الذين كانوا رجااًل داخل الملعب »وفعاًل 
العبين  وليس  رجااًل  لديّ  إن  أقول  كنت  لقد 
وأعتقد بأن الفريق سيتطور كثيرًا بعد الحصول 
المباريات  على معسكر مغلق في مصر وبعض 

الودية وسنتخطى الترجي بفضل الرجال«.
سيتسلم  الحمادي  أسامة  المدرب  أن  يذكر 
االتحاد؛  بنادي  األول  الفريق  في  جديدة  مهمة 
اإليطالي  للمدرب  مساعدًا  سيصبح  حيث 

جيوسيبي سانينو، خالل الموسم الحالي.
القدم،  لكرة  الليبي  »االتحاد«  فريق  وصعد 

أفريقيا،  أبطال  دوري  من  الثاني  الدور  إلى 
كم«  »كم  نظيره  أمام  غاليًا  فوزًا  حقق  بعدما 
مواجهات  ضمن  رد،  دون  بهدفين  الزنجباري، 
دوري  مسابقة  من  األول  التمهيدي  الدور  إياب 
أبطال أفريقيا لكرة القدم. وجرت المباراة مساء 
»الطيب  ملعب  أرضية  على  الماضي  األحد  يوم 
اختاره  الذي  صفاقس،  بمدينة  المهيري« 
الدولي  طرابلس  ملعب  عن  عوضًا  »االتحاد« 
الذي لم يتم اعتماده حتى اآلن من قبل االتحاد 

األفريقي لكرة القدم )كاف(.
وأحرز هدفي فريق »االتحاد« كل من يوسف 
73 من   ،53 كارا، ومحمد زعبية في الدقيقتين 
مجموع  في  »االتحاد«  ليتأهل  المباراة،  عمر 
الشوط  وفى   .)0-4( وإيابًا  ذهابًا  المبارتين 
الفرص  عديد  »االتحاد«  لفريق  أتيحت  األول 
لتسجيل الهدف األول ولكن دون جدوى، ولعل 
المحترف  من  قوية  تسديدة  الفرص  أثمن 
في  العيادي،  غازي  »االتحاد«،  لفريق  التونسي 
الدقيقة الـ14 لكنها مرت بجانب القائم األيمن.

لكرة  األول  الفريق  أن  االتحاد  نادي  وأعلن 
القدم بالنادي سوف يدخل في معسكر تدريبي 
مغلق، قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري 
الفريق  معسكر  أن  إلى  مشيرًا  أفريقيا.  أبطال 
التدريبي المغلق؛ سيكون في مدينة اإلسكندرية 
بجمهورية مصر، تحت قيادة المدرب اإليطالي 

جوزيبي سانينو.
ويدخل االتحاد المعسكر بدايًة من يوم 

غدٍ الجمعة، وسوف يستمر حتى موعد 
لقاء الذهاب أمام الترجي في ملعب 

االتحاد  ويواصل  بنينا.  شهداء 
هذا  خالل  من  تحضيراته 

التدريبي  المعسكر 
أمل  على  المغلق، 
نادي  عقبة  تخطي 
والعبور  الترجي، 

المجموعات  دور  إلى 
األقوى  المسابقة  في 

أفريقيًا.

الحمادي يسلم قيادة االتحاد للمدرب اإليطالي 
الجديد.. وتحضير مبكر للترجي بمعسكر خارجي

»العميد« يقصي »كم كم« برباعية ذهاباً وإياباً.. و»الزعيم« 
يهزم بطل السودان ويتأهل لمواجهة »بيشارا« التنزاني

الوسط- زين العابدين بركان

● ليفاندوفسكي

أطلق فريق »المدينة« لكرة القدم، 
األيام الماضية، تدريباته للموسم 

الجديد بأول تدريب رسمي بحضور 
رئيس النادي أبوبكر عويدات، 

وبمشاركة كل النجوم الجدد، الذين 
ضمهم الفريق خالل فترة التعاقدات 
الحالية. وأشرف على التدريب الجهاز 

الفني الجديد بقيادة المدرب المغربي 
الحسن العسلي، الذي يخوض أول تجربة 

له بالدوري الليبي، وخصص التدريب 
األول للتعرف على الالعبين وجاهزيتهم 
البدنية. وكان لرئيس اللجنة التسييرية 

أبوبكر عويدات حضور خالل التدريب 
لدعم المدرب والالعبين؛ لتقديم كل 

ما عندهم قبل بدء محك الدوري. وكان 
»المدينة« تعاقد مع بعض الالعبين، 

أغلبهم من الوجوه الشابة، بينهم 
عبدالسالم كرواع ومعاذ عبدالمجيد 
والظهير محمد الفطيسي والمهاجم 
الهادي عمارة ومحيي الدين عريبي 

والحارس عمار مسعود.
كما تعاقد »المدينة« مع المدافع 

التونسي المبروك الجندلي لمدة ثالثة 
مواسم، والمهاجم المنتصر باهلل ارتيمه، 

إضافة للفوز بعقد صاحب الخبرة محمد 
الشبلي والمهاجم يعقوب عبداهلل.

ومن المقرر أن يخوض »المدينة« 
الفترة تدريبات يومية  خالل هذه 
قبل أن يشرع في إجراء المباريات 

المرحلة  في  والتطبيقية  التحضيرية 
الثانية من اإلعداد.

»المدينة« يستعد 
للموسم الجديد 

عاد فريق »سبورتنغ براغا«، الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف الليبي بوجوه جديدة
نظيره  أمام  ثمين  بفوز  االنتصارات  سكة  إلى  المصراتي،  المعتصم 
»تونديال«، بثالثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين 
مساء اإلثنين، في إطار مواجهات الجولة السادسة من الدوري البرتغالي 

الممتاز لكرة القدم.
افتتح »سبورتينغ براغا« التسجيل عن طريق العبه لوري ميديروس 
الثاني  الهدف  هورتا  ريكاردو  وأضاف  اللقاء،  عمر  من   81 الدقيقة  في 
 86 الدقيقة  الفارق في  84. وسجل »تونديال« هدف تقليص  بالدقيقة 
عبر العبه رينات داداسوف، وأنهى ثالثية »براغا« الالعب لوري ميديروس 

الذي سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بالدقيقة 90.
وشهدت المباراة مشاركة نجم المنتخب الليبي المعتصم المصراتي، 
طوال مدة المباراة، وحصل على تقييم 7.5، بحسب شبكة »سوفا 
كرة  وإحصاءات  األرقام  في  المتخصصة  العالمية  سكور« 
القدم. وقدم المصراتي مباراة جيدة مع فريقه، حيث لمس 
%90.8 وقدم  بنسبة دقة  تمريرة   69 ومرر  90 مرة،  الكرة 
15 كرة طولية. وبهذه النتيجة رفع »سبورتنغ براغا« رصيده 
من النقاط إلى 11، محتاًل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد 
»تونديال« لدى ثالث نقاط بالمركز األخير، ويلعب المعتصم 
ضد  المقبل،  األحد  براغا«،  »سبورتنغ  فريقه  مع  المصراتي 

»سانتا كالرا«، ضمن الجولة السابعة.
المدير  دفع  البرتغالي،  الدوري  في  المصراتي  وتألق 
المدرب  القدم،  لكرة  األول  الليبي  الوطني  للمنتخب  الفني 
لتوجيه  األخضر  الضوء  لمنح  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني 
نادي  العب  التاجوري،  إسماعيل  الثاني  مع  له  الدعوة 
علي،  بن  أحمد  والمحترف  األميركي«،  سيتي  »نيويورك 

العب نادي »كروتوني« اإليطالي.
عن  اعتذر  المصراتي،  المعتصم  الليبي  المحترف  وكان 
بمدينة  الوطني  المنتخب  ببعثة  وااللتحاق  الحضور  عدم 
العالم  كأس  تصفيات  في  الغابوني  المنتخب  لمواجهة  بنغازي 
عبر  قنيبج،  الفتاح  عبد  للمنتخب  اإلداري  المدير  وأرجع   .2022
صفحته الشخصية على »فيسبوك«، حينها عدم حضور المعتصم 

المصراتي واعتذاره ألسباب خاصة.
أنطاليا  بمدينة  خارجي  معسكر  في  الوطني  المنتخب  ويدخل 
التركية استعدادًا للمباراة المهمة، كون المنتخب الليبي في الصدارة 
برصيد 6 نقاط ويليه المنتخب المصري، برصيد 4 نقاط، 

ثم الغابون بنقطة وحيدة، وأخيرًا أنغواًل دون نقاط.

»املصراتي« يعود لنغمة 
االنتصارات في الدوري البرتغالي

● المصراتي

● أبوالسعود

ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  النجم  توج 
األلماني  ميونيخ«  »بايرن  فريق  مهاجم 
بجائزة  الماضي،  الثالثاء  يوم  القدم،  لكرة 
في  هداف  كأفضل  الذهبي«  »الحذاء 
 2020( الماضي  الموسم  خالل  أوروبا 

.)2021 -
ليفاندوفسكي  البولندي  وسجل 
خالل  األلماني  الدوري  في  هدفًا   41
رقم  الماضي، محطمًا بذلك  الموسم 
األسطورة جيرد مولر )40 هدفًا( الذي 

حققه قبل نحو 50 عامًا.
تتويجه  خالل  ليفاندوفسكي  وقال 
فخور  »أنا  ميونيخ«:  »بايرن  متحف  في 
الذي  المكان  عن  النظر  بغض  للغاية.. 
تؤمن  أن  دائمًا  عليك  يجب  منه،  تأتي 

بتحقيق إنجازات عظيمة«.
األلماني،  الدوري  رابطة  رئيس  وأوضح 
القياسي  الرقم  أن  شايفرت،  كريستيان 
سيكون »أبديًا«، ووصف ليفاندوفسكي بأنه واحد 
فهو  البوندسليغا،  تاريخ  في  الالعبين  أفضل  من 

يقدم عروضًا من الطراز العالمي.
المتوج  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  وجاء 
 30 برصيد  الثاني  المركز  في  مرات،  ست  بالجائزة 
الموسم  في  اإلسباني  لـ»برشلونة«  سجلها  هدفًا 
جيرمان«  سان  »باريس  إلى  ينتقل  أن  قبل  الماضي 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  وتاله  الفرنسي، 
برصيد 29 هدفًا سجلها لـ»يوفنتوس« اإليطالي قبل أن ينتقل 
إلى »مانشستر يونايتد« اإلنجليزي. وتوج ليفاندوفسكي بجميع 
األلماني  الدوري  حصد  حيث  ميونيخ«،  »بايرن  مع  البطوالت 
أوروبا  أبطال  ودوري  األلماني  السوبر  وكأس  ألمانيا  وكأس 

وكأس السوبر األوروبي وكأس العالم لألندية.
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مساء  بنغازي،  األهلي  نادي  إدارة  مجلس  أعلن 
جورج  الغاني  الالعب  ضم  رسمي  بشكل  اإلثنين، 
الرياضي  الموسم  لمنافسات  استعدادًا  أمواكو، 
الممتاز.  الليبي  بالدوري   ،)2022-2021( الجديد 
التواصل  موقع  عبر  بنغازي  األهلي  حساب  وكتب 
بثامن  معـنا  »رحبوا  »فيسبوك«:  االجتماعي 
متوسط  الغاني  ستار  »البالك  وأضاف:  صفقاتنا«. 
 3 لمدة  فريقنا  صفوف  يعزز  أمواكو  جورج  الميدان 

مواسم«.
وأبرمت إدارة األهلي بنغازي عدة تعاقدات قوية 
من  قادمًا  عزاقة،  أحمد  الحارس  منها  الصيف،  هذا 
قادمًا من  األلعاب مهند بوعجيلة،  المدينة، وصانع 
النصر، وربيع الالفي قادمًا من األهلي طرابلس. كما 
إيتو،  االرتكاز مهند  النادي العب  إدارة  ضم مجلس 
إدارة  ونجحت  هذا  الزوي.  وأكرم  بورقيقة،  وجمعة 
همام  العراقي  المحترف  مع  التعاقد  في  »الجزارة« 

طارق لمدة موسمين.
خالد  بقيادة  بنغازي  األهلي  مجلس  ويسعى 
الموسم  هذا  قوية  صفقات  مع  للتعاقد  السعيطي، 
الليبي  الدوري  لقب  عقدة  لكسر  )2021-2022(؛ 

الممتاز لكرة القدم، والغائب عن خزائن النادي منذ 
نصف  من  بنغازي  األهلي  خرج  حيث  عامًا.   30 نحو 
الليبي في الموسم الماضي على يد  نهائي الدوري 

االتحاد الذي توج باللقب.
وكان األهلي بنغازي قد استغنى عن 10 العبين 

الماضية،  األعوام  خالل  الفريق  ركائز  من  كانوا 
والمهاجم  العرفي،  عبداهلل  األلعاب  صانع  أبرزهم 
إبراهيم بو دبوس والمعتصم التايب والحارس جواد 

رزق، وسفيان بن عمران.
تحت  تدريباته  أول  بنغازي  األهلي  فريق  وخاض 

غاسانين،  رادان  الجديد  الكرواتي  مدربه  قيادة 
الجديد،  للموسم  استعدادًا  الماضي،  اإلثنين  يوم 
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي مجموعة من صور 

تدريبات الفريق، وعلقت عليها: »لقد عدنا«.
مع  تعاقده  سابقًا  أعلن  قد  بنغازي  األهلي  وكان 
مدربه الجديد، الكرواتي »رادان غاسانين«، لتدريب 
الفريق االٔول لكرة القدم لمدة موسم واحد. يأتي 
ذلك ضمن رغبة فريق األهلي بنغازي لتشكيل فريق 
جميع  على  للمنافسة  استعدادًا  الموسم،  هذا  قوي 
المحلي  الدوري  بطولة  لقب  فقد  بعدما  األلقاب 

الموسم المنقضي.
وتحدث الكرواتي رادان غاسانين المدرب الجديد 
وطموحه  للفريق  قيادة  عن  بنغازي،  األهلي  لفريق 

الوسط- الصديق قواس

»الفراعنة« تستضيف »فرسان المتوسط« على ملعب »برج العرب«.. و»شهداء بنينا« يشهد لقاء الجولة الرابعة

»فيفا« يعلن رسميًا موعد موقعتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
أندية ومال

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

في  المشهد  ذات  يتكرر  موسم  كل  في 
والحكومة  األندية  بين  األخيرة  السنوات 
اللعب،  بعدم  األندية  وتلوِّح  الليبية، 
خاصة في كرة القدم إال في حالة تقديم 

الحكومي. المالي  الدعم 
ويخرج بعض المسؤولين في الحكومة 
لتكرر ذات اإلجابة، وهي أن الحكومة غير 
هو  نقدمه  وما  الدعم،  بتقديم  ملزمة 
مساعدات مالية، وعلى األندية أن تعتمد 
إخفاقها  تعلق  أن  يجوز  وال  نفسها،  على 
أهلية. أندية  الحكومة ألنها  المالي على 

تطالب  أصبحت  أصوات  وهناك 
دخلها  بتطوير  الليبية  األندية  بقوة 
قوية،  استثمارات  في  والدخول  المالي، 
وشركات  المصارف  مع  والمشاركة 
وإنشاء  والسياحة  والسفر  التأمين 
القوانين  أن  خاصة  واألبراج،  األسواق 
بعض  متأخرًا  وإن  وبدأت  بذلك،  تسمح 
أسواق  وإنشاء  االتجاه  هذا  تتجه  األندية 
مرور  رغم  اقتصادية  مشاركات  وتدخل 
الدولة  فتح  على  سنة  ثالثين  من  أكثر 
ظل  الذي  لألندية،  االسثتمار  باب 
التجارية  المحالت  على  فقط  مقتصرًا 

التي تطور أسوار أغلب األندية.
الليبية  األندية  أن  األمر  في  والغريب 
الماليين  بعشرات  السنوية  ميزانيتها 
الماليين  تدفع  وبعضها  الدينارات  من 
تشتكي،  تم  الالعبين  مع  للتعاقد 
المالي.  بالدعم  الحكومة  وتطالب 

لالنتباه. ومثيرة  غريبة  مفارقة 

موعد  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  مباراتي 
في  المصري،  المنتخب  نظيره  أمام  القدم، 
نهائيات كأس  إلى  المؤهلة  األفريقية  التصفيات 

العالم »2022 بقطر«.
وتقرر إقامة مباراة المنتخب الليبي أمام مصر، 
في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات 
المونديال في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 8 
أكتوبر المقبل، بداًل من يوم 9 من الشهر ذاته، 
ضمن  الفريقين  مباراة  إقامة  »فيفا«  قرر  كما 
الجولة الرابعة في التاسعة مساًء يوم 11 أكتوبر 
مصر  منتخب  ويستضيف   .12 من  بداًل  المقبل 
نظيره الليبي على ملعب برج العرب باإلسكندرية 
الجولة  مباراة  خوض  قبل  الثالثة،  الجولة  في 
»فيفا«  أعلنه  لما  وفقًا  بنغازي  مدينة  في  الرابعة 

رسميًا.
وتشهد مباراة ليبيا ومصر، اهتمامًا جماهيريًا 
المنتخب  فوز  ضرورة  ظل  في  كبيرًا،  وإعالميًا 
نهائيات  إلى  الوصول  ألمل  باللقاء،  الوطني 
الفني  الجهاز  ويطمع   ،2022 العالم  كأس 
اإلسباني  المدرب  بقيادة  المتوسط«،  لـ»فرسان 
لتعزيز صدارة  الفوز  خافيير كليمنتي، في تحقيق 

المجموعة، برصيد 9 نقاط، والتفوق.
لمنتخب  الفني  الجهاز  يسعى  المقابل،  في 
في  كيروش،  كارلوس  البرتغالي  بقيادة  مصر، 
برصيد  المجموعة،  صدارة  العتالء  الفوز،  تحقيق 
الذي  ليبيا  منتخب  على  والتفوق  نقاط  سبع 
نقاط. حيث  برصيد ست  اآلن  المجموعة  يتصدر 
كمدير  األولى،  للمرة  كيروش،  كارلوس  يظهر 
فني للفراعنة الكبار أمام ليبيا، في اللقاء المرتقب 
بين المنتخبين، في ظل الصراع الشرس للصعود 
ردود  ظل  في   ،2022 العالم  كأس  نهائيات  إلى 
المصرية  الجماهير  قبل  من  اإليجابية  الفعل 
كيروش  كارلوس  المدرب  تجاه  اإلعالم  ووسائل 
المعين خلفًا لحسام البدري المقال عقب التعادل 
البرتغالي  المدرب  وأن  سيما  ال  الغابون،  مع 
يمتلك سيرة ذاتية جيدة وتمكن من التأهل إلى 

نهائيات كأس العالم من قبل في 4 مرات.

رسالة قوية في مؤتمر تقديم كيروش
كارلوس  المصري  المنتخب  مدرب  وأكد 
أجل  من  ليبيا  مباراتي  سيخوض  أنه  كيروش، 
مؤتمر  في  وقال  أعذار،  أي  دون  فقط  الفوز 
عقده االتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد 
مجاهد، لتقديمه: »أشكر االتحاد المصري وأحمد 
الكرة في  اتحاد  أسرة  أصبحت من  مجاهد ألنني 

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 
مرات،   3 العالم  كأس  في  والتواجد  مرات   7
لكأس  الوصول  بالفخر،  نشعر  أن  يجعلنا  التاريخ 
للتأهل، تعلمت  العالم ليس سهاًل لكن سنسعى 
هو  التحديات  أبرز  ومن  المصري،  التاريخ  من 
الكثير  بالكالم  ليس  الوقت  األحالم، هذا  تحقيق 

لكن بالعمل لبداية المشوار«.
المجموعة  بصدارة  الوطني  المنتخب  وينفرد 
أول  مرور  بعد  الحسابات  واشتعلت  السادسة، 
حيث  األفريقية؛  التصفيات  مشوار  في  جولتين، 
تصدر »الفرسان« المجموعة برصيد ست نقاط، 
منتخب  على  بالفوز  مثالية  بداية  قدم  بعدما 
خارج  الفوز  ثم  لهدف،  هدفين  بنتيجة  الغابون 
ويحتل  لصفر،  هدف  بنتيجة  أنغوال  على  أرضه 
نقاط   4 برصيد  الثاني  المركز  مصر  منتخب 
مع  والتعادل  أنغوال  على  لصفر  بهدف  الفوز  بعد 
يحتل  بينما  لهدف،  بهدف  الديار  خارج  الغابون 

نقطة  برصيد  الثالث  المركز  الغابون  منتخب 
األخير  المركز  في  أنغوال  منتخب  يقبع  ثم  واحدة 

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

بمالعبه بعد سنوات الحظر العجاف.

كليمنتي يزيد من الدعم الفني 
لصفوف المنتخب قبل مواجهة مصر

كليمنتي،  الوطني  المنتخب  مدرب  ووجه 
المحترف  الدولي  الثالثي  إلى  رسميًا  الدعوة 
نادي كروتوني  المحترف بصفوف  أحمد بن علي 
اإليطالي والمعتصم المصراتي المحترف بصفوف 
وإسماعيل  البرتغالي  براغا  سبورتينغ  نادي 
سيتي  نيويورك  بنادي  المحترف  التاجوري، 
المتوسط«  »فرسان  مع  للمشاركة  األميركي؛ 
في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من منافسات 
أمام  األفريقية  السادسة  المجموعة  تصفيات 

المصري. المنتخب 
مواجهة  عن  غاب  قد  المحترف  الثالثي  وكان 
من  االفتتاحية  الجولة  في  الوطني  المنتخب 
والجولة  الغابون  أمام  المونديال  تصفيات 
دعوة  وتعد  لواندا.  في  أنغوال  ضد  الثانية 
اإلسباني  للمدرب  مهمة  الالعبين  هؤالء 
الحاسمتين  المواجهتين  قبل  كليمنتي،  خافيير 
المونديالية،  التصفيات  في  »الفراعنة«  أمام 
من  المزيد  الليبى  المنتخب  مدرب  يعطي  بما 

الهجومية. الحلول 
بقوة  الليبي  الوطني  المنتخب  ويستعد 
 27 لمواجهة »الفراعنة«؛ حيث يدخل بداية من 
في  خارجيًا  تحضيريًا  معسكرًا  الجاري،  سبتمبر 
نتيجة  تحقيق  أجل  من  التركية،  أنطاليا  مدينة 
إيجابية في لقاء األشقاء بملعب برج العرب الذي 
الثامن  في  الثالثة  الجولة  لمباراة  مصر  اختارته 
ينطلق  المقابل  في  المقبل.  أكتوبر  شهر  من 
الجاري،  سبتمبر   28 يوم  مصر  منتخب  معسكر 
األسماء  عن  للفراعنة  الفني  الجهاز  وسيعلن 
اختار  بعدما  نفسه،  الشهر  26 من  يوم  المحلية 
صالح،  محمد  وهم:  محترفين   9 »كيروش« 
النني،  محمد  كوكا،  حسن  أحمد  حجازي،  أحمد 
مرموش،  عمر  مرسي،  سام  محمد،  مصطفى 

أحمد ياسر ريان وكريم حافظ.

الوسط- القاهرة

● المنتخب الليبي

● فريق األهلي بنغازي

● أمواكو

● المنتخب المصري

آخرهم الغاني جورج أمواكو.. 8 صفقات تجهز األهلي بنغازي للموسم الجديد

● المنتخب الليبي لكرة القدم

● ملعب »شهداء بنينا«

ليبيا تحقق رقمًا استثنائيًا في تصنيف »فيفا«تدخل حكومي لحل مصاعب ومعوقات »النصر«

الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  التقى 
»النصر«  لنادي  اإلدارية  اللجنة  الدبيبة،  عبدالحميد 
برئاسة أسامة بوزيد، بمقر رئاسة الوزراء، بحضور وزير 
االستماع  اللقاء  الجويفي. وشهد  الرياضة عبدالشفيع 
إلى المصاعب والمعوقات التي يواجهها النادي، وأيضًا 
القضايا الدولية المرفوعة ضده، التي تحتاج لمعالجة 

قانونية ومالية.
من جانبه تعهد الدبيبة، بمعالجة هذه اإلشكاليات، 
في  التاريخي  ودوره  »النصر«  نادي  عراقة  مؤكدًا 
الحكومة  رئيس  وجدد  الليبية.  الرياضة  تشريف 
الليبية، خالل  األندية  كافة  دعم  على ضرورة  تأكيده 

مشاركاتها المحلية واألفريقية.
»النصر«  نادي  رئيس  بوزيد  أسامة  قدّم  فيما 
فوزي  بالالعب  الهتمامه  الحكومة  لرئيس  الشكر 
العيساوي أثناء تلقيه العالج بدولة مصر، واالتصال به 
لالطمئنان على صحته، وتم تقديم درع النادي كهدية 
دون  ليبيا  أنحاء  كافة  في  للشباب،  لدعمه  تقديرًا 

»النصر«  نادي  رئيس  عقد  سابق  وقت  وفي  استثناء. 
النادي؛  إدارة  مجلس  مع  اجتماعًا  بوزيد،  أسامة 
لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص قطاع 
وجاء  المقبلة.  الفترة  خالل  األول  والفريق  القدم  كرة 
على رأس موضوعات االجتماع النظر في شؤون الفريق 
والعمل على تجهيز  احتياجات،  القدم من  لكرة  األول 

الفريق للموسم الجديد.
كما شهد اجتماع أسامة بوزيد مع مجلس اإلدارة، 
الالعبين،  لبعض  للنادي  المقدمة  العروض  مناقشة 
واستمرار المفاوضات فيها، حسب رؤية اإلدارة، وأيضًا 
للفريق  التدريبي  المعسكر  موعد  تحديد  مناقشة 
 ،)-2022  2021( الجديد  للموسم  استعدادًا  األول؛ 
وكذلك موعد وصول الطاقم المصاحب للمدير الفني 
الفئات  لملف  التطرق  تم  وكذلك  الحضيري.  ناصر 
لتجنيد  المقبلة؛  الفترة  عليه  العمل  وكيفية  السنية 
المستقبل.  في  األول  للفريق  وتجهيزها  مواهب 
هذا  بقوة  المنافسة  يدخل  أن  في  »النصر«  ويطمع 
رابعًا  األلقاب بعدما حل  الموسم، والصراع على كافة 
 - 2020( الماضي  الموسم  األولى في  المجموعة  في 

2021( بالدوري الليبي الممتاز.

)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أصدر 
سبتمبر  شهر  عن  المنتخبات  تصنيف 
بطلها  كبرى  مفاجأة  شهد  الذي   ،2021
أكبر  صاحب  كان  الذي  ليبيا،  منتخب 
قفز  حيث  التصنيف،  في  التقدم  من  قدر 
الشهر  خالل  مركزًا   12 الوطني  المنتخب 
بعد فوز ليبيا في مباراتي الغابون وأنغوال 
إلى  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  ضمن 

كأس العالم »قطر 2022«.
 110 الترتيب  الليبي إلى  ووصل المنتخب 
السابق،  الشهر  في   122 عن  بداًل  عالميًا 
و27 أفريقيًا والسادس عشر عربيًا بمجموع 
سير  يؤكد  كبير  إنجاز  وهو  نقطة،   1175
علمًا  الصحيح،  الطريق  على  الليبية  الكرة 
استفاد  المتوسط«  »فرسان  منتخب  بأن 
من الفوزين اللذين حققهما في تصفيات 
 ،2022 العالم  لكأس  المؤهلة  أفريقيا 

وذلك على حساب الغابون وأنغوال.
وُأقيمت 177 مباراة دولية في شهر سبتمبر، 
بواقع 152 مباراة في التصفيات المؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم »قطر 2022«، باإلضافة 
إلى 25 مباراة ودية. ولم يكن من المفاجئ 
شهر  عن  العالمي  التصنيف  يشهد  أن 
سبتمبر عدداً كبيراً من التغييرات بالنظر إلى 

نتائج المباريات التي ُأجريت.
في  سيخوض  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
قوية  مباراة  المقبل  أكتوبر  من  الثامن 
المنتخب  بلقاء  المونديال  بتصفيات 
المصري، في مدينة اإلسكندرية، في ختام 
قبل  السادسة،  للمجموعة  الذهاب  مرحلة 
 11 في  بينهما  اإلياب  مباراة  في  اللقاء 
أكتوبر، أي بعد ثالثة أيام على اللقاء األول.

بصدارة  الوطني  المنتخب  وينفرد 
واشتعلت  السادسة،  المجموعة 
في  جولتين،  أول  مرور  بعد  الحسابات 
تصدر  حيث  األفريقية؛  التصفيات  مشوار 

»الفرسان« المجموعة برصيد ست نقاط، 
على  بالفوز  مثالية  بداية  قدم  بعدما 
لهدف،  هدفين  بنتيجة  الغابون  منتخب 
بنتيجة  أنغوال  على  أرضه  خارج  الفوز  ثم 
المركز  مصر  منتخب  ويحتل  لصفر،  هدف 
بهدف  الفوز  بعد  نقاط   4 برصيد  الثاني 
الغابون  مع  والتعادل  أنغوال  على  لصفر 
يحتل  بينما  لهدف،  بهدف  الديار  خارج 
برصيد  الثالث  المركز  الغابون  منتخب 
في  أنغوال  منتخب  يقبع  ثم  واحدة،  نقطة 

المركز األخير دون نقاط. ويأمل المنتخب 
في  بالبقاء  الرهان  كسب  في  الوطني 
مباراتي  بعد  السادسة  المجموعة  صدارة 
نتيجة  تحقيق  يتطلب  ما  وهو  مصر، 
المباراة  خاصة  المباراتين،  في  إيجابية 
التي  المصرية،  األراضي  التي ستقام على 
ستحدد مصير »فرسان المتوسط« بشكل 
للمنتخب  بالنسبة  األمر  هو  مثلما  كبير، 
كأس  إلى  للتأهل  سعيه  في  المصري، 

العالم 2022.

الوسط- الصديق قواسالوسط- محمد ترفاس

● رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية يلتقي إدارة 

نادي النصر

بدعم كامل من وزارة الرياضة بحكومة 
ومتابعة  وبتوجيهات  الوطنية،  الوحدة 

الجويفي،  عبدالشفيع  وزيرها  من  حثيثة 
الدورية  والصيانة  التجهيز  أعمال  الزالت 

بنغازي  بمدينة  بنينا  بملعب شهداء 
المنفذة  الشركة  تقوم  مستمرة، حيث 

المتهالكة  الجلوس  مقاعد  بتغيير 
أخرى جديدة. بمقاعد  واستبدالها 

كما تم تركيب وتنفيذ عدة أعمال 
الجانبية  األرضيات  تركيب  منها  أخرى، 

الرئيسية  اإلضاءة  وتغيير  للملعب، 
وتعد هذه  بالملعب.  الخاصة  والداخلية 

أن  المنتظر  األعمال متواصلة، ومن 
الملعب  ليكون  األسبوع،  نهاية  تستكمل 
المباريات سواء في  جاهزًا الستقبال كافة 

أيضًا  والتقى  الدولية.  أو  المحلية  المحافل 
بمدينة  الرياضة  مكتب  مدير  الجويفي 

والمشاريع  البرامج  لمناقشة  بنغازي 
بنغازي،  بلدية  الرياضية داخل نطاق 

وآلية  والعراقيل  المشاكل  من حيث 
العمل عليها  الحلول لها، حتى يتم  وضع 

تأتي  التي  المشاريع  واستكمالها، هذه 
بدعم كامل من وزارة الرياضة بحكومة 

الوزير حرصه  الوطنية. وأكد  الوحدة 
لقطاع  التحتية  البنية  تطوير  على  التام 

المعتمدة  المشاريع  وتنفيذ  الرياضة، 
من  الموضوعة  االستراتيجية  بالخطة 

الرياضة، ببلدية بنغازي خالل  قبل وزارة 
المقبلة. وفي سياق متصل  القريبة  الفترة 
التقى وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة 

نادي »االتحاد« محمود عبودة، في 
الرياضة،  لألندية  الدورية  متابعته  إطار 
وذلك من أجل الوقوف على الصعوبات 

تواجه سير عملها. التي  والعراقيل 

قرب انتهاء صيانة 
»ملعب بنينا«

في بنغازي

إدارة »الجزارة« تسعى لكسر 
عقدة لقب الدوري الليبي 
الغائب منذ نحو 30 عاماً

مصورة  تصريحات  في  قائاًل  القادم،  الموسم  خالل 
على  الرسمي  عبر حسابه  للنادي  الرسمية  للصفحة 
»سعيد  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  موقع 
رأيت  حيث  عامًا،   12 بعد  بنغازي  لمدينة  بعودتي 

تطورًا كبيرًا من مبانٍ جديدة وأسواق«.
وآمل  األهلي  فريق  بتدريب  »سعيد  وأضاف: 
بعض  لديّ  الفريق،  مع  إيجابية  نتائج  تحقيق 
المعلومات مسبقًا عن الفريق بأنه فريق كبير لديه 
على  والتجارب  واإلنجازات  البطوالت  من  العديد 
الفريق من نهائي  الدولي.. كما خرج  المستوى 
وشاهدت  السابق،  الموسم  الدوري  بطولة 
الموسم  هذا  بأننا  ونأمل  الفريق،  مباريات 

سنقاتل للقمة ونظفر ببطولة الدوري«.
وأوضح الكرواتي »رادان غاسانين«: »كما أن 

جمهور األهلي معروف على مستوى أفريقيا وليبيا، 
وأعلم الكثير عنهم وشغفهم الكبير بفريقهم.. ظفرت 
حتى اآلن بعدد 18 بطولة منها 10 بطوالت دوري 

و8 كؤوس، وبالتأكيد إنني جئت إلى هنا لكي نظفر 
ببطولة الدوري والكأس.. سنقدم أفضل ما لدينا 

الجمهور،  إلى  الرئيس  من  الفني  والطاقم 
وأثق في قدراتنا إلعادة األهلي والمهم لديّ 
أن أقدم رفقة الطاقم 100 % من جهودنا 

وإعادة األهلي لقمة الدوري«.



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 23 سبتمبر 2021 م العدد 305السنة السادسة 16 صفر 1443 هــ

ماذا يُراد من ورائه؟
لماذا لم يطبق على »حكومة الثني«؟

من المستفيد من هذا القرار؟

أين االستحقاق االنتخابي من تبعاته؟
متى يتوقف البرلمان عن مثل هذه القرارات الجدلية؟

كيف يمكن معالجة تداعياته؟

 كل شيء كل شيء  

قرار سحب الثقة

طالب الرويعي
منذ يومين كانت ذكرى رحيل األستاذ طالب الرويعي أحد أبناء حي سوق 

الحشيش، الذي اشتهر في بنغازي بعدد مثقفيه وأدبائه. نال الشهادة 
الثانوية مبكرًا، ثم تولى إدارة مدرسة الصابري. كان من أشهر ُكتّاب القصة 

القصيرة، ونشر إنتاجه األدبي في عدد من الصحف والمجالت، من بينها: 
»الوطن«، و»روز اليوسف« القاهرية، و»اآلداب« البيروتية، و»الزمان«، و»ليبيا 

الحديثة«، و»الفجر الجديد«، و»طرابلس الغرب«، و»الضياء«، و»العمل«، 
وكان يكتبها باسم )الحشيشي( نسبة لسوق الحشيش مسقط رأسه 

واعتزازه. كما قدم لإلذاعة عددًا من البرامج المسموعة، واألعمال الفنية، 
منها: »الشبردق«، وكانت له مساجالت أدبية مع األديب الصادق النيهوم 

تمثلت في مقالتين أسبوعيتين مثيرتين في صحيفتي »الزمان« و»الحقيقة« 
كان القراء ينتظرونها بلهفة. ساهم باقتدار في مجال التعليم، وفي مناشط 

الحركة العمالية، وانتسب إلى جمعية عمر المختار منذ تأسيسها العام 1943، 
وكان من مؤسسي نقابة المعلمين في بنغازي، وأسهم في تأسيس الجمعية 
النسائية العام 1958. انتخب سكرتيراً عامًا لثاني مجلس إدارة النادي األهلي 

بتاريخ1957/9/7 ، وتُوفي في بنغازي يوم 1994/9/21.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

يعد الروائي الفرنسي )غوستاف فلوبير( أحد الكتاب الذين غلبوا المذهب الواقعي على 
المذهب الرومانتيكي، مباشرة من بعد إصداره لرواياته، )إيما بوفاري( التي يعد تأثيرها 
العالمية المعاصرة. الجدير بالذكر أنه من بعد صدورها  الرواية  مفصليًا في مسيرة 
استدعت الحكومة الفرنسية الكاتب واستجوبته بسبب، مثلما رأت »ال أخالقية الرواية« 

وكاد أن يسجن !
الرواية تتناول حكاية فتاة عاطفية، هي )إيما بوفاري( حالمة بالحب والرومانسية جراء 
ما قرأته في شبابها من روايات، ولكنها من بعد زواجها من طبيب ريفي، اكتشفت أن 
الحياة معه مملة، ال عالقة لها بما تحلم به من حب وإثارة، فجنحت تبحث عن اإلثارة 
التي قرأت عنها في الروايات، فانغمست في سلسلة من عالقات غير مشروعة ال تتناسب 
وحياة زوجة طبيعية مثلما تعارف المجتمع عليها، وتورطت جراء تهورها في فضائح، 

وديون وانتهى األمر بموتها.
أفنى الكاتب خمس سنوات من عمره، يكتبها موظفًا تفاصيل دقيقة لحياة الطبقة 
الوسطى، مؤسسًا هجومًا على قواعد خالية من المعني ومواقف تلك الطبقة العادية، 
مما جعل روايته عماًل بارزًا من أعمال الواقعية، مبرزًا سعة خيال بطلة الرواية، وخلطها 

الواقع بالخيال. ونجح كثيرًا في سرد أحداث حياتها، وموتها، 
مؤكدًا على أنها انتحرت، إذ سُمعت تقول »ال تتهموا أحدًا« 

قبل أن تتناول السم.
يقول الناقد »جاك رانسيير« الذي يعد أحد أهم الفالسفة 
األوروبيين، وترتكز فلسفته، على التحرر من تسلط الفكر 
القديم، ويرفض التمييز بين »العالم والجاهل«، أو بمعنى 
إليهم«  يستمعون  و»الذين  يشرحون«  »الذين  بين  أدق 
فهو يدعم بشدة فكرة مشاركة الجميع في ممارسة التدبر 

والتفكر.
اهتمامي  أقل  لم  إن  انتباهي،  سبب  تتساءلون  ولعلكم 
بهذه الرواية، التي كتبت سنة 1856 وكانت من الروايات 
التي قرأها كثيرون من جيلي، من بعد أن أتحفنا بترجمتها، 
ضمن سلسة أهم الروايات العالمية، الراحل منير البعلبلي، 
أحد أبرز التنويريين في ستينيات القرن الماضي. وهو كاتب 
تأسست سنة  التي  للماليين،  العلم  دار  ومترجم، وصاحب 

!1945
أقول لكم أن الحالة التي مرت بها بطلة الرواية )إيما بوفاري( التي وصفها المؤلف 
حد  فأنهكتها  الزوجية،  العالقة  حرمة  عن  بعيدة  ماجنة  مغامرات  نحو  جنحت  بأنها 
الموت؛ وهي أيضًا التي فسرها الناقد »رانسيير« الذي أشرنا إليه، قائاًل أنها نتجت عن 
ذلك »البون الشاسع بين الحياة التي حلمت بها، والتي استوحتها من الروايات التي 
قرأتها حيث ترعرعت في الدير، والحياة التي كان عليها أن تعيشها مع زوجها الطبيب 
الرديء في قرية ريفية بائسة. لقد خلطت )إيما( بين غلو في تخيلها في األدب، الذي 
يعد على نحو ما مجرد خيال، والحياة الواقعية، التي عاشتها مع زوجها في تلك القرية«.
حال الشابات األوروبيات في القرن الثامن عشر يشبه إلى حد كبير حال )إيما بوفاري( 
يمرحن في مدارسهن، غالبًا ما تكون أديرة تشرف عليها معلمات، هن في الواقع راهبات 
وهبن أنفسهن للرب، وللفضيلة، وتعليم الفتيات، اللواتي لم يكن لهن من متع سوى 
الخيال وقراءة الروايات واألشعار وعيشة الحلم؛ إذ لم تنفجر الثورة الجنسية، بفساتينها 

القصيرة، في أوروبا، إال بعد عشرين سنة من تاريخ إصدار رواية )إيما بوفاري(.
لم يكن حينها حال الفتيات األوروبيات يختلف كثيرًا عن فتياتنا هذه األيام: أحالم 
إليما  حدت  ما  لهن  حدث  وكثيرات  عاطفية!  كانت  إن  خصوصًا  الروايات،  بأحداث 
بوفاري، مرحلة شباب تأسست على أحداث روايات، ثم مسلسالت تلفزيونية، والقليل 
من األفالم حتى سيطرت الشبكة العنكبوتية، فلم تعد األفالم وال المعلومات قليلة، 
ولكن األحالم الرومانسية لم تتغير، وإن تطورت واتسعت وظل تحقيقها مرهونًا بحظ 
األنثى ودعاء والديها أن يكون نصيبها رجاًل صالحًا، فيما تتطلع وتبتهل أن يكون على 

مقاس أحالمها، عند كالمه المعسول قبل صباحيتها، و»تسنديرها«!.
كثيرات صدمن، وكثيرات منهن صبرن، وتكيفن مع واقع الحال. ولكن عديدات لم 
يتغلب الواقع على أحالمهن وانفجر صراع مرير ما بين واقعهن وما تبقى من أحالمهن! 
ولكن هذه األحالم تصبح ماردًا جبارًا، أرغم بعضهن وغلبهن، خصوصًا إن ابتعدنا عن 
وأصبحت  رقيقة،  حالمة  ما  يومًا  كانت  فتاة  من  المرء مسخًا  فيرى  وقراهن،  مدنهن 
وتبغ  المحالت،  وأهداب كمظالت  منفوخة،  وشفايف  الوجه،  وقد صبغت  مجرد جسد 
ينفث بابتذال وقلة خبرة. وال يستغرب المرء أبدًا إن انتهى أمرها بسطر يجدونه بجوار 

سريرها يقول: »ال تتهموا أحدًا«.

مغبة الحلم والواقع

عديدات لم 
يتغلب الواقع 

على أحالمهن 
وانفجر صراع 

مرير مابني 
واقعهن وما 

تبقى من 
أحالمهن!

أقوالهمأقوالهم

 »تناقشت مع وزيرة الخارجية الليبية 
نجالء المنقوش، حول ضرورة إجراء 
االنتخابات في 24 ديسمبر، وسحب 

القوات األجنبية«

وكيلة وزارة الخارجية األميركية 
للشؤون السياسية 

فيكتوريا نوالند

»أغلب أفراد الطبقة الحاكمة في ليبيا 
ال يريدون انتخابات 24 ديسمبر، 

ويؤجلون ساعة امتحان االنتخابات«

المبعوث األممي السابق إلى ليبيا 
غسان سالمة

»قوات فاغنر الروسية مصدر قلق 
كبير باعتبارها إحدى القوى التي 

تحارب على األراضي الليبية«

وزير الخارجية اإليطالي،
 لويغي دي مايو

»أدعو إلى إعادة النظر في جميع 
االتفاقات الموقعة مع ليبيا بعد 

العام 2011 بغرض تفعيلها لخدمة 
الشعبين الشقيقين«

وزيرة الخارجية السودانية، 
مريم الصادق

هؤالء ال يصابون 
ـ»كورونا« ب

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، لم يقم األطباء 
باستثناء أي فئة من البشر من إمكانية اإلصابة 

به، غير أن هناك اآلن ما يتحدث عن فئة من البشر 
مستثناه. وقال رئيس مختبر تكاثر الخاليا بمعهد 
أنغيلغارد لعلم األحياء الجزيئي، بيتر تشوماكوف، 

إن المصابين بنزالت البرد أو االلتهابات الفيروسية 
التنفسية الحادة ال يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا.

وأوضح تشوماكوف، العضو في األكاديمية الروسية 
للعلوم، أن »األشخاص المصابين بنزالت البرد 

وااللتهابات الفيروسية التنفسية الحادة غير معرضين 
لإلصابة بفيروس كورونا«.

لكنه بين مع ذلك أنه قريبا بعد تماثلهم للشفاء 
يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، مبينا أن المرض 

قد يسير بشكل أصعب نظرا لتداعيات اإلصابة بالداء 
السابق. وأوضح العالم الروسي أن الشخص المريض 
بفيروس ال يمكن أن يصاب بفيروس آخر ألن جسده 

يخلق اإلنترفيرون، وهو بروتين مضاد للفيروسات 
يحمي من اإلصابة الثانية.

تهريب 
فرس البحر

أعلنت النيابة العامة، في اإلكوادور، توقيف صيني 
حاول تهريب 213 حيوان فرس بحر نافقا إلى 

هولندا.
وألقي القبض على الرجل في مطار غواياكيل 

الدولي )جنوب غرب( عندما كان يستعدّ للصعود إلى 
طائرة متّجهة إلى أمستردام. وكانت حيوانات فرس 
البحر، وهو نوع معرّض للخطر، موزّعة على خمسة 
أكياس بالستيكية يزن الواحد منها نصف كيلوغرام 

مخبّأة في الحقائب. ويتعّذر على الرجل مغادرة 
البلد قبل انتهاء محاكمته. ويفرض القانون في 

اإلكوادور عقوبات قد تصل مدّتها إلى السجن ثالث 
سنوات على مرتكبي جرائم في حقّ الثروة الحيوانية 

والنباتية البحرية، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.

األميرة بياتريس.. 
سنة أولى أمومة

الملكة  حفيدة  بياتريس،  األميرة 
األولى  طفلتها  أنجبت  الثانية،  إليزابيث 

من زوجها إدواردو 
موتزي.  مابيلي 

حفيد  ثاني  وهو 
خالل  يولد، 

أشهر،  بضعة 
أندرو  لألمير 

أمام  المالحق 
من  القضاء 

الواليات  امرأة في 
تتهمه  المتحدة 

جنسيا  عليها  باالعتداء 
اتهامات  وهي  قاصرا.  كانت  عندما 

إليزابيث. للملكة  الثاني  االبن  يدحضها 
 2.8 المولودة حوالى  وزن  ويبلغ 

بعد  اسمها  عن  يكشف  ولم  كيلوغرام 
في  الحادية عشرة  المرتبة  في  هي 
وهي  إنجلترا.  عرش  خالفة  ترتيب 

الملكة  أحفاد  من  عشرة  الثانية  الطفلة 
األمير  ابنة  والدة  بعد  الثانية،  إليزابيث 

يونيو. في  ماركل  وميغن  هاري 
يوليو  في  تزوّجت  عاما(   33( بياتريس 
 37( 2020 من إدواردو مابيلي موتزي 
له طفل من عالقة سابقة. الذي  عاما( 

محمد عقيلة العمامي

في عمق الصحراء تتألأل غدامس بالعمارات والمباني 
األبرز واألجمل في شمال أفريقيا، مع أكثر من 

مئة جامع ومسجد ومدارس قرآنية وزوايا صوفية 
وأوقاف، ونحو 1400 مسكن تتخللها ساباطات 
كثيرة تخدم األغراض االجتماعية من مجالس 
ومنتديات وأماكن لعب األطفال وساحات غير 

مسقفة كمتنفس للمدينة التي يعتبر حوالي 80 
%من شوارعها مسقفة، حيث استغلت تلك األسقف 

كأجزاء من البيوت لتوفير الظل المطلوب في 
المدينة الصحراوية. التفاصيل الهندسية والزخرفة 

الحائطية وكل ما يُستعمل في غدامس من صنع 
أهلها، إذ يبني الرجال المنازل مستخدمين الطين 

وأشجار النخيل، وتهتم المرأة بزخرفة البيت من 
الداخل باللون األحمر الحار جدًّا. لذا تعد مدينة 

غدامس من أجمل أسرار الصحراء الكبرى لخصوصية 
معمارها وفنونها وتراثها .

غدامس.. لؤلؤة ليبيةغدامس.. لؤلؤة ليبية
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