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تقلبات

فضاء

اعتبر رئيس شركة »إكسون موبيل« 
األميركية، دارين وودز، أن على 

المستهلكين توقع ما يصل إلى خمس 
سنوات من تقلبات أسواق النفط بسبب 

قلة االستثمار، ووباء »كوفيد ـ 19«.
تصريحات وودز أطلقها الثالثاء في 

العاصمة القطرية الدوحة، قبل إعالن 
انضمام الشركة إلى مشروع قطري 

لتطوير أكبر حقل للغاز في العالم.
رئيس »موبيل« قال، أمام منتدى الدوحة 
االقتصادي، »أنتم تتطلعون على األرجح 
إلى ثالث إلى خمس سنوات من أسواق 
ضيقة إلى حد ما. كيف سينعكس ذلك 
على األسعار، هو أمر يصعب التنبؤ به«.

نفط

كل شيء

سباق
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خبراء يرسمون سيناريوهات مرحلة ما بعد تغير توازنات غرب ليبيا

اليساري
في أغسطس المقبل، يبدأ اليساري 
غوستافو بيترو واليته األولى رئيسًا 

لكولومبيا بعد أن حصد 50.47 % من 
األصوات متغلبًا على منافسه رودولفو 
هيرنانديز الذي حصل على 47.27 %.
بيترو أول رئيس يساري في تاريخ 

كولومبيا وعد شعبه بـ»حكومة 
أمل«، فيما سارعت واشنطن 

إلى تهنئته على مضض.
فوز بيترو جعل محللين 

يتوقعون تحول أميركا 
الجنوبية إلى مخلب 

قط ضد مصالح 
واشنطن وقيمة 
مضافة لروسيا 

والصين، خاصة إذا 
فاز لوال دا سيلفا 

برئاسة البرازيل في 
انتخابات أكتوبر المقبل.

لكن؛ هل سيفي 
غوستافو بيترو بوعوده، 

أم سيواجه معضلة 
بسبب افتقاده األغلبية 

في البرلمان؟

لفتت مناورة قام بها القمر الصناعي 
األميركي »USA 270« بعد وصول القمرين 

الصناعيين الصينيين »شيان 12--01« 
و»شيان – 12 – 02« إلى مدار األرض 
في ديسمبر 2021 انتباه الخبراء. وقال 
الخبير الروسي كيريل رازميسلوفيتش، 

نقاًل عن شركة »COMSPOC« الروسية 
المتخصصة في مراقبة الفضاء القريب 

قوله » القمر الصناعي األميركي توجه نحو 
القمرين الصينيين، لكنهما قاما بمناورة 
مضادة فغيرا مساريهما. وعند ذلك اتخذ 
القمر الصناعي )شيان – 12 – 02( موقفًا 
بين الشمس والقمر الصناعي األميركي، 
ما منع األخير من مراقبته«. وتعتبر هذه 

األجهزة الفضائية »أقمارًا مفتشة« مخصصة 
للتجسس على أقمار صناعية أخرى.

مطالب دولية بفتح ممرات إنسانية إلجالء املهاجرين من ليبيا

بعد انتظار عقود.. خطوة أولى إلنشاء نقابة الصحفيني
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قتيل ونحو ألفي 
مصاب، ضحايا 
الزلزال المدمر 

الذي ضرب جنوب 
شرقي أفغانستان.
الحكومة األفغانية

1500
مليون

يورو

على  الثالثاء،  التركي،  البرلمان  وافق 
مهام  تمديد  بشأن  الرئاسية  المذكرة 

 18 ليبيا  في  العاملة  التركية  القوات 
إرسالها  شهرًا، وذلك بعد أسبوع من 

إردوغان. الرئيس رجب طيب  من 
إلى  مذكرة  التركية،  الرئاسة  وأحالت 

خاللها  من  طلبت  البرلمان  رئاسة 
اإلذن بتمديد وجود قوات تركية في 

تبدأ في  18 شهرًا إضافية،  ليبيا لمدة 
المقبل. يوليو   2

إردوغان  من  الموقعة  المذكرة 
إرسال قوات  إن »الهدف من  قالت 

المصالح  حماية  هو  ليبيا  إلى  تركية 
الدولي،  القانون  إطار  في  الوطنية 

الالزمة  االحتياطات  جميع  واتخاذ 
مصدرها  التي  األمنية  المخاطر  ضد 

في  شرعية  غير  مسلحة  جماعات 
»األناضول«  وكالة  حسب  ليبيا«، 

»األناضول«  وقالت  التركية. 
ليبيا  في  تركية  قوات  وجود  إن 

المساعدات  »تقديم  أيضًا  يستهدف 
الشعب  إليها  يحتاج  التي  اإلنسانية 

الالزم  الدعم  وتوفير  الليبي، 
ليبيا«. في  الشرعية  للحكومة 

برملان تركيا يقر تمديد 
مهام القوات العاملة في ليبيا

قلق وغموض يسود المشهد السياسي الليبي بانتهاء أجلها

تحذير أممي من »التالعب السياسي« بخارطة الطريق
حالة من القلق والترقب تسود المشهد 
الليبي بحلول تاريخ المشهد 22 يونيو 
الطريق  خارطة  أجل  انتهاء  الجاري، 
السياسي  الحوار  ملتقى  عن  المنبثقة 
ما  المتحدة،  ــم  األم برعاية  الليبي 
التي  الحاد  االستقطاب  حالة  سيبقي 
يتنافسان  لحكومتين  رئيسان  يقودها 
التنفيذية  السلطة  رئاسة  شرعية  على 
في البالد، وسط خيبة أمل أممية جراء 
فشل التسوية السلمية لألزمة الليبية.
توقع  هو  هنا  يقلق  ما  أكثر  ولعل 
الجمود  من  أخرى  مرحلة  ليبيا  دخول 
طويل األمد كالذي شهدته قبل اتفاق 
مع  السياسي،  االنسداد  يعزز  جنيف، 
من  المسلح،  الصدام  تجدد  احتمالية 
وفرض  السلطة،  على  السيطرة  أجل 
أمر واقع جديد من قبل أطراف بعينها، 
بين  الخالف  تفاقم  االحتمال  ويغذي 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
رئيس  وغريمه  الدبيبة،  عبدالحميد 
النواب،  مجلس  من  المكلفة  الحكومة 
تسجيالت  أظهرت  فقد  باشاغا،  فتحي 
التواصل  مواقع  على  نُشرت  مصورة 
أرتال  تحرك  األسبوع  هذا  االجتماعي، 
أطراف  على  عسكري  وتحشيد  مسلحة 

العاصمة طرابلس.
وفي إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة 
االنتقالية، حثت األمم المتحدة، القادة 
استخدام  عن  االمتناع  على  الليبيين 
للتالعب  ــأداة  كـ يونيو   22 ــاريــخ  ت
السياسي، بعدما حددت خارطة الطريق 
جهود إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
األطراف  مشجعة  الوقت،  هذا  بحلول 
»على مضاعفة جهودهم للحفاظ على 
المنعطف  هذا  في  واالستقرار  الهدوء 
الحرج في التحول السياسي في ليبيا«.

ويريد باشاغا اغتنام الفرصة لفرض 
نفسه، لذا كثف تحركاته خارجيا لحشد 
إلى  لندن  من  ــدءا  ب الــدولــي  الدعم 
برازافيل  الكونغو  مع  والحقا  موسكو 
األفريقية  اللجنة  برئاسة  المكلف  البلد 

بشأن ليبيا.
العاصمة  لزيارته  باشاغا  ومهد 

»عالقات  مكتب  بتكليف  البريطانية 
عامة« استند إليه في ترتيب لقاء عدد 
العموم  بمجلس  والنواب  الوزراء  من 
اجتماعا مغلقا في  البريطاني كما عقد 
البريطانية  والتنمية  الخارجية  وزارة 
لمناقشة خارطته للحل. واستحضر إلى 
المشترك  التعاون  »أهمية  ذلك  جانب 
مكافحة  قضايا  لمعالجة  البلدين  بين 
اإلرهاب وأزمة الهجرة« وفق ما أكد عبر 
أن  الرسمي على »تويتر«. غير  حسابه 
كارولين  ليبيا  في  البريطانية  السفيرة 
على  التعليق  في  تتردد  لم  هورندال 
تصريحات  في  بقولها  الزيارة  هذه 
تلفزيونية إن »باشاغا ليس ضيفا على 
مواصلة  يؤكد  الذي  األمر  الحكومة«، 
انتهاء  رغم  الدبيبة  لندن دعم خصمه 

والية حكومته بحكم األمر الواقع.
تزامن ذلك مع بيان مصري سعودي 
المصري  الرئيس  لسان  على  مشترك 

عبدالفتاح السيسي، واألمير محمد بن 
تضمن  السعودية،  عهد  ولي  سلمان 
تأكيدا على أهمية »دعم دور المؤسسات 
بمسؤولياتها«  واضطالعها  الليبية 

المخلصة  الوطنية  »بالجهود  مشيدا 
واإلجراءات والقرارات الشرعية الصادرة 
عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة 
عن  المعبرة  المنتخبة  التشريعية 
تطلعات الشعب الليبي«. ورحب باشاغا، 
بالموقف السعودي- المصري المشترك، 
الداعم لمسار انتخابي ينهي أزمة ليبيا.

بصفته  الدبيبة  ظهر  المقابل  في 
وزير الدفاع مع رئيس المجلس الرئاسي 
األعلى  القائد  باعتباره  المنفي،  محمد 
الجديد  المقر  يدشن  وهــو  للجيش 
العاصمة،  في  العامة  األركان  لرئاسة 
الحداد،  محمد  أركانه  رئيس  بحضور 
تكريم  إلى  مشيرا  ــان،  األرك ــاء  ورؤس
الضباط وضباط الصف، المشاركين في 
المناورة العسكرية بتركيا على جهودهم 
الذي يأتي مع  التكريم  اإليجابية، وهو 
تمديد  على  التركي  البرلمان  مصادقة 

تواجد قواتهم في ليبيا.

فإن  األممية،  الخارطة  وبمقتضى 
طي  يبقى  الرئاسي  المجلس  مصير 
الغموض، حيث جرى تشكيله مع حكومة 
وحدة وطنية، في حين يؤكد متابعون 
بقاءه في المشهد مستقبال بمعزل عن 
مصير حكومة الدبيبة، وقد أوكلت إليه 
مهمة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية. 
وفي السياق أكد المنفى خالل لقاء مساء 
األربعاء في طرابلس، جمعه بعدد من 
استعداد  السياسية،  األحــزاب  رؤســاء 
التي  المقترحات،  كل  لتبني  المجلس 
السياسي  االنسداد  تسهم في معالجة 
بين  النظر  وجهات  وتقريب  ليبيا،  في 
السياسية،  العملية  أطـــراف  جميع 
للوصول إلى إجراء االنتخابات البرلمانية 
وقت  في  اآلجال،  أقرب  في  والرئاسية 
الستمراره  أوروبي  دعم  أول  على  حاز 
الرئاسي،  المجلس  عضو  أكد  بعدما 
سفيرة  لقائه  لــدى  الــالفــي،  عبداهلل 

البريطانية  الحكومة  دعم  بريطانيا، 
أكد  جهته  ومن  الرئاسي،  للمجلس 
االتحاد األوروبي لنائب رئيس المجلس 
الرئاسي، موسى الكوني، استمراره في 
دعم ليبيا للوصول إلى مرحلة االستقرار 
الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية 

وإجراء االنتخابات.
جوالت  انتهاء  هو  القلق  يفاقم  وما 
دون  القاهرة  في  الدستوري  المسار 
نتائج دعت بعدها المستشارة ستيفاني 
خالد  الدولة  مجلس  رئيسي  وليامز 
إلى  صالح  عقيلة  والــنــواب  المشري 
المسار  في  العالقة  النقاط  »مناقشة 
الدستوري والسعي لحلها«، عبر اجتماع 
له  استجاب  أيام،  غضون  في  بينهما 
مقرا  غدامس  مدينة  باقتراح  المشري 
االستقطاب  عن  »بعيدة  باعتبارها  له 
عن  نظيره  يرد  لم  بينما  السياسي« 

الدعوة بعد.
وحسب مصادر مطلعة فإن الخالفات 
لقاء  المشري  ورفــض  الطرفين  بين 
أممية  رعاية  تحت  القاهرة  في  عقيلة 
له  يكون  أن  األول  طلب  بسبب  كان 
دور أكبر في المرحلة االنتقالية المقبلة 
ترشح  منع  البرلمان  ممثلي  رفض  مع 

المقبلة. االنتخابات  في  العسكريين 
المحدودة  وليامز  واليــة  وتقترب 
أيام  غضون  في  نهايتها  من  أيضا 
تصاحبها مساعي غوتيريس لبناء توافق 
بخصوص المرشحين المحتملين لشغل 
حيث  األممية،  البعثة  رئيس  منصب 
تلقى خمسة أسماء أفريقية من بينهم 
وزير الخارجية الجزائري السابق صبري 
السوداني  الخارجية  ووزير  بوقادوم، 
السابق مصطفى عثمان إسماعيل الذي 
رئيس  مكتب  في  الوقت  لبعض  عمل 
الدولة السابق عمر البشير، إلى جانب 
الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد 
الغاني  والدبلوماسي  أحمد،  الشيخ 
الخاص  الممثل  شمباس  بن  محمد 
لألمم المتحدة لغرب أفريقيا من 2014 
إلى 2021، ومامان سامبو صديقو من 
النيجر وهو الرئيس السابق لبعثة األمم 

الديمقراطية. الكونغو  المتحدة في 

طرابلس، لندن، القاهرة: الوسط

●    اجتماعات ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس  14نوفمبر 2020 والتي أثمرت خارطة الطريق

تباين أرقام اإليرادات والنفقات بني »املالية« واملصرف املركزي
حكومة  في  المالية  وزارة  أرقــام  تباينت 
ليبيا  ومصرف  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
اإليرادات  إجمالي  بشأن  الصادرة  المركزي 
 2022 يناير  من  الفترة  خالل  والنفقات 
في  خصوصًا  الماضي،  مايو  نهاية  وحتى 
بلغت  التي  العامة،  الجهات  نفقات  إجمالي 
ــوزارة،  ال بيانات  وفق  دينار  مليار   3.28
بيان  حسب  ديــنــار  مليار   1.31 مقابل 

المصرف المركزي.
بند  في  خصوصًا  التباين  هذا  وانعكس 
دينار  مليار   6.9 إلى  وصل  الــذي  الدعم 
حسب وزارة المالية، مقابل 6.8 مليار دينار 
في  وما  والمرتبات  »المركزي«.  بيان  وفق 
حكمها بنحو 16 مليارًا و791 مليون دينار 
حسب بيان وزارة المالية، مقابل 16.4مليار 
تطابقت  بينما  المصرف.  بيان  في  دينار 
أرقام وزارة المالية والمصرف المركزي في 
 5.53 بلغت  التي  النفطية،  اإليرادات  بيان 
مليار دينار خالل األشهر الخمسة األولى من 
نفطية  إيرادات  إلى  وتوزعت  الجاري،  العام 
الضرائب  وإيراد  دينار،  مليار   4.37 بقيمة 
النفطية  الشركات  على  النفطية  واإلتاوات 

بقيمة 1.16 مليار دينار.

المالية  وزارة  بــيــانــات  وتــطــابــقــت 
إيرادات  إجمالي  في  المركزي  والمصرف 
األنشطة  دخل  على  والرسوم  الضرائب 
مليون   602 نحو  سجلت  التي  االقتصادية 
دينار خالل الفترة نفسها، وكذلك إيرادات 
بنحو  المحلية  بالسوق  المحروقات  بيع 
بالنسبة  اختلفت  لكنها  دينار.  مليون   60
بلغت  التي  الجمارك  ــوم  رس إليـــرادات 
و34  الــوزارة،  عند  دينار  مليون   13.69

مليون دينار لدى المصرف.

االتــصــاالت  ــرادات  ــ إي تباينت  أيــضــًا 
لدى  سجلت  إذ  دينار؛  مليون  مئة  بفارق 
بينما  دينار،  مليون   46 نحو  »المالية« 
كانت 146 مليون دينار في بيان المصرف 

المركزي.
أما فيما يتعلق بإجمالي الموارد المالية 
35.55 مليار دينار وفق  العامة فقد بلغت 
مليار   60.54 مقابل  المالية،  وزارة  بيان 

دينار في بيان المصرف المركزي.
تفاصيل ص8

طرابلس - الوسط

تونس تستقبل 
»دوري التتويج 

السداسي الليبي «

ملاذا منعت 14دولة 
عربية وإسالمية عرض 

فيلم »اليت يير«؟

● مصرف ليبيا المركزي

زعبيه »صحفي العام«.. و»الفخرية« إلى الكبتي واألمني
جوائز  ــالن  إلع توقيت  هناك  يكن  لم 
من  أنسب  للصحافة  التقديرية  الدولة 
لإلعالم  عاصمة  »طرابلس  فعاليات 
في  هنا  اإلثنين  مساء   ..»2022 العربي 
وبحضور  »الريكسوس«  فندق  قاعة 
الوطنية  الـــوحـــدة  حــكــومــة  ــس  ــي رئ
الخارجية  ووزراء  الدبيبة،  عبدالحميد 
لالتصال  والــدولــة  والتأهيل  والعمل 
والشؤون السياسية، وعديد المسؤولين 
الدبلوماسية  البعثات  وأعضاء  والسفراء 
اإلعالم  ورواد  ليبيا،  لدى  المعتمدين 
لجائزة  المنظمة  اللجنة  أعلنت  العرب، 
نسختها  في  للصحافة  التقديرية  الدولة 
الثانية، فوز الكاتب الصحفي بشير زعبيه، 
»الوسط«  وبوابة  جريدة  تحرير  رئيس 
بجائزة الدولة التقديرية للصحافة، ولقب 

»صحفي العام«.
الفائزين  أسماء  اللجنة  أعلنت  أيضًا 
وحاز  للصحافة،  الفخرية  الدولة  بجائزة 

الكبتي  عايدة  اإلعالمية  من  كل  عليها 
الليبي  التلفزيون  في  أخبار  مذيعة  أول 
إدارة  مجلس  ورئيس   ،1968 العام  منذ 
»مركز ليبيا المستقبل لإلعالم والثقافة«، 

حسن محمد األمين.
جهتها،  من  الليبية  األنــبــاء  وكالة 

بشير  الصحفي  الكاتب  بفوز  احتفت 
بلقب  األســبــق،  مديرها  وهــو  زعبيه، 
الوكالة في خبر  وقالت  العام«.  »صحفي 
بدأ  القدير  »الصحفي  إن  الثالثاء،  بثته 
مسيرته في مجال العمل الصحفي بها«، 
حين عمل في مقرها الرئيسي بطرابلس، 

وفي العديد من مكاتبها الخارجية بعدد 
المهام  عديد  وتولى  العالم،  دول  من 
بها  واإلعالمية  الصحفية  والمسؤوليات 
الوكالة  مدير  منصب  توليه  إلى  وصواًل 
اإلعالمي  المركز  ومدير  مرة،  من  أكثر 
الليبي بالقاهرة. وأضافت أن زعبيه عمل 
مراساًل  الصحفية  مسيرته  بداية  »في 
العام  بباريس  الليبية  األنباء  لوكالة 
طهران  في  للوكالة  مراساًل  ثم   ،1977
بتغطيات  خاللها  ــام  ق دمــشــق،  ــي  وف
األحـــداث،  عديد  فــي  مميزة  صحفية 
والثورة  اللبنانية،  األهلية  الحرب  منها 
المقابالت  عديد  أجــرى  كما  اإليرانية، 
ووزراء  دول  رؤساء  مع  للوكالة  الحصرية 

وشخصيات عربية ودولية«.
الكتابات  إلى  الوكالة  نوهت  أيضًا 
في  زعبيه  أصــدرهــا  التي  والمؤلفات 

الصحافة والقصة القصيرة.
تفاصيل أخرى ص 4

● بشير زعبيه خالل تسلمه جائزة الدولة التقديرية للصحافة

تسجيالت مصورة على مواقع التواصل 
تظهر تحرك أرتال مسلحة وتحشيد 

عسكري على أطراف العاصمة

السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين 
هورندال تعلق على زيارة باشاغا في تصريحات 
تلفزيونية: ليس ضيفا على الحكومة
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مفاجأة.. كيت بوش تتصدر سباق 
األغنيات البريطاني األكثر تشويقًا

تأجيل الدورة السادسة ملهرجان »الجونة السينمائي«تأجيل الدورة السادسة ملهرجان »الجونة السينمائي«

رسالة تدفع »سبايس إكس«رسالة تدفع »سبايس إكس«
 لفصل موظفني لفصل موظفني

التي كان من  للمهرجان،  السادسة  الدورة  فعاليات  تأجيل  السينمائي«  »الجونة  إدارة مهرجان  أعلنت 
المزمع عقدها في الفترة من 13 - 22 أكتوبر المقبل في موعد يتم تحديده الحقًا، جاء هذا القرار حرصًا 
»الجونة  مهرجان  يلعبه  الذي  الحيوي  الدور  تعزيز  على  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  إدارة  من  وإيمانًا 
السينمائي« على المستويين الفني والسياحي محليًا وعالميًا، أخذًا في االعتبار التحديات العالمية الحالية، 
عليها  والتأكيد  لتحقيقها  المهرجان  إدارة  تسعى  التي  واإلقليمية  العالمية  الصبغة  إضفاء  تعيق  قد  التي 
منذ الدورة األولى للمهرجان، وجرى الوضع في االعتبار الظروف العالمية الحالية التي قد تحول دون خروج 
المهرجان  ليستكمل  وجودها  في  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  تطمح  التي  العالمية  بالصبغة  المهرجان 

دوره الحقيقي كمنصة سينمائية وفنية وثقافية مهمة.
»الجونة  مهرجان  لرسالة  قويًا  انعكاسًا  المقبلة  الدورة  تكون  أن  بنيتها  المهرجان  إدارة  صرحت  كما 
السينمائي« منذ انطالق دورته األولى العام 2017 ليكون المنصة السينمائية األهم إقليميًا، بل وعالميًا 
بين كافة  الخبرات  تبادل  المدعوين لضمان  قائمة متنوعة من  العاجل. كذلك سيجري وضع  القريب  في 
وهو  وإقليميًا،  عربيًا  ساحتها  مصر  تصدرت  لطالما  التي  السينما  بصناعة  المهتمة  والجنسيات  األجيال 
استراتيجية  لوضع  الوقت  مزيد  التأجيل  ليتيح  الراهنة،  العالمية  الظروف  ظل  في  تحقيقه  يتعذر  قد  ما 
الجانب  على  بالتركيز  لتسمح  المهرجان،  من  المتزايدة  التوقعات  إلى  ترتقي  السادسة  للدورة  متكاملة 
بدوره  القيام  في  ليستمر  للمهرجان  األنسب  الخطوات  اتخاذ  مع  المقبلة  الدورات  في  والسينمائي  الفني 
أن  المتوقع  ومن  السينما..  بصناعة  الخاصة  والدولية  اإلقليمية  الشبكات  تطوير  في  والمساهمة  الرائد 
فعاليات  على  تطرأ  قد  التي  والمستجدات  االستعدادات  عن  باإلعالن  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  تقوم 

الدورة السادسة لمهرجان »الجونة السينمائي« بشكل دوري في الفترة المقبلة.

كشف أحد الموظفين أن »سبايس إكس« فصلت 
عددًا من الموظفين المشاركين في إعداد »رسالة 
ماسك  إيلون  تصرفات  خصوصًا  انتقدت  مفتوحة« 
العام، وورد قرار الصرف هذا في رسالة  في المجال 
إلكترونية من مديرة العمليات في الشركة الفضائية، 
حسب »فرانس برس«، وأشارت غوين شوتويل في 
إلى  الخميس  بها  بعثت  التي  اإللكترونية  الرسالة 
جميع الموظفين أن »مجموعة صغيرة« منهم أرسلت 
»الكتاب المفتوح« إلى اآلخرين، طالبة منهم التوقيع 

عليه والمشاركة في استطالع رأي.
»بعدم  شعروا  الموظفين  بعض  أن  وأضافت 
للتوقيع  الرسالة تدعوهم  )...( وبغضب ألن  ارتياح 
على ما ال يعبر عن آرائهم«، أو ألن الرسالة »شتتت 
قدرتهم على التركيز على عملهم« وتابعت: »لدينا 
ونحن  ننجزه  أن  ينبغي  المهم  العمل  من  الكثير 
المناسب«  غير  النشاط  من  النوع  هذا  عن  بغنى 
وبعدما أجرت الشركة تحقيقًا في ما حدث اتذخت 
قرارًا بـ»صرف عدد من الموظفين المشاركين في 

دون  من  شوتويل  أشارت  ما  على  الكتاب«،  إعداد 
كشف  فيرج«  »ذي  موقع  وكان  عددهم،  تحدد  أن 
أن ثمة كتابًا مفتوحًا قيد اإلعداد، يتضمن انتقادات 
لتصرفات إيلون ماسك في المجال العام، ويتطرق 
التي  الجنسي  بالتحرش  األخيرة  االتهامات  إلى 

طالته.
وكتب الموظفون في الرسالة: »بصفته الرئيس 
إيلون  يعتبر  ــرز،  األب الرسمي  والناطق  التنفيذي 
ماسك بمثابة واجهة سبايس إكس، وكل تغريدة 
يكتبها تعتبر بمثابة بيان عام صادر عن الشركة، 
ال سيما خالل األسابيع األخيرة« وعاة ما يثير إيلون 
إكس«  »سبايس  من  كل  رئيس  وهــو  ماسك، 
وعدد  الكهربائية  للسيارات  المصنعة  و»تيسال« 
كبير من الشركات الناشئة، جداًل عبر »تويتر« جراء 
سخرية،  على  األغلب  في  تنطوي  التي  تغريداته 
مسيئة.  تكون  أو  إشارات  أو  رسائل  أحيانًا  وتحمل 
وبرز ماسك بشكل كبير منذ أن أعلن في أبريل نيته 

االستحواذ على »تويتر«.

آب  »رانينغ  أغنية  اعتلت  طرحها،  على  عامًا   37 وبعد  مفاجأة  في 
األغنيات  سباق  صدارة  بوش  كيت  البريطانية  للمغنية  هيل«  ذات 
سترينجر  مسلسل  حققه  الذي  النجاح  بفضل  الجمعة،  البريطاني، 
موسمه  البريطانية  المغنية  ترافق  والذي  »نتفليكس«  عبر  ثينغز 

الجديد.
سجلت  كونها  أبرزها  عدة،  قياسية  أرقامًا  بذلك  بوش  وحطمت 
أطول فاصل بين صدور األغنية واحتاللها المركز األول. وكان الرقم 
وام  لفرقة  المنفردة  كريسماس«  »الست  ألغنية  السابق  القياسي 
التي تصدرت الترتيب بعد 36 عامًا على إطالقها، أيضًا أصبحت بوش 

البالغة الثالثة والستين أكبر مغنية سنًا تتصدر الترتيب.
أستراليا  في  األولى  المرتبة  كذلك  تبوأت  هيل«  ذات  آب  »رانينغ 
الواليات  في  قويًا  صعودًا  وتشهد  وسويسرا  والسويد  ونيوزيلندا 
المركز  األغنية  واحتلت  برس«.  »فرانس  وفق  األميركية،  المتحدة 
تجددًا  شهدت  شعبيتها  لكنّ   ،1985 العام  في  طرحها  عند  الثالث 
»سترينجر  الشهير  الخيالي  للمسلسل  الواسع  النجاج  بفعل  كبيرًا 
الفائت  مايو  نهاية  من  اعتبارًا  »نتفليكس«  وفرت  الذي  ثينغز« 
الرابع ما قبل األخير منه، إذ ترتدي  الجزء األول من حلقات الموسم 
أغنية كيت بوش أهمية بارزة في حبكته. وتعرض الحلقات الجديدة 
مجموعة األصدقاء في مدينة هوكينز الخيالية العام 1986، بعد ستة 
أشهر من معركة ستاركورت مول، حيث يواجهون تهديدات جديدة 

خارجة عن الطبيعة.
به  تحظى  الذي  والدعم  الحب  »بحجم  تأثرها  عن  أعربت  الفنانة 
على  تحصل  األغنية  لجعلكم  لكم  جزياًل  »شكرًا  وأضافت  األغنية«. 
المركز األول على نحو غير متوقع«. ونالت كيت بوش المرتبة األولى 

في العام 1978 عن أعنيتها ويذرينغ هيتس.

عبر  ــع  واس نطاق  على  صــور  انتشرت 
بناه  قبر  لشاهد  االجتماعية،  الشبكات 
تكريمَا  جنوبي،  كوري  معلوماتية  مهندس 
لمناسبة  وذلك  إكسبلورر«  »إنترنت  لذكرى 
األميركية  »مايكروسوفت«  مجموعة  وقف 
الشهير  المشغل  هذا  في  العمل  العمالقة 
برس«  »فرانس  وفق  العنكبوتية،  للشبكة 
بقي مستخدمو  كثيرة،  أخرى  لبلدان  وخالفًا 
تضم  التي  الجنوبية  كوريا  في  اإلنترنت 
العالم،  في  االتصاالت  شبكات  أسرع  إحدى 
إكسبلورر«  »إنترنت  باستخدام  متمسكين 
العمل  رسميًا  »مايكروسوفت«  أنهت  الذي 

به األربعاء، بعد 27 عامًا على إطالقه.
ــام  أق المتصفح،  نــهــايــة  ولمناسبة 
عامًا   38 البالغ  جونغ  كيونغ  المهندس 
مدينة  في  مقهى  سطح  على  قبر  شاهد 

عليه  الجنوبية،  كوريا  جنوب  في  غيونغجو 
مئات  على  ظهر  الــذي  الشهير   »e« حرف 
طويلة  لسنوات  الكمبيوتر  أجهزة  ماليين 
ذلك  »كــان  بعبارة:  مرفقًا  العالم،  حــول 
أخرى«  تصفح  أنظمة  لتحميل  جيدة  أداة 
الغريب  »المدفن«  هــذا  صــور  وانتشرت 
االجتماعية،  الشبكات  عبر  واسع  نطاق  على 
ــدى  ــي أب ــت خــصــوصــًا عــبــر »ريـــديـــت« ال
آالف  عشرات  بها  إعجابهم  مستخدموها 

المرات.
 ،1995 أغسطس  في  إطالقه  وبعيد 
منافسه  بسرعة  »إكــســبــلــورر«  تخطى 
شبكة  تاريخ  في  متصفح  أول  »نتسكايب«، 
أكثر  على  استحوذ  أنه  لدرجة  اإلنترنت، 
مطلع  في  القطاع  حصص  من   %  90 من 
بقوة  تراجع  المتصفح  لكن  الحالي.  القرن 

اشتكى  بعدما  األخــيــرة  السنوات  خــالل 
والمشكالت  البطء  من  كثر  مستخدمون 

المتكررة.
كوريا  في  كذلك  يكن  لم  الوضع  لكن 
»إكسبلورر«  استخدام  بقي  حيث  الجنوبية، 
وعمليات  المصرفية  الخدمات  في  إلزاميًا 
 2014 سنة  حتى  اإللكترونية  التجارة 
حتى  »إكــســبــلــورر«  بقي  كذلك  تقريبًا 
المستخدم  المتصفح  خلت  قليلة  سنوات 
جنوبية  كورية  حكومية  لمواقع  تلقائيًا 

المحلية. الصحافة  وفق  كثيرة، 
عمله  في  كان  إنه  جونغ  كيونغ  وقــال 
ــور مــواقــع  ــط كــمــهــنــدس بــرمــجــيــات وم
مشكالت  باستمرار  »يعاني«  إلكترونية، 
بسبب  المختلفة  الــبــرامــج  بين  تــوافــق 

إكسبلورر«. »إنترنت 

استعرض المدير التنفيذي لشركة »ميتا«، 
مارك زوكربيرغ، اإلثنين، أربعة مشاريع أو نماذج 

أولية لسماعات الواقع االفتراضي )VR( المتطورة، 
التي تستهدف إزالة الفاصل بين عالمنا الحقيقي 
وعالم »ميتافيرس« االفتراضي، وأوضح أن تلك 

المشاريع تهدف إلى صياغة شيء يمكن أن يجتاز 
»اختبار تورينغ البصري«، أو النقطة التي ال يمكن 

فيها تمييز الواقع االفتراضي عمليًا عن العالم 
الحقيقي، وفق فيديو نشره زوكربيرغ على حسابه 

في »فيسبوك«.
وقال زوكربيرغ إن الحصول على سماعة رأس 
مثالية ينطوي على إتقان أربعة مفاهيم أساسية. 

أواًل، يحتاج العلماء الوصول إلى دقة عالية، إضافة 
إلى ذلك، تحتاج سماعات الرأس إلى عمق بؤري 
متغير، وتتبع للعين وإصالح التشوهات البصرية 

الكامنة في العدسات الحالية. أخيرا، تحتاج »ميتا« 
إدخال الـ »HDR« أو النطاق الديناميكي العالي، 

إلى سماعات الرأس لتقديم سطوع وظالل وعمق 
ألوان أكثر واقعية، وكشفت المدير التنفيذي 

لشركة »ميتا« سماعة »Holocake 2«، وهي 
أنحف سماعة واقع افتراضي حتى اآلن، ورغم 

قول زوكربيرغ إن سماعة الرأس المثالية بعيدة 
المنال، إال أنه عرض نماذج أولية أظهرت مدى 

التقدم الذي أحرزته شركته.

»ميتا« تستهدف نسف الفاصل 
بني الواقع والخيال

أسرع كمبيوتر في العالم 
يكلف 600 مليون دوالر

تدشني »مدفن« ملتصفح »إنترنت إكسبلورر«

CINEMA
CINEMA

 »Frontier« كمبيوتر  العلماء  يستخدم 
بدقة  المناخ  محاكاة  في  األميركي 

البنية  ألغاز  حل  أجل  من  فائقة، 
الجهاز  هذا  ويعد  للكون،  األساسية 
إلكتروني  حاسوب  أسرع  هو  الخارق 

اليوم«  »روسيا  حسب  العالم،  في 
اآلن  حتى  الكمبيوتر  أجهزة  وكانت 

حسابية  عملية  كوادريليون  نحو  تنفذ 
اإللكتروني  الحاسوب  أما  الثانية.  في 

تصميمه  تم  الذي   »Frontier« الخارق 
التابع  القومي  ريدج«  »أوك  مختبر  في 
فارتقى  تينيسي  بوالية  الطاقة  لوزارة 

وأصبح  تمامًا،  جديد  مستوى  إلى  بالعمل 
سرعة  وأظهر  العالم  في  األول  الحاسوب 

يعادل  ما   ،»exaflops«  1.1 المعالج 
الثانية. في  عملية  كوينتيليون   1.1

لدى  حلول  إليجاد  استخدامه  ويمكن 
بأحجام  المرتبطة  المعقدة  المهام  تنفيذ 

المثال  سبيل  وعلى  للبيانات.  هائلة 
المناخية  األنظمة  محاكاة  مهام  هناك 

أو  واألدوية  للمواد  جديدة  أنواع  ووضع 
هذه  وتعتبر  األساسية  الفيزياء  ألغاز  حل 
 600 تكلفتها  تبلغ  التي  المذهلة،  اآللة 

أكثر  الراهن  الوقت  في  دوالر،  مليون 
العالم. في  تقدمًا  الكمبيوتر  أجهزة 

شعر الحكمة
وفى ناس ديما ف الغال ترغبها ... وفى ناس ماتضمن ايدوم غالهم
وفى ناس تجنى خير من مذهبها ...وفى ناس تذهب لو خذيت اراهم

وفى ناس تزهى وين ماتقربها ... وفى ناس ماتعبى عليه اعباهم

»واتساب« تتيح لك إخفاء صورة 
حسابك عن أشخاص محددين

1000
أعلنت منصة »واتساب«، هذا األسبوع، أنها تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه من قائمة 
جهات االتصال الخاصة بهم رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور، وقبل اإلطالق 
الرسمي، كان إعداد الخصوصية الجديد متاحًا لعدد محدد من المستخدمين كجزء من إصدار 
تجريبي محدود، وكان لدى المستخدمين سابقًا ثالثة خيارات للخصوصية لالختيار من بينها 
لتحديد من يمكنه رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور، وكانت الخيارات »الجميع« 
و»جهات االتصال الخاصة بي« و»ال أحد«. ولكن هناك اآلن خيار رابع بعنوان جهات االتصال 

الخاصة بي باستثناء.
وباستخدام هذا الخيار الجديد، يمكنك استبعاد أشخاص محددين في جهات االتصال الخاصة 
بك من رؤية صورة ملفك الشخصي، وحالة آخر ظهور وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا اخترت إخفاء حالة 
آخر ظهور لك عن اآلخرين، فلن تتمكن من رؤية حالتهم أيضًا ويجري اآلن طرح خيار الخصوصية 
الجديد لجميع مستخدمي »آيفون« و»آندرويد« في جميع أنحاء العالم. ويمكنك الوصول إليه من 

خالل االنتقال إلى قسم الخصوصية في إعدادات حسابك.
كما أعلنت »واتساب«، هذا األسبوع، أنها تطرح أيضًا ميزات جديدة للمكالمات الجماعية. ويتيح 

لك التطبيق اآلن كتم صوت أو إرسال رسائل إلى أشخاص معينين في مكالمة.
وأضافت »واتساب« أيضًا مؤشراً مفيداً جديداً ليسهل على المستخدمين معرفة متى ينضم 
المزيد من األشخاص إلى المكالمات الجماعية الكبيرة ويأتي إطالق هذه الميزات الجديدة في 
الوقت الذي أعلنت فيه »واتساب« في وقت سابق من هذا األسبوع أنها تتيح للمستخدمين نقل 
سجل المحادثة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من »أندرويد« إلى »آيفون« عبر 

.»Move to iOS« تطبيق شركة »آبل« المسمى

● مركب على أرض جافة أثناء انخفاض منسوب المياه بنهر الفرات بقرية الشبايش بالعراق. 3 يونيو 2022. )رويترز(

تصدر هشتاغ »#الحج_ليس_آمنًا« 
الترند السعودي مع اقتراب موسم 

الحج جداًل واسعًا على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« 

والحملة فصل جديد في فصول 
قضية تدويل الحج. ويتهم 

المشاركون في الحملة السلطات 
السعودية باستغالل شعيرة الحج 
ألغراض سياسية ومالحقة بعض 

الحجاج والقبض عليهم.
وسبق للسعودية أن رفضت 

مطالب »التدويل« برفض رسمي 
تام من قبل السلطات السعودية، 

التي اعتبرت على لسان وزير 
خارجيتها عادل الجبير، أنها »عمل 

عدواني وبمثابة إعالن حرب«، 
وأصبحت قضية تدويل الحج تطرح 

كل سنة قبل اقتراب الحج بفترة 
ويقودها اإلخوان خاصة، ويكون 

النطالقها مبرر في كل مرة.

هل تتجه تقنيات الذكاء الصناعي إلى أن تصبح »واعية«؟ 
ذلك،  لتأكيده  وظيفته  من  »غوغل«  مهندسي  أحد  أقيل 
مما أثار جداًل خارج سيليكون فالي في شأن هذا الموضوع 
الذي لم يعد مجرد خيال علمي وفي التفاصيل أن الموظف 
بالك لوموان كتب في مقال نشر على موقع »ميديوم« في 
برنامج  وهو   ،)LaMDA( »لمدا«  أن  األسبوع،  هذا  نهاية 
معلوماتي من »غوغل« مخصص إلنشاء روبوتات للمحادثة 
وما  يريده  ما  في شأن  تام  بوضوح  »يتمتع   ،)chatbots(

يعتبره حقوقه كشخص«، وفق »فرانس برس«.
وقوبل هذا الرأي بردود فعل واسعة النطاق، سواء من شركة 
التكنولوجيا العمالقة أو من األوساط العلمية، تراوحت بين 
حدين، أسوأهما وصفه بأنه »سخيف«، وأحسنهما رأى أنه 
»سابق ألوانه«. فالبرامج القائمة على تعلم اآللة )أو ما يعرف 
بـ»ماشين ليرنيننغ«( »مدربة« على أساس مجموعة بيانات 
تتناول مفاهيم الوعي أو الهوية، وهي بالتالي قادرة على 

إعطاء انطباع وهمي مضلل.
وأشارت األستاذة سوزان شنايدر إلى أن »البرامج التي يمكنها 
الوصول إلى اإلنترنت تستطيع اإلجابة عن أي سؤال«، إال أن 
هذا الواقع ال يجعلها تتمتع بصدقية. غير إن شنايدر التي 
أسست مركز أبحاث في جامعة »فلوريدا أتالنتيك«، ال تؤيد 
العقوبات المفروضة على مهندس »غوغل«. وهي الحظت 
المتعلقة  القضايا  تجاهل  إلى »محاولة  ميالة  أن »غوغل« 
إلى مناقشات عامة حول  باألخالقيات« مع أن »ثمة حاجة 
الناطق  وقال  رأيها  بحسب  الشائكة«،  الموضوعات  هذه 

الباحثين  مئات  »تحادث  غابرييل  براين  »غوغل«  باسم 
والمهندسين مع لمدا، لكن أيا منهم، على حد علمنا، لم 
يطالعنا بهذه التأكيدات، وال أعتبر أن لبرنامج لمدا طابعا 

بشريا كما فعل باليك«.
مارك  الكندية  تورنتو  جامعة  في  الفلسفة  أستاذ  وذكر 
فيه  تُبعث  الذي  البشري  غير  الكيان  فكرة  بأن  كينغويل 
الحياة »موجودة في خيالنا«، من بينوكيو إلى فيلم »هير« 
)قصة عالقة رومانسية مع روبوت محادثة(. واعتبر أن »من 
الصعب تاليا تحديد المسافة التي تفصل بين ما نتخيله 
ممكنا وبين ما هو قائم فعال« ودرجت العادة على تقييم 
الذكاء الصناعي وفقا الختبار تورينغ، فإذا أقام مَن يُجري 
االختبار محادثة مع جهاز كمبيوتر من دون أن يدرك أنه ال 
يتحدث إلى إنسان، تكون اآللة قد »نجحت«. لكن »تحقيق 
 ،»2022 سنة  في  الصناعي  الذكاء  على  جدا  سهل  ذلك 

بحسب كينغويل.
وقالت الخبيرة في لغويات الكمبيوتر إميلي بندر: »عندما 
نتحدثها..  لغة  في  الكلمات  من  سلسلة  أمامنا  نجد 
أن  الجمل«، حتى  تولد هذه  التي  الروح  أننا ندرك  نعتقد 
العلماء قادرون على إعطاء شخصية لبرنامج ذكاء صناعي، 
وأوضح أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة »نورث كاروالينا«، 
شاشانك سريفاستافا، أن »من الممكن مثاًل جعل الذكاء 
على  تدريبه  أشبه بشخص عصابي« من خالل  الصناعي 
المحادثات التي قد يجريها شخص مكتئب، وفي حال دمج 
روبوت المحادثة بروبوت ذي شكل بشري وتعبيرات وجه 
فائقة الواقعية، أو إذا كان البرنامج يكتب قصائد أو يؤلف 
موسيقى، كما هي حال بعض البرامج راهنا، فإن حواسنا 
البيولوجية تنخدع بسهولة وقالت إميلي بندر »نحن نسبح 
الصناعي«.  الذكاء  يتناول  الذي  اإلعالمي  الضجيج  في 
وأضافت أن »الكثير من المال يُستثمر في هذا المجال. لذا 
يشعر الموظفون في هذا القطاع بأنهم يعملون على شيء 
مهم وحقيقي وليست لديهم بالضرورة المسافة الالزمة« 
وجه  على  نحدد  أن  إذن  يمكننا  كيف  األمور،  على  للحكم 
اليقين ما إذا كان الكيان الصناعي قد أصبح يتمتع بمشاعر 
استبدال  في  نجحنا  »إذا  شنايدر  سوزان  قالت  ووعي؟ 
األنسجة العصبية بشرائح إلكترونية، فسيكون ذلك عالمة 

على أن اآلالت يمكن أن تكون واعية«.

جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي »الواعي«
»#الحج_ليس_آمنًا« عودة املطالبات بتدويل الحج

كلمة



متابعات 03

بالتزامن مع انتهاء الجولة األخيرة من اجتماعات 
المسار الدستوري بالقاهرة، وانتهاء موعد خارطة 
الشد  حالة  استمرت   ،2022/6/22 في  الطريق 
ـ  عليها  المتنازع  الشرعية  طرفي  ـ  بين  والجذب 
برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وهما 
عبدالحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة 
النواب، دون أن يظهر في األفق أي  من مجلس 
الليبيين،  صــدور  يشفي  سياسي  حل  في  أمل 
وينقذ خارطة الطريق من االنهيار، باستثناء دعوة 
رئيس مجلس  لكل من  األخيرة  وليامز  ستيفاني 
النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس األعلى للدولة 
خالد المشري لالجتماع في جنيف بهدف حل النقاط 
الخالفية التي ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة 

للمرحلة االنتقالية المؤدية إلى االنتخابات.
نتائج  على  وتعليقًا  األممي،  الصعيد  على 
احتضنتها  التي  الدستوري  المسار  اجتماعات 
العاصمة المصرية القاهرة، أعربت األمم المتحدة 
عن »خيبة أملها لفشل األطراف الليبية في التوصل 

إلى اتفاق من أجل شعبهم«.
للمنظمة  العام  األمين  باسم  الناطق  ودعا 
ستيفان دوغاريك، القادة الليبيين إلى وضع مصالح 

الشعب الليبي أواًل وقبل كل شيء.
األمين  مستشارة  دعوة  إلى  لفت  دوغاريك 
الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، رئاستي 
أخرى  االجتماع مرة  إلى  والدولة،  النواب  مجلس 
في غضون عشرة أيام بهدف حل النقاط الخالفية. 
المشري  خالد  الدولة،  مجلس  رئيس  أعرب  فيما 
اإلثنين،  األممية  البعثة  إلى  وجهها  مراسلة  في 
عن استعداده لالجتماع مع عقيلة صالح، مقترحًا 

مدينة غدامس الليبية مكانًا للقاء.
ملتزمة  المتحدة  األمــم  أن  دوغاريك  وأكــد 
االنتقالية  الفترة  إنهاء  جهود  في  بالمساهمة 
انتخابات  خالل  من  االستقرار،  وعدم  الطويلة 
وتلبية  ممكن،  وقت  أقرب  في  وشاملة،  شفافة 
تطلعات قرابة 3 ماليين ليبي مسجلين للتصويت 

في االقتراع.

استمرار نقاط االختالف
واختُتمت الجولة األخيرة للجنة المسار الدستوري، 
اإلثنين الماضي، في القاهرة، وأعلنت وليامز إحراز 
توافق في الكثير من المواد، لكن »الخالفات ظلت 
قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة االنتقالية 

المؤدية إلى االنتخابات«.

ومن القاهرة إلى العاصمة النرويجية أوسلو، 
مسئولين،  والتقت  ولـيامز،  سـتيفاني  طارت 
في  للدعم  األممية  البعثة  صفحة  على  وكتبت 
بلقاء  أوسلو  في  اليوم  »سـعدت  تقول  ليبيا 
للنرويج  الخاص  الممثل  بيردال،  ريم  توماس 
منطقة  مديرة  أورلكسون،  وهنّة  ليبيا  بشأنا 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية 
بوك،  كريستيان  وكذلك  النرويج  مملكة  في 

ليبيا«. إلى  الخاص  األلماني  المبعوث 
الخطوات  اللقاء  خالل  »ناقشنا  أضافت  وليامز 
المقبلة في المسار الدستوري الليبي، وأعربنا عن 
تطلعنا إلى استجابة إيجابية لدعوة األمم المتحدة، 
للدولة،  واألعلى  النواب  رئاسة مجلسي  قبل  من 
لالجتماع في األيام القليلة المقبلة لمعالجة القضايا 

العالقة«.
المتحدة،  األمــم  حثت  رسمية،  إحاطة  وفي 
األربعاء، القادة الليبيين على االمتناع عن استخدام 
تاريخ 22 يونيو كأداة للتالعب السياسي، في إشارة 
الذي حدده  االنتقالية  المرحلة  انتهاء  إلى موعد 

ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف.

ستيفان  العام  األمين  باسم  الناطق  وقــال 
العديد  ألن  المتحدة  األمم  »تأسف  دوغاريك: 
من المعالم البارزة في خارطة الطريق السياسية 
لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي جرى تبنيها 
في تونس في نوفمبر 2020، قد ضاعت على مدار 
الوطنية  االنتخابات  إجراء  ذلك  في  بما   ،2021

المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021«.

انتهاء  الطريق  خارطة  حددت  »لقد  أضــاف: 
إجراء  بشرط  يونيو   22 في  االنتقالية  المرحلة 
الوقت،  هذا  بحلول  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 
وهو ما لم يحدث«، واستطرد قائاًل: »نحث القادة 
 22 تاريخ  استخدام  عن  االمتناع  على  الليبيين 
يونيو كأداة للتالعب السياسي. وبداًل من ذلك، 
على  للحفاظ  جهودهم  مضاعفة  على  نشجعهم 
في  الحرج  المنعطف  هذا  في  واالستقرار  الهدوء 

التحول السياسي في ليبيا«.

العملية االنتخابية أولوية أممية
واختتم الناطق باسم األمين بالقول »تظل أولوية 
األمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل العودة إلى 
دستوري  أساس  على  بناًء  االنتخابية،  العملية 

وقانوني سليم وتوافقي لالنتخابات«.
واختُتمت الجولة األخيرة للجنة المسار الدستوري، 
يوم اإلثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، 
حيث أعلنت وليامز إحراز توافق كبير ولكن »الخالفات 
للمرحلة  المنظمة  التدابير  بشأن  قائمة  ظلت 
االنتقالية المؤدية إلى االنتخابات«. ودعت وليامز، 

رئاستي المجلسين إلى اجتماع خالل عشرة أيام في 
مكان يتفق عليه »لتجاوز النقاط العالقة«، مشيرة 
إلى أن الشعب الليبي »يستحق المزيد من قيادته، 
وطنية  انتخابات  عبر  البالد  إلى  االستقرار  وإعادة 

شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن«.
تــفــاؤاًل،  أكثر  تبدو  قــد  خطوة  وفــي  محليًا 
الرؤية  الخميس  اليوم  الرئاسي  المجلس  يطلق 
االستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، وذلك 
في فندق »كورنثيا« بالعاصمة طرابلس. ومن المقرر 
أن يلقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كلمة 
افتتاحية خالل إطالق الرؤية، وفق المركز اإلعالمي 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  وأطلع  للمجلس. 
عبداهلل الالفي، السبت الماضي، عقيلة صالح على 
الوطنية  المصالحة  الرؤية االستراتيجية لمشروع 
 9 القبة. وفي  األربعاء في  لقاء عقد بينهما  خالل 
يونيو الجاري، ترأس الالفي بديوان المفوضية العليا 
للمصالحة في العاصمة طرابلس، االجتماع الختامي 
االستراتيجية  الرؤية  إعداد  من  األولى  للمرحلة 

لمشروع المصالحة الوطنية.

دمج وتعديل قوانين العدالة االنتقالية
أوضح  الرئاسي  للمجلس  اإلعالمي  المكتب 
حينها، أن هذه المرحلة تشمل »إعداد صيغة لدمج 
وتعديل قوانين العدالة االنتقالية، للبدء في توسيع 
أجل  والمجتمعية، من  النخبوية  المشاركة  دائرة 
إثراء هذا المشروع الوطني؛ لتحقيق الملكية الليبية 
الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة 

ومجتمع ينعم باألمن والسالم والمحبة«.
الجولة  اختتام  بعد  يأتي  االستراتيجية  إطالق 
األخيرة للجنة المسار الدستوري، اإلثنين الماضي، 
أعلنت  حيث  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في 
الخاصة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مستشارة 
في ليبيا ستيفاني وليامز، إحراز توافق في الكثير 
بشأن  قائمة  ظلت  »الخالفات  لكن  المواد،  من 
المؤدية  االنتقالية  للمرحلة  المنظمة  التدابير 

إلى االنتخابات«.

افتتاح مقر رئاسة األركان الجديد
وفي مشاركة لها داللتها السياسية والعسكرية، 
شارك القائد األعلى رئيس المجلس الرئاسي محمد 
عبدالحميد  الدفاع  وزير  الوزراء  ورئيس  المنفي، 
بافتتاح  العامة  األركان  رئاسة  احتفالية  الدبيبة، 
استقبالهما  في  وكان  اإلثنين،  الجديد،  مقرها 
الفريق أول محمد الحداد،  العامة  رئيس األركان 
ورؤساء األركان وعدد من القيادات بوزارة الدفاع.

وبعد مراسم االفتتاح للمبنى الجديد جرى تكريم 
الضباط وضباط الصف المشاركين في المناورة 
اإليجابية  على جهودهم  تركيا  بدولة  العسكرية 

ضمن عدة دول شاركت بالمناورة.

تعويض أهالي بني وليد
نشاطه  الدبيبة  واصل  التنفيذي،  الصعيد  على 
رئاسة  ديوان  في  موسعًا  لقاًء  وأجرى  المعتاد، 
الوزراء في العاصمة طرابلس مع وفد من مدينة 
بني وليد، أكد فيه »أهمية تقديم الخدمات ألهالي 
بني وليد وتعويضهم عن سنوات لم يتلقوا فيها 
اإلعالمي  المكتب  بحسب  الدولة«،  من  خدمات 

لرئيس حكومة الوحدة .
وأعضاء  المدينة  أعيان  ضم  وليد  بني  وفد 
الخدمية،  القطاعات  ومديري  البلدي  المجلس 
الحكم  وزير  بحضور  وليد،  بني  جامعة  وعميد 
أجهزة  ومديري  الصحة،  وزارة  ووكيل  المحلي، 
مشروعات المواصالت، واإلسكان والمرافق، وتنمية 
وتطوير المراكز اإلدارية، إلى جانب مشاركة شباب 

نادي القادسية.
وقال المكتب اإلعالمي لرئيس حكومة الوحدة 
عبر صفحته على »فيسبوك« إن اللقاء يأتي في إطار 
متابعة الدبيبة نتائج زيارته مدينة بني وليد خالل 
الفترة الماضية والمشروعات التي أعلنت الحكومة 
تنفيذها هناك، مشيرًا إلى أن وفد المدينة أشاد 
بمتابعة الدبيبة لتنفيذ مشروع قاعات بني وليد.

باشاغا يلتقي وزيرين بريطانيين
البريطانية  العاصمة  في  بحث  فقد  باشاغا  أما 
»الفرص  بريطانيين  وزيرين  مع  األربعاء،  لندن، 

التي تقدمها خارطة الطريق نحو التعافي«.
وقال باشاغا على صفحته بموقع »فيسبوك«: 
الزهاوي،  ناظم  للتعليم،  الدولة  بوزير  »التقيت 
واالستراتيجية  والطاقة  لألعمال  الدولة  ووزير 
»ناقشنا  أضاف:  كوارتينج«،  كواسي  الصناعية، 
عديد المواضيع، بما في ذلك الفرص التي تقدمها 
باشاغا  عقد  كما  التعافي«.  نحو  الطريق   خارطة 
البريطاني،  البرلمان  عضوي  مع  مثمرًا«  »لقاًء 
توبياز إيلود، واللورد بريدجز، أيضا بعث باشاغا 
رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، قال فيها إن »تفويض المنظمة لتحديد 
مسار االنتخابات انتهى رسميًا اآلن«، متابعًا أنه 
المنتخب من مجلس  ليبيا  وزراء  »رئيس  بصفته 
النواب، سيقود الجهود المبذولة إلجراء االنتخابات 

في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة«.

طرابس ـ القاهرة ـ الوسط

»خيبة أمل أممية«.. ومحاوالت إلنقاذ خارطة الطريق
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باشاغا يخاطب غوتيريس من لندن »سأقود ليبيا«.. 
والمنفي والدبيبة يشاركان رئاسة األركان افتتاح مقرها

 الرئاسي يطلق الرؤية االستراتيجية 
لـ»المصالحة الوطنية«.. واألمم المتحدة: 

نرفض التالعب السياسي بموعد 22 يونيو

4 خبراء يشرِّحون مستقبل حل الصراع والتحالفات الدولية

الليبية  الشؤون  في  متختصين  دوليين  خبراء  مجموعة  رسم 
المقبلة  واألسابيع  األيام  خالل  المقبلة  المرحلة  سيناريوهات 
على  بناء  وذلك  األممية،  الطريق  خارطة  انتهاء صالحية  بعد 
التحالفات المتغيرة بين الخصوم الرئيسيين في داخل وخارج 

البالد.
تعقيد  األميركي  األوســط  الشرق  بمعهد  خبراء  وأرجــع 
الجهات  مشاركة  إلى  ليبيا  في  الداخلية  السياسية  األزمة 
الدولية الفاعلة في الصراع، إذ أعادت الدول التي ترى فرصة 
تغير  مع  تموقعها  ترتيب  الضيقة  الذاتية  مصالحها  لتعزيز 
االقتصادي  األثر  انعكاس  ومع  ليبيا،  داخل  القوى  ميزان 

للحرب في أوكرانيا في كل من المغرب العربي وأوروبا.
ولدى تطرق معهد الشرق األوسط إلى الخالفات الداخلية 
األطلسي  المجلس  في  الباحث  سئل  الليبيين،  الفاعلين  بين 
الجويلي  أسامة  إطاحة  تسبب  مدى  حول  بادي،  الدين  عماد 
بين  القوى  ميزان  تغيير  في  العسكرية  المخابرات  مدير 
رئيس  ضد  تحالفه  أن  مبينًا  النفوذ،  وأصحاب  الميليشيات 
في  جــاء  الدبيبة  الحميد  عبد  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
إلى  الوصول  المفاجئة  باشاغا  فتحي  خصمه  محاولة  أعقاب 
الذين مكنوا  العديدة  األطراف  أحد  الجويلي  وكان  طرابلس، 
نفوسة.  جبال  عبر  الليبية  العاصمة  إلى  الوصول  من  باشاغا 
في مقابل التوازن العسكري غرب طرابلس وخارج جنزور يبرز 
القادة  وعديد  الجويلي  مع  للدبيبة،  المناهض  التحالف  اآلن 

الضوي. معمر  المثال  على سبيل  المؤثرين،  المحليين 
سعي  وراء  الرئيسي  السبب  هو  هذا  بأن  بادي  ويعتقد 
وراءه،  تقف  أن  شأنها  من  التي  الشخصيات  لدعم  الدبيبة 
استباق  أجل  من  الفار  الــزاويــة،  في  البحرون  محمد  مثل 
الغربي  الجناح  على  التحالف  هذا  من  عسكري  تحرك  أي 
الدعم  الدبيبة مزيد  أن يقدم  أيضًا  المتوقع  لطرابلس. ومن 
والقائد  رجب،  بن  محمود  مثل  القوية  الميليشيات  لقادة 
الدين  صالح  ليبيا  غرب  في  المسلحة  للقوات  السابق  األعلى 
النمروش في الزاوية ليكونوا كحاجز ضد التحالف الذي تبلور 
مناورة  في  الحاسم  الرئيسي  العامل  سيكون  كما  ضــده. 
الدبيبة  مع  سيتصالح  كان  إذا  وما  قدمًا  للمضي  الجويلي 
بين  العالقات  إصالح  في  ستشارك  تركيا  كانت  إذا  ما  هو 

الرجلين.
إيتون،  تيم  هاوس«  »تشاتام  في  الباحث  قال  وسياسيًا، 
القاهرة بين  األخيرة من مفاوضات  الجولة  نتائج  تعليقًا على 
مواد  ثلث  نحو  يزال  ال  إنه  والدولة،  النواب  مجلسي  لجنة 
اتفاق، بما  195 دون  البالغ عددها  الدستور،  مسودة تعديل 
إثارة لالنقسام. فقد فشلت االجتماعات  المواد  أكثر  في ذلك 
لم  ما  وهو  لالنتخابات  دستوري  أســاس  على  االتفاق  في 
التركيز  تم  بينما  األحــوال  من  حال  بأي  واقعيًا  هدفًا  يكن 
اتفاق  إلى  للتوصل  األولوية  إعطاء  على  المجتمعين  بين 
على  مؤشر  في  أخرى،  انتقالية  حكومة  تشكيل  معايير  حول 
خالل  من  لبقائهما  األولوية  إعطاء  يواصالن  المجلسين  أن 

الجديدة. الحكومة  اختيار 
وليامز  ستيفاني  األممية  المستشارة  رحيل  وبخصوص 
كان  إذا  عما  مفتوح  ســؤال  أنه  الباحث  يعتقد  المحتمل، 
إحراز  لمواصلة  والنفوذ  ــراف  األط بثقة  سيحظى  بديلها 
تقدم. فأحد األسماء المطروحة كبديل لها هو وزير الخارجية 
الجهيناوي  كان  فقد  الجهيناوي.  خميس  األسبق  التونسي 
يفترض  لذلك   )2011–2008( موسكو  لدى  لتونس  سفيرًا 
أيضًا لدى  الروس، وهو معروف  يتمتع بعالقات جيدة مع  أنه 
مستقل  كحكم  مصداقية  يمنحه  ما  والمنطقة،  األميركيين 

ومحايد.
األطلسي،  المجلس  في  أفريقيا  شمال  مبادرة  مدير  وعاد 
ليبيا  في  الصراع  إلى  األوروبيين  نظرة  إلى  مــزران،  كريم 
الداعمة  تصريحاتها  كل  »رغم  أنه  موضحًا  فرنسا،  وتحديدًا 
عن  أبدًا  باريس  تتخَل  لم  الصراع  بشأن  مشتركة  لسياسة 
 2011 العام  ففي  ليبيا.  في  موقعها  يعزز  حل  عن  بحثها 
لدعم  سارعت  ســاركــوزي،  نيكوال  الرئيس  قيادة  تحت   ،
المؤسسات  على  للتأثير  مدى  أبعد  إلى  وذهبت  المتمردين 
خلف  بثقلها  ألقت   ،2014 العام  وفي  الجديدة.  السيادية 
المحاوالت  في كل هذه  أن فشلت  وبعد  ليبيا،  سلطات شرق 
منسجمة  بطريقة  األرض  على  واللعب  االستسالم  عن  بداًل 
مع تصريحاتها العلنية، تحاول اآلن تقسيم ليبيا حتى تتمكن 
منطقة  عبر  األقل،  على  منها  جزء  على  والسيطرة  التأثير  من 

الجنوبية« يقول كريم مزران. فزان 
شكك  فقد  حرشاوي،  جليل  الليبية  الشؤون  في  الخبير  أما 
بين  باريس  في  الجتماع  روجت  التي  المضللة  التقارير  في 

موضحًا  فيدرالي،  حكم  لبحث  فــزان  من  ليبية  شخصيات 
لليبيا  فيدرالي  حل  لبناء  وملموسة  صلبة  محاولة  وجود  عدم 
فعلى سبيل المثال، هناك حاليًا الكثير من الحديث عن إحياء 
لكن  بطبيعته.  فيدراليًا  كان  الذي  لدستور1951،  محتمل 
ليبيا  عبر  الثروة  لتوزيع  واضحة  تقدم طريقة  ال  الوثيقة  تلك 

الفيدرالية.
ممثلي  بين  باريس  اجتماع  إن  أيتون،  تيم  الباحث  وقال 
فزان في الغالب كان منتدى للنقاش حول من يجب أن يمثل 
الذي  لإلهمال  نظرًا  أمرًا سيئًا  يراه  ال  المنطقة. وهو  في  من 
المسألة  أكدت  فقد  ذلك،  ومع  الليبي  الجنوب  منه  عانى 

الطيف  بين  إجماع  نقطة  وهــي  الالمركزية  إلــى  الحاجة 
المستقبلي  الشكل  بشأن  غموض  وسط  الليبي،  السياسي 
العشر  السنوات  في  القصور  أوجــه  أحــد  أن  كما  للدولة. 
الماضية هو أن هذه القضايا لم تتم مناقشتها بشكل هادف، 
اتفاق  الزاوية في أي  أنها يجب أن تكون حجر  أيتون  ويعتقد 
من  السياسية  العملية  في  معالجتها  يجب  وبالتالي  سياسي، 
المستوى  على  التي تظل  والميزانيات  الكفاءات  تحديد  خالل 

المركزي.
وردًا على سؤال حول مدى تأثير التحالف التركي–الجزائري 
سيما  ال  تعاونهما،  توسيع  عقب  ليبيا  في  الصراع  مسار  على 
في الشؤون األمنية والدفاعية، استحضر الباحث كريم مزران 
رغم  ينبغي  كان  كما  الصلة  وثيق  يكن  لم  الذي  الجزائر  دور 
جزئيًا  ذلك  ويفسر  ليبيا.  في  االستراتيجية  ومصالحها  قربها 
الضعيفة  الرئاسة  ذلك  في  بما  للجزائر،  الداخلية  بالتحديات 
 2013 الذي ُأصيب بجلطة دماغية في  العزيز بوتفليقة  لعبد 
ليبيا.  في  الجزائر  دور  حول  انقسمت  التي  السياسية  والنخبة 
لتجرؤ  الليبي  الجيش  قوات  تكن  لم  أنه  مزران  يعتقد  كما 
لو كانت   2019 أبريل  فعلت في  على مهاجمة طرابلس كما 
تركيا  تدخل  كان  ذلك،  عن  وبداًل  أكبر.  دورًا  تلعب  الجزائر 
ففي  على طرابلس.  االستيالء  القوات من  تلك  منع  الذي  هو 
أجزاء  في  نفوذها  تركيا  وسعت  ذلك،  تلت  التي  السنوات 
في  دور  لعب  على  القدرة  واكتسبت  ليبيا  غرب  من  كبيرة 
أرسل  كما  للجزائر.  محتمل  دور  أي  تقليل  وبالتالي  الشرق، 
إقامة  في  مصلحتهم  حول  الجزائريين  إلى  رسائل  األتراك 
هذه  تعزيز  يساعد  أن  ويمكن  ليبيا  في  معهم  أوثق  تعاون 
ستشارك  كانت  إذا  لتركيا  الغربي  الجناح  حماية  في  العالقة 
التعاون  لكن  الليبي،  الشرق  مع  مسلحة  مواجهة  في  بجدية 
الصراع  على  تأثيرًا  أقل  سيكون  وبالتأكيد  محدودًا  سيكون 

المثال. العام من تحالف بين تركيا ومصر على سبيل 
من جانبه لفت جليل حرشاوي إلى تخلي الرئيس الجزائري 
بإعالنه  المعتاد  الدبلوماسي  حذره  عن  أبريل  أواخــر  في 
ليبيا،  في  االنتخابات  إجراء  حتى  بالدبيبة  االعتراف  صراحة 
وفرنسا،  المغرب  تحرك  إحباط  إلى  الموقف  هذا  يهدف  حيث 
باشاغا  بين  األخير  للتحالف  الرئيسيين  الداعمين  من  وهما 
والمشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. في 
وقت يرى الجزائريون أن أي جهد يساعدة في تنصيب باشاغا 

سوف يزعزع استقرار كل غرب ليبيا.

سيناريوهات مرحلة ما بعد تغير التوازنات غرب ليبيا
الوسط- عبد الرحمن أميني

»أرشيفية« ● تواجد لوحدات الجيش الليبي في الجنوب     

● سـتيفاني تتوسط ممثل النرويج بشأن ليبيا والمبعوث األلماني إلى ليبيا

●  اجتماعات المسار الدستوري، القاهرة 18 يونيو 2022 ) صفحة البعثة األممية في ليبيا(●  المنفي والدبيبة يشاركان رئاسة األركان افتتاح مقرها الجديد

تيم إيتون: خميس الجهيناوي أحد املرشحني لخالفة ستيفاني وليامز
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في حوار مع موقع إماراتي..

بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية للصحافة..

لجنة إلعداد مشروع النظام األساسي

رئيس املفوضية العليا: يمكننا إجراء االنتخابات الليبية في 2022 بشرط

بشير زعبيه يرفض »خطاب الفتنة والكراهية«.. ويوجه 5 رسائل

بعد انتظار عقود.. خطوة
أولى إلنشاء نقابة الصحفيني

األخيرة  الجولة  ختام  من  ساعات  قبيل 
في  الليبي  الدستوري  المسار  الجتماعات 
الجاري،  يونيو   20 انتهت  والتي  القاهرة، 
على  لالتفاق  ليبيا،  في  األممية  البعثة  برعاية 
إلجراء  الطريق  ستمهد  التي  الدستورية  القاعدة 
المفوضية  رئيس  قال  االنتخابي،  االستحقاق 
إن  السايح  د.عماد  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
يوليو  بعد  االنتخابية  التشريعات  استالم  تأخير 
االنتخابات  إتمام  يمكن  ال  أنه  يعني  المقبل 

.2022 في  الليبية 
العين  موقع  مع  مقابلة  في  قال  السايح،  عماد 
قادرة  ستكون  المفوضية  إن  اإلماراتي،  اإلخبارية 
ديسمبر  في  االقتراع  يوم  موعد  تحديد  على 
االنتخابية  التشريعات  استالمها  حال  في  المقبل 

القاعدة الدستورية في يوليو المقبل. التي تقرها 
التشريعات،  هذه  استالم  عدم  أن  أكد  السايح 
العملية  تأجيل  عليه  سيترتب  المقبل،  الشهر 
إنجاز  على  المفوضية  قدرة  لعدم  االنتخابية 

االستحقاق مثلما حدث العام الماضي.
اجتماعات  كثب  عن  تتابع  المفوضية  أن  وأوضح 
األعلى  والمجلس  النواب  مجلسي  بين  القاهرة 
دستورية  قاعدة  »إيجاد  إلى  تهدف  والتي  للدولة، 
الذي  الدستور  مراجعة مشروع  أو  ـ  موقت  ـ دستور 
 2017 يونيو   29 في  التأسيسية  الهيئة  عن  صدر 
الطرفين،  اتفاق  إلى  أقرب  أيهما  عليه،  واالستفتاء 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  أجل  من 

وتجديد الشرعية في أقرب اآلجال الممكنة«.

دعم دولي
العملية  دعم  في  الدولي  المجتمع  دور  وحول 
مساعي  إلى  السايح  أشار  ليبيا،  في  االنتخابية 
على  وعملها  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
من  المتنازعة  األطراف  بين  النظر  وجهات  تقريب 

اللقاءات الحوارية لحل األزمة. خالل تيسير 
»مجموعة  أن  أوضح  االنتخابات  مفوضية  رئيس 
المتحدة  )الواليات  الكبرى  الخمس  الدول 
إيطاليا(  ألمانيا،  فرنسا،  بريطانيا،  األميركية، 
للوضع  كبديل  االنتخابات  إجراء  نحو  تدفع 
نحو  األزمة  بتطور  ينبئ  والذي  الحالي  المتأزم 
معظم  تحبذه  ال  ما  وهو  المسلح،  الصراع  مسار 
العالمية  األوضاع  ظل  في  خاصة  المنطقة  دول 

الحالية«.
تواصل  على  المفوضية  أن  إلى  لفت  السايح 
بعثة  من  خبراء  مع  األسبوع  مدار  على  مستمر 
ذات  الفنية  المشاورات  إبقاء  بهدف  المتحدة  األمم 
مواكبة  المرتقبة  االنتخابية  بالعمليات  العالقة 

رئيس  زعبيه  بشير  الصحفي  الكاتب  قال 
عقبه  »الوسط«،  وبوابة  جريدة  تحرير 
»التكريم  إن  العام«،  »صحفي  بلقب  فوزه 
نفسه  الوقت  في  تكريم  هو  لشخصه، 
للصحافة الليبية، وهي تتجاوز اليوم القرن 

ونصف القرن من اإلرث الصحفي«.
وأضاف: »أنا أحد أبناء الصحافة الليبية، 
ضمن مسار أجيالها المتعاقبة، وأعتبر أيضًا 
جديرون  جميعهم  الليبيين  الصحفيين  أن 
الملفت  إلصرارهم  العام،  صحفي  بلقب 
من  الرغم  على  المهني،  أدائهم  على 
الظرف االستثنائي الصعب والعصيب، الذي 

تعيشه بالدنا«.
العام«  »صحفي  بلقب  زعبيه  وفاز 
للصحافة،  التقديرية  الدولة  جائزة  ضمن 
في  ُأقيمت  التي  االحتفالية  خالل  وذلك 
فعاليات  »الريكسوس«، ضمن  فندق  قاعة 
»طرابلس عاصمة اإلعالم العربي 2022«.

رئيس تحرير جريدة وبوابة »الوسط«، 
»ال  بالجائزة،  فوزه  عقب  كلمة  خالل  قال 
على  اليوم  صحافتنا  إن  نقول  أن  نستطيع 
ما  على  ليست  بحالها  البالد  ألن  يرام،  ما 
ونثق  »نؤمن،  قال:  زعبيه  لكن  يرام«، 
بالدنا  تكون  حين  بخير،  أنها ستكون  في 
بخير، وستكون.. قد يطول الوقت بمقياس 
كذلك  يكون  لن  لكنه  الشخصية،  أعمارنا 
خصوصًا  والدول،  الشعوب  أعمار  بمقياس 
وبالدنا  الكبرى،  التغيرات  مراحل  في 
تخص  رسائل  زعبيه خمس  ووجه  تتغير«. 
مهنة الصحافة في ليبيا، عقب إعالن فوزه 
بلقب »صحفي العام«، ضمن جائزة الدولة 
التقديرية للصحافة، وذلك خالل االحتفالية 
التي ُأقيمت في قاعة فندق »الريكسوس«، 
اإلعالم  عاصمة  »طرابلس  فعاليات  ضمن 

العربي 2022«.

مالحقة من يستهدفون الصحفيين
إعالن  عقب  كلمة  في  زعبيه  وقال 

أولئك  نواجه  أن  »علينا  بالجائزة:  فوزه 
باالعتداء،  الصحفيين  يستهدفون  الذين 
والقذف  واالبتزاز،  والتهديد،  والتحريض، 
ذلك  ونضع  أفعالهم،  ونوثق  والتشهير، 
المعنية  والمنظمات  القضاء،  أيدي  بين 
اإلنسان،  وحقوق  الصحافة  بحرية 
من  وحرمانهم  قانونيًا،  لمالحقتهم 
رئيس  دعا  أيضًا  العقاب«.  من  اإلفالت 
تحرير »الوسط« إلى »إثبات وجود وحضور 
لتتاح  بالدنا،  في  حقيقية  مهنية  صحافة 
مهنتهم، شأنهم شأن  مزاولة  للصحفيين 
ولتكون  العالم،  دول  باقي  في  زمالئهم 

هذه الصحافة مؤهلة، عندما تتعافى البالد، 
سلطة  السلطات،  بين  الفصل  ويتحقق 

رابعة بالمعنى الحقيقي للمصطلح«.

نقابة الصحفيين
الحوار  »استمرار  على  زعبيه  وحث 
الظروف  لخلق  المهنة،  أبناء  بين  والنقاش 
تستمد  نقابة  تشكيل  أجل  من  المواتية 
وصحفييها،  الصحافة  قوة  من  قوتها 
الصحفيين،  لحقوق  حماية  مظلة  وتشكل 
وسنداً لهم أمام التحديات التي يواجهونها 

خالل تأدية مهمتهم«.

رسالة إلى المسؤولين
»المسؤولين  إلى  رسالة  وجه  كما 
الخطأ  باستدراك  الدولة  في  المعنيين 
مع  تعاملهم  في  معظمهم  بين  الشائع 
اإلدالء  بأن  اعتقادهم  وهو  الصحافة، 
إلى  بمعلومات  أو  بحديث،  أو  بتصريح، 
ومرهون  يخصهم،  شأن  هو  الصحفي، 
أمر يدخل في صميم  بينما هو  بمزاجهم، 
»معرفة  إن  وقال  الوظيفية«.  مهامهم 

ما  وتوثيق  مؤسساتها،  وأداء  الدولة  مسار 
اهتمامات  ضمن  يقع  أحداث،  من  يجري 
المرحلة  هذه  في  خصوصًا  الصحافة، 
ومن  البالد،  تاريخ  والحساسة من  المهمة 
يجري  الذي  ما  يعرف  أن  المواطن  حق 
واجب  ومن  تسير،  أين  وإلى  بالده،  في 
أن  من  تمكنه  أن  ومهامها  الصحافة 

يعرف«.
تمكين  يتطلب  »هذا  أضاف:  زعبيه 
الصحفي، وبحكم القانون وليس )مجاملة(، 
هنا  أكرر  وأنا  المعلومة،  استقاء  من 
ثالوثها  بناءة،  إلى نوع من شراكة  الدعوة 
على  تقوم  والجمهور(  واإلعالم  )الحكومة 
إلى  الوصول  أجل  من  األدوار  تكامل 
بانفراج  التعجيل  في  والمساهمة  الحقيقة، 
االستحقاق  إنجاز  عبر  بالدنا،  في  األزمة 
إعادة  في  الشروع  ثم  ومن  االنتخابي، 
والقانون،  المؤسسات  دولة  الدولة،  بناء 
ليبيا  في  الليبيين  كل  دولة  والمواطنة، 

الواحدة«.
محنة الصحفيين المفقودين 

والمخفيين قسريًا
»شهداء  على  زعبيه  بشير  وترحم 
داعيًا  مكان«،  كل  وفي  ليبيا  في  المهنة 
المفقودين  محنة  بخير  »تنتهي  أن  إلى 
الصحفيين،  من  قسريًا  والمخفيين 
أيضًا  بالرحمة  دعا  كما  وغيرهم«. 
أيديهم،  على  تتلمذنا  الذين  »للرواد 
العمر  وبطول  تجاربهم،  من  واستلهمنا 
تتعافى صحافتنا،  وأن  بيننا،  يزل  لم  لمن 

وتعود ونعود إليها«.

ال لخطاب الفتنة والكراهية
بالقول: »حريصون على  زعبيه  واختتم 
المهني،  نجاحنا  قوة  بعناصر  التمسك 
والموضوعية،،  والدقة،  الصدق،  وهي 
وال  الناس،  غير  إلى  انحياز  ال  ومبدأ 
الفتنة  لخطاب  ال  الوطن..  لغير  اصطفاف 
الوئام،  لخطاب  نعم  والكراهية..  والفرقة 

والوحدة، والسالم«.

لهم  نقابة  لتأسيس  الليبيون  الصحفيون  خطاها  أولى  خطوة 
التأسيسية  للجنة  األول  االجتماع  فخالل  عقودًا،  دام  انتظار  بعد 
إلعداد  لجنة  تشكيل  على  المشاركون  اتفق  الصحفيين،  لنقابة 
موعد  وتحديد  انتظارها  طال  التي  للنقابة  األساسي  النظام 
لجنة  مقرر  لـ»الوسط«  أكده  ما  وفق  إدارتها،  مجلس  النتخاب 
هيكلة اإلعالم وعضو اللجنة العلمية الحتفالية طرابلس عاصمة 
طرابلس،  مدينة  في  وعُقِد  عثمان.  جالل  العربي،  اإلعالم 
التأسيسية لنقابة الصحفيين، وضم  األحد، االجتماع األول للجنة 
صحفيين من مختلف المدن الليبية، وبحضور مراقبين من اتحاد 
بوابة  بفندق  عقد  الذي  االجتماع  أن  أوضح  عثمان  ليبيا.  عمال 
األندلس بطرابلس، ضم أصحاب المبادرات السابقة ذات العالقة 
بتأسيس نقابات للصحفيين، في كل من سبها وبنغازي، وأجدابيا 
الذي  حرة«،  »أصوات  تحالف  عن  لممثلين  باإلضافة  وطرابلس، 
باإلعالم،  المعنية  المدني  المجتمع  منظمات  من  عدداً  يضم 
شهد  االجتماع  أن  أوضح  عثمان  اإلنسان.  وحقوق  الرأي،  وحرية 
باإلضافة  اإلعالم،  هيكلة  لجنة  أعضاء  من  وعدد  رئيس  مشاركة 
إلى رؤساء تحرير عدد من الصحف الورقية، واإللكترونية المحلية. 
الوطني  االتحاد  رئيس  نائب  مراقب،  بصفة  االجتماع  حضر  كما 
االتحاد  ورئيس  الزوبي،  أحمد  عبدالسالم  ليبيا،  عمال  لنقابات 
الوطني لعمال ليبيا فرع طرابلس، شرف الدين الجبراني، ورئيس 

لجنة األزمة باالتحاد الوطني لعمال ليبيا، الدكتور خالد فضل.

لجنة إلعداد مشروع النظام األساسي
اختيار  على  اتفقوا  االجتماع  في  المشاركين  أن  عثمان  وذكر 
والمؤسسات  المناطق،  مختلف  يمثلون  صحفيين،   9 من  لجنة 
األساسي  النظام  مشروع  إعداد  في  مهمتها  تتركز  اإلعالمية، 
لها،  واإلعداد  االنتخابات  موعد  وتحديد  الشرف،  وميثاق  للنقابة 
المرتقب،  االستحقاق  في  أعضائها  من  أحد  أي  يشارك  أن  دون 
منذ  يوم   100 تتجاوز  ال  مدة،  في  مهامها  اللجنة  تنجز  أن  على 

إعالن تأسيسها.

وضمت اللجنة كاًل من:
● طارق عبدالسالم الهوني مدير وكالة الغيمة الليبية لألنباء، 

وعضو اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين بطرابلس.
● وليد أحمد عبدالقادر بكاكو – رئيس منظمة زالف لإلعالم 

– سبها
● سمية عبدالسالم سعد الشويب - رئيس تحرير جريدة أخبار 

أجدابيا
● عوض عبدالهادي الشاعري – صحفي طبرق

الليبية لإلعالم  البوم – رئيس المنظمة  ● رضا الهادي فحيل 
المستقل

● إيناس عبدالرزاق احميدة – صحفية
● حمزة أحمد تركية – مراسل صحفي

● محمد مفتاح أبوعائشة – وكالة األنباء الليبية – طرابلس
● فاتح علي مناع – وكالة األنباء الليبية فرع بنغازي.

موعد االنتخابات
نقابة  مجلس  أعضاء  انتخابات  سيجري  بأنه  نوه  عثمان 
وسيجري  أيام،  و10  أشهر  ثالثة  بعد  الليبيين  الصحفيين 
من  النقابة  أعضاء  من  ناخبين  سجل  وفتح  الترشح  باب  فتح 
على  الترشح  لهم  يحق  ال  الذين  التأسيسية  اللجنة  أعضاء  قبل 
مقاعد مجلس النقابة التي طال انتظار والدتها سنوات وعقود.
لجنة  توصية  على  بناًء  »جاءت  المبادرة  هذه  أن  وذكر 
الماضي  العام  في  الحكومة  رئيس  شكلها  التي  اإلعالم  هيكلة 
وزير  مع  اللقاءات  من  عدد  خالل  ومن   )148( رقم  القرار  وفق 
كان  حيث  الالفي،  وليد  السياسية،  والشؤون  لالتصال  الدولة 

النقابة«. هناك توجه بدعم الحكومة لمبادرة تأسيس 
 9 يضم  الذي  حرة«  أصوات  »تحالف  أن  إلى  عثمان  ولفت 
يناير  والحريات، أصدر فور تشكله في  منظمات معنية باإلعالم 
الصحفيين  نقابة  تأسيس  دعم  إلى  فيه  دعا  بيانًا  الماضي 
بها  قام  التي  المحاوالت  رغم  تأسيسها  تأخر  والتي  الليبيين، 
هذا  أن  إلى  الفتا  مختلفة،  ليبية  مدن  في  الصحفيين  من  عدد 
يحدث  لم  أنه  غير  الصحفيين،  من  بعدد  اجتماعًا  عقد  التحالف 

أي تقدم.
فعاليات  وضمن  الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  عثمان،  وأكد 
من  االجماع  هذا  دعمت  العربي،  اإلعالم  عاصمة  طرابلس 
مدينة  في  لعقده  المناسب  والدعم  المناخ  توفير  خالل 
أخيرًا  الصحفيون  خالله  وتمكن  بالنجاح،  كلل  والذي  طرابلس، 

من تشكيل أول لجنة تأسيسية للنقابة.

في  الجارية  السياسية  والمناقشات  للحوارات 
المفوضية  مسؤولية  السايح  أكد  أيضًا  القاهرة. 
ذات  السياسي  الحوار  مخرجات  تنفيذ  في  الكاملة 

العالقة بالعمليات االنتخابية محل اتفاق األطراف.

مراحل العملية االنتخابية
التي  االنتخابية  العملية  مراحل  عن  وبالحديث 
إعادة  إمكانية  ومدى  الماضي  العام  وضعها  جرى 
على  ستعمل  »المفوضية  إن  السايح  قال  بعضها، 
االنتخابية  العملية  مراحل  من  كبير  جزء  إعادة 

الليبيين«. أمام  الناخبين  رأسها فتح سجل  وعلى 
ناخب(  )بطاقة  استصدار  »سيجري  أنه  أضاف 
خالل  وتوزيعها  التصويت،  له  يحق  ليبي  لكل 
المفوضية  خطط  تحددها  التي  الزمنية  الفترات 
زمنية  فترة  أقصر  في  االنتخابية  العملية  إلنجاز 
كان  إذا  ما  حسم  عدم  إلى  نبه  لكنه  ممكنة«، 
االنتخابية  العملية  إعادة  النواب  مجلس  سيقرر 

.2021 بالكامل أم استئناف انتخابات 
اكتنف  الذي  التشويش  رغم  أنه  يذكر 
تقدم  فقد  الماضي،  العام  الرئاسي  السباق 
مفوضية  أسقطت  مرشحًا،   98 االنتخابات  لهذه 

زعيم  نجل  بينهم،  اسمًا،   25 منهم  االنتخابات 
ورئيس  القذافي  اإلسالم  سيف  السابق،  النظام 
آخر  وعدد  زيدان،  علي  سابقا،  الموقتة  الحكومة 

كبير من الشخصيات األمنية والسياسية في ليبيا.

الطعون الرئاسية
مرشحي  في  المقدمة  الطعون  مرحلة  وعن 
قال   ،2021 ديسمبر   24 في  الليبية  الرئاسة 
منذ  انتهت  المرحلة  هذه  »إن  السايح  عماد 
االبتدائية  المحاكم  من  الصادرة  األحكام  إرجاع 
من  استبعادهم  جرى  من  لجميع  واالستئناف 
عدم  بسبب  الدولة  رئيس  مقعد  على  التنافس 

انطباق شروط الترشح على بعضهم«.
العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  وأكمل 
تتسق  لم  األحكام  تلك  إن  »وحيث  لالنتخابات: 
النتخاب   2021 لسنة   1 رقم  القانون  نصوص  مع 
الدولة وتعديالته وأحدثت ضررًا جسيمًا في  رئيس 
احتمالية  ومع  الدولة،  رئاسة  على  التنافس  قواعد 
فقد  لالنتخابات،  الالحقة  المراحل  على  التأثير سلبًا 
السلطة  إلى  األمر  رفع  إلى  المفوضية  اضطرت 
إعادة  في  للنظر  ـ  النواب  مجلس  ـ  التشريعية 

االنتخابية  والنزاعات  للطعون  التشريعية  الصيغة 
في القوانين االنتخابية«.

التصويت عبر البريد
الليبية  الجاليات  مشاركة  آلية  إلى  وبالنسبة 
تحديدا  االنتخابية،  العملية  في  بالخارج  المقيمة 
المفوضية  أن  السايح  أوضح  االقتراع،  مرحلة  في 
الجديدة،  التنفيذية  اإلجراءات  من  جملة  تتخذ 
وبينها  ليبيا  في  مرة  ألول  تستخدم  والتي 

البريد. التصويت عبر 
تنفيذ طريقة تسمح  على  المشروع  ويعتمد هذا 
العملية  في  يشارك  أن  بالخارج  مقيم  هو  من  لكل 
إلى  البريد  عبر  صوته  إرسال  خالل  من  االنتخابية 
للمفوضية في طرابلس. وعن دورة  الرسمي  المقر 
العليا  الوطنية  المفوضية  في  المرأة  دعم  وحدة 
على  وتحفيزهن  النساء  توعية  في  لالنتخابات 
إن  السايح  قال  االنتخابية،  العملية  في  المشاركة 
فيما  الليبيات  وعي  من  الرفع  على  تعمل  »الوحدة 
ومشاركة  والتصويت  السياسية  بحقوقهن  يتعلق 
الوصول  من  وتمكينها  القرار،  اتخاذ  في  الرجل 
احتياجاتها  يلبي  بشكل  االقتراع  صناديق  إلى 

االجتماعية«.
من  للعديد  الوحدة  وتنظيم  تنفيذ  إلى  ولفت 
ملموسة  مؤشرات  حققت  التي  التوعوية  البرامج 
العملية  في  المرأة  مشاركة  نسبة  من  الرفع  في 

االنتخابية.
أول  أطلقت  المفوضية  أن  إلى  لفت  السايح 
مشاركة  مضمونه  في  يحمل  )عالمي(  بريد  طابع 
في  وذلك  االنتخابية،  العملية  في  الليبية  المرأة 
في  المرأة  دعم  وحدة  لتأسيس  السادسة  الذكرى 

27 من مايو الماضي.
مع  التواصل  إطار  وفي  ذاته،  السياق  وفي 
بالعملية  المهتمة  الليبي  الشعب  مكونات  كافة 
المفوضية  مجلس  رئيس  التقى  االنتخابية، 
اإلثنين،  السايح،  عماد  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
الوطنية  الجمعية  وأعضاء  رئيس  يضم  وفدًا 
أبوبكر  المفوضية  مجلس  عضو  بحضور  الليبية، 

مرده، وذلك في مقر المفوضية.
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أن  يذكر 
تتولى  التي  الوحيدة  الجهة  هي  قانونها  بموجب 
واإلشراف  واإلعداد  ليبيا  في  االنتخابات  تنفيذ 

عليها ومراقبتها واإلعالن عن نتائجها.
ودائمة  مستقلة  مؤسسة  العليا  والمفوضية 
المالية  والذمة  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع 
 .2013 لسنة   8 رقم  القانون  بموجب  المستقلة، 
التأسيسية  الهيئة  انتخابات  المفوضية  ونظمت 
الستين  لجنة  انتخابات  ـ  الدستور  مشروع  لصياغة 
انتخابات  أجرت  كما   ،2014 فبراير   20 في  ـ 

.2014 25 يونيو  النواب في  مجلس 

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● السايح يستقبل وفد الجمعية الوطنية الليبية 20 يونيو 2022

ننتظر إنجاز االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية وتجديد الشرعية 

في أقرب اآلجال الممكنة

االقتراع بديل للوضع المتأزم 
والذي ينبئ بتطور األزمة
نحو مسار الصراع المسلح

سنعمل على إعادة جزء كبير 
من مراحل العملية االنتخابية 

وعلى رأسها فتح سجل الناخبين

السايح: سنحدد موعد االقتراع في ديسمبر المقبل إذا تسلمنا التشريعات االنتخابية يوليو المقبل

● أثناء االستعداد النتخابات 24 ديسمبر 2021 قبل تأجيلها

طرابلس - الوسط

طرابلس القاهرة سبها - الوسط: رمضان كرنفودة

● بشير زعبيه يلقي كلمة خالل احتفالية جائزة الدولة التقديرية للصحافة، 20 يونيو 2022.

● االجتماع األول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين طرابلس 19 يونيو 2020

● الدبيبة يسلم جائزة الدولة التقديرية للصحافة في نسختها الثانية للفائز بها اإلعالمي الليبي بشير زعبيه

رئيس تحرير»الوسط«: من حق 
المواطن أن يعرف ماذا يجري 

في بالده وإلى أين تسير
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للواقع  قاتمة  صورة  وسياسيون  نشطاء  رسم 
النهائي  الموعد  انتهاء  مع  ليبيا  في  السياسي 
الحوار  ملتقى  عن  المنبثقة  الطريق  لخارطة 
في  الدستوري  المسار  واجتماعات  السياسي، 
أسس  وضع  دون  القاهرة،  المصرية  العاصمة 
االنتخابات  أساسها  على  تُجرى  وقانونية  دستورية 

24 ديسمبر الماضي.  التي تعذر إتمامها في 
عن  لـ»الوسط«  وسياسيون  نشطاء  وتحدث 
والمجلس  المتحدة  األمم  تلعبها  سلبية  أدوار 
وجود  عن  فضال  النواب،  ومجلس  للدولة  األعلى 
ذلك  ومع  البالد،  في  األزمة  إشعال  في  حكومتين 
في  االنتخابات  إجراء  إمكانية  على  جميعًا  اتفقوا 
معاناة  إلنهاء  الوحيد  السبيل  أنها  معتبرين  ليبيا، 

المستمرة. الليبيين 

اتهامات لألمم المتحدة ومجلسي النواب والدولة
عبدالرحمن  النواب،  مجلس  لعضوية  المرشح  قال 
حمد صالح أحمد، إن وجود حكومتين في ليبيا »يُعقد 
األمور ويرسخ االنقسام ويصعب حل األزمة المستمرة 
األمم  تلعبه  سلبي  دور  عن  متحدثًا  البالد«،  في 

المتحدة في ليبيا في هذه األزمة.
وبخصوص هذا الدور، أوضح المرشح البرلماني في 
تصريح إلى »الوسط« أن األمم المتحدة »غير جادة« 
الصراع  ألطراف  ملزمة  عملية  خطوات  تتخذ  و»لم 
تدل على نية صادقة للعب دور إيجابي في ليبيا«. أما 
أحمد  فرأى  للدولة،  واألعلى  النواب  مجلسي  دور  عن 
لألزمة  حل  إلى  الوصول  يريدان  »ال  المجلسين  أن 
منهما  مراوغة  بمثابة  يجري  ما  كل  وأن  البالد،  في 
وتالعب بمصير الوطن وترسيخ لبقائهما أطول فترة 

في المشهد للتمتع بمزاياههما«.
الباب  غلق  البرلماني  المرشح  رفض  ذلك  ومع 
وقال:  ليبيا،  في  انتخابات  إجراء  إمكانية  أمام  تمامًا 

إنتاج  أن  أوضح  لكنه  بالطبع«،  ممكنة  »االنتخابات 
وانتخابهم  الشعب  أمرًا مرهونًا بخيارات  حكومة يعد 

لكفاءات.
ناشط: ال يمكن إجراء انتخابات نزيهة مع وجود 

وحوش السلطة
ليبيا  أزمة  أن  قليلي،  علي  الشبابي،  الناشط  رأى 
في  ولكن  حكومتين،  وجود  في  فحسب  تتجسد  ال 
فيما  الشرعية«،  »فاقدة  تشريعية  أجسام  وجود 
تسقط  برلمانية  انتخابات  إجراء  في  الحل  يكمن 
جميع األجسام منتهية الشرعية، حسب قوله. واعتبر 
محاوالت  كل  أن  »الوسط«،  إلى  تصريح  في  قليلي 
مجلسي النواب واألعلى للدولة لحل األزمة في البالد 
»مماطلة«  بأنها  ووصفها  و»مفرغة«،  جدية«  »غير 

و»تالعب«، يتضرر منها أبناء الشعب الليبي.
وقال: »ال يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا في 
ظل وجود وحوش السلطة والمال العام«، مؤكدًا أن 

الدائرة  تفعيل  في  تتمثل  إلجرائها  األمثل  الطريقة 
الدستورية، وإسقاط كل األجسام في المشهد.

وبخصوص دور األمم المتحدة، قال الناشط قليلي 
ليبي لم يعد يثق نهائيًا في دور األمم  إنه كمواطن 
الوفاء  في  فشلت  بعدما  خاصة  ليبيا  في  المتحدة 
الماضي،  ديسمبر   24 في  االنتخابات  بإجراء  بوعدها 
معتبرًا أن دورها الحالي »يزيد األزمة اشتعااًل، ويشعل 

االحتقانات السياسية«.
ناصر الشريف: إجراء االنتخابات سيغير المشهد السياسي

جود  فإن  الشريف،  ناصر  المدني،  الناشط  وحسب 
مبدأ  يرسخ  بل  الليبيين  في مصلحة  ليس  حكومتين 
االنقسام ويعطل بناء الدولة ويعد وسيلة من وسائل 
الفساد، ورأى أن هناك اتجاهًا للدفع بتسليم السلطة 
إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي 
دور  »الوسط«  إلى  الشريف في تصريح  باشاغا. وعدّ 
الليبي  المشهد  في  الفاعلة  والدول  المتحدة  األمم 

»ال  فهم  البالد،  تعيشه  الذي  الفشل«  أسباب  »أحد 
يريدون إلزام األطراف بتنفيد االتفاقات الموقع عليها 
تطبيق  يريدون  وال  األمن،  مجلس  من  والمعتمدة 
وتحدث  قوله.  حد  على  المخالفين«،  على  العقوبات 
عن مصطلحات جديدة ُأدخلت في ليبيا مثل »الشرعية 
الدولة« التي باتت أقوى من »شرعية الشعب«. وبرأيه 
»ال  للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  أعضاء  أغلب  فإن 
إذا كان مفصال عليهم  إال  الليبية  يريدون حال لألزمة 
حل  إلى  الوصول  أن  مؤكدًا  مستحيل«،  أمر  وهو 
على  دولية«  أو  شعبية  »ضغوط  ممارسة  يستوجب 

أعضاء المجلسين.
وبخصوص إمكانية إجراء االنتخابات في ظل هذه 
ممكنة  »االنتخابات  المدني:  الناشط  قال  الظروف، 
على  المسيطرين  إرادة  إال  مهيأة  الظروف  وكل 
النجاح  أن  معتبرًا  الخارج«،  أو  الداخل  من  المشهد 
المشهد  »سيغير«  االنتخابي  االستحقاق  إجراء  في 

السياسي في البالد.

الوسط - رمضان كرنفودة

● آثار اشتباكات بعد منع باشاغا من دخول العاصمة طرابلس )أرشيفية( ● مجلس النواب زاد االنقسام بتكليف حكومة باشاغا )أرشيفية(

نشطاء وسياسيون: وجود حكومتني يرسخ االنشقاقات.. واالنتخابات هي الحل
استطالع »الوسط«: حلم المسار الديمقراطي يصطدم بواقع االنقسام

قالت إن عددهم في ليبيا نحو 600 ألف شخص

مطالب دولية بفتح ممرات إنسانية إلجالء املهاجرين

في وقت احتفلت فيه ليبيا بتخريج الدفعة األولى 
الشرعية،  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز   لصالح 
لالجئين،  العالمي  باليوم  العالم  فيه  واحتفل 
كانت منظمة »أطباء بال حدود« تنتقد أوضاع 
المهاجرين والالجئين في ليبيا، وتطالب بفتح 

ممرات إنسانية إلجالء المهاجرين.
مكافحة  لجهاز  األولى  الدفعة  تخريج  حفل 
وزير  من  كل  حضره  الشرعية،  غير  الهجرة 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الداخلية 
االجتماعية  الشؤون  ووزيرة  مازن،  خالد 
الداخلي  األمن  جهاز  ورئيس  الكيالني،  وفاء 

الحراري. العميد  لطفي 
وزير  لفت  بالمناسبة،  ألقاها  كلمة  وفي 
جديدة  دماء  تضخ  الدورة  أن  إلى  الداخلية 
 داخل المؤسسة األمنية، وخلق كوادر شرطية 

مهنية ذات كفاءة عالية في العمل  األمني.
كبيرًا  اهتمامًا  تولي  الوزارة  أن  وأكد 
خطة  وفق  التدريبية،  وتعمل  للبرامج 
بكافة  منتسبيها  قدرات  لبناء  استراتيجية 
األداء  بمستوى  األمنية  لالرتقاء  مكوناتها 
واجباتها  أداء  على  قادرة  أمنية  عناصر  وبناء 
أهداف  يحقق  بما  وجه،  أكمل  ومهامها  على 
بيان  بحسب  الداخلية،  وزارة  وتطلعات 

اليوم. للوزارة 
مكافحة  جهاز  رئيس  الحفل  حضر  أيضًا 
الخوجة،  محمد  العقيد  الشرعية  غير   الهجرة 
وشؤون  والجنسية  مصلحة  الجوازات  ورئيس 
جهاز  ورئيس  مراد،  يوسف  اللواء  األجانب 
عاشور،  محمود  اللواء  الجنائية  المباحث 
ومدير  للتدريب  العامة  اإلدارة  ومدير 
إدارة  ومدير  المركزي،  للدعم  اإلدارة  العامة 
طرابلس،  أمن  ومدير  والتعاون  العالقات 
مكتب  ومدير  الداخلية،  وزارة  باسم  والناطق 
العامة  اإلدارة  فرع  ورئيس  اإلنسان  حقوق 
عن  ومندوبون  طرابلس،  السواحل  ألمن 
وضباط  وضباط  األخرى،  األمنية  األجهزة 

الهجرة. بالوزارة وجهاز  مكافحة  صف 

600 ألف مهاجر غير شرعي
بال  »أطباء  منظمة  أحصت  جهتها،  من 
ليبيا،  في  مهاجر  ألف   600 نحو  وجود  حدود« 
اآلليات  وضعف  لهم،  الحماية  نقص  منتقدة 
إلى  داعية  البالد،  بمغادرة  لهم  تسمح  التي 
تسريع عملية إجالء الفئات األكثر ضعفًا بينهم، 

وذلك عبر فتح ممرات إنسانية جديدة.
ما  إلى  الحكومية،  غير  المنظمة  وأشارت 
يتعرض له المهاجرون في »مراكز االحتجاز من 
عبودية، وذلك بعدما يعترض حرس السواحل 
إلى  الفارين  األشخاص  الميلشيات  أو  الليبي 
بيان  االحتجاز«، حسب  إلى  ويعيدونهم  أوروبا 
لمناسبة اليوم العالمي لالجئين، المصادف 20 

يونيو من كل عام.

»أطباء بال حدود« تنتقد موقف الدول الغربية
انتقادات  »أطباء بال حدود« وجهت كذلك 
ترفض  التي  الغربية  الدول  إلى  الذعة 

تقدمت  فقد  بالدها،  في  الالجئين  توطين 
السويد فقط هذا العام من خالل عرض دعم 
أحيانًا  األمر  يستغرق  حين  في  شخصًا،   350
من  التوطين  إعادة  عملية  تنجح  حتى  عامين 
وفي  الالجئين،  لشؤون  السامية  المفوضية 
فقط  مهاجرًا   1662 تمكن  الماضي،  العام 
من مغادرة ليبيا بموجب هذا اإلطار من بين 

المنظمة. ألفًا مسجلين لدى   40 نحو 
وحده  اإلجالء  بأن  تعتقد  المنظمة  لكن 
إلى  المهاجرين  ينقل  أن  يمكن  الذي  هو 
لهم،  الالزمة  المتابعة  ويضمن  األمان  بر 
ولتسريع عمليات اإلجالء توجد وسائل أخرى، 

مقترحة.

مقترح المنظمة لتسريع عمليات اإلجالء
بروتوكول  استنساخ  اقترحت  المنظمة 
التي  »سانجيديو«،  منظمة  مع  التعاون 
لبنان  بين  إنسانيًا  ممرًا  بالفعل  أقامت 
الالجئين  لنقل   ،2017 العام  منذ  وفرنسا 
توسيع  أن  وتعتقد  العراقيين،  أو  السوريين 
في  يندرج  إذ  ملح،  أمر  ليبيا  ليشمل  النظام 
والمهاجرين  المدنيين  ضد  العنف  األخيرة 
حسب  اإلنسانية«،  ضد  »الجرائم  ضمن 
تقترح  بينما  المتحدة.  لألمم  تقرير 

أكثر  بطرق  ليبيا  من  ضعفًا  األكثر  األشخاص 
كفاءة وأسرع.

التي  التوطين  إعادة  عن  النظر  وبصرف 
لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  تديرها 
بلدانهم  إلى  العودة  وحاالت  الالجئين، 
الدولية  المنظمة  تنظمها  التي  األصلية 
حاالت  إلى  حدود«  بال  »أطباء  لفتت  للهجرة، 
اإلنسانية  والتأشيرات  األسرة،  شمل  لم 

الخطيرة. الصحية  للحاالت 
وكذلك  الوطنية،  الوحدة  حكومة  وتؤكد 
المناسبات  عديد  في  الرئاسي  المجلس 
لحل  واإلقليمية  الدولية  الجهود  تأييدهما 
تخشى  السلطات  أن  غير  الهجرة،  أزمة 
توطين  الغربية  األطراف  بعض  نية  من 
مطالبين  ليبيا،  في  السوريين  المهاجرين 
الدولية  المجموعة  جهود  تضافر  بضرورة 
»نقل  ومنها  له،  الناجعة  الحلول  لوضع 
إلى  البحر  من  الهجرة  تدفق  ضد  المعركة 
الطريق،  مخاطر  المهاجر  لتجنب  الجنوب 

البحر«. إلى  وقبل وصوله 

أعداءنا ليسوا  الالجئون 
الخارجية  وزير  أحيت  جهتها،  من 
نجالء  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة 

الدول  تقوم  أن  األوروبية  المفوضية 
لتقليل  تكميلية  مسارات  بتطوير  األعضاء 

القانونية. وغير  الخطرة  الهجرة  طرق 

يمكن  التي  الدول  المنظمة،  وتطالب 
أوروبا  في  سيما  ال  مضيفة،  دواًل  تكون  أن 
إلخراج  طرق  بإيجاد  الشمالية،  وأميركا 

مؤكدة  لالجئين،  العالمي  اليوم  المنقوش، 
حياة  عن  البحث  في  فرصة  »للجميع  أن 
على  تغريدة  في  المنقوش،  وقالت  كريمة«. 
»هذا  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
البحث  في  فرصة  للجميع  بأن  يذكرنا  اليوم 
»الالجئين  أن  مضيفة  كريمة«،  حياة  عن 

أعداءنا«. ليسوا 
الحقيقي  »العدو  أن  تابعت  المنقوش 
والحروب«،  والمرض  والفقر،  الجهل،  هو 
مسؤولية  تحمل  جميعًا  »علينا  مضيفة: 
في  واالستقرار  األمن  وتحقيق  التغيير، 

للجميع«. أفضل  أجل مستقبل  بلداننا من 
األمم  أكدت  الماضي،  مايو  أواخر  وفي 
تأثيرات  كثب«  »عن  تراقب  أنها  المتحدة، 
ليبيا،  على  الروسية   – األوكرانية  األزمة 
الوضع  على  المحتمل  انعكاسها  حيث  من 

والغذائي. االجتماعي 
المفوضية  أوضحت  الدوري،  تقريرها  وفي 
الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
على  المبذولة  جهودها  من  كجزء  أنها 
والمخاطر  التأثير  لتحليل  المنظمة  مستوى 
الروسية،   - األوكرانية  األزمة  عن  الناشئة 
وداخل  داخلية  مشاورات  المفوضية  تجري 
لتحديد  القطري  المتحدة  األمم  فريق 
تدابير  وإيجاد  استباقي  بشكل  المخاطر 

التخفيف.
تسبب  األممية  الهيئة  تستبعد  ولم 
لألزمة،  واالقتصادية  االجتماعية  التداعيات 
مخاطر  وزيادة  الضعف  نقاط  تعميق  في 
يحتمل  إذ  المساعدة،  واحتياجات  الحماية 
ثانوي،  أو  جديد  قسري  نزوح  إلى  تؤدي  أن 
فيما  ليبيا،  وإلى  من  نظامية  غير  وحركة 
الغذاء  ارتفاع  مع  للتعامل  الكثيرون  سيكافح 

وأسعار مواد أخرى.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● إنقاذ مركب لمهاجرين غير شرعيين، )أرشيفية اإلنترنت(● مهاجرون في ليبيا ينتظرون أمام مكتب مفوضية األمم المتحدة لالجئين في طرابلس )رويترز(

»أطباء بال حدود« توجه انتقادات الذعة إلى الدول الغربية التي ترفض توطين الالجئين لديها

● أثناء امتحانات خريجي الدفعة األولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة: ما يتعرض له 
المهاجرون في مراكز 

االحتجاز الليبية عبودية

االحتفال بتخريج الدفعة 
األولى لصالح جهاز مكافحة 

الهجرة  غير الشرعية
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روسيا تضيق اخلناق على مناطق الشرق:

توافق أوروبي على قبول ترشح أوكرانيا لالتحاد األوروبي
 120 الـــ يومها  الروسية–األوكرانية  األزمــة  دخــول  مع 
منطقة  ــي  ف كـــارثـــي«  ــار  ــ »دم ــن  ع ــحــديــث  ال ووســـط 
سيفيرودونيتسك  لمدينة  الــمــجــاورة  ليسيتشانسك 
على  الروسي  الهجوم  تواصل  األوكرانية،  االستراتيجية 
األوكرانية  السلطات  بحسب  توقف  دون  دونباس  منطقة 
في  شخصًا   570 نحو  يتحصن  حيث  الثالثاء،  تحدثت  التي 

الكيميائي. آزوت  مصنع 
ترشح  قبول  بشأن  المحادثات  تقدم  صعيد  وعلى 
الوزير  أعلن  األوروبـــي،  االتــحــاد  تكتل  ــى  إل أوكــرانــيــا 
تام«  »توافق  إلى  التوصل  تم  أنه  بون  كليمان  الفرنسي 
أوكرانيا  ترشيح  قبول  على  والعشرين  السبع  الدول  بين 
في  الخارجية  وزراء  مباحثات  خــالل  األوروبـــي  لالتحاد 

حاسمة. قمة  من  يومين  قبل  لوكسمبورغ، 
الــدوريــة  الــرئــاســة  بـــالده  تتولى  الـــذي  ــون  ب وقـــال 
بإظهار  النقاشات  »سمحت  ــي:  األوروب االتحاد  لمجلس 
خصوصًا  تامًا،  إجماعًا  أقول  أن  أود  بل  ال  واسع،  توافق 
الدولة  بوضع  االعتراف  وإمكانية  بأوكرانيا  يتعلق  فيما 
»إنها  وأضــاف:  فرصة«.  أقرب  في  لالنضمام  المرشحة 

والحكومات«. الدول  رؤساء  اآلن  سيجريها  نقاشات 
ليتوانيا  حيال  لهجتها  موسكو  شددت  ودبلوماسيًا، 
على  خطيرة«  سلبية  »عواقب  ذات  بـ»تدابير«  فتوعدتها 
األسبوع  نهاية  في  فيلنيوس  فرضت  بعدما  سكانها، 
خاضعة  ببضائع  المحملة  الشحن  قطارات  عبور  على  قيودًا 
كالينينغراد  جيب  إلى  أراضيها  األوروبي  االتحاد  لعقوبات 

البلطيق. بحر  على  المطل  االستراتيجي  الروسي 
األسبوع  نهاية  في  فرضت  فيلنيوس  أن  موسكو  وأكدت 
األوروبية،  العقوبات  استهدفتها  بضائع  عبور  على  قيودًا 

كالينينغراد.  منطقة  اتجاه  في  الحديدية،  السكك  عبر 
نيكوالي  الــروســي  القومي  األمــن  مجلس  رئيس  ــال  وق
بالطبع  »روسيا  إن  لكالينينغراد،  زيارة  خالل  باتروشيف، 
إجراءات  وضع  يتم  العدائية.  األعمال  هذه  مثل  على  سترد 

قريبًا«. تبنيها  وسيتم  الوزاري،  المستوى  على  مناسبة 
مقر  والعسكري  االستراتيجي  كالينينغراد  جيب  ويعتبر 
بليتوانيا  محاط  وهو  البلطيق،  بحر  في  الروسي  األسطول 
واالتحاد  األطلسي  شمال  حلف  في  العضوين  وبولندا، 
الصراع  بداية  منذ  بقوة  كييف  يدعمان  واللذين  األوروبي 

أوكرانيا. في 
في  دونباس  في  تقدمها  الروسية  القوات  تكثف  وفيما 
شرق أوكرانيا، أعلن مسؤول أميركي في واشنطن أن وزير 
معلنة  غير  بزيارة  قام  غارالند،  ميريك  األميركي  العدل 
إيرينا  األوكرانية  العامة  المدعية  مع  لمناقشة  لكييف 
في  كييف  لمساعدة  وأميركية  دولية  جهودًا  فينيديكتوفا 
وغيرها  حرب  جرائم  في  الضالعين  األفراد  هويات  »تحديد 

ومحاكمتهم«. وتوقيفهم  أوكرانيا  في  الفظائع  من 
الروسي  الرئيس  فيه  أعلن  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
أوكرانيا،  في  جنوده  بجهود  »فخور«  أنه  بوتين  فالديمير 
فخورون  »نحن  وقال:  العسكرية.  التعزيزات  بمزيد  ووعد 
أبطال  مثل  واحتراف  بشجاعة  يتصرفون  مقاتلينا  ألن 
العبارة  وهي  الخاصة«،  العسكرية  العملية  خالل  حقيقيين 
غزو  لوصف  باستخدامها  الروسية  السلطات  سمحت  التي 

أوكرانيا.
األكاديميات  خريجي  أمام  الكرملين  في  بوتين  وتحدث 
الجيش.  فــي  المسؤولين  وكــبــار  الروسية  العسكرية 
قال  روسيا،  على  فرضت  التي  العقوبات  إلى  إشارة  وفي 

عليها«. التغلب  سيتم  »بالتأكيد، 
غاز  منصات  استهدفت  أنها  الثالثاء،  أوكرانيا،  وأكدت 

عسكرية  »كمنشآت«  الروس  يستخدمها  األسود  البحر  في 
المنطقة. في  سيطرتهم  لتعزيز 

براتشوك،  سيرغي  أوديسا  منطقة  باسم  الناطق  وقال 
أقامت  الموقع،  هذا  »في  افتراضي،  صحفي  مؤتمر  خالل 
جوي،  الدفاع  ألنظمة  معدات  وخزنت  صغيرة  ثكنات  روسيا 
استحالت  المنصات  أن هذه  يعني  ما  رادارات.  بما في ذلك 
التامة  سيطرتهم  تعزيز  على  الروس  لمساعدة  منشآت 

األسود«. البحر  من  الغربي  الشمالي  الجزء  على 
إن  الثالثاء،  البريطانية،  العسكرية  المخابرات  وقالت 
الماضي  األسبوع  بنجاح  استخدمت  األوكرانية  القوات 
تبرع  التي  للسفن  المضادة  »هاربون«  صواريخ  مرة  ألول 

الروسية. القوات  مع  لالشتباك  الغرب  بها 
على  اليومي  تحديثها  فــي  الــدفــاع  وزارة  وأضــافــت 
هو  مؤكدة  شبه  بصورة  الهجوم  هدف  »كان  »تويتر«: 
أسلحة  ينقل  كان  الذي  بيخ،  فاسيلي  الروسي  القطر  زورق 
ودخلت  األسود«.  البحر  غرب  في شمال  جزيرة  إلى  وأفرادًا 
مع  األخيرة،  األسابيع  في  قاسية  استنزاف  مرحلة  الحرب 
عليها  تسيطر  التي  األجزاء  على  الروسية  القوات  تركيز 
في  موسكو  ترغب  التي  دونباس،  منطقة  من  أوكرانيا 

معها. المتحالفين  االنفصاليين  لصالح  عليها  االستيالء 
على  تمامًا«  ــروس  ال »يسيطر  أوكرانيا  شــرق  وفــي 
مسافة  على  المواجهة  خط  عند  الواقعة  توشكيفكا  بلدة 
وليسيتشانسك،  سيفيرودونيتسك  من  قليلة  كيلومترات 
منطقة  مـــســـؤول  ــاد  ــ أف كــمــا  الــقــتــال،  ــدور  ــ ي ــث  حــي
فالسينكو  وأضــاف  فالسينكو.  رومــان  سيفيرودونيتسك 
أصبحت  لوغانسك  منطقة  »كل  األوكراني:  التلفزيون  عبر 

والروسي«. األوكراني  الجيشين  بين  للمواجهة  مركزًا 
بشكل  الروسية  القوات  عليها  تسيطر  المنطقة  وهذه 
حول  األوكرانية  المقاومة  جيب  باستثناء  كامل،  شبه 

فالسينكو  ــار  وأش وسيفيرودونيتسك.  ليسيتشانسك 
في  الصناعية«  المنطقة  حــول  يجري  »القتال  أن  إلــى 
يتحصن  المحلية،  للسلطات  وفقًا  حيث،  سيفيرودونيتسك 
وغالبيتهم  آزوت،  مصنع  في  طفاًل   38 بينهم  شخًصا   568

وعائالتهم. المصنع  في  موظفون 
ــة رمـــزيـــة فـــي مــديــنــة  ويــكــتــســي الــمــصــنــع أهــمــي
ال  أنها  كييف  تؤكد  التي  الصناعية،  سيفيرودونيتسك 
موسكو  سيطرة  وستشكل  ثلثها.  نحو  على  تسيطر  تزال 
كامل  على  السيطرة  اتجاه  في  مهمة  مرحلة  المدينة  على 
الروسية،  سكانها  معظم  يتكلم  التي  دونباس  منطقة 
لروسيا  الموالون  االنفصاليون  منها  جزء  على  ويسيطر 

.2014 منذ 

الجبهة تقترب
أن  غــايــداي،  سيرغي  لوغانسك،  منطقة  حاكم  ــد  وأك
لوغانسك«  منطقة  كامل  على  السيطرة  يريدون  »الروس 
»قبل  منها،  األكبر  الجزء  على  أصــاًل  يسيطرون  التي 
خالل  ذلك  من  يتمكنوا  »لن  لكنهم  يونيو«،   26 )األحد( 

أيام«. خمسة 
لعمليات  تتعرض  التي  المنطقة  تشهد  أسابيع  منذ 
القوات  بين  بالمدفعية  عنيفة  معارك  يومية،  قصف 
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  ودعا  واألوكرانية.  الروسية 
أن  معتبرًا  »الصمود«،  إلى  األوكراني  الجيش  زيلينسكي 
التصدي  على  وقدرته  مقاومته  على  تعتمد  الحرب  نتيجة 

خسائر. وتكبيده  الروسي  للجيش 
إال أن مدنًا عدة في دونباس ال تزال تحت سيطرة كييف، 
سلوفيانسك  غرار  على  الروسية،  القوات  لتقدم  تستعد 
وقال  سيفيرودونيتسك.  من  الشرق  إلى  وكراماتورسك، 
»فرانس  لوكالة  لياخ  فاديم  سلوفيانسك  بلدية  رئيس 

ما  إلى  األخيرة،  الساعات  في  اقتربت  »الجبهة  إن  برس« 
سريعًا  تصل  أن  في  أمله  عن  معربًا  كلم«،  و20   15 بين 

األوكراني. الجيش  إليها  يحتاج  جديدة«  »أسلحة 
في  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  أوكرانيا،  جنوب  وفي 
الروسية  المسلحة  القوات  بث  وحدات  »خبراء  أن  بيان 
منطقة  في  أبراج  سبعة  بين  من  برج  آخر  إعدادات  غيرت 
في  البث«  من  الروسية  التلفزة  قنوات  لتتمكن  خيرسون، 
منذ  الروسي  الجيش  عليها  سيطر  التي  المنطقة  هذه 

أوكرانيا. لغزوه  األولى  األيام 
بات  المنطقة  سكان  من  مليون  نحو  أن  إلى  وأشارت 
الروسية  القنوات  »مجانًا«  يشاهدوا  أن  اآلن  بإمكانهم 
التلفزيوني  البث  لشركة  التابعة  تلك  السيما  الرئيسية، 
تروج  التي   »VGTRK« الرسمية  روسيا  لعموم  واإلذاعي 

الكرملين. لسياسة 

انضمام إلى روسيا
تنتهج  الـــروس،  قبضة  فــي  المنطقة  سقوط  ومنذ 
بدأ  وقد  الروسي،  الطابع  إضفاء  سياسة  فيها  موسكو 
سفر  جــوازات  وتوزيع  الروبل  الروسية  العملة  استخدام 

روسية.
في  لروسيا  الموالين  الجدد  المسؤولين  أحد  وأكــد 
نقلت  ما  وفق  الثالثاء،  ستريموسوف،  كيريل  خيرسون، 
تضم  قد  روسيا  أن  الرسمية،  الروسية  »تاس«  وكالة  عنه 

»استفتاء«. إجراء  بعد  العام«  نهاية  »قبل  المنطقة  هذه 
كييف  منطقة  في  األوكرانية  الشرطة  قائد  وصــرح 
مدنيًا   1333 جثث  على  الثالثاء  حتى  عُثر  أنه  للتلفزيون 
لم   213 بينهم  الروسية،  القوات  أيدي  على  ُقتلوا  أوكرانيًا 
القوات  انسحاب  منذ  أنه  وأضاف  بعد.  عليهم  التعرف  يتم 

مفقود.  300 هناك  زال  ما  المنطقة،  من  الروسية 

إيمانويل ماكرون قد يواجه 
تصويتاً بسحب الثقة

كييف–الوكاالت

●  القصف الروسي يتواصل على جبهة سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك

الرئيس الفرنسي في مأزق ويواجه خيارات 
صعبة إليجاد حلفاء في البرملان

هل تنجح الدعوات الدولية في نزع 
األسلحة النووية عبر الوثيقة الجديدة؟

باريس–وكاالت
األغلبية  على  الحصول  في  معسكره  فشل  بعد 
الرئيس  عقد  التشريعية،  االنتخابات  في  المطلقة 
إيمانويل ماكرون على مدار يومي الثالثاء واألربعاء، 
السياسية  القوى  ممثلي  مع  متتالية  اجتماعات 
أجل  من  الجديدة  الوطنية  الجمعية  في  الرئيسية 
تحديد استراتيجية »لمصلحة الفرنسيين« استبقها 
إليزابيت  الفرنسية  الوزراء  رئيسة  استقالة  برفض 
مهامها  متابعة  من  الحكومة  لتتمكن  ــورن،  ب

والتصرف في هذه األيام.

ائتالف لنيل األغلبية
على  حصل  الذي  الرئاسي  »معًا«  الئتالف  ويمكن 
245 نائبًا في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقًا مع 
اليميني  »الجمهوريون«  حزب  سيما  ال  المعارضة، 
يتمتع  ائتالف  لتشكيل  مقعدًا،  ـــ61  ب فــاز  ــذي  ال
بحسب  الوطنية،  الجمعية  في  المطلقة  باألغلبية 
التشريعية  االنتخابات  وشهدت  برس«.  »فرانس 
اختراقًا غير مسبوق للتجمع الوطني )يمين متطرف( 
منافسة  حــزب  حصل  إذ  لــوبــان،  مارين  بزعامة 
ماكرون في الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية 
البيئي  الشعبي  االتحاد  حصل  فيما  نائبًا،   89 على 
زعيم  بقيادة  يساري(  )ائتالف  الجديد  واالجتماعي 
 150 على  ميلنشون  لوك  جان  الراديكالي  اليسار 
الرئاسي،  مصدر  وبحسب  ــل.  األق على  نائباص 
قبل حزب  باإليجاب من  ماكرون  قوبلت دعوة  فقد 
»االشتراكي«  وأحــزاب  اليميني،  »الجمهوريون« 

و»الشيوعي« و»الخضر«.
فاز  التي  الرئاسية  االنتخابات  وبعد شهرين من 
الرئاسي  المعسكر  ثانية، فشل  بها ماكرون بوالية 
الجمعية  في  المطلقة  باألغلبية  االحتفاظ  في 
الوطنية، البالغة 289 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا.

بأن  أفــادت  البريطانية،  ميل«  »دايلي  جريدة 
يواجه  قد  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
أغلبيته  خسارته  بعد  الثقة  بسحب  تصويتًا 
قائدهم  الــنــاخــبــون  عــاقــب  حيث  البرلمانية، 
المتطرف  اليمين  عنه  بداًل  واختاروا  المتعجرف، 

واليسار المتطرف.
قبل  فاز  الــذي  ماكرون،  أن  الجريدة  وأضافت 
أصبح  انتخابه،  ــادة  إع بمحاولة  فقط  شهرين 
105 مقاعد، مما  تحالفه  بعدما خسر  اآلن  محاصرًا 
يعني أنه سيعاني من أجل تنفيذ أجندته الوسطية.

وذكرت وكالة »رويترز« أنه ال يوجد شكل واضح 
أن  إال  المقبلة،  الفترة  في  فرنسا  في  سيحدث  لما 

فيينا–وكاالت
العام  بداية  في  التنفيذ  حيز  دخولها  منذ  مرة  ألول 
من  وخبراء،  ونشطاء  دبلوماسيون  اجتمع   ،2021
الثالثاء إلى الخميس، لتفعيل الوثيقة التي صادقت 
عليها حتى اآلن 65 دولة )من 86 دولة موقعة( إلزالة 

األسلحة النووية، على خلفية التهديد الروسي.
قال  شالنبرغ،  ألكسندر  النمساوي  الخارجية  وزير 
في مستهل االجتماع: »منذ الحرب الباردة، لم يسبق 
هو  كما  حاضرًا  نووي  تصعيد  حدوث  خطر  كان  أن 
اليوم«، وهو ما شبهه بأنه »سيف ديموقليس يقترب 

منا«، بحسب »فرانس برس«.
جان  قال  اليوم،  نشهده  كالذي  حربي  في سياق 
إللغاء  الدولية  الحملة  باسم  الناطق  كولين،  ماري 
األسلحة النووية )ICAN( في فرنسا: »هذه هي المرة 
السالح«،  اجتماع بشأن نزع  التي يعقد فيها  األولى 
»عدم  أن  برس«  »فرانس  مع  مقابلة  في  موضحًا 
القيام بأي شيء يعني أننا نتجه نحو كارثة. ال يمكننا 
ببساطة أن نركن إلى اعتقادنا بأن ذلك لن يحدث 

أبدًا«.

طلقة تحذير
فبعد 35 عامًا من تراجع الترسانة النووية في العالم، 
يدفع السياق الحالي »عديد القوى إلعادة التفكير في 
استراتيجياتها النووية«، وفقًا لتقرير صدر أخيرًا عن 
رئيس   . السالم  ألبحاث  الدولي  ستوكهولم  معهد 
كمينت،  ألكسندر  النمساوي  الدبلوماسي  المؤتمر 
أعرب عن قلقه بقوله: »نحن أمام خطر عودة الوضع 
القرن  وستينات  خمسينات  في  عليه  كان  ما  إلى 
وهو  الفاعلة«.  الجهات  مزيد  وجود  في  الماضي، 
يريد على العكس من ذلك أن يرى في النزاع الدائر 
حاليًا »طلقة تحذير لالبتعاد عن نموذج الردع النووي 

المحفوف بالمخاطر والخطر«.
وأحــد  الــســالح  ــزع  ن فــي  المتخصص  كمينت 
األسلحة  لحظر  الدولية  المعاهدة  مهندسي 
إلى  الصريحة  اإلشارات  إن  قال   )TPNW( النووية 
الرئيس  أطلقها  التي  الذرية،  القنبلة  استخدام 
مثل  هشاشة  »تظهر  بوتين،  فالديمير  الروسي 

هذا النظام«.
جمعية  مدير  كيمبال،  داريــل  قال  جانبه  من 
فيينا،  في  للخبراء  مؤتمر  خالل  األسلحة  مراقبة 
)الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  دول  إن  اإلثنين، 
هذه  من  لترسانتها  الوقائية  باألهمية  تشيد 
عدم  أسلحتها  أثبتت  الواقع،  »في  ولكن  األسلحة، 

جدواها في منع العدوان الروسي على أوكرانيا«.

ماكرون  يسعى  أن  منها  سيناريوهات،  عدة  هناك 
في  مطبقًا  النموذج  هذا  وكــان  ائتالفي،  التفاق 
الجمهوريتين الثالثة والرابعة قبل العام 1958، إال 
أنه لم يكن مستقرًا بعد ذلك ولم تستمر الحكومات 
إمكانية  عدم  حال  وفي  أشهر.  بضعة  سوى  فيه 
يضطر  قد  الرئيس  فإن  ائتالفية،  حكومة  تشكيل 

إلى االتفاق على كل مشروع قانون على حدة.
»واشنطن  جــريــدة  علقت  أخـــرى،  ناحية  مــن 
التشريعية  االنــتــخــابــات  نتيجة  على  بــوســت« 
إيمانويل  الرئيس  حزب  فيها  التي خسر  الفرنسية، 
إن  الجريدة  وقالت  المطلقة،  أغلبيته  ماكرون 
االنتخابات  تلك  عن  الناجم  السياسي  الجمود 
أن  الجريدة  وأوضحت  ألوروبــا.  مخاطر  سيحمل 
النتائج أسفرت عن برلمان معلق حرم ماكرون من 
وسطي  كحصن  ومصداقيته  سلطته  ومن  أغلبيته 
ورجحت  المتطرف.  واليسار  المتطرف  اليمين  ضد 
الجريدة أن تؤدي االئتالفات الهشة في البلد الذي 
يعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى جعل 

الحكم صعبًا واإلصالح أكثر صعوبة.
لالتحاد  بالنسبة  إنه  قائلة  الجريدة  وتابعت 

أسلحتها  بفضل  القوية  روسيا  أن  من  وحــذر 
»أكثر  يكون  أن  يحتمل  هجومًا  تشن  النووية، 
جامعة  أجرتها  محاكاة  إلــى  وأشـــار  خــطــورة«. 
نوويًا  تصعيدًا  أن  بينت  األميركية  »برينستون« 
 100 نحو  »يخلف  أن  يمكن  وموسكو  الناتو  بين 

مليون ضحية في الساعات األولى فقط«.

شر مطلق
وتمثل إزالة األسلحة النووية بشكل كامل، ال رجوع 
فيه ويمكن التحقق منه، الهدف النهائي للموقعين 
النووية  األسلحة  لحظر  الدولية  المعاهدة  على 
أخذ  مثل  مبتكرة  مواضيع  »تدرج  التي   )TPNW(
التجارب  خالل  ذلك  في  بما  االعتبار،  في  الضحايا 

النووية«، وفق كولين.
عدم  لمعاهدة  »مكملة«  تكون  أن  في  ورغبة 
عليها  مضى  التي   )TNP( النووية  األسلحة  انتشار 
الجديدة  الوثيقة  هذه  تحدد  أن  يجب  قرن،  نصف 

أيضًا موعدًا نهائيًا للقوى النووية التي تنضم إليها.
لكن المشكلة الكبيرة تكمن في أن أيًا من الدول 
الواليات  وهي  النووي،  السالح  تملك  التي  التسع 
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة 
لم  الشمالية،  وكوريا  وإسرائيل  وباكستان  والهند 
توافق بعد على التوقيع عليها وال حتى المشاركة في 

االجتماع وإن كانت كأطراف مراقبة.

وقطع  دفاعاته  لتكثيف  يسعى  ــذي  ال األوروبـــي 
االندماج،  مزيد  ومواصلة  روسيا،  مع  الصلة  روابط 
فإن الخطر اآلن أصبح يتمثل في تحول فرنسا نحو 

الداخل دون رغبة قوية في إجراء تغييرات كبيرة.
التصويت  نتائج  إن  قائلة  الجريدة  وتابعت 
بالنسبة لتحالف ماكرون الوسطي، التي جاءت أسوأ 
األغلبية،  عتبة  44 مقعدًا عن  المتوقع بخسارة  من 
الحكم  في  نمطه  من  المتزايد  اإلحباط  تعكس 
على  ماكرون  تغلب  أن  ومنذ  االقتصاد.  وإزاء صحة 
لوبان،  مارين  المتطرف  اليمين  مرشحة  منافسته، 
تجنب  الماضي،  أبريل  في  الرئاسية  االنتخابات  في 
ماكرون المخاطر بتشكيل حكومة تكنوقراط أصبح 

مصيرها الفشل اآلن.
وارتفاع قياسي في  اقتصادي  انكماش  وفي ظل 
معدل التضخم بلغ 5 %، فإن سياسات منع الصواعق 
 65 التي يتبناها ماكرون مثل رفع سن التقاعد إلى 
وتكاتف  الجاذبية.  له  المعادية  الحركة  تمنح  عامًا، 
تحالف اليسار المتطرف بزعامة جان لوك ميلنشون 
عند  التقاعد  سن  وجعل  األسعار،  بضبط  للمطالبة 
مع  كييف  إلى  ماكرون  زيــارة  تغير  ولم  عامًا.   60
والمستشار  دراغي،  ماريو  اإليطالي  الوزراء  رئيس 
األلماني أوالف شولتس موقفه. وبدا أن التصويت 
تعبير عن الطبقة المتوسطة المضغوطة وفي نفس 
الواقع  يعكس  واحد  فائز  وجود  عدم  فإن  الوقت، 
الفوضوي لسياسات »ما بعد كورونا« وما بعد الغزو 
الفرنسية  الدولة  تضخمت  فقد  ألوكرانيا.  الروسي 
الناتج اإلجمالي  113 % من  بلغ  الوباء بدين  خالل 

وعجز في الميزانية بلغ 7 %.

الفرنسية  »لوموند«  جرية  نشرته  مقال  وفي 
فرنسيًا  برلمانيًا   56 دعا  الماضي،  األسبوع  اليومية 
عدم  إلى  باريس  ــي  األوروب البرلمان  في  وأعضاء 
ترك مقعدها فارغًا في مواجهة »تلميحات« بوتين. 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  جانبها  من  تخشى  فيما 
عدم  معاهدة  »ستضعف  المعاهدة  هذه  أن  من 
انتشار األسلحة النووية، حجر الزاوية في نظام عدم 
الدول،  هذه  إقناع  »علينا  كمينت:  يقول  االنتشار«. 
األسلحة  نجعل  لن  وقتًا...  سيستغرق  األمــر  لكن 
لكن  سحرية«.  عصا  من  بحركة  تختفي  النووية 
الحملة الدولية إللغاء األسلحة النووية )ICAN( رحبت 
والنرويج  ألمانيا  هي  الناتو  دول  من  أربع  بإرسال 
وبلجيكا وهولندا. كما تشارك في االجتماع أستراليا 

التي تستفيد من المظلة النووية األميركية.
الوقت  في  واشنطن  حليفة  اليابان،  واستبعدت 
الحالي، االنضمام إلى العملية على الرغم من كونها 

الدولة الوحيدة التي تعرضت لضربات نووية.
كيدو  سوتشي  تساءل  الرفض؟«،  هذا  »لماذا 
أمام  فيينا  في  اإلثنين،  عامًا،   82 العمر  من  البالغ 
وهيروشيما.  ناغازاكي  بلديتي  رئيسا  بينه  جمع 
لقب  وهو  »الهيباكوشا«،  من  وهو  كيدو  وقــال 
يُطلق على الناجين من القنبلة الذرية، إنه »سالح 
بضربة  األحياء  على  يقضي  الذي  المطلق«  الشر 

واحدة وال يدع الناجين يعيشون في سالم.

مخاوف من تصعيد نووي بين الـ»ناتو« وموسكوبعد نكسة فقدان األغلبية في االنتخابات التشريعية

● الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

● تجربة صاروحية في كوريا الشمالية



عربي و دولي

هل يستطيع قيس سعيد تغيير 
النظام السياسي في تونس؟

ال زالت أصداء تصريحات منسق الهيئة الوطنية االستشارية إلعداد 
عدم  حول  بلعيد،  الصادق  تونس،  في  الجديدة  الجمهورية  دستور 
الجديد  الدستور  مشروع  نص  في  للدولة  كدين  اإلسالم  تضمين 
للصراع  العودة  إلى  يؤشر  مما  التونسي،  المجتمع  في  جداًل  تثير 

القديم الجديد في شأن الهوية التونسية.
مشروع  اإلثنين،  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  تسلم  وبعدما 
على  عرضه  قبل  عليه  يوافق  أن  يفترض  الذي  الجديد  الدستور 
يكون  لن  اإلسالم  أن  الثالثاء،  سعيد،  أكد  يوليو،   25 في  استفتاء 
االستفتاء  على  سيعرضه  الذي  الجديد  الدستور  في  الدولة«  »دين 

الشعبي.
اهلل  شاء  »إن  العاصمة:  تونس  مطار  في  للصحفيين  قال  سعيد 
في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها اإلسالم، بل 

نتحدث عن أمة دينها اإلسالم، واألمة مختلفة عن الدولة«.
سيعتمده  الذي  الحكومة  نظام  طبيعة  حول  سؤال  على  وردًا 
نظاما  ليست  »القضية  التونسي:  الرئيس  قال  الجديد،  الدستور 
رئاسيا أو برلمانيا المهم أن السيادة للشعب، البقية وظائف وليست 
التنفيذية  والوظيفة  التشريعية  الوظيفة  »هناك  وأضاف:  سلطات«. 

والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف«.
سعيد  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعة  ومنظمات  المعارضة  وتتهم 

بالسعي إلى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته.
دستور  إلعداد  االستشارية  الوطنية  الهيئة  منسق  وكان 
مقابلة  في  قال  بلعيد،  الصادق  تونس،  في  الجديدة«  »الجمهورية 
قيس  الرئيس  على  سيعرض  إنه  يونيو   6 في  برس«  »فرانس  مع 
للدولة،  كدين  اإلسالم  ذكر  تتضمن  لن  للدستور  مسودة  سعيد 
بهدف التصدي لألحزاب ذات المرجعية اإلسالمية على غرار »حركة 

النهضة«، ما أثار جداًل في البالد.
لدستور  العامة  للمبادئ  األول  الباب  من  األول  الفصل  وينص 
2014 أن »تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، اإلسالم دينها 

والعربية لغتها والجمهورية نظامها«.
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ 
نظامًا مختلطًا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية.
وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري 
)83 سنة( عينه سعيد في الـ20 من مايو لإلشراف على هيئة إلعداد 

مسودة من أجل تنقيح الدستور، أن »80 في المئة من التونسيين 
وهذا  سياسية،  أهداف  أجل  من  الدين  توظيف  وضد  التطرف  ضد 
الحالية  الصيغة  بتعديل  بساطة  بكل  وسنقوم  تحديدًا،  سنفعله  ما 

للفصل األول«.
»التصدي  هو  اإلسالم  ذكر  عدم  من  الهدف  أن  بلعيد  ويرى 
لألحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية على غرار حركة النهضة 
التي كانت لها أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار سعيد حل البرلمان«. 
الديمقراطيون  أيها  متسخة،  أياديها  سياسية  أحزاب  »لدينا  وقال: 
بأشخاص  نقبل  ال  فنحن  أبيتم،  أم  شئتم  واألوروبيون  الفرنسيون 

وسخين في ديمقراطيتنا«.
أو  القوى  من  كثيرًا  تخدم  أخرى  وأحزابًا  »النهضة  أن  وأوضح 
الدول أو الدويالت األجنبية التي تمتلك أموااًل كثيرة وتريد إنفاقها 

كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدول، وهذه خيانة«.
جدل تاريخي

إلى  التونسي  الدستور  من  األول  الفصل  حول  الجدل  ويعود 
وقتها  الصراع  احتد  1959( حين  )دستور  الماضي  القرن  خمسينات 
داخل المجلس القومي التأسيسي بين شق الزيتونيين الذين يرون 
أنه ال  الذين يعتقدون  الدولة، والحداثيين  ضرورة النص على دين 
الدولة ال دين لها، خصوصًا أن قوانينها وضعية  ضرورة لذلك ألن 
تعديل  بمشروع  للتنديد  تونس  في  المئات  تظاهر  واألحد  مدنية. 
من  قاضيًا   57 البالد،  رئيس  وإعفاء  استفتاء  على  وعرضه  الدستور 

مهامهم.
ودعت إلى التظاهرة »جبهة الخالص الوطني« التي تضم أحزابًا 
الحرية  لقيم  »االنتصار  أجل  من  النهضة،  حركة  فيها  بما  معارضة 

والدفاع عن المكتسبات الديموقراطية«.
وطنية«،  كرامة  حرية  »دستور  بينها  شعارات  المحتجون  وردد 
القضاء«،  على  يدك  و»ارفع  القضاء«،  استقالل  يريد  و»الشعب 
الذي وضع   2014 دستور  نسخًا من  ورفعوا  يلزمنا«،  ال  و»دستورك 
العابدين بن علي  زين  السابق  الرئيس  أطاحت  التي  »الثورة«  بعد 

في 2011.
مشروع  إلعداد  البالد  في  وطني  حوار  أسبوعين  منذ  وانطلق 
سعيد  قيس  الرئيس  يتسلم  أن  المرتقب  ومن  الدستور،  تعديل 
المشروع اإلثنين، على أن يعرضه بعد نحو شهر على استفتاء شعبي. 
رفض  كما  الحوار،  في  المشاركة  من  المعارضة  األحزاب  وُأقصيت 

»االتحاد العام التونسي للشغل« )المركزية النقابية( المشاركة.
التحايل  »هذا  لعريض،  علي  النهضة،  حركة  في  القيادي  وقال 

بنا«.  له وال يقدم  وانتخابات ال معنى  تحت عنوان استفتاء ودستور 
مسار  وضد  القضائية  السلطة  استبعاد  على  »االحتجاج  وتابع: 
االنقالب على الدستور والشارع لن يتوقف وسنستعمل كل الوسائل 

المشروعة«.
نورالدين  للشغل  التونسي  العام  لالتحاد  العام  األمين  وتحدث 
من  االستفتاء،  عملية  في  االتحاد  مشاركة  عن  الثالثاء،  الطبوبي، 
ستقرر  التي  هي  المنظمة  وهياكل  مؤسسات  إن  قائاًل  عدمها، 
مراسل  نقله  ما  وفق  عدمه،  من  الجديد  الدستور  على  بالتصويت 
موزاييك بالقيروان. وأشار الطبوبي إلى أن اجتماعًا ستعقده الهيئة 
و27   26 يومي  القادمة  النضالية  التحركات  لتتخذ  الوطنية  اإلدارية 

يونيو الجاري.
صالحياته  من  التونسي  الرئيس  عزز  الحالي،  يونيو  ومطلع 
 57 بموجبه  عزل  للقضاء  األعلى  للمجلس  منظم  قانون  بتعديل 
إرهابية«  قضايا  على  بـ»التستر  تتعلق  تهمًا  لهم  ووجه  قاضيًا 

و»الفساد« و»التحرش الجنسي« و»المواالة ألحزاب سياسية«.
يزال  ال  البالد  محاكم  في كل  عامًا  إضرابًا  القضاة  نفذ  ذلك،  إثر 
متواصاًل وتم تمديده أسبوعًا ثالثًا. وأعلن الرئيس التونسي في 25 
البرلمان  أعمال  وتعليق  البالد  في  السلطات  احتكار  الماضي  يوليو 

وحله الحقًا، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالوا  يونيو،  من  الرابع  في  المحاكم  في  عملهم  القضاة  وعلق 
السلطة  على  سيطرته  فرض  هو  الرئيس  قرارات  من  الهدف  إن 

القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
»القضاة  الشبان،  القضاة  جمعية  رئيس  المسعودي،  مراد  وقال 
يوم  تنظيم  وسيتم  آخر...  ألسبوع  اإلضراب  تمديد  باإلجماع  قرروا 
أن  وأضاف  لالحتجاج«.  للشارع  بأزيائهم  القضاة  فيه  غضب سيخرج 
مجموعة من القضاة قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا 

على قرار عزلهم. وأكد قاٍض آخر هو حمادي الرحماني القرارات.
وأقر سعيد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على 
جديد،  دستور  حول  المقبل  يوليو   25 في  شعبي  استفتاء  ينظم  أن 

وصواًل إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
يعتمده  الذي  والمسار  سعيد  لقرارات  شديدة  انتقادات  وتوجه 
له  كانت  الذي  اإلسالمية  المرجعية  ذي  »النهضة«  حزب  من  سواء 
على  »انقالبًا  الرئيس  به  يقوم  ما  ويعتبر  البرلمانية  الكتل  أكبر 
الحكومية  غير  المنظمات  من  الكثير  من  أو  والثورة«،  الدستور 
المحلية والدولية التي تنبه من »انحراف سلطوي« في تونس التي 

سلكت طريق الديمقراطية بعد سقوط بن علي.

07www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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تونس–وكاالت

جدل »دين الدولة« يتجدد على وقع الدستور الجديد

10 يوليو.. التصويت على تمديد اآللية

ضغوط في مجلس األمن على موسكو 
الستمرار إيصال املساعدات إلى سورية

دمشق–وكاالت
مع اقتراب موعد التصويت على تمديد اآللية التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو، دعا 
الدولي  اإلثنين، خالل جلسة لمجلس األمن  أنطونيو غوتيريس،  المتحدة  العام لألمم  األمين 
إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى السكان في شمال غرب سورية، التي تضغط 

روسيا من أجل وقف العمل بها لعدم مرورها عبر دمشق.
وفي العام 2014، سمح مجلس األمن الدولي بعبور المساعدات إلى سورية عبر أربع نقاط 
2020، بضغوط من  العام  حدودية ال تخضع لسيطرة دمشق، لكنه ما لبث أن قلصها مطلع 

روسيا والصين، لتقتصر على معبر »باب الهوى«، وفق »فرانس برس«.
وتضغط روسيا في مجلس األمن الدولي لوقف العمل باآللية مع اقتراب موعد التصويت على 
تمديدها التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى 

سورية مقفلة، باستثناء تلك التي تسيطر عليها دمشق.
واجب أخالقي

وقال غوتيريس، خالل جلسة شهرية لمجلس األمن، »على الرغم من أن زيادة المساعدات 
عبر خطوط الجبهة كانت إنجازًا مهمًا، في الظروف الحالية، ليست على المستوى الالزم لكي 

تحل محل استجابة كبرى عابرة للحدود«.
السماح  حول  القائم  التوافق  على  اإلبقاء  إلى  األمن  مجلس  أعضاء  فورًا  العام  األمين  ودعا 
أن من  12 شهرًا إضافيًا. وأضاف  لمدة   2585 للقرار  التجديد  الحدود من خالل  بعمليات عبر 
إلى  يحتاجون  المنطقة  في  شخص  مليون   4.1 وضعف  لمعاناة  االستجابة  األخالقي  الواجب 
سورية  شمال  في  النظام  سيطرة  عن  الخارجة  المناطق  في  ويقطن  والحماية.  المساعدة 
وشمال غربها أكثر من أربعة ماليين شخص. ويقيم قرابة ثالثة ماليين منهم، وغالبيتهم من 
يقيم  بينما  إدلب،  في  )النصرة سابقًا(  الشام  تحرير  هيئة  مناطق تحت سيطرة  في  النازحين، 

أكثر من مليون في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب.
وقبيل االجتماع لفتت نائبة السفير النرويجي، ترين هايمرباك، إلى أنه باإلضافة إلى تقديم 
المساعدات اإلنسانية، فإن »تجديدًا للقرار سيسهل أيضًا مشاريع إعادة تأهيل سريعة أخرى« 
في البالد. وينطوي تصريح الدبلوماسية النرويجية على تلميح إلى استعداد غربي للمشاركة في 
مشاريع إلعادة اإلعمار في سورية، األمر الذي يشير إلى إمكانية حصول مقايضة في هذا المجال 
توافق بموجبها موسكو على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود مقابل زيادة المشاريع 

التنموية التي يمولها الغرب في هذا البلد.
ولطالما طالبت روسيا الغرب بالمشاركة في إعادة إعمار سورية، لكن بعضًا من أعضاء مجلس 
األمن، وفي مقدمتهم فرنسا، يرفضون القيام بذلك ما لم تنطلق عجلة اإلصالح السياسي في 
البالد. واإلثنين قالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي برودهيرست إنه »في غياب حل سياسي، ال 
يوجد أي سبب على اإلطالق لتطبيع العالقات مع النظام السوري والتقدم نحو إعادة اإلعمار«، 
مشيرة إلى أن هذا الموقف لن يحيد عنه االتحاد األوروبي. لكن نائبة السفير النرويجي ترين 
هايمرباك، قالت في بيان مشترك مع سفيرة إيرلندا جيرالدين بيرن ناسون، إن »سورية بحاجة 
إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة وفي أسرع وقت ممكن«. والنرويج وهولندا مسؤولتان في 

األمم المتحدة عن المفاوضات بشأن اآللية العابرة للحدود.
واشنطن مستعدة

بدورها، تطرقت واشنطن إلى إمكانية زيادة مشاركتها في بعض مشاريع إعادة اإلعمار في 
سورية. وشددت السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، التي زارت أخيرًا 
الحدود التركية -السورية، على »دعم الواليات المتحدة للجهود المبذولة إلعادة تأهيل سريع« 

في سورية، التي قد تشمل مرافق طبية أو مدرسية.
وأوضحت أن »هذا عنصر مهم في الجهود المبذولة لتحقيق استجابة مستدامة«، مؤكدة أن 
الواليات المتحدة مستعدة ألن تزيد في العام المقبل مساعدتها في هذا المجال. كما تطرقت 

اإلمارات العربية المتحدة والصين بدورهما إلى أهمية الدفع قدمًا بمشاريع إعادة التأهيل.
موسكو  إن  قال  بوليانسكي،  ديمتري  المتحدة  األمم  لدى  الروسي  السفير  نائب  لكن 
»مقتنعة« بأن إيصال المساعدات اإلنسانية إلى »كل مناطق سورية« يمكن أن يتم عبر دمشق 
ومن دون استخدام اآللية العابرة للحدود، متهمًا العقوبات الدولية بمفاقمة األوضاع اإلنسانية 
في سورية. واألسبوع الماضي دعت 32 منظمة غير حكومية مجلس األمن الدولي إلى تمديد 

العمل بهذه اآللية.
الدولية  اإلغاثة  منظمة  وبينها  المنظمات،  حذرت  الدولي،  األمن  مجلس  إلى  رسالة  وفي 
يتطلب  األزمة  »حجم  أن  من  األطفال«،  و»أنقذوا  و»أوكسفام«  لالجئين  النرويجي  والمجلس 
إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهرًا على األقل«، مضيفة أن »من شأن أي شيء 
أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر 
في األرواح«. وتؤمن قوافل األمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات 
العمل بها في  الحصول على موافقة من دمشق. وكان مجلس األمن جدد  ضرورية من دون 
يناير لمدة ستة أشهر. وحذرت المنظمات أنه في حال إغالق آلية المساعدات عبر الحدود فإن 
»عائالت كثيرة ستضطر إلى االختيار بين تخطي وجبات معينة أو إرسال أوالدهم للعمل، وبنات 

كثر سيجبرن على الزواج المبكر.. وأطفال كثر سيضطرون إلى ترك مدارسهم«.
مليون  نصف  نحو  بمقتل  تسبب  مدمرًا  نزاعًا   ،2011 مارس  منتصف  منذ  سورية  وتشهد 

شخص واستنزف االقتصاد وأدى إلى نزوح وتشريد الماليين.

الرئيس العراقي دعا إلى ضرورة العمل 
لمواجهة التغير المناخي

ر من دير الزور واقف في مبنى متضرر يقطن فيه مع أسرته  ● طفل سوري مهجَّ
في مدينة الرقة في 18 يونيو 2022.

جراء نقص الطاقة والكهرباء

الحر يضرب العراق ويفاقم معاناة السكان خالل الصيف
بغداد–وكاالت

درجة   45 من  أكثر  إلى  العراق  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  ظل  في 
مئوية، فيما الصيف ال يزال في أوله، تتضاعف معاناة السكان الذين 
المغطى  الفقير  منزلها  وفي  عديدة..  اقتصادية  مشاكل  يواجهون 
بسقف من صفيح في البصرة، تبحث أم محمد البالغة من العمر 74 

عامًا عن نسمة هواء، ال تعينها مروحتها الصغيرة على التنفس.
الخانقة،  الحرارة  من  كثيرًا«  تعبنا  »تعبنا،  بحسرة  المرأة  تقول 
وأبرزها  األساسية  الخدمات  ضعف  مسؤولية  الحكومة  وتحمل 
الحرارة خالل  المتزايد كل سنة في درجات  االرتفاع  الكهرباء. ورغم 
مواسم الصيف في العراق، ما زال عدد كبير من العراقيين ال يملكون 
وسائل للتكييف. وبسبب تهالك البنى التحتية وشبكات نقل الطاقة، 
تعيش أغلب مناطق العراق معاناة ال توصف خالل أيام الصيف جراء 
نقص الكهرباء. وما يزيد األمر صعوبة عدم قدرة جزء كبير منهم على 
تأمين مبالغ للحصول على مصاريف مولدات كهرباء لتعويض نقص 
لعائلة متوسطة  الكهربائي. وتبلغ تكلفة مولد كهرباء خاص  التيار 
نحو 150 ألف دينار )نحو 100 دوالر( شهريًا خالل أيام الصيف، األمر 
الذي ال يعد سهاًل ألغلب العراقيين. أم محمد واحدة من هؤالء الذين 
وتقول  الحرارة.  ارتفاع  مشكلة  لحل  المال  من  يكفي  ما  يملكون  ال 
نفعل؟«.  ماذا  حياتنا...  تساعدنا، تصعب  أن  بدل  »الحكومة  المرأة: 
منذ مطلع يونيو، تواجه البالد موجة حر خانقة اقتربت خاللها درجات 
أنهم  ورغم  مئوية.  درجة  الخمسين  إلى  الظل،  في  حتى  الحرارة، 
معتادون على طقس حار إجمااًل في بالدهم، يبدو اإلرهاق جليًا هذه 
األيام على كثير من العراقيين، خصوصًا عند انقطاع الكهرباء خالل 
الليل. وتقول أم محمد بتوتر: »بالليل تقطع الكهرباء، أين نذهب؟ 
في  المعاناة  وتــزداد  الليل«.  طوال  مستيقظة  أبقى  وتعبنا،  مللنا 
البصرة، بسبب ارتفاع معدالت الرطوبة لقربها من الخليج، ما يسبب 

تعرقًا وزيادة في المعاناة خالل الصيف.
أولوية وطنية

غير  وبشكل  فيه  تكررت  ربيع  بعد  الخانق  الصيف  هذا  ويأتي 

التصحر  إلى  الخبراء  يعزوها  التي  الترابية  العواصف  مسبوق 
البدر،  الصحة، سيف  وزارة  باسم  الناطق  ويقول  المناخي.  والتغير 
شمس«  بضربة  المصابين  من  أكثر  مرضى  نستقبل  أن  »نتوقع 
هناك  ستكون  بأنه  يتوقعون  »الخبراء  ويضيف:  الصيف،  خالل 

ترابية« متكررة. أكثر وعواصف  موجات حر 
إلى  يونيو  شهر  مطلع  صالح  برهم  العراقي  الرئيس  ودعــا 
يصبح  أن  »يجب  قائاًل:  المناخي،  التغير  لمواجهة  العمل  ضرورة 
للتقاعس،  مجال  ال  للعراق.  وطنية  أولوية  المناخ  لتغير  التصدي 
دعم  »علينا  ويضيف:  العراق«.  على  وجوديًا  خطرًا  يمثل  ألنه 
يشهد  الذي  الجيل  ألنهم  المناخي،  العمل  في  بقوة  الشباب 
يريد حماية مستقبله  الذي  الجيل  للمناخ، وهو  الخطيرة  التأثيرات 

والبيئي«. المعيشي 
وتعاني المحاصيل الزراعية هذا العام نقصًا كارثيًا. وقال صالح 
أنحاء  كل  في  بضرر  يتسبب  المياه  »نقص  إن  الخصوص،  بهذا 

العراق«. رغم ذلك، ال يبدو ذلك من األولويات في العراق.
في  جرت  التي  التشريعية  االنتخابات  من  أشهر  ثمانية  فبعد 
االتفاق  من  الكبرى  السياسية  األطراف  تتمكن  لم   ،2021 أكتوبر 
الحكومة  رئيس  ويتولى  للحكومة،  جديد  رئيس  تسمية  على 

أعمال. تصريف  حكومة  الكاظمي  مصطفى  الحالي 
مليون   41 عددهم  البالغ  العراق  لسكان  بالنسبة  ذلك  ويعني 
كما  كهرباء«،  »دون  أطول  لوقت  يعيشوا  أن  عليهم  بأن  نسمة، 
الجنوب.  في  الناصرية  مدينة  سكان  من  الخفاجي،  ناطق  يقول 

أطفال صغار  لدينا  لكن  أموري،  تدبر  يمكنني  ناضج  »أنا  ويضيف: 
ماذا  ذلك.  تحمل  يستطيعون  ال  السن  في  كبيرات  ونساء  ورضع 

مأساة«. إنها  نقول؟ 
حيث  من  الــدول  أكبر  من  واحد  العراق  أن  من  الرغم  وعلى 
الطاقة  في  نقصًا  يعاني  زال  ما  العالم،  في  النفط  احتياطي 
ويحاول معالجة هذه الفجوة عبر استيراد الغاز الطبيعي من إيران 

المادة. الحرارية من هذه  احتياجات محطاته  ثلث  توفر  التي 
مليار   1.6 سداد  عن  يونيو  مطلع  العراق  تخلف  بسبب  لكن 
عن  الغاز  أسابيع  منذ  إيران  قطعت  الغاز،  مقابل  لطهران  دوالر 
انقطاع  فإن  ذلك،  مع  المستحقات.  هذه  أخيرًا  دفع  لكنه  العراق، 

مازال متواصاًل دون توقف. الكهرباء 
يقتلنا الحر 

البطارية،  على  تعمل  صغيرة  مروحة  الخفاجي  ناطق  اشترى 
أربعة  »لدينا  ويقول:  الشديد.  الحر  يقي  ال  الضعيف  هواءها  لكن 
درجة  الخمسين  خاللها  الحرارة  درجات  تقارب  أشهر  خمسة  أو 

اليأس« خاللها. إلى مرحلة من  مئوية نصل 
ويضيف »أين يذهب أوالدنا؟«، مشيرًا إلى أن ال وجود لشاطئ 
فيها  يمضيا  أن  لولديه  يمكن  مائية  ترفيه  مراكز  أو  حديقة  أو 

الصيف. عطلة 
أمطار،  دون  الشتاء  موسم  علينا  مر  الماضي،  »العام  ويقول: 

الحرارة«. األمطار تخفف من  دائمًا 
موارد  ونقص  األمطار  قلة  األنهار بسبب  انخفض منسوب  كما 
قامتا  وإيران  تركيا  الجارتين  ألن  الجوار،  دول  من  القادمة  المياه 

والفرات. امتداد نهري دجلة  ببناء سدود على 
وفي حال لم يتم اعتماد حلول لوقف تأثيرات كل هذه العوامل، 
في   %  20 بنسبة  انخفاضًا   2050 العام  بحلول  العراق  سيشهد 
البالغ  ناصر  عباس  ويعمل  الدولي.  البنك  وفق  المائية،  موارده 
رغم  العاصمة.  في  بناء  موقع  في  مياومًا  عامًا   20 العمر  من 
األمرين  يعاني  أنه  واضحًا  يبدو  وجهه،  تفارق  ال  التي  االبتسامة 

الحرارة. بسبب  ●  العراقية أم محمد داخل منزلها في البصرة بالعراق )11 يونيو 2022(.
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واردات النفط الصينية من روسيا 

مايو الماضي.
المصدر: »الجمارك الصينية«

قالوا

08

المقترحة  ليبيا، اآللية  التابع للسفارة األميركية لدى  الفريق االقتصادي  كشف 
خالل  نورالند  ريتشارد  السفير  إليها  دعا  التي  ليبيا  في  الحكومي  اإلنفاق  إلدارة 
وعمليات  النفطية  اإليرادات  بشأن  الليبية  الخالفات  لحسم  الماضية،  األسابيع 

اإلنفاق الحكومي.
وأضاف بيان للسفارة األميركية أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب يوسف 
العقوري استمع خالل لقاء مع الفريق االقتصادي األميركي إلى ملخص حول عمل 
»عملهم  أن  أكدوا  الذين  الليبي،  االقتصاد  لدعم  األميركي  االقتصادي  الفريق 
العالقة  ذات  الليبية  السلطات  ومع  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  والية  ضمن 

باالقتصاد الليبي«.
وأوضح أعضاء الفريق أن »عملهم يتلخص في تقديم الدعم الفني والتدريب 
وال يشمل وضع السياسات االقتصادية وال يتدخل في اتخاذ القرارات االقتصادية، 
وأنهم يعملون على المساعدة في وضع حلول اقتصادية على األمد القصير، التي 
تقوم على ترشيد اإلنفاق وتعزيز الشفافية وتغطية األولويات«، مؤكدين »أن كل 

ذلك سيسهم في توزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية

السفارة األميركية توضح موقفها من االنفاق الحكومي

البد من رفع العراقيل 
التي تقف أمام التعاون 
االقتصادي والتجاري 
بين ليبيا وفرنسا.

محمد الرعيض
رئيس اتحاد غرف 
التجارة والصناعة الليبية

8,4
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8423دوالر أميركي
5.0782يورو

5.8258الجنيه االسترليني
1.2905الريال السعودي
1.3184درهم إماراتي
0.7212اليوان الصيني

2022 /6/22 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

●  مصرف ليبيا المركزي

●  جلسة سابقة من مجلس النواب

القاهرة - الوسط 

موارد ونفقات الدولة الليبية في 5 أشهر تكشف:

تباين أرقام »املالية« و»املركزي«
المركزي  ليبيا  ومصرف  المالية  وزارة  أرقام  تباينت 
خالل  والنفقات  اإليرادات  إجمالي  بشأن  الصادرة 
الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، خصوصًا 
 28.3 بلغت  التي  العامة،  الجهات  نفقات  إجمالي  في 
مليار   31.1 مقابل  الوزارة،  بيانات  وفق  دينار  مليار 

المركزي. المصرف  دينار حسب بيان 
وانعكس هذا التباين خصوصًا في بند الدعم الذي 
9.6 مليار دينار حسب وزارة المالية، مقابل  وصل إلى 
8.6 مليار دينار وفق بيان »المركزي«. والمرتبات وما 
16 مليارًا و791 مليون دينار حسب  في حكمها بنحو 

16.4 مليار دينار. بيان الوزارة، مقابل 
والمصرف  المالية  وزارة  أرقام  تطابقت  حين  ي 
بلغت  التي  النفطية،  اإليرادات  بيان  في  المركزي 
من  األولى  الخمسة  األشهر  خالل  دينار  مليار   53.5
بقيمة  نفطية  إيرادات  إلى  وتوزعت  الجاري،  العام 
37.4 مليار دينار، وإيراد الضرائب و اإلتاوات النفطية 

16.1 مليار دينار. النفطية بقيمة  الشركات  على 
والمصرف  المالية  وزارة  بيانات  تطابقت  كما 
الضرائب والرسوم على  إيرادات  المركزي في إجمالي 
 602 نحو  سجلت  التي  االقتصادية  األنشطة  دخل 
مليون دينار خالل الفترة نفسها، وكذلك إيرادات بيع 

دينار. 60 مليون  بنحو  المحلية  بالسوق  المحروقات 
الجمارك  رسوم  إليرادات  بالنسبة  اختلفت  لكنها 
و34  الوزارة،  عند  دينار  مليون   69.13 بلغت  التي 
إيرادات  وأيضًا  المركزي.  المصرف  لدى  دينار  مليون 
إذ  دينار،  مليون  مئة  بفارق  تباينت  التي  االتصاالت 
بينما  دينار،  مليون   46 نحو  »المالية«  لدى  سجلت 

146 مليون دينار في بيان »المركزي«. كانت 
العامة  المالية  الموارد  بإجمالي  يتعلق  فيما  أما 
وزارة  بيان  وفق  دينار  مليار   55.35 بلغت  فقد 
المصرف  بيان  في  دينار  مليار   54.60 مقابل  المالية، 
792 مليون دينار جاء من  المركزي، ولعل هذا الفارق 
إضافة »المالية« بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات 

سابقة. 

القاهرة ــ الوسط

●  خالد املبارك●  الصديق الكبير
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العالمية  األسهم  أسواق  استجابت  الماضي،  األسبوع 
الوباء. كما  أقوى موجة مبيعات بعد  النمو وحدثت  لمخاوف 
السلع  على  تأثير  واألسهم  السندات  في  لالنخفاض  كان 

بنهاية األسبوع.
وتراجعت السلع القائمة على النمو مثل الحديد والصلب 
والنفط بشكل حاد يوم الجمعة، كما يتضح من التراجع في 

قطاعات مثل سوق العقارات والتشييد والبناء والسفر.
أن  الوضع في األسواق في  يتمثل  الحالي،  الوقت  أما في 
الواليات المتحدة ستدخل حالة من الركود في الربع األخير 
من عام 2022 أو الربع األول من عام 2023. وقد نتج هذا 
من  والذي  الفيدرالي،  قبل  من  الفائدة  أسعار  ارتفاع  عن 
المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 
الواليات  في  التضخم  معدل  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  يوليو. 
المتحدة في يونيو أيضًا. وقد دعمت تصريحات عضو مجلس 
أنه  ميستر  وصرح  التوقع.  هذا  ميستر  الفيدرالي  االحتياطي 

يساند الزيادة بنسبة 75 نقطة أساس في يوليو.
أدنى  عند  برنت  خام  تداول  تم  األسبوع،  بداية  وفي 
الدوالر  مؤشر  أن  كما   .113 عند  الماضي  للشهر  مستوى 
األمريكي، من ناحية أخرى، فوق 104.0 ويحافظ على النطاق 
103.0-103.50 الذي نتبعه على المدى القصير. باختصار، 
األسهم  على  ضغط  هناك  قويًا،  الدوالر  يزال  ال  بينما 

والسندات والسلع.
أما على المستوى المحلي، سيتم اإلعالن عن بيانات أبريل 
أخرى،  مرة  القياسية  األرقام  التكاليف  تحطمت  كما  ومايو. 
االرتفاع  الوقود سارعوا في  وأسعار  الصرف  وأن سعر  خاصة 

في مايو. ومع ذلك، فإن جدول أعمال هذا األسبوع سيركز 
بال شك على اجتماع لجنة السياسة النقدية )PPK( الذي 

سيعقد يوم الخميس.
الفائدة  المركزي تطبيق خفض سعر  البنك  علق  وقد 
الذي بدأ في سبتمبر اعتبارًا من يناير، وتم الحفاظ على 
سعر الفائدة البالغ ٪14 في آخر 5 اجتماعات. إذن، ما نوع 
الفائدة التي تم اتخاذها في  القائمة على  اإلجراءات غير 

هذه العملية؟
إجراء  تم   •
الليرة  في  تغييرات 
واالحتياطات  التركية 
من  المطلوبة 

العمالت األجنبية.
أدوات  تم تطوير   •

الليرة التركية.
خطوات  اتخاذ  تم   •
الخزانة  وزارة  مع 

كاستراتيجية التحول إلى الليرة.
بمقدار  الفائدة  لسعر  األخير  التخفيض  بعد  حدث  ماذا   •

100 نقطة أساس في ديسمبر؟
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من ٪36 إلى 73.5٪.

• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين من ٪79.9 إلى 132٪.
المنتجين  وأسعار  الزراعية،  المدخالت  تضخم  زاد   •
الزراعية، ومؤشر أسعار المنتجين في الخارج، ومؤشر تكلفة 

البناء، وأسعار بيع المساكن بمعدل قياسي.
األساسي.  التأثير  زوال  بعد  الصناعي  اإلنتاج  تباطأ   •
الطلب  استمرار  مع  ارتفاعها  التجزئة  مبيعات  وتواصل 

المحلي.
• تم تسجيل عجز شهري قياسي في التجارة الخارجية.

• ظل الحساب الجاري مبالغ في التفاؤل وارتفع العجز إلى 
18 مليار دوالر.

• زادت مقايضات االئتمان التي جعلت االقتراض الخارجي 
صعب وزاد عبء السداد أكثر من 850 نقطة أساس.

• ارتفع سعر الدوالر بنحو 30٪.
لماذا ال يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في ظل 

هذا التدهور في البيانات؟
الجديد.  االقتصاد  نموذج  في  للفائدة  مجال  يوجد  ال  ألنه 
ويقال إنه إذا كانت هناك فائدة فلن يكون هناك استثمار وال 
إنتاج وال عمل. ويُعد هذا صحيحًا من الناحية النظرية، ولكن 
حتى عندما يكون التضخم وعالوة المخاطرة مرتفعين، ال يحدث 
االستثمار واإلنتاج. ونظرًا ألن التكاليف مرتفعة جدًا، ال يمكن 
الحصول على العائد المطلوب من الصادرات وتم تأكيد وجود 
عجز في الحساب الجاري. بعبارة أخرى، على الرغم من كسر رقم 
قياسي في الصادرات من حيث األرقام، لألسف، ال يوجد عائد 
لذلك. ولقد رأينا هذا في أقرب تقرير مؤشرات التجارة الخارجية 
لشهر مايو. بينما ارتفع معدل الصادرات بنسبة ٪10 في الشهر 
بنسبة 3.2٪.  المستوردة  المنتجات  انخفض معدل  الماضي، 
نعلم أن الصورة جميلة حتى اآلن، لكن عندما نصل إلى جزء 
القيمة الذي هو المحدد الرئيسي، نرى ارتفاع في قيمة المنتجات 
المصدرة بنسبة ٪13.3، بينما كانت نسبة الزيادة في قيمة 

المنتجات المستوردة 39.4٪!
في واقع األمر، فإن معدالت التبادل التجاري، وهي نسبة 
تاريخيًا.  منخفضة  مستويات  عند  الواردات،  إلى  الصادرات 

ياله من واقع مؤسف جدًا.
بينما ينشر البنك المركزي سياسته النقدية وسياسة سعر 
»سيستمر  بأنه  بتصريحه  البنك  أدلى   ،2022 لعام  الصرف 
في تطبيق نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار 
هذا  مثل  فإن  آخر،  بمعنى  مستدام«..  أساس  على  األسعار 

الهدف قائم بالفعل )!( وقد تم التأكيد على أنه سيستمر.
االرتفاعات  كانت  بينما  تراجع،  هناك  يكن  ولم  تاريخيًا 
متوازنة من 17.20 إلى 17.30. لذلك، لم تعد لجنة السياسة 

النقدية عاماًل في حركة سعر الصرف والسعر يرتفع بالفعل.
ولألسف   17.15 من  اعتبارًا  الفني  المستوى  تركنا  ولقد 
يحافظ السعر على هذا الحد من المقاومة جيدًا هذه األيام. 
وفي الوقت الذي يشكل فيه عدم التراجع من هذا الحد نوعًا 
من الخطر، يظل هذا الموضوع قيد المتابعة حيث ال يوجد 

سوى سجل تاريخي قدره 18.36 للصعود.

» »انفستنج  موقع  عن  نقال   *

البنك المركزي التركي لم يرفع أسعار 
الفائدة في ظل تدهور البيانات ألنه 

ال يوجد مجال للفائدة في نموذج 
االقتصاد الجديد

ملاذا ال يحل املركزي التركي 
أزمة التضخم كالجميع؟

شيناي سيرفوغلو *

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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القوانين،  وفق  يقرر  الذي  فهو  إدارة  مجلس  عن 
أقبل  او  أرفض  يقول  أن  وحده  للمحافظ  يصح  فال 
اإلدارة  مجلس  يجتمع  أن  الضروري  فمن  الشي، 
يصبحو  فإنهم  واال  الميزانية  هذه  لصرف  كامال 

الشرعية. خارج 

هناك  أن  تليفزيوني،  تصريح  في  باشاغا،  وأكد 
المركزي  المصرف  شرعية  في  دولية  شكوات 
المصرف  رفض  اذا  أنه  إلى  الفتا  وشفافيته، 
نفسه  يعرض  فإنه  الميزانية  مع  التعامل  المركزي 
المصارف  معاه  التعامل  وسترفض  للعقوبات 

مع  التعامل  سيرفض  بأنه  أعتقد  فال  الدولية، 
الميزانية.

محافظ  فإن  أمغيب،  سعيد  النائب  تقدير  وفي 
قادرا  يكون  لن  الكبير  الصديق  المركزي  المصرف 
باتفاق  مستشهدا  الميزانية،  تمويل  رفض  على 
ما  حسب  للدولة،  األعلى  والمجلس  البرلمان  بين 

نقلت عنه وكالة »رويترز«.
»رويترز«  إليهم  تحدثت  ليبيين  محللين  أن  غير 
ميزانية  تمويل  المركزي  رفض  حالة  في  توقعوا 
إدارة  من  النواب  مجلس  يطلب  فقد  باشاغا، 
التمويل،  توفير  بنغازي  في  المركزي  المصرف 
إعادة  عملية  فعليا  ينهي  أن  ذلك  شأن  و»من 

المركزي«. المصرف  توحيد 
وهو المعنى نفسه الذي تحدث عنه عضو مجلس 
الدرسي في تصريحات  إبراهيم  بنغازي  النواب عن 
إلى  أشار  حين  الميزانية،  إقرار  من  يومين  قبل 
امتنع  البرلمان في حال  إليها  يلجأ  أن  حلول يمكن 
من  باشاغا،  لحكومة  الصرف  عن  الكبير  الصديق 
التجارية  المصارف  إلى  اللجوء  الحلول  تلك  بين 

الثني. مع حكومة  مثلما جرى  الشرقية،  بالمنطقة 
انتهاء  قرب  »مع  أنه  اعتبر  الشحومي  لكن 
حكومة  وجود  واستمرار  الدولية  المشروعية 
بالشرعية  تحظى  وأخرى  المحلية،  الشرعية  دون 
للمجتمع  حقيقيا  اختبارا  سيكون  البرلمانية 
لجنة  »خيار  يجد  أن  إمكانية  إلى  ملمحا  الدولي«، 
لها  يروج  التي  الليبية  النفطية  اإليرادات  إدارة 

التنفيذ«. إلى  بقوة سبيله  األميركان 
يشار إلى أنه مع استمرار اإلقفاالت النفطية منذ 
ريتشارد  األميركي  السفير  قدم  الماضي،  أبريل 
6 يونيو الجاري بتونس ألعضاء فريق  نورالند يوم 
العمل االقتصادي بشأن ليبيا، بقيادة مشتركة من 
األوروبي  واالتحاد  ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة 
الخاصة  الليبية  »اللجنة  إلنشاء  أولية  خطة  ومصر، 

للرقابة«.
 مشيرا إلى أن هذا الهيكل سيضمن االستخدام 
حققتها  التي  والغاز  النفط  لعائدات  الشفاف 
العام »األساسي«  النفط، لإلنفاق  الشركة الوطنية 
ذلك(،  إلى  وما  واألدوية  الغذاء  وواردات  )الرواتب 

الرئيسية. الليبية  السلطات  إلى  إضافة 

الشحومي: خيار لجنة إدارة اإليرادات 
النفطية الليبية التي يروج لها األميركان 

بقوة يجد سبيله إلى التنفيذ

الصلح: إقرار الميزانية هو أساس 
الرقابة وعلى جميع الجهات تنفيذها 

وفق قوانين الدولة الليبية

 2022 وضع إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 
جهات الصرف والرقابة أمام مسؤولياتها، فلم تكن 
فالغموض  المطاف،  نهاية  النواب  مجلس  موافقة 
في  الميزانية،  هذه  تنفيذ  سبل  حول  قائمًا  مازال 
عن  الشرعية، فضال  تتنازعان  حكومتين  وجود  ظل 
باب  يفتح  الذي  األمر  المالية.  السنة  انقضاء نصف 
المصرف  محافظ  استجابة  مدى  أمام  التساؤالت 
فضال  الميزانية،  لبنود  بالصرف  لاللتزام  المركزي 
رفض  ما  إذا  العمل  ما  حول  األكبر  السؤال  عن 

الميزانية؟ قانون  تطبيق  المركزي 
إقرار  أن  يرى  الصلح،  علي  االقتصادي  الخبير 
أساس  هو  للدولة  العامة  للميزانية  النواب  مجلس 
الجهات  جميع  وعلى  والرقابة،  الفعلي  التنفيذ 
»قد  الليبية«. مضيفا  الدولة  قوانين  وفق  تنفيذها 
للخطة  األساسية  الخطوات  أهم  من  هذه  تكون 

للدولة«. المالية 
الشحومي  سليمان  األعمال  رجل  يقول  حين  في 
من  اليوم  للدولة  العامة  الميزانية  »إقرار  إن 
مثل  التنفيذية  الدولة  مؤسسات  وضع  البرلمان 
المحاسبة  ديوان  مثل  والرقابية  المركزي  البنك 
اختبار  أمام  العدلية،  والمنظومة  اإلدارية  والرقابة 
العام  المال  وإنفاق  تحصيل  لمشروعية  حقيقي 
القانوني«،  النص  مع  اجتهاد  فال  عليه،  والرقابة 
الرسمية  صفحته  على  الشحومي  منشور  حسب 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل  بموقع 
الجبو  وحيد  االقتصادي  الخبير  تساءل  بدوره، 
مشيرا  الميزانية؟  هذه  ستنفذ  التي  الحكومة  عن 
إلى استمرار الخالف والصراع بين الحكومتين، مما 
يصعب تنفيذ الميزانية في ظل االنقسام السياسي 
خصوصا إذا علمنا أن دخل النفط يصب في حساب 
وهي  النقدية  والسلطة  الخارجي،  بالمصرف  خاص 
انقسام،  حالة  في  أيضا  المركزي  ليبيا  مصرف 
سيتعامل  من  مع  المعلوم  غير  من  وبالتالي 

الميزانية. هذه  لتنفيذ  المركزي  المصرف 
مجلس  من  المكلف  الحكومة  رئيس  ويقول 
ليبيا  مصرف  أن  أعتقد  ال  باشاغا:  فتحي  النواب 
المركزي يستطيع أن يقول ال للميزانية، ألنه عبارة 

هل يحسم الحل األميركي معضلة امليزانية الليبية؟
بعد إقرارها من النواب
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حمَّل األمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للنفط أوبك، محمد باركيندو، 
المنتجين مسؤولية ضمان توازن األسواق المستمر بين العرض والطلب.

وقال إن دول المنظمة وحلفاءها ال يمكنهم فرض أي مستويات أسعار على 
ما تفعله السوق، مشيرًا إلى أن رفع األسعار أو خفضها ليسا مسؤولية الدول 

المُنتجة، وفق تصريحات نقلتها وكالة »رويترز«.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه إنتاج دول أوبك النفطي تراجعًا بنحو 
التدريجية  الزيادة  الماضي رغم معدالت  176 ألف برميل يوميًا خالل الشهر 
ونيجيريا  ليبيا  اإلمدادات من  انخفاض  إلى  التراجع  لتحالف »أوبك+«، ويعود 

والغابون، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
أكد األمين العام لمنظمة أوبك، أن الحفاظ على استقرار سوق النفط بصورة 
متواصلة كان الهدف المشترك بين دول المنظمة وشركائها، مستبعدًا أن يكون 

للمنظمة دور في زيادة األسعار أو خفضها.
السادس  بالمنتدى  باركيندو، على هامش مشاركته  أكد  جاء ذلك حسبما 

لمعهد الطاقة العراقي المنعقد في بغداد.

أوبك تتبرأ من رفع أو خفض األسعار
قيس سعيد يوجه رسالة لصندوق النقد

السعر بالدوالرنوع الخام

110.12برنت

104.66غرب تكساس

112.72دبي

113.54سلة أوبك

113.09خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     6/22/ 2022

 7,7 مليار دوالر قيمة اتفاقات 
استثمارية بني مصر والسعودية

وزيرة الخزانة األميركية: الركود في 
الواليات املتحدة ليس أمرا حتميا

دعوات إضراب متزايدة في شركات طيران أوروبية

اعتبرت وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلين األحد أن الركود ليس 
»حتميا« في الواليات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي 
احتمال حدوث  مثيرا مخاوف من  الرئيسية  الفائدة  أسعار  األميركي 

انكماش اقتصادي. وقالت يلين لشبكة 
»إيه بي سي نيوز« األميركية »ال أعتقد 
توقعت  لكنها  حتمي«،  أمر  الركود  أن 
»تباطؤ االقتصاد في خضم انتقاله إلى 
الركود  وفرضية  ومستقر«.  بطئ  نمو 
في الواليات المتحدة باتت أكثر انتشارا 
قرارا  الفدرالي  االحتياطي  اتخذ  بعدما 
الرئيسية  فائدته  برفع  األربعاء  تاريخيا 
احتواء  بهدف  ملحوظ  شكل  في 
أن  الخزانة  وزيرة  وأضافت  التضخم. 
جيروم(  الفدرالي  )االحتياطي  »رئيس 
باول اعلن أن هدفه هو تقليص التضخم 

مع الحفاظ على سوق وظائف قوية. هذا األمر سيتطلب موهبة وحظا، 
ولكنني أعتقد أنه ممكن«، واصفة نسبة التضخم بأنها »مقبولة«. 

وأكدت يلين أن »أولوية الرئيس )جو( بايدن هي خفض التضخم«.
وشهد االقتصاد االميركي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 
الثاني  الربع  بداية  العام. وتظهر  األول من  الربع  %1,5 في  بنسبة 
أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية 

والعقارات ومبيعات التجزئة. 

دعت عدة نقابات أوروبية لمضيفي ومضيفات الطيران لدى شركة 
»راين إير« إلى إضراب في نهاية األسبوع المقبل في فرنسا واسبانيا 
وبلجيكا وايطاليا والبرتغال فيما دعت نقابة اسبانية من جهتها الى 
أيام في يوليو لدى »إيزيجيت«. يبدأ موظفو شركة  إضراب لتسعة 
الطيران االيرلندية منخفضة الكلفة إضرابا السبت واالحد للمطالبة 
»بتطبيق قانون العمل ودفع ساعات إضافية« بحسب النقابة الفرنسية 

لموظفي الطواقم التجارية.
وقال داميان مورغ مندوب الموظفين في النقابة »الشركة لم تعد 
تحترم وقت الراحة كما هو منصوص عليه في قانون الطيران المدني« 
مضيفا ان نقابته »تطالب أيضا بمراجعة الرواتب لموظفي الطيران«. 
في 12 و13 يونيو الماضي، تسبب إضراب بالغاء ربع رحالت راين اير 

في فرنسا، أي حوالى 40 رحلة.
في إسبانيا ، دعت نقابات USO و SITCPLA موظفي راين إير إلى 
بدء إضراب في 24 يونيو حتى 2 يوليو. يطالب هؤالء أيضا بتطبيق 
»حقوق العمل األساسية« و»ظروف عمل الئقة لجميع الموظفين«. 
الكلفة  البريطانية منخفضة  يطال الغضب أيضا شركة »إيزيجيت« 
ألن االتحاد النقابي العمالي يعتزم اإلضراب لتسعة أيام في يوليو في 

مطارات برشلونة وملقة ومايوركا في جزر البليار.
يوليو   1 24 ساعة في  لمدة  إضرابات  إلى  الحركة  ستؤدي هذه 
، 30 و 31 يوليو كما أوضح االتحاد   29 ،  17 ،  16 ،  15 ،  3 ، و 2 
النقابي العمالي. بحسب النقابة فإن »الموظفين في طيران إيزيجيت 
في إسبانيا يتقاضون حاليا راتبا أساسيا قدره 950 يورو« شهريا، وهو 

»أقل راتب« في أوروبا.
في البرتغال دعي موظفو راين إير أيضا الى اضراب من 24 الى 26 
يونيو احتجاجا على تدهور ظروف العمل وكذلك في بلجيكا حيث قلل 
مايكل اوليري مدير عام الشركة من شأن هذه التحركات االجتماعية. 
وقال في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل في 14 يونيو »ننظم 2500 
رحلة جوية في اليوم. وسيستمر تأمين هذه الرحالت رغم ... تنفيذ 
إضراب في أسبانيا او اذا أراد النقابيون البلجيكيون تنفيذ إضراب هنا 

لموظفي الطيران«.
 

الثالثاء  اتفاقية استثمارية  الجانبان المصري والسعودي 14  وقع 
في القاهرة بقيمة 7,7 مليار دوالر، بحسب ما أفادت وسائل االعالم 

الرسمية، غداة وصول ولي العهد السعودي في زيارته إلى مصر.
وزار ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان مصر في مستهل 
جولة في المنطقة تقوده أيضًا إلى األردن وتركيا. ونشرت صحيفة 
األهرام الحكومية على موقعها اإللكتروني أن الهيئة العامة لالستثمار 
والمناطق الحرة »استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين 
الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7,7 مليارات دوالر«، حسب وكالة 

»فرانس برس«
وأضافت الصحيفة أن االتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة كانت 
بين »مجموعات استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية وخاصة«، 
وشملت عدة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة 
المتجددة.  والطاقة  األدوية  وصناعة  الغذائية  والصناعات  الموانئ 
التبادل  قيمة  ارتفعت  فقد  المصري،  اإلحصاء  جهاز  بيانات  وحسب 
التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62 % لتصل إلى 9,1 

مليارات دوالر خالل عام 2021 مقارنة بالعام السابق له.
وبلغت قيمة تحويالت المصريين العاملين بالسعودية 11,2 مليار 
دوالر خالل العام المالي 2021/2020 بارتفاع قدره 17 % عن العام 
المالي السابق له. وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف وطأة األزمة 
الروسية  الحرب  تبعات  جراء  العالم  في  األسعار  وارتفاع  االقتصادية 
األوكرانية. فقد طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل 
في قرض جديد، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة 

العملة المحلية أمام الدوالر األميركي.
وبعد القاهرة انتقل ولي العهد السعودي إلى عمان مساء الثالثاء 
في أول زيارة له إلى األردن منذ توليه والية العهد في السعودية في 
عام 2017. وكان في إستقبال األمير محمد في المطار العاهل األردني 
التي  العالقات  »تعزيز  معه  سيناقش  الذي  الثاني  اهلل  عبد  الملك 
تربط البلدين، وسبل توسيع التعاون في المجاالت كافة، إضافة إلى 
المستجدات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك«، على ما أفاد 

مصدر رسمي أردني.

●   جانيت يلين 

●   طائرات تابعة لشركة ريان إير على مدرج مطار ستانستيد

●  حقل الشرارة النفطي

القاهرة - الوسط 

 العمالق اآلسيوي اشترى من روسيا نحو 
8.42 مليون طن من النفط الشهر الماضي

 الرئيس الصيني لم يخف مطلقاً تقاربه 
من بوتين الذي يصفه بأنه »صديق قديم«

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أول من امس الثالثاء صندوق النقد 
الدولي إلى األخذ في االعتبار العواقب االجتماعية على الشعب التونسي 

لإلصالحات التي يطالب بتنفيذها في إطار قرض محتمل لبالده.
تفاقمتا  حادتين  ومالية  سياسية  أزمتين  تواجه  التي  تونس  وبدأت 
بعد احتكار سعيد كل السلطات في البالد في 25 يوليو 2021، مناقشات 

أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
لكن صندوق النقد الدولي يطالب في المقابل بإصالحات عميقة.

التونسية  الحكومة  قدمت  القرض،  هذا  على  الحصول  أمل  وعلى 
خطة إصالحية إلى صندوق النقد الدولي على مستوى »الجباية والمالية 
في  الحوكمة  وتطوير  الدعم  منظومة  في  التصرف  وعقلنة  العمومية 
المال  وزارة  موقع  على  ورد  ما  وفق  العمومية«  والمؤسسات  الشركات 

التونسية.

»إصالح  أي  من  الحكومة  حّذر  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  لكن 
موجع« في إطار قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

في  الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق  إدارة  مدير  استقباله  وخالل 
صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أكد سعيد »ضرورة إدخال إصالحات 
كبرى مع مراعاة األبعاد االجتماعية« مذكرا، في هذا السياق، بأن هناك 
جملة من الحقوق التي يتمتّع بها اإلنسان، كالحق في الصحة والحق في 
التعليم، ال تخضع لمقاييس الربح والخسارة« كما جاء في بيان صادر عن 

الرئاسة التونسية.
وأضاف البيان »وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا اإلطار، على حرصه 
على الجوانب االجتماعية إلى جانب القضايا االقتصادية والنقدية خاصة 
الدولية  الظروف  عن  فضال  تونس،  بها  مرّت  التي  الفساد  عقود  بعد 

والتقلبات المتسارعة في األعوام األخيرة«.

صداقة بال حدود!

النفط الروسي املحظور في الغرب يتدفق على الصني
الروسي  النفط  من  وارداتــهــا  الصين  زادت 
أرقــام  أظهرت  ما  وفــق  مايو،  في  كبير  بشكل 
على  موسكو  ساعد  ما  األســبــوع،  هــذا  رسمية 
تعويض األسواق الغربية التي حرمت منها بسبب 
العقوبات المفروضة عليها على خلفية حربها في 
من  النفط  واردات  الكمية  هذه  وتفوق  أوكرانيا. 
طن(،  مليون   7.82( السعودية  العربية  المملكة 

أول مزود نفط للصين تقليديا.
مسبوقة  غير  عقوبات  الغربية  الدول  وفرضت 
وخفضت  أوكرانيا،  غزوها  على  ردا  موسكو  على 
الروسيين.  والغاز  النفط  من  وارداتها  خصوصا 
في  الروسية  المنتجات  مقاطعة  مواجهة  وفي 
األجنبية  الشركات  من  العديد  ومغادرة  الخارج 
القوة  على  إال  االعتماد  موسكو  يمكن  ال  روسيا، 

الصينية لتجنب عزلة اقتصادية تامة.
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  وحذرت 
بكين مرارا من أن أي دعم لنظام الرئيس الروسي 
تأثير  من  يخفف  أن  شأنه  من  بوتين،  فالديمير 
العقوبات على موسكو. وفي مايو، ارتفعت واردات 
على   %  55 بنسبة  الروسي  النفط  من  الصين 
أساس سنوي، بحسب األرقام الصادرة اإلثنين عن 

الجمارك الصينية.
من  الماضي  الشهر  اآلسيوي  العمالق  واشترى 
النفط، بحسب  8.42 مليون طن من  روسيا نحو 
بكثير من  أعلى  الكمية  وهذه  الصينية.  الجمارك 
الشحنات الروسية التي تسلمتها الصين قبل عام 
يتعلق بمشتريات  ما  أما في  )5.44 مليون طن(. 
الماضي  الشهر  فارتفعت  المسال،  الطبيعي  الغاز 
 397 إلى  54 % على أساس سنوي لتصل  بنسبة 

ألف طن، بحسب الجمارك.
الغربية  القوى  موقف  مع  بكين  نهج  يتناقض 

منتجات  على  اعتمادها  خفض  تحاول  كانت  التي 
النفط الروسية منذ الحرب في أوكرانيا. وبحسب 
تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية نشر األسبوع 
إلى  الروسية  النفط  صادرات  تراجعت  الماضي، 
الغرب بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا، 
خصوصا تجاه االتحاد األوروبي )3.9 مليون برميل 
3.4 مليون في مايو(  في اليوم في فبراير مقابل 

مليون   0.9( وبريطانيا  المتحدة  الواليات  وتجاه 
برميل في اليوم في فبراير مقابل 0.1 مليون في 

مايو(.
بحسب  الماضي،  الشهر  االنخفاض  واستمر 
تعويضه  »جــرى  لكن  الدولية،  الطاقة  وكالة 
بزيادة الشحنات إلى الصين« وكذلك إلى الهند، 
الروسي  الغزو  تدن  لم  أخرى  آسيوية  دولة  وهي 

برميل  مليون   0.1 من  ارتفاع  مع  ألوكرانيا، 
يوميا في فبراير إلى 0.9 مليون برميل يوميا في 
الرئيسي  االقتصادي  الشريك  بكين  وتعتبر  مايو. 

لموسكو.
الصينية  ــواردات  الـ ازدادت  المجموع،  وفــي 
على   %  80 بنسبة  مايو  في  روسيا  من  اإلجمالية 
أساس سنوي لتصل إلى حوالي 10.3 مليار دوالر، 
وفقا للجمارك. واألربعاء، كرر الرئيس الصيني شي 
في  وذلك  وروسيا،  بالده  بين  التقارب  جينبينغ 

مشاورات هاتفية مع نظيره فالديمير بوتين.
تلك  خالل  والروسي  الصيني  الرئيسان  اتفق 
المكالمة الهاتفية على توسيع التعاون في مجال 
الصين  وشهدت  للكرملين.  بيان  وفق  الطاقة، 
التي تتشارك في أربعة آالف كيلومتر من الحدود 
في  الطاقة  من  حاجاتها  في  ارتفاعا  روسيا،  مع 

العقود األخيرة نظرا إلى نموها االقتصادي.
والعام الماضي، زودت روسيا العمالق اآلسيوي 
16 % من نفطه، بحسب مصرف »إيه إن زد«. ولم 
يخفِ الرئيس الصيني مطلقا تقاربه من فالديمير 

بوتين الذي يصفه بأنه »صديق قديم«.
ومنذ وصوله إلى الحكم في الصين العام 2012، 
مرة.  ثالثين  من  أكثر  الروسي  نظيره  شي  التقى 
األول  وكان  فبراير،  إلى  للرئيسين  لقاء  آخر  ويعود 
لهما منذ بدء تفشي وباء كوفيد19- أواخر 2019. 
أوكرانيا،  في  النزاع  بدء  من  أسابيع  ثالثة  وقبل 
على  بكين  في  بوتين  الصيني  الرئيس  استقبل 

هامش افتتاح دورة األولمبياد الشتوية لعام 2022.
حدود«  بال  »صداقة  المناسبة  تلك  في  وأعلنا 
وال سيما  االتفاقات  عددا من  ووقعا  بلديهما  بين 
الهجوم  بدء  منذ  الصين  وترفض  الغاز.  في مجال 
الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير استخدام عبارة 
»غزو« لوصفه وتوجه أصابع االتهام في النزاع إلى 
الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي. وامتنعت 

السلطات الصينية عن التنديد بالعملية الروسية.

● الرئيس الصيني شي جينبينغ )يمين( والرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل لقاء في بكين،  )أرشيفية: أ ف ب( 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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المتحدة من مؤسسة  األمم  إلى  السابقة  المؤسسة 
النفط كانت »استهانة بالقضاء الليبي« وفق قوله.

مصطفى  النفط  مؤسسة  رئيس  عون  وطالب 
صنع اهلل بعدم الصمت حيال القائمين على عمليات 
من  أحد  مصلحة  في  ليس  ألنه  األخيرة  اإلقفال 
الليبيين خاصة أن المرات السابقة تسببت في كوارث 
اقتصادية ومالية لليبيين، محذرا من أن استمرار هذه 
اإلقفاالت قد ينتهي بالدولة الليبية إلى االرتهان إلى 

البنك الدولي.
كما استنكر عون »الصمت الدولي« حيال عمليات 

بخالف  النفطية  والموانئ  للحقول  األخيرة  اإلقفال 
المرات السابقة التي كانت تتصدى لها الدول الست 
الكبرى )الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
بإمكانها  الدول  هذه  أن  معتبرا  وإسبانيا(،  وإيطاليا 
المتكررة  اإلقفال  عمليات  حلحلة  في  المساعدة 

للحقول والموانئ النفطية.
وقال عون إنه قصد في البيان األخير لوزارة النفط 
والغاز حث هذه الدول على التدخل في أزمة اإلقفال 
الصادرة  األمن  مجلس  قرارات  إلى  استنادا  األخيرة 
منذ العام 2011، وباعتبار أن ليبيا جزء من المجتمع 
لالستثمار  الدولية  الشركات  إلى  واحتياجها  الدولي 
في قطاع النفط وتطويره باعتبار هذه الشركات هي 

المسيطرة التكنولوجيا الخاصة بهذا القطاع.
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  عون  وحمل 
الوطنية عبدالحميد  الوحدة  المنفي ورئيس حكومة 
الدبيبة المسؤولية عن استمرار رئيس مجلس إدارة 
»مخالفات«  ارتكاب  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

إلى  اهلل  صنع  أحال  أنه  إلى  مشيرا  وإدارية،  قانونية 
التحقيق »ألنه ارتكب جرائم« وكان يتعين عليهما أن 
يحققا معه وهو ما لم يحدث. نافيا أن يكون خالفه مع 

صنع اهلل شخصيا.
هذا  عون  اعتبر  النفط،  عائدات  تجميد  وبشأن 
اإلجراء »قرار غير صائب« ألنه سيؤثر على المشاريع 
وزارة  أن  إلى  مشيرا  تنفيذها،  بدأ  التي  التنموية 
مجلس  رئيس  مطالبة  على  تطلع  لم  والغاز  النفط 
النواب للمؤسسة الوطنية للنفط بتجميد اإليرادات.

ورجح عون أن يكون مجلس النواب هو من يحمي 
رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل، الفتا إلى 
مجلس  من  مذكرتين   2021 يونيو  في  تسلم  أنه 
عبدالحميد  الحكومة  رئيس  إلى  موجهتان  النواب 
المؤسسة  من  اهلل  صنع  بتنحية  للمطالبة  الدبيبة 
بإقالته لكن  الوزراء  له رفع توصيات لمجلس  وسبق 
هذا لم يحدث، معتبرا أن صنع اهلل »ال يملك الخبرة 
إلدارة المؤسسة الوطنية للنفط«. متهما إياه بإزاحة 
عن  بعيدا  الوطنية  النفطية  الخبرات  من  العديد 

القطاع.

تطوير إنتاج النفط والغاز في ليبيا
النفط  إنتاج  ورفع  تطوير  على  ليبيا  قدرة  وعن 
والغاز، يرى عون أن ذلك ممكن لكنه يحتاج لبعض 
لمحطات  الحالي  االستهالك  أن  إلى  الفتا  الوقت، 
الكهرباء في ليبيا من الغاز يقدر »بحوالي مليار قدم 
كان  إيطاليا  إلى  والتصدير  يوميا،  الغاز  من  مكعب 
أن  إلى  مشيرا  الغاز«،  من  مكعب  قدم  مليار  حوالي 
صنع اهلل تفاهم مع شركة إيني لتقليص كميات الغاز 
حوالي  حاليا  لتبلغ  الربع  إلى  إيطاليا،  إلى  المصدرة 

»250 مليون قدم مكعب يوميا«.
المعلومات  بحجب  اهلل  صنع  قيام  عون  واعتبر 
المتعلقة بعمليات اإلنتاج والتصدير عن وزارة النفط 
والغاز »استخدام سيئ للسلطات« من جانبه، مطالبا 
لإلنتاج  الحقيقية  األرقام  عن  اإلفصاح  بضرورة  إياه 
الوطنية  للمؤسسة  مكاتب  فتح  منتقدا  والتصدير، 
التي  المتحدة  للنفط في لندن وهيوستن بالواليات 

أكد أن »ال قيمة لها«.
أال  في  أمله  عن  المقابلة  ختام  في  عون  وأعرب 
يستمر اإلقفال النفطي لتجنب مزيد الخسائر المالية 
للدولة الليبية وتفادي أي تداعيات سلبية يمكن أن 
مناشدا  اإلقفال،  فترة  كلما طالت  البالد  إليها  تصل 
األطراف كافة تغليب العقل والحكمة ومصلحة الدولة 

العليا.

صمت دولي حيال عمليات اإلقفال 
األخيرة للحقول والموانئ النفطية

كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، 
محمد عون، آخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من 
من  عدد  إقفال  في  المتسببين  مع  للتواصل  الوزارة 
الحقول والموانئ النفطية بمناطق في شرق وجنوب 
الجهة  تحديد  أو  اتهام  أي  توجيه  رافضا  البالد، 
المتسببة في عمليات اإلقفال رغم تأكيده أن ورائها 

»إرادة سياسية«.
لجنة  الماضي،  أبريل   19 في  عون،  وشّكل 
اإلقفاالت  في  المتسببة  الجهات  مع  التواصل  تتولى 
بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد 
أي  دون  جديد  من  النفط  فتح  إلعادة  حلول سريعة 
شروط. ونفى عون خالل حديثه مع برنامج »نسخة 
مساء   ،»WTV« الوسط  قناة  عبر  العام«  الرأي  إلى 
بالمنطقتين  االجتماعيين  الفاعلين  األحد، مسؤولية 
بعدما  النفطية،  اإلقفاالت  عن  والجنوبية  الشرقية 
تأكد ذلك من خالل اللجنة المكلفة من وزارة النفط 

والغاز.
الوزارة  المكلفة من  التواصل  وقال عون إن لجنة 
تواصلها  بعد  مسدود«  طريق  شبه  إلى  »وصلت 
الشرق  في  االجتماعيين  في  الفاعلين  مختلف  مع 
والجنوب، مرجحا أن تكون »أوامر صدرت إلى حرس 
والجنوبية  الشرقية  بالمنطقتين  النفطية  المنشآت 
رئاسة  في  المتمثلة  يتبعها  التي  األعلى  الجهة  من 

األركان للقيام بذلك«.
وبسؤاله عما إن كان هناك تواطؤ من المؤسسة 
قال  األخيرة،  اإلقفال  عمليات  حيال  للنفط  الوطنية 
عون »هذا ما استخلصناه، باعتبار أن )رئيس مجلس 
قدم  أن  سبق  اهلل  صنع  مصطفى(  المؤسسة  إدارة 
شكوى رسمية إلى لجنة العقوبات بمجلس األمن في 
الحليق  السنوسي  الشيخ  أحدها  معروفة  شخصيات 
وما  الشرقية  المنطقة  في  الجيش  ضباط  وبعض 
كان  أنه  واعتقد  اآلن  إلى  قائمة  الشكوى  زالت هذه 
السابقة  اإلقفال  عمليات  حيال  صوته  يرفع  دائما 
يشاركوه  المتحدة  واألمم  األجانب  السفراء  وبعض 
في هذا الموقف لكن هذه المرة صمت شبه مطلق 
حتى البيانات التي صدرته منه أو من الجهات األخرى 

الداعمة له كانت محتشمة جزئيا«.
الصمت حيال  وتساءل عون خالل حديثه عن سر 
جراء  يوميا  الدوالرات  ماليين  الليبية  الدولة  خسارة 
شكاوى  أن  رغم  ضجة  إثارة  دون  اإلقفال  عمليات 

إغالق النفط في ليبيا.. »أوامر عليا«
 تواطؤ مؤسسة النفط في اإلقفاالت .. و مجلس النواب يحمي صنع الله

عون في برنامج »نسخة إلى الرأي العام«:
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جدل العوكلي والككلي: 
املوضوعية في منظور الواقع

في  الليبية  الثورة  الستعادة  السيميوتيكية  القيمة  مهم  مقال  في  العوكلي  سالم  الكاتب  تناول 
القرار  بدايات سلب  إلى  يرمز في نظري  تحريفي  وإن طالها تدخل  الملكية  الحقبة  لرمزيات   2011
الثوري من الحشود المُسيَّرة. وقدر لمناسبة المقال أن تنحرف إلى تناول »موضوعي« لعثرات سالم 

العوكلي الموضوعية في مقاله من جانب الكاتب عمر أبوالقاسم الككلي.
إن مبدأ مقالي هو مخالفة لموقف األستاذ الككلي، هدفه إثراء هذا الجدال وإضافة الزخم الخليق 

بخطورة شأنه.
عن  والصادرة  العلوم،  في  خاصة  وبصفة  عامة،  بصفة  للموضوعية  التهديدات  أخطر  إن 
التفكيكيين الفرنسيين، إنما وصفت بدقة في الجرائد األميركية المحافظة باعتبارها تمثل »نهاية 
المقال  بهذا  ننأى  فإننا  العلوم،  فلسفة  في  فهمنا  يقصر  وإذ  وقيمها«.  ومبادئها  الغربية  الحضارة 
وطبيعة  خبراتنا  صور  من  والذاتي  للموضوعي  بعده  من  األلمانية  والمثالية  الكانتي  التقسيم  عن 
إليه من  أفضت  وما  الفرنسية  التفكيكية  إلى  ونلتفت  أخالقية،  أم  كانت  وأحكامنا، جمالية  تخيالتنا 
العربي  المثقف  انشغال  تفكيك  في  عون  من  لنا  تمد  أن  يمكن  ما  إطار  في  فلسفية،  »فضائح« 

المزمن بالموضوعية.
الكاتب الذي يتعامل مع مواد معقدة، لقبضته على ما يقصد  العادي، ودع عنك  الفرد  إن إحكام 
أضحى من أسباب القلق المزمن في عصر ما بعد فرويد، حيث يمكن للهفوات اللفظية والسقطات 
إرادته إليصال معنى نقي غير ملوث بذاتيته وذاتية  الفرد رغما عن  »الذاتوية« أن تقتحم مقصود 
المخاطب. وفيما يبقى الككلي كآخر ممثل بارز لفكر المثقفين اليساريين في ليبيا، يجد آخرون لم 
حال  يشكل  فيما  الموضوعية  محافظة،  ليبرالية  نحو  قليال  بها  انحرفوا  وإن  يساريتهم،  عن  يتخلوا 
الككلي  يجده  فيما  الراهن  الوطني  الموقف  وفساد  وغوغائية«  و»فوضوية  منطقية«  لـ»ال  معقوال 
انحرافا ذاتويًا. وعلى هذا األساس، وألنه قد قدر لنا والمتهم إحباطنا المزمن وعقدة نقصنا الخطيرة 
عبدالسالم  فرج  كتب  الفكرية،  مواقفنا  على  الموضوعية  الغربي إلسباغ  النجاح  بأمثلة  نستعين  أن 
الترهوني وقبل أكثر من عشر سنوات، أي في فجر الثورة الليبية، مقااًل بعنوان »في مديح الملكية« 
سرعان ما أتبعه بسلسلة مقاالت عبرت عن رغبته »الشخصية« في استدراك ما استشرفه من أزمات، 
استعادة  مثال  ضرب  أخرى  وفي  سبتمبر،  انقالب  تأييد  على  »الليبرالي«  ندمه  بعضها  في  تناول 
تحول  من  الملكية  استعادة  إليه  أفضت  وما  فرانكو  القومي  الجنرال  وفاة  بعد  اإلسبانية  بوربون 

ديمقراطي وازدهار اقتصادي غير مسبوق في البلد األوروبي الفقير.
الملكي  النظام  ناهضت  التي  للتيارات  الفريدة  للطبيعة  لوصفه  العوكلي  على  الككلي  احتج 
أحمد  ادعاءات  إزاء  العدواني  العوكلي  موقف  ورفض  والضجيج«،  »بالهيجان  ليبيا  في  الكالسيكي 
الشباب  بشغف  تدفع  كانت  حقبة  في  الملكي  الحكم  بإسقاط  سارعت  التي  العرب  وصوت  سعيد 
إزاء  وعنف  بقسوة  الخمول  صفر  إلى  »األممي«  والكفاح  الكبرى«  »بالسرديات  المثقف  العربي 
استعادة  في  التفكير  معقولية  عدم  إلى  ضمني  بشكل  الككلي  ألمح  وأخيرًا  السبعينيات.  إحباطات 
أن  حين  في  بالسنوسيين،  تتمسك  لن  مغاير  بمشروع  اآلن  ترتهن  التي  برقة  الليبية ألن  الملكية 
مشروع  ويدير  يوجه  أن  يمكن  وال  بالسنوسية  مبال  غير  األحوال  أحسن  في  الطرابلسي  اإلقليم 

الملكية في ليبيا.
نحو  يكن على  وإن  للمسألة،  اتخذ منظورًا »شخصيًا«  إنما  الككلي  األستاذ عمر  لكن في نظري 
أكثر إنصافًا من احتجاج إدريس المسماري الحاد على ترويج ضيف برنامج إذاعي الستعادة الملكية 

في ليبيا.
أواًل يطالب الككلي بحركة قومية مناهضة للهيمنة الغربية، خالصة للعقل مطهرة من الصخب، 
غير غوغائية وصاحبة مشروع تنموي. بيد أنه وكما رأى Jacque Derrida بعد أن أفرد فصاًل كاماًل 
باحتجاجه على  أتصرف  أن  النموذجي يحق لي  السياسي  المسرح  Antonin Artaud عن  لمفهوم 
الفاشية  طرحنا  فإذا  تماما«.  المفهومة  التطلعات  هذه  تلبي  بقومية  نسمع  »لم  فأقول:   Artaud
في  نرى  أن  يصعب  جانبا،  الغوغائي  عبدالناصر  مشروع  من  انطالقًا  المنطقة  دمرت  التي  العربية 
القوميات األوروبية نزعة اعتدال أو اتزان، ذلك أنه من طبيعة القومية بصفتها أيديولوجية تعبوية 
أن تناشد العواطف وتستبد على التردد العقالني للحركات اإلصالحية. في االتحاد السوفياتي ماتت 
يستنكف  روسية  قومية  التسلطي  نظام ستالين  ورافق صعود  لينين  بوفاة  األممية  الثورة  شعارات 
السكان  تصفية  وراء  تقف  زائفة  قومية  كانت  المتحدة  الواليات  وفي  القيصر.  استدعائها  من 
برنامج  وراء  وأخيرًا  الماضي،  القرن  وثالثينيات  في عشرينيات  الجنوب  في  الزنوج  األصليين، وشنق 

ترامب »المجنون« على رأي أساتذتي األميركيين المغرقين في مزاعمهم العقالنية.
سحق  بعد  يعاجل  العربية  الفاشية  لصعود  السابقة  الحكومات  على  الضمني  الككلي  حكم  إن 
القضاء  بضربة  تاريخية  مكاسب  حقق  الذي  الوطني  للنضال  الليبرالية  للقاعدة  عبدالناصر  دبابات 
التام: إن دور مصطفى النحاس باشا التاريخي في تهذيب النظام الملكي المصري ومناكفة االحتالل 
لسورية  االستقالل  حققوا  ومن  األتاسي  هاشم  جهود  كذلك  تماما،  عنه  النظر  يصرف  اإلنجليزي 
تعد باطلة باعتبارها ال تندرج تحت لواء سردية قومية كبرى، وإنما كافحت لحفظ هويتها الوطنية 

الخاصة.
بغير قصد.  أو  بقصد  يُضل مواطنيه  أن  يمكن  المثقف  أن  إلى  المثقف«  أشرت في مقال »نفق 
سقوط  أسباب  من  كانت  ولربما  الملكي،  النظام  مهاجمة  في  نشطا  النيهوم  الصادق  كان  لقد 
مقابل  في  للمطبوعات،  الرقابي  نظامها  هشاشة  القبلية  تحالفاتها  برغم  السلس  الليبية  الملكية 
رقابة اإلرهاب التي ال تزال تمارسها الفاشية العربية إلى اليوم. كما أن سقوط قتيلين في تظاهرة 
تخللتها أعمال شغب كان ينبغي أال يذكر حتى ليبدو كاتبنا يعدد مساوئ النظام الملكي، فهو بذلك 
كذلك  الليبية.  األمة  حظ  وعثرة  الممتدة  العراق  وأزمة  السورية  األمة  تراجيديا  إزاء  وجهه  يبيض 
يطالبون  أنهم  أيضا،  جهلوا  لربما  أو  األقل،  على  شبابهم  في  نظرهم،  الككلي  جيل  مثقفو  صرف 
الجمهورية  إلى  بوربون،  فرنسا  مثال  على  إقطاعيا  عهدا  تصوروه  مما  طموحة  تاريخية  بقفزة 
من  قرون  بعد  المؤلفة  السياسية  أنظمته  هشاشة  العربي،  العالم  لخصوصية  نفي  في  الخامسة، 
لم  جنيني  طور  في  برجوازية  طبقة  وتعثر  الحكم،  ممارسة  في  عريقة  مالكة  أسر  غياب  االستعمار، 
األقل  على  المرغوب  الثقافي  تأثيرها  ممارسة  عسكرية  وتصفيات  عالميتان  حربان  لها  تسمح 
المملكة  براءة«  »عدم  على  الككلي  احتجاج  فإن  كذلك  الديمقراطي.  التحول  من  األول  الطور  في 
الليبية من الفساد ال يصلح في عصر ما بعد ماركس، حيث تتحطم السرديات الكبرى للتغيير الثوري 
الثقافية  المنظومة  في  العميق  البرجوازية  األيديولوجيا  تغلغل  عن  وإنجلز  ماركس  وحي  بطرقات 
المراكمة  وفي  خصومها  إسقاط  في  للعنف  ممارستها  آثار  طمس  إلى  هادفة  الغربية،  للمجتمعات 
األولية للبروليتاريا لتغدو جاهزة لقبول أي عرض عمل. الديمقراطية الغربية ليست أبدا أنقى نظام 
حكم، فاإلنسان أضعف وأقل نزاهة من أن ينشئ اليوتوبيا، وتظاهرات الطلبة واألساتذة الجامعيين 
خدموا  بسطاء  شرطة  رجال  لعنف  منافس  بعنف  قوبلت   1968 العام  ولندن  باريس  في  اليساريين 

الحكومة الليبية إذ ذاك.
والمعسكر  إسرائيل  العربية ضد  الفاشية  نية  في حسن  يشكك  لم  الذي  الككلي  األستاذ  ويصر 
الغربي في مقال نشر قبل سنوات، على صرف النظر عن الموضوعية المحتملة في االحتجاج بجملة 
العهد  عليها  تقادم  أسرة  إلى  ينتمي  ملكا  العربية، بصفته  القمة  في  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك 
»أنت مين جابك  الحجاز،  في  الهاشمي  الوجود  إنجليزية على تصفية  بمباركة  السلطة وعملت  في 
األميركية  االستخبارات  لتأكيد  الككلي  انتظار  يطول  أن  وأخشى  باهلل«.  قللي  جابك،  مين  للحكم، 
سبتمبر  انقالب  لهندستها  لتأكيدها  انتظاري  سيطول  كما  المذنبة،  الناصر  عبد  بروبغاندا  مزاعم 

برغم أنوف اإلنجليز.
وبوارق  التفكيكي  الناقد  تخمينات  فيه،  تحبط  الذي  نفسه  الوقت  في  التفكيكية،  المدرسة  تبرر 
الراسخ  واالعتقاد  الجديدة،  الغربية  والماركسية  الكالسيكية  للماركسية  االتهامية  النبرة  إزاء  فكره، 
للليبرالية واأليديولوجيا المحافظة، إنها تدرك تعقيدات الواقع السياسي وتقلباته، وتتهيأ لقبول أو 
الوعي  لنمو  فائدة  وأعظم  أعمق  اإليجابي  جانبه  معرفيا  قلقا  يولد  ما  مفتوحة،  نهايات  ترويج  حتى 

اإلنساني.
وإذًا، يتراءى لي أن الككلي في تعقيبه على عودة رمزيات الحقبة الملكية، قابضا بقوة على داللة 
أن تستند  أن تعود، ال بد  لها  إذا كان  ليبيا  الملكية في  بأن عودة  برقة، يوحي  الثورة من  انطالق 
إلى مشاعر »دينية« كانت قوتها التعبوية قد تراجعت منذ أن قرر الملك إدريس األول إقامة نظام 
كزعيم  إنما  السنوسية،  للطريقة  كشيخ  الملك  شخصية  من  وتفسيره  وحيه  يستخلص  ال  علماني 
وطني. في هذه الصورة ال يجدر بالطرح المتزن أن يتوقع من طرابلس قيادة مشروع إعادة الحكم 
ُكتِب علينا أن نعود  الراحل. وألنه  الملك  أو حتى استثنائية  الملكي، ألن اإلقليم ال يعترف بقداسة 
إلى المثال اإلسباني حتى نتمسك بقبس حزين من موضوعية، يجدر أن نشير إلى أن إقليم قشتالة، 
مركز الملكية اإلسبانية ومنبعها التاريخي، لم يكن متحمسا لخوان كارلوس بوربون بقدر أندلوسيا 
معارضين  كانا  الفريدة،  بقوميته  المتمسك  ونافار  الفوضويين،  معقل  كتالونيا  أن  حين  في  مثال، 
تقليدي  وجنوب  ثقافة،  أغنى  شمال  بين  بالتقسيم  مهددا  كان  الذي  البالد  في  الملكية  الستعادة 

مفتقر متدين.
ولكن  للملوك،  المناهضة  وقيمه  مبادئه  على  وثباته  القومي  بموقفه  الككلي  إيمان  أتفهم 
الشبيبة  لعقول  العربية  الفاشية  الحكومات  تغييب  إزاء  تشاؤميتهم  المثقفين  من  غيره  أشارك 
لشباب  زواج  وصناديق  هدامة،  تطهيرية  عدوانية  وشعارات  مخدرات  من  بأنواعها  بالهلوسات 
تشرف  وخرافة  العالم،  في  بسابقتها  نسمع  لم  وبرلمانات شباب  أوالدهم،  إعالة  يملكون  ال  فقراء 
مناهج  جامعي  أستاذ  فيه  يصف  أليم  بواقع  مصطدمين  الدولة،  برعاية  إرهابية  أجهزة  عليها 
فاكهة  بأنه  الماهوغني  تعرف  إعدادية  اإلسالم« ومعلمة مدرسة  بكونها »حرام في  ويونغ  فرويد 
للمثقفين  أنموذجا  قدمت  الهاشمية  األردنية  المملكة  إن  مذاقها.  لها  يطيب  أن  أرجو  تؤكل، 
الليبيين على جيش منظم يضحي بجنوده في الحرب على المخدرات الواردة من سورية الفاشية، 
هذا  إن  خالصة.  عربية  بجهود  الدولية  التصنيفات  في  القاهرة  في  األميركية  تتقدم  وجامعة 
بديمقراطية  إذ نطالب  بالموضوعي  أن نصفه  نتجاوزه بموقف يمكن  أن  المحزن ال يمكن  الواقع 
الثقافية  التحديات  نواجه هذه  ونحن  أصال،  الناقص  الغربي  النمط  على  كاملة  تمثيلية جمهورية 
التجربة  ذات  بتونس  أحرى  لكان  للتطبيق  قابلة  الككلي  مطالب  كانت  وإن  الخطيرة،  والمعرفية 
هذا  إن  األزمات.  لزوابع  تثبت  نزيهة  ديمقراطية  تطور  أن  العراق،  عنك  ودع  المميزة،  الثقافية 
مغامراته  من  واحدة  في  قرر  الذي   Dan Brown عبث  عن  فقط  العمق  بدرجة  يختلف  الموقف 
يلهمُه.  األميركي  النموذج  ألن  الملكية  إلغاء  إلى  سيتجه  إسبانيا  عهد  ولي  أن  الناجحة  الروائية 
علمانية  نزعة  وبكل  برقاوية،  قناعة  وبعض  ديريدي،  قلق  من  وكثير  ماركسي،  غضب  من  بشيء 
وبحر  الحرب  أتون  من  بلدهم  انتشال  مثقف  شباب  من  القالئل  ورفاقي  أساتذتي،  أطالب  حامية، 
معرفيا  نريده  الذي  التحول،  بقيادة  المغيب  أمتهم  وعي  أمام  التزام  بإبداء  المصطخب  الجهل 
نزيهة  ملكية  باسترجاع  األول،  إدريس  الليبية،  األمة  مؤسس  قاده  الذي  لذلك  مقاربا  ثقافيا 

تستثمر مقدرات البلد وأرصدتها المهددة، في التعليم وبناء األفراد أوال وقبل كل شيء.

عبد الكافي المغربي

من  الخامس  الخميس  يوم  الجزائر  استقلت 
إلى  وصلت  قد  فرنسا  كانت   .1962 يوليو 
 .1830 العام  العاصمة  قرب  فرج  سيدي  شاطئ 
وحين  ويزيد.  الزمان  من  قرنًا  االحتالل  دام 
إحراق  للعدوان..  آثــار  ثمة  االستقالل  إعــالن 
المستوطنين  مراكز  بقايا  الجزائر.  مكتبة 
وقاعدة  والحركيون  وعمالئه..  السري  والجيش 

عسكرية في عنابة.
الثوار  عقد  أن  بعد  استقلت  الجزائر  لكن 
كانت  واالستقالل.  التحرير  تحقيق  على  العزم 
وظالله  التاريخ  أطــيــاف  عبر  تــتــراءى  الــصــور 

والتضحيات. المقاومة  المختلفة.  وألوانه 
مع  الشعوب  ووقفة  واألساطير  البطوالت 
تاريخًا  كان  ذلك  المشاهد.  تلك  عبر  الجزائر 
في  استقلت  والجزائر  لوحده.  أسطورة  لوحده. 
وسيول  والعذابات  المعاناة  بعد  األحــوال  كل 
ملحمة  واألحــيــاء.  والقرى  الجبال  في  الدماء 
سوى  يغفلها  ال  وتاريخية  معاصرة  إنسانية 
يدركون  وال  يعرفونه  وال  التاريخ  يغفلون  الذين 
هنا  الممتدة  العريضة  وخطوطه  تفاصيله 

وهناك.
الجزائر  في  المقاومة  خاضتها  معقدة  ظروف 
والتاريخية  والوطنية  اإلنسانية  النواحي  من 
منقطعة  ببسالة  الزجاجة  عنق  من  نفذت  لكنها 
لحظة  في  آخر..  ركام  في  نفسها  لتجد  النظير 
منذ  الصيف  ذلــك  االستقالل  عشية  الـــوالدة 

عامًا. ستين 
ومفترقات  وطـــرق  مــفــاوز  هــنــاك  وكــانــت 
االنفجار  وقع  حين  تجاهلها  يمكن  ال  وعالمات 
التحرير  جــيــش  الــصــعــبــة:  الــــوالدة  لحظة 
بمالبسه  تعلق  العاصمة  دخل  الذي  بتشكيالته 
بلة ورصيده  الجبال. بن  المعارك في  أغبرة  آثار 
خده  وبن  اآلخرين.  الثوار  رفاقه  مع  التاريخي 
فرحات  بعد  الموقتة  الحكومة  ورئيس  الصيدلي 
الجزائرية  هويته  عن  يسأل  ظل  الذي  عباس 

ويردد على الدوام.. من نحن؟
)وحــدة  في  تتحدد  الصعبة  ــدروب  ال مفازة 
الثورة( في وجه كل الظروف. الوحدة التي تظل 

المركز والعصب وتسند الثوار أمام الجوائح.
تواجهه  االستقالل  معقد وصعب عشية  وضع 
والتالل وماسحي  المدن  العاصمة وكل  الجزائر. 
التي  واألجيال  الثورة  وأبناء  والفقراء  األحذية 
نوفمبر  أول  في  إعالنها  منذ  انقطاع  بال  ضحت 
الثوار  األطراف.  بين  الخالفات  اشتعلت   .1954
أصحاب  أنهم–وهم  أنفسهم  في  يرون  كانوا 
الجزائر-  تحرير  على  أقسموا  الذين  التضحيات 
وتولي  المسؤولية  إلــى  ــرب  األق أنهم  ــرون  ي
كانت  تضحياتهم  االســتــقــالل.  عقب  األمــور 
كبيرة. وكان ثمة تقاطع مع من كان في الخارج 
القاعات والفنادق الفخمة  يناضل في رأيهم عبر 
الخلط  هذا  عبر  وتواجهت  الرسمية.  والسيارات 
التحرير  جبهة  الجزائر.  حكم  تود  التي  القوى 

الفاقة  تكسره  ولم  ليتحرك،  بعد  الليبي  يُجع  لم 
ألجلها.  ليتمرد  لــالرض  وجدانًا  يبن  ولم  ليقوم، 
على  معتاد  بشر  هشاش  يــزال  ال  كعربي،  الليبي، 
الحياتي  التكيف  يمارس  الخنوع،  بالط  في  السياط 
مقارنتنا  صعوبة  تأتي  هنا  من  آخر.  ومتاع  بالبلعطة 
الناس  حراك  حيث  من  وتونس  كالسودان  بالجوار 

الشارع. في 
ريعي،  نظام  في  ترعرعنا  كليبيين  أننا  الحتمي 
بأن  اعتقاد  وسادنا  مشهود،  نقابي  غياب  وسط 
الريعية،  بذات  بذخًا  أكثر  ثراء  نقلة  ستكون  فبراير 
القانون  كدولة  التعقيد  شديدة  الشعارات  رغــم 
مقولة  أن  ولربما  حينها،  رفعت  التي  والمؤسسات 
الفكرة  تلك  شــرح  لتبسيط  كفيلة  جــاي«  »الخير 

المزعومة. للنقلة 
وذات  والفساد  واالنسداد  السقوط  رغم  نزال،  ال 
ال  فنحن  يبدو،  ما  على  الــدرس  نــدرك  لم  الوجوه 
ومنطلقاتنا  مدننا،  نوافذ  خالل  من  لليبيا  ننظر  نزال 
ال  بينما  ومحيطها،  الذات  متطلبات  في  المحصورة 
رغم  واحد  كجسد  ليبيا  يخاطب  األمن  مجلس  يزال 
يكون  قد  لحالنا  الوصف  هذا  واالنقسام.  الفرقة 
ثانيًا،  وسياسة  أواًل  شعبًا  واقعيًا؛  ولكنه  بسيطًا 
األرض  على  المسافة  في  القابع  الفراغ  حالة  ليعكس 
أربــاب  حيثما  نيويورك،  ومدينة  ككل  ليبيا  بين 
بمحدودية  معرفتهم  رغم  الذين  السابع،  الفصل 
حقيقية،  حلول  صنع  في  ساستنا  ومهارات  طاقات 
لينة،  دبلوماسية  لغة  معهم  ينتهجون  يزالون  ال 
كل  من  الممنهج  السياسي  السابوتاج  نهج  رغم 
فاغنر  وحضور  النفط،  كإقفال  الليبي،  الصراع  أطراف 
ألجل  للمليشيات  األسود  والتمويل  دوليًا،  المتهمة 
على  ذاتها  تفرض  طارئة  سياسية  كيانات  حماية 
باعتراف  الظفر  ألجل  تناور  تــزال  ال  وأخــرى  الكل، 

دولي.
تهريب  بحالة  تام  علم  على  السابع  الفصل  أرباب 
سفينة  كقصة  وقنواتها،  لليبيا  المستمرة  األسلحة 

والقوات  الموقتة  والحكومة  وأدوارها  بتاريخها 
القادمة من غبار المعارك في الجبال البعيدة.

من  ــال  ــي األم آالف  بعد  على  بــنــغــازي  فــي 
الحكومة  تحاول  ــراف.  األطـ تلتقي  األوراس 
ينفتق.  أن  إلى  طريقه  في  هو  ما  رتق  الليبية 
والظروف  المقاييس  بكل  للغاية  صعب  وذلك 
صبري  علي  يصل  والدائرة.  المحيطة  واألحوال 
ومعه  عبدالناصر  من  مبعوثًا  القاهرة  من 
قرب  تستعر  والخالفات  هيكل.  حسنين  محمد 
مقر  إلى  االجتماعات  تنتقل  ثم  المدينة.  سباخ 
الشد  ويكثر  طرابلس  في  الليبي  البرلمان 
برئاسة  الموقتة  الحكومة  وترفض  والجذب 
والتدخالت  والوساطات  المحاوالت  كل  خده  بن 
معلقًا  كل شيء  ويترك  فجأة  تونس  إلى  ويغادر 
حيث  العامة  الحديقة  قرب  البرلمان  قاعة  في 
اليد  عصابة  عضو   1955 العام  بلة  بن  طأرد 
أكسلسيور  فندق  في  اغتياله  أراد  الذي  الحمراء 
الليبي  البوليس  رجال  لكن  يفلح  ولم  المجاور 
للبالد  الغربية  الحدود  عند  قتله  من  تمكنوا 
بك  عبدالحميد  العقيد  ضباطه  أشهر  بقيادة 

درنة.
في  جزائريا  الغادرة  بالمحاولة  قام  من  كان 
الخالفات–حسم  النهاية–رغم  وفي  األســاس. 
والثوار..  الثورة  لصالح  األمر  المعاش..  الواقع 
التاريخ  الثورة وتضيع في هامش  حتى ال تسرق 

وتغدو التضحيات رمادًا باهتًا.
يراها  ــوار  ــث ال بين  تنشأ  حين  الــخــالفــات 
تزاحم  مثل  فهي  الطبيعية  األشياء  من  التاريخ 
المزيفة  وليست  الحقيقية  والثورة  ــداد  األض
الثورة  لتنقية  الخالفات  تلك  تشهد  التي  هي 
كما  طبيعي  أمر  ذلك  واألمراض.  الشوائب  من 
وقد  الطويلة.  صفحاته  في  التاريخ  يراه  قلت 
منطق  الجزائرية.  الثورة  في  كذلك  األمر  كان 
وال  والمصالح  السياسة  ومنطق  الهادرة.  الثورة 
معقدًا  نفسه  الوقت  في  الخالف  يكون  أن  بد 
إنتهاء. وحين قرب  وصعبًا وتتشابك خيوطه بال 
بالثورة  مبهورًا  العالم  كان  االستقالل  إعالن 
ثم  مضت  أعــوام  مدى  على  إليها  شدته  التي 
على  خوفًا  أنفاسه  بأسره  العالم  ذلك  حبس 
الجزائر  ستشهد  التي  الوطنية  الجمهورية 

والدتها من رحم المعاناة الطويل والصعب.
كالجمر  حمراء  تلتهب  كانت  عندما  والثورة 
ــالل الــجــبــال واألرصــفــة  ــق الــجــزائــر خ فــي أف
في  المشاركة  عن  أحد  يتخلف  لم  واألريــاف.. 
الجزائر  ظلت  والــنــســاء.  الــرجــال  مــن  الــثــورة 
وتجاوب  الخارج.  في  تأثيرها  وامتد  ثورة  كلها 
الرأي  وأصحاب  والشعراء  والفالسفة  المثقفون 
هنا  واختلطت  كلها  الشعوب  تجاوبت  والعقول.. 
بلقاسم  وكريم  وديــدوش  مهيدي  بن  أسماء 
بوحريد..  وجميلة  وبومدين  وخيضر  بلة  وبن 
وإقبال  اإلنتيلي  فــانــون  فــرانــز  مــع  وغيرهم 
الليبي  الهندياني  ومفتاح  الباكستاني  أحمد 

الصادر  األممي  والتقرير  سيرها،  وخط   Luccello
األسلحة  حظر  بأن  أقر  الذي  المنصرم  الشهر  نهاية 
نفخًا  يكون  أن  يعدو  ال  فعّال«  غير  يزال  »ال  الدولي 
يزال يحكمها طيف واحد  في رجل ميت، وفي بالد ال 
الدولي  المجتمع  الــســالح.  بسطوة  يعمل  غير  ال 
ما  التي  الدول  تسمية  من  يخجل  يزال  ال  الرسمي 
أممي  تراخ  عن  يعبر  بما  لليبيا  السالح  تهرب  زالت 
في  حقيقي  اختراق  وتحقيق  عنها،  أياديهم  لرفع 
تكفل  حقيقية  تسويات  يبغون  فعاًل  كانوا  إن  أزمتها، 

وبالمنطقة! بالبالد  واألمن  السالم  ضمان 
تكرارًا  يصرح  الذي  األفريقي،  المجتمع  أن  كما 
لم  يزال  الوطنية«، ال  المصالحة  بـ»مساندته لجهود 
بالتراب  يعبث  من  تجاه  حازمًا  سياسيًا  موقفًا  يتخذ 
السالح  وإليه  منه  ويهرب  أراضيه،  ويخترق  الليبي، 
البالد!  مقدرات  على  ويسطو  والمخدرات،  والبشر 
هي  ليبيا  في  العميقة  الــدولــة  أن  العالم  ــدرك  ي
نسق  نتاج  ومليشيات  أجسام  ألنها  الحقيقي،  الفاعل 
ألنها  ترحل  ولن  أساسًا،  فوضوية  كحالة  »ثــورة« 
ومافيات  ومليشيات  وحركات  وهياكل  أنظمة  باتت 
فمصطلح  ــا.  ــوده وج يقوض  عمل  ــأي  ب تتربص 
تنامى  حديثًا  سياسيًا  اكتشافًا  ليس  العميقة  الدولة 
عاشت  التي  الدول  فى  متداول  فهو  الربيعيات،  مع 
الجنوبية،  أميركا  دول  فى  كما  ديمقراطيًا  تحواًل 
وعاشته  الباردة،  الحرب  بعد  أوروبــا  شرق  بدول  أو 
من  األخير  النصف  في  المصطلح؛  برز  حيثما  تركيا، 
أميركي  وبدعم  العسكر،  بسطوة  الماضي  القرن 

االسالميين*. من  تحصنًا 
تحديدًا  للمنطقة  األميركية  االستحالب  سياسة 
حقبة  في  المثير  ودبلوماسيات.  تكتكة  دائمًا  كانت 
العام  للرأي  فقش«**  »دوة  فترة  كانت  أنها  ترامب 
عربنا  في  يؤثر  ال  »فقش«  لكنه  وببالدنا،  ببالده 
في  عمومًا،  العربية،  االستراتيجيات  كون  وأربابنا، 
بذات  مستمرة  السياسي«  و»السفه  »البزعقة«*** 
ولربما  الــوجــوه،  بــذات  وحتمًا  واألســلــوب،  النهج 

وإبراهيم  زعين  ويوسف  األتاسي  ونورالدين 
وصــوت  سعيد  وأحــمــد  الــســوريــون  مــاخــوس 
بد  ال  عار  به  تقوم  ما  أن  فرنسا  ورأت  العرب.. 
صفحات  بدمائهم  الثوار  خط  لقد  يــزول.  أن 
بأن  يسمحوا  ولم  الطويل  الدرب  على  النضال 
قبلوا  مخابرات.  أو  دولة  أو  أجهزة  تستعملهم 
أصحاب  هم  ظلوا  ولكن  والدعم  المساعدات 
ثــورة  تختلف  هنا  مــن  الرئيسيين.  القضية 
دوامة  في  سقطت  التي  مثيالتها  عن  الجزائر 
الثورة  روح  فقتلت  ومخابراتها  األنظمة  بعض 
مع  يقف  كله  العالم  كان  أفرادها.  وفي  فيها 
وكان  يده.  في  لعبة  يستعملها  أن  الجزائر دون 
ذلك  في  والعناد  المراس  صعاب  الجزائريون 

الشأن.
هناك  تكن  لم  وسط.  حلول  هناك  تكن  لم 
اللحظة  وفــي  تخاذل  هناك  يكن  لم  ميوعة. 
وتصفياتها  حساباتها..  أيضًا  للثورة  كان  ذاتها 
الذي قطعه  بالقسم  القضية ويحنث  لمن يخون 
الماحقات  بالنازالت  القسم  الجزائر.  تحرير  على 
والبنود  الراسيات  والجبال  الحالكات  والليالي 
في  زكريا  مفدى  يقول  كما  الخافقات  الالمعات 
الفنان  ولحنه  للثورة  نشيدًا  كان  الذي  نشيده 
أيضًا  الدولة  نشيد  الحقا  وأضحى  فوزي  محمد 

استقاللها. عقب 
كل  على  ينقطع  ال  دعــم  ليبيا  ــي  ف كنا 
الملك  من  بدءًا  والشعبية  الرسمية  المستويات 
للجزائر.  مواطن  أصغر  إلى  مسؤول  أصغر  إلى 
مساندة.  من  لديهم  بما  الليبيون  يبخل  لم 
المساعدات  تلك  عبر  تمر  األسلحة  وكانت 
من  تصل  أن  بعد  اإلغاثة  مواد  وتحت  الليبية 
إلى  الشاحنات  في  وتمضي  المجاورة  مصر 
األيــام  تلك  كانت  الجزائر.  في  الثوار  مواقع 
النبل  في  غاية  العربية  األيام  بقية  مثل  الليبية 
جمع  التطوع.  الجزائر  نصرة  لجان  والطهارة. 
اإلعالمي.  الموقف  والتبرعات.  المساعدات 
والمثقفين  والــفــنــانــيــن  الــشــعــراء  أصـــوات 
كله  ذلــك  كــان  بكامله.  والــشــارع  والطلبة.. 
وألوانه.  وظالله  التاريخ  أطياف  من صور  صورة 
المعاصرة  العربية  األجيال  ذلك  وربما ال تصدق 
يفوق  والمشهد  الموقف  بالغة.  بصعوبة  إال 
عن  الليبيون  يتوقف  لم  ثم  والتعبير.  الوصف 
التقت  عندما  األطراف  بين  واإلصالح  التوسط 

في برلمانهم العتيد.. هل قلت البرلمان؟!
ويــرتــفــع.  يعلو  الــثــورة  ًمــنــطــق  ودائــمــا 
صفحات  من  تختفي  أن  يمكن  ال  التضحيات 

التاريخ.
مهاوي  إلى  وينزلقون  يختفون  الثوار  أشباه 
الخافقات  الالمعات  البنود  وتبقى  التاريخ. 
ومضي  ــادم  ــق ت رغـــم  الــشــمــس  ــع  م تنهض 
الزيف والهوان.. تلك  الثوار ال يرضون  السنين. 
سطوره  في  يوم  كل  يجددها  التاريخ  حكمة 

الجليلة.

صراع«  و»إدارة  »شفافيات«  عربية  بلباقة  أسميناها 
وخشنة«. ناعمة  و»سلطات 

لكنها  ــة،  األزمـ تحل  لــن  المتحدة  فــالــواليــات 
هو  وهذا  مصالحها،  يخدم  بما  عناصرها  ستوظف 
ال  من  على  أما  بالمنطقة.  السياسة  واقــع  منطق 
كاإلسالم  ليبيا،  في  وشرعيتها  بالثورة  يجادل  يزال 
ضروريًا  أضحى  فقد  المتحمس،  الشباب  أو  السياسي 
الــثــوري«،  لـ»واقعه  الفهم  خطأ  يستدرك  أن  له 
فمن  اآلن،  المعاش  للواقع  ذلــك  مطابقة  ومــدى 
الضغط  كان  اعتقادي،  حسب  فبراير،  حراك  دواعي 
كان  الذي  القذافي  ضد  لالنتفاض  الليبيين  على 
تونس  في  المضادة«  »الثورة  لقيادة  جدًا  مرشحًا 
بذات  الحراك  خطاب  مصطلحات  بحسب  ومصر، 
األوضاع  من  الليبي  التململ  رغم  حينها،  البلدين 

المؤسسي. الال نظام  بالبالد، وحالة  العامة 
فبراير،  متاهة  في  المسير  رفيقة  اآله  أضحت  لقد 
من  نابعًا  باعتباره  الوطني  للنشيد  إضافتها  وأقترح 
من  شيئا  ذب  فلربما  بليبية،  ليست  شاعرية  قريحة 
خوالجنا في جسد القصيد، لنغمرها تباعًا بحال واقعنا 
فى كل شيء عن ضفاف  ابتعدنا  لقد  جملًة.  المعلول 
البشر من حولنا باألزمة الالمتناهية، وبات  الرجاء في 
القالقل،  خلق  على  الكئيب  بالمشهد  أربابنا  يصر 
ضمن  والبطالن،  الغفلة  لغياهب  النهار  واختطاف 
المرهقة  مالمحها  تزال  ال  عنيفة،  صفرية  مواجهة 
السالح  وحمل  المسدود،  السياسي  بين  تــتــراوح 
لمعالجة  يسعى  ثقافي  عمق  ودون  بالقوة،  للتغيير 

مفاهيم حاضرنا البائس لخلق وعى نابض.

هامش.
الصراع  فلسفة  العميقة:  ــة  ــدول وال الــثــورة   *
للثقافة  رؤية  شريفة.  عباس  المواجهة.  واستراتيجة 

واإلعالم  2018.
* فقش ... دارجة ليبية تعني الصراحة الشديدة.

* بزعقة ... دارجة ليبية تعني االنفاق المفرط.

ظروف معقدة 
خاضتها املقاومة 

في الجزائر من 
النواحي اإلنسانية 

والوطنية 
والتاريخية لكنها 

نفذت من عنق 
الزجاجة ببسالة 

منقطعة النظير 
لتجد نفسها في 

ركام آخر

ال نزال رغم السقوط 
واالنسداد والفساد 

وذات الوجوه لم 
ندرك الدرس على 

ما يبدو فنحن ال 
نزال ننظر لليبيا 
من خالل نوافذ 

مدننا ومنطلقاتنا 
املحصورة في 

متطلبات الذات 
ومحيطه بينما ال 

يزال مجلس األمن 
يخاطب ليبيا كجسد 

واحد رغم الفرقة 
واالنقسام
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أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

واقعيتها  في  يُطعن  فإما  بالغموض.  ملفوفة  حكاياته(   =( التاريخ  مرويات  من  كثير  تظل 
وأمكنة  وأزمنة  جوانبها  بعض  حول  وتخمينات  وتساؤالت  شكوك  تثار  وإما  ومصداقيتها، 

حدوثها.
باسم  المعروفات  المحاربات«  »النساء  أو  النساء«  »جيش  مروية  »المرويات«  هذه  من 
»األمازونات«. وينسب أول ذكر لهن إلى هوميروس )ق 8 ق. م( الذي أتى على ذكرهن في 

»اإللياذة«، حيث حاربن مع الطرواديين ضد اإلغريق.
لكن لعل أبرز وأوسع حديث عنهن في مصادر التاريخ القديم هو حديث هيرودوتوس )ق 

5 ق. م( عنهن في كتابه »التواريخ«.
إذ يذكر* في موقع من الكتاب الرابع في مؤلفه هذا أن اإلغريق تحاربوا مع األمازونات. 
اللغة  في  االسم  هذا  يعني  أن  ويمكن   ]...[ »إيورباتا  يسمونهن  السكيثيين  أن  ويذكر 
اإلغريقية قتلة الرجال«. وهو ال يشير إلى من أين جاءت »قتلة الرجال« هؤالء، ويمضي إلى 
القول إن اإلغريق بعد أن هزموا جيش النساء هذا في موقعة »ثيرمودون أبحروا في ثالثة 
أن  إال  األمازونات«.  أحياء من  أسرهن  استطاعوا  الالتي  قادوا معهم جميع  أن  بعد  مراكب 
األمازونات هاجمن الرجال أثناء ما كانت هذه السفن في عرض البحر وقتلنهم. وبما أنهن 
مصيرههن  فوضن  فقد  والمالحة  السفن  شؤون  تدبير  في  نوع  أي  من  خبرة  يمتلكن  ال 
لما تفعله الرياح واألمواج »فوصلن إلى كريمني ]...[ في بحيرة مايوتيس ]...[« التي هي 
المعمورة،  المراكب وسرن في  »من أرض السكيثيين األحرار، وهناك نزلت األمازونات من 
وبمجرد أن وجدن قطيع خيل اختطفن الجياد ثم ركبن هذه الجياد وشرعن في نهب أمالك 

السكيثيين«.
مجهولة  المقاتلة  القوة  هذه  أمر  السكيثيين  أربك  هيرودوتوس،  يمضي  البداية،  في 
المتقاربين  الرجال  أنهم كانوا في مواجهة جيش من  واعتقدوا  والمصدر  والمالبس  اللغة 
المعركة، أنهم كانوا  التي توزعت في ميدان  الجثث  العمر. لكنهم اكتشفوا، من خالل  في 
وتسفر  الخطة  هذه  وتنجح  هنا(  لذكرها  داعي  )ال  تألفهن  خطة  فيرسمون  نساء.  يقاتلون 
عن زواج شباب السكيثيين منهن. إال أن األمازونات قلن ألزواجهن هؤالء »نحن ال يمكننا 
القوس ونقذف  أننا نرمي  إذ   ]...[ أولئك  أن نعيش مع زوجاتكم، ألن عاداتنا ليست عادات 
الرمح ونركب الخيل ولم نتعلم أعمال النساء«، وطلبن منهم أن يأخذوا نصيبهم من ثروة 

آبائهم ثم يذهبون معًا للسكنى وراء نهر تاناييس. )ص -311 313(.
المالحظ أن هيرودوتوس لم يشر هنا إلى مسألة استئصال الثدي األيمن التي ارتبطت 

بهن.
بقيت قضية الوجود الواقعي لألمازونات معلقة إلى أن أبانت بعض المكتشفات األثرية 
التاريخي.  التي تمنح وجهًا من وجوه مصداقية وجودهن  الحديثة** عن بعض المعطيات 
المحاربين  أثرية لنساء دفنَّ مع  الماضي، هياكل عظمية  القرن  إذ اكتشفت، في تسعينات 
في شمال وشرق البحر األبيض المتوسط، وقد احتوت بعض هذه الهياكل على آثار طعن 
األمازونات كن يستخدمنها.  أن  ُذكر  التي  لتلك  أسلحة مماثلة  بأسهم وكنَّ مدفونات مع 
وكشفت التنقيبات اآلثارية الحديثة أن ظاهرة النساء المقاتالت وجدت في عديد الحضارات 
بين  ما  وبالد  العربية  والمنطقة  فارس  وبالد  أفريقيا  وشمال  ومصر  روما  في  القديمة 
النهرين ووسط آسيا والهند والصين وفيتنام وجزر الفايكنغ وأفريقيا واألميركتين. وليس 

ثمة إجماع حول أصل االسم، إذ يُرَجع به إلى جذور إيرانية أو قوقازية أو أمازيغية.

الدويب.  المبروك  محمد  الدكتور  األستاذ  اإلغريقية  عن  ترجمة  هيرودوتوس.  تاريخ   *
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية )د. م( )د. ت(.

** استقينا هذه المعلومات من مواقع على النت لم نرَ داعيًا إلى اإلحالة إليها.

حاميها!  أنه  ترى  أنجيال  سفرا  منها  لكل  أن  ترى  المسيحية  الدينية  المذاهب  بعض 
غالبا،  يعني  كافة؛  البشر  على  أيضا  ينسحب  واألمر  الحال.  بها  ضاق  كلما  إليه  وتلتجيء 
المالكي  العالمة  الشيخ  ما.  إن صادفته معضلة  نحوه  تفكيره  يلتجيء  دائما،  نقول  قد  أو 
ثم  وعلم،  تَعلم  وهناك  مصر  إلى  انتقل  ثم  بالمغرب،  ولد  الذي  زروق،  بن  حمد  الشيخ 
استقر في مصراتة وأسس زاويته الشهيرة بها وأصبحت منارة لعلوم الدين واللغة وتوفي 
بها، ودفن بها سنة 1494، كان له قول شهير، ظل متداوال حتى اآلن: »عليكم إن ضاق 
فالعزيز   . اذكروا  بمعنى  ليبية  لهجة  )أطرن(  وكلمة  فرج«،  يأتيكم  عزيز  )أطرن(  الحال 
تعلو  قوة  الحال؟ وهل من  به  عندما يضيق  منه،  أكبر  قوة  إلى  يلجأ  ال  منا  هو اهلل. ومن 
علينا  تمر  ما  كثيرا  ومع ذلك  األرض،  الذي جعلنا خلفاءه في  الخالق جل شأنه؟ وهو  على 
)علم(  أغنية  فثمة  األمر،  علينا  تهون  التي  هي  الشعبية  والثقافة  فهمها،  عن  نعجز  أمور 
متداولة ليبية تقول: »أيجيك أمر تُوحل فيه حتى وأنت قارئ يا علم« وتعني يصادف المرء 

المتعلم، أو المثقف في حياته أمورا محيرة ال يجد لها حلوال!
أعترف أن مقدمة موضوعي هذا طويلة! فكل ما كان في ذهني هو أن أقول إن هناك 
التنفيذ  )اليومية، األسبوعية، أو حتي الشهرية(؛ إما أن تكون ملزمة  نوعين من المقاالت 
في موعدها، ألنها مدفوع من أجلها مقابل، بمعنى أنها مهنة تلزم الكاتب بتسليم مقالة 
عدم  أن  تقديري  وفي  بالموعد.  التزام  هناك  يكون  ال  أو  النشر،  قبل  عليها  يتفق  بمدة 
الغالب أطول  للغاية، وهي في  الغالب هو ما ينتج عنه كتابات جادة  بالموعد في  االلتزام 
محدد.  وموعد  بتاريخ  مرتبطا  إبداعا  ليكتب  مناسبة  نفسيته  تكون  ال  الكاتب  ألن  عمرا 
واإلبداع هو خلق فكرة، أو تصور، وهو تحت ضغط االلتزام بالموعد، أما المقالة التي تلزم 

الكاتب أسبوعيا، هي في الغالب فكرة، أو رأي.
في  المنتظمة  اليومية  األعمدة  كتاب  من  عدد  بقدرة  مأخوذ  أنني  أيضا،  وأعترف، 
أنها  إال  األسطر،  وقليلة  مضغوطة  الغالب  في  كونها  من  الرغم  وعلى  اليومية،  الجرائد 
تظل عمال صعبا للغاية. وفي كل األحوال تحتاج إلى اطالع وقراءة دائمة، فهي الزاد الذي 
القراءة،  من  بد  ال  ذلك  وبسبب  األسبوعية.  حتى  أو  اليومية،  الكتابة  من  الكاتب  يُمّكن 
اليومي أو المقال  سواء أكانت جرائد، أو مجالت، أو كتبا، أو حتى إعالنات! فكاتب العمود 
األسبوعي هو في الواقع صياد.. صياد حقيقي، فكل ما يحتاجه الفكرة، التي قد يجدها في 

كلمة، أو جملة، أو رأي، بل وأحيانا كلمة واحدة.
فعلى سبيل المثال في الكتاب الذي أشرت إليه في مقال األسبوع الماضي )عن »السراء 
والضراء« و»الكركم «(، اختصرت فِكرا من نصائح اختتم بها الكاتب مواضيعه، وجميعها، 
في تقديري، تعد رؤوسا لمواضيع نادرا ما تتناولها ثقافتنا الليبية، وكل موضوع يحتاج إلى 

مقالة قائمة بذاتها، وقد ال تفي الموضوع حقه وهي كالتالي:
وتأتمنه،  ثقتك،  تمنحه  ما  هو  فالصديق  أصدقاء،  والزوجة  الزوج  يكون  بأن  ينصح   -

فيحبك، ويصغى إليك، فالمرء ال ينتقد صديقه وإنما ينصحه بود ومحبة.
- ينصح أن يوجه الزوجان حديثهما نحو الرفق والمسؤولية، وتعزيز وتثمين أي سلوك 

صائب، بعيدا عن محاوالت تحسين أدب المائدة، على سبيل المثال.
والحث  والرفق  باللين  كذلك،  الزوجة  أو  الزوج  وبالتأكيد  طفال،  يعد  لم  من  إقناع   -

)بشويش( وبالتدريج، عبر ابتسامات ناعمة بعيدا عن شز النظر!
- تعزيز ما قد تراه حسنا في شخصية الرفيق، أو الرفيقة، فتثمن شجاعته، أو استعداده 

الدائم للمساعدة، والتعاطف مع من يستحقه.
يعتادوا  لم  ولكنهم  ومحبة  وحنانا  عطفا  يتنفسون  فالكثيرون  بالعواطف.  المجاهرة   -
خجل  إلى  انتبهوا  معنا  عاشوا  الذين  فأعلب  كذلك،  مجتمعنا  والحقيقة  بها،  المجاهرة 

بعضنا أمام البعض، فالرقة وإبداء المحبة، وترديد كالمها أشياء باتت معدومة لألسف.
مشكلة  فعال  يكون  قد  منهم  أحد  يتخيله  قد  ما  أو  الرفيق،  تبدل  من  الخشية  إن   -
يتخيله  ما  أبرز  من  ولعل  الرفيق،  سلوك  في  تؤثر  ومشاكلها  الحياة  فمناحي  حقيقية، 
أحدهم تغيرا، ويصل حد الصدام هو إحساس أحد الزوجين أن اآلخر يترفع عليه، قد يكون 
قد  التي  والتزاماته،  مشاغلة  وكثرة  الزوج  نجاح  أو  عاملة،  كانت  إن  الزوجة  مزاج  بسبب 
عن  إبعادها  يريد  التي  وهمومه  مشاغله  حجم  لوال  لينساها  كان  ما  طيبة  عادات  تنسيه 

بيته حتى ال تتأثر زوجته.
تكتشفون  سوف  الممتنعة  السهلة  المواضيع  هذه  مثل  على  اطلعتم  لو  وصدقوني 
إلى  المرء  انتبه  ولو  مشاكل  في  وتتسبب  بيوتكم  في  تحدث  أن  وتستغربون  بل  الكثير، 

أسبابها لما حدثت.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

منا  الكثير  مدرسة،  األم  كانت  إذا  العليا  المدرسة  هي  الجدة 
إلى  يشير  كان  بهذا،  عله  لجدته،  »المتنبي«  مرثية  يذكر 
بحكايتها  مخايله،  وتثقيف  إنماء  في  أسهمت  من  أولى،  معلمة 
الثقافة  ومحتواها  الخيال  نبعها  التي  وحواديثها،  وخراريفها 
من  وجدتي  والمكان(.  )الزمان  العصر  بعلوم  الزاخرة  الشعبية، 
انتقلت  الغربي، ثم  بالجبل  اسمها »الزائرة«، من مدينة غريان 
إلى بنغازي بشرق البالد، ولدت وعاشت في العهد اإليطالي، ثم 
واكبت مرحلة اإلدارة اإلنجليزية، فالعهد الملكي. كانت طباخة 
للبنك  العام  المدير  مثل  عليا،  بيوت طبقة  في  فخدمت  ماهرة، 

الوطني، ومن هذا كانت مثقفة شفهية، ذات تجربة غنية.
الظروف االجتماعية واالقتصادية متحركة ومتغيرة، خاصة خالل 
دولة  أبناء  فأنا من  السياسة،  ثم  القرون،  قرن  العشرين  القرن 
االستقالل، حيث ليبيا استقلت في 24 ديسمبر 1951م، ولهذا 
إلزاميا.  التعليم  فيها  التي كان  المملكة  تلميذا في دولة  كنت 
أول فرد في أسرتي يفك الخط، أي يمحو أميته، كان أبي األمي 
أيضا،  حريصة  الموارد  فقيرة  والدولة  التعليم،  على  حريصا 
فيها  نحن  نهضة،  رواد  أنفسهم  اعتبروا  فقد  المدرسون  أما 
الجيل الصاعد. من هذا في المدرسة االبتدائية، وجدت حرص 
المعلمين، منهم »إبراهيم السحاتي«، من صار فيما بعد نقيب 

المعلمين الليبيين، ثم نقيب المعلمين العرب.
لتحرير  رئيسا  جعلني  السحاتي«،  »إبراهيم  المعلم  هــذا 
اسمها  أذكر  االبتدائية،  الخامسة  السنة  في  حائطية،  جريدة 
ومراجعته،  معلمي  بمساعدة  فيها  أكتب  وكنت  »الشروق«، 
من  الملكي،  النظام  في  المعارض  العربي  القومي  المعلم  هو 

أبي  آخر  جانب  من  ثم  المعلمين.  نقابة  تأسيس  في  أسهم 
لمساعدته،  لدكانه  معه  فجرا  أذهب  طفال  كنت  من  التاجر، 
حيث كنت االبن األول له والذكر. وهو األمي كان محبا للعلم، 
القروش لشراء مجالت األطفال، كمجلة »سمير«  لهذا يمنحني 
المصرية و»سوبرمان« اللبنانية، و»الليبي الصغير« التي كانت 
المدرسة،  في  زمالء  لي  وأيضا  الحديثة«.  »ليبيا  مجلة  ملحق 
الشعر  كتب  من  مثل  الكتابة،  ثم  القراءة  شغف  لديهم  مثلي 
أما  الحوتي«.  »داوود  المسرحي  والمخرج  العرفي«،  »محمود 
تلقى  من  الجدي«،  »فتحي  المدرسة  ناظر  فإنه  لنا  معين  خير 
المدرسية،  اإلدارة  في  دروسا  ببيروت  األميركية  الجامعة  في 
التهامي«.  اللبناني »عيسى  العربية  اللغة  إضافة لذلك مدرس 
هكذا تضافرت عوامل عدة منها الفقر، ما كان يُوجب أن نتميز 

بالعلم والثقافة.
المثقفون  اعتقد  هكذا  أو  والنهضة،  الحياة  أساس  هي  الثقافة 
النهضة.  وطريق  الطريقة  إنها  عشر،  التاسع  القرن  منذ  العرب 
من  وكان  التربية،  الثقافة  فكانت  نشأت  االعتقاد  هذا  ضمن 
المحتارين بين  المعلمين األوائل،  علموني، هم من تربوا على 
األصالة والمعاصرة. لكن هذا الظن، في الثقافة ما كان يعاني 
بأنه  والتحرير،  االستقالل  دولة  انفصام شخصية، صبغ في  من 
الطريقة الوحيدة الممكنة للمشاركة والتعبير عن الذات، بعدما 
في  وما  األحزاب  فمنعت  السياسة  بتأميم  الدولة،  هذه  قامت 
حكمها. لهذا الجانب الموضوعي، كانت ميولي الذاتية ثقافية، 
فنجوم المرحلة، غير الساسة والعبي الكرة وأم كلثوم، الُكتاب، 

كان الكاتب »الصادق النيهوم«، بالنسبة لجيلي، نجم النجوم.

مهرجانات  هناك  كان  أنه  حتى  مسرحي،  معلم  أول  المدرسة 
»إدريــس  الراحل  صديقي  فإن  هذا  ومن  مدرسية،  مسرحية 
من  وهبي«،  لـ»يوسف  مسرحية  في  طفال  مّثل  المسماري«، 
جاء بنغازي بفرقته، ولم يحضر طفال طبعا. كذلك كان صديقي 
»داوود الحوتي« تلميذا للممثل المصري عمر الحريري، من كان 
أفضل  كنت  وهكذا  ببنغازي.  الشعبي«  »المسرح  بفرقة  يعمل 

»توفيق الحكيم« عن الكتاب المصريين اآلخرين، فقرأته صبيا.
والرياضة.  الفن  طريقان:  جيلي  أمام  كان  العمر،  مقتبل  في 
كتبت  المسرح، حيث  وكتاب  المثقفين،  أنني من  أحسب  وكنت 
عدة مسرحيات، مثل مسرحية »شارع بوخمسين« التي صُورت 
المسرح  بات  السبعينات  مطلع  في  وحينها  تلفزيونيا.  وقدمت 
أمسى  حتى  متوفر،  مسرحية  فرقة  تأسيس  ومكنة  الطليعة، 
كما موضة، فشاركت في تأسيس فرقة »فنون الشباب« بالحي 
تأسيس  في  المشاركة،  لكن  تنجح.  ولم  »المحيشي«  الشعبي 
الفرقة  ــداف  أه فمن  ناجحا،  كــان  الحديث«  »المسرح  فرقة 
الرئيسة، تقديم مسرح ليبي تأليفا وإخراجا وتمثيال. وكان ممن 
الراحل »على  والمخرج  التشكيلي  الفنان  التأسيس  في  أسهموا 
والممثل  الضراط«  على  اهلل  »عبد  الراحل  والكاتب  بوجناح«، 
»محمد بن حريز« والمخرجان التلفزيونيان »محمود الزردومي« 

و»على محمد المصراتي«.
لذا  المدرسة،  صاحب  األب  لكن  المعلمة،  والجدة  مدرسة  األم 
فإن أبي األمي من ساهم في أن تجذبني الثقافة وأن أهيم بها. 
لكن في كل الوقت كان المعلم النبراس، وقد جعل الكثير من 

معلمي المعرفة الطريقة والطريق إليها سهال.

عديد  بين  الشائك  الليبي  الملف  تنّقل  الزمن،  من  عقد  خالل 
المدن في القارات، وتقلب في مبادرات واتفاقات عدة، وتمرغ بين 
كل  في  الغالبين  اإليعازين  لكن  مختلفة،  وأجسام  ولجان  هيآت 

هذه المحاوالت للخروج من النفق كانا: محلك سر، أو للوراء در.
ألطف،  بتعبير  أو  المستوطنة،  الكيان  هذا  أمراض  تقف  مرة  وكل 
أو  بالمراهم  عالجه  مــحــاوالت  دون  حائاًل  البنوية  خصائصه 
هذه  في  طغت  ظاهرة  ثمة  لكن  أحيانًا.  بالكي  أو  المسكنات 
هذا  قضية  ُفرِّغت  حيث  األزمة،  شخصنة  وهي  األخيرة،  السنوات 
مسألة  تعد  ولم  بعينهم،  أشخاص  مصالح  في  المصيرية  الكيان 
الشخصنة  هذه  إن  بل  بر؛  على  ترسو  أن  تحاول  أمة  وال  وطن 
التي  والقانونية  الدستورية  التشريعات  كانت خلف صياغة معظم 
السياسية  الحوارات  قلب كل  وكانت في  العقد،  صدرت خالل هذا 
هذه  في  عالقين  بأشخاص  تتعلق  وهي  المختلفة،  والمبادرات 
األرض  على  سيطرتهم  مدى  من  نفوذهم  يستمدون  ــة  األزم
ال  حل  أي  إجهاض  على  قادرة  مسلحة  قوة  امتالكهم  خالل  من 

يستجيب لهوى أشخاصهم.
على  االنتخابات  وقانون  البداية  منذ  الدستوري  اإلعالن  صيغ 
السياسي  المشهد  على  متطفلة  جماعة  أو  أشخاص  مقاس 
ليقصي  السياسي  العزل  قانون  وصيغ  ليبيا،  في  واالجتماعي 
المبادرات  وكل  ليُدمج شخصًا،  العام  العفو  قانون  شخصًا، وصيغ 
التي اقتُرحت واالتفاقات التي وقعت أجهضت بسبب أنها ال تلبي 
رغبة شخص أو أشخاص. واآلن، ما يسمى لجنة المسار الدستوري، 
على  االتفاق  في  جمة  صعوبات  القاهرة  اجتماعات  في  تواجه 
تعديل بعض مواد الدستور، أو وضع قاعدة دستورية، ألن كل من 
يفاوض يهيمن فوقه ظل شخص ضاغط، وهذا ما يجعل االتفاق 
صعبًا بين ليبيين يسعون نظريًا لحل أزمة ليبيا، لكن في الواقع ال 
حضور لليبيا وال لليبيين في كل هذه المبادرات، وهيمنة أشخاص، 
يهيمنون على جزء من األرض، يجعل كل حوار ينتهي كما بدأ، أو 
كما يقول المثل الليبي »كي ميعاد الغرنبة أوله غاق وآخره غاق«. 

والغرنبة تعني الغربان.
التاريخ ليس بالضروة يعيد نفسه، لكن حين تغيب الديناميكة 
من  يبدأ  قد  السكون،  من  عقود  عليه  وتهيمن  منه،  مراحل  في 
نقاط  اآلن من  ما يحدث  الواقع  وفي  تجاوزناها،  أننا  نعتقد  نقطة 
الخالف  ونقاط  االستقالل،  دستور  إبان صياغة  نفسه  خالف حدث 
تقريبًا هي نفسها، فلم يغب، مثلما يحدث اآلن، ضغط األشخاص 
في  كان  فقد  األقاليم  بين  والخالف  االختالف  أما  الفترة،  تلك  في 
يختلفون،  كانوا  الفترة  تلك  في  )األشخاص(  أن  والفارق  ذروته، 
قبل  من  المبعوث  وأيضًا  التنازالت،  لتقديم  الشجاعة  ولديهم 

كانت  المتحدة  األمم  منظمة  أن  بل  يختلف،  كان  المتحدة  األمم 
تختلف عما هي عليه اآلن. ورغم وجود ليبيا في تلك الفترة تحت 
إلى حد كبير، وكل  ليبيًا(  )ليبيًا/  الحل كان  الوصاية األجنبية؛ فإن 
المفوض  تحاشى  كما  ليبيا،  داخل  عُقدت  واالجتماعات  اللجان 
التدخل المباشر، واقتصر عمله على تقديم التسهيالت اللوجستية 
أدريان  كتاب  من  يُستبان  ما  وهو  األجواء،  وترطيب  واالستشارة 
بيلت )استقالل ليبيا ـ حالة تفكيك ممنهج لالستعمار(* ، الذي نجح 
المنظمة.  أرشيف  في  النجاح  قصص  إحدى  وأصبحت  مهمته  في 
ولكن  اليوم،  خالفات  نفسها  تقريبًا  األقاليم  بين  الخالفات  كانت 
باالتفاق  تعلق  جوهري  خالف  على  سأركز  الكتاب  هذا  خالل  من 
الوقت،  ذلك  في  الكأداء  العقبة  كان  حيث  الدولة،  عاصمة  على 

وكل فريق يدلي بآرائه التي يراها وجيهة.
سأقتصر على اقتباسات مهمة من هذا الجدال المهم، وتكمن 
أهميته أنه ما زال قائمًا بقوة، وتثبت عودتُنا إلى المربع األول أن 

ليبيا كانت طيلة عقود )محلك سر. وغالبا إلى الوراء در(.
يذكر أدريان بيلت بداية من الصفحة 1067 في كتابه ما يلي 

بخصوص مشكلة العاصمة:
في  السؤال  ُطرح  وقد  مختلفة.  مسألة  العاصمة  اختيار  »كان 
كان  مرة  كل  وفي  العمل،  مجموعة  في  للنقاش  مناسبات  عدة 
الثمانية  لجنة  في  نفسه  األمر  وحدث  مسدود.  طريق  إلى  يصل 
المتعارضة  المواقف  شُرحت  األقــل،  على  هناك،  ولكن  عشرة، 

بصراحة تامة.
على  وعلق  الحديث،  قيادي  برقاوي  عضو  افتتح  اللجنة  وفي 
قال  االتحادية:  العاصمة  بنغازي  تكون  أن  واقترح  المادة  مسودة 
تمامًا  يدركون  المحترمين  األعضاء  إن  القالل...  خليل  السيد 
لم  وأنه  معظمها  دمرت  قد  بنغازي  بها  ابتُليت  التي  المآسي  أن 
تُترك لها وسائل الترميم التي تجعلها على ثقة بمستقبل مشرق 
على  تأثير  لذلك  يكون  قد  حيث  للحكومة  مركزًا  تصبح  لم  ما 
نهوضها من جديد، ولكن إذا لم يقم زمالؤه بلفتة الود هذه فإن 

آمال انتعاشها سوف تتالشى.
عندئذ اقترح العضو الطرابلسي منير برشان تأجيل النقاش حول 
معًا  اجتمعوا  قد  الطرابلسيون  األعضاء  يكون  أن  إلى  الموضوع 
وبعد  بينهم.  متبادلة  بعد مشاورات  كاملة  دراسة  المادة  ودرسوا 
أسابيع استُؤنف النقاش: نهض العضو المحترم السيد عبدالمجيد 
كعبار وشرح الصعوبات التي تقف في طريق جعل بنغازي العاصمة 
زائدة وال  بنفقات  الطالعة كانت مثقلة  الدولة  أن  إلى  عبر اإلشارة 
يمكنها تحملها إال بصعوبة وهي ال تزال في طور التكون، في حين 
أن طرابلس في حالة استعداد كامل. وألسباب تاريخية واجتماعية 

نقل  السهل  من  يكون  لن  الثقافية،  التنمية  أسباب  من  وغيرها 
محمد  السيد  ونهض  آخر.  مكان  أي  إلى  طرابلس  من  العاصمة 
من  التركية  العاصمة  نقل  إلــى  اللجنة  انتباه  ولفت  بورحيم 
اسطنبول )القسطنطينية( إلى أنقرة على الرغم من وجود تباينات 
المحترم  الزميل  إليها  أشار  التي  للتباينات  المدينتين مماثلة  بين 

عبدالمجيد كعبار على وجه الخصوص«.
تاريخية  معطيات  على  وبناء  العاصمة  حيال  الحوار  واستمر 
وجغرافية ومعطيات آنية تتعلق بإعادة اإلعمار وغيرها من الحجج، 
واستطرد السيد خليل القالل قائال بلغة مشحونة بالعاطفة: »إنه 
والمساعدة  التضامن  روح  إظهار  إلى  الطرابلسيين  أشقاءه  دعا 
دمار  من  عانت  التي  برقة  تعويض  شأنها  من  التي  المتبادلين 
الهنغاري:  محمد  السيد  قال  بينما  مروعة«.  واضطرابات  رهيب 
يؤكد  الحضاري  الوضع  عن  فضال  الطبيعي،  التاريخي  الوضع  »إن 
الوضع  »إن  القالل:  ورد  دائمًا«.  العاصمة  كانت  طرابلس  أن 
وسط  في  لوجودها  بنغازي  العاصمة  جعل  إلى  يدعو  الطبيعي 
عملي«.  اقتراح  هو  آخر  إلى  مكان  من  العواصم  نقل  وإن  ليبيا، 
النقاش  تأجيل  المناسب  من  أنه  تقرر  حدة  النقاش  ازداد  وحين 
الجمعية  جلسة  في  أخــرى  فرصة  إلــى  الموضوع  ــة  دراس بعد 
أمام  إلى طريق مسدود  والدستور  النقاش  وحين وصل  الوطنية. 
الملك  إلى  المفوض كما يقول مرة أخرى  المتبادل، ذهب  التعنت 
عقدة  لحل  حان  الوقت  أن  على  واتفقا  المشورة،  على  »للحصول 
طريقة  أفضل  كانت  عملية،  نظر  وجهة  من  العويصة.  المشكلة 
كعاصمتين،  وبنغازي  طرابلس  تسمية  المشكلة  من  للخروج 
سيسمح  هذا  وكان  للحكومة.  العادي  المقر  هي  األولى  كون  مع 
البرقاويون  ورفض  خاصة«.  ألسباب  بنغازي  في  البرلمان  بانعقاد 
ورفضه  بعام.  عامًا  الحكومة  مقر  بتناوب  مطالبين  المقترح  هذا 
بناء على حجج مالية وإدارية. وعند هذا  الطرابلسيون والفزانيون 
الحد تعهد الملك »بإجراء حديث مع رئيس الوزراء االتحادي، ومع، 
وجرت  منفصل«  بشكل  أبوبكر،  وأحمد  شنيب،  وعمر  المفتي، 
الذي  الحل  جاللته  »واقترح  الصباح  نفس  خالل  األربعة  اللقاءات 
في  تحديد  دون  وبنغازي،  طرابلس  عاصمتان  شخصيا:  يفضله 
الحل  هذا  رفض  ولكن  الحكومة«.  مقر  سيكون  أيهما  الدستور 
جميع األطراف واستمر الجمود. لذلك »وبناء على طلب الملك، دعا 
الرئيسية  القاعة  في  اليوم  ذلك  ظهر  بعد  اجتماع  إلى  المفوض 
إليه  انضم  والذي  بالكامل،  الطرابلسي  الوفد  مع  المنار  لقصر 
أنه ال  إلى  الفزاني. وأشار لهم  الوفد  بارزون من  فيما بعد أعضاء 
يوجد اآلن سوى خيار واحد: إما ال حل على اإلطالق، وما يصاحبه 
يعجب  لم  الذي  الملك،  اقتراح  وإما  للغاية؛  وخيمة  عواقب  من 
التضحية  المفوض  وناشدهم  يقبلونه.  قد  لكنهم  البرقاويين، 
لمناقشة  وتركهم  الوحدة،  أجل  من  اإلقليمية  بتفضيالتهم 
الوفدين  بقبول  ذلك  بعد  المفوض  وعلم  بينهم«.  فيما  األمر 
مسألة  تُذكر  ال  أن  شريطة  الملك  القتراح  والفزاني  الطرابلسي 
مضض  على  موافقتهم  البرقاويون  أعلن  وبعدها  الحكومة.  مقر 
بيلت،  ويعود  الطرابلسيين.  وقبولهم شرط  العاصمتين  على حل 
بعد سنوات من قيام الدولة، لتقييم كل هذه الجداالت وأهميتها، 
ومستشاره  المفوض  مخاوف  من  الرغم  »على  أنه  بحقيقة  فيقر 
الليبي،  الدستور  لمعدي  تحذيراتهما  في  انعكست  كما  القانوني، 
السنوات  خالل  من  قيمتها  عن  الدستور  مراجعة  أحكام  برهنت 
السائدة  لألوضاع  مناسبة  كانت  ألنها  ليبيا،  استقالل  من  األولى 
حينذاك، وألنها ساعدت أيضًا على تحقيق االستقرار المنشود في 

العالقات بين الواليات الثالث«.
تعود  والتي  الجوهرية  الخالفات  إحدى  كانت  العاصمة  مسألة 
النهاية  ففي  سابقا،  حدث  كما  تجاوزها  يمكن  ولكن  بقوة،  اآلن 

دولة بعاصمتين أفضل من عاصمة بدولتين.
المسار  لجنة  اجتماعات  في  بدا  كما  األساسي  الخالف  لكن 
لمنصب  الترشح  يتعلق بشروط  بالقاهرة، خالف جديد  الدستوري 
إلى  المؤدية  االنتقالية  للمرحلة  المنظمة  التدابير  أو  الرئيس، 
وطن  مصالح  خلفه  تقف  ال  أشخاص  حول  خالف  وهو  االنتخابات، 
وال حتى مصالح أقاليم، لكنه مشخصن إلى أبعد حد، وكأن مصير 
هذه األمة اختُزل في أهواء أشخاص. وهو خالف لم تصادفه ليبيا 
من قبل ألنه ألول مرة في تاريخها تُطرح مسألة انتخاب الرئيس، 
الليبية  القنبلة  بهذه  عالقا  فتيال  منظور  غير  لمدى  ستظل  والتي 

المهيأة لالنفجار في أي وقت.
لالستعمار(  ممنهج  تفكيك  حالة  ـ  ليبيا  )استقالل  كتاب   *
تأليف: أدريان بيلت، مفوض األمم المتحدة. ترجمة: محمد زاهي 
بالتعاون  المتقدمة  للدراسات  ليبيا  مجمع  منشورات:  المغيربي. 

مع: كالم للبحوث واإلعالم.
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

بنغازي.. ضبط 
أكبر تشكيل 

عصابي لسرقة 
السيارات

بنغازي  ــن  أم مديرية  أعلنت 
عصابي  تشكيل  أكبر  ضبط 

متخصص في سرقة السيارات.
والقبض  التحري  وحدة  ونجحت 
بقسم شرطة النجدة في مديرية 
أفراده،  ضبط  في  بنغازي  أمن 
مفاتيح  طباعة  احترفوا  الذين 
في  واستخدامها  الــســيــارات، 
جرائمهم، حسب بيان المديرية 
على صفحتها في موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.

شرطة النجدة ناشدت األشخاص 
ــت ســيــاراتــهــم  ــرق ــن سُ ــذي ال
إلى  الحضور  نفسها،  بالكيفية 

وحدة التحري.

صرمان.. إزالة تعديات 
على أرض زراعية 

مملوكة للدولة
إزالة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
تعديات واقعة على أرض زراعية 

مملوكة للدولة في صرمان.
نحو  األرض  مساحة  وتبلغ 
طريق  من  وتمتد  هكتارًا،   119
حتى  ــًا  شــرق صــرمــان  مصيف 
غربًا،  التدريب  والرماية  ميدان 
حسب بيان الوزارة على صفحتها 
االجتماعي  التواصل  موقع  في 
كانت  اإلثنين.  »فيسبوك«، 
القانون  إنفاذ  إلدارة  تابعة  قوة 
توجهت  الغربية  بالمنطقة 
جميع  ــت  ــف وأوق األرض،  ــى  إل
كما  وأخلتها،  عليها  االعتداءات 
اتخذت اإلجراءات القانونية حيال 
جهاز  بحضور  وذلــك  الواقعة، 
بالمنطقة  الزراعية  الشرطة 
أمالك  مكتب  ومسؤول  الغربية 

الدولة في بلدية صرمان.

أعيان القبائل يناشدون املجتمع الدولي حماية استقرار ليبيا
 أكدوا ضرورة منع اندالع الصراع وتدفق األسلحة..

أنحاء  كــافــة  مــن  قبائل  أعــيــان  نــاشــد 
الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم  ليبيا، 
وسيادتها«،  ليبيا  استقرار  حماية  »دعم 
منع  على  العمل  ضرورة  »على  مشددين 
األسلحة،  تدفق  ووقــف  الصراع  انــدالع 
األجنبية  ــوات  ــق ال انــســحــاب  وتحقيق 
وفق  الليبية«،  األراضي  من  والمرتزقة 

ليبيا. في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
خالل  جــاءت  القبائل  أعيان  مناشدة 
المساعد  العام  األمين  األحد،  لقائهم، 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس 
بمقر  زينينغا،  ريزيدون  باإلنابة،  ليبيا 

طرابلس. العاصمة  في  البعثة 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وأضافت 
أعيان  ــد  وف أن  بــيــان،  فــي  ليبيا،  فــي 
لقائهم  خــالل  عبروا  الليبية  القبائل 
إلجراء  القوي  دعمهم  »عن  زينينغا  مع 
الوحيد  الحل  باعتبارها  االنتخابات 
واألمنية  السياسية  التحديات  لمواجهة 

ليبيا«. في  واالقتصادية 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 

مع  لقائه  خالل  سلط  زينينغا  إن  قالت 
جهود  على  الضوء  القبائل  أعيان  وفد 
إلى  والرامية  المكثفة  المتحدة  األمم 
دستوري  إطار  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل 
القاهرة  محادثات  في  االنتخابات  إلجراء 
المستشارة  يسَّرتها  التي  الــجــاريــة، 
ليبيا  بــشــأن  ــعــام  ال لألمين  الــخــاصــة 
والشعب  »األعيان  حاثًا  وليامز،  ستيفاني 
إســمــاع  عــلــى  أوســـع،  بشكل  الليبي 
القرار  وصناع  البالد  لقادة  أصواتهم 
أسرع  في  االنتخابات  إجراء  بشأن ضرورة 

ممكن«. وقت 
للمحتجزين القانونية  اإلجراءات 

للوفد  أكد  زينينغا  أن  البعثة  وأضافت 
المتحدة  األمــم  بعثة  جهود  »استمرار 
السلطات  مع  العمل  في  ليبيا  في  للدعم 
المحتجزين  جميع  حصول  لضمان  الليبية 
الواجبة،  القانونية  ــراءات  ــ اإلج على 
اإلفراج  بشأن  القضائية  األحكام  وتنفيذ 
وفد  أكد  بعدما  وذلك  المحتجزين«  عن 
الحاجة  األممي  للمسؤول  القبائل  أعيان 
المعتقلين  لحقوق  أفضل  »حماية  إلى 
ما  الذين  أولئك  ــالق  وإط السياسيين 

قانوني«. غير  بشكل  محتجزين  زالوا 

مدرسة معرض  ويزور  مخالف..  بناء  وقف  يطلب  بوالخطابية  طبرق.. 
طبرق  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  أهــاب 
طبرق  ببلدية  األمنية  القوى  بجميع  بوالخطابية،  فرج 
مديرية  البلدي،  والحرس  المشتركة  األمنية  والغرفة 
والقوى  العامة  والمباحث  المركزي  والدعم  ومركز، 
مقر  من  بالقرب  المخالف  البناء  إيقاف  بالمدينة  األمنية 
طبرق،  بلدية  وأكدت  المنارة.    بحي  اإلدارية  الرقابة 
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها  على  منشور  في 
العمل  بهذا  يقوم  من  »تحميل  اإلثنين،  »فيسبوك«، 
تتخذ  وسوف  الكاملة،  المسؤولية  عليه  يسكت  ومن 

بالخصوص«. والقانونية  اإلدارية  اإلجراءات  كافة 

اإلدارات  »مخاطبة  تجرى  أنه سوف  البلدية  وأضافت 
جهة،  أي  تقصير  حال  في  المختصة  والــوزارات  العليا 

بذلك«. التقيد  الجميع  وعلى 
من جهة أخرى، زار رئيس المجلس التسييري لبلدية 
طبرق معرض مدرسة أسماء »بنت أبي بكر« وكان في 
صالح  فتحي  التعليم  ومراقب  المدرسة  إدارة  استقباله 

نصر. سالم  المعلمين  ونقيب  عبدالسالم، 
بكل  إعجابه  وأبدى  المعرض  تفقد  البلدية  عميد 
المدرسة  إدارة  إلى  شكره  وقدم  عرضت،  التي  األعمال 

المناسبة. لهذه  ألقاها  كلمة  وطالبها من خالل 

زلينت.. تخفيض رسوم املحررات باستخدام الطوابع البلدية
أعلن مجلس بلدية زليتن تخفيض رسوم المحررات باستخدام الطوابع البلدية لمخاتير المحالت، وفقًا لقرار وزير الحكم المحلي رقم 828 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحد األقصى لقيمة رسوم المحررات 

باستخدام الطوابع البلدية في بلدية زليتن.
جاء ذلك خالل منشور بثه مجلس البلدية على صفحة البلدية في موقع »فيسبوك«، اإلثنين.

قالت بلدية الرجبان بالجبل الغربي، في منشور مصور على 
صفحتها الرسمية على موقع »فيسبوك«، إن عميد البلدية 
المحلي  الحكم  وزارة  وكيل  التقى  الشعباني  امحمد  عثمان 
مصطفى التركي، وذلك لمتابعة نشاط البلدية والمشاكل 

التي تواجهها.
وأضافت البلدية أن اللقاء مع وكيل الوزارة جرى اإلثنين، 
وتناول استعراض حزمة المشاريع التي سينطلق العمل بها 
وُأدرجت  الفنية  إجراءاتها  تمت  التي  المقبلة،  األيام  خالل 
ضمن ميزانية 2022، المتضمنة شبكة مياه ومباني إدارية 

ومنشآت رياضية.

أعيان »العواقير« يبحثون مع الدبيبة الرجبان.. عرض مشاكل البلدية على وكيل الوزارة
ملفات اجتماعية وسياسية

الموقتة،  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  رئيس  بحث 
عبدالحميد الدبيبة، مع عدد من أعيان »العواقير« ملفات 
العام بمجاالته  الشأن  اجتماعية وسياسية، وأخرى تخص 
الوحدة  حكومة  رئيس  لقائهم  خالل  ذلك  جاء  المختلفة. 
بحضور  األحد،  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية 
وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة، حسب بيان المكتب 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  للحكومة  اإلعالمي 

االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
قبل  االنتخابات  إجــراء  ضــرورة  إلى  دعا  األعيان  وفد 

نهاية العام الجاري؛ كونها مطلبًا لكل الشعب الليبي، كما 
لكافة  خدماتها  تقديم  في  الحكومة  بـ»استمرار  طالبوا 
الصعبة  »الظروف  الوفد  تناول  كما  والمدن«.  المناطق 
التي يعانيها المواطنون في الحدود الليبية - المصرية«، 
من  عدد  واتخاذ  األمــر  هذا  بمعالجة  الحكومة  مطالبًا 
سلسلة  ضمن  اللقاء  هذا  ويأتي  ذلك.  حيال  ــراءات  اإلج
االنتخابات  إجــراءات  »لدعم  الدبيبة؛  يجريها  اجتماعات 
وتوضيح استعداد الحكومة في حال وجود قاعدة دستورية 

لتنفيذها«.

 الوفد: إجراء االنتخابات الحل الوحيد ملواجهة التحديات كافة
طرابلس ـ القاهرة–الوسط

طرابلس.. ضبط
11 متهمًا في جرائم قتل

المشتركة  األمنية  الغرفة  أفراد  ضبط 
طرابلس  الجنائي  البحث  مكتب  برئاسة 
جرائم  بارتكابهم  مشتبهًا  شخصًا   11

قتل.
متهمين   6 األمنية  الغرفة  وأوقفت 
آخرين  و12  القتل،  في  جرائم شروع  في 
سرقة  جرائم  ارتكاب  في  بهم  مشتبهًا 
سرقة،  جرائم  في  متهمًا  و67  باإلكراه، 
حيث  مــن  العامة  للنيابة  وأحالتهم 
أمن  مديرية  بيان  حسب  االختصاص، 
طرابلس على صفحتها في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
وقالت المديرية في بيانها إن األجهزة 
األمنية المختلفة تكثف من عملياتها في 
عن  المعلومات  وجمع  والتحري  البحث 
ارتكبوا عدة جرائم في  الذين  األشخاص 

أماكن مختلفة.

●  زينينغا مع وفد اعيان ليبيا 19 يونيو 2022

عمداء بلديات يلتقون أبوجناح لتفعيل القانون 59
لجنة  اجتماع  الثالثاء،  طرابلس،  العاصمة  شهدت 
التي  البلدية،  للمجالس  الوطنية  بالرابطة  التواصل 
مجلس  رئيس  نائب  مع  البلديات،  عمداء  بعض  تضم 
أبوجناح،  رمضان  الموقتة  الوحدة  حكومة  في  الوزراء 
 .2012 لسنة   59 القانون  تفعيل  بخصوص  وذلــك 
وأيضًا استكمال نقل تبعية شركات خدمات النظافة إلى 

البلديات.
وما  الرابطة،  عمل  على  أبوجناح  اطلع  اللقاء  وخالل 
وانعكاس  ليبيا،  في  البلديات  كافة  لدعم  إليه  تهدف 

عملها على تحسين الخدمات للمواطنين.
االجتماع ضم عددًا من أعضاء الرابطة، بينهم عمداء 
بلديات )غريان، وادي البوانيس، زمزم، الزاوية، الزاوية 
بني  الرجبان،  الخمس،  األبيار،  الشاطئ،  إدري  الغرب، 

وليد، القيقب(.
تفعيل  أبرزها،  البنود،  عديد  ناقشوا  المجتمعون 

القانون 59 لسنة 2012، بشأن نظام اإلدارة المحلية، 
من   25 المادة  وفق  للبلديات  االختصاصات  ومنح 
القانون، التي بموجبها يمنح للبلديات الحق في إنشاء 
التخطيط  بشؤون  المتعلقة  العامة  المرافق  وإدارة 
الصحية،  والشؤون  والمباني،  والتنظيم،  العمراني، 
واالجتماعية، ومرافق المياه، واإلنارة، والصرف الصحي، 
والطرق، والميادين، والجسور، والوسائل المحلية للنقل 
الترفيه،  وأماكن  والحدائق،  العامة،  والنظافة  العام، 
بإنشاء  الترخيص  على  والموافقة  العامة،  واألســواق 

المشروعات السياحية واالستثمارية داخل حدودها.
عن  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  أعرب  جهته  من 
دعمه لمطالب منتسبي الرابطة، وتعاونه معها لحلحلة 
أهمية تفعيل  البلديات، مؤكدًا  التي تعانيها  المشاكل 
األزمة  حل  في  الفعال  لدورها  نظرًا  المحلية،  اإلدارة 

الليبية.

11 عميداً ناقشوا نقل تبعية شركات النظافة..

●  أبوجناح مع عمداء 11بلدية

مصراتة.. تسوية طريق مسجد »بن عبدون«
مصراتة  بلدية  أعلنت 
الرسمية  صفحتها  على 
بموقع »فيسبوك«، الثالثاء، 
التسوية  أعــمــال  انــطــالق 
الطبيعية،  للتربة  والدمك 
الجزء  الستكمال  تمهيدًا 
مسجد  طريق  من  المتبقي 
اقزير  بمنطقة  عبدون  بن 
مصراتة  البلدي  بالفرع 
لفرش  استعدادًا  المركز، 
للعقد  الزلطية  الــتــربــة 
2021/06 من تنفيذ شركة 
وبإشراف  لإلنشاءات  تليد 
إدارة المشروعات والشؤون 

الفنية ببلدية مصراتة.
البلدية  أعلنت  أيــضــًا 
الــطــوارئ  لجنة  اســتــمــرار 
المجلس  مــن  المشكلة 
صيانة  أعمال  في  البلدي 
الطرق،  وتشققات  الحفر 
وأكدت شروع فرق الصيانة 
مدخل  عند  أعمالها  فــي 
بالفرع  الــشــوارن  منطقة 
وذلك  أحمد،  قصر  البلدي 

صباح اإلثنين.



حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنانة واألكاديمية واملربية فاتن العسبلي

شاركت في أول معرض نسائي
في بنغازي بقاعة »رواق السلفيوم« 

سنة 2008 مع عدد 11 فنانة

ثقافة وفن 13

والمربية، األستاذة  األكاديمية  »الفنانة،  أن نقول:  لنا  يحق 
علمية،  أكاديمية  إمكانات  مجموعة  العسبلي،  سليمان  فاتن 
باإلضافة  كله  ذلك  وتشكيلية؛  فنية  مواهب  من  وحزمة 
مواهبها  تنمية  في  بإخالص،  تثابر  حقيقية،  مربية  أنها  إلى 
المختلفة، في مختلف  بالدورات  والمشاركة  بالدراسة  وصقلها 
تلك  سواء  العربي،  والخط  التشكيلية  خصوصًا  المجاالت 
الجماعية، وفوق ذلك رائدة في اهتمامها ببراعمنا  أو  الفردية 

الموهوبين...«.
»رواق  بقاعة  بنغازي  في  نسائي  معرض  أول  في  شاركت 
السلفيوم« سنة 2008 مع عدد 11 فنانة، ومن بعده شاركت 
في عدد من المعارض الجماعية، والفردية داخل ليبيا وخارجها. 
مؤسسات  من  كبير  عدد  في  فعااًل  عضوًا  تعد  ذلك  وفوق 

المجتمع المدني في ليبيا.
أقول بكل صدق وإعجاب إنني لم ارَ اهتمامًا بتقديم سيرة 
ذاتية مسهبة، واضحة وشاملة، كتلك التي وصلتني عنها. ولعل 
ملكة  ينمي  األكاديمي  فاالهتمام  العلمية،  يبرز، سيرتها  ذلك 
التعليمية،  سيرتها  نتاج  وذلك  المعلومة،  بدقائق  االهتمام 
في  تخرجت  أنها  تقرر  التي 
بنغازي  بجامعة  العلوم  كلية 
تحصلت  ثم  و2005   2004
من  ماجستير  رسالة  على 
الكيمياء  في  عينها  الجامعة 
 2015 سنة  العضوية  غير 
هيئة  أعضاء  أحد  اآلن  وهي 

التدريس فيها.
توجيه  بأهمية  قناعتها  هو  انتباهي،  لفت  ما  أهم  أن  غير 
اهتمت  لقد  مواهبهم.  يكشف  وما  يفيدهم،  ما  نحو  األطفال 
 ،2011 سنة  أنشأت،  ما  وسرعان  األطفال،  بمواهب  مبكرًا 
مركزًا خاصًا لتعليم الفنون 2011 »مركز روح الجمال« فكان 
كالرسم  الفنون،  عديد  ضم  فلقد  ليبيا،  في  نوعه  من  األول 
الغرافيكس،  وفنون  الداخلي،  والتصميم  والتصوير  والخط 
وفوق ذلك، الموسيقى، متمثلة في تعليم األطفال العزف على 
مما  والجيتار،  والعود  والكمان  البيانو  مثل  الموسيقية،  اآلالت 
جعلها تشرف على العديد من ورش العمل لألطفال حول الفنون 
الكشافة  كحركة  النشطة  بالمؤسسات  والخط،  الرسم  من 

والمرشدات وما شابهها من مظمات المجتمع المدني.
أولها  فكان  الجمال،  روح  معارض  من  بعدد  ثماره  وتوالت 
سنة 2013 بقصر المنارة، أما الثاني فكان بمسرح الطفل سنة 
مركز  بمقر  والرابع   ،2018 الدولية  بالجامعة  والثالث   ،2014
 2020 التركية(  )القشلة  البركة  بقصر  والخامس  المتفوقين، 
منظمة  مع  لألطفال  الفسيفساء  عمل  بورشة  شاركت.  كما 

»أسور« األمريكية. وفي هذا الشأن قدمت محاضرات عديدة.
ذلك كله هو ما جعلنا نضيف »مربية« لهذه الفنانة الملتزمة 
المأخوذة برعاية األطفال وتوجيههم توجيهًا سليمًا، فمن منا 
ال يعلم أن مثل هذه األعمال العظيمة، التطوعية، التي يتعين 
أن تجعل المهتمين بمستقبل ليبيا يهتمون بمثل الفنانة فاتن 
سليمان العسبلي، فما تقوم به يبدو لي وكأنه مؤسسة مدنية 

تعليمية متكاملة.

مع  بالتعاون  والفنون  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
مكتبة الفرجاني، الثالثاء، بدار الفقيه حسن، ندوة نقدية 
»الشاطئ  رواية  حول  البوسيفي  نوري  الكاتب  أدارها 
في  الصادرة  بايلي،  فيرجينيا  اإلنجليزية  للكاتبة  الرابع« 
فرج  المترجم  بتوقيع  الفرجاني،  دار  عن  العربية  نسختها 

الترهوني.
وأشار القاص مفتاح قناو في ورقة له إلى أن »الشاطئ 
لترسيخ  الفاشية  الدعاية  أجهزة  أطلقتها  تسمية  الرابع« 
احتالل ليبيا وابتالعها، ونشأت جذور هذا اللقب من وجود 

ثالثة شطآن للدولة اإليطالية لتصبح ليبيا الرابعة.

تعتيم إعالمي
لجرائم  اإلعالمي  التعتيم  تفضح  الرواية  أن  وأضاف 
إيجابيًا  عماًل  اعتباره  يمكن  لما  التركيز  عبر  المستعمر 
مثل بنائه للعمارات السكنية واألسواق التجارية وكنائس 
ونوادي وحلبات السباق الدولي، وكذا تكشف روح االستعالء 
الفاشي والعنصرية تجاه الليبيين منقولة على لسان أحد 
مثل  وارتدوا  لغتنا،  تعلموا  وإن  »حتى  بقوله:  الطيارين 

ثيابنا، فلن يجعل ذلك منهم طيارين«.
وأوضح أن المشاهد األولى للرواية تعيد لألذهان قصة 
في  عارف  عبدالجليل  الليبي  األعمال  رجل  اغتيال  حادثة 
روما، الذي كان يجلس في مقهى مع زوجته وأطفاله عندما 
لنظام  التابعة  الثورية  اللجان  من  مسلح  شخص  هاجمه 
عالقة  توجد  ال  أنه  ومع  الرصاص،  عليه  وأطلق  القذافي 
بين رجل األعمال وشخوص الرواية، لكن من الواضح أن 
في  وقعت  التي  الشهيرة  الحادثة  هذه  التقطت  الكاتبة 
إيطاليا في ثمانينات القرن الماضي لتنسج حولها روايتها 
في سرد ينتقل بين ثالث دول »ليبيا وإيطاليا وبريطانيا«.

قناو،  رؤية  بحسب  الرواية،  تكشف  آخر  جانب  ومن 
طبيعة الحزب الفاشي والحصانات الممنوحة ألفراده مثل 
كل التنظيمات الراديكالية الحاكمة في العالم بما في ذلك 

التنظيمات الدينية.
يقول بطل الرواية متحدثًا عن أحد الشخصيات: »ينبغي 
أن يتعامل بكل حذر، فهو ليس عضوًا في الحزب وبالتالي 

ال يتمتع بحمايتنا«.

مسح اجتماعي
أن  قناو  أضاف  اإلنثروبولوجية،  أبعادها  إلى  وباالتجاه 
العمل يكاد يصبح مسحًا اجتماعيًا للبيئة الليبية، بتقديمها 
مع  في طرابلس  وبشكل خاص  اليومية،  للحياة  تفاصيل 
ارتداء  وطريقة  واألكالت  والتقاليد  للعادات  دقيق  وصف 
المالبس، وأنواع الحرف، وتسميات األسواق في المدينة، 
ورجح أن الكاتبة البد أنها زارت المدينة ولو لفترة قصيرة، 

استنادًا على كثرة التفاصيل المذكورة.
التي  المقارنة  طبيعة  عن  حديثه  سياق  في  وتوقف 
تطرحها الرواية بين زمنها والوقت الحاضر الذي يواصل 
الفاشية  كانت  األول  ففي  بالدهم،  تدمير  الليبيون  فيه 

وتشق  المدن  تبني  المقابل  في  لكنها  الليبيين،  تقتل 
الطرق وتشيد المصانع، من أجل أحالم الدوتشي، ال من 
بقتل  الليبيون  يقوم  الثانية  وفي  الليبيين،  أحالم  أجل 
بعضهم البعض دون بناء أو تنمية، وهو ما يعتبره الكاتب 
استمرارًا للحرب الفاشية تحت مسمى جديد »الجيل الرابع 

من الحروب«.
كاتبتها  أن  رغم  بامتياز  ليبية  الرواية  أن  إلى  وخلص 
غير ليبية، بحكم تفاصيل المادة النصية المعالجة للوضع 
الحياتي العام للبالد، وكذا سؤالها المفتوح عن تحوالتها 

المصيرية.

خلطة عجيبة
عنوان  تحت  النويصري  رامز  والناقد  الشاعر  ووصف 
التجليات  العجيبة«  الخلطة  حكاية  الرابع..  »الشاطئ 
السردية في األمكنة وشواهدها الزمنية وما تمثله للبطلة 
المتوسطية  المدينة  شواطئ  على  ذكرياتها  قاموس  في 

»طرابلس«.
الذي  ما  السؤال:  الروائي يطرح  النص  والستجالء كنه 
مسرحًا  ليبيا  في  الحياة  من  تجعل  إنجليزية  كاتبة  يجعل 
ألحداث روايتها؟ بل وتتبع تفاصيل الحياة في هذا البلد، 
والمشاهد،  الصور  وراء  التفاصيل،  تفاصيل  حتى  وتذهب 
من  وغيرها  البشر،  وسلوك  والمعتقدات،  والعادات، 

التفاصيل؟
لتالقي  كنتيجة  هنا،  جاءت  ليبيا  أن  النويصري  ويجيب 
ما  لكل  الكاتبة  عشق  في  متمثلة  أولى  رغبة  رغبتين، 

إيطاليا؛  في  شبابها  من  فترة  عاشت  فقد  إيطالي،  هو 
التاريخ  في  المهمة  العالمات  إحدى  ليبيا  فإن  وبالتالي 
اإليطالي، القديم والحديث، والثانية اهتمام السيدة بايلي 
تعد عالمة  وتاريخها،  بموقعها  وليبيا  األفريقية،  بالثقافة 
ليبيا  تحقق  لذلك؛  إضافة  محيطها،  في  ومؤثرة  مهمة 
حكمًا  تعيش  التي  والدولة  المسُتعَمَرَة،  الدولة  شرطي 

ديكتاتوريًا زمن الرواية.

خلفية مسارين
مسارين  رؤية  الخلفيات  هذه  من  النويصري  واستنتج 
الفاشستي  الحكم  فترة  ليبيا خالل  تمثله  ما  األول  اثنين، 
فرص  من  توفره  بما  اإليطالي،  للمواطن  أحالم  كأرض 
الفاشية،  الدعاية  صورتها  كما  أفضل،  واستثمار  حياة 
المسار الثاني يتمثل في ليبيا كمجتمع غني تاريخيًا وثقافيًا 

وسياسيًا، وهو ما يعطي الرواية العمق الزمني، والمساحة 
األفقية لحركة شخوص الرواية.

خالل  من  التفاصيل  على  تقوم  كونها  الرواية  وعرف 
وأبعد  الواقعية  للقصة  أقرب  يجعلها  بما  الحكاية  دعم 
والمعايشة  والمشاهدات  األحداث  بوابة  عبر  الخيال،  عن 
بل  السلوك،  من  الظاهر  إلى  تذهب  لم  وهي  اليومية، 
اتجهت عميقًا في العالقات المخفية، وتمكنت في روايتها 
والثقافي  االجتماعي  المستويات  من تسريب رسائل على 

والسياسي.
في  العجيبة  خلطتها  النويصري  يرى  آخر  جانب  ومن 
جمعها بين قسوة الحياة والمجتمع والنظام والسعي خلف 
حلم السعادة، تترجمه الكاتبة من خالل شخصيات تنتمي 

إلى مجتمعين مختلفين »محتل ومواطن«.

قصة اغتصاب
»الشاطئ  ورقتها  في  بوراوي  انتصار  الكاتبة  وتناولت 
عنها  بالنيابة  ألقاها  التي  زمنين«،  بين  والسرد  الرابع 
البناء  حيثيات  الجمعية،  رئيس  احميدان  إبراهيم  الكاتب 
القرن  وثمانينات  عشرينات  بين  الواقع  للسرد  الزمني 
فضاءين،  بين  تناوب  في  فرجينيا  تحلق  حيث  الماضي، 
إيطاليا،  فى  »ليليانا«  الرواية  بطلة  وشباب  طفولة  سرد 
اإليطالي  الحربى  الطيار  ولقائها  ليبيا  في  وزياتها ألخيها 
»أوغو مورتينيلو« الذى تعرفت عليه في حفلة بروما وهى 

بطريق سفرها إلى طرابلس.
النساء  ترتديها،  التي  الفراشية  الروائية  تصف 
مخفية  األنوثة  معالم  »كل  فيها  تكون  والتي  الليبيات 
معرفة  يمكن  العين  هذه  خالل  من  لكن  العين،  عدا 
أم  طبيعية  هى  وهل  بالعين  العناية  مدى  مثل  الكثير 
فوقها  الحاجب  وهل  التجاعيد  بها  تحيط  هل  مكحولة، 

مستقيم أم ومقوس«.
إنها  بالقول  »ليليانا«،  الرواية  انتصار بطلة  وتشخص 
أحبته،  بأنها  اعتقدت  الذى  الرجل  أمام  وخانعة  ضعيفة، 
ربما يرجع ذلك لصغر سنها وانعدام خبرتها، فلقد كانت 
في السابعة عشرة من عمرها حين تعرفت عليه، والرواية 
ثالثينات  في  األوروبية  المرأة  عن  بذلك  ملمحًا  تعطى 
والحريات،  الحقوق  مسيرة  في  تحبو  كانت  التي  القرن 
وتتعرض للقمع من الرجل الذى قد تنساق عواطفها وراءه، 

دون تمحيص ومعرفة شخصيته.
في  الذكورية  سلطته  يستخدم  الطيار  أن  وأضافت 
لها  االغتصاب  بفعل  وإذاللها  ليليانا  إخضاع  محاولة 
الكاتبة  من  إشارة  في  »فريدة«  الليبية  أخيها  ولزوجة 
فيرجينيا بايلى إلى أن الفاشية اإليطالية لم تكن محصورة 
فقط في الدول التي استعمرتها وإنما أيضًا لكل من رفض 
الذين  وأخته(  ستيفانو  )مثل  اإليطاليين  من  سياستها 
في  فطاردتهم  بالدهم،  في  الفاشية  جحيم  من  هربوا 

مستعمراتها.
»أوغو  الحربى  الطيار  اغتصاب  حادثة  تظهر  كما 
كرمز  »فريدة«  الليبية  ليليانا  شقيق  لزوجة  مورتينيلو« 
شاطئها  واعتبارها  واحتاللها  لليبيا،  إيطاليا  الغتصاب 

الرابع. 

في ضيافة الجمعية الليبية لآلداب والفنون

»الشاطئ الرابع«.. رؤية سردية تستنطق فضاء زمنني
طرابلس: عبدالسالم الفقهي

مانو خليل.. صياد الجوائز

رحيل محمد أربيلي

حصد  في  خليل  مانو  للمخرج  »جيران«  الكردي  الفيلم  يستمر 
مرموقة؛  مهرجانات  من  دولية  جائزة  الـ20  تجاوزت  التي  الجوائز 
العربي  »الفيلم  مهرجان  في  مخرج  أفضل  جائزة  على  حصل  إذ 
بروتردام«، الذي اختتم فعاليات أحدث دوراته، األحد، فضاًل عن جائزة 

بالسعودية،  السينمائي  األحمر  البحر  بمهرجان  سيناريو  أفضل 
وأفضل فيلم وجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم المدرسين 

واآلسيوية  الالتينية  أميركا  ألفالم  السينمائي  المهرجان  في 
واألفريقية بميالنو، وجائزة نقاد السينما في سان فرانسيسكو 
بالواليات المتحدة األميركية، وجائزة الجمهور من مهرجان 

بوسطن السينمائي.

اإلثنين،  أربيلي،  أحمد  محمد  العراقي  الفنان  الموت  غيب 
من  وهو  المرض،  مع  معاناة  بعد  عامًا،   89 يناهز  عمر  عن 
العراقيين  الموسيقيين  أهم 
المسرح  قسم  في  وتخصص 
توجه  لكونسرفتوا،  التابع 
التمثيل في المسرح،  لمهنة 
الفنية  أعماله  جميع  وواصل 
المدير  نعى  فيما  واألغاني، 
الثقافة  وزارة  في  العام 
فرهند  كردستان،  بحكومة 
غفور، الفنان الراحل، مشيرًا 
إلى أنه خدم الفن لسنوات 
بعد  حية  ستبقى  التي  األغاني  من  باقة  ولديه  طويلة، 

رحيله.

فن x فن
»ذي  فيلم  بطلة  كينغ  جوي  الشابة  الممثلة 
له  التمهيدي  العرض  خالل  قالت  برينسس«، 

»ال  إنه  هوليوود  في 
لم  إذا  ممتعًا  يكون 
يكن عنيفًا«. وأضافت: 
باستمرار  أقول  »كنت 
)جافي(  توبي  لمنتجنا 
أن  الضروري  من  إنه 
الفستان  على  يظهر 
الدماء«،  من  المزيد 
أنتجته  الذي  والعمل 

التابعة  سينتشوري«  »توينتيث  استوديوهات 
من  اعتبارًا  التدفقي  بالبث  يتاح  والذي  لها 
بجرعة  يحفل  المقبل،  يوليو  من  األول 

كبيرة من مشاهد العنف والموت.

التدفقي  للبث  »نتفليكس«  شبكة 
تبدأ عرض فيلم »بلوند«، أحد أكثر 
األفالم المنتظرة لسنة 2022، في 
حياة  يتناول  والذي  سبتمبر،   23
خيالية  قصة  في  مونرو  مارلين 
لألميركية  كتاب  إلى  مستندًا 
وتؤدي  أوتس،  كارول  جويس 
نجمة  وهي  مونرو،  مارلين  دور 
1962 عن  رحلت سنة  هوليوودية 
سنة  ستين  بعد  تزال  وال  عامًا   36
الواليات  في  لالهتمام  مثيرًا  اسمًا 
الممثلة  الفيلم  في  المتحدة، 
أرماس  دي  أنا  اإلسبانية  الكوبية 
)»نايفز أوت«، »نو تايم تو داي«(.

أنا دي أرماس »مارلني«

جوي كينغ والعنف
النجمة اللبنانية رزان 
مغربى أعلنت إصابتها 
بفيرس كورونا، فيما 
كان آخر ظهور لها منذ 
أيام قليلة في حفل النجم 
اللبناني راغب عالمة حيث 
شاركت فى تقديم الحفل 
وهنأته بعيد ميالده على 
المسرح، وكانت رزان 
تعاقدت على المشاركة في 
بطولة فيلم »بنات رزق« 
المقرر بدء تصويره خالل 
األسابيع القليلة المقبلة.

قالت تقارير صحفية إن منصة »إتش 
لمسلسل  تتمة  على  تعمل  أو«  بي 
»غايم أوف ثرونز«، الذي حقق نجاحًا 
تتمحور على جون سنو، وهو  كبيرًا 
الشخصية المفضلة لدى قسم كبير 
أن  ويتوقع  المسلسل،  محبي  من 
يُسند دور جون سنو، في حال رأى 
الممثل  إلى  النور،  المشروع 
هارينغتون  كيت  البريطاني 
هذه  يؤدي  كان  الذي 
مغادرته  لدى  الشخصية 
في  ويستيروس  مملكة 
على  المسلسل،  نهاية 
»هوليوود  موقعا  ذكر  ما 
نقال  و»فرايتي«  ريبورتر« 
يكشفا  لم  مصادر  عن 

هويتها.

عودة جون سنو

رزان مغربي.. كورونا

 الرواية تفضح التعتيم 
اإلعالمي لجرائم المستعمر.. 

وتكشف روح االستعالء الفاشي 
والعنصرية تجاه الليبيين

Top
10

فيلم  تصدر  ريليشنز«  »إكزبيتر  شركة  كشفت 
من  السادس  الجزء  دومينيون«،  وورلد  »جوراسيك 
سلسلة األفالم عن عالم الديناصورات، شباك التذاكر 

في أميركا الشمالية.
تريفورو  كولن  األميركي  إخراج  من  وهو  الفيلم 
وإنتاج شركة »يونيفرسال بيكتشرز« حقق في الفترة 
 58.7 بقيمة  إيرادات  واألحد  الجمعة  بين  الممتدة 
مليون دوالر، ليصبح مجموع إيراداته منذ بدء عرضه 

في صاالت أميركا الشمالية 250 مليون دوالر.
السابق  الجزء  صدور  على  سنوات  أربع  وبعد 
»جوراسيك وورلد: فالن كيندم«، تجوب الديناصورات 
في هذا العمل األرض بحرية فيما ينبغي على البشر 
الحيوانات  هذه  مع  يتعايشون  كيف  يتعلموا  أن 
أو خطر على  إزعاج  التي قد تشكل مصدر  العمالقة 

حياتهم.
وحل فيلم »اليت يير« في المركز الثاني منذ األيام 
األولى لطرحه، محققا إيرادات بلغت 51 مليون دوالر. 
إنتاجه شركة »ديزني- الذي تولت  العمل  ويتحدث 

»توي  فيلم  من  وهو شخصية  »باز«،  عن  بيكسار« 
ستوري«، الذي يظهر في هذا الفيلم بعيدا من عالم 
األلعاب إذ يتمحور العمل على دوره كـ»حارس فضاء« 

تتقطع به السبل إلى جانب فريقه على كوكب بعيد.

وتراجع فيلم »توب غن: مافريك« مركزا واحدا ليحل 
ثالثا محققا 44 مليون دوالر بعد أربعة أسابيع على 
حقق  الذي  غن«  »توب  تتمة  وحظيت  عرضه.  بدء 
نجاحا واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة 
جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت »مافريك« 
ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمته 
قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وجاءت المرتبة الرابعة من نصيب »دكتور ستراينج 
إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« الذي تولى بطولته 
محققا  كامبرباتش،  بنديكت  البريطاني  الممثل 
أسابيع على  بعد سبعة  مليون دوالر  بـ4.2  إيرادات 
بدء عرضه في صاالت السينما. أما خامسا، فحل فيلم 
مسلسل  إلى  يستند  الذي  موفي«  برغر  بوبز  »ذي 
 1.1 بلغت  إيرادات  مع  نفسه  االسم  يحمل  أميركي 

مليون دوالر.
وفي ما يأتي األفالم الخمسة المتبقية في الترتيب:

6 - »ذي باد غايز« )980 ألف دوالر(
ألف   960( وانس«  أت  أول  أفريووير  »إفريثينغ   -  7

دوالر(
8 - »داون تاون آبي 2: إيه نيو إيرا« )830 ألف دوالر(

9 - »سونيك 2« )228 ألف دوالر(
10 - »براين أند تشارلز« )198 ألف دوالر(. 

الصدارة لـ »جوراسيك وورلد دومينيون«

نصف قرن على صدور
جريدة »األسبوع الثقافي«

احتفت الهيئة العامة للصحافة، اإلثنين، بإعادة إصدار العدد األول من 
الثقافي«، ومرور نصف قرن منذ خروج نسختها األولى  جريدة »األسبوع 
إبراهيم  الكاتب أحمد  1972 برئاسة تحرير  20 يونيو سنة  للنور بتاريخ 

الفقيه.
بإعادة  المكلف  الفريق  عمل  وقد 
على  المحافظة  متضمنا  اإلصدار، 
التحريرية،  والمادة  الفني،  الشكل 
الصور  وكذا  الخطوط،  ورسم 

والرسوم المصاحبة.
من  كال  الفني  الكادر  وتضمن 
الفزاني،  محمد  والمخرج  المنفذ 
والخطاط إبراهيم المصراتي، ورسام 
كما  العبيدي،  العجيلي  الكاريكاتير 
تولى المصحح خليفة العجمي مهمة 
جمع  على  وعمل  اللغوي،  التدقيق 
خديجة  البيانات،  وإدخال  المادة 
الورفلي، وساعد في  وفتحية  كعيبير، 

الرأي الفني المنفذ طارق دربي.
الجديدي،  وفتحية  المزداوي،  حسين  الصحفيين  من  كل  وتابع 
على  العام  اإلشراف  مهمة  الغرياني،  وعبدالسالم  الفقهي،  وعبدالسالم 

اإلصدار ومتابعة سير العمل حتى مراحله النهائية.
جهدا  الخمسي  محمد  بإشراف  المطابع  قسم  في  الفنيون  بذل  كما 
ملحوظا للحصول على الجودة المطلوبة، فيما يخص الوضوح وفرز األلوان.

القصة الكاملة ملنع عرض فيلم »اليت يير« في 14 دولة عربية وإسالمية
»اليت  المتحركة  الرسوم  فيلم  طرح  منذ 
التي  الدول  عدد  وصل  العرض،  دور  في  يير« 
منعت عرضه إلى 14 دولة منها مصر واألردن 
وإندونيسيا  وقطر  عمان  والسعودية  اإلمارات 
بحذف  طالبت  التي  والكويت،  وماليزيا 

المشاهد المثلية.
الفيلم،  تجاه  واآلراء  األفعال  ردود  وتتباين 
ففي وقت يطالب فيه صناعه بالتعايش مع واقع 
المثلية، يقول الرأي المقابل إن إقحام الشخصية 
من  اثنين  بين  الحميمة  والمشاهد  المثلية 
الجنس نفسه بات أمرًا يحاول البعض »فرضه«.
استديوهات  فيلم  عرض  الجمعة  وبدأ 
بينها  الدول،  من  كبير  عدد  في  »بيكسار« 
ترخيصًا  ينل  لم  لكنه  المتحدة،  الواليات 

بعرضه في كثير من الدول.
واستندت الدول التى منعت عرض الفيلم إلى 
أنه يتضمن مشاهد ال تتفق واآلداب والتقاليد 
المجتمعية العربية واإلسالمية، فرغم أن أحداث 
الفيلم تتمحور حول شخصية »باز« أحد أبطال 
 »Light year« فإن  ستوري«؛  »توي  سلسلة 

يتضمن قبلة بين شخصيتين نسائيتين.
مديرة  وهي  أليشا،  هناك  الفيلم  وفي 

الشجاع  الفضاء  رائد  الرئيسية  الشخصية 
ستوري«،  »توي  سلسلة  في  اشتهر  الذي  باز، 
مشهد  في  أليشا  وتظهر  امرأة،  من  متزوجة 
»بيكسار«  وكانت  زوجتها.  تقبل  وهي  سريع 
أصاًل  اقتطعت  »ديزني«  لشركة  التابعة 
في  العاملين  من  عددًا  لكن  المشهد،  هذا 
وأخذوا  »ديزني«  موقف  انتقدوا  الشركتين 
عليها عدم التزامها الدفاع عن حقوق المثليين.
وكان مكتب تنظيم اإلعالم في اإلمارات نشر 
في تغريدة على تويتر »عدم منح فيلم الرسوم 
دور  جميع  في  العرض  تصريح  المتحركة 
معايير  لمخالفته  وذلك  اإلمارات،  في  السينما 
الدولة«،  في  بها  المعمول  اإلعالمي  المحتوى 
األفالم  كافة  »التزام  يؤكد  إنه  المكتب  وقال 
في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل 
موعد عرضه للجمهور لضمان سالمة المحتوى 

المتداول وفق التصنيف العمري المالئم«.
ويأتي هذا القرار بعد ستة أشهر على إعالن 
األفالم  على  رقابة  تفرض  لن  أنها  اإلمارات 
التي تُعرض في دور السينما المحلية، على أن 
يجري إدراج »21+ عاما« )أي أن الفيلم مناسب 
فوق(،  وما  والعشرين  الحادية  في  هم  لمن 

ضمن التصنيفات العمرية لتنبيه المشاهدين 
الراغبين بمشاهدة أفالم بنسختها األصلية.

الفيلم  ومنتجة  مخرج  رفض  جانبه،  من 
وصفاه  ما  بسبب  الذاتية،  الرقابة  ممارسة 
على  تعليقهما  إطار  في  رجعية«،  بـ»معتقدات 
منع الفيلم في عدد من الدول، وقالت المنتجة 
تنبيهات  »تلقينا  ساسمان:  غايلين  األميركية 
إلى أن من المرجح أن نصل إلى هذه النتيجة«، 
الذي  الفيلم  لنغير  نكن  لم  »لكننا  مضيفة: 
نرغب فيه، لمجرد وجود عدد قليل من البلدان 

لديها معتقدات رجعية«.
أي  أن  ماكالين  أنغوس  المخرج  وأكد 
إرضاء  بغية  الفيلم  على  تُجر  لم  تعديالت 
الرقابة. وأضاف: »صنعنا فيلمنا، ولم يرغبوا في 

مشاهدته، فليكن«.
تفاوتت  الفني،  النقد  صعيد  وعلى 
بمشاهد  البعض  أشاد  إذ  النقاد،  تعليقات 
وصف  فيما  المرئية،  والتأثيرات  الحركة 
مألوفة  غير  نكسة  بأنه  الفيلم  اآلخر  البعض 
معظمهم  أحب  ذلك،  ومع  »بيكسار«.  لشركة 
القطة  الروبوت  سوكس،  الثانوية،  الشخصية 

الذي يتحول رفيقًا لباز.

●  إبراهيم أحميدان

●  القاص مفتاح قناو

●  رامز النويصري ●  نوري البوسيفي

●   جانب من الحضور 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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في
املرمى

رئيسة  جمع  بطرابلس  موسع  اجتماع  عقد 
لجنة كرة القدم النسائية باالتحاد الليبي لكرة 
لالتحاد  األول  والنائب  الشيباني،  سعاد  القدم 
الليبي خميس آدم، والمدير الفني باتحاد الكرة 
عضو  االجتماع  حضر  أيضًا  رامون،  اإلسباني 
مكتب نشاط طرابلس صالح الجمل، والعديد 

من معلمات التربية البدنية.
دوري  إلقامة  االستعداد  االجتماع  تناول 
التدريب  دورتي  وإقامة  طرابلس  فتيات 
النسائية في مجال قوانين  للعناصر  والتحكيم 
إلى  الشيباني  سعاد  تهدف  حيث  القدم،  كرة 
كرة  في  وتحديدًا  الرياضية  الحركة  تنشط 
اختيرت في  النسائي، كما  الصعيد  القدم على 
مايو الماضي عضوًا باالتحاد العربي، حيث أعلن 

االتحاد العربي لكرة القدم إعادة تشكيل لجانه 
العاملة، وقد تم اختيار الليبية سعاد الشيباني 
في عضوية لجنة كرة القدم النسائية باالتحاد 

العربي لكرة القدم.
ومن ضمن اللجان التي ُأعيد تشكيلها لجنة 
الليبية سعاد  اختيار  النسائية، وتم  القدم  كرة 
الشيباني في عضوية اللجنة بعد أن تم الدفع 
تملكه  لما  للعبة  الليبي  االتحاد  قبل  من  بها 
من كفاءة وخبرة في العمل بالرياضة النسائية، 

خاصة كرة القدم النسائية.
منصب  تشغل  الشيباني  سعاد  أن  يذكر 
عضوة مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم، 
باالتحاد  النسائية  القدم  كرة  لجنة  ورئيسة 

الليبي لكرة القدم.

لجنة كرة القدم النسائية تستعد إلقامة دوري فتيات طرابلس

يتأهب المالكمان الليبيان إبراهيم الساحلي، وعاصم دوكو للمشاركة في بطولة »البحر 
المتوسط« للمالكمة، التي تقام منافساتها في الخامس والعشرين من يونيو الجاري 
بمدينة وهران الجزائرية، ويشارك في النسخة التاسعة عشرة 3390 العبًا يمثلون 26 
دولة، حيث يأمل الساحلي رفقة زميله عاصم دوكو تقديم مستويات جيدة تليق باسم 

لعبة المالكمة الليبية، خاصة أن ليبيا في لعبة المالكمة أنجبت عديد األسماء 
المميزة، ويشار إلى أن المالكمين إبراهيم الساحلي وعاصم دوكو، تحصال على 

كأس بطولة األندية الليبية، التي ُأقيمت بمدينة الخمس الفترة الماضية.

أكد األمين العام لالتحاد الليبي للكرة الطائرة طارق صولة، أنه جاٍر التجهيز ◆◆
لتنظيم دورة مدربين على المستوى األول بمدينة طرابلس، يأتي هذا خالل الفترة 

من األول وحتى الخامس من يوليو المقبل، ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية 
وعملية وتهدف إلى تطوير المدربين والرقي بمستواهم، أيضًا تهدف الدورة إلى 

زيادة معارف المدربين وتزويدهم بالجديد في قوانين اللعبة. وأضاف صوله أنه 
جرت مخاطبة االتحادات الفرعية بالمناطق بشأن البدء في إجراءات تسجيل 

الراغبين بحضور الدورة.

● سعاد الشيباني تترأس اجتماع كرة القدم النسائية
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»سداسي التتويج« 
بنكهة تونسية خالصة

الحدث

زين العابدين بركان

بدأ العد التنازلي النطالق مباريات الدور السداسي 
لمرحلة التتويج ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم 
لهذا الموسم، وختام الموسم الكروي الماراثوني 
بالعثرات  مليًئا  كان  الذي  والشاق،  الطويل 
والتوقفات والتأجيالت ليصل إلى مرحلته ومحطته 
األخيرة، واألهم، مرحلة الحصاد، وقد أدركه التعب 
واإلعياء، ليقع االختيار على تونس، كونها األقرب 
اعتذار  بعد  مالعبها،  على  منافساته  الستضافة 
المباريات،  الحتضان  مرشحة  كانت  التي  الجزائر 
البحر  ألعاب  دورة  باستضافة  انشغالها  بسبب 

المتوسط.
من  التتويج«  »سداسي  مباريات  وستقام 
عدد  أكبر  سيحصد  الذي  والفريق  واحدة،  مرحلة 
ورصيد من النقاط سيتوج باللقب، وسيكون بطاًل 
للنسخة 47 من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، 
الليبي منذ  الدوري  تاريخ  األولى في  المرة  وهذه 
انطالقه موسم 63 - 64 التي تقام فيها نهائيات 
األولى  المرة  وهي  مالعبنا،  خارج  الليبي  الدوري 
الـ»فار«، وهذه هي  العمل بتقنية  التي يتم فيها 
يتم  التي  الليبي  الدوري  تاريخ  في  الثانية  المرة 
فيها حسم لقب الموسم بنظام الدور السداسي، 
الرياضي  الموسم  في  األولى  المرة  كانت  حيث 
بعد  باللقب،  »االتحاد«  وتوج   ،2006  -  2005
»االتحاد«  فرق  تأهل  المنافسات  شهدت  أن 
و»التحدي«  و»األخضر«  طرابلس«  و»األهلي 
كانت  فيما  بنغازي«،  و»األهلي  و»األولمبي« 
السداسي  الدور  بنظام  فيها  العمل  يتم  مرة  آخر 
لتحديد هوية بطل الموسم في الموسم الرياضي 
»األهلي  فرق  تأهل  شهد  الذي   2014  -  2013
و»الوحدة«  و»الهالل«  و»االتحاد«  طرابلس« 
»األهلي  وتوج  و»المدينة«،  بنغازي«  و»األهلي 

طرابلس« بطاًل.
تونسية  بنكهة  المرة  هذه  السداسي  سيكون 
الغالبية  التونسية  المدرسة  تمثل  حيث  خالصة، 
بالنسبة للفرق الستة المتنافسة بالدور السداسي، 
قويًا  وتنافسًا  صراعًا  المنافسات  ستشهد  حيث 
على  الواحدة  التدريبية  المدرسة  أبناء  بين 
أن  الذكريات، كما  لها عديد  التي تحمل  مالعبها 
الفرق المتأهلة تضم ضمن صفوفها عددًا وافرًا 
المالعب  ستكون  الذي  التونسيين  الالعبين  من 

واألجواء مناسبة لهم وليست بجديدة.
سداسي تونسي خالص مرتقب يترقبه الجميع 
سيظفر  فمن  القواعد،  خارج  له  تجربة  أول  في 
بلقب هذا الموسم االستثنائي والفريد من نوعه، 

الذي سيكون مذاق التتويج به بنكهة مختلفة.

نادي  إدارة  اتفقت 
»األهلي بنغازي« 
المدرب  مع 
المخضرم  التونسي 
 72( البنزرتي  فوزي 
المرحلة  في  الفريق  قيادة  على  عامًا( 
المقبلة من دوري التتويج السداسي، الذي من المقرر 
أن يقام في تونس في الثاني من يوليو المقبل بعد أن 
مع  التعاقد  ويأتي  التونسية،  األمنية  السلطات  وافقت 
البنزرتي صاحب الخبرة الكبيرة خلفًا للمدرب الكرواتي 
رادان غاسانين المدير الفني لفريق »األهلي بنغازي«، 
متصدرًا  السداسي،  الدور  إلى  بالفريق  وصل  الذي 

المجموعة األولى برصيد 44 نقطة.
شهد  الموسم  هذا  الليبي  الدوري  أن  إلى  ويشار 
الممتاز،  الدوري  فرق  مدربي  لكل  إقالة  عمليات 
فريق  مدرب  عدا  مدربًا   20 عددهم  البالغ 
»الهالل«، الوحيد الباقي من المدربين المدرب 
التونسي طارق ثابت، حيث شهد هذا األسبوع 
الكوكي  محمد  »االتحاد«  مدرب  إقالة  أيضًا 
أعلن  الذي  الهمالي  أكرم  »أبوسليم«  ومدرب 
لفوزي  وسبق  الفريق،  تدريب  من  استقالته 
طرابلس«  »األهلي  فريق  درب  أن  البنزرتي 
صاحب  أنه  كما  مرتين،  الوطني  والمنتخب 
بداية  العربية  الدوريات  في  واسعة  خبرات 

من تونس ومرورًا بليبيا وأخيرًا المغرب.

بعد ترقب لدول الجوار في الشمال األفريقي

● الساحلي

تعاني لعبة المالكمة في ليبيا من ضعف اإلمكانات، 
خصوصًا على صعيد البنى التحتية، فالمقومات غائبة 
إال  يوجد  فال  منعدمة،  المطلوبة  الرياضية  والصالة 
صالة المنتخبات البسيطة، كونها صالة من األرضية 
األسمنتية الصلبة التي ال تصلح، فضال عن عدم وجود 
والحمامات،  المياه  دورات  وال  بها  الالزمة  التهوية 
والقمامة  صغيرة  والمساحات  ضعيفة  اإلنارة  حتى 
موقعها  جمال  رغم  مكان،  كل  في  بالصالة  محيطة 

وسط غابة الفضاء األولمبي.
الجميع يترقب تحرك اللجنة األولمبية الليبية، كون 
مقرها قريبًا من موقع الصالة التي صُممت خصيصًا 
للمنتخبات الليبية في لعبة المالكمة، لذا قامت جريدة 
»الوسط« بزيارة تفقدية للصالة التي تحتضن فريقي 

الظهرة واالتحاد للتعرف أكثر على مشاكل الالعبين:

البهلول متحدثًا لـ»الوسط«
االتحاد  رئيس  »الوسط«  به  التقت  أول من  كان 
الليبي للمالكمة يوسف البهلول، الذي تحدث بمرارة 
للمالكمة  الليبي  االتحاد  يعيشها  التي  الظروف  عن 
وجود  وعدم  التحتية  والبنى  اإلمكانات،  ضعف  من 
بالمستوى  الرقي  فنية تسهم في  صالة بمواصفات 

الفني لرياضيي المالكمة.
األولمبية  اللجنة  الجميع،  البهلول »خاطبنا  وقال 
من  فالعديد  فائدة،  دون  ولكن  الرياضة،  ووزارة 
ولم  الرياح،  أدراج  ذهبت  واالجتماعات  المخاطبات 
يقم أي مسؤول حتى بالزيارة لتفقد أوضاع الصالة، 
ولم تخصص أي ميزانية للصيانة، ورغم ما يُصرف 
من أموال طائلة في ألعاب أخرى بالماليين مثل كرة 
القدم؛ فإن باقي األلعاب ال تحصل حتى على الفتات، 
أخرجت  فإنها  أوضاعها؛  سوء  ورغم  الصالة  فهذه 
أبطااًل بهذه الوضعية الصعبة، وحتى تركيب الحلبة 
وفكها يأخذ وقتًا طوياًل، ولكن بهمة الشباب نحاول 

ال يوجد أي تشجيع لهذه اللعبة، 
وحتى المالكم الذي يحقق إنجازًا 
األلعاب  مثل  تكريمه  يجري  ال 
سيجري  األيام  وهذه  األخرى، 

صرف 4 ماليين دينار لكرة القدم، 
اإلمكانات،  قلة  من  نعاني  ونحن 

معقولة رياضة يتم دعمها ورياضة 
المالكمة ال يتم دعمها، وهذا إجحاف 

في حق األلعاب الرياضية الفردية«.

معاناة فريق االتحاد
االتحاد  فريق  مدرب  مع  »الوسط«  التقت 

للمالكمة المدرب الوطني بشير الصغير الذي أكد أنه 
ال توجد صالة رياضية للمالكمة بنادي االتحاد، 

والتي  المنتخبات  في صالة  يتدربون  وأنهم 
تفتقر للعديد من المتطلبات الفنية وحتى 

الصحية، وقال »لألسف نتدرب هنا لعدم 
وجود صالة بنادي االتحاد، وأن إدارة 

النادي وعدت بتوفير صالة لتدعيم 
كما  بالنادي«.  المالكمة  لعبة 
رصدت »الوسط« تدريب مالكمي 
نادي الظهرة في صالة المنتخب 
وجود  لعدم  وذلك  للمالكمة، 
صالة في نادي الظهرة، حيث أكد 
مدرب الفريق عبدالسالم مسعود 

الناشئين  بلقاسم مدرب منتخب 
بنادي الظهرة، أن مالكمي فريقه 

صالة  وجود  عدم  رغم  نجحوا 
كأس  بطولة  في  لهم  مخصصة 

األندية، وحصد الفريق كأس الترتيب 
األول والذهبية، لكن اإلمكانات ضعيفة 

يوجد  ال  الصفر،  تحت  الحالية  واإلمكانات 
وصالة  المالكمة،  للعبة  أساسية  مقومات  أي 

المنتخب أكبر دليل، ال يوجد أي دعم لالتحاد أو حتى 
االتحاد الفرعي واالتحاد العام يتخلى عنا.

مالعب أسمنتية تسقط املالكمة الليبية بالقاضية
صالة المنتخبات تحتضر وتنتظر حلوالً عاجلة من المسؤولين إلنقاذ اللعبة

طرابلس - الصديق قواس

ومن  المتاحة،  باإلمكانات  ونحاول  نتفرج،  نقف  أال 
رحم المعاناة نصنع األبطال«.

وعود صيانة الصالة وإيجاد بدائل
خاطبنا  وقلت،  »سبق  البهلول  يوسف  أضاف 
العديد من الجهات، ومن بينها وزارة الرياضة، حيث 
الصالة،  مكان  في  رياضية  صالة  تخصيص  جرى 
الدكتور بشير  قبل  القائم من  الطفل  نادي  بجانب 
السابق،  والرياضة  الشباب  هيئة  رئيس  القنطري 
وبسبب جائحة كورونا، وهو واجب وطني طلب منا 
تخصيص الصالة موقتًا لوزارة الصحة الستخدامها 
وزارة  الشديد  لألسف  لكن  المرض،  مكافحة  في 
استالمها  يجر  ولم  الصالة،  في  استمرت  الصحة 
هذا  في  الرياضة  وزارة  خاطبنا  وقد  اليوم،  حتى 
األمر العديد من المرات، ولكن دون فائدة وكذلك 
وزارة  تستجب  ولم  الخصوص،  بهذا  الصحة  وزارة 
بإخالء  للمالكمة  الليبي  االتحاد  لمطالبات  الصحة 
مستمرون  ونحن  فائدة  دون  ولكن  الصالة،  هذه 

رؤية  »عند  وأكمل  الصالة«.  بإخالء  المطالبة  في 
المالية؛  ظروفها  رغم  المجاورة،  الدول  صاالت 
ونحن  عاٍل،  مستوى  على  فهى  أفضل،  فإنها 
ذات  واحدة  صالة  حتى  لنا  يوجد  وال  غنية،  دولة 
أمامكم  موجودة  الحالية  والصالة  فنية،  مواصفات 
الوضع  يكون  فكيف  الغنم،  لراعي  حتى  تصلح  ال 
بتدريب رياضيين في المنتخب، وقد أجرينا العديد 
لإلعالم  لجأت  لذا  فائدة،  دون  االتصاالت  من 
إلظهار حقيقة صالة منتخبات المالكمة، لعلنا نجد 

من لديه حس وطني، ويساعد االتحاد في الحصول 
على صالة ذات مستوى عاٍل«.

الدعم المالي واالجراءات القانونية
األولمبية  اللجنة  بين  األخير  االجتماع  وحول 
وحكومة الوحدة الوطنية بخصوص دعم االتحادات، 
البهلول  الليبي للمالكمة يوسف  قال رئيس االتحاد 
»ال يوجد أي دعم مالي، وإن كان هناك دعم، فهناك 
العديد من اإلجراءات القانونية حتى يجري الصرف من 

مصرف ليبيا والرقابة وغيرهما من اإلجراءات«.
واستطرد البهلول »حاولنا توفير صالة جيدة وبنى 
تحتية، ورسالتي للمسؤولين أن ينظروا نظرة جادة 
المالكمة  رياضة  المالكمة،  للعبة  وبالذات  للرياضة 
أبطال  فيها  ولدينا  عامًا،  أربعين  من  أكثر  وقفت 
المالكمة  عودة  وعند  مشرف،  تاريخ  فيها  وعندنا 
حيث  ورياضيون،  أبطال  لدينا  توافر  عهدها  لسابق 
وفضيات  العربية  البطولة  في  بالذهبية  توجنا 
الناشئين، لكن لألسف الشديد  وبرونزيات حتى في 

البهلول: نعاني كثيراً في ظل 
غياب الدعم والمساندة المالية 

على عكس ألعاب أخرى

● .. ويتحدث إلى محرر جريدة »الوسط«● رئيس اتحاد المالكمة يتفقد محيط صالة المنتخبات

تونس تستقبل »دوري التتويج السداسي« الليبي في نسخته الـ »47«
أمور تنظيمية تغير موعد القرعة إلى الجمعة.. ودورة ألعاب البحر المتوسط تبعد الجزائر

الوطنية،  الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزير  أرسل 
عبدالشفيع الجويفي، برقية شكر وامتنان إلى وزير 
الشباب والرياضة بجمهورية تونس، الستضافتهم 
الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز 
)2021 - 2022(، وثمن  الجاري  الرياضي  للموسم 
الجويفي دور وزير الشباب والرياضة التونسي البارز 
الدور  مسابقة  إلنجاح  اإلمكانات  كافة  تسخير  في 
السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيقام 
أنها فرصة لتعزيز  المقبل، وأكد  خالل شهر يوليو 
العالقات الثنائية، واالرتقاء بها إلى مستوى شراكة 
للشعبين،  المشتركة  المصالح  يخدم  بما  متميزة، 
وترسيخ  الرياضية،  بالحركة  النهوض  في  ويسهم 

الوحدة والتضامن بين ليبيا وتونس.
وفي وقت سابق، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبة، تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية 
مصاريف اإلقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج 
كشفته  لما  وفقًا  الحكومة،  رئيس  قرار  وجاء  ليبيا، 
مصادر خاصة لـ»قناة الوسط« )WTV(، بعد مذكرة 
لليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  بها  تقدم 
لكرة القدم، عادل األوجلي، وحدد موعد سفر فرق 
المجموعة األولى يوم 26، والمجموعة الثانية يوم 

28 من الشهر الجاري.

تغيير موعد القرعة بسبب أمور تنظيمية
الدوري  قرعة  موعد  المسابقات  لجنة  وغيرت 
السداسي لفرق الممتاز لكرة القدم، التي كان مقررًا 
لها، الثالثاء الماضي، إلى غدٍ الجمعة الموافق 24 
الموعد بسبب أمور  الجاري، وجاء قرار تغيير  يونيو 
التاسعة  الساعة  القرعة  ستجرى  حيث  تنظيمية، 
مساًء بمقر االتحاد الليبي لكرة القدم، ويقام الدوري 
السداسي لفرق الممتاز خارج ليبيا ألول مرة على أن 
يكون موعد انطالق الدور السداسي لمرحلة التتويج 
باللقب في الثاني من شهر يوليو المقبل، وستقام 
منافساته من مرحلة واحدة حتى السابع عشر من 

الشهر نفسه.
وفي وقت سابق، كان لجنة المسابقات باالتحاد 
الليبي لكرة القدم أكدت أن إقامة سداسي التتويج 
سيكون خارج ليبيا، حيث كشف رئيس اللجنة الدكتور 
عادل األوجلي أن اللجنة تدرس إقامة دوري التتويج 
في المغرب أو مصر أو الجزائر أو تونس، مثمنًا حرص 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 
ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وتعاونهما من 

التتويج«  السداسي »دوري  الدوري  إقامة منافسات 
خارج ليبيا، وقال الشلماني: »جرى عرض الموضوع 
على المكتب التنفيذي، وذلك لعدة أسباب، أواًل أننا 
على  المالعب  بإنشاء  الخاص  الرياضي  الحراك  مع 
مستوى يساعدنا على رفع مستوى الكرة في ليبيا، 
وأنا مع هذا الحراك، ألنه ال توجد لدينا مالعب ترفع 
من مستوى الكرة في ليبيا، وحتى ملعب مصراتة 

الموجود حاليًا يشهد كثرة المباريات عليه«.
تعطي  وال  متهالكة،  كلها  »مالعبنا  وأضاف: 
الفرصة لالعب، وهذه حقيقة يشكو منها المدربون 
واإلخفاقات،  اإلصابات  إلى كثرة  أدى  األجانب، مما 
وال يمكن أن نتقدم بهذه المالعب، وهذه النقطة 
من ضمن الفكرة التي عرضتها على مجلس اإلدارة 
بهذا الخصوص، لوجود مالعب على مستوى عاٍل في 

الدول المجاورة«.
المجاورة  الدول  »مالعب  وأوضح: 
وهذه  التحكيم،  عن  فضاًل  متقدمة، 
رسالة للدولة الليبية، ألن الدوري 
السداسي سيكون فيه 90 % من 
المنتخب  سواء  منتخبات  فرز 
األولمبي أو الشباب أو األول، 
مالعب  توفير  من  والبد 
جيدة، وهذا التجمع سيكون 
والمدير  الفني  الطاقم  فيه 
العام،  والمدرب  الفني 
وممكن حتى بعض الخبراء 
الختيار المنتخبات من خالل 
وكشف  السداسي«.  الدوري 
الشلماني قائاًل: »لم نحدد بعد 
مالعب معينة، ألن هذا الموضوع 
المعنية،  الدول  مع  تنسيق  يسبقه 
اإلدارة  مجلس  من  تفويض  ولديَّ 

بهذه الخصوص في النهاية، وهو مقترح«.

المالعب الليبية تترقب عرض الفيفا
القدم  كرة  اتحاد  لرئيس  األول  النائب  وقال 
لكرة  الدولي  االتحاد  »إن  آدم:  خميس  الليبي 
بمواصفات  ملعب  إنشاء  عرض  )فيفا(  القدم 
لمعسكرات  رياضية  بجانب صالة  وعالمية،  جيدة 
منتخبات ليبيا، و)فيفا( اشترط توفير قطعة أرض 
تنفيذ  نظير  كيلومترات،  و8   7 بين  ما  مساحتها 
المشروع«، مشيرًا إلى أن »اتحاد الكرة سيخاطب 
المساحة  توفير  أجل  من  الليبية  الحكومة 
جزءًا  أو  العزيزية  باب  مبدئيًا  ويقترح  المقترحة، 

من أرض وزارة الزراعة«.

القاهرة – الوسط

أجل إنجاح الدوري الممتاز لكرة القدم، كما وجه لهما 
الشكر على دعمهما للمقترح الذي قدمه لهما إلقامة 
الدوري السداسي خارج ليبيا، إال أن انشغال المالعب 
في  تسبب  المتوسط  البحر  ألعاب  بدور  الجزائرية 

اعتذار الجزائر ليتم االتجاه إلى المالعب التونسية.

الحكومة تقدم دعمًا ماليًا لتغطية مصاريف اإلقامة
قرارًا  أصدرت  الوطنية  الوحدة  حكومة  وكانت 
بتخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف 
ليبيا  خارج  السداسي  الدور  لفرق  والتنقل  اإلقامة 
بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات عادل 
القدم ومواعيد  الليبي لكرة  األوجلي باسم االتحاد 
 26 يوم  األولى  المجموعة  لفرق  األولية  السفر 

والمجموعة الثانية يوم 28 من شهر يونيو الجاري.
ويواصل اتحاد كرة القدم الليبي بحث مخرجات 
اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس اإلدارة األخير في 
الحكم  الكرة،  اتحاد  رئيس  برئاسة  البيضاء  مدينة 
الدولي السابق عبد الحكيم الشلماني، الخاص بقرار 

● تدريبات األهلي طرابلس استعدادا للدور السداسي.. ونشنوش في اإلطار

● مباراة لفريق األخضر في الدوري الممتاز

دعم حكومي لتغطية مصاريف اإلقامة والسفر 
لحدث بارز في المسابقة المحلية الكبرى

● البنزرتي

● تدريبات 
المالكمة 

لالعبين الشباب

● مالعب صلبة 
ضد الصاعدين 

في المالكمة
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

سداسي خارج البلد
الليبي  للدوري  السداسي  الدور  إقامة 
ربما  البالد،  خارج  القدم  لكرة  الممتاز 
خطوة  وربما  تحصل  لم  سابقة  هي 
ومنطقية  البعض،  نظر  في  مقبولة  غير 
مشاكل  بسبب  اآلخر  البعض  نظر  في 

المالعب وعدم جودتها.
في  بلد  لدوري  سداسي  دور  يقام  أن 
بلد آخر أمر أثار كثيرًا من الجدل، والزال 
يسيل الحبر في الوسط الرياضي الليبي، 
الوسط  استغراب  أثار  الذي  واألمر 
رئيس  تخصيص  هو  الليبي  الرياضي 
إلقامة  دوالر  مليون  مبلغ  الحكومة 
ما  أحوج  واألندية  البلد،  خارج  السداسي 

تكون لمثل هذه األموال.
اتحاد  يقيم  كيف  استغرب  من  هناك 
وألنه  أصاًل،  سداسي«  »دوري  الكرة 
من  عدد  بأكبر  الفائز  الفريق  منح  صعب 
من  الدوري  ألن  الدوري،  بطولة  النقاط 
واحدة،  مجموعة  وليس  مجموعتين، 
العالم،  دول  كل  في  موجود  هو  مثلما 
بلقاء  مثاًل  االكتفاء  الممكن  من  وكان 
بطولة  على  للحصول  مجموعة  كل  بطل 
الدور  فكرة  عن  واالستغناء  الدوري 
واقع«  »أمر  أصبحت  لكنها  السداسي، 

اآلن.
خارج  سيقام  السداسي  الدور  اآلن 
وحقيقيًا،  واقعًا  أمرًا  وأصبح  البلد، 
أن  العادة  جرت  حيث  بتونس،  وسيكون 
بدولة  ما  دولة  في  سوبر  مباراة  تقام 
أخرى، أو نهائي دوري، لكن إكمال دوري 
سابقة  آخر  بلد  في  سداسي  دور  وإقامة 
نظر  يلفت  هذا  وربما  ودولية،  عربية 
تعانيها  التي  للمشاكل  مجددًا  الدولة 
المهترئ،  ووضعها  الليبية  المالعب 
تبعث  البعض  نظر  في  بالمقابل  ولكنها 
للبلد،  األمني  الوضع  على  سلبية  رسالة 
المالعب  على  رفع  الحظر  أن  خاصة 
وهناك  سنوات،  خمس  بعد  الليبية 
بنينا  واحد معتمد دوليًا هو ملعب  ملعب 

ببنغازي.
والمنتخبات  الفرق  منه  عانت  الحظر 
الوضع  استقرار  عدم  بسبب  الليبية، 
تحسنًا  يشهد  أصبح  الذي  بالبلد  األمني 
السنوات  في  مقبواًل  واستقرارًا  نسبيًا 
الرياضية  األنشطة  إقامة  ولكن  األخيرة، 
الوضع  من  خوف  أنها  على  تفسر  خارجيًا 
األمني الداخلي، ورسالة غير منطقية في 

الكثيرين. نظر 

خطف فريقا »الصقور« و»أساريا« بطاقتي التأهل 
الموسم  القدم عن  الممتاز لكرة  الليبي  للدوري 
الرياضي المقبل 2022 - 2023، بعد صدارتهما 
الممتاز،  للقسم  الصعود  تصفيات  مجموعتي 
فوزه  بعد  األولى،  المجموعة  »الصقور«  وتصدر 
ثانيًا  بنتيجة هدفين لصفر، وجاء  على »األنوار« 
فريق »الوفاق أجدابيا«، بينما تأهل »أساريا« عن 
»الظهرة«،  نادي  ثانيًا  وحل  الثانية،  المجموعة 
األضواء  إلى دوري  عاد  »الصقور«  أن  إلى  ويشار 
بعد غياب 14 عامًا، و»أساريا« يحل ضيفًا للمرة 

األولى على دوري األضواء الممتاز.
الفرصة ال تزال متاحة لفريقي »الوفاق أجدابيا« 
فريق  الممتاز،  للدوري  التأهل  في  و»الظهرة« 
»الوفاق أجدابيا« سيخوض مباراة فاصلة مع تاسع 
المجموعة األولى بالدوري الممتاز، و»الظهرة« مع 

تاسع المجموعة الثانية.
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  واستقبل 
الرياضي  المنفي، بمكتبه إدارة نادي »الصقور« 
األول  الفريق  بعثة  العبي  من  وعددًا  بطبرق 
التصفيات  في  المشاركة  قبل  النادي،  ومنتسبي 
لكرة  الممتاز  الليبي  للدوري  للصعود  النهائية 

القدم، المقامة بمالعب المنطقة الغربية، ورحب 
المنفي بأعضاء بعثة الفريق، مشيداً بتاريخ وعراقة 
نادي »الصقور« الرياضي، مؤكداً دعم المجلس 
الرئاسي، من خالل الجهات التنفيذية المختصة، 
األندية  مقدمتها  وفي  الرياضية،  المكونات  كل 

الرياضية.
إلى  لمستقبليه  حديثه  في  المنفي  وأشار 
أهمية عودة هذا النادي العريق، واألندية الكبيرة 

األندية  بين  الطبيعية  مكانتها  إلى  األخرى 
الكبيرة في ليبيا. من جهتهم، جدد أعضاء بعثة 
في  الرئاسي  المجلس  لجهود  تقديرهم  النادي 
إنجاح  في  للمساهمة  وتسخيرها  الرياضة،  دعم 
المصالحة الوطنية، مؤكدين أن الرياضة واحدة 

من أهم الوسائل لجمع أبناء الوطن الواحد.
وأطلعت إدارة النادي رئيس المجلس الرئاسي 
على بعض الصعوبات التي يواجهها النادي، وعدد 

من االحتياجات التي تنقصه، الستكمال أداء دوره 
الثقافي واالجتماعي والرياضي على الوجه األكمل.
وشكلت عودة فريق »الصقور« للدوري الليبي 
الوسط  في  إيجابية  أصداء  القدم  لكرة  الممتاز 
الرياضي الليبي، بعد غياب الفريق لسنوات طويلة 
بالكرة  المعروفة  الفرق  أحد  وهو  الدوري،  عن 
الشخصيات  من  عدد  تناوله  ما  وهو  الليبية، 
التواصل  موقع  في  صفحاتهم  عبر  الرياضية 

الرياضي  المعلق  وكتب  »فيسبوك«،  االجتماعي 
عاليًا  تحلق  »الصقور  الزوي:  عياد  المعروف 
وتتخطى كل الصيادين، وتحط بسالم في دوري 

األضواء«.
أما العب »الصقور« وعضو االتحاد الليبي لكرة 
»الصقور  قال:  أبوبكر،  الصافي  السابق  القدم 
أوسع  من  الكبار  بين  الطبيعية  لمكانته  يعود 
األبواب، وشرف لنا ارتداء غاللة الفريق لسنوات«، 
الشكر  ميكائيل  فتحي  الرياضي  اإلعالمي  ووجه 
االهتمام  على  ليبيا  بغرب  الرياضية  لألسرة 
إلجراء  بطرابلس  إقامته  أثناء  بفريق»الصقور« 
»األهلي  لنادي  شكراً  ووجه  الصعود،  تصفيات 

طرابلس«.
تصفيات  مسابقة  منافسات  انطالق  ومع 
الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفرق 
 6 بإقامة  الثانية  المرحلة  عن  األولى  الدرجة 
مباريات في ستة مالعب، ظفر كل من »الصقور« 
نقاط  بأول ثالث  و»األنوار« و»رفيق« و»أساريا« 
»األنوار«  مباراة  ففي  المشوار،  بداية  في  ثمينة 
و»المروج« العامرة باألهداف، التي ُأقيمت بملعب 
أهداف   9 تسجيل  المباراة  شهدت  صبراتة، 
أهداف  خمسة  بنتيجة  »األنوار«  لصالح  وانتهت 
مقابل أربعة في مباراة مفتوحة شهدت إثارة إلى 

آخر دقائق اللقاء.

»الصقور« يعود لدوري األضواء بعد 14 عامًا.. و»أساريا« ضيفًا ألول مرة

● احتفاالت أعضاء وجماهير نادي الصقور بعد الصعود● املنفي مع فريق الصقور

»االتحاد« يقيل الكوكي.. والكرواتي غاسانني يودع »األهلي بنغازي«
حركة تغيير المدربين تطل برأسها من جديد على مسابقة الدوري الممتاز قبل انطالق مرحلة التتويج

من  برأسها  تطل  المدربين  تغيير  حركة  عادت 
دوري  انطالق  قبل  الليبية،  األندية  على  جديد 
المرة  القدم، وكانت هذه  التتويج السداسي لكرة 
مع متصدري المجموعتين، األولى والثانية، ما بين 
اإلقالة واالستقالة، حيث قررت إدارة نادي »االتحاد« 
التونسي  القدم،  لكرة  األول  الفريق  مدرب  إقالة 
ديربي  مباراة  الفريق  خسارة  بعد  الكوكي،  محمد 
التي جمعته مع »األهلي طرابلس« في  العاصمة، 
ملعب الجميل، وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف 
لصالح »األهلي طرابلس«، وكلفت إدارة »االتحاد« 
المدرب الوطني أسامة الحمادي قيادة الفريق فيما 
تبقى من مباريات الدور األول والدوري السداسي، 
الثانية  المجموعة  حاليًا  »االتحاد«  فريق  ويتصدر 

بـ32 نقطة، متأهاًل للدوري السداسي.
في الوقت نفسه، قرر الكرواتي رادان غاسانين 
االستقالة،  بنغازي«  »األهلي  لفريق  الفني  المدير 
بعد أن وصل بالفريق إلى الدور السداسي، متصدرًا 
المجموعة األولى برصيد 44 نقطة وإنهاء مشواره 
اتضاح مالمح  الفريق، وبرر رحيله بسبب عدم  مع 
الدوري،  لنهاية  محددة  تواريخ  وتحديد  المسابقة 
نادي  إدارة  مجلس  اجتماع  في  جاء  ما  حسب 
»األهلي بنغازي« مع المدرب رادان، كما ودع ردان 
الرياضيين والطاقم الفني واإلداري تمهيدًا لفسخ 
عقده مع النادي بالتراضي، الطاقم الفني المصاحب 
فإن  اإلدارة  وبحسب  مهامه،  في  سيستمر  لرادان 
مجلس اإلدارة سيتعاقد مع مدرب عربي خالل األيام 

المقبلة لخوض مباريات الدور السداسي.

أجواء ساخنة في حركة تغيير المدربين
 »47« رقم  الليبي  الدوري  نسخة  ودخلت 
األسبوع  يمر  فلم  سريعًا،  المدربين  تغيير  أجواء 
الرابع، حتى شهدت المسابقة حزمة من اإلقاالت 
رحيل  صالح  المدرب  تقدم  حيث  واالستقاالت، 
الجبل«  »شباب  فريق  تدريب  من  باستقالته 
الفريق  فوز  لعدم  الدوري،  من  جوالت  ثالث  بعد 
مع  متتالية  مباريات  ثالث  وخسارته  مباراة،  بأي 
األولى،  المجموعة  ترتيب  ذيل  في  الفريق  وجود 
المغادرين  عدد  أصبح  رحيل،  صالح  وباستقالة 
أربيش  الحفيظ  عبد  وهم  مدربين  خمسة 
»السويحلي« والحسن الغسلي مدرب »المدينة«، 
وعمر  »الخمس«،  فريق  مدرب  بطاو  وحمدي 
المريمي مدرب »أبوسليم« وآخرهم صالح رحيل، 
»السويحلي«،  نادي  إدارة  مجلس  أعلن  حيث 
تعيين التونسي كمال زعيم، مدربًا للفريق بدياًل 
عن الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني 
عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم لقائمة المدربين 
ويعد  الدوري،  من  جوالت  ثالث  بعد  المغادرين 

خوض  له  سبق  شابًا،  تونسيًا  مدربًا  زعيم 
والسعودية،  تونس  في  ناجحة  تدريبية  تجربة 
أبرزها  المميزة،  التجارب  عديد  خاض  وكالعب 
»الترجي«  ونادي  األول،  التونسي  المنتخب  رفقة 
و»إنبي«  بلغراد«،  »بارتيزان  ونادي  الرياضي، 
نادي  تدريب  له  سبق  فقد  وكمدرب،  المصري، 
نادي  في  أخرى  وتجربة  السعودي،  »الطائي« 
»الكوكب« السعودي، أيضًا درب نادي »الوحدة« 
السعودي وتحصل معه على بطولة دوري الدرجة 
رفقة  ناجحة  تجربة  خاض  تونس،  وفي  األولى، 
»اتحاد الرياضي بن قردان«، وتمكن من التأهل 
األفريقية،  »الكونفدرالية«  كأس  في  للمشاركة 
الدوري  في  الثالث  الترتيب  على  والحصول 

الممتاز. التونسي 
المريمي ينتقل لجهاز المنتخب

بعد رحلة بين األندية
التعاقد  إدارة نادي »الخمس« فقد أعلنت  أما 
مع المدير الفني التونسي جمال خشارم، لقيادة 
للمدرب  بالنادي، خلفًا  القدم  الفريق األول لكرة 
الماضي،  سبتمبر  وفي  بطاو،  حمدي  الوطني 
المغربي،  المدرب  نادي »المدينة« وصول  أعلن 

الفريق موقتًا، حتى التعاقد مع التونسي 
محمد الكوكي، كما سبقه قرار من اللجنة 
بفسخ  طرابلس«  »األهلي  بالنادي  التسييرية 
الفرنسي  القدم،  لكرة  األول  الفريق  مدرب  عقد 
من  أيضًا  الفرنسي  ومساعده  سيموندي  برنارد 
المساعد  المدرب  تكليف  القرار  مهامهما، وشمل 
كرة  لفريق  موقتًا  مدربًا  زميط  سامي  التونسي 
القدم األول، قبل أن يتولى التونسي فتحي الجبال 

المهمة رسميا.
على  التوانسة  المدربين  مدرسة  وسيطرت 
وصل  أن  بعد  سابقة،  مرحلة  في  الليبي  الدوري 
المجموعتين  في  مدربًا  عشر  أحد  إلى  عددهم 
مدربين  عن  االستغناء  بعد  والثانية،  األولى 

وذلك  طرابلس؛  العاصمة  إلى  الغسلي،  الحسن 
تدريب  على  لإلشراف  عقد  توقيع  أجل  من 
الفريق األول في الموسم الجديد، قبل أن يرحل 
من  حزمة  الغسلي  مع  التعاقد  ويخلف  سريعًا، 
نادي  إدارة  وتعاقدت  إياها،  تاركًا  التعاقدات 
عطية؛  رضا  الوطني  المدرب  مع  »أبوسليم« 
خلفًا للمدرب الوطني عمر المريمي، الذي انتقل 
تحت  الوطني  للمنتخب  الفني  للجهاز  مؤخرا 
الفرنسي  الجديد  الفرنسي  الفني  المدير  قيادة 

مارتينز. كورنتان 
»االتحاد« و»األهلي طرابلس«

في المشوار األفريقي
الفنية،  األجهزة  داخل  التغييرات  وتواصل 
بطولة  في  الليبية  الكرة  ممثلي  وطالت 
واألهلي  »العميد«  االتحاد  »الكونفدرالية« 
نادي  إدارة  أعلنت  حيث  »الزعيم«،  طرابلس 
القدم،  لكرة  األول  الفريق  استقالة مدرب  االتحاد 
»العميد«،  ليودع  سانينو،  جوزيبي  اإليطالي 
المدرب  تكليف  وتم  استقالته،  اإلدارة  قبول  بعد 
الحمروني،  محمد  الفني،  الجهاز  في  المساعد 
ويعاونه المساعد محمد باني، لتولي مهمة قيادة 

من  أكثر  إلى  وصلوا  ومحليين  أجانب 
مقاعد  في  تغييرات  وبعد  مدربًا،   14
المحليين  المدربين  عدد  بات  المدربين، 
أوروبيين  ومدربين  تونسيًا،  مدربًا  و11   ،7
بعدد   20 المدربين  مجموع  ليصل  اثنين، 
الليبي  الدوري  مسابقة  في  المشاركة  األندية 
التي  الفرق  أسماء  وبحصر  القدم،  لكرة  الممتاز 
الموسم،  هذا  التونسية  بالمدرسة  استعانت 
ثابت،  طارق  »الهالل«  األولى:  المجموعة  ففي 
زياد  و»دارنس«  شمام،  سمير  و»األخضر« 
و»خليج  زعبواب،  توفيق  و»التعاون«  التومي، 
الثانية:  المجموعة  وفي  الزواغي،  كريم  سرت« 
و»أولمبي  جبال،  فتحي  طرابلس«  »األهلي 
المصراتي«  و»االتحاد  جبارة،  لطفي  الزاوية« 
زعيم،  كمال  و»السويحلي«  العقبي،  مراد 
أنيس  و»الصداقة«  خشارم،  جمال  و»الخمس« 
الحضيري  ناصر  الوطنيون،  المدربون  أما  الباز، 
ورضا  »المدينة«،  بطاو  وحمدي  »النصر«، 
»المحلة«،  الديب  ورضوان  »أبوسليم«،  عطية 
وجمال  الجبل«،  »شباب  أبوشاح  والمهدي 
»التحدي«  التاروغي  وسالم  »الشط«،  خميس 

خلفًا للمدرب البوسني إيغور.

الوسط - القاهرة

● تدريبات فريق كرة القدم األول بنادي االتحاد

وداع مفاجئ يضرب متصدري المجموعتين

الخسارة من »األهلي طرابلس« في ديربي العاصمة تطيح المدرب 
التونسي.. وغموض المسابقة يبعد األوروبي

طرابلس - محمد ترفاس

منتخب الشباب يعلن قائمة االستعداد لكأس العربسلة »األهلي طرابلس«« تتصدر بالفوز على »الهالل«

القائمة  القاضي،  عياد  الوطني  المدرب  اختار 
 20 تحت  للشباب  الليبي  للمنتخب  الرسمية 
طرابلس«  »األهلي  أبرزها  أندية،  عدة  من  عامًا 
و»الهالل«  بنغازي«  و»األهلي  و»االتحاد« 
و»األخضر«  سرت«  و»خليج  و»المدينة« 
و»أبوسليم«  و»المروج«  المصراتي«  و»االتحاد 
و»الشط«  و»النصر«  و»األولمبي«  و»السويحلي« 

و»اليرموك« و»النهضة« و»سبها« و»الترسانة«.
خالل  بنغازي  مدينة  في  المنتخب  ويتجمع 
كأس  في  للمشاركة  استعدادًا  المقبلة،  الفترة 
يوليو  من  العشرين  في  بالسعودية  العرب 
الرياضيين:  المستدعاة  القائمة  وضمت  المقبل، 

ومحمد  عياد  ومحمد  عبود  وياسين  شنينة  خالد 
وعبداهلل  بلقاسم  وحسين  الحوتي  وعبداهلل  زوكة 
األزمرلي  وزياد  البرعصي  ومنجد  اهلل  فتح 
وصبحي  المقصي  وحمزة  محمد  الدين  وعماد 
عمران  بن  وأحمد  الشيخي  وأكرم  الضاوي 
وعبدالمالك  المعداني  ومحمد  المبروك  ومروان 

األندلسي.
البرناوي  عبدالمالك  أيضًا:  القائمة  ضمت 
وأحمد  سالمة  ومروان  القداري  وعبدالرحمن 
وعاصم  المغربي  ومهند  الكيب  وأحمد  شويشين 
خليفة  وصهيب  محمد  صالح  وعلي  مفتاح  عمار 
المسماري  وفهد  عاشور  وأحمد  أبوجليدة  وأسامة 
بشير  ومحمد  أبوشيبة  وعبدالميسر  عادل  ومحمد 
الديك ومحمد ارفيدة ونجيب بلعيد ومحمد مجدي 

فرحات وعبد اهلل بن غزي.

طرابلس - الصديق قواس

● مباراة في كرة السلة 
لألهلي طرابلس

بطرابلس  الكبرى  بالصالة  جرت 
لنهائيات  الثاني  اليوم  مباريات  ثالث 
»األهلي  وجمعت  السلة،  لكرة  ليبيا 
سير  وجاء  و»الهالل«،  طرابلس« 
األول  الربع  في  ليشهد  المباراة، 
كبير  بفارق  طرابلس«  »األهلي  تقدم 
)24 - 6(، والربع الثاني كان متكافئًا، 
15 نقطة و»األهلي  وأضاف »الهالل« 
الشوط  لينتهي  نقطة،   14 طرابلس« 
 38( طرابلس«  »األهلي  بتقدم  األول 
طرابلس«  »األهلي  وواصل   )21  -
متقدمًا  الثالث  الربع  وأنهى  سيطرته، 
تقدمه  على  وحافظ   ،)26  -  67(
 80( بنتيجة  لصالحه  المباراة  وأنهى 

.)50 -
»األهلي  يواصل  الفوز  بهذا 
برصيد  للنهائيات  صدارته  طرابلس« 
فوز  النتائج،  باقي  نقطة، وشهدت   14
 66( »النصر«  على  بنغازي«  »األهلي 
»المدينة«  على  و»االتحاد«   ،)62  -
على  و»األهلي طرابلس«   ،)60  -  67(
وأعلن  وسبق   ،)50  -  80( »الهالل« 
جدول  السلة  لكرة  الليبي  االتحاد 
مباريات اليوم األول، في مرحلة اإلياب 
من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة 
 -  2021( الجاري  الرياضي  للموسم 
الكبرى  القاعة  أرضية  على   )2022
اإلياب  مرحلة  لتنطلق  طرابلس،  في 

الرياضية  األلعاب  بقاعة  الحاسمة 
الكبرى بمدينة طرابلس.

باالتحاد  الفنية  اللجنة  وتواصل 
معالجة  أعمال  السلة،  لكرة  الليبي 
بالعاصمة  الكبرى  القاعة  أرضية 
مباريات  إقامة  الستكمال  طرابلس؛ 
مرحلة  تشهد  حيث  اإلياب،  مرحلة 
فرق   7 مشاركة  النهائيات  من  اإلياب 
و»النصر«  طرابلس«  »األهلي  هي 
و»االتحاد«  بنغازي«  و»األهلي 

و»المروج« و»المدينة« و»الهالل«.
المرحلة  مباريات  انتهاء  وبعد 
األولى من سباعي التتويج، يحتل فريق 
الترتيب  صدارة  طرابلس«  »األهلي 
بعد  نقطة،  بـ12  الكاملة  بالعالمة 
فريق  يليه  مبارياته،  بجميع  الفوز 
نقاط،  بـ10  الثاني،  بالمركز  »النصر« 
بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وخسر 
بنغازي«  »األهلي  ثم  مباراتين،  في 
انتصارات   4 من  نقاط،  بـ10  ثالثًا 
رابعًا،  »االتحاد«  وجاء  وخساراتين، 
مباريات   3 في  الفوز  بعد  نقاط،  بـ9 
»المروج«  ويليه  مثلها،  في  والخسارة 
خامسًا بـ8 نقاط، بعدما حقق الفوز في 
مباريات،   4 في  وخسر  فقط،  مباراتين 
نقاط،  بـ7  سادسًا  »المدينة«  وجاء 
حيث حقق الفوز في مباراة واحد وخسر 
في 6 مواجهات، وجاء في آخر الترتيب 
بـ7  »الهالل«  فريق  السابع  بالمركز 
مقابل  وحيدًا  فوزًا  حقق  بعدما  نقاط، 

5 خسائر.

طرابلس - محمد ترفاس

● جنوم الصقور يحتفلون بالصعود في امللعب

● تدريبات
سابقة لمنتخب 

الشباب الليبي



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس  23 يونيو 2022 م العدد 344السنة السابعة24 ذوالقعدة 1443 هــ

لماذا تأخر ظهوره للنور كل هذه السنوات؟

مـاذا عن رؤيته لرموز النظام السابق؟

مــن يحق له االعتراض على نصوصه؟

أيـن دور المجتمع المدني في تحديد أولوياته؟
كيف يمكن إرساء قواعد العدالة االنتقالية وإقرار السلم

        االجتماعي في ضوء نصوصه؟
متى يجري إقراره وتطبيقه؟

قانون املصالحة الوطنية
++HH55

 كل شيء كل شيء

اإلعالمي أحمد أنور زادة 
واملطرب عطية محسن

منذ يومين، تحديدًا يوم 21 من هذا الشهر رحل عن عالمنا شخصيتان 
إعالميتان؛ أحدهما إذاعي متألق والثاني مطرب تميز بصوت عذب، 
أناشيده ترددت في وقتها وكأنها أغانٍ عاطفية، وأغانيه العاطفية 

أصبحت نشيدًا للعشاق. االثنان لم تسحرهما األضواء ولم تغرر بهما 
الشهرة. االثنان تزامال في دفعة واحدة قد تكون هي من متممات زمن 

الجامعة الليبية الجميل. أحمد أنور زادة من مواليد درنة سنة 1946، في 
سنته الثانية بالجامعة 69/70، أصبح مذيعًا في تلفزيون ليبيا، وسريعًا 

ما قدم العديد من البرامج التي أحبها وتابعها المشاهدون، محافظًا 
في الوقت نفسه على نشاطه الكشفي واإلعالمي من خالل مجلة جيل 

ورسالة، إلى أن خطفه الموت مبكرًا. والثاني صار من سنته األولي 
بالجامعة 68/69 نجم حفالتها الترفيهية والغنائية. ومن سنته الثانية 

أصبح »عطية محسن« االسم الفني للطالب الجامعي عطية فرج العمامي.
رحل هذان الموهوبان في مثل يوم 21 يونيو، ولكن اختلفت السنون؛ 
المطرب عطية محسن رحل يوم 1985/6/21 والمذيع أحمد أنور زادة 

رحل في اليوم نفسه ولكن سنة 1992.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

»االسكتش« الصحفي السياسي فن راٍق، ال تتوفر بنيته عربيا، النعدام وجود حياة سياسية 
وبرلمانية ديمقراطية، وحرية رأي كفيلة بإطالق سراح مواهب من يودون خوض غماره. 
وهو فن يتطلب من كاتبه أن يكون بمواهب عديدة: أسلوب مميز يتعامل مع اللغة كمن 
يغرف ماء بيديه من نهر دافق، وخفة دم استثنائية، وسخرية الذعة، وعين ثاقبة تالحظ 
كل نأمة، وأذن تعتاش على حب النميمة و»القصقصة«، واألهم من ذلك فهم آليات اللعبة 

السياسية وخلفيات الالعبين في ميادينها.
عادة  وهي  أوال،  الرياضية  الصفحات  إلى  عادة  ألجأ  الصحف،  بقراءة  نهاري  أبدأ  حين 
السياسي  »االسكتش«  كتاب  زوايا  إلى  أهرع  بعدها،  وأطيعها.  تتبعني  زالت  ما  قديمة، 
في  السياسة  أهل  »خالبيط«  من  استجد  ما  آخر  على  الضحك  بمشاركتهم  قلبي  ألنعش 

بريطانيا: من الحكومة والمعارضة.
الالزم  من  أكثر  بجدية  السياسي  الشأن  ومتابعة  يطاق.  ال  جحيم  ضحك  دون  الدنيا 
مهلكة. وأفضل األمور الوسط. بمعنى أن تتابع الشأن السياسي إلشباع فضولك، وفي ذات 
الوقت، تتابع ما يكتبه كتاب االسكتشات السياسية، لتتاح لك فرصة الضحك، والسخرية من 
الالعبين في مالعب السياسة، كونهم بشرا بال قلوب، وديدنهم الكذب والبلعطة، وأنهم، 
والدهاء  الذكاء  بأن نصيبهم من  االعتراف  بد من  وال  يفعلون.  ال  ما  يقولون  األخير،  من 

واالنتهازية أكثر من غيرهم.
بالصدفة  نحن  جئنا  كما  وليدة صدفة،  كانت  السياسي«،  »االسكتش  كتاب  مع  بدايتي 
إلى هذه الدنيا، من دون اكتراث الوالدين بالحصول على موافقتنا ما إذا كنا نرغب في ذلك 
أم ال. وهذه مبالغة مني حقيقة، ناجمة عما أعانيه من متاعب دنيوية ال تنتهي، ولم أعد 
قادرا على تحملها، أو التغلب عليها. لكن البداية كانت حين وصلت إلى بريطانيا الجئا، في 

عن  وشمرت  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  أواخر 
حياة  مسارب  في  وخضت  اهلل،  على  متوكال  ساعدي 
جديدة بين قوم غرباء ومدن غريبة وباردة، وأناس 
عديدة.  وألــوان  متنوعة،  وألسنة  مختلفة  بأديان 
ونظرا لحبي القديم لقراءة الصحف، بدأت في اقتناء 
وهي  البريطانية  الصحف  من  أمامي  وجدته  ما 
كثيرة، وكان ذلك ضرورة لمعرفة مسارب توجهاتها 
رأيي  استقر  وأخيرا  ماليا.  يرفدها  ومن  ومصباتها 
وهي  الـ»غارديان«.  جريدة  قراء  إلى  االنضمام  على 
ويسار  الليبرالي  التيار  على  المحسوبة  الصحف  من 
السياسي  االسكتش  كاتب  كان  األيام  تلك  الوسط. 
بالجريدة شخص اسمه »سيمون هوجارت«، وانتقل 
أستطيع  وال  اآلخر،  العالم  إلى  األخيرة  السنوات  في 

غضبها  كل  وتصب  فجأة  السماوات  تنفلق  أن  من  خوفا  له،  حبي  شدة  رغم  عليه،  الترحم 
على رأسي، وليس لدي ما يكفي من الوقت والصبر للخوض في ذلك أو تحمل تبعاته، بعد 
أن رأيت وسمعت وقرأت ما حدث مؤخرا عقب اغتيال المرحومة شيرين أبو عاقلة، مراسلة 

قناة »الجزيرة« في األراضي المحتلة على أيدي القوات الصهيونية.
يكتبه  ما  قراءة  تجربة  بدأت  ثم  السياسية،  والتحليالت  األخبار  أقرأ  البداية  في  كنت 
جديدة  نوعية  على  التعرف  بدأت  ما  وسرعان  نظرة.  أول  من  حبا  وكان  هوجارت،  السيد 
من كتابة سياسية صحفية لم أتعود عليها. مدهشة، وباعثة على الضحك والسخرية، وال 

تنقصها الجدية. ولم اقرأ لغيره من كتاب االسكتشات في الصحف األخرى إلى وفاته.
إلى  فانتقلت  تحدث،  لم  المتوقعة  الشرارة  لكن  خليفته،  مع  التواصل  حاولت  حينها، 
بينهم  تمتد  التواصل  جسور  بدأت  ما  وسرعان  أخرى.  صحف  في  آخرين  كتاب  متابعة 
وبيني حتى توطدت. وهذا يعني أنني غيرت من عاداتي. إذ بدال عن قراءة الـ»غارديان«، 
جريدتي المفضلة، صرت أحرص على قراءة صحف أخرى، ما كنت أتوقع في يوم من األيام 
بوصلتي  على  طرأ  تغييرا  أن  يعني  هذا  هل  قراءتها.  مقابل  ماال  جيبي  من  سأدفع  أنني 
ضفة  إلى  انتقلت  األعوام،  ومرور  العمر،  تقدم  مع  أنني  يعني  ذلك  كان  وهل  السياسية؟ 
بل  المعنى،  بذلك  ليس  والتغيير  تغيرت،  أنني  هو  األرجح  لكن  ربما.  مخالفة؟  سياسية 
بمعنى أنني بعد إحالتي على التقاعد، صرت أملك كثيرا من الوقت، يتيح لي فرصة االطالع 
أنه  وأعتقد  آخر،  تفسير  وهناك  نظري.  وجهة  مع  تتفق  ال  سياسية  بتوجهات  صحف  على 
األصح، وهو أن التزامي بكتابة زوايا أسبوعية، في عدة مواقع وصحف، فرض علي توسيع 
دائرة اهتمامي لتشمل صحفا من عدة مواقع سياسية متباينة، توفر لي، كمعلق صحفي، 
نظر  وجهات  واستيعاب  وزوايــا،  مواقع  عدة  من  السياسي  الشأن  لمتابعة  أكثر  فرصة 
حدث  على  والتعليق  الكتابة  اختياري  لدى  موضوعيتي  على  الحفاظ  من  تمكنني  مختلفة، 

سياسي أو غيره.
ما يميز كتاب »االسكتش السياسي« في بريطانيا أن أغلبيتهم من الذكور، وال يكتفون 
بكتابة االسكتش، بل يسهمون بالكتابة في شؤون أخرى، والثقافية منها خاصة، فتجدهم 
أشرطة  من  يعرض  ما  وآخر  المسرحي،  النشاط  متابعة  وفي  الكتب،  عرض  صفحات  في 
الصفحات  ويتصدرون  ويتألقون،  يزدهرون  السياسية  األزمات  خالل  وأنهم  سينمائية. 

األولى.

عن »االسكتش« 
الصحفي

ناقش طالب ليبيون، في مدينة زوارة، األحد، مشاريع 
تخرجهم في أول قسم للغة األمازيغية في تاريخ 

الجامعات الليبية. والطالب الذين درسوا في جامعة 
الزاوية كلية آداب زوارة، هم نهى كامل العاصي، فدوى 
فؤاد حلب، رويدة أحمد المالطي، رياض عمرو قطوسة، 

أمل كامل أبوالشواشي، نجالء عمرو قطوسة، عياد أحمد 
بقوش. وأشرف على مشاريع التخرج أساتذة القسم من 

الجزائر وهم: نسيم أغيث، لخضر أقدادر، يونس مسعودي، 
ومحيي الدين بسة. واهتمت مشاريع التخرج بعناوين 

ومواضيع مختلفة منها »تحليل ووصف لقاموس البناء 
والمعمار في مجتمع أت ويلول« و»تحليل ووصف لألمثال 

والمصطلحات التعبيرية ومكانة األدب لدى مجتمع أت 
ويلول« و»التركيبة االجتماعية لمجتمع أت ويلول. تغير 

الوضع االجتماعي للفتاة في مجتمع أت ويلول«.
وكتب الطالب رياض عمرو على صفحته في فيسبوك: 

»اليوم أكملت مناقشة مشروع تخرجي من قسم اللغة 
األمازيغية، وللمرة األولى عبر التاريخ في ليبيا تخريج 

أول دفعة في ليبيا اختصاص اللغة والثقافة األمازيغية، 
جامعة الزاوية كلية آداب زوارة«.

 متابعة ما يكتبه كتاب 
االسكتشات السياسية 
تتيح لك فرصة الضحك 
والسخرية من الالعبني 

في مالعب السياسة 
كونهم بشرا بال قلوب!

أول دفعة من دارسي األمازيغية بالجامعات الليبيةأول دفعة من دارسي األمازيغية بالجامعات الليبية

أقوالهمأقوالهم

»لمجلس العموم البريطاني الحق في 
استضافة من يشاء من الشخصيات 

الليبية للتعرف على وجهات
 النظر المختلفة«

سفيرة بريطانيا لدى ليبيا 
كارولين هورندال

»نعرب عن خيبة أملنا لفشل األطراف 
الليبية في التوصل إلى اتفاق بشأن 
المسار الدستوري من أجل شعبهم«

الناطق باسم األمين العام لمنظمة 
األمم المتحدة 

ستيفان دوغاريك

كيم بفستان مارلين
ارتدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، خالل حفلة »ميت غاال 
2022«، أحد أشهر فساتين النجمة الراحلة مارلين مونرو، فهل تسبب 

للفستان؟ من جانبه،  أية أضرار  ذلك في 
الذي يملك ذلك  الخاص  المتحف  نفى 
الفستان الشهير، الذي ارتدته مارلين 
مستر  بيرثداي  »هابي  غنت  عندما 
بريزيدنت« للرئيس األميركي الراحل 
أن   ،1962 سنة  كينيدي  ف.  جــون 

وفق  الفستان،  تعرض  يكون 
معجبي  مــن  ــدد  ع ــم  زع مــا 
بعدما  ضــرر  ألي  الممثلة، 

ارتدته كارداشيان.
»ريبليز«  متحف  وقال 
»كــيــم  إن  ــان  ــي ب فـــي 
تعرضت  ــان  ــارداشــي ك
جراء  الذعة  النتقادات 
هابي  فستان  ارتدائها 
ــداي، لــكــن في  ــرث ــي ب
تلحق  لم  هي  الــواقــع 
بأي شكل من األشكال 
خالل  بالفستان  أضرار 
التي  القصيرة  المدة 
حفلة  في  فيها  ارتدته 
ميت غاال« التي نظمها 
متحف متروبوليتان في 

نيويورك.
من  جمع  هاوي  وكان 

المعجبين بشدة بمارلين مونرو 
لسماحه  المتحف  األربعاء  انتقد 
الفستان  بــارتــداء  لكارداشيان 
 »2022 غــاال  »ميت  حفلة  خــالل 
»غير  بتلف  تسبب  ما  المرموقة 

قابل للتصليح«.

الجوع يقتل 
غزالن الريم

تسبب انقطاع موارد الغذاء 
والجفاف وغياب الدعم الحكومي 
في انخفاض أعداد غزالن الريم، 

في محمية ساوة في جنوب 
العراق، من 148 إلى 87 رأسا 

في شهر واحد فقط.
ونفق نصف هذه الغزالن منذ 

29 أبريل، وال شيء يمكن فعله، 
فاألمطار كانت شحيحة هذا 

العام، وكذلك الدعم الحكومي 
باألعالف الضرورية لبقائها.

انخفضت أعدادها في المحمية 
التي أنشئت العام 2007، من 

148 رأسًا إلى 87 في شهر 
واحد، وفق الطبيب البيطري 
تركي الجياشي مدير مشروع 

محمية ساوه الطبيعية في 
المثنى.

وسط الصحراء، في المحمية، 
تبعثر ما بقي من هذه الغزالن 

البنية ذات الرأس والقرون 
الرفيعة والوبر الصغير، وسط 
أرض جرداء تخلو من الخضار، 

فيما قام البيطري بخلط المياه 
بدواء للحيوانات التي احتمت 

في الظل.
األرض من حولها جافة تمامًا، 

واألعشاب يابسة. ال شيء لتأكله 
سوى كومة من القش، تجمعت 

حولها الحيوانات البالغة، وصغير 
واحد. تظهر بعض الشجيرات 

في األفق، خلف السياج المحيط 
بالمحمية.

فصل موظفني 
بسبب رسالة

كشف أحد الموظفين أن 
»سبايس إكس« فصلت عددًا 

من الموظفين المشاركين 
في إعداد »رسالة مفتوحة« 
انتقدت خصوصًا تصرفات 

إيلون ماسك في المجال 
العام. وورد قرار الصرف 

هذا في رسالة إلكترونية 
من مديرة العمليات في 

الشركة الفضائية. وأشارت 
غوين شوتويل في الرسالة 
اإللكترونية التي بعثت بها 

الخميس إلى جميع الموظفين 
أن »مجموعة صغيرة« منهم 

أرسلت »الكتاب المفتوح« 
إلى اآلخرين، طالبة منهم 

التوقيع عليه والمشاركة 
في استطالع رأي. وأضافت 
أن بعض الموظفين شعروا 

»بعدم ارتياح )...( وبغضب ألن 
الرسالة تدعوهم للتوقيع على 
ما ال يعبر عن آرائهم«، أو ألن 
الرسالة »شتتت قدرتهم على 

التركيز على عملهم«.

»منزعجون من استمرار حالة 
االنسداد السياسي وعدم قدرة 
األشقاء في ليبيا على التوصل

 لتفاهم ليبي- ليبي«

األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيط

»مستمرون في دعم جهود تحقيق 
االستقرار في ليبيا، وصواًل إلجراء 

انتخابات على قاعدة دستورية
 يتفق عليها الجميع«

نائب رئيس الجمهورية التركية
 فؤاد قطاي
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