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هبوط

فضاء

تحولت أسعار النفط للهبوط بأكثر من 
4 % خالل تعامالت األربعاء، في جلسة 

متقلبة، ليتداول خام برنت تحت 99 
دوالرًا ألول مرة منذ أبريل 2022.

أسعار الخام تضررت من مخاوف 
الركود االقتصادي، ومن القلق بشأن 

الطلب، إلى جانب االرتفاع القوي للدوالر 
األميركي، الذي يجعل شراء النفط 

أكثر كلفة بالنسبة إلى حائزي العمالت 
األخرى.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت في 
التعامالت المبكرة، بعد هبوط حاد، 

الثالثاء، إذ طغت مخاوف شح اإلمدادات 
على المخاوف من الركود االقتصادي.

نفط

كل شيء

الصاروخي
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التغيير قادم.. واالحتجاجات مؤشر على نهاية النخب الطفيلية

جونسون
»من أجل مصلحة الحزب والبلد قررت 
التنحى«. هكذا كتب رئيس الحكومة 

بوريس جونسون، في أعقاب االستقاالت 
الجماعية للعديد من وزراء حكومته 

األربعاء. وتعيش المملكة المتحدة صيفًا 
سياسيًا ساخنًا، ربما ينتهي بانتخابات 

مبكرة، الختيار رئيس وزراء جديد.
وتزايدت الضغوط على جونسون 

المتورط في سلسلة فضائح، فيما أكد في 
مواجهة ساخنة أمام مجلس 

العموم أنه مصمم على 
البقاء في منصبه رئيسًا 

للحكومة.
وخالل جلسة 

المساءلة األسبوعية 
بمجلس العموم، هتف 

النواب في نهاية خطابه 
»وداعًا بوريس«. فهل 

يستسلم جونسون 
للعاصفة الحالية ويرفع 
الراية البيضاء ويعتزل 
السياسة، أم يعود مرة 
أخرى للحياة السياسية 

عبر بوابة االنتخابات 
المرتقبة؟

كتشف باحثون من جامعة كولونيا وجامعة 
ماساريك في برنو )جمهورية التشيك(   

أسرع نجم معروف يدور حول ثقب أسود 
 »S4716« في وقت قياسي. النجم وسُمي

يدور حول منطقة القوس A *، الثقب 
األسود في مركز درب التبانة. طريق 

المجرة، في غضون أربع سنوات، وتبلغ 
سرعته حوالي 8 آالف كيلومتر في الثانية، 
بحسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة 

 »RT« الفيزياء الفلكية. وبحسب موقع
الروسي فإن النجم عبارة عن 100 وحدة 

فلكية )AU( قريبة من الثقب األسود، وهي 
مسافة صغيرة بالمعايير الفلكية، ووحدة 

فلكية واحدة تقابل 149597870 كم.

بعثة تقصي الحقائق: »الكانيات« ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية في ترهونة

من الليبيني إلى كل الفرقاء: »إال الطريق الساحلي«
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إجمالي تكاليف 
إعادة إعمار 

أوكرانيا.
الرئيس األوكراني

فولوديمير 
زيلينسكي

750
مليار
دوالر

لندن: جمعة بوكليب
خسر المساعد السابق للعقيد 
الراحل معمر القذافي، المدعو 
صالح إبراهيم المبروك، فرصة 
الطعن في حكم قضائي صادر 

ضده، باعتباره مع آخرين مسؤول 
عن قتل الشرطية البريطانية 

إيفون فليتشر في العام 1984.
واحتج المبروك بأن المحكمة 

المدنية التي عُقدت العام 
الماضي لم تكن منصفة بسبب 

عدم قدرته على حضور المحاكمة 
عبر اإلنترنت من ليبيا نتيجة 
الضرر الذي تعاني منه البنية 

التحتية للبالد.
لكن قاضيين رفضا ،األربعاء، 

منحه إذنا بتقديم طعن، وأوضحا 
أنهما سيقدمان أسبابهما في 

وقت الحق.
ويقول المبروك إنه كان 

معتقال وقت حدوث إطالق النار 
على الشرطية البريطانية، إال أن 

القاضي مارتين سبنسر اعتبره 
»المحرك األول لعملية القتل«.

محكمة بريطانية ترفض 
طعن مساعد القذافي

حراك الناس يكسر الجمود السياسي.. ويثير التكهنات حول مسار األزمة

جمعة الغضب تفتح »مزاد« خرائط الطريق
أجبرت حالة االحتقان الشعبي التي كانت 
دافعا وراء احتجاجات »جمعة الغضب« التي 
هدد فيها متظاهرون بالعصيان المدني، 
بعض الساسة على إطالق مبادرات تتعلق 
بتجاوز األزمة السياسية، غير أن صيف ليبيا 
السياسي سيكون ساخنا على ضوء التوتر 
المجلس  العالقات بين  المعهود في  غير 

الرئاسي ومجلس النواب.
الرئيسي  السبب  الكثيرون  ويرجع 
ليبيا  أنحاء  في  اندلعت  التي  لالحتجاجات 
األيام األخيرة، ووصلت حد إضرام النيران 
طبرق  بمدينة  النواب  مجلس  مقر  في 
العاصمة  في  المتظاهرين  مئات  ونزول 
طرابلس وسط المدينة، إلى »نفاد صبر« 
في  السياسيين  فشل  أمام  المواطنين 
التوصل إلى توافق للخروج من االنسداد 
السياسي القائم، وانشغالهم في التصارع 
على السلطة، وهو الحال الذي تسبب في 

تدهور الوضع المعيشي في البالد.
ووقفت المستشارة لدى األمم المتحدة، 
ستيفاني وليامز، عند هذه األحداث لتدق 
األيام  تشهده  قد  ما  بشأن  إنذار  جرس 
مقابلة  في  متوقعة  المقبلة،  واألسابيع 
الخميس  اإلخبارية،  »الجزيرة«  قناة  مع 
المواطنين  احتياجات  تلبية  في  »اإلخفاق 
خالل  انطلقت  التي  االحتجاجات  سيغذي 
رأيناه  »ما  أن  مؤكدة  الماضية«،  األيام 
في ليبيا من مظاهرات هو نداء صارخ من 

الشعب الذي كان يطالب باالنتخابات«.
بعرقلة  يقومون  مَن  وليامز  ووصفت 
بين  »يتغيرون  بأنهم  السياسية  العملية 
السياسية  المصالح  ليلة وضحاها بحسب 
المالية  المصالح  تكن  لم  إن  والشخصية 

واالقتصادية«.
وبينما يعيش المواطن معاناة يومية ال 
تنتهي بدءا من انقطاع الكهرباء لساعات، 
على  حصوله  وتأخر  المعيشة  غالء  إلى 
حجم  نفسه  الوقت  في  يشاهد  رواتبه، 
كشفته  الذي  الكبير  الحكومي  اإلنفاق 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  المالية  وزارة 
الجهات  نفقات  أن  تبين  حيث  األربعاء؛ 
في  المتمثلة  والتنفيذية  التشريعية 

المرتبات والنفقات تجاوزت المليار دينار.
وفي خطابات تهدئة للغضب الشعبي 
اعترف رئيس »حكومة الوحدة الوطنية«، 
عبدالحميد الدبيبة، بأخطاء ارتكبها وزراؤه، 
بعد  الكهرباء،  أزمة  معالجة  في  وفشله 
وإنفاقه  السلطة  توليه  بعد  أشهر  عشرة 
مواطنيه  وعد  وكان  مليارا،   114 قرابة 
لم  ذلك  أن  غير  نهائيا،  المشكلة  بحل 
عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  أما  يحدث، 
صالح، الذي اعتبر استمرار حكومة الدبيبة 
»استهانة بالشعب الليبي«، في مقابلة مع 
قناة مجلس النواب »قناة ليبيا المستقبل«، 
مساء الثالثاء، فقد دعاه إلى المغادرة »لوأد 
أسماه  ما  بسبب  الليبيين«  بين  الفتنة 
وإهدار  السلطة  استخدام  إساءة  ملفات 

المال العام.
هذه  عقيلة  اتهامات  في  والجديد 
المتظاهرين  تحريك  وصف  بعدما  المرة 
وحرقه  النواب  مجلس  لمقر  وتوجيههم 
بأنه »أمر وراءه جهات داخلية وخارجية«، 

حديثه عن االشتباه بـ»دور لرئيس المجلس 
طريق  عن  المنفي،  محمد  الرئاسي، 
المجلس«.  مقر  حرق  في  سامي  شقيقه 
اعتبر في تصريحات  المنفي،  لكن شقيق 
له مساء األربعاء، أن تلك االتهامات »هي 
عملية استباقية لعرقلة أية مبادرة إلجراء 
االنتخابات« وإنها محاولة بائسة للهروب 
من مطالب الشعب مؤكدا أنه »سيلجأ إلى 
القانون«. يأتي هجوم رئيس مجلس النواب 
في وقت دخل فيه المجلس الرئاسي بخطة 
لكسر الجمود الذي تعيشه البالد وللتقريب 
بين الفرقاء الليبيين، يعتقد متابعون للشأن 
المساعي  حساب  على  تأتي  أنها  الليبي 
األممية بين مجلسي النواب والدولة وقد 
تعّقد من مسألة جمع القيادات السياسية 

على طاولة الحوار.
مسودة  تضمنته  مــا  ضمن  ــن  وم
استقالة  »الرئاسي«  اقتراح  العمل  خطة 
االتفاق  عن  الناتجة  األولى  الحكومتين 
الدبيبة  بعبدالحميد  جاء  الذي  السياسي 

واألخرى   ،2021 فبراير  في  السلطة  إلى 
مارس  في  النواب  مجلس  عينها  التي 
يفضله  الحل  هذا  باشاغا.  فتحي  بقيادة 
األميركيون الذين يبحثون عن رجل ثالث 
لهذه الفترة الجديدة. كما يقترح أيضا أن 
يشغل أحد نوابه منصب رئيس الحكومة 
لقيادة البالد نحو انتخابات عامة، لكن يبدو 
المجلس على  الجميع داخل  أنه ال يوافق 

اعتماد هذا الحل.
إطالع  في  الرئاسي  المجلس  ــدأ  وب
لحل  خطته  فحوى  على  الدولية  األطراف 
خالل  من  ليبيا  في  السياسي  االنسداد 
موسى  المجلس  رئيس  نائب  جمع  لقاء 
الكوني وسفير ألمانيا االتحادية لدى ليبيا 
ميخائيل أونماخت، دعا خالله إلى مؤتمر 

دولي لحسم الخالفات.
مجلس  بين  جنيف  محادثات  وتسببت 
النواب والدولة في تعقيد العملية السياسية 
وإرجاء المناقشات لما بعد عيد األضحى على 
خلفية غياب التوافق على عدد من المواد 

التي قد تمهد إلجراء  بالدستور  الخالفية 
يعتزم  فيما  وبرلمانية،  رئاسية  انتخابات 
مع  إطالق حواره  أيضا  الرئاسي  المجلس 

كافة المكونات السياسية عقب العيد.
المنفي  بين  هاتفية  محادثات  وخالل 
والسفير األميركي، ريتشارد نورالند، أعرب 
األخير عما وصفه بـ»قلق الواليات المتحدة 
العميق إزاء الجمود السياسي واالقتصادي 
والمالي الذي أدى إلى مشاهد االضطرابات 
كالتي رأيناها في جميع أنحاء البالد«. واعتبر 
يتمتع  واحد  سياسي  كيان  يوجد  »ال  أنه 
بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البالد 
وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي 

إلى العنف«. 
وعاد سيف اإلسالم القذافي نجل العقيد 
السابق أيضا بمبادرة تدعو إلى ترك كل 
السياسي،  المشهد  االنقسام  يثير  من 
خيارين  وتتضمن  شخصه،  ذلك  في  بما 
أولهما تكليف جهة محايدة بوضع ترتيبات 
كل  وانسحاب  إقصاء«،  »دون  االنتخابات 
الشخصيات جماعيا من الترشح، علما بأن 
طرف  من  مالحقا  يزال  ال  اإلسالم  سيف 
المحكمة الجنائية الدولية الرتكابه جرائم 
ضد اإلنسانية وترفض دول غربية وتحديدا 

واشنطن ترشحه النتخابات الرئاسة.
بدوره حث المشير خليفة حفتر، الشعب 
إنه  وقــال  المعجزات،  انتظار  عدم  على 
نحو  الطريق  خريطة  إنتاج  عليه  »يتعين 
في  واعتبر  المزدهرة«  المدنية  الدولة 
كلمة خالل فعالية احتفالية بمدينة درنة، 
إن الشعب الليبي هو من يدفع ثمن إخفاق 
والدولية  المحلية  والمبادرات  االتفاقيات 
الذي  الحراك  هــذا  وســط  ليبيا.  بشأن 
وردود  الماضي،  األسبوع  البالد  شهدته 
يتداول  عليه،  السياسية  األطــراف  فعل 
كثير من الليبيين السؤال عن الحد الذي 
يمكن أن يؤثر على الواقع السياسي القائم، 
بما يحمل من تداعي المبادرات والخطط، 
وتزايد حدة االصطفاف السياسي، بعد فشل 
اجتماع جنيف، بين رئيسي مجلسي الدولة 
والنواب، وما إذا كان في حوزة المستشارة 
األممية وليامز الخطة )ب( إلنقاذ العملية 
السياسية شرط أن تحظى بدعم األطراف 

الدولية المؤثرة في ليبيا.

طرابلس، طبرق، سرت، القاهرة: الوسط

●  جانب من مظاهرات الجمعة الغاضبة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 1 يوليو 2022

1.27 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية
حكومة  في  المالية  وزارة  نشرته  تقرير  أكد 
الجهات  نفقات  أن  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
و276  مليارا  بلغت  والتنفيذية  التشريعية 
مليونا و268 ألفا و236 دينارا خالل الفترة من 
الجاري،  للعام  يونيو   30 وحتى  يناير  من  األول 
والنفقات  المرتبات  تشمل  النفقات  أن  موضحا 

التسييرية.
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وحــازت 
والجهات التابعة لها على 564 مليونا و318 ألفا 
والشفافية  اإلفصاح  تقرير  حسب  دينارا،  و236 
على  المالية  وزارة  نشرته  الذي  العامة  المالية 

صفحتها بموقع »فيسبوك«.
وسجل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة 
أما  دينارا.  و144  ألفا  و390  مليونا   451 له 
المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخصص 
فيما  دنانير،  و903  ألفا  و326  مليونا   235 له 
مليونا   25 للدولة  األعلى  المجلس  إنفاق  بلغ 

و232 ألفا و953 دينارا.
نسبته  مــا  على  الجهات  تلك  وتحصلت 
األول  البندين  في  اإلنفاق  إجمالي  من   %  5.4
والتجهيز  التسيير  )نفقات  والثاني  )المرتبات( 
23 مليارا و427  والتشغيل( من الموازنة، وهو 

مليونا و695 ألفا و639 دينارا.

طرابلس- القاهرة ـ الوسط

»طوالي مروح »طوالي مروح 
طوالي«.. ليبيا تودع طوالي«.. ليبيا تودع 
املوسيقار علي ماهراملوسيقار علي ماهر
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بعد نتائج مخيبة.. 
الرياضة الليبية تغرق 
في »البحر املتوسط«

● مجلس النواب الليبي

الحج عرفة.. وعيدكم مبارك
أنحاء  جميع  مــن  ــاج  ح مليون  حــوالــي  ــط  وس
غدًا  ليبي،  حاج   3500 حوالي  يقف  المعمورة، 
الحج األعظم  الجمعة على جبل عرفات ألداء ركن 

عرفة«. »الحج 
المملكة  إلــى  الليبية  الحج  ــواج  أف ووصلت 
العامة  الهيئة  وجهت  فيما  السعودية،  العربية 
جميع  إلى  الشكر  ليبيا  في  والعمرة  الحج  لشؤون 
اللجان التي ساهمت في تقديم الخدمات للحجاج. 
وحمَّلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الخزانة 
العامة كامل تكاليف الحج وخصَّصت 200 مليون 

الجاري. للعام  الحج  نفقات  لتغطية  دينار 
الحجاج  طالئع  أولــى  السعودية،  واستقبلت 
تطبيق  وســط  العام،  هــذا  الحج  فريضة  ألداء 

اإلجراءات االحترازية كافة.
اإلندونيسيين،  الحجاج  طالئع  أولى  ووصلت 
عبدالعزيز  بن  محمد  األمير  مطار  إلى  السبت، 
أعلنت  السعودية  المنورة.  بالمدينة  الدولي 
مليون  إلى  العام  هذا  حجاج  عدد  رفع  رسميًا 
المملكة  خارج  من  للقادمين  السماح  مع  شخص، 

المخصصة  للحصص  وفــقــًا  المناسك،  بــأداء 
وشهد  الصحية.  بالتوصيات  األخذ  مع  للدول، 
ألفًا   60 مشاركة  الماضي،  العام  الحج  موسم 
فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية 

مشددة جراء تفشي »كورونا«.
غدٍ  بعد  المبارك  األضحى  عيد  حلول  وقبل 
الليبية  المدن  في  المواطنون  يستعد  السبت، 
بالذهاب  يبدأ  والذي  بالعيد،  لالحتفال  للتحضير 
لشراء  أطفالهم  رفــقــة  الــمــواشــي  ــوق  س ــى  إل
ارتفاعًا  العام  هذا  األسعار  سجلت  فيما  األضاحي، 

السابقة. باألعوام  مقارنة  كبيرًا 
»الوسط«  إلى  تحدثوا  المواطنين  من  عدد 
العام  هذا  األســواق  أن  وأكــدوا  وليد،  بني  في 
مع  مقارنة  األسعار  في  جنونيًا«  »ارتفاعًا  شهدت 
العيد  أضاحي  أسعار  أن  معتبرين  الماضي،  العام 
فحسب«  للمشاهدة  »أصبحت  وليد  بني  في 
إلى   1200 مــن  األضحية  سعر  يــتــراوح  حيث 

دينار.  3000
تفاصيل ص 5 ● حجاج ليبيون في طريقهم إلى مغادرة مصراتة

نورالند: ال يوجد كيان 
سياسي واحد يتمتع بالسيطرة 

المشروعة في جميع أنحاء البالد

حفتر: يتعين على الشعب إنتاج 
خريطة الطريق نحو الدولة 

المدنية المزدهرة
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الشعب«  »سينما  مشروع  من  الثانية  المرحة  عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  المصرية،  الثقافة  وزيرة  أطلقت 
ويجري  المجتمع  شرائح  لكل  رمزية  بأسعار  والمعاصرة  الحديثة  السينمائية  األعمال  تقديم  إلى  الهادف 
عطوة  هشام  المخرج  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  السينمائي  العرض  بدور  تنفيذه 

وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.
قالت إيناس إن مشروع »سينما الشعب« يعد إحدى خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، مشيرة إلى 
والتوعوية  الوثائقية  األفالم  عرض  خالل  من  المتطرف  الفكر  ومجابهة  التنوير  نشر  على  يعمل  أنه 
السينما من خالل  إلى دعم صناعة  إضافة  رقابيا،  والمجازة  المتميزة  المستقلة  واألعمال  والمعرفية 

عرض أعمال المبدعين في مواجهة الفن التجاري البحت.
لتذاكر  الرمزية  األسعار  نتيجة  ضخما  جماهيريا  إقباال  شهدت  األولى  المرحلة  أن  إلى  وأشارت 
هي  المحافظات  بمختلف  مواقع  خمسة  تتضمن  التي  الثانية  المرحلة  إطالق  عزز  مما  العروض 
قصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة 

شرم الشيخ وقصر ثقافة دمنهور ليصبح عدد مواقع مشروع سينما الشعب 9 دور عرض.

الرحالة الليبي محمد السليني يتخطى املليون مشترك على »يوتيوب«

»ناسا«: »جيمس ويب« سيوفر »أبعد صورة« التقطها للكون

هل تهدد املسلسالت الصوتية الفن السابع؟هل تهدد املسلسالت الصوتية الفن السابع؟
أتاح ازدهار سوق البودكاست والكتب المسموعة تحرر الصوت من إطار الصورة، واالستقالل 
عن السينما التي كان دائما يُعتبر فيها من الدرجة الثانية، وتشكل المسلسالت الصوتية في 
نظر البعض خطرا على الفن السابع في حين يرى فيها آخرون فرصة له في وسط غرفة 
مظلمة مستطيلة الشكل وعازلة كليا للصوت، جلس شخصان وجها لوجه أمام ميكروفون، 
وقاطعهما رجل ثالث على كرسي بذراعين، قائال »سنعيد التسجيل مجددا، ولكن بطريقة 
تبدو مقروءة أقل هذه المرة. و.. أكشن!«. هكذا تجري األمور في جلسة تسجيل الرواية 
هذا  منصة »سبوتيفاي«  ووفرت   )Batman Unburied( أنبوريد«  »باتمان  الصوتية 
اإلنتاج الضخم في الربيع في تسع دول، وتجرأ المسلسل الصوتي على تحويل المناخ 

ذي الطابع السينمائي جدا لمغامرات البطل الخارق إلى عمل صوتي من دون صورة.
ليست المسلسالت الصوتية بجديدة، إذ سبق أن حققت أعمال منها »كولز« من 
»كانال بلس« و»المبالواييه« من »سبوتيفاي« و»مون برانس آ ال مير« من »أرتيه« 
نجاحا واسعا، لكن إنتاجها تسارع في األشهر األخيرة وأصبح أكثر احترافية، وتنوع 
ليطال كل فئات الجمهور، إذ شمل مثال حكايات لألطفال وأعمال تشويق أو أخرى 
لمجموعة  المملوكة  فرانس«  »أوديبل  رئيسة  وكانت  ذلك  كوميدية، وسوى 
»أمازون« العمالقة آينارا إيباس الحظت في تصريح لوكالة »فرانس برس« 
لدى إطالق العمل الصوتي الجديد »ستيكس« في فبراير الفائت أن »الزيادة 
الكبيرة لإلقبال على االستماع إلى المحتويات الصوتية كانت بدأت أصال إلى 
حد كبير لكنها تسارعت بفعل تدابير الحجر« خالل الجائحة. وأضافت »أعتقد 
أننا احتجنا أكثر من أي وقت مضى وما زلنا نحتاج إلى هذه الفقاعات، إلى 

هذه المساحة الحميمة التي تتيح لنا الهروب« من الواقع.

انطالق املرحلة الثانية من »سينما الشعب« بمصرانطالق املرحلة الثانية من »سينما الشعب« بمصر

تخطى الرحالة الليبي محمد السليني الشهير بـ»رحاليستا Rahalista« المليون 
مشترك بقناته على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«، ونشر السليني صورا له على 
صفحته بمواقع التواصل االجتماعي وهو يحمل الدرع الذهبي المقدم له كتذكار 

من إدارة موقع »يوتيوب« لمناسبة تخطيه المليون مشترك.
نجح  ليبيا،  تشهدها  التي  السياسية  واألزمة  المتدهور  األمني  الوضع  ورغم 
الرحالة الليبي وصانع المحتوى على الـ»يوتيوب« محمد السليني من جذب السياح 
األجانب لزيارة أهم معالم وآثار ليبيا والسياح الليبيين لزيارة دول العالم بنشره 
لمقاطع فيديوهات عن الطعام الليبي والعادات والتقاليد في كل منطقة ليبية 
واآلثار التي تجذب السياح من مختلف قارات العالم الذين يأتون إلى ليبيا ضمن 
مجموعات سياحية مع شركات محلية خاصة، رغم أن قطاع السياحة ال يزال يفتقر 

للتنظيم والتمويل والبنى التحتية الالزمة واهتمام الحكومة.
بدرجة  تخرج  بنغازي  مدينة  مواليد  ليبي من  السليني شاب  والرحالة محمد 

ماجستير في الهندسة المدنية ولم يستطع العمل 
في تخصصه بسبب ظروف البالد حيث قدم على عدة وظائف سواء 

داخل وخارج ليبيا.
عن  بعيدة  مجاالت  في  عملت  السليني:  محمد  الرحالة  ويقول 
بسرعة  يمر  الوقت  أن  وأيقنت  األعمال  وتطوير  كالتسويق  تخصصي 
وأنا في النقطة ذاتها، وأدركت أنني لم يكن لي بها شغف أصال وخالل 

وكنت  باكتئاب  أصبت  الشركات  أحد  في  األعمال  بتطوير  عملي  فترة 
أمضي وقتي بعد الدوام منعزال عن العالم وما كان يصبرني على يومي هو 

مشاهدة حلقات السفر على اليوتيوب حيث أرى المسافرين يعيشون تجارب 
بين البلدان الغريبة تجارب لطالما تمنيت أن أعيشها. مع مرور الوقت بدأت 

في رأسي شرارة فكرة مجنونة، هم يسافرون العالم ؟ إن استطاعوا أن يفعلوها 
يمكنني أن أفعلها لم ال؟.

األميركية،  شــات«  »سناب  شبكة  أطلقت 

في  تطبيقها  من  مدفوعة  نسخة  األربعاء، 

مسعى لكسب مزيد من األرباح على منصتها 

المتخصصة بالرسائل المصورة الزائلة وقالت 

في  مقرا  كاليفورنيا  من  تتخذ  التي  الشركة 

منشور عبر مدونتها إن االشتراك في »سناب 

ويتيح  شهريا  دوالرات   4 يبلغ  بالس«  شات 

للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية 

تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له 

قبل طرحها، وأوضحت أن النسخة المدفوعة 

ستكون متاحة بداية في أستراليا وبريطانيا 

وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية 
واإلمارات والواليات المتحدة.

أرباح  أول  عن  فبراير  في  الشركة  وأعلنت 

ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى 

أن التوقعات االقتصادية أصبحت غير واضحة 

بشكل كبير وأفادت بأن أكثر من 332 مليون 

العالم يستخدمون  أنحاء  شخص في مختلف 

»سناب شات« يوميا وقالت في منشورها إن 

»النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات 

جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين األكثر 
شغفا بهذه المنصة«.

مدفوعة من تطبيقها» سناب شات« تطلق نسخة 

صورة  »أبعد  عن  يوليو   12 في  الكشف  »ناسا«  األميركية  الفضاء  وكالة  تعتزم 
أعلن،  ما  على  ويب«،  »جيمس  الفضائي  التلسكوب  اإلطالق«  على  لكوننا  التقطها 
من  عقده  صحفي  مؤتمر  في  نيلسون  وقال  نيلسون  بيل  الوكالة  رئيس  األربعاء، 
لـ»جيمس  عمليات  مركز  يشكل  الذي  بالتيمور  في  الفضاء  علوم  مراصد  معهد 
و»جيمس  سابقا«،  رصده  البشرية  تمكنت  ما  أبعد  »تظهر  الصورة  إن  ويب«، 
فيما  ديسمبر،  في  بنجاح  وُأطلق  دوالر  مليارات   10 قيمته  تبلغ  مشروع  هو  ويب« 
التلسكوب  ويتمتع  األرض  من  كيلومتر  مليون  ونصف  مليون  بُعد  على  حاليا  هو 
رصدها  التلسكوبات  استطاعت  التي  تلك  من  أقدم  فضائية  ظواهر  رصد  بقدرة 
ما  الحمراء  تحت  اإلشارات  تلتقط  التي  وأدواته  الضخمة  الرئيسية  مرآته  بفضل 

الغبار. سحب  عبر  الرصد  له  يتيح 
النظام  في  الموجودة  األجسام  »سيكتشف  التلسكوب  أن  إلى  نيلسون  وأشار 
المجموعة  خارج  الموجودة  للكواكب  الجوية  األغلفة  إلى  باإلضافة  الشمسي، 
كانت  إذ  عما  مؤشرات  لنا  يوفر  ما  أخرى،  نجوم  حول  تدور  والتي  الشمسية 
المعطيات  هذه  شأن  »من  وتابع  األرض«.  لغالف  مماثلة  الجوية  أغلفتها 
من  وهل  البشرية؟  أتت  أين  من  أبرزها  تساؤالتنا  من  عدد  على  تجيب  أن 
عدد  على  نجهلها  أجوبة  توفير  إلى  إضافة  هذا  نحن؟  ومن  أخــرى؟  كائنات 
المجرات  مراقبة  ممكنا  التلسكوب  يجعل  أن  خصوصا  ويُتوقع  األسئلة«  من 

فقط  السنين  ماليين  مئات  بضع  بعد  تشكلت  التي  األولــى 
خارج  الموجودة  الكواكب  إلى  باإلضافة  العظيم،  االنفجار  بعد 

شركة  تولتها  ناجحة  إطالق  عملية  وبفضل  الشمسية  المنظومة 
التلسكوب،  مشروع  في  ناسا  شريكة  وهــي  سبايس«،  ــان  »أري

ما  ضعف  وهو  سنة،  لعشرين  العمل  من  ويب«  »جيمس  سيتمكن 
ميلروي. بام  ناسا  رئيس  نائبة  قالت  ما  على  له،  متوقعا  كان 

يلتقطها  ــور  ص أول  عــن  يوليو   12 فــي  الكشف  المقرر  ــن  وم
المنظومة  خارج  بعيد  لكوكب  الطيفي  التحليل  بتقنية  ويب«  »جيمس 

الكيميائية  التركيبة  معرفة  تتيح  أداة  المطيافية  وتشكل  الشمسية 
الجوي  الكوكب  غالف  تحديد  في  وتساعد  البعيدة،  لألجسام  والجزيئية 

معهد  في  الفلك  عالم  وأشــار  تربته  تحليل  أو  فيه  الماء  وجود  رصد  أو 
للكواكب  الطيفية  التحاليل  أن  إلى  إسبينوزا  نيستور  الفضاء  علوم  مراصد 

بقدرات  مقارنة  جدا،  محدودة  اليوم  حتى  كانت  الشمسية  المنظومة  خارج 
»هي  الحالية  التكنولوجيا  شأن  في  وقال  المجال  هذا  في  ويب«  »جيمس 

صغير  ثقب  سوى  وجود  عدم  ظل  في  جدا  مظلمة  غرفة  في  بالتواجد  أشبه 
رؤية  توفر  ضخمة  نافذة  »فتح  الجديد  التلسكوب  وأتاح  عبره«.  النظر  يمكن 

كلها«. الصغيرة  التفاصيل 
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على  األميركية  الحكومة  متطلبات  لتلبية  الالزمة،  الخطوات  اتخاذ  توك«  »تيك  شبكة  تعهدت 
صعيد حماية البيانات والوصول إليها خارج الواليات المتحدة، وأكدت ألعضاء في مجلس الشيوخ 
األميركي أن خطوتها تشمل موظفي الشركة األم، مجموعة »بايت دانس« الصينية، هذه الرسالة 
التي نشرتها في بادئ األمر جريدة »نيويورك تايمز« وأكدت »تيك توك« على مضمونها، أرسلتها 
الشبكة االجتماعية إلى تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ وتجيب الرسالة على أسئلة 
توك«  »تيك  بيانات  إلى  والوصول  بالتخزين  وتتعلق  المنتخبون  المسؤولون  وجهها  أن  سبق 
جميع  أن  إلى  يونيو،  منتصف  في  توك«،  »تيك  وأشارت  األميركية.  السلطات  طلبات  على  للرد 
البيانات المتعلقة بالمستخدمين األميركيين للمنصة باتت مخزنة على خوادم مجموعة أوراكل 
منتصف  فيد«  »باز  موقع  نشره  مقال  وفق  االجتماعية،  الشبكة  المتحدة.وأكدت  الواليات  في 
البيانات، لكن  الشهر الماضي، أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى هذه 
مجددا  توك«  »تيك  وشددت  األمنية  المراقبة  وعمليات  للتفويض  »متين«  بروتوكول  بموجب 
على أن »الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب منا مشاركة هذه البيانات«، مضيفة »لم نمرر أي 
معلومات عن مستخدمين أميركيين إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل ذلك حتى لو ُطلب 
منا« إلى ذلك، أوضح مسؤولو المجموعة أنه بينما يمكن لمهندسي »بايت دانس« العمل على 
لن  أنهم  توك«،  »تيك  بحسب  يضمن،  الجديد  البروتوكول  فإن  األساسي،  النظام  خوارزميات 
األميركية، من دون  أوراكل  بمجموعة  الخاصة  الحوسبة  بيئة  في  إال  بذلك  القيام  يتمكنوا من 
استخراج البيانات منها تخضع الشبكة االجتماعية حاليا للمراجعة من لجنة االستثمارات األجنبية 
القومي  المتحدة، وهي وكالة حكومية تقيم مخاطر أي استثمار أجنبي على األمن  الواليات  في 

للواليات المتحدة.
المنصة  بيانات  أمان  بشأن  قلقا  ترامب  دونالد  كان  األبيض،  البيت  في  واليته  فترة  وخالل 
الرئيس  أصدر  كما  أوراكل  لمجموعة  الفرعية  شركتها  بيع  على  دانس«  »بايت  إجبار  وحاول 
األميركي السابق أوامر تنفيذية تحظر الخدمة، لكن خََلفه جو بايدن ألغاها بعد أن أصبح رئيسا 
للواليات المتحدة مع ذلك، طلب الرئيس األميركي الحالي من إدارته قياس المخاطر التي تشكلها 

بالفعل الملكية األجنبية للمواقع والتطبيقات على اإلنترنت.

شعر الحكمة
قطع الضي أطناشر ساعة *** حاجة فوق أحدود الطاعة
حاجة أتزيد إبداع وروعة *** وشعب إيعاني كاثر جوعه
قطع الضي أمغير سماطه *** وطني متا أمغير أسالطه

عشر أسنني حياه مشقاها *** أدقول عيل ماسك رضاعه
الشاعر: علي الفيتوري.

كلمة1000»تيك توك« تتعهد حماية بيانات مستخدميها

●  أب وطفلته يستمتعون بالسباحة في البحر . مصيف جليانة - بنغازي

كشفت شركة »سوني« اليابانية العمالقة، 

األربعاء، النقاب عن عالمتها التجارية الجديدة 

»إنزون« )Inzone( المتخصصة في التجهيزات 

يتحول  الذي  الفيديو  ألعاب  بعالم  الملحقة 

على  عزمها  يعكس  ما  فأكثر،  أكثر  انغماسيا 

حصر  دون  من  القطاع  في  حضورها  تعزيز 

نفسها بمنظومة أجهزة »بالي ستيشن« التي 

تنتجها وتضم تشكيلة »إنزون« راهنا شاشتين 

هذه  معظم  أن  ومع  سمعية.  خوذات  وثالث 

المنتجات مصممة للتكيف مع »بالي ستيشن 

الفيديو  ألعاب  أيضا سوق  5«، هي تستهدف 

ترغب  قطاع  وهــو  الكمبيوتر،  أجهزة  على 

»فرانس  وفق  تعزيزه،  في  بوضوح  »سوني« 

برس« ونقل بيان أصدرته المجموعة عن مدير 

يوكيهيرو  »سوني«  في  والتسويق  األلعاب 

وبات  اتسعت  »السوق  إن  قوله  كيتاجيما 

الطلب على األلعاب أكبر بفعل انتشار بطوالت 

التكنولوجي  في هذا القطاع.الرياضات اإللكترونية« والتقدم 

»سوني  الفيديو  ألعاب  قسم  مدير  وكان 

في  قال  راين  جيم  إنترتينمنت«  إنتراكتيف 

نهاية مايو أنه يريد »تحفيز نمو« الشركة في 

مجال ألعاب الفيديو بفضل قطاعي الكمبيوتر 

والهاتف المحمول وأقر بأنها لم تكن »حاضرة 

بشكل كبير« في هذين المجالين، قائال إنه 

يرى في هذه الوسائط »فرصة لالنتقال من 

سوق  من  جدا  محصور  قطاع  في  حضور 
األلعاب إلى حضور كامل«.

»سوني« تطلق »إنزون« 
املتخصصة في التجهيزات 

امللحقة بألعاب الفيديو

استحوذ صندوق »ألباك كابيتال« االستثماري الذي يتخذ مقرا 
له في البرتغال، رسميا على رأسمال »يورونيوز«، على ما أعلنت 

القناة اإلخبارية األوروبية الثالثاء.
وكانت »ألباك« وقعت في ديسمبر وعدا مكتوبًا بشراء 88 
% من أسهم الشركة المملوكة لرجل األعمال المصري نجيب 
القابضة »إم جي إن«، فيما بقي  ساويرس عن طريق شركته 
الفرنسية  االقتصاد  وزارة  بانتظار موافقة  الصفقة معلقا  إنجاز 

عليها.
أن  »فرانس برس«  لوكالة  أوضح  »يورونيوز«  باسم  ناطق 

الوزارة الفرنسية صادقت على الصفقة في 20 مايو الماضي.
بيدرو  كابيتال«،  »ألباك  لصندوق  التنفيذي  الرئيس  وقال 
العقد  خالل  شهدت  »أوروبا  إن  بيان  في  دافيد،  فارغاس 
الماضي فترة من عدم االستقرار، بدءا من األزمات المالية إلى 
األزمة الصحية وحاليا العسكرية من أجل أداء أفضل وأقوى«، 
على االتحاد األوروبي أن يكون »أكثر ديمقراطية ومسؤولية: 

وال يتحقق أي شيء من ذلك من دون صحافة قوية وحرة«.
االستثمارات  وال  الصفقة  قيمة  »يورونيوز«  تحدد  ولم 
المدفوعة لالستحواذ على رأس المال. وقال ناطق باسم القناة 
إن »الباك« تدير ما يقرب من 500 مليون يورو من مركزها في 

البرتغال. وهي تنشط في قطاعات الطاقة والمال والصناعة.
»يورونيوز«  أسهم  على  االستحواذ  أن  إلى  المصدر  وأشار 
يشكل »بداية استثمار في قطاع اإلعالم«، الفتا إلى أن الفرق 

من  كل  في  موجودة  االستثماري  الصندوق  هذا  في  العاملة 
لشبونة وبودابست ودبي.

مقرا  تتخذ  التي  للقناة  الجديدة  المالكة  الجهة  وتعتزم 
 1993 سنة  أسستها  والتي  الفرنسية  ليون  مدينة  في  لها 
»هويتها  تأكيد  أوروبية،  تلفزيونية  قناة  عشرين  حوالي 

األوروبية الفريدة« من خالل »تعزيز الحوار مع أعضاء البرلمان 
الرقمنة«  دينامية  و»مواصلة  األوروبيين«  والمفوضية 
قناة  أن  الملف  على  مطلع  مصدر  وذكر  التنويع«.  و»عمليات 
»آر تي آر« الروسية المساهمة بأقلية من أسهم »يورونيوز«، 

ستخرج من رأسمال القناة مع دخول »الباك«.

»يورونيوز« في قبضة صندوق »ألباك« في البرتغال 3 هشتاغات ترافق التظاهرات في ليبيا

الماضية  الجمعة  اندلعت  التي  التظاهرات  رافق 
أطلقها  هشتاغات  ثالثة  الليبية  المدن  من  عدد  في 
ومقاطع  وصور  أخبار  لكل  ليبيون  ومدونون  نشطاء 
»#كلهم_يعني_كلهم«  وهي  المظاهرات  هذه  فيديو 

و»#الفرصة_األخيرة«. و»#االنتخابات_مطلبنا« 
الجمعة،  ليبية،  مدن  عدة  في  تظاهرات  وبــدأت 
والمعيشية،  السياسية  األوضـــاع  على  اعــتــراضــا 

وإجراء  السياسية،  األجسام  جميع  برحيل  والمطالبة 
االحتجاجات  واستمرت  وبرلمانية،  رئاسية  انتخابات 
لم  لكنها  واإلثنين،  األحد  ليلة  طرابلس  العاصمة  في 
حين  الجمعة،  يوم  عليها  كانت  التي  الحدة  بتلك  تكن 
النواب  مجلس  مقر  وحرق  اقتحام  على  غاضبون  أقدم 
من  كل  في  حكومية  مقرات  حرق  بجانب  طبرق،  في 

وسبها. ترهونة 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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متابعات 03

كالهشيم في النيران، انتشرت آثار االحتجاجات ضد 
األوضاع المعيشية والسياسية التي انطلقت في عدد 
من المدن الليبية يوم الجمعة الماضي؛ فيما يمكن 
اعتباره الخطر األكبر الذي تواجهه األجسام السياسية 
القابعة في مواقعها منذ سنوات، خاصة أن الشباب 
كان العنصر الحاسم واألكبر في تلك االحتجاجات التي 
رافقها أعمال تخريب أعطتها مزيدًا من االهتمام، 
المتنازعة  األطراف  بين  اتهامات  تبادل  إلى  وأدت 
على السلطة. االحتجاجات شهدتها عدة مدن منها 
فيما  وترهونة ومصراتة؛  طرابلس وطبرق وسبها 
طالب المحتجون برحيل جميع األجسام السياسية، 
وحكومة  للدولة،  واألعلى  النواب  مجلسا  ومنها 
الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة 
برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة  والحكومة 
فتحي باشاغا. وشدد المحتجون على ضرورة إجراء 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما تصدر مشهد 

المتظاهرين حراك »تيار بالتريس الشبابي«.

اتهام خطير
النواب عقيلة صالح  رئيس مجلس  بدوره، وجه 
اتهامًا مبطنًا لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
بالتورط في أعمال العنف التي شابت االحتجاجات، 
رئيس  أن  في  »اشتباهًا  هناك  إن  صالح  وقــال 
المجلس الرئاسي عن طريق أخيه سامي لهما دور 
في األحداث التي شهدتها طبرق يوم الجمعة عندما 
هاجم متظاهرون مجلس النواب واقتحموا مقره قبل 
إضرام النيران في المبنى«، معتبرًا خالل مقابلة مع 
المستقبل«، مساء  ليبيا  النواب »قناة  قناة مجلس 
الثالثاء، أن ما حدث »مؤامرة على الوطن ومطامع 

شخصية«.
المجلس  يقوم  أن  فكرة  صالح  عقيلة  ورفض 

الرئاسي بإصدار مراسيم لها قوة القانون، موضحًا 
أن من له الحق في ذلك هو »رئيس الدولة المنتخب 

ويكون الدستور أعطاه هذه الصالحية«.
وحاولت جميع األجسام السياسية واألمنية مجاراة 
مطالب الشارع، لكن دون أن يقدم المسؤولون ما 
يؤشر على االنصياع بشكل عملي لمطالب المحتجين 
بتغيير األوضاع السياسية ورحيل جميع األجسام التي 
تسببت في الوضع المعقد الذي يعيشه المواطنون 

حاليًا.

أزمات معيشية
وأشعلت أزمات الكهرباء وضعف القدرة الشرائية 
فتيل المظاهرات المطالبة برحيل جميع المؤسسات 
بعد  خصوصًا  االنتخابات  وإجراء  القائمة  السيادية 
فشل آخر جوالت الحوار بين مجلسي النواب والدولة 
إلى  التوصل  في  جنيف  السويسرية  العاصمة  في 
اتفاق كامل حول القاعدة الدستورية المؤدية إلى 

االنتخابات.
وما يؤجج االحتقان الشعبي تفجّر فضائح الفساد 
بشكل يكاد يوميًا في أجهزة الدولة رغم رصد مليارات 
الدينارات لقطاعات الصحة وصيانة محطات الكهرباء 
وبناء أخرى إلى جانب دعم السلع الغذائية والوقود.
وكان آخر القضايا المثيرة للجدل توجيه النائب 
العام أمرًا بحبس سفير ليبيا في إيطاليا، وهو ممثل 
لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد 
الدبيبة. ويواجه السفير تهمة التعدي على مخصصات 
لتلقي  الموفدين  لليبيين  الطبية  الخدمة  تقديم 
العالج في مستشفيات إيطالية ومن ضمنهم أطفال.

أرقام صادمة
اجتماع  جاء  متواصلة  االحتجاجات  كانت  وفيما 
مجلس وزراء حكومة الدبيبة ليثير المزيد من العضب، 
فقد شهد االجتماع عددًا من المشاحنات الكالمية 
بين الدبيبة ووزرائه وبدا خالل االجتماع أن الدبيبة 

غير ملم بكافة التفاصيل الخاصة بعدد من الملفات 
وجه  التي  500 مدرسة  بتنفيذ  يتعلق  ما  خصوصًا 
بها في فبراير الماضي. كما أنه يسعى إلى إعطاء 
أولوية لجهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية لتنفيذ 

المشروعات التي تتكلف ماليين الدينارات.
المكلف  التخطيط  وزير  قدم  االجتماع،  وخالل 
أرقامًا  الزيداني،  يوسف  محمد  الدبيبة،  بحكومة 
صدمت الكثيرين حول إجمالي ما أنفق على قطاع 
 16 من  ألكثر  دونها  من  يعيشون  وهم  الكهرباء 

ساعة يوميًا.
وقال الزيداني إن فاتورة اإلنفاق بلغت نحو 11 
مليارا و800 مليون دينار، ثم تحدث عن مبلغ آخر 
خصص للكهرباء، وهو 977 مليون دينار، لكنه لم 
الدبيبة قائاًل  يتمكن من إكمال حديثه؛ إذ قاطعه 
»هذه األرقام تدينك وتديننا، حين يسمعها الناس 

الذين ال تصلهم الكهرباء«.
انقطاع  عن  الناتج  العام  اإلحباط  حالة  وبسبب 
من  كاًل  محتجون  دعا  أخــرى،  ــات  وأزم الكهرباء 
المجلس الرئاسي والمجلس األعلى القضاء إلعالن 
حالة الطوارئ وإنهاء سلطة جميع األجسام السياسية 

واألمنية الحالية.

وزير  أعلن  العام،  الغضب  احتواء  محاولة  وفي 
الداخلية بحكومة الدبيبة، خالد مازن، أنه المسؤول 
عن منح »تيار بالتريس الشبابي«، رخصة للتظاهر 

في العاصمة طرابلس، يوم الجمعة الماضي.
مع  أمنية  تحقيقات  إجراء  عن  مازن  تحدث  كما 
في  تورطوا  ممن  عليهم  القبض  جرى  أشخاص 
أعمال تخريب وتدمير للمؤسسات العامة، مضيفًا: 
»أصدرنا منشورات للقبض على أشخاص من خارج 
البالد تحرض وتحرك في التظاهرات بهدف التخريب، 

وسنالحقهم في الداخل والخارج«.

تجاوب لفظي
وخالل اجتماع مجلس وزراء حكومته، قال الدبيبة 
إن »مطلب الشعب من وراء المظاهرات هو تغيير 
الوجوه الحالية، الفتًا لعدم وجود وسيلة لتحقيق ذلك 
سوى االنتخابات، »ال بًد للشعب من أن يضع أوراقه 
في صناديق االقتراع ويختار من يريد، سواء للبرلمان 

أو الرئاسة«.
كما اتهم الدبيبة بعض األطراف التي لم يسمها 
بالعمل على »االنفراد بالقرار في ليبيا«، معتبرًا أن 
السلطة عدة عراقيل  حكومته واجهت منذ توليها 

النفط  الفوضى وقفل حقول وموانئ  رأسها  »على 
وعدم إقرار الميزانية«.

من جانبه، تحدث رئيس صالح عن »حجم المعاناة 
التي يقاسيها الليبيون بما فيها الكهرباء ومع عدم 
حل المصرف المركزي مشكلة السيولة والمرتبات«، 
حسبما أوضح في خالل مقابلة مع قناة »العربية« 

السعودية.
مصراتة  في  حتى  العقالء  »كل  أن  صالح  ويرى 
عارًا  ويعتبرونه  الفعل  هذا  يستنكرون  ليبيا  وغرب 
في وجوه من قاموا به«، مضيفًا: »يجب على كافة 
األوضاع  معالجة  على  والعمل  التوافق  األطــراف 
هذا  في  ونحن  ودستورية  قانونية  »بطريقة 
الطريق«. كما اتهم رئيس مجلس النواب حكومة 
الدبيبة بالفشل في مهامها بدءًا بالمصالحة وإجراء 
االنتخابات. كما اتهم أنصار النظام السابق باقتحام 
مقر مجلس النواب في طبرق، ومتوعدًا بمحاسبتهم 

وفق القانون.
تسمى  ما  سارعت  صالح،  عقيلة  على  وردًا 
قذاف  أحمد  بقيادة  الوطني«  النضال  بـ»جبهة 
الدم، إلى التنصل من حريق مقر المجلس، معربة 
عن »اندهاشها لالستنتاج السريع من عقيلة صالح 
قبل انتهاء التحقيقات«. وأضافت الجبهة: »ما يحدث 
في ليبيا اآلن هو حراك شعبي ال يسوقه أحد، سوى 
الروح الوطنية، التي تؤكد أن المعركة الواجبة اليوم 
هي معركة إنقاذ وطن، يتآكل كل صبح ويدير فيه 

الغرب الفوضى، طوال عقد من الزمن«.

»القيادة« و»الرئاسي« يتابعان
من جانبها، أعلنت قوات القيادة العامة انحيازها 
واعتبرت  مطالبه«.  وتأييد  الشعبي  لـ»الحراك 
الليبية،  األزمة  تفاقم  »المطالب مشروعة في ظل 
وتدني الوضع المعيشي.. إننا لن نخذل الشعب ولن 

تتركه عرضة لالبتزاز والعبث«.

طرابلس–القاهرة- الوسط

القوى السياسية »املغضوب عليها« تتبادل 
االتهامات.. واملحتجون يطلبون رحيل الجميع

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مظاهرات األول من يوليو

عقيلة صالح: المنفي وأخوه لهما دور 
في حريق مجلس النواب

الدبيبة: أرقام اإلنفاق على الكهرباء 
تديننا

املجلس األوروبي للعالقات اخلارجية:

صناع  الخارجية  للعالقات  األوروبـــي  المجلس  دعــا 
السياسة األوروبيين إلى النظر إلى االحتجاجات الحالية 
في ليبيا كفرصة نادرة للضغط من أجل إحداث التغيير 
أن  معتبرا  طويلة،  فترة  منذ  راكدة  سياسية  بيئة  في 
االحتجاجات التي انطلقت الجمعة الماضية مبشرة على 
المجلس  دعا  كما  محالة.  ال  ليبيا  في  قادم  التغيير  أن 
في الوقت ذاته إلى اختيار دولة محايدة لإلشراف على 

وضع قانوني وأساس دستوري لالنتخابات.
لخارطة  الزمني  الجدول  انتهاء  أيام فقط من  وبعد 
والممتدة  المتحدة  األمم  بإشراف  الموضوعة  الطريق 
18 شهرا دون إجراء االنتخابات كان من المفترض  لـ 
وبدال  جديدة.  حكومة  بتشكيل  الليبيون  يقوم  أن 
مجلس  مبنى  يوليو  من  األول  مساء  احترق  ذلك  من 
حوله،  احتفاال  يرقصون  البعض  كان  بينما  النواب، 
من  المجريسي  طارق  والباحث  المحلل  يقول  حسبما 

الخارجية. للعالقات  األوروبي  المجلس 
في  اآلن  تجري  االحتجاجات  أن  المجريسي  وأضاف 
هناك  بل  التصاعد،  في  وستستمر  البالد  أنحاء  جميع 
انهيار  نسبة  وتزايد  آخر،  صراع  لحدوث  كبير  خطر 
الليبية،  النفط  لحقول  المطول  اإلغالق  مع  الدولة، 
إلى  ليبيا  عــادت  إذا  أعمق  روســي  تدخل  واحتمال 
باستبدال  »يطالبون  الليبيين  أن  إلى  ولفت  الفوضى. 
فاعلة،  تكون  بحكومة  بأكملها  السياسية  الطبقة 
على  المتحدة  األمــم  قــدرة  في  اعتقادهم  أن  كما 

تالشى«. ذلك  تحقيق  أجل  من  مساعدتهم 
نادرة فرصة 

األزمة تتكشف  أن  األوروبي  المجلس  ويعتقد تقرير 
منشغال  يظل  الــذي  األوروبـــي  االتحاد  أعتاب  على 
حث  لكنه  أوكرانيا،  على  روسيا  بحرب  مفهوم  بشكل 
هذا  مع  التعامل  على  األوروبيين  السياسة  صانعي 
التغيير  أجل  للضغط من  نادرة  باعتباره فرصة  الوضع 

طويلة. لفترة  راكدة  سياسية  بيئة  في 
األوروبيين  بإمكان  كان  »وإذا  المجلس:  وتابع 
به  يطالب  ــذي  ال التغيير  إحـــداث  فــي  المساعدة 
وتحقيق  روسيا،  مصالح  إضعاف  فيمكنهم  الليبيون، 
شمال  بين  للطاقة  رئيسي  طريق  في  االستقرار 
إلى  االستقرار  عدم  مصدر  وتحويل  وأوروبا،  أفريقيا 

مهم«. شريك 
ومع ذلك، وفي حين أن المتظاهرين لديهم قضية 
جيدة  تنظيم  حركة  يشكلون  »ال  أنهم  إال  مشتركة، 

بأنفسهم«،  التغيير  إحداث  على  قادرة  ومتماسكة 
خليطا  يمثلون  أنهم  مضيفا  المجريسي،  يقول  حسبما 
وحالة  جماعي  انفجار  عن  وتعبيرا  الليبي  المجتمع  من 

بلدهم. أوضاع  على  السخط  من 
وليامز رفض 

المتداولة  الرمزية  العالمة  المجريسي  واستحضر 
المستشارة  تصور  التي  البرلمان  مبنى  حرق  خالل 
قائال  وليامز بعالمة »إكس« حمراء،  األممية ستيفاني 
إن هذه الصورة حملها أيضا متظاهرون في طرابلس 
السياسية  للنخب  مماثلة  صور  مع  جنب  إلى  جنبا 
ممثلي  في  الثقة  عدم  يؤكد  ذلك  أن  معتبرا  الليبية، 

المتحدة. األمم 
بات  الليبيين  معظم  أن  األوروبي  المجلس  ويرى 
ينظر إلى أن »الوسيط التقليدي لخالفاتهم، أي األمم 
يواجهونها،  التي  الكارثة  هندسة  في  ساعد  المتحدة، 
سيادية  ومؤسسة  شخصية  كل  في  الثقة  فقدوا  كما 

رئيسية«.
المجلس  يتمكن  بــأن  البعض  آمــال  إلــى  ــار  وأش
ما  غالبا  »لكنه  مضيفا  األوضــاع،  حل  من  الرئاسي 
دعوة  مع  العملية،  الناحية  من  للتهميش  يتعرض 
االنتخابات  قانون  المجلس  هذا  يسن  أن  إلى  البعض 
سرعان  لكن  لالنتخابات؛  الدستوري  المسار  ويضع 
المتظاهرون  يخطط  فيما  الفكرة،  هذه  تالشت  ما 
لجعل  االحتجاجات  ومزيد  مدني  في عصيان  لالنخراط 

مسموعة«. أصواتهم 
كوميدية ردود 

بطريقة  السياسية  النخب  تعاملت  ذلك،  في غضون 
كوميدية لكنها كانت متوقعة؛ إذ إن كل فاعل رئيسي 
ورئيس  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  مثل 
تنصلوا  الليبي  الجيش  باسم  والناطق  النواب  مجلس 
حركة  استمالة  وحاولوا  الوضع،  عن  مسؤوليتهم  من 

خالل  من  السلطة  على  قبضتهم  وتعزيز  االحتجاج، 
القول بأن لديهم الحل لألزمة.

مع  العام  للغضب  المتزايدة  القوة  تصادم  ومع 
الباحث  أكد  الليبية،  للنخب  ثابتا  يبدو  الذي  الجشع 
الدولي،  الدعم  بعض  سيتطلب  حل  أي  أن  المجريسي 
الدول  فإن  المتحدة،  األمم  مصداقية  النهيار  ونظرا 
وألمانيا  فرنسا  ليبيا–مثل  في  بالفعل  وجود  لها  التي 
المتحدة– والــواليــات  المتحدة  والمملكة  وإيطاليا 
إدارة  فــي  أكثر  مباشر  ــدور  ب القيام  إلــى  ستحتاج 

المقبلة. التغييرات 
»نعمة  االحتجاجات  تكون  أن  »يمكن  ــل:  وواص
مشكلة  ليبيا  انهيار  كان  لطالما  إذ  لألوربيين  مقنّعة 
األزمات  من  سلسلة  إلى  أدى  مما  ألوروبــا،  بالنسبة 
المجاورة، وخلق فرص  الدول  األمنية، وزعزعة استقرار 
أفريقيا  نفوذهم في  لزيادة  الجيوسياسيين  للمنافسين 
العديد  إصابة  إلى  مشيرا  المتوسط«،  األبيض  والبحر 
من صانعي السياسة األوروبيين باإلحباط بسبب عناد 

الليبيين. السياسيين  القادة 
انتخابي وأساس دستوري قانوني 

أن  إلى  األوروبي  المجلس  لفت  ذلك،  على  وزيادة 
دستوري  وأســاس  انتخابي  قانون  إلى  تحتاج  ليبيا 
إكمال  يمكنها  التي  المؤسسات  من  جديدة  لمجموعة 
أمني  »برنامج  إلى  إضافة  المتعثر،  السياسي  االنتقال 
للميليشيات  مربحة  عمل  فرص  لتوفير  به  موثوق 
السياسية  الشخصيات  خدمة  عن  ثنيهم  وبالتالي 
الفساد  تمنع  أن  يمكن  مالية  آلية  وكذلك  الفاسدة، 
اإلعمار  إعادة  مشاريع  تخريب  من  الليبية  النخب  بين 

الكهرباء«. مثل مشروع شبكة  الحيوية، 
وعلى الصعيد االقتصادي، قال المجلس إن الليبيين 
طرحتها  التي  »مستفيد«  آلية  من  االستفادة  يمكنهم 
وتسيير  النفطية،  اإليرادات  إلدارة  المتحدة  الواليات 

البالد. ميزانية 
دولة  تحديد  ــرورة  ض إلــى  المجلس  دعــا  وأخــيــرا، 
قانونية  لجنة  ومساعدة  استضافة  يمكنها  محايدة 
االنتخابي  الــقــانــون  صياغة  على  لــإلشــراف  ليبية 
هذه  ستساعد  حيث  الدستوري،  واألساس  المطلوب 
الليبية  الدوائر  مع  التشاور  في  اللجنة  أيضا  الدولة 
هناك  يكون  أن  ضرورة  على  التركيز  مع  الصلة،  ذات 
ملكا  ستكون  المقبلة  االنتخابية  العملية  بأن  إحساس 
قادم  »التغيير  أن  المجلس  يرى  كما  وحدهم.  لليبيين 
بسرعة في ليبيا، ففي حين أن مبنى البرلمان المحترق 
قد يبدو عالمة تنذر بالسوء، إال أنه قد يرمز إلى نهاية 

الطفيلية«. النخب 

التغيير قادم ال محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية »النخب الطفيلية«
تقرير المجلس: يجب اختيار دولة محايدة 

للمساعدة في صياغة األساس الدستوري

األطراف السياسية تعاملت بطريقة 
كوميدية مع مطالب المتظاهرين

الوسط- عبدالرحمن أميني

●  المجلس األوروبي للعالقات الخارجية

● جانب من تظاهرات تيار بالتريس الشبابي.
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بعد إغالقه غرب سرت وشرق مصراتة.. البعثة األممية تعرب عن قلقها البالغ

من الليبيني إلى كل الفرقاء: »إال الطريق الساحلي«

هذه  كانت  ربما  الساحلي«،  الطريق  »إال 
الفرقاء  كل  إلى  الموجهة  التحذيرية  العبارة 
البالد،  في  السلطة  على  والمتصارعين 
منذ  فوجئوا  الذين  الليبيين،  حال  لسان 
الطريق  تغلق  مسلحة  بمجموعات  أيام 
أغلقته  مجموعة  الترابية،  بالسواتر  الساحلي 
سرت،  مدينة  غرب   60 الكيلو  منطقة  عند 
بوابة  عند  الطريق  أغلقت  أخرى  ومجموعة 
20 كيلو مترًا شرق مدينة  الكراريم على بعد 

مصراتة.
اإلغالقات  تكرار  يعاني  الساحلي  الطريق 
الفرقاء  بين  الصراع  وتيرة  زادت  كلما 
رغم  المسلحين،  وأنصارهم  السياسيين 
الليبيين،  لجميع  حياة  شريان  يمثل  أنه 
االحتالل  أثناء   1937 العام  في  إنشائه  منذ 
بالبو«  »طريق  عليه  أطلق  وقد  اإليطالي، 

بالبو. إيتالوا  اإليطالي  الحاكم  إلى  نسبة 
الخاصة  المستشارة  علقت  جهتها،  من 
ليبيا،  بشأن  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
الثالثاء، على إغالق الطريق  ستيفاني وليامز، 
ضرورة  مؤكدة  األحد،  وقع  الذي  الساحلي 
الليبيين  وحريات  بحقوق  المساومة  عدم 

مهما كان األمر.
»تويتر«  على  حسابها  عبر  غردت  وليامز 
يجوز  وال  حياة  شريان  »الطريق  إن  قائلة 
حقوقهم،  أبسط  من  المواطنين  حرمان 
مناطق  مختلف  بين  التنقل  حرية  ومنها 
على  مشددة  وجنوبًا«،  وغربًا  شرقًا  ليبيا 
وحريات  بحقوق  المساومة  عدم  »ينبغي  أنه 

األمر«. كان  الليبيين مهما 
األمم  بعثة  أعربت  نفسه  اليوم  في 
المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء 
للطريق  متقطع  بإغالق  تفيد  التي  »التقارير 
 ،»50 رقم  البوابة  عند  سرت  غرب  الساحلي 
الحيوي  الطريق  هذا  إبقاء  »ضرورة  مؤكدة 
حرية  لضمان  االتجاهين  كال  من  مفتوحًا 
وفق  المدن«  بين  والبضائع  األشخاص  تنقل 

على »فيسبوك«. عبر صفحتها  بيان نشرته 
اللجنة  على  بيانها  في  أثنت  البعثة 
لجهودها   »5+5« المشتركة  العسكرية 
النار  إطالق  وقف  اتفاق  لحماية  الدؤوبة 
»جميع  داعية   ،2020 أكتوبر  في  المبرم 
األطراف إلى االمتناع عن أي أعمال استفزازية 
يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع األمني في 

البالد«.

اإلغالق غرب سرت وشرق مصراتة
قيام  من  يومين  بعد  جاء  البعثة  بيان 
بإغالق  مصراتة«  من  مسلحة  »جماعات 
عند  الترابية  بالسواتر  الساحلي  الطريق 
60 غرب مدينة سرت، وكذلك  منطقة الكيلو 
شرق  مترًا  كيلو   20 الكراريم،  بوابة  عند 

مصراتة.
 - سرت  الساحلي  الطريق  على  مسافرون 

إلى »الوسط« األحد، فقالوا  مصراتة تحدثوا 
إن عددًا كبيرًا من المسافرين في االتجاهين 
بين  من  أن  إلى  مشيرين  إرجاعهم«،  »جرى 

مرضى. مواطنين  المسافرين 
سرت  بين  الساحلي  الطريق  إغالق  ويؤثر 
الذين  المواطنين  تنقل  على  ومصراتة 
سيضطرون إذا طال وقت اإلغالق إلى البحث 
إلى  للوصول  أطول  ستكون  بديلة  طرق  عن 

الغربية. المنطقة  أو  وجهتهم في سرت 
بين  الرابط  الساحلي  الطريق  فتح  وُأعيد 
الماضي،  يوليو   30 في  وغربها  البالد  شرق 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  أكدت  فيما 
لجنة  لسيطرة  يخضع  الطريق  أن   »5+5«
الترتيبات األمنية التابعة لها، التي ستضطلع 
و»حيادية  بـ»حرفية«  األمنية  اإلجراءات  بكل 
المارة بالطريق. تامة« لضمان سالمة وأمن 

 »5+5« فــي  العامة  القيادة  ممثلو 
يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي

ممثلو  طالب  الماضي  أبريل   9 وفي 
العسكرية  اللجنة  في  العامة  القيادة  قوات 

الدبيبة  حكومة  تصرفات  أن  اعتبر  البيان 
ومسمع  مرأى  على  »تحدث  القانونية  غير 
الدولي  والمجتمع  وبعثتها  المتحدة  األمم 
التطورات  هذه  أمام  ساكنًا  يحرك  لم  الذي 

الخطير«. والمنزلق 

المجال  بإغالق  الدبيبة  يتهم  باشاغا 
الجوي والطريق الساحلي

مجلس  من  المكلف  الحكومة  رئيس  كان 
رئيس  غريمه  اتهم  باشاغا،  فتحي  النواب 
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الساحلي  والطريق  الجوي  المجال  بإغالق 
مصراتة  ومدينة  طرابلس  العاصمة  بين 
»وساطة  قبل  أنه  إلى  مشيرًا  »بالترهيب«، 
بينه  التدخل  عرضت  التي  الدول«  بعض 
من  يوم  »بعد  أبلغوه  لكنهم  الدبيبة،  وبين 
الوالية  المنتهية  الحكومة  رئيس  أن  ذلك 

الوساطة«. رفض 
باشاغا قال، في كلمة بثها مكتبه اإلعالمي 
الحكومة  الماضي، »إن رئيس  11 مارس  في 
المنتهية قام بكل ذلك ليس بصورة قانونية 

للقوات  العام  القائد   )5+5( المشتركة 
وقفل  النفط،  تصدير  بإيقاف  المسلحة 
الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، 
حكومة  مع  التعاون  أوجه  جميع  وإيقاف 
وإيقاف  ومكوناتها،  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
والغرب؛  الشرق  بين  الجوية  الرحالت  تسيير 
مشاركتهم  تعليق  إعالنهم  سياق  في  وذلك 

المطالب. لحين تحقيق هذه  اللجنة  في 
رئيس  أن  أصدروه،  بيان  في  واعتبروا، 

عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الدبيبة مارس تصرفات »تعد مخالفة لالتفاق 
اإلنسان  لحقوق  صارخًا  وانتهاكًا  السياسي 
والوطنية،  الدولية  والمواثيق  المعايير  وفق 
الذي  الوطني المهم  الدور  متناسيًا ومتجاهاًل 
اإلرهاب  مقارعة  في  المسلحة  القوات  حققته 
الرئيسي  المصدر  النفطية  الحقول  وحراسة 
التي  الدولة  حدود  وحماية  الليبيين  لقوت 

المنظمة«. الجريمة  لعصابات  مرتعًا  كانت 

مسلحة«  »قوى  أن  إلى  الفتًا  بالترهيب«،  بل 
المعروفين  والقادة  الشباب  »بعض  تضم 
الذين خاضوا القتال من سنة 2011 إلى اآلن 
عبر  الحكومة  لحماية  العاصمة  إلى  تحركوا 
الرايات  رافعين  المقفل،  الساحلي  الطريق 
قوى  قبل  من  اعتراضهم  جرى  لكن  البيضاء 

العاصمة«. منعتهم من دخول  مسلحة 

»ال  طرابلس:  أهالي  يطمئن  باشاغا 
حروب.. ولن تكون«

»ال  بأنه  طرابلس  أهالي  باشاغا  وطمأن 
»هو  هدفه  أن  مؤكدًا  تكون«  ولن  حروب 
ختام  في  وقال  ليبيا«.  لكل  وطني  مشروع 
إرادة  وكلنا  مصممين  زالنا  ما  »نحن  كلمته: 
وسنبدأ  طرابلس،  في  مقراتنا  تسّلم  على 
أي  هناك  تكون  ولن  طرابلس  من  العمل 
ليبيا،  في  مكان  أي  في  أخرى  موازية  حكومة 
وهذا  طرابلس  في  ستكون  حكومتنا  كل 

قريبًا«. يتحقق  سوف 

جهود اللجنة العسكرية المشتركة )5+5(
بسبب  إغالقه  من  عامين  نحو  وبعد 
القوات  أطلقتها  التي  العسكرية  الحملة 
العاصمة  على  حفتر  خليفة  للمشير  التابعة 
الساحلي  الطريق  فتح  إعادة  جرت  طرابلس، 
اللجنة  وأعلنت   ،2021 يوليو   30 في 
فتح  إعادة   ،)5+5( المشتركة  العسكرية 
ليبيا  شرق  يربط  الذي  الساحلي  الطريق 
أممية  وإشادة  ترحيب  وسط  وغربها، 

ومحلية. ودولية 
الضباط  من  عدد  تكليف  اللجنة  وأعلنت 
كما  عليه،  االتفاق  تم  ما  مراقبة  الليبيين 
»بسرعة  ليبيا  في  األممية  البعثة  طالبت 
المراقبين  بوجود  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ 
في  للمساهمة  األرض  على  الدوليين 
وجددت  الليبية«.  المراقبة  آلية  دعم 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  مطالبتها  اللجنة 

»باإلسراع« في تعيين وزير للدفاع.
عبد  الوحدة  حكومة  رئيس  رحب  وفيما 
الحميد الدبيبة بإعالن فتح الطريق الساحلي، 
البناء  لمواصلة  جديدة  »خطوة  واعتبره 
في  األممية  البعثة  اعتبرت  البالد«،  وتوحيد 
ليبيا، فتح الطريق الساحلي »إنجازًا تاريخيًا«. 
فتح  الليبي  للشعب  مباركته  حفتر  أعلن  كما 
وجهها  كلمة  في  وقال  الساحلي.  الطريق 
العادل  السالم  بلوغ  »إن  الليبي،  الشعب  إلى 
الشامل الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق 
ما لم تغادر جميع القوات األجنبية والمرتزقة 
عاجاًل  غير مشروطة  مغادرة  الليبية،  األراضي 

آجاًل«. وليس 
أنشأه  الذي  الساحلي  الطريق  ويمتد 
من  البالد،  بطول  اإليطالي  المستعمر 
رأس  إلى  المصرية،  الحدود  عند  امساعد 
كيلومتر،   1800 بطول  تونس،  قرب  اجدير 
جرت  التي  الكبرى  المعارك  الطريق  وشهد 
دول  بين  الثانية  العالمية  الحرب  خالل 

والمحور. الحلفاء 

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 أرشيفية إنترنت

المستشارة الخاصة: ال يجوز حرمانهم 
من أبسط حقوقهم ومنها حرية التنقل 

بين مختلف المناطق شرقاً وغرباً وجنوباً

إشادة أممية بجهود اللجنة 
العسكرية المشتركة

»5+5« في وقف إطالق النار

وليامز تعلق: ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات المواطنين مهما كان األمر

● لحظة افتتاح الطريق الساحلي 30 يوليو 2021. )أرشيفية الوسط(

وهي  الساحل،  منطقة  كانت  لطالما 
أفريقيا  لشمال  القاحلة  السهول 
الكبرى  الصحراء  بين  المحصورة 
الجنوب،  أقصى  في  الكثيفة  واألدغال 
البشر  لمهربي  مربحًا  سريعًا  طريقًا 
عبر  المهاجرين  ماليين  ينقلون  الذين 
في طريقهم  ليبيا  أو  الجزائر  إلى  النيجر 
من  كثير  في  كانت  فيما  أوروبا،  إلى 

األحيان رحالت مروعة.
ليبيا وتشغيله من  عبر  بمجرد تدفقه 
الحزام  فإن  المحلية،  الميليشيات  قبل 
تغير  بسبب  تدفقه  انحسر  قد  البشري 
واالقتصادية،  الجيوسياسية  الحقائق 
الجزائر،  على  أخيرًا  تركيزه  أعيد  لكنه 
إليه تقرير جديد صادر  حسب ما توصل 
عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
»جي  الوطنية  للحدود  العابرة  المنظمة 

آي توك«.
العام  »في  أنه  التقرير  وذكر 
الهجرة  ديناميات  تضمنت   ،2021
تجاوز  الذي  االتجاه  ترسيخ  النيجر  في 
النظاميين  غير  المهاجرين  تدفق  فيه 
إلى  ينتقلون  الذين  النيجريين  غير 
ليبيا-  نحو  العابرة  األعداد  الجزائر 
تاريخيًا  شعبية  األكثر  الطريق  وهي 
الذين  الصحراء  جنوب  من  هم  لمن 
إفريقيا  شمال  في  فرص  عن  يبحثون 

أوروبا«. أو 
نمو  »مع  قائاًل  التقرير  ويوضح 
أيضًا  زادت  الجزائر،  إلى  الحركة 
الطريق،  بهذا  المرتبطة  المخاطر 
التي  المستمرة  الجهود  بسبب 
لمكافحة  الجزائرية  السلطات  تبذلها 
خالل  من  ذلك  في  بما  البشر،  تهريب 
النيجر،  إلى  الطرد  عمليات  استئناف 
العام  في  كبير  بشكل  تباطأت  والتي 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب   2020

المستجد«.
سبق  فيما  الطرق  كانت  وبينما 
الليبية  الميليشيات  قبل  من  تشغل 
شجع  فقد  أهلية،  حرب  في  المنخرطة 

● ليبيا معبر للدخول إلى القارة السمراء

منظمة دولية: المرتزقة 
التشاديون استولوا

على ممرات التهريب جنوباً

 2020 العام  ليبيا  في  النار  إطالق  وقف 
الهجرة  على  التشاديين  المرتزقة 
التهريب. واالستيالء على ممرات  جنوبًا 

الجزائر،  نحو  التحول  من  الرغم  على 
عبر  البشر  تهريب  أن  يعني  ال  هذا  فإن 
الواقع  في  بل  تمامًا،  اختفى  قد  ليبيا 
منذ  طفيفة  زيادات  يشهد  استمر 

.2020 العام 

المهاجرون  يزال  »ال  التقرير  ويكمل 
بما  المخاطر،  من  مجموعة  من  يعانون 
النيجر،  شمال  في  الطرق  قطع  ذلك  في 
المرتزقة  مغادرة  مع  فقط  زادت  والتي 

 . ليبيا
اللصوصية  أعمال  تزايد  ويرتبط 
السابقين  للمرتزقة  المتزايد  بالوجود 
حقل  في  سيما  وال   - ليبيا  جنوب  في 
يمتد  الذي  بوغودي،  كوري  الذهب 
حيث   - الليبية  التشادية  الحدود  على 
عبر  مفترسة  أنشطة  في  انخرطوا 

النيجر«. شمال 
تضمين  يجر  لم  »إذا  ويضيف: 
من  العائدين  التشاديين  المقاتلين 
في  دمجهم  وإعادة  فعال  بشكل  ليبيا 
في  مشاركتهم  تزداد  فسوف  تشاد، 
العام  وسيشهد  اللصوصية،  أعمال 
والهجمات  الحوادث  من  المزيد   2022

النيجر«. العنيفة في شرق وشمال 
في  الوضع  أن  إلى  التقرير  وخلص 
العملية  بنتائج  أيضًا  سيتأثر  النيجر 
صراع  اندلع  »إذا  ليبيا.  في  السياسية 
امتدادًا  النيجر  ليبيا، فقد تواجه  آخر في 

والتوترات«. النعدام األمن 

»إيسيسكو« تدرج 22 موقعا »حزام النقل البشري« يعبر ليبيا إلى الجزائر
أثريا ليبيا بقائمة التراث اإلسالمي

● التهريب عبر ليبيا )أرشيفية أنترنت(

السفير الليبي في المغرب تسلم شهادات التسجيليمر منها إلى القارة السمراء..

والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  أدرجت 
على  ليبيا  أثريا  موقعا   22 »إيسيسكو«  والثقافة 
خالل  وذلك  اإلسالمي،  العالم  في  التراث  قائمة 
اإلسالمي  العالم  في  التراث  للجنة  العاشرة  الدورة 

المنعقدة بالرباط في المملكة المغربية.
إبراهيم  أبوبكر  المغرب،  في  الليبي  السفير 
الليبية  المواقع  تسجيل  شهادات  تسلم  الطويل، 
والثقافة  الشباب  وزير  بحضور  وذلك  الـ22،  التراثية 
ومدير  سعيد،  بن  المهدي  المغربي،  والتواصل 
وعدد  مالك،  سالم  »إيسيسكو«،  لمنظمة  العام 
المعتمدين  الدبلوماسيين  والممثلين  السفراء  من 
وزارة  عن  صادر  بيان  وفق  المغربية،  المملكة  لدى 

الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
قائمة  في  حديثا  المسجلة  الليبية  المواقع 

تراث العالم اإلسالمي ضمت كال من:
● قصر الحاج

القديمة  بالمدينة  باشا  أحمد  جامع  موقع   ●
طرابلس

● موقع جامع تيواتريوين بمدينة زليتن

القديمة  بالمدينة  باشا  عثمان  مدرسة  موقع   ●
طرابلس

● موقع حوش الحفر بمدينة غريان
القديمة  بالمدينة  العين  شائب  جامع  موقع   ●

طرابلس
● موقع جامع درغوث بالمدينة القديمة طرابلس

بمدينة  أوريليوس  ماركوس  قوس  موقع   ●
طرابس

● موقع جامع قرجي بالمدينة القديمة طرابلس
● موقع زاوية سيدي عمورة بمدينة جنزور

● موقع حوش محسن بالمدينة العتيقة طرابلس
آثار جنزور بمدينة طرابلس ● موقع 

القديمة  بالمدينة  باشا  الناقة  جامع  موقع   ●
طرابلس

البازة بمدينة زليتن ● موقع زاوية 
● موقع حوش القرمانلي بالمدينة القديمة طرابلس

● موقع جامع أبو معروف ويار بن جواد شروس
● موقع قصر الفاطمي بمدينة أجدابيا

الناموس ● موقع واو 
● جامع مراد أغا

● جامع العتيق أوجلة
● قلعة مرزق األثرية

● مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية.

طرابلس ـ الرباط-الوسط

الوسط: عبد الرحمن أميني

● جامع أحمد ● جامع أحمد 
باشا األثري في باشا األثري في 

طرابلس القديمةطرابلس القديمة
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الحجاج الليبيون ضمن مليون حاج على »عرفات« اليوم

استعدادات للعيد.. وارتفاع أثمان األضاحي

أنحاء  جميع  من  حاج  مليون  حوالي  يستعد 
ليبي،  حاج   3500 حوالي  منهم  المعمورة، 
ألداء  الجمعة،  غدا  عرفات  جبل  على  للوقوف 

ركن الحج األعظم.
المملكة  إلى  الليبية  الحج  أفواج  ووصلت 
الهيئة  وجهت  فيما  السعودية،  العربية 
الشكر  ليبيا  في  والعمرة  الحج  لشؤون  العامة 
تقديم  في  ساهمت  التي  اللجان  جميع  إلى 
يتردد عن  ما  الهيئة  ونفت  للحجاج.  الخدمات 
عدد  زيادة  على  السعودية  السلطات  موافقة 
شعائر  بأداء  لهم  المسموح  الليبيين  الحجاج 
بيان  في  الهيئة  وقالت  العام.  لهذا  الحج 
السبت: »ننفي نفيا قاطعا وصول أي معلومات 

بشأن هذه الزيادة وعددها«.
حكومة  أعلنت  الماضي،  يونيو   25 وفي 
الخزانة  تحمُّل  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
 200 وتخصيص  الحج  تكاليف  كامل  العامة 
مليون دينار لتغطية نفقات الحج للعام الجاري.
الحجاج  طالئع  أولى  السعودية،  واستقبلت 
تطبيق  وسط  العام،  هذا  الحج  فريضة  ألداء 

اإلجراءات االحترازية كافة.
ووصلت أولى طالئع الحجاج اإلندونيسيين، 

السبت، إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 
الدولي بالمدينة المنورة.

السعودي  والعمرة  الحج  وزارة  وكيل  وقال 
عامين  انقطاع  »بعد  إنه  البيجاوي،  محمد 
طالئع  أولى  باستقبال  نسعد  كورونا..  بسبب 
مفتوحة  »قلوبنا  مضيفا:  العام«،  هذا  حجاج 

لالحتفال  للتحضير  الليبية  المدن  سكان  من 
سوق  إلى  بالذهاب  يبدأ  والذي  بالعيد، 
المواشي رفقة أطفالهم لشراء األضاحي، فيما 
سجلت األسعار هذا العام ارتفاعا كبيرا مقارنة 

باألعوام السابقة.
عدد من المواطنين تحدثوا إلى »الوسط« 

لجميع الحجاج والجميع يتسابق لخدمة ضيوف 
الرحمن«، بحسب وكالة األنباء األلمانية.

رفع  الماضي،  الشهر  السعودية،  وأعلنت 
مع  مليون شخص،  إلى  العام  هذا  حجاج  عدد 
بأداء  المملكة  خارج  من  للقادمين  السماح 
للدول،  المخصصة  للحصص  وفقا  المناسك، 

موسم  وشهد  الصحية.  بالتوصيات  األخذ  مع 
فقط  ألفا   60 مشاركة  الماضي،  العام  الحج 
صحية  ضوابط  ظل  في  المملكة،  داخل  من 

مشددة جراء تفشي »كورونا«.
يستعد  المبارك  األضحى  عيد  قرب  ومع 
وغيرهم  وليد  بني  مدينة  في  المواطنون 

العام  هذا  األسواق  أن  أكدوا  وليد،  بني  في 
مقارنة  األسعار  في  جنونيا«  »ارتفاعا  شهدت 
مع العام الماضي، معتبرين أن أسعار أضاحي 
للمشاهدة  »أصبحت  وليد  بني  في  العيد 
من  األضحية  سعر  يتراوح  حيث  فحسب« 

1200 إلى 3000 دينار.

سبب ارتفاع أسعار األضاحي
سبب  إن  األضاحي،  تجار  من  عدد  وقال 
ناتج عن  الموسم  األضاحي هذا  أسعار  ارتفاع 
وعدم  التربية،  وتكاليف  األعالف  أسعار  ارتفاع 
دعم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للمربين.

األعالف  أسعار  أن  فأوضحوا  المربون  أما 
وأنه  الواحد،  للقنطار  دينارا   250 تجاوزت 
غياب  في  األسعار  هذه  تحمل  يمكنهم  ال 
الليبية،  الدولة  في  المسؤولة  الجهات  دعم 
مشيرين إلى أن عددا من المواطنين يلجؤون 
بلغ  صغيرة  نعاج  وهي  »الحوليات«  شراء  إلى 
الماضي  بالعام  مقارنة  دينار   800 سعرها 

والتي بلغت 600 دينار.
كغيرهم  وليد  بني  مدينة  أهالي  ويعاني 
للغاية  صعبة  معيشية  أوضاعا  الليبيين  من 
جراء تأخر المرتبات وانقطاع للكهرباء ونقص 
متكررة  أزمات  وهي  الخدمات،  وسوء  المياه 
منذ أعوام بسبب األوضاع السياسية واألمنية 

التي تشهدها البالد.

طرابلس - بني وليد ـ الوسط: 
الصغير الحداد

● سوق المواشي في بني وليد، يوليو 2022. )أرشيفية اإلنترنت(● زوار بيت اهلل الحرام في مكة المكرمة. )أرشيفية اإلنترنت(

مواطنون لـ»الوسط«: ارتفاع جنوني في األسعار مقارنة مع العام الماضي

في تقريرها إلى مجلس حقوق اإلنسان الدولي

تقصي الحقائق: »الكانيات« ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية في ترهونة

في  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البعثة  قدمت 
الدولي  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  تقريرا  ليبيا 
في دورته الخمسين التي انطلقت من 13 يونيو 
االستنتاجات  تضمنت  الجاري،  يوليو   8 وحتى 
المفصلة حول الوضع في مدينة ترهونة الليبية.

ملخص  في  المستقلة  األممية  البعثة  وقالت 
نسخة  على  »الوسط«  حصلت  الذي  تقريرها 
منه، إنه »بين األعوام 2015 و2020، سيطرت 
ميليشيا الكانيات على ترهونة، واعتمدت حملة 
البلدة.  هذه  سكان  ضد  وقتل  وتخويف  ترهيب 
وأرهبت الميليشيا السكان المحليين، واستهدفت 
في المقام األول أولئك الذين اعتبرتهم معارضين 

أو تهديدا لها«.
أضاف التقرير »واستنادا إلى األدلة المتوافرة، 
في  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البعثة  وجدت 
ليبيا أسبابا معقولة لالعتقاد بأن عناصر ميليشيا 
الكانيات ارتكبوا عددا من الجرائم ضد اإلنسانية 
والتعذيب  القتل واإلبادة والسجن  المتمثلة في 
القسري  واالختفاء  سياسية  ألسباب  واالضطهاد 

وغيره من األعمال الالإنسانية وجرائم الحرب.
وتمكنت البعثة أخيرا، من تحديد ثالثة مواقع 
وترغب  مكتشفة،  غير  محتملة  جماعية  لمقابر 
البعثة في تقديم مساعدتها الفنية إلى السلطات 
الليبية لالستفادة من هذه االستنتاجات بهدف 
محتملة  جديدة  مواقع  عن  للبحث  استخدامها 
للضحايا المدفونين. ووثقت البعثة في تقريرها 
من  العديد  ـ  اجتماعات  غرفة  ورقة  ـ  وهو 
الضحايا  على  مستمر  تأثير  لها  التي  الفظائع 
»فقد  التقرير  وحسب  وليبيا.  ترهونة  ومواطني 
البعثة  إلى  واضحة  رسالة  الضحايا  أهالي  وجه 
والسالم.  والتعويض  والعدالة  بالحقيقة  تطالب 
عن  المسؤولين  محاسبة  بمكان  األهمية  ومن 

االنتهاكات والجرائم في ترهونة«.
22 يونيو2020، وبناء  التقرير »في  وجاء في 
على طلب الحكومة الليبية، اعتمد مجلس حقوق 
مفوضة  من  يطلب  الذي  القرار39/43  اإلنسان 
إنشاء  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم 
وفي  ليبيا.  إلى  وإرسالها  الحقائق  لتقصي  بعثة 
السامية  المفوضة  أعلنت   ،2020 أغسطس   22
وتريسي  المغرب،  من  أوجار  محمد  تعيين 
روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا 
وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  والمملكة 
الشمالية، كأعضاء في البعثة المستقلة لتقصي 

الحقائق في ليبيا، برئاسة أوجار.
مستقلة  بطريقة  بالعمل  البعثة  وُكلفت 
حقوق  حالة  وظروف  وقائع  لتحديد  ونزيهة، 
اإلنسان في جميع أنحاء ليبيا، ولتوثيق االنتهاكات 
لحقوق  الدولي  للقانون  المزعومة  والتجاوزات 
قبل  من  اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان 
جميع األطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016، 
بما في ذلك أي أبعاد جنسانية لهذه االنتهاكات 
بهدف ضمان  األدلة  على  والحفاظ  والتجاوزات، 
وفي  والتجاوزات.  االنتهاكات  مرتكبي  محاسبة 
أول تقرير مكتوب  البعثة  2021، قدمت  أكتوبر 
 25/48 القرار  وبموجب  المجلس.  إلى  لها 
المجلس  مدد   ،2021 أكتوبر   13 في  المعتمد 

والية البعثة حتى 30 يونيو 2022.
تقرير  تقديم  البعثة  من  المجلس  وطلب 
التاسعة  الدورة  في  استنتاجاتها  حول  متابعة 
في  شامل  تقرير  وتقديم  للمجلس،  واألربعين 
الدورة الخمسين للمجلس يتطرق إلى حالة حقوق 
المبذولة  الجهود  عن  فضال  ليبيا،  في  اإلنسان 
لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان وضمان 
المساءلة واقتراح توصيات للمتابعة. وفي مارس 
2022، قدمت البعثة تقرير المتابعة الخاص بها. 
الشامل  للتقرير  مكمال  مستندا  الورقة  وتشكل 
حقوق  لمجلس  الخمسين  الدورة  خالل  المقدم 
التفصيلية  االستنتاجات  تعرض  وهي  اإلنسان، 

للبعثة بشأن الوضع في ترهونة منذ العام 2016.
»استدعت  استنتاجاتها  في  البعثة  وقالت 
بلدة  في  فظيعة  جرائم  بارتكاب  االدعاءات 
ترهونة تركيزا خاصا نظرا لخطورتها، ومستوى 
الضحايا،  لها  تعرض  التي  والمعاناة  اإليذاء 
الجرائم  وطبيعة  الجماعية،  المقابر  واكتشاف 
التطرق إلى  النطاق والمنهجية. وقد تم  واسعة 
الجرائم التي ارتكبت في ترهونة في تقرير البعثة 
ومع  الشامل.  وتقريرها  المتابعة،  وتقرير  األول، 
ذلك اعتبرت البعثة أنه ينبغي إجراء تحقيق شامل 
ومركز من أجل المساهمة في الجهود المبذولة 
مصير  ذلك  في  بما  كاملة،  الحقيقة  لكشف 
المفقودين وتحديد مكانهم، وإسناد المسؤولية، 
وتوفير ضمانات عدم التكرار من أجل تجنب تكرار 

مثل هذا الفظائع في ليبيا«.

 هيكلية ميليشيا الكانيات
ووفق التقرير تضم عائلة الكانيات سبعة أخوة 
هم: عبد الخالق خليفة عبدالرحيم الشقاقي )أخ 
غير شقيق(، ومحمد خليفة عبدالرحيم الشقاقي 
)محمد الكاني( )متوفى(، وعلي خليفة عبدالرحيم 
عبدالرحيم  خليفة  الرحيم  وعبد  الشقاقي، 
عبدالرحيم  خليفة  وعبدالمحسن  الشقاقي، 
عبدالرحيم  خليفة  ومعمر  )متوفى(،  الشقاقي 
عبدالرحيم  خليفة  العظيم  وعبد  الشقاقي، 
أن  البعثة  وجدت  كما  )متوفى(،  الشقاقي 
عبدالباري الشقاقي، ابن عم األخوة الكاني، كان 

مقربا منهم.
بناء على األدلة التي تم جمعها، وجدت البعثة 
أن الكانيات كانت ميليشيا وليس قوة مسلحة، 
بغض النظر عن أي تحالفات عسكرية ربما تكون 
قد شكلتها. ووجدت البعثة أنها لم تحَظ بنظام 
ومع  للقيادة.  رسمي  تسلسل  أي  وال  انضباط 
ذلك، سيطر اإلخوة من عائلة الكاني فعليا على 

عناصر الميليشيا.
من  صغيرة  مجموعة  ترأس  الكاني  محمد 
كمخبرين  عملوا  الذين  له  الموالين  الرجال 
لصالحه، فيما ترأس كل من محسن وعبدالعظيم 
منهم،  األوامر  يتلقون  الذين  القادة  من  عددا 
المرؤوسين. وأدى  وكان لديهما أيضا عدد من 
كل من عبدالرحيم وعبدالباري أيضا أدوارا قيادية 

وكانا يعطيان األوامر أيضا لعناصر الميليشيا.
قبائل  من  عدد  من  الميليشيا  وتشكلت 
اآلالف،  إلى  عناصرها  عدد  ووصل  ترهونة، 
وحراسة  التفتيش،  حواجز  حراسة  على  وعملوا 

من  المقربين  المطلعين  أحد  ذلك  في  بما 
قد  والقتلى  المختفين قسرا  أن عدد  الميليشيا، 

يصل إلى 500-600 شخص.
األدلة  على  »وبناء  األممي:  التقرير  يواصل 
المتوفرة، اعتادت الكانيات على إعدام ضحاياها 
وذلك  المحليين،  السكان  تخويف  أجل  من  علنا 
اتفاق بين  إلى  التوصل  التي سبقتْ  الفترة  في 
جنوب  في  المقاتلة  والقوات  الكانيات  ميليشيا 
طرابلس في 4 أبريل 2019. ومنذ بداية النزاع 
المسلح غير الدولي بين حكومة الوفاق الوطني 
وقوات الجيش الوطني الليبي في أبريل 2019، 
زادت حاالت اختفاء المدنيين وإعدامهم، بما في 
ذوو  واألشخاص  واألطفال،  والرجال  النساء  ذلك 
التي تم تحديدها  الجثث  اإلعاقة. وتعود غالبية 
في مقابر جماعية في ترهونة حتى اآلن، وعددها 
 .2019 أبريل  بعد  قتلوا  ضحايا  إلى  جثة،   119
البعثة  التي سجلتها  الجرائم  وقعت معظم  وقد 

بين أبريل 2019 ويونيو 2020«.

المجموعات المستهدفة
الضحايا  أهالي  التقت  أنها  البعثة  وأكدت 
تعرضوا  الذين  ترهونة  أبناء  من  مئات  يمثلون 
من  يعتبرون  ألنهم  ُقتلوا  أو  شديدة  لمعاناة 
معارضي األخوة الكاني وميليشياتهم. وشرح أحد 

باإلعدام  أوامر  ونفذوا  واالعتقال،  السجون، 
وغيرها من الفظائع.

البعثة تقريرا يفيد بأن  الورقة: »تلقت  تقول 
عناصر ميليشيا الكانيات لم يسمح لهم بإعدام 
دون  إرادتهم،  بمحض  قتلهم  أو  األشخاص 
حاول  إذا  باستثناء  األخوة،  أحد  من  أمر  تلقي 
الضحية الهروب أو المقاومة أو القتال ضد عناصر 
الوطني  الجيش  أن  البعثة  وُأبلغت  الكانيات. 
الليبي كان يعين قائد اللواء التاسع، إال أن القائد 
كان في الواقع يتلقى األوامر من محمد الكاني، 

وكان يخشاه أيضا«.
من  كال  أن  البعثة  »وجدت  وتضيف 
عبدالرحيم، وعبد الباري، ومحمد الكاني بسطوا 
سلطتهم على سجن القضائية. وحددت البعثة 
وحدات تضم بين 7 إلى 8 أفراد من الميليشيا 
البوكسات  سجن  على  يسيطرون  كانوا  الذين 
من  البعثة  تتمكن  ولم  المياه.  مصنع  وسجن 
سجن  عن  المسؤولين  العناصر  من  التحقق 
الدعم المركزي. وجمعت البعثة أسماء أكثر من 
شهادة   50 عبر  المزعومين،  الجناة  من   100
من  تتمكن  لم  لكنها  ترهونة،  حول  جمعتها 
في  الرقم  هذا  من  بسيط  جزء  من  إال  التحقق 
الوقت المتاح لعملها. تندرج أسماء الجناة الذين 
بشأنهم  موثوقة  أدلة  جمع  من  البعثة  تمكنت 

في  إليه  المشار  النحو  على  السرية  القائمة  في 
الفقرة 189 من هذه الورقة«.

الترهيب في ترهونة
عبر  ترهونة  على  الكانيات  ميليشيا  سيطرت 
للبحث  العامة  للهيئة  ووفقا  والتخويف.  القوة 
 300 عن  اإلبالغ  تم  المفقودين،  على  والتعرف 
 .2015 منذ  ترهونة  سكان  من  تقريبا  مفقود 
 215 يزال  ال  ترهونة،  ضحايا  لرابطة  ووفقا 
السكان  وأفاد  المفقودين.  عداد  في  شخصا 
واحتجاز  باختطاف  تقوم  ما  غالبا  الميليشيا  بأن 
وتعذيب وقتل وإخفاء األشخاص، ال سيما الرجال، 
أو المشتبه في قيامهم بذلك.  الذين عارضوها 
في  بما  شخصا،   271 حوالي  الكانيات  وأعدمت 
ذلك ثماني نساء وستة أطفال. وذكر مصدران، 

سكان ترهونة، الذي اختطفت ميليشيا الكانيات 
المعتمد  الوحشية  مستوى  أقاربه،  من  ثالثة 
ما  يحتجزون شخصا  للبعثة »عندما  وقال  منهم 
ويقتلونه، يحرصون أيضا على قتل بقية الرجال 
الناس،  قتل  وبعد  ينتقمون.  ال  عائلته حتى  في 

يصادرون أموالهم وممتلكاتهم«.
ميليشيا  كانت  والشهود،  الضحايا  وبحسب 
الظروف  بحسب  ضحاياها  تختار  الكانيات 
بحسب  أو  آنذاك،  تحالفاتها  بحسب  أو  القائمة 
كانت  التي  األسباب  وتشمل  بحقها.  الشكاوى 
إلى اعتقال األشخاص ومن ثم  الميليشيا  تدفع 

الجني عليهم.

االنتهاكات المرتكبة ضد النساء
أن  فيوضح  السرد  الدولي  التقرير  يواصل 
نساء  ثماني  بأن  تفيد  معلومات  »تلقت  البعثة 
على األقل اختفين قسرا واحتمال تأكد وفاة ستة 
منهن. ونظرا إلى وجود تباينات بين المصادر، 
ليس واضحا ما إذا تم التعرف على ست أم ثماني 
جثث لنساء. ووفقا إلفادات جمعتها البعثة كذلك، 
في  محتجزات  نساء  صراخ  الشهود  بعض  سمع 

سجن القضائية يشير إلى تعرضهن للتعذيب«.
مقتل  البعثة  »وثقت  فقد  التقرير  وحسب 
روابطهن  بسبب  استهدفن  قد  كن  نساء  أربع 
عائلة  من  شقيقات  ثالث  بينهن  من  األسرية، 
هرودة وامرأة كان زوجها قد اختطف مرتين على 
يد ميليشيا الكانيات في أبريل 2020 وديسمبر 

.2019
كانت  للبعثة،  الواردة  المعلومات  وبحسب 
عائلة هرودة وميليشيا الكانيات على خالف حول 
أراٍض وأمالك صادرها األخوة من عائلة الكاني. 
ويقال إن المركز التجاري الذي يملكه األخوة من 
عائلة الكاني عند مدخل ترهونة مشيد على أرض 
تعود ملكيتها لعائلة هرودة، شأنه شأن المزرعة 
حيث تقع إحدى أكبر المقابر الجماعية المعروفة 
باسم مشروع الربط«. و قبل عامين على اختطاف 
الشقيقات الثالث وقتلهن، اختُطف شقيقاهما وال 

يزاالن مفقودين حتى حينه.
من  أخريات  ضحايا  أربع  قضايا  البعثة  وثقت 
بينهن امرأة من قبيلة النعاجي، وامرأة مغربية 
مقيمة في ترهونة، وشرطية، وال يزلن جميعهن 
أخرى  إلى شرطية  إضافة  المفقودين،  عداد  في 
من ترهونة زُعم أنها انضمت إلى الكانيات وقد 

عُثر على جثتها في مقبرة جماعية في ترهونة.
صادما  ترهونة  في  النساء  استهداف  كان 
الثقافية  للتقاليد  مخالف  ألنه  خاص،  بشكل 
والدينية والمحلية التي ال تستهدف النساء في 

العقاب.

االنتهاكات المرتكبة ضد األطفال
أيضا وفي سياق تحقيقات البعثة في ترهونة، 
بل  الكانيات،  من  يسَلموا  لم  األطفال  أن  تبين 
والقتل  والتعذيب  لالختطاف  أيضا  هم  تعرضوا 
كان  إذا  ما  إثبات  تعذر  وبينما  أيديهم.  على 
بحد  مستهدفين  الفتيان،  وبخاصة  األطفال، 
عشرة  الثامنة  دون  أطفاال  بأن  أفيد  ذاتهم، 
من  عناصر  يد  على  وُقتلوا  اختُطفوا  العمر  من 
المتحدة  األمم  تحققت   ،2020 وفي  الكانيات. 
في ليبيا من اختطاف ثالثة أطفال من قبل قوات 
الكانيات. وتم التعرف على خمس جثث ألطفال 
من بين الجثث التي تم التعرف عليها إلى حين 
في  الجماعية  المقابر  في  التقرير  هذا  كتابة 
شهد  كذلك  المدينة.  مستشفى  وفي  ترهونة 
أو  وأقاربهم،  آبائهم  قتل  على  ترهونة  أطفال 
وأخوة  أهل  ولهم  منازل،  إحراق  أو  اختطافهم، 
وأفراد آخرون من عائالتهم في عداد المختفين 
قسرا. وشدد الشهود الذين قابلتهم مستشارة 
على  متسق،  البعثة، بشكل  في  األطفال  شؤون 
النفسي  الدعم  على  األطفال  حصول  ضرورة 
ترهونة  في  األطفال  أن  إلى  االجتماعي، الفتين 

تأثروا بشدة بالتجارب الصادمة التي مروا بها.

طرابلس ـ ترهونة ـ الوسط

● البحث عن مقابر جماعية في ترهونة مستمر

عناصرها نفذوا اإلعدام
في حوالي 271 شخصا منهم 

8 نساء و6 أطفال

حددنا 3 مواقع لمقابر 
جماعية محتملة غير 

مكتشفة للضحايا المدفونين

المطالبة بإجراء تحقيق شامل 
يسهم في كشف الحقيقة كاملة 

ومنع تكرار هذه الفظائع في ليبيا

رسالة أهالي الضحايا إلى 
المحققين: نطالب بالحقيقة 
والعدالة والتعويض والسالم

البعثة األممية المستقلة: الميليشيا مارست القتل واإلبادة والسجن والتعذيب ألسباب سياسية
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بعد مفاوضات متواصلة منذ أشهر بين »إيكواس« والمجلس 
أفريقيا، خالل  الحاكم في مالي، رفع قادة دول غرب  العسكري 
التي  والمالية  التجارية  العقوبات  أكرا،  في  األحد  اجتماعهم 
سياسية  أزمة  في  الغارقة  مالي  دولة  يناير  منذ  تخنق  كانت 

وأمنية خطرة.
وانتظرت مالي التي أنهكها نزاع مستمر منذ عشر سنوات، 
بفارغ الصبر القرار المتعلق برفع الحظر على التعامالت التجارية 
قمة  خالل  اتُخذ  الذي  اآلخر  القوي  اإلجراء  وتمثل  والمالية، 
في  »إيكواس«،  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة 
االنتقالية،  للفترة  زمني  جدول  على  فاسو  بوركينا  مع  االتفاق 

مدته 24 شهرًا اعتبارًا من األول من يوليو 2022.
جان-كلود كاسي برو رئيس مفوضية »إيكواس« المنتهية 
االقتصادية  العقوبات  كل  رفع  قررت  القمة  أن  أعلن  واليته، 
العقوبات  على  أبقت  أنها  غير  مالي،  على  المفروضة  والمالية 
حين  إلى  »إيكواس«،  هيئات  من  مالي  تعليق  وعلى  الفردية 

عودة النظام الدستوري.
االقتصادية  المجموعة  في  آخر  مسؤول  قال  جهته،  من 
باالستناد  أنه،  أوضحوا  الدول  »رؤساء  إن  أفريقيا،  غرب  لدول 
الترشح  العسكري  المجلس  لعناصر  يمكن  ال  الميثاق،  إلى 

لالنتخابات الرئاسية« في مالي.
المشاركين في  أما فيما يتعلق بـ»بوركينا فاسو، فقال أحد 
لقد  نسخته.  مراجعة  العسكري  المجلس  من  »طلبنا  القمة 
طلب 36 شهرًا. يتفق الجميع على فترة انتقالية من 24 شهرًا، 

اعتبارًا من 1 يوليو 2022«.
دول  زعماء  إن  برو  كاسي  جان-كلود  قال  أخرى،  جهة  من 
شهرًا   36 مدتها  انتقالية  فترة  األحد  رفضوا  أفريقيا  غرب 
عن  يُعلنوا  لم  لكنهم  غينيا،  في  العسكري  المجلس  اقترحها 
عقوبات جديدة. وقد عينوا وسيطًا جديدًا هو الرئيس البنيني 

السابق توماس بوني يايي.
أفريقيا  غرب  لبلدان  االقتصادية  المجموعة  دول  قادة  كان 

المجالس  مع  تعاملهم  خّطة  لمراجعة  أكرا  في  األحد  اجتمعوا 
وغينيا  مالي  في  بالقوة  السلطة  إلى  وصلت  التي  العسكرية 
الدول.  هذه  على  العقوبات  بشأن  قرار  واتخاذ  فاسو  وبوركينا 
التي  السابقة  قمتهم  في  المجموعة،  دول  قادة  يتخذ  ولم 

عُقدت في الرابع من يونيو، أي قرار.
الجلسة  افتتاح  في  أدو  أكوفو  نانا  الغاني  الرئيس  وقال 
المجموعة  في  األعضاء  ـــ15  ال ــدول  ال معظم  قــادة  بحضور 
مراجعة  »قررنا  )إيكواس(،  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
هذه المسألة خالل هذه القمة العادية« للمجموعة، في غياب 

ممثلين رسميين للبلدان الثالثة المعنية.
ملتزمة  »تبقى  المجموعة  أن  مغلقة  جلسة  في  وأضــاف 

الدستوري  النظام  إلى  للعودة  الشقيقة  ــدول  ال هذه  دعم 
إلى الوسطاء حول  والديمقراطي الطبيعي«، متابعًا »سنستمع 

آخر التطوّرات في هذه الدول التخاذ القرارات المناسبة«.
وتعيّن على قادة دول المجموعة خصوصًا اتخاذ قرار بشأن 
مالي التي تخضع منذ التاسع من يناير لعقوبات تجارية ومالية 
اآلونة  في  وافقت  بعدما  العسكري،  االنقالب  على  ردًا  قاسية 
بالنسبة  أما  لرفعها.  ضرورية  مسبقة  شروط  على  األخيرة 
الذي تنشط فيه مجموعات  الساحلي  البلد  إلى بوركينا فاسو، 
بتعليق  اآلن  حتى  المجموعة  اكتفت  فقد  وغينيا،  جهادية، 

عضوية كل منهما في هيئاتها.
فقد  انقالبات.  سلسلة  أفريقيا  غرب  شهد  سنتين  منذ 

استولى العسكريّون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس 
حصل  نفسه  واألمر   ،2021 مايو   24 في  مجدّدًا  ثم   2020
 24 في  واغادوغو  وفي   2021 سبتمبر   5 في  كوناكري  في 
والوساطات  القمة  اجتماعات  المجموعة  وتكثف   .2022 يناير 
والضغوط لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول.
منذ عشر سنوات،  نزاع مستمر  أنهكها  التي  مالي  انتظرت 
بفارغ الصبر القرار المتعلق برفع الحظر على التعامالت التجارية 
»إيكواس«  بين  أشهر  منذ  متواصلة  مفاوضات  بعد  والمالية 

والمجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.
ووصل الوسيط غودالك جوناثان، الرئيس النيجيري األسبق، 
عن  معلومات  أيّ  تُسرب  ولم  الماضي.  األسبوع  باماكو  إلى 

»مالي  إن  قال  له  المرافق  الوفد  أعضاء  أحد  لكنّ  محادثاته، 
حققت تقدّمًا هائاًل«.

يُحدد  انتخابات،  إلجراء  برنامجًا  األربعاء  السلطات  وأعلنت 
االستفتاء  ثم   ،2024 فبراير  في  الرئاسي  االستحقاق  موعد 
بين  التشريعيّة  واالنتخابات   2023 مارس  في  الدستوري 

أكتوبر ونوفمبر 2023.
في  جديد  انتخابي  قانون  اعتماد  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي 
الجديد. وقال  الدستور  17 يونيو، وتشكيل لجنة مكلفة صوغ 
التي  المالي عبداهلل ديوب مساء إن »اإلجراءات  الخارجية  وزير 

اتُخذت هذه األيام تسير في اتجاه رفع العقوبات« عن مالي.
دبلوماسية  بحملة  األسبوع  هذا  غينيا  قامت  جهتها،  من 

مكثفة لطمأنة قادة غرب أفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات.
محمد  غينيا،  في  االنتقالية  الحكومة  رئيس  استقبل 
المتحدة لدول غرب  الخاص لألمم  الممثل  السبت،  بيوفوجي، 
أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف. وشددت الحكومة على 
بشأن  إيكواس«  في  »األشقاء  بطمأنة  تقضي  غينيا  رسالة  أن 

التزام البالد إنجاز انتقال هادئ وجامع للسلطة.
السياسية  التشكيالت  اإلثنين  الحكومة  استقبلت  كما 
عدة  سياسية  حركات  واشترطت  حوار.  لبدء  تمهيدا  الرئيسية 

من أجل مشاركتها تعيين وسيط من دول غرب إفريقيا.
وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور »يبدو لنا من 
تشجيع  وبالتالي  الحوار  لقيادة  إيكواس  تتدخل  أن  األساسي 

العودة إلى النظام الدستوري في غينيا«.
هو  أفريقيا وسيطا  غرب  عينت مجموعة  فاسو،  بوركينا  في 
الرئيس النيجيري األسبق محمدو يوسفو. وقال دبلوماسي من 

المنطقة»نحن على طريق التسوية« مع هذا البلد.
»انفتاح  على  لواغادوغو  السبت  زيارة  خالل  يوسفو  وأثنى 
الزمني  الجدول  »بحث  أنه  معلنا  الحوار«،  على  )العسكريين( 
القادة  على  األربــعــاء  طرحت  ــذي  ال االنتقالية«  للعملية 
استفتاء  تنظيم  فاسو  بوركينا  سلطات  وتعتزم  السياسيين. 
تشريعية  انتخابات  وإجــراء   2024 ديسمبر   24 في  دستوري 

ورئاسية في 25 فبراير.
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»إيكواس« ترفع العقوبات عن مالي.. وتحدد الفترة االنتقالية في بوركينا فاسو
موجة االنقالبات العسكرية فى أفريقيا:

أكرا–وكاالت

الروس يتقدمون في دونباس.. والسويد وفنلندا على أبواب »الناتو«

خارطة طريق إلعادة اإلعمار بأوكرانيا

أوكرانيا،  الروسية في  العسكرية  العملية  في ظل تسارع 
لصالح  البالد  ربع  من  يقرب  ما  بخسارة  األخيرة  اعترفت 
التي ستكون  التالية  المناطق  لتثار تساؤالت حول  موسكو، 

هدف موسكو في حملتها العسكرية.
الشرق  الروسية تقدمها دون عائق في  القوات  وتواصل 
خطة  في  الحيوية  ليسيتشانسك  سقوط  فبعد  األوكراني 
السيطرة على دونباس، تحاول القوات الروسية اآلن التقدم 
الذي  الصناعي  الحوض  مناطق  بقية  على  لالستيالء  غربا 

يسيطر على أجزاء منه انفصاليون روس منذ 2014.
دونباس  حوض  منطقة  في  زحفهم  الــروس  ويواصل 
عليها  السيطرة  يريدون  التي  أوكرانيا  شرق  في  الصناعي 
مع  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  من  بأمر  بالكامل 
قصف »هائل« على سلوفيانسك في حين باشر حلف شمال 

األطلسي )ناتو( المصادقة على انضمام السويد وفنلندا.
على  وحلفاؤها  أوكرانيا  اتفقت  السويسرية  لوغانو  وفي 
وال  البالد  في  البناء  إعادة  توجه  أن  ينبغي  التي  المبادئ 

سيما مكافحة الفساد ومواصلة اإلصالحات.
وليسيتشانسك هي المعقل الرئيسي األخير الذي تسيطر 
منطقة  يشكالن  إقليمين  أحد  لوغانسك  في  كييف  عليه 
موسكو  تؤكد  حين  وفي  دونيتسك.  جانب  إلى  دونباس، 
أنها تسيطر كليا على اإلقليم تفيد الرئاسة األوكرانية أنها 
»القتال  أن  تزال »تسيطر على جزء صغير« مشددة على  ال 

متواصل عند الحدود اإلدارية«.
وصباح الثالثاء، كانت القوات الروسية تتقدم غربا باتجاه 
سلوفيانسك وكرامتورسك أكبر مدينيتين قريبين من إقليم 
على  وكانت  كييف.  سيطرة  تحت  يزال  ال  الذي  دونيتسك 
التي  سيفيرسك  مدينة  من  كيلومترات  عشرة  حوالي  بعد 

تقصفها منذ أيام عدة.
وعلى بُعد حوالي أربعين كيلومترا في سلوفيانسك حيث 
المغادرة، تستهدف  إلى  دعت السلطات األوكرانية السكان 
أعلن  ما  على  »هائل«  بقصف  المدينة  الروسية  القوات 

الثالثاء رئيس البلدية.
ستة  عن  يقل  ال  ما  سقوط  إلى  الروسي  القصف  وأدى 
19 آخرون بجروح األحد في المدينة التي  قتلى فيما أصيب 

كانت تضم قبل الحرب نحو مئة ألف نسمة.
وقال الجيش الروسي إنه قصف مركزي قيادة أوكرانيين 
أن  الثالثاء  األوكرانية  الرئاسة  ــادت  وأف دونيتسك.  في 
قصف  في  آخــرون«  ستة  وجرح  قتال  األقل  على  »مدنيين 

روسي في اإلقليم.

الطريق األوروبي
خالل  قصفت  أنها  أيضا  الثالثاء  الروسية  القوات  وأكدت 
لألسلحة  مخازن  أربعة  األخيرة  والعشرين  األربع  الساعات 
أوكرانيا  شرق  شمال  في  خاركيف  منطقة  في  والمدفعية 
إنهم صدوا محاوالت هجوم  اإلثنين  األوكرانيون  قال  حيث 

روسية.
»طائرة  أسقطت  إنها  أيضا  موسكو  قالت  الجنوب،  في 
منطقة  في  األوكرانية  للقوات  وثالث مسيرات   25 سوخوي 
خيرسون« لكن تعذر التأكد من هذه المعلومات من مصدر 
الفدرالي  األمن  جهاز  من  روسي  مسؤول  وتولى  مستقل. 
الروس  يحتلها  التي  المنطقة  حكومة  رئاسة  بي(  اس  )اف 

على ما أعلنت اإلدارة المحلية.
تعذيب  عمليات  في  تحقق  أنها  الثالثاء  روسيا  وأعلنت 
األوكرانية  القوات  ألقت  روس  جنود  لها  تعرض  يكون  قد 
القبض عليهم وأفرج عنهم خالل تبادل لألسرى مع كييف. 
وجاء في بيان للجنة مكلفة التحقيقات الجنائية في روسيا أن 
بعض الروس المفرج عنهم أفادوا عن »تعرضهم لعمليات 
تعذيب« خالل أسرهم، مشيرة إلى الضرب والصعق بالتيار 

الكهربائي والحرمان من المياه والطعم.
تبادل  عمليات  نفذتا  اللتان  وروسيا  أوكرانيا  وتتبادل 

أسرى عدة، االتهامات بسوء معاملة األسرى وتعذيبهم.
وفي ظل هذه األجواء، اختتم الثالثاء مؤتمر دولي انطلق 
لمحاولة رسم معالم عملية  السويسرية  لوغانو  االثنين في 
 750 بحوالي  كلفتها  كييف  تقدر  التي  أوكرانيا  في  اإلعمار 
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وقال  دوالر.  مليار 
هائلة«  ــوال  »أم إلى  بحاجة  أوكرانيا  إن  اإلثنين،  مساء 
التي  التحتية  والبنى  المدن  بناء  وإعادة  السكان  لمساعدة 
والجامعات  المدارس  »تحضير  عن  فضال  الحرب  دمرتها 

لسنة دراسية جديدة« و»االستعداد للشتاء«.
أن  على  لوغانو  في  الثالثاء  أقــر  الــذي  ــالن  اإلع وأكــد 
هذه  طوال  بالكامل  أوكرانيا  دعم  »يتعهدون  الموقعين 
يجب  اإلنعاش  »عملية  أن  على  الوثيقة  وشددت  العملية«. 
أن تساهم في تسريع جهود اإلصالح وتعميقها وتوسيعها 
األوروبي  الطريق  بموجب  أوكرانيا  صمود  وفي  وتحقيقها، 

الذي تسلكه أوكرانيا«.
»مستعدون للتقدم بسرعة«

وأضاف اإلعالن »العملية يجب أن تكون شفافة وتخضع 
تدفق  احتمال  أثار  حين  في  األوكراني«  الشعب  لمساءلة 

الفساد  بشأن  المخاوف  الــدوالرات  بمليارات  مساعدات 
المستشري في البالد.

منظمة  صنفت  الفساد،  حول   2021 للعام  تقريرها  في 
180 فيما  122 على  الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 
حلت روسيا في المركز 136. وأكد رئيس الوزراء األوكراني 
مستعدون  إننا  نقول  »عندما  جهته  من  شميغال  دنيس 

للتقدم بسرعة فإننا نعني بسرعة فعال«.
حليفة  دول  من  مسؤولين  ضم  الــذي  المؤتمر  وكــان 
ألوكرانيا ومؤسسات دولية والقطاع الخاص أيضا مقررا قبل 
وكان  فبراير   24 في  الروسي  الجيش  باشرها  التي  الحرب 
وال سيما  أوكرانيا  في  اإلصالحات  على  األساس  في  سيركز 
مكافحة الفساد. ويفترض أن يقترح بنك االستثمار األوروبي 
مئة  إلى  قيمته  تصل  قد  ألوكرانيا  جديد  صندوق  إنشاء 
أفادت مصادر مطلعة. ورأى شميغال أن  مليار يورو على ما 
بـ300  الغربية تقدر  الدول  المجمدة لدى  الروسية  األصول 

إلى 500 مليار دوالر.

في المدى البعيد
اقترح األوكرانيون أن »تتبنى« الدول الحليفة مناطق معينة 
من أوكرانيا وتقود جهود التعافي فيها لجعلها أكثر فاعلية.
تركز  فيما  كييف،  منطقة  تتولى  أن  بريطانيا  واقترحت 
لقصف مدمر.  تعرضت  التي  منطقة شيرنيهيف  على  فرنسا 
أبدت  التي  الــدول  بين  من  والدنمارك  أستراليا  وكانت 

اهتمامها في قيادة جهود إعادة إعمار محددة.
وقال الدبلوماسي الفرنسي الرفيع فرنسوا ديالتر »نفهم 
أن ذلك هو للمدى البعيد، ونحن جاهزون«. واعتبر اجتماع 
لوغانو خطوة أولى نحو إعادة إعمار أوكرانيا. ومن المقرر أن 
تليه مؤتمرات متابعة عدة، ينظم إحداها االتحاد األوروبي 

في غضون أشهر قليلة.
أوكرانيا«  تعافي  »مؤتمر  استضافة  على  لندن  وافقت 
الستضافة  استعدادها  ألمانيا  أعلنت  فيما  القادم،  العام 
خالل  بأنه  ثقة  على  »أنا  شميغال  وقال  منه.   2024 نسخة 
ومشاريع  نتائج  عن  بل  خطة  مسودة  عن  نتحدث  لن  عام 

ناجحة وفرص تحققت«.
حلف  في  األعضاء  الثالثون  الدول  باشرت  بروكسل  وفي 
ناتو الثالثاء عملية المصادقة على انضمام السويد وفنلندا 

في قرار تاريخي للبلدين تمليه الحرب في أوكرانيا.
وقال األمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ »عندما نصبح 
أزمة  أخطر  فيه  نواجه  وقت  في  أقوى  سنكون  عضوا   32

أمنية منذ عقود«.

بعد عودته من أوروبا:

بايدن يستعد لزيارة دبلوماسية 
مرتقبة للسعودية

واشنطن، الرياض–وكاالت

يحول الرئيس األميركي جو بايدن انتباهه هذا الشهر إلى 
رحلة مرتقبة إلى الشرق األوسط من شأنها أن تختبر قدرته 
على إعادة ضبط العالقات مع ولي العهد السعودي، بعدما 

انتقده بايدن ووصفه بأنه منبوذ.
ولم يوضح بايدن حتى اآلن ما إذا كان سيجري محادثات 
وجهًا لوجه مع ولي العهد األمير محمد بن سلمان، والذي 
المعارض  أنه وراء مقتل  إلى  المخابرات األميركية  خلصت 
جريدة  في  يكتب  كان  الذي  خاشقجي،  جمال  السياسي 

واشنطن بوست، بحسب »فرانس 24«.
وعلى الرغم من التوقعات بأن بايدن سيلتقي بالعاهل 
وجوده  أثناء  في  العهد  وولــي  سلمان  الملك  السعودي 
جدة  إلى  زيارته  إن  األميركي  الرئيس  يقول  بالمملكة، 
ولي  لقاء  وليس  الخليج  لدول  قمة  في  المشاركة  هدفها 

العهد.
وقال بايدن »إنها )القمة( في السعودية، لكنها ال تتعلق 
بالسعودية«. وأضاف في حديث للصحفيين خالل قمة حلف 
»وبالتالي  الماضي  الخميس  مدريد  في  األطلسي  شمال 
لم يجر االلتزام بشيء أو.. أنا لست حتى متأكدًا من ذلك، 
أظن أنني سألتقي بالملك وولي العهد، لكن ليس هذا هو 
االجتماع الذي سأذهب من أجله. سيكونان جزءًا من اجتماع 

أكبر بكثير«.
وقال مصدر مطلع إن عدم وضوح بايدن بشأن األمر أثار 
بعض القلق لدى المسؤولين السعوديين الذين يدعمون 
وقال  مهينة.  الرئيس  تعليقات  أن  ــرون  وي العهد  ولي 
المصدر »في كل مرة يقول فيها لن ألتقي به يُسبب هذا 
مشاكل... ال يمكن أن تطلب منهم معروفًا وتظل تنكر حتى 

مقابلتهم«.
وكان بايدن قد انتقد بن سلمان ووصفه بأنه »منبوذ« 
بسبب مقتل خاشقجي. وأعلن في بداية توليه الرئاسة أنه 

سيركز العالقات األميركية على الملك سلمان وليس ابنه.
لكن في مواجهة مجموعة من المشاكل األخرى المتعلقة 
إقناعه  في  بايدن  مساعدو  نجح  ألوكرانيا،  الروسي  بالغزو 

بالشروع في تحسين العالقات.
ويحتاج بايدن إلى مساعدة السعودية الغنية بالنفط في 
وقت ترتفع فيه أسعار البنزين، وبينما يشجع الجهود إلنهاء 
الحرب في اليمن بعد أن مدد السعوديون أخيرًا وقف إطالق 
النار هناك. وتضع الواليات المتحدة أيضًا كبح نفوذ إيران 
في الشرق األوسط ونفوذ الصين العالمي ضمن أولوياتها.

البداية  في  عــارض  بايدن  إن  أميركي  مسؤول  وقــال 
بن  محمد  لألمير  دفعة  يعتبرها  كان  إذ  السعودية،  زيارة 
مجال  في  المملكة  لسجل  إدانته  مع  وتتعارض  سلمان 
حقوق اإلنسان. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته، إن الرئيس ظل يفكر في القضية مرارًا وتكرارًا 
على مدى أسابيع قبل أن يقنعه مساعدوه بأن ارتفاع أسعار 

النفط والتهديد اإلقليمي الذي تمثله إيران يجعالن الرحلة 
ضرورية.

التي  إسرائيل،  من  أيضًا  بتشجيع  األخير  قــراره  وجاء 
سعوديًا  دعمًا  للمملكة  بايدن  زيارة  تضمن  أن  في  تأمل 
للتقارب اإلسرائيلي العربي. وأشار بايدن في مدريد إلى أن 

اإلسرائيليين »أيدوا بقوة ذهابي إلى السعودية«.
من  تستمر  التي  رحلته  في  أواًل  إسرائيل  بايدن  ويزور 
13 إلى 16 يوليو. وحاول الرئيس الموازنة بين استرضاء 
أولئك الذين يدعمون التحسين االستراتيجي في العالقات 
الزيارة  إن  يقولون  الذين  اإلنسان  والمدافعين عن حقوق 
تتعارض مع تعهده بوضع حقوق اإلنسان في قلب السياسة 

الخارجية األميركية.
في  مخضرمين  ديمقراطيين  أعضاء  أربعة  وبعث 
مجلس الشيوخ- جيف ميركلي وباتريك ليهي ورون وايدن 
وريتشارد بلومنتال- برسالة إلى بايدن يحثونه فيها على 
استغالل الرحلة لتركيز المحادثات على المخاوف المتعلقة 

بحقوق اإلنسان في المنطقة.
جدًا  طويل  لوقت  سمحنا  »لقد  الرسالة  في  وكتبوا 
تجاه  سياساتنا  بإمالء  السياسية  الجغرافيا  لمقتضيات 
المملكة. واليوم، بما أننا نواجه مرة أخرى أزمات متعددة، 
وصفته  عما  بصرفنا  اللحظة  لضرورات  نسمح  أال  ينبغي 
عن  الدفاع  وهو  أال  الحالي-  وقتنا  في  الحاسم  بالتحدي 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان«.
وقال جون ألترمان مدير برنامج الشرق األوسط في مركز 
ضرورية  بايدن  رحلة  إن  والدولية  االستراتيجية  الدراسات 
إلعادة ضبط العالقات مع حليف رئيسي، لكن »سياسيًا ال 

يوجد أي جانب إيجابي بالنسبة للرئيس«.
من  واشنطن،  في  األمــر  على  مطلع  لشخص  ووفقًا 
المتوقع أن يستغل بايدن محادثاته مع السعوديين إلقناع 
إسرائيل  مع  ودبلوماسية  أمنية  اتصاالت  بإجراء  الرياض 

ضمن جهود لتعزيز التحالف اإلقليمي ضد إيران.
ومع هذا، شدد المصدر على أنه في الوقت الذي تتوقع 
فإن  بايدن،  زيارة  خالل  تقدم  إحراز  األميركية  اإلدارة  فيه 
يزال  ال  وإسرائيل  المملكة  بين  للعالقات  الكامل  التطبيع 

بعيد المنال.
وأشارت السعودية إلى دعمها التفاقات »أبراهام« التي 
مع  العالقات  بتطبيع  والبحرين  اإلمــارات  بموجبها  قامت 
إلى حد  لم تصل  الرياض  إسرائيل قبل نحو عامين، لكن 

االعتراف بإسرائيل.
ويتوقع أشخاص مطلعون على موقف بايدن أن يتطرق 
الرئيس األميركي إلى حقوق اإلنسان عندما يزور السعودية، 

لكن من غير الواضح في أي إطار سيجري ذلك.
ثقة  »لديّ  بايدن  إدارة  في  سابق  كبير  مسؤول  وقال 
األعمال  اإلنسان ستكون على جدول  أن حقوق  كبيرة في 
وقضية مطروحة في كل اجتماع. إنه ليس بالشخص الذي 

يتهرب من شيء«.

● من مدينة ليسيتشانسك في لوغانسك شرق أوكرنيا

كييف–وكاالت

ما هي خطة بوتني بعد السيطرة على لوغانسك؟

● جو بايدن

● اجتماع ملجموعة دول غرب أفريقيا »إيكواس«
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●  مظاهرات في العاصمة السودانية

االعتصامات في الخرطوم مستمرة

الجيش السوداني يفسح املجال لتشكيل حكومة مدنية
وقوى الحرية والتغيير ترفض إعالن البرهان 

مجلس  ورئيس  السوداني  الجيش  قائد  إعالن  يشفع  لم 
مشاركة  بعدم  البرهان  عبدالفتاح  الفريق  الحاكم  السيادة 
المجال  وإفساح  الوطني  الحوار  في  العسكرية  المؤسسة 
المتأزم  السياسي  الوضع  أمــام  مدنية،  حكومة  لتشكيل 
ائتالف  والتغيير،  الحرية  قــوى  رفضت  إذ  الــســودان؛  في 
قائد  ــرارات  ق الثالثاء  الــســودان،  في  الرئيسي  المعارضة 
مكشوفة  »مــنــاورة  بأنها  ووصفتها  السوداني  الجيش 
السودانيين  مئات  واصل  الذي  الوقت  في  تكتيكي«،  وتراجع 
اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها الذي يدخل في أسبوع 
السوداني  االئتالف  مدني.  بحكم  مطالبين  متواصل  كامل 
السلطة  قائد  »قرارات  أن  الثالثاء  بيان  في  أفاد  المعارض 
واجبنا  تكتيكي..  وتراجع  مكشوفة  مناورة  هي  االنقالبية 
طرقه  بكافة  الجماهيري  التصعيد  مواصلة  هو  اآلن  جميعا 
السياسي  واإلضـــراب  ومواكب  اعتصامات  من  السلمية 
على  االنقالبية  السلطة  يجبر  الذي  المدني  للعصيان  وصواًل 

التنحي«.
»عدم  البرهان،  عبدالفتاح  الفريق  أعلن  اإلثنين،  مساء 
الوطني(  )الحوار  العسكرية في مفاوضات  المؤسسة  مشاركة 

 ... والثورية  السياسية  للقوى  المجال  إلفساح  حاليا  الجارية 
تتولى  المستقلة  الوطنية  الكفاءات  من  حكومة  وتشكيل 

االنتقالية«. الفترة  )متطلبات(   ... إكمال 
والتغيير موقفها خالل مؤتمر صحفي  الحرية  وأعلنت قوى 
العاصمة  غرب  درمان  أم  بمدينة  األمة  حزب  بمقر  عقدته 
باالئتالف  القيادي  وقال  البرهان.  إعالن  للرد على  السودانية 
»قوى  للصحفيين  المهدي،  الصادق  صديق  المعارض، 
الحرية والتغيير لن تكون جزءًا من إجراء فيه قسمة سلطة«.
خطاب  عثمان  طه  والتغيير  بالحرية  القيادي  وصف  فيما 
 25 انقالب  من  أسوأ  هو  بل  خديعة  »أكبر  بأنه  البرهان 
وبأن  االنقالب  سلطة  بتنحي  ستنتهي  األزمــة   ... أكتوبر 

المدنية«. السلطة  الثورة  قوى  تشكل 
أيام،  لثالثة  إضرابًا  الثالثاء  األطباء  بدأ  ذلك،  غضون  في 
مع  وبالتزامن  اإلثنين.  بيان  في  نقابتهم  أعلنت  حسبما 
الثالثاء  المحتجين  مئات  فيه  يشارك  اعتصام  دخل  ذلك، 
بحكم  للمطالبة  بالعاصمة  مناطق  ثالث  في  السادس  يومه 

العسكري. االنقالب  وإنهاء  مدني 
وأغلقوا  اإلطــارات  محتجون  أشعل  البرهان،  خطاب  بعد 
في  الخرطوم،  العاصمة  شرق  بري  منطقة  في  الشوارع 

الذي يطالب  البرهان  اقتناعهم بوعود  تعبير واضح عن عدم 
30 يونيو. الشارع باإلطاحة به منذ 

واالتحاد  المتحدة  األمم  مارست  الماضية،  الفترة  خالل 
للتنمية  أفريقيا  ووســط  شــرق  دول  ومجموعة  األفريقي 
ضغوطًا  الثالثية«،  »اآللية  باسم  يعرف  ما  عبر  »إيغاد« 
كتل  أن  إال  والمدنيين.  العسكريين  بين  مباشر  حوار  الجراء 
األمة،  وحزب  والتغيير  الحرية  قوى  مثل  الرئيسية،  المعارضة 

الحوار. رفضت خوض هذا 
عمر  والتغيير  بالحرية  القيادي  قال  السياق،  هذا  وفي 
الثالثية  اآللية  مع  تواصلنا  ينقطع  »لن  مؤتمر  في  الدقير 
السودانيين«. لمساعدة  جاءت  وإقليمية  دولية  أطراف  فهي 

يضم  الذي  التحالف  عن  الثالثاء  صدر  بيان  نقل  بينما 
الموقعين على اتفاق جوبا للسالم بين بعض حركات التمرد 
تسهله  الذي  الحوار  »إلى  انضمامهم  والحكومة،  المسلح 
جوبا  باتفاقية  بااللتزام  ونطالب  شروط  دون  الثالثية  اآللية 

للسالم«.
وفي خطاب اإلثنين، قال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة 
أعلى  مجلس  وتشكيل  السيادة  مجلس  حل  »سيجري  مدنية 
السريع  والدعم  المسلحة  القوات  من  المسلحة  للقوات 

عن  مسؤواًل  ويكون  النظامية  للقوات  العليا  القيادة  لتولى 
والدفاع«. األمن  مهام 

»إنها خدعة«
ألقى  السيادة  مجلس  رئيس  أن  إلى  أيضًا  خبراء  ويشير 
بات  السودان  فاستقرار  السياسية،  القوى  ملعب  في  بالكرة 
شامل  حوار  في  انخراطها  يستوجب  مما  بتوافقها  مرهونا 
للمخاطر  نظرًا  تيسر  ما  بأسرع  االنتقالية  السلطة  لتشكيل 

بالبالد. تحدق  التي  العديدة 
خطاب  على  علقت  خير  خلود  السوداني  الشأن  محللة 
أكمل  قد  البرهان  يكون  القرار  بهذا  خدعة،  »إنها  البرهان 
وهو  االنتقالية  الهيئات  جميع  حل   ... أكتوبر  انقالب  فعليًا 
منقسمون،  نعم  هم  الذين  المدنيين  على  يضغط  اآلن 

تقسيمهم«. على  بجد  عمل  ولكنه 
لألمن  المسلحة  القوات  مجلس  تشكيل  »إن  وأضافت 
والدفاع بصالحيات غير محددة هو مجرد عطية ... يبدو أنها 
القوات  في  الرئيسيين  االنقالبيين  توطين  إلعادة  طريقة 
المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وطريقة لالحتفاظ 

المجموعات«. هذه  قبل  من  االقتصادية  باالمتيازات 

الحكم  ضد  تقريبًا  أسبوع  كل  السودانيون  يتظاهر 
عدد  أكبر  سقوط  شهد  الذي  يونيو   30 منذ  لكن  العسكري 
يواظبون  أشهر  منذ  المتظاهرين  صفوف  في  الضحايا  من 
ومدينة  الخرطوم  شمال  بحري  منطقة  في  االعتصام  على 
وسط  في  الجودة  مستشفى  وأمام  العاصمة  غرب  درمان  أم 

الخرطوم.
اليوم،  ذلك  في  األمن  قوات  برصاص  قتلى  تسعة  سقط 
لالنقالب،  المناهضة  المركزية  السودان  أطباء  لجنة  بحسب 

العام. بداية  منذ  األكثر دموية  ليكون 
ألنه  رمزيًا  بعدًا  السودان  في  يونيو   30 تاريخ  ويحمل 
عمر  السابق  السوداني  الرئيس  انقالب  ذكــرى  يُصادف 
بمساندة  ديموقراطيًا  المنتخبة  الحكومة  على  البشير 
الحاشدة  التجمّعات  1989، وكذلك ذكرى  العام  االسالميين 
المدنيين في  إلى إشراك  الجنراالت  التي دفعت   2019 العام 
البرهان  انقالب  لكن  البشير.  الجيش  أطاح  بعدما  الحكم 

الشراكة. أنهى هذه 
أصيب  بعدما  السبت  قضى  أحدهم  متظاهرًا   114 وقتل 
 16 مواكب  في  للدموع  مسيل  غــاز  بعبوة  ــرأس  ال »فــي 

يونيو«، كما ورد في بيان لجنة األطباء.

الخرطوم – وكاالت

● رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان

استعراض عسكري ضخم ُيخلِّد الذكرى الستني لالستقالل:مشروع الدستور التونسي يشعل أزمة جديدة:

الجزائر وفرنسا.. في انتظار التطبيع املفقود
العاصمة  في  مسبوق  غير  استعراض عسكري  عبر 
الجزائرية، خّلد الجزائريون الذكرى الستين لنهاية 
الفرنسي  الوجود  من  سنة   132 بعد  االستعمار 

خالل احتفال كبير نظم بمناسبة عيد االستقالل.
الجيوش  انسحاب  على  عقود  ستة  مرور  ورغم 
والجزائر  باريس  بين  العالقات  فإن  الفرنسية؛ 
من  الرغم  على  الطبيعي،  المستوى  إلى  ترتق  لم 

المبادرات الرمزية التي تقوم بها فرنسا.
الثوار  بين  سنوات  ثماني  استمرت  حرب  بعد 
بعد  القتال  توقف  الفرنسي،  والجيش  الجزائريين 
مارس   18 في  التاريخية  إيفيان  اتفاقات  توقيع 
استقالل  إلعــالن  الطريق  مهّدت  التي   1962

الجزائر في الخامس من يوليو من العام نفسه.
االحتفاالت  افتتح  تبون  عبدالمجيد  الرئيس 
بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول 
انتقل  ثم  العاصمة،  بأعالي  الشهيد«  »مقام  في 
بالضاحية  العسكري  االســتــعــراض  مكان  إلــى 

الشرقية.
وعلى متن سيارة مفتوحة، قام تبون مع رئيس 
بتفقد  شنقريحة  سعيد  أول  الفريق  الجيش  أركان 
القوات العسكرية وقوات األمن والحماية المدنية، 
نفسه  الوقت  وفي  االستعراض.  في  المشاركة 
من  سنة  ستين  تــوازي  مدفع  طلقة   60 أطلقت 

االستقالل.
وحضر االحتفاالت العديد من الضيوف األجانب 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  بينهم  من 
ــازوم  ب محمد  النيجر  ورئــيــس  عباس  محمود 
التونسي قيس سعيد ورئيس جمهورية  والرئيس 
مفوضية  ورئيس  نغيسو  ساسو  دوني  الكونغود 

االتحاد األفريقي موسى فقي محمد.
اإليطالية  الشيوخ  مجلس  رئيسة  حضرت  كما 
نهيان  اإلماراتي  التسامح  ووزير  كازيالتي  ماريا 
نجالء  ليبيا  خارجية  ووزيرة  نهيان  آل  مبارك  بن 
العربية  للجامعة  السابق  العام  واألمين  المنقوش 

عمرو موسى.

»دبابات وغواصات«
النحاسية  للفرقة  بعزف  بدأ  العسكري  االستعراض 
مروحيات  األجواء  عبرت  فيما  الجمهوري  للحرس 
 30 سوخوي  طراز  من  الجوية  القوات  وطائرات 
وطائرات  و29   25 وميغ  و78   76 واليوشين  و24 
علم  بــألــوان  خطوطًا  الجو  في  رسمت  تدريب 

الجزائر، األخضر واألحمر واألبيض.
امام  فيه  مرت  ساعتين  نحو  االستعراض  ودام 
يمتلكها  التي  األسلحة  مختلف  الشرفية  المنصة 
ال«   62 »تي  مثل  دبابات  من  الجزائري  الجيش 

وراجمات صواريخ وعربات مدرعة.
العسكرية  المدارس  من  تشكيالت  سارت  ثم 
ثانويات  وهي  األمة«  »أشبال  مدارس  تتقدمها 

وفي  للجيش.  تابعة  متوسط  تعليم  ــدارس  وم
تعاقبت  االستعراض  لساحة  المقابل  الساحل 
الحربية  والبوارج  وجرجرة  الونشريس  غواصتا 
اإلنقاذ  وسفن  البحرية،  لضباط  التدريب  وسفن 
بعد  االستقالل  الجزائر  وانتزعت  البحار.  أعالي  في 
خلفت  دامية  حرب  من  سنة  ونصف  سنوات  سبع 
المستعمرة  جعلها  ما  القتلى،  من  اآلالف  مئات 
الفرنسية السابقة الوحيدة في أفريقيا في سنوات 

1960 التي تحرّرت بالسالح من فرنسا.
لم  االستعمار،  نهاية  من  عامًا   60 بعد  لكن 
الرئيس  سعي  رغم  الجزائر،  في  الجراح  تندمل 
الى  انتخابه  منذ  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
الرمزية  المبادرات  من  بسلسلة  الذاكرة  تهدئة 

التي لم تصل إلى حد تقديم »االعتذار«.
مجلس  رئيس  قال  المبادرات  هذه  على  وردًا 
األمة وأحد قادة حرب االستقالل، صالح قوجيل »ال 
يمكن أن ننسى أو نمحي، ألي إجراء كان، مسؤولية 
)التي  اإلنسانية  اإلبادة  عن  االستعمارية  فرنسا 
الثقافية  واإلبادة  الجزائري(  الشعب  لها  تعرّض 

وإبادة هويته«.
أن  تبون  عبدالمجيد  الرئيس  أكد  مارس،  في 
لن  الجزائر  في  الفرنسي  االستعمار«  »جرائم 
منصفة  »معالجة  إلى  داعيًا  بالتقادم،  تسقط 
ــواء  َأج فــي  والــتــاريــخ  ــذاكــرة  ال لملف  ونزيهة 
بين  العالقات  أن  ــدا  وب والثقة«.  المصارحة 
البلدين تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أكتوبر 
بعد  تأسست  الجزائر  بأن  ماكرون  صرح  عندما 
»النظام  خلفه  يقف  ذاكرة«  »ريع  على  استقاللها 

الجزائر. أثار غضب  العسكري«، ما  السياسي 
األشهر  فــي  تدريجيًا  الــعــالقــات  وتحسنت 
الجزائري  ونظيره  مــاكــرون  وأعــرب  األخــيــرة، 
 18 في  هاتفية  مكالمة  في  تبون  عبدالمجيد 

»تعميقها«. في  رغبتهما  عن  يونيو 

»مصالحة الذاكرة«
الرئيس  أن  اإلثنين  الفرنسية  الرئاسة  وأعلنت 
لنظيره  تهنئة  ببرقية  بعث  ماكرون  إيمانويل 
في  أمله  عن  فيها  له  عبر  بالمناسبة  الجزائري 

»تقوية الروابط بين البلدية القوية أصال«.
االعتراف  مسار  بمواصلة  »التزامه  له  وأكــد 
الشعبين  بين  ــذاكــرة  ال ومصالحة  بالحقيقة 
قصر  بيان  أضــاف  كما  والفرنسي«،  الجزائري 
الزهور  من  إكلياًل  أن  ألــى  أشــار  الــذي  اإلليزيه 
التذكاري  النصب  في  الثالثاء  باسمه  سيوضع 
إحياًء  باريس  في  الجزائر  لحرب  المخلد  الوطني 
التي  وهــران  مجزرة  ضحايا  األوروبيين  لذكرى 
وقعت في نفس يوم االستقالل في 5 يوليو 1962.

السلطات  تسعى  الداخلي،  الصعيد  وعلى 
لتخفيف  التاريخية  الذكرى  من  لإلفادة  الجزائرية 
انطالق  من  سنوات  ثالث  بعد  الداخلية  التوترات 

تظاهرات الحراك المؤيد للديمقراطية.
الجمود  لكسر  مبادرة  مايو  في  تبون  وأطلق 
السياسي من خالل استقبال عدد من قادة األحزاب 
في  ومسؤولون  المعارضة،  من  بينهم  السياسية، 

النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل.
تبون  الرئيس  وقع  االستقالل،  عيد  وبمناسبة 
إجراءات  تتضمن  رئاسية  مراسيم  خمسة  اإلثنين 
سجين  ألــف   15 لنحو  العقوبة  وتخفيض  عفو 

محكوم عليهم نهائيا في جرائم القانون العام.
كما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس »من 
السياسية  األحــزاب  ممثلي  مع  المشاورات  خالل 
والمجتمع المدني، يجري حاليا إعداد قانون خاص 
أن يشمل  نهائيا« يمكن  المحكوم عليهم  لفائدة 

مساجين الحراك أيضًا.

ـ»نعم« سعيد ينفي املساس بالحريات ويدعو إلى التصويت ب
أثارها  جدلية  حالة  في  تونس  تدخل  جديد،  من 
انقساما  سبب  الذي  الدستور  مشروع  المرة  هذه 
لكن  بصياغته،  المكلفة  الهيئة  صلب  في  حتى 
عن  الثالثاء  دافع  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس 
الشهر  لالستفتاء  سيُطرح  الذي  دستوره  مشروع 
الجاري بعدما نأى رئيس اللجنة الذي كلُّف بصياغة 

مسودته صادق بلعيد بنفسه عن النص المنشور.
الوطنية  »اللجنة  رئيس  بلعيد  صادق  وقدم 
االستشارية لجمهورية جديدة« التي كلفها سعيد 
 22 في  للرئيس  مسودّته  جديد،  دستور  صوغ 
نشره  الذي  النص  عن  بنفسه  نأى  ولكنه  يونيو. 
سعيد الخميس، في رسالة نشرتها جريدة الصباح 

االحد وأكد لـ»فرانس برس« أنه كاتبها.
خبراء  أشهر  وهو من  بلعيد  أكد  رسالته،  وفي 
القانون في تونس، أن مسودة الدستور الصادرة 
الخميس في الجريدة الرسمية »ال تمت بصلة إلى 

تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس«.
رئاسة  نشرتها  رسالة  في  بقوة  سعيد  ودافع 
الجمهورية على موقع فيسبوك الثالثاء عن مشروع 
الدستور وقال إنه »من روح الثورة ومن روح مسار 
التصحيح«. وخاطب التونسيين كاتبا »قولوا نعم« 
يصيب  ال  »حتى  يولو   25 في  المقرر  لالستفتاء 
فال  الثورة،  »أهــداف  تتحقق  وحتى  هرم«  الدولة 
بؤس وال إرهاب وال تجويع وال ظلم وال ألم«، على 
»بإفراغ  وصفه  ما  إلى  وتطرق  سعيّد.  تعبير  حد 
خزائن الدولة وانتشار الفساد وإفقار المواطنين«، 
وقال إن تجميد عمل المجلس قبل حله، »اقتضاه 
إجل  التاريخية من  والمسؤولية  المقدس  الواجب 
وشك  على  كانت  التي  الدولة،  مؤسسات  إنقاذ 

االنهيار«.
والحقوق  الحريات،  على  المخاوف  على  وردا 
ومجلس  النواب  مجلس  إن  سعيد،  قال  المدنية، 
الجهات واألقاليم، يشكل رقابة كافية للنص، فال 

خوف على الحريات.
ورد سعيد في بيانه، عما وصفه باالفتراء واالدعاء 
االستبداد،  لعودة  يمهد  الجديد  الدستور  بأن 
مؤكدا حسب البيان أيضا بقطع الدستور الجديد، 
واحد،  ائتالف  أو  واحد،  على هيمنة حزب  الطريق 

على مؤسسات الدولة.
في المقابل، أكدت الجبهة المعارضة في بيان 
الثالثاء مقاطعتها لالستفتاء »النبنائه على انقالب 
عودة  من  يمثله  ولما  الدستورية  الشرعية  على 
للنظام الرئاسوي المقيت وتعلن تمسكها بدستور 

.»2014
تجمع  وهي  الوطني«  الخالص  »جبهة  عبرت 
ألحزاب معارضة أهمها حزب النهضة ذو المرجعية 

اإلسالمية، عن رفضها لمشروع الدستور.
للصحفيين  الوطنية  النقابة  أكـــدت  كما 

ونبهت  الدستور  مشروع  رفضها  التونسيين 
استجابته  لعدم  »خطورته  من  الثالثاء  بيان  في 
لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات 

واستقاللية القضاء والفصل بين السلطات«.
يلغي  المشروع  »هذا  بيان،  في  النقابة  وقالت 
االتصال  هيئة  ومنها  الدستورية،  الهيئات  باب 
السلطة  أمام  المجال  يفتح  بما  البصري  السمعي 
التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع اإلعالم، عبر 

منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات«.
الثورة  مكاسب  مع  يتعارض  »)هــذا(  وتابعت 
بطريقة  اإلعــالم  وتعديل  الدولية  والمعايير 
تشاركية، وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة، 
ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه 

وضرب استقالليته«.
في 25 يوليو 2021، قرر سعيد اثر أزمة سياسية 
أعمال  وتجميد  الحكومة  رئيس  إقالة  البالد  في 
البرلمان قبل حله، في خطوات انتقدتها المعارضة 

التي تعتبر ما قام به »انقالبا«.
وقبل حل المجلس، عقد أكثر من 120 نائبا في 
اجتماعا  نائبا،   217 بين  من  التونسي،  البرلمان 
عبر تقنية الفيديو. وصوت 116 نائبا بنعم، ودون 
قيد أو تحفظ، على مشروع قانون، يلغي التدابير 

االستثنائية التي اتخذها سعيد.
التونسي،  واعتبر هذا االجتماع تحديا للرئيس 
الحكومة  رئيس  وأقال  البرلمان  أعمال  الذي جمد 
واحتكر السلطات في بالده في 25 يوليو الماضي، 
ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر 

رئاسية.
من  رد  أول  التونسية،  الرئاسة  بيان  ويعد 

لمشروع  وُجهت  التي  االنتقادات  على  الرئيس 
الدستور الجديد بعد إصداره، األسبوع الماضي.

وبموجب المقترحات، التي أعدتها لجنة اختارها 
سعيد، يحصل الرئيس على سلطات واسعة.

مستوى  على  سعيد،  لقيس  المؤيدون  ويكرر 
ما  الشارع،  مستوى  على  أو  السياسية،  األطــراف 
الرئيس، ويرون أن ما قام به، ليس سوى  يقوله 

تصحيح لمسار الثورة ومن أجل إنقاذ تونس.
الشعب  حركة  حزب  قال  سياسي،  بيان  وفي 
قيس  الرئيس  ــرارات  ق إن  الناصري،  الــوحــدوي 
الحزب  واعتبر  الثورة،  لمسار  تصحيح  سعيد،هي 
الدستور،»بل  عن  بقراراته  يخرج  لم  الرئيس  أن 
إطار  في  مسؤوليته،  عليه  تمليه  ما  وفق  تصرف 
القانون والدستور، حفظا لكيان الوطن وأمن البالد 
واستقاللها وضمان السير العادي لدواليب الدولة«.

ويركز العديد من التونسيين بشكل أكبر على 
تأخير  سيما  وال  المتزايدة،  االقتصادية  األزمــة 

الرواتب وخطر نقص السلع الرئيسية المدعومة.
التي  اإللكترونية،  »االستشارة«  حظيت  كما 
مارس  إلى  يناير  من  الفترة  في  سعيد  أطلقها 
الماضي للتحضير لصياغة الدستور، باهتمام ضئيل 
من التونسيين، ولم يشارك فيها سوى عدد قليل 

للغاية.
ويرى المعترضون على مقترح الدستور الجديد 
األعلى  القائد  يكون  بأن  يكتفي  »ال  سعيّد  أن 
للقوات المسلحة، وضابط السياسة العامة للدولة، 
ومحدد اختياراتها األساسية، والمسؤول عن اقتراح 
حق  ومالك  والعسكرية،  المدنية  العليا،  الوظائف 
عرض مشاريع القوانين على البرلمان، الذي عليه أن 
يعطيها أولوية على سائر مشاريع القوانين، بل إنه 
يعطي نفسه أيضا صالحية تعيين ممثلي السلك 
معارضي  بعض  واحتج  الخارج«.  في  الدبلوماسي 
في  مدنية«  »دولة  تعبير  استخدام  على  الدستور 

نص الدستور عوضا عن »دولة علمانية«.
الوطنية  »اللجنة  رئيس  بلعيد  صــادق  وقــال 
بأسف  »ُأعلن  جديدة«  لجمهورية  االستشارية 
التونسي  الشعب  إزاء  للمسؤولية  كامل  وبوعي 
اللجنة  أن  المجال،  هذا  في  األخير  القرار  صاحب 
الرئيس  طرحه  الذي  المشروع  من  تماما  بريئة 

الستفتاء وطني«.
وأوضح أن المسودة التي نشرها سعيد »تنطوي 
على مخاطر وأوجه قصور كبيرة«. وأشار خصوصا 
إلى مادة عن »الخطر الداهم« تمنح رئيس الدولة 
»سلطات واسعة للغاية في ظروف يقرّرها بمفرده 

ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري«.
وعبر االستشهاد بمادة مماثلة في دستور العام 
السلطة  تولي  من  سعيد  قيس  تمّكن   ،2014
الكاملة في 25 يوليو 2021، عبر تعليق البرلمان 
وإقالة الحكومة التي يهيمن عليها حزب النهضة 

اإلسالمي المحافظ.

● الدستور التونسي

●  جنود جزائريون يشاركون في عرض عسكري في أحد شوارع العاصمة

الجزائر–وكاالتتونس–وكاالت



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
حجم الخسائر المباشرة الناجمة عن 

اإلقفال التعسفي للنفط في ليبيا 
خالل العام الجاري

قالوا

08

قال مدير عام العمليات في شركة البريقة للمنطقتين الغربية والجنوبية، 
خالد وهيبة، إن الشركة ليس لديها مشكلة في إمدادات الوقود، مضيفا 

أن مخازن المنطقة الغربية »تكاد تكون ممتلئة«.
وأشار وهيبة إلى أن عمليات التوزيع تسير بشكل جيد، وبزيادة 30 % 
ماليين   7 إلى  طرابلس  منطقة  في  وصلت  حتى  الطبيعي،  المعدل  عن 
لتر من الوقود في اليوم، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي 

التاسع للعام 2022، اإلثنين الماضي.
إلى  الوقود  محطات  على  طرابلس  في  الزحام  العمليات  مدير  وأرجع 
»استمرار انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجة الحرارة، وقطع عدد من 
ميناء  في  حمولتها  نفط  ناقلة  تفريغ  إلى  كذلك  الفتا  العامة«،  الطرقات 
طرابلس البحري اإلثنين الماضي، موضحا أن هذه الناقلة حملت نحو 34 

مليون لتر من الوقود.

»البريقة«: ال مشكلة في إمدادات الوقود

حفاظ الصين والواليات 
المتحدة على استقرار 
سالسل اإلمداد العالمية 
لمصلحة العالم

نائب رئيس الوزراء الصيني 
ليو هي

3.5
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8793دوالر أميركي
5.0037يورو

5.8215الجنيه االسترليني
1.2995الريال السعودي
1.3284درهم إماراتي
0.7273اليوان الصيني

2022 /7/6 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

الجزائر - عبد الرحمن أميني

طرابلس- الوسط

عبر  تاجرًا  و649  عمياًل   647 االستطالع  شمل 
منهم   %  96.7 نحو  ذكر  إذ  ليبيا،  في  مدينة   33
استخدامًا  األكثر  الوسيلة  هو  النقدي  الدفع  بأن 
فقط   % 2 أبلغ  في حين  المتاجر،  في  الزبائن  لدى 
لم  فيما  المحمول،  الهاتف  عبر  األموال  تلقي  عن 

.% 1 تزد حصة بطاقة االئتمان والخصم عن 
عن  آراؤهم  استُطلعت  الذين  التجار  سؤال  وعند 
اإللكتروني،  الدفع  استخدام  التي تحول دون  العوائق 
أوضح 24 % منهم أنهم ال يعرفون مقدمي الخدمات 
المالية، فيما أرجع 18 % منهم ذلك إلى غياب اإلنترنت، 
و1 % أرجعوا السبب إلى انقطاع الكهرباء، بينما اعتبر 5 

% منهم أن طرق الدفع المتعددة باهظة الثمن.

الموازية السوق  انتشار 
بأساليب  المتعلقة  بالمعلومات  يتعلق  وفيما 
حصول العمالء على النقد من خارج النظام المصرفي، 
التي تكون في الغالب أساليب حساسة، رفض 35 % 
أنهم   %  32 ذكر  بينما  اإلجابة،  المستطلعين  من 
حصلوا عليها نقدا مباشرة من أصحاب العمل، و24 

% عن طريق بيع الشيكات في السوق الموازية.
األداء  مؤشرات  معظم  أن  المبادرة  وذكرت 
فقط  النقدي  التعامل  تفضيلهم  للتجار  الرئيسية 
األخرى  الدفع  طرق  أن  كما  السيولة،  أزمة  سببها 
من  الكثير  وتستغرق  موثوقة  وغير  متوفرة  غير 
أن  حقيقة  يفسر  ما  »هذا  مضيفة:  والجهد،  الوقت 
بالنقود بسبب  االحتفاظ  يرغبون في  التجار  معظم 

عدم الثقة في طرق الدفع بشكل عام«.
التي  البديلة  الطرق  أن  إلى  المبادرة  وأشارت 
ترتبط  النقد  على  للحصول  العمالء  يستخدمها 
مشيرة  الليبي،  المالي  القطاع  في  الثقة  بانعدام 
استغالل الجهات الفاعلة في السوق الموازية النظام 
السكان  لدى  الثقة  عدم   2014 العام  منذ  المالي 

ومحدودية توافر الدينار الليبي في البنوك.

بالحرب  الفوري  التأثر  عن  ليبيا  تتخلف  لم 
أواخر  في  اندلعت  التي  أوكرانيا  في  الروسية 
لـ»المبادرة  استطالع  أظهر  فقد  الماضي،  فبراير 
تكاليف  أن  الليبية«،  السوق  لمراقبة  المشتركة 
 %  6.1 بنسبة  قفزت  الغذاء  سلة  من  األدنى  الحد 
بشكل  مدفوعة  الجاري،  العام  من  األول  الربع  في 
المواد  تكلفة  في   %  7.4 نسبتها  بزيادة  رئيسي 

النظافة. ومواد  الغذائية 
السوق  بمراقبة  الخاصة  المبادرة  هذه  وظهرت 
 ،2017 العام  من  يونيو  في  مرة  ألول  الليبية 
األميركية  المساعدة  مكتب  من  تمويلها  وتتلقى 
لألمم  السامية  والمفوضية  الخارجية،  للكوارث 

الالجئين. لشؤون  المتحدة 
األسبوع  خالل  نشر  الذي  االستطالع  وذكر 
هي:  أسعارها  زادت  التي  األصناف  أن  الجاري 
 ،%  6.3 و»الكسكس«   ،%  10 بنسبة  الطماطم 
 ،%  9.6 المعلبة  والتونة   ،%  6.4 النباتي  والزيت 

ومادة الدقيق11.7 %.
إجماال  السلع  مختلف  في  االرتفاع  مؤشر  وسجل 
32.3 %، مقارنة  زيادة نسبتها  الماضي  في مارس 
مارس  في  كورونا  جائحة  قبل  عليه  كانت  عما 

.2020
والتحديات  تخزينه  وإعادة  البنزين  بيع  وبشأن 
شمل  الذي  االستطالع  كشف  بهما،  المتعلقة 
استُطلعت  ممن   %  91 أن  وقود،  محطة   291
البنزين،  بتوفر  أقروا  والغرب  الشرق  في  آراؤهم 
شهري  خالل  للتر  دينار   0.15 سعر  بمتوسط 
الجنوب،  في  أما  الماضيين.  وفبراير  يناير 
التي  المرتفعة  األسعار  بعض  عن  اإلبالغ  فجرى 
ودينار  دينار،  و0.75  دينار،   0.15 بين  تراوحت 

للتر. واحد 

ق
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بنحو  العالمي  النمو  بطء  إلى  الدولي  للبنك  تنبؤات  آخر  تشير 
ما  2021 و2024، وهو  العامين  بين  الفترة  2.7 نقطة مئوية في 
يتجاوز ضعف التباطؤ الذي حدث في سبعينيات القرن العشرين في 
الفترة من 1976 إلى 1979. ولتجنب الدخول في فترة طويلة من 
الركود التضخمي، يجب على واضعي السياسات في العالم التركيز 

على خمسة مجاالت رئيسية.
العالمية  الحرب  منذ  األسوأ  الركود  من  سنتين  من  أكثر  وبعد 
الثانية من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(، أصبح 
االقتصاد العالمي معرض مرة أخرى للخطر، غير أن هذه المرة هناك 

ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في آنٍ واحد.
حتى وإن كان من الممكن تجنب الركود االقتصادي العالمي، فإن 
آثار الركود التضخمي السلبية يمكن أن تستمر لبضع سنوات، وربما 
ومتوسطة  منخفضة  االقتصادات  استقرار  بزعزعة  عواقبها  تتسبب 

الدخل، ما لم تتحقق زيادات كبرى على جانب العرض.
في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا، واالرتفاع الشديد لمعدل 
النمو  يتراجع  أن  المتوقع  من  الفائدة،  أسعار  وتصاعد  التضخم، 
للبنك  تنبؤات  آخر  وتكشف   .2022 العام  في  العالمي  االقتصادي 
الدولي عن تخفيض كبير في اآلفاق المستقبلية: إذ يُتوقع أن يتباطأ 
النمو العالمي بشكل حاد هذا العام إلى 2.9 % من 5.7 % في العام 

.2021
انتكاسة كبيرة  لقد تسببت جائحة كورونا باألساس في حدوث 
في مسار نمو الدخل وجهود الحد من الفقر في االقتصادات النامية، 
كما أن تداعيات الحرب تتسبب في تفاقم التحديات للكثير من هذه 
العام  في   %  3.4 نموها  معدل  يبلغ  أن  المتوقع  ومن  االقتصادات. 
2022، أي بالكاد نصف المعدل الذي وصلت إليه في 2021، وأقل 

بكثير من المتوسط السائد في الفترة بين 2011 و2019.
سيظل نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في العام 2023 أقل من 
مستوياته التي سادت قبل جائحة كورونا بنحو 40 % في االقتصادات 

النامية. وبالنسبة للكثير من الدول، سيكون من الصعب تجنب 
مخاطر الركود االقتصادي، ومع القيود المفروضة على إمدادات 
وشبكات  األسمدة  في  استعماله  في  سيما  ال  الطبيعي،  الغاز 
الكهرباء في الدول ألكثر فقرا، سيكون اإلعالن عن زيادات كبيرة 
في اإلنتاج على مستوى العالم عامال أساسيا الستعادة النمو غير 

التضخمي.
عالوة على ذلك، وصل الدين العام الخارجي في االقتصادات 
مستويات  إلى  النامية 
قياسية اليوم، وأغلبه تدين 
القطاع  من  لدائنين  به 
هذه  من  والكثير  الخاص، 
فائدة  أسعار  لها  الديون 
تقفز  أن  يمكن  متغيرة 

فجأة.
جميع  في  االقتصادات  إن 
اليوم  تتسم  العالم  أنحاء 
عليه  كانت  مما  أكبر  بمرونة 
في سبعينيات القرن العشرين؛ فالجمود الهيكلي في األجور وأسواق 
العمل أصبح أقل، وواضعو السياسات اليوم في وضع أفضل يمكنهم 

من التخلص من األوضاع المعاكسة المسببة للركود التضخمي.
تدابير  اتخاذ  التضخمي  الركود  مخاطر  تخفيض  وسيتطلب 
هذه  ففي  العالم،  حول  السياسات  واضعي  جانب  من  موجهة 
سيكون  العالمية،  األزمات  فيها  تتداخل  التي  االستثنائية  الحقبة 
على واضعي السياسات في كل مكان تركيز جهودهم على خمسة 

مجاالت رئيسية.
السكان  على  الواقعة  األضرار  من  الحد  عليهم  يجب  أوال، 
بدوره  وهذا  أوكرانيا،  في  الدائرة  الحرب  جراء  من  المتضررين 
توفير  تشمل  التي  لألزمة،  االستجابة  جهود  تنسيق  سيتطلب 
المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات الطبية واإلعانات المالية 
إلى المناطق التي مزقتها الحرب، والمشاركة في تحمل أعباء تدبير 
السكن لالجئين والنازحين داخليا وتوفير الدعم الالزم لهم، وربما 

إعادتهم إلى وطنهم.
المفاجئة  القفزة  مجابهة  السياسات  واضعي  على  يجب  ثانيا، 
في أسعار النفط والغذاء. فمن الضروري تعزيز إمداد السلع األولية 
استشرافية  بنظرة  تعمل  واألسواق  والطاقة،  للغذاء  الرئيسية 
السلع  إمدادات  للمستقبل، ومن ثم فإن مجرد اإلعالن عن ضمان 
في المستقبل سيساعد في خفض األسعار وتوقعات التضخم. كما 
وتجنب  االجتماعي  األمان  شبكات  دعم  البلدان  جميع  على  يجب 
تضخيم  في  تتسبب  التي  والواردات  الصادرات  على  القيود  فرض 

زيادات األسعار.
ثالثا، ثمة حاجة ملحة إلى تكثيف الجهود المبذولة لتخفيف أعباء 
البلدان  على  حادة  بالديون  المتعلقة  المخاطر  كانت  فقد  الدين. 
امتداد  الجائحة. ومع  التي سبقت  الفترة  الدخل حتى في  منخفضة 
مستويات المديونية الحرجة إلى البلدان متوسطة الدخل، ستتنامى 
المخاطر التي تواجه االقتصاد العالمي في ظل غياب جهود التخفيف 

السريع والشامل والكبير ألعباء الدين.
والجهود  االستعدادات  تدعيم  المسؤولين  على  يجب  رابعا، 
نطاق  توسيع  يأتي  أن  يجب  إذ  كورونا،  فيروس  الحتواء  الصحية 
تقديم  ذلك  في  بما  الدخل،  منخفضة  البلدان  في  التطعيم  جهود 

لقاحات فيروس كورونا، على رأس األولويات العالمية القصوى.
الكربون.  منخفضة  الطاقة  مصادر  إلى  التحول  تسريع  خامسا، 
من  المزيد  األحفوري  الوقود  على  االعتماد  تقليل  وسيتطلب 
ورفع  األنظف  الطاقة  ومصادر  الكهرباء  شبكات  في  االستثمارات 
على  السياسات  واضعي  على  وينبغي  الطاقة.  استخدام  كفاءة 
وتعديل  للمناخ،  مراعاة  تنظيمية  أطر  تأسيس  الوطني  الصعيد 

هياكل الحوافز، وتقوية اللوائح التنظيمية الستخدام األراضي.
أخيرا، إن استعادة الرخاء طويل األمد تتوقف على استئناف النمو 
بوتيرة أسرع ووجود بيئة أكثر استقرارا للسياسات القائمة على القواعد. 
أوكرانيا،  في  الحرب  تتوقف  أن  فما  ذلك،  لتوقع  وجيه  سبب  وثمة 
النمو  وإنعاش  األوكراني  االقتصاد  بناء  إلعادة  الجهود  ستتضاعف 

العالمي، بما في ذلك الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي.
من  التخفيف  السياسات  واضعي  على  يجب  ذلك،  غضون  وفي 
االرتفاع  العالم، ومنها:  التنمية في  تواجه  التي  األخرى  التهديدات 
الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، واستمرار ضغوط الركود التضخمي، 
عدم  وتزايد  متزايد،  بشكل  الخطيرة  المفرطة  الديون  وأعباء 
المساواة وعدم االستقرار، فضال عن المخاطر العديدة الناشئة عن 

تغير المناخ.

يجب على واضعي السياسات 
التخفيف من االرتفاع الحاد 

في أسعار الغذاء والطاقة

حل أزمة الركود التضخمي

ديفيد مالباس *

مبادرة مراقبة السوق الليبية:

● مسؤولون بغرفة التجارة في طرابلس خالل اجتماعهم مع السفير المصري لدى ليبيا

● عمال يفرغون شحنة دقيق في بنغازي

اإللكتروني؟ للدفع  ال 
مدينة   33 شمل  استطالعًا  المبادرة  أجرت  كما 
ليبية وأظهر أن 96.7 % من التجار يفضلون التعامل 
وبطاقات  اإللكتروني  الدفع  وسائل  عن  النقدي 

معظم  يرغب  إذ  السيولة؛  أزمة  بسبب  االئتمان، 
الدفع األخرى  بالنقود ألن طرق  االحتفاظ  التجار في 
تستغرق  أنها  عن  فضال  موثوقة،  وغير  متوفرة  غير 

الكثير من الوقت والجهد.

 الطماطم والتونة والزيت والدقيق 
ضمن أكثر السلع ارتفاعاً

المبادرة: فقدان الثقة يمنع 
انتشار طرق الدفع اإللكترونية

زيادة في أسعار الغذاء تتجاوز 6 %.. والجنوب األكثر تأثرًا بارتفاعات الوقود

اتفاق »ليبي - مصري« لتسهيل التعامل الجمركي لرجال األعمال
دريبيل  فرج  بطرابلس  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  بحث 
مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى عددًا من المسائل المتعلقة 
بتسهيل التعامل المالي والجمركي لرجال أعمال البلدين، وتنظيم العمالة 

المصرية في ليبيا.
الالزمة  الترتيبات  يتضمن  مقترح  إعداد  على  االتفاق  االجتماع  وشهد 
البلدين  من  المستثمرين  أمام  والجمركية  المالية  المعامالت  لتسهيل 
االقتصاد  وزارة  إشراف  وتحت  التجاري  والتبادل  التعاون  تعزيز  إطار  »في 
حسب  المختصة«،  والجهات  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتجارة 

بيان للغرفة اإلثنين الماضي.
التي تواجه رجال األعمال  المشاكل والعراقيل  المجتمعون  كما ناقش 
من منتسبي الغرفة على األراضي المصرية، وعدد من المقترحات لتسهيل 
كال  في  المنافذ  كافة  عبر  التجارية  الحركة  وانسياب  األعمال  رجال  تنقل 
البلدين، باإلضافة إلى مناقشة سير عملية تنظيم العمالة بالسوق الليبية 
تحت إشراف جهات االختصاص بالبلدين ودعم القطاع الخاص وتنشيط 

الحركة التجارية.
من جانبه، قال دريبيل إن »القطاع الخاص يشهد تحسنا ملحوظا مع 
التجارة والصناعة واالستثمار من خالل خطة عمل  تفعيل دوره بمجاالت 

وزارة االقتصاد«.
وأشار إلى سعي القطاع الخاص الليبي إلى رفع مستوى التبادل التجاري 
مع نظيره المصري والمساهمة في تفعيل المناطق الحرة »بهدف التوجه 
نحو السوق األفريقية التي ستسهم في تحقيق التنوع االقتصادي والتنمية 

بالمنطقة الجنوبية«.
 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مؤتمر  في  الكبير،  عمر  الصديق  المركزي،  ليبيا  مصرف  محافظ  شارك 
»أندرو كروكيت« - الدائرة المستديرة لمحافظي البنوك المركزية األفريقية 
في دورته الثالثة عشرة، الذي نظمته جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون 
مع مركز دراسات االقتصادات األفريقية ومؤسسة »جي بي مورغان« المالية 

األميركية.
ظل  في  الكلي  االقتصاد  إدارة  حول  تركز  المؤتمر  إن  »المركزي«  وقال 
الحظر  مع  والتعامل  العالمية،  السلع  أسعار  وتذبذبات  الدولية،  األزمات 
العالمية،  المالية  المنظومة  على  السيبراني  األمن  وتهديدات  االقتصادي، 

والعمالت االفتراضية للبنوك المركزية.
وشارك في فعاليات المؤتمر الذي أقيم بمدينة أكسفورد البريطانية خالل 
الفترة من 27 إلى 29 يونيو، عدد من محافظي البنوك المركزية وصندوق 

النقد الدولي وخبراء مختصون وأكاديميون من جامعة أكسفورد.

مشاركة ليبية في مؤتمر يتناول كيفية التعامل مع الحظر االقتصادي
11.8 مليار دوالر إجمالي إيرادات النقد األجنبي

السعر بالدوالرنوع الخام

103.83برنت

100.05غرب تكساس

113.24دبي

113.20سلة أوبك

110.85خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/6/ 2022

حكومة الدبيبة: لجنة لتحديد 
مصادر تمويل ديوان الحبوب

مصر تواجه غالء القمح
 بـ »خبز بالبطاطا«

إلى  مصر  الحبوب،  وتصدير  العالمية  الغذاء  أزمة  دفعت 
تستورده  الذي  القمح  أسعار  ارتفاع  مع  بدائل  عن  البحث 
شعبة  طرحت  إذ  وأوكرانيا،  روسيا  من  المصرية  الدولة 
التوسع  إمكانية  مسألة  التجارية  القاهرة  غرفة  في  المخابز 
على  للتغلب  والبطاطا  القمح  من  المخلوط  الخبز  إنتاج  في 

األزمة.
الدولة  اتجاه  إن  حماد،  عطية  المخابز  شعبة  رئيس  وقال 
أجل  من  يأتي  العيش  رغيف  صناعة  في  البطاطا  إلضافة 
من  »بالرغم  كبيرة،  بكميات  استهالكه  وعدم  القمح  توفير 
مقبلة«،  أشهر  ستة  لمدة  يكفي  القمح  من  مخزون  وجود 

الماضي لموقع »جريدة األهرام«. الخميس  حسبما ذكر 

»الروسية-األوكرانية« بالحرب  مصر  تأثر 
األوكرانية  الروسية  بـ»الحرب  تتأثر  بالده  أن  حماد  وأكد 
وعلى  ستنتهي  متى  نعلم  ال  والتي  المعالم،  واضحة  غير 
مصر  وليس  العالمي،  الغذاء  على  أثرت  أنها  كما  وضع،  أي 

فقط«.
إجراء  في  أسهمت  المصرية  الحكومة  أن  إلى  وأشار 
في  نقصان  دون  العيش  رغيف  لتوفير  والدراسات  األبحاث 
بانه  العيش  رغيف  واصفا  جدا،  جيدة  حلول  وعبر  الكميات 
البطاطا  أن »فكرة دخول  أحمر«، موضحا  »أمن قومي وخط 
تحت  تزال  ال  العيش  رغيف  صناعة  في  أساسي  كمكون 
متى  نعلم  وال  الزراعة،  وزارة  خالل  من  والبحث  الدراسة 

تطبيقها«. سيبدأ 

التجربة على عدد قليل من السكان
رغيف  صناعة  منظومة  أن  أعلنت  الزرعة  وزارة  وكانت 
الجديد،  الوادي  محافظة  في  طبقت  البطاطا  من  العيش 
تعداد  وذات  صغيرة  محافظة  أنها  إلى  ننتبه  أن  علينا  »لكن 

التجارية. الغرفة  المسؤول في  قال  سكاني قليل«، حسبما 
رغيف  صناعة  منظومة  على  نحكم  »حتى  وواصل: 
في  تطبق  أن  يجب  صحيح  بشكل  البطاطا  من  العيش 
وفي  الكبير،  السكاني  التعداد  ذات  الكبيرة  المحافظات 
نحن  سنضع  بالبطاطا  المصنع  رغيف  منظومة  تطبيق  حالة 
الظروف  لمواجهة  الدولة  يد  في  أيدينا  المخابز  أصحاب 
الفكرة  تطبيق  حال  في  أنه  على  حماد  وشدد  االستثنائية«. 
نسب  حول  حكومية  تعليمات  على  المخابز  أصحاب  سيحصل 

اإلنتاج. الرغيف وتكلفة  البطاطا وسعر  خلط 
تداول  حظر  المصرية  الحكومة  قررت  الماضي،  مايو  وفي 
القمح المحلي مع أي جهة بخالف الحكومة وذلك حتى نهاية 

أغسطس.
وتسعى الحكومة المصرية إلى شراء كامل المحصول من 
طن  ماليين   6 جمع  تستهدف  بينما  المحليين،  المزارعين 
في  الحرب  تسببت  أن  بعد  العام  هذا  المحلي  القمح  من 
األسود  البحر  الشحنات من موانئ  أوكرانيا في توقف معظم 
التي تعتمد عليها مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في 

العالم.

عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  كلف 
المالية والتخطيط والتجارة واالقتصاد، بتشكيل  الدبيبة وزراء 

لجنة إلعداد ميزانية ديوان الحبوب ومصادر تمويلها.
جاء ذلك بعد أن طلب وزير التجارة محمد الحويج من الدبيبة 
إعطاء اإلذن لوزيري المالية والتخطيط إلعداد تلك الميزانية، 

خالل اجتماع مجلس وزراء الحكومة اإلثنين الماضي.
على  الحفاظ  في  الحبوب  ديوان  أهمية  إلى  الحويج  وأشار 
غذائية  أزمة  أي  ومواجهة  مستقرة،  بصفة  الخبز  رغيف  توفير 

طارئة قد تقع نتيجة األوضاع العالمية.
وفي أول يونيو الماضي، وافقت حكومة الدبيبة على إنشاء 
ومستمر  دائم  بشكل  الالزمة  الكميات  لتوفير  للحبوب  ديوان 
تقلبات  في ظل  والمحلية، خصوصا  العالمية  األسعار  وبأفضل 

أسعار الحبوب بعد حرب روسيا على أوكرانيا.
ووقتها قال الحويج: »الحظنا أن المخزون متذبذب وأسعاره 
مختلفة واقترحنا هذا المشروع وهدفه األساسي يتمثل في شراء 
المحصول في وقت الحصاد بأسعار أقل مما هي في البورصة«.
27 يونيو، وأكد أن  بعد ذلك، اجتمع الوزير مع الدبيبة في 
ليبيا كافٍ، مضيفا: »ال توجد أي مخاوف  الدقيق في  المخزون 
إلى  الوزارة«، مشيرا  المعتمد من  بالسعر  للمخابز  من توفيره 
متابعته المستمرة لمدى توافر الدقيق، مع اإلدارات المختصة.

●  االجتماع األخير لمجلس وزراء حكومة الدبيبة

● مصري يحمل أرغفة خبز

ضمن  متواضعة  مرتبة  على  ليبيا  حافظت 
الدول العشر العربية األكثر إنتاجًا للغاز الطبيعي، 
لمستويات  أسعاره  ارتفاع  من  االستفادة  مفوتة 
السياسية  االنقسامات  تعرقل  فيما  تاريخية، 
آخر  وفق  وذلك  اإلنتاج،  هذا  زيادة  طموحات 
البيانات الصادرة عن شركة »بريتش بتروليوم« 

البريطانية. النفطية 
»بي  عن  الصادرة  البيانات  أحدث  وكشفت 
دول   10 أسماء  عن  الماضي  يونيو  في  بي« 
الطبيعي  للغاز  المنتجة  العربية  الدول  أكبر  تُعد 
المراجعة  ضمن  البيانات  وجاءت   .2021 خالل 

البريطانية. للشركة  السنوية  اإلحصائية 
مع  الثامنة  المرتبة  في  خاللها  ليبيا  وحلت 
البالد  تعانيها  التي  السياسية«  »االنقسامات 
أثرت  فيما  إنتاج،  رفع  أخرت  والتي  سنوات  منذ 
الحقول  في  حدثت  التي  اإلغالق  عمليات  كذلك 

والموانئ أكثر من مرة خالل السنوات األخيرة.
الغاز  من  الليبي  اإلنتاج  أن  اإلحصائية  وتبين 
 12.4 إلى  الماضي  العام  خالل  ارتفع  الطبيعي 
متر  مليار   12.1 مقابل  سنويا،  مكعب  متر  مليار 

النفط  قطاعا  يبقى  حين  في   .2020 في  مكعب 
السياسي  »الوضع  بسبب  تذبذبًا  يعانيان  والغاز 
النمو  إمكانات  من  يحد  ما  واالنقسامات«  الهش 

أكثر.

العربية الدول  ترتيب 
 177 بإنتاج  األولى  المرتبة  في  قطر  وجاءت 
في  والسعودية   2021 خالل  مكعب  متر  مليار 
مكعب،  متر  مليار   117.3 بإنتاج  الثانية  المرتبة 
ثم الجزائر 100.8 مليار متر مكعب، ومصر 67.8 
57 مليار متر مكعب،  مليار متر مكعب، واإلمارات 

مكعب،  متر  مليار   41.8 عمان  سلطنة  تليها 
 12.4 ليبيا  ثم  متر مكعب،  مليار   17.4 والكويت 
متر مكعب،  مليار   9.4 والعراق  متر مكعب،  مليار 

2.9 مليار متر مكعب. وأخيرا سورية 
قفزت  األوكرانية  الروسية  األزمة  وبسبب 
تاريخية في وقت يعمل  الطاقة لمستويات  أسعار 
الغرب على البحث عن بديل للنفط والغاز القادم 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  ارتفع  وقد  موسكو،  من 
الماضي ليصل إلى  العام  4.8 % في  عالميا بنحو 
3861.5 مليار  4036.9 مليار متر مكعب، مقابل 

في العام السابق له، حسب شركة »بي بي«.

الليبية الصادرات  تراجع 
إلى ما يقرب  الليبية  النفط  وتراجعت صادرات 
الماضي؛ حيث أدى  العام  من ثلث ما كانت عليه 
عدم االستقرار السياسي إلى تعليق الشحنات من 
انخفاض  ويهدد  الرئيسية.  موانئها  من  اثنين 
اإلمدادات الليبية بضغوط أكبر على سوق النفط 
العالمية، في أعقاب غزو أوكرانيا، مع ارتفاع خام 

40 % هذا العام. برنت بنحو 
قيمة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وقدرت 
النفطية  المنشآت  إغالقات  عن  الناجمة  الخسائر 
دوالر  مليارات   3 أي  ليبي  دينار  مليار   16 بنحو 

حتى األول من يوليو الجاري.
انخفض  النفطي  اإلنتاج  إن  المؤسسة  وقالت 
اليومية  الصادرات  تراوحت  حيث  حاد،  بشكل 
بين 365 و409 آالف برميل في اليوم، بانخفاض 
معدالت  عن  اليوم  في  برميل  ألف   865 قدره 
فقدان  على  الطبيعية، عالوة  الظروف  في  اإلنتاج 
حقل  غاز  من  اليوم  في  مكعب  قدم  مليون   90
في  مكعب  قدم  مليون   130 وحوالي  »الفارغ«، 

»أبوالطفل«. لحقول  الطبيعي  الغاز  اليوم من 

النقد  إيرادات  أن  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
العام  من  األولى  الستة  األشهر  خالل  األجنبي 
بلغ  بينما  دوالر،  مليار   11.8 بلغت  الجاري 
مليار   13.1 األجنبي  النقد  استخدامات  إجمالي 

دوالر.
النفقات  عن  »المركزي«،  بيانات  وأظهرت 
يناير  من  األول  من  الفترة  خالل  واإليرادات 
النقد  إيرادات  أن  يونيو  نهاية  إلى   2022
الفترة  تلك  خالل  المصرف  إلى  الموردة  األجنبي 

دوالر  مليار   2.5 منها  دوالر،  مليار   11.8 بلغت 
من إتاوات عن سنوات سابقة.

األجنبي،  النقد  الستخدامات  بالنسبة  أما 
و568  مليارات   8 تخصيص  البيانات  فأظهرت 
المصارف  حسابات  لتغذية  دوالر،  مليون 
دوالر  مليون  و988  مليارات   4 تشمل  التجارية، 
و522  مليارات  و3  المستندية،  لالعتمادات 
و58  الشخصية،  األغراض  لسداد  دوالر  مليون 

مليون دوالر للحواالت.

القاهرة- الوسط

سبها- الوسط

االنقسامات تعرقل طموحات زيادة إنتاج الغاز في ليبيا
»بريتش بتروليوم«:

 إنتاج ليبيا بلغ 12.4 مليار متر 
مكعب سنوياً في 2021

قطر األولى عربياً تليها السعودية 
ثم الجزائر في إنتاج الغاز

المجلس البلدي: مكتب المراقبة المالية يقدم 
خدماته ألكثر من 17 ألف مواطن

● موظفون بشركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز

● مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها بعد تعرضه للحريق

حريق مبنى الخزانة في سبها.. و»مالية الوحدة«: يؤثر على صرف املرتبات
مدير األمن: رواتب يونيو جاهزة

النيران  إضرام  إن  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  المالية  وزارة  قالت 
في مكتب مراقبة الخدمات المالية في سبها »يؤثر سلبًا على صرف مرتبات 
الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة في حينه، كما يؤثر على تقديم 

الخدمات للمواطنين في المنطقة«.
تظاهرات  وقع خالل  الذي  المكتب  الماضي حريق  السبت  الوزارة  ودانت 
للمحتجين على األوضاع السياسية في المدينة، مضيفة أن أعمال »الشغب 

والتخريب والحرق التي تعرض لها منافية للقانون والشرع«.
المعنية بضرورة مساءلة مرتكبي هذه األحداث  الجهات  الوزارة  وطالبت 
التظاهر  في  »الحق  على  وشددت  النافذة«.  التشريعات  ألحكام  »وفقًا 
واالحتجاج السلمي وفق السياق المحدد قانونًا على أن تراعى في ذلك قدسية 

وحرمة ممتلكات ومقدرات الدولة الليبية باعتبارها ملكًا للمواطنين كافة«.
المالية  إن مكتب خدمات مراقبة  البلدي سبها  المجلس  قال  من جانبه، 
الوثائق  كامل  »تلف  إلى  الفتًا  مواطن،  ألف   17 من  ألكثر  خدماته  يقدم 
والمستندات الموجودة بالمبنى، المتعلقة بالمواطنين، وهو ما سيكون لها 

أثر بالغ من تأخر اإلجراءات المالية للمواطنين بالمنطقة«.

تلف وثائق مكتب المراقبة المالية
التظاهرات  خالل  وقعت  التي  التخريب  »أحداث  المجلس  واستنكر 
األحداث  أن هذه  معتبرًا  المدينة«،  في  السياسية  األوضاع  على  االحتجاجية 
»جريمة«، مشيرًا إلى تلف وثائق مكتب خدمات المراقبة المالية نتيجة اعتداء 

بعض المحتجين.
وشدد المجلس على أنه »ال يقف ضد مطالب المواطنين وحريتهم بأي 
شكل من األشكال طالما كانت تلك المطالب شرعية وُطلبت بشكل قانوني 
األساليب  تمثل  ال  والتصرفات  األعمال  هذه  مثل  »لكن  مضيفًا:  وسلمي«، 
إلى  تؤدي  غوغائية  أعمال  هي  وإنما  بالحقوق،  للمطالبة  الديمقراطية 
الفوضي وعدم احترام قوانين الدولة الليبية«، محمال مرتكبي »هذا الجرم 

كافة المسؤولية، وما يترتب عليها من نتائج«.

الرواتب جاهزة
بدوره، تفقد مدير أمن سبها العميد أسامة عويدان مبنى مراقبة الخدمات 
وأكد  اإلدارية.  والمكاتب  بالمبنى  لحقت  التي  األضرار  للوقوف على  المالية 
وقت  أقرب  في  للمصارف  وستحال  جاهزة  يونيو  شهر  »رواتب  أن  عويدان 

ممكن«، الفتًا إلى وقوع أضرار مادية في بعض المكاتب.
أمن  األمن عن »تجهيز صالة متكاملة في ديوان مديرية  وتحدث مدير 

سبها لموظفي مكتب مراقبة الخدمات المالية سبها ألداء أعمالهم وخدمة 
المواطنين حتى استكمال صيانة مبنى )الخزانة العامة(«.

لألجسام  للتمديد  رفضًا  الماضي  الجمعة  سبها  في  محتجون  وتظاهر 
دون  االنتخابات  إجراء  نحو  والتوجه  بحلها  مطالبين  الحالية،  السياسية 
مماطلة أو تأجيل؛ بالتزامن مع تظاهرات مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس 
ومدينتا مصراتة وطبرق. وهتف المشاركون في تظاهرة سبها قائلين: »ال 
السلبية  للتمديد نبو برلمان جديد« مطالبين أهالي فزان بضرورة ترك  ال 

والمطالبة بحقوقهم.
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ابن الطاهر.. جرت السواقي 
وخوذ لعبتك

براءة التشاؤم

سالم الكبتي

عبد الكافي المغربي

الحركات الصوفية الليبية 
والجهاد.. العيساوية )2(

الطرق  من  عددًا  نحوها  تجر  أن  حاولت  إيطاليا  أن  سابقة  مقالة  في  ذكرنا 
ذلك؛  في  فشلت  لكنها  األخيرة  مع  توازنًا  تخلق  كي  السنوسية  غير  الصوفية 
السنوسية  غير  الصوفية  الحركات  تلك  توزع  اإليطالية  المخابرات  درست  لقد 
بدقة وعرفت طرقها وعاداتها وأفكارها وتوزع زواياها عبر البالد، وفيما يتعلق 

بالعيساوية وجدت إيطاليا اختالفًا كبيرًا بين تلك الزوايا العيساوية فيما بينها.
العائالت  بين  الذي  االختالف  لهذا  سببا  يجد  أن  شيرستيك  ايغور  يحاول 
فيلجأ  وواضحة  متماسكة  بدت  التي  »السنوسية«  الحركة  بعكس  العيساوية 
أن  ليجد  المقارنة  باب  من  للحركتين  والجغرافي  التاريخي  الجانب  لدراسة 
بعكس  تكون  أن  مؤسسها  لها  أراد  كما  صافية  حركة  بقيت  السنوسية 
العيساوية؛ فمؤسس السنوسية السيد محمد بن علي السنوسي عاش في ليبيا 
في القرن التاسع عشر بينما ولدت العيساوية في فاس في القرن السادس عشر 
البالد مما خلق  أماكن مختلفة من  وفي  زمنية  مراحل  على عدة  ليبيا  ودخلت 
فوارق كثيرة بين مختلف عائالتها، والنقطة الثانية التي تؤخذ على العيساوية 
هو أنها انحرفت خالل األربعة قرون التي تلت وفاة مؤسسها الشيخ بن عيسى 
أتباع  وأدخل  وحده(  هلل  )والكمال  الكامل  الشيخ  لقب  أتباعه  عليه  أطلق  الذي 
العربية( بعد وفاة شيخهم طقوسًا لم تكن في  البلدان  )في بعض  العيساوية 
وتقديم  والسحر  الشياطين  ومدح  بالحيوان  التشبه  البدع  تلك  من  الحركة؛ 

قربان الماعز وغيرها.
لقد تناول الباحث ايغور شيرستيك الكثير عن العيساوية في رسالة الدكتوراة 
التي أعدها بجامعة لندن وهي رسالة تزيد على الثالثمئة صفحة وتحمل عنوانًا 

مثيرًا »األسرار الليبية: من الصوفية والباطنية إلى دولة الجماهير«.
)2(

كانوا  الغربيين  من  العيساوية  عن  كتبوا  من  بعض  أن  شيرستيك  يرى 
مخطئين حين رأوا في طقوس »العيساوية« فقط نوعا من الهستيريا الجماعية 
)كما يقول الباحث الفرنسي اندريه في كتابه المشهور عن الحركات الصوفية 
مثل  الغريبة  لألفعال  إال  هؤالء  يتنبه  ولم   )1956 العام  الصادر  اإلسالمية 
غرس  مثل  المازوشية  أفعالهم  وكذلك  »الحضرة«  أثناء  بالحيوانات  تشبههم 
التي لم تكن موجودة في  الشياطين  السكاكين في بطونهم ورقابهم ومدح 
الحركة  الغربيين حكموا على  الباحثين  أن  العيساوية ويرى شيرستيك  بدايات 
الحركة  يدرسوا  أن  عليهم  وكان  على حقيقتها  الظواهر  تلك  يدرسوا  أن  دون 
كما ظهرت في القرن السادس ال لما وصلت إليه من طقوس في العصر الحالي 
عليه  تشجع  الشعبي  التراث  من  نوع  إلى  الصوفية  الحركة  تلك  تحولت  حيث 
بعضُ الحكومات العربية ألسباب تخصها. ويقول أن أغلبية أخوان العيساوية 
من  شكل  هو  »السر«  أن  يعتبرون  ليبيا  في  بهم  التقى  الذين  المعاصرين 
»الحضرة«  في  الباحث  يجد  ولم  أكثر  ليس  الغيب  عوالم  على  االطالع  أشكال 

العيساوية الليبية ما يحدث من طقوس في عدد من البلدان األخرى.
)3(

ويجد شيرستيك )بعكس اإليطاليين( العيساوية حركة منظمة لكن انقسامها 
و  »األســرار«  مع  وتعاملها  فهمها  في  تختلف  يجعلها  ما  هو  عائالت  عدة  إلى 
يقول أن الشخص ال يمكن أن يفهم العيساوية إال إذا نظر إليها من عدة زوايا 
وركز على نقطة مهمة تشغل بال الغربيين وهي تعامل العيساوية مع السحر 

وأمور الصوفية الباطنة.
لقد اهتم الليبيون من إخوان العيساوية طبعا بالجانب الروحي والذين كانوا 
يقومون بالكرامات في الزمن الماضي فعلوا ذلك في حدود الطقوس الدينية 
مقالة  في  إليها  سنعود  مراحل  ثالث  إلى  تنقسم  عندهم  »الحضرة«  وكانت 
قادمة. ويقول الباحث إن تطور ليبيا في منتصف القرن الماضي جعل العيساوية 
لألسرار  مكان  هناك  يبق  لم  أنه  اليوم  يرون  حيث  أساليبهم  من  يطورون 

والكرامات بعد أن انتهى االستعمار.
)4(

فيما يتعلق بمقاومة االحتالل اإليطالي )وهو موضوعنا هنا( والذي أطلق عليه 
للعيساوية طريقتهم  كان   »Jihad made of miracles‘« الباحث مصطلح 
التي جاهدوا بها وهو ما عُرف بـ»الجهاد بالكرامات«. نقل ايغور شيرستيك في 
رسالته عدة روايات وطرحها كأمثلة من صور المقاومة التي قام بها العيساوية 

ضد االحتالل اإليطالي.
سيدي  أن  تقول  مشهورة  روايــة  الباحث  جمعها  التي  الروايات  بين  ومن 
وليد  بني  منطقة  في  الطليان  على  كرامات  بهجوم  قام  الصراري  نويجي 
المسلمين  قدرة  على  دليل  عن  باحثا  جاء  إيطاليا  جنراال  نويجي  تحدى  حين 
ومعجزاتهم وكان من الكرامات التي قام بها نويجي هي طعن الجنرال دون أن 
يصبه بأذى وكانت الروايات تبدأ دوما بشيء مثل هذا ... أي أن يطلب الضابط 
اإليطالي )الذي يكون قد درس مسبقا أفعال العيساوية( دليال على أن الشخص 
»مرابط« حقيقي وكان رد فعل الضابط بعد مشاهدة الكرامات عادة إما اعتناق 

اإلسالم أو التحول إلى المعاملة الحسنة نحو الليبيين واحترام دينهم.
سيدي  حول  رواية  هي  رسالته  في  إيغور  ذكرها  التي  األخرى  األسماء  ومن 
عبداهلل الفيتوري الذي ولد في مدينة العجيالت وكان صاحب كرامات جهادية 
نفوه مع  ثم  السجن  أودعوا سيدي عبداهلل  اإليطاليين  أن  الرواية  تلك  وتقول 
ضابط  حراسة  تحت  عبداهلل  سيدي  كان  حيث  بونزا  جزيرة  إلى  آخرين  لييين 
إيطالي مرضت ابنته بمرض لم يقدر األطباء على عالجه فقام سيدي عبداهلل 
اإليطاليون؛ شُفيت  األطباء  فيه  فيما فشل  فنجح  الصغيرة  على  القرآن  بتالوة 

الطفلة من مرضها الغريب فجرى إطالق سراح سيدي عبداهلل.
)5(

السحر  باستعمالهم  شيرستيك  بهم  التقى  الذين  العيساويون  اعترف  لقد 
قد  الكرامات  زمن  أن  للباحث  أكدوا  لكنهم  الصوفية  من  الباطني  والجانب 
يعد  لم  لكن  االحتالل  زمن  في  أجدادهم  به  قام  بما  فخورون  وأنهم  انتهى 
عن  وللدفاع  للضرورة  وقتها  كانت  وأنها  للكرامات  هذا  زمننا  في  حاجة  هناك 
مع  تعارضها  من  بالرغم  الجهاد  من  نوعا  وكانت  اإليطاليين  ضد  النفس 

االسالم الصحيح.
هذه الكرامات لم تنته في الواقع بل كان ايغور شيرستيك شاهدا على بعض 

الكرامات في زمننا الحاضر سواء في شرق ليبيا أو غربها حيث أقام سنوات..
سنعود لشهادته تلك في مقالة منفصلة.

محمد قصيبات

خالل  من  كبيرة  الوطن  صــورة  تبدو 
الغيوم السوداء.

ثــمــة تــفــاؤل. ثــمــة إشـــراقـــة. ثمة 
يموت  ال  يغيب..  ال  الوطن  نهوض. 
الشمس  خيوط  وفي  األطفال  عيون  في 
الكلمات..  حروف  وفي  القمر  ضوء  وفي 
ــل شـــيء. إنـــه ذلـــك الــوطــن  وفـــي ك
طغت  وإن  حتى  يعيش  ــذي  ال الكبير 
التي  الكريهة  الــصــور  معالمه  على 
صور  العموم.  في  إليه  وتسيء  تُشينه 
إلى  الجائعين  والجشعين..  الطماعين 
المتهالكين  المتكالبين  صور  الحرام. 
ال  واألمــوال.  والمناصب  الكراسي  على 
رائعة  سيرة  أو  نظيفًا  تاريخًا  يريدون 
القادمين من بعدهم..  لهم وألحفادهم 

من بعيد.
هل شبعوا؟

يستمرئون  ــون  ــزال ي ال  إنــهــم  ــال.  ك
الحرام ويستهزئون بالوطن

وتاريخه وأمجاده وأجياله. بالتضحيات 
وبالتاريخ الذي ال ينسى.

هل استحوا؟
أبدًا. وبالطبع ال. إن الحياء من صفات 

الصابرين. المؤمنين 
المؤمنون  فيه  يموت  ــان  زم ــذا  وه
يطغى  اللئيم.  والخُلق  اللؤم  ويطغى 

التافهون اللصوص بال حياء.
هل استيقظ ضميرهم؟

إنهم هكذا  لهم.  فال ضمير  ال.  أيضا. 
وكفى.  األرض  على  تسير  مخلوقات 
شرف  دون  قيم.  دون  أعلى.  مثل  دون 
بالحرام  أمعاءها  تمأل  مخلوقات  وكرامة. 
المجارير.  في  يسير  وتتركه  تشبع.  وال 

وتغفل عن التاريخ والوطن.
إشراقات  بل  إشراقة  تبرز  ذلك  ومع   ..
في وجه السواد وكل شيء قاحل وكالح. 

تنهض دروس من الماضي القريب.
وال  التاريخ  هذا  يعرفون  ال  ولكنهم 
بالماضي  يتعظون  وال  معرفته  يريدون 
يفهمون  ال  إنهم  منه.  واالســتــفــادة 
أدبارهم  ويولونه  اإلطالق  على  التاريخ 

وأقفيتهم.
كشموخ  شموخ  لألوطان  ذلك  ومع   ..
والغربي  األخضر  في  الراسيات  الجبال 
رغم  تنهض  أمجاد  ــان  األوط وألجيال 
ــاطــات مــن خالل  االنــكــســارات واإلحــب

الغيوم السوداء.
وجه  في  أيضًا  الكلمات  تشمخ  وهنا 

التشاؤم،  أكبر  منا  يستأدي  »بالتريس« 
بالحميم  المشبع  لعنوانه  فقط  ليس 
وإقصائه  العدواني،  والعنفوان  الذكوري 
منهن  عزمهن  صدق  )من  الليبية  للمرأة 
البنيان  هــذا  تقويض  من  النزاهة(  على 
انتفاضات  من  نسخة  »بالتريس«  المنهار. 
في  العشرين  كثورة  العشوائية،  الشارع 
حزب  ضد  مشين  بإخفاق  باءت  التي  العراق 
السعيد  الغرب  وفي  جيبك..  امأل  »ســارع 
والشارع  الــشــارع،  يغضب  قصرك«.  ابني 
غضبه  يهب  السياسي،  الوعي  إلى  يفتقر 
ال  السياسي  فالحل  اقتصادية،  ألسباب 

يرجى منه.
بوكليب،  جمعة  الكاتب  مع  نقاش  في 
صادفت  الورفلي،  المختار  بدرالدين  ومع 
األمم  أكثر  وهي  ليبيا،  بأن  تفاؤال  منهم 
لتبدو  حتى  تشرذما،  وأشدها  تخلفا  العربية 
وانتعاش،  استقرار  ــة  دول إزاءهـــا  الــعــراق 
الملتزم  رئيسها  وتنتخب  نفسها،  سترمم 
والتي  الغربية،  الديمقراطية  بقواعد 
عقد  امتداد  وعلى  قادتنا،  عند  استقرت 

وبعض عقد، تحت »السباط«.
من  مثقفينا  ــال  حـ ــذا  هـ ــان  كـ وإذا 
المستقبل  صــورة  تكون  فكيف  التفاؤل، 
الجهل  فــي  المغرقين  المواطنين  عند 
التصورية؟  انقساماتهم  في  والمتخبطين 
خطوة  ــالم  اإلسـ »ســيــف  بعضهم  يــقــول 

المجيد  للشاعر  يظل  هنا  والزيف.  القبح 
أحد  يستطيع  وال  بأغانيه  يهتف  أن 
الشاعر  ينهض  تغييبه.  أو  صوته  كسر 
أغنية  الوطن  أبناء  يعلم  بالهتاف.. 
تحمل  وجميلة..  رائعة  لكنها  بسيطة 
تتضاءل  عالية  وقيمة  وطنية  تربية 
أغنية  الصفيقة.  الوجوه  أمامها  وتنهار 
والتصريحات  الخطب  تفشل  حين  تنجح 
هي  ــب.  ــاذي واألك والبيانات  والــوعــود 
وتمسك  للتاريخ  وقيمة  للغد  تربية 
لمستقبله  وصنع  إليه  وانتماء  بالوطن 

الرحب.
)ابن  أو  شقليلة  الطاهر  محمد  هذا 
يقدم  التسمية  تحلو  كما  الــطــاهــر( 
الستينيات  من  بعيد..  من  شموخ  في 
ــة وهـــو الــمــعــلــم الــمــربــي  ــمــاضــي ال
والعطاء..  التجربة  صاحبة  والشخصية 
الذي  القادم  ليبيا  طفل  يخاطب  هو  ها 
الكالحة..  الوجوه  بين  من  به  يحلم 

يقول له في صفاء:
)خوذ لعبتك واقعد احداي ألعبها ...... 

لعبك أوليدي للعيون طربها(
وحسك   ..... ــي  روح ايــزهــي  )لعبك 

برالي م الحياة جروحي(
)أنت أمل وطنك ولدي بروحي ..... ترا 

قول أوليدي ليبيا
واكتبها(

 ..... توحي  لقلبي  وحركاتك  )كالمك 
أعمال باهية تعمل صعيب طلبها(

ــراس  ول  ..... نافع  لهلك  )بتكون 
وطنك باعمالك رافع(

 ..... مدافع  للبالد  وقلمك  )لسانك 
اتنشن على قلوب العدى تضربها(

 ..... مدافع  عليه  وديما  تنصره  )الحق 
وشهرة كبيرة في الوطن تكسبها(

الحكيم.  لقمان  مثل  البنه  أب  وصايا 
الــركــام.  ــط  وس ــادم  ــق ال ليبيا  لطفل 
مصداقية وبساطة دون تكلف أو تصنع. 
تغرس  األغنية.  في  البسيطة  الوطنية 
ألحد  تعصب  دون  ليبيا  وحب  االنتماء 
أو مغاالة أو انحياز لجهة أو تيار أو حزب 
مناصب.  أصحاب  أو  مجلس  أو  قبيلة  أو 

انحياز للوطن وفقط بكل إعزاز وحنو:
ليبيا وأكتبها(. جمال  أوليدي  )ترا قول 

في الكلمة والتعبير
التصوير  إنــه  ــصــورة.  وال والخطاب 
ويرسمها  بالكلمات  يغني  الذي  الناطق 
الشاعر  روعة  إنها  الوطن.  جبين  على 

 1951 دســتــور  تريد  وطائفة  ــام«،  ــألم ل
وأخــرى  الملكي،  النظام  دون  الفيدرالي 
أتى عبر بوابة  العسكري وإن  الحكم  ترفض 
الطائفي  المعترك  هــذا  في  االنتخابات. 
ال  والتي  الدولية،  التدخالت  أوقدته  الذي 
إلى  صراعها  لمد  ديمقراطي  خيار  يردعها 
يكون  مبينا،  خسرانا  الخاسرة  األرض  هذه 
من  أكثر  الصومالي،  أو  األفغاني  النموذج 
القاهرة  القوة  على  القائم  العراقي  الحل 
الحكومة  سلطة  لــفــرض  ــران  إيـ لحلفاء 
البالد، مستقبل  الفاسدة على كامل مساحة 
المتسلطين  يعد  بما  الكئيب،  بــالدنــا 
والفاسدين من مكاسب وتوسع مشاريعهم 
بدخلها  الغربية  االقتصادات  تدعم  التي 
من  أجــيــال  تنسلخ  ولــســوف  الــضــريــبــي، 
إلى  وتنحدر  اإلنساني،  النوع  خصائص 

وهدة البهيمية، المحرومة والهدامة.
برقاوي-طرابلسي،  تــوافــق  غياب  فــي 
حكماء  من  الجديدة  الوجوه  توافق  يكون 
بالكيانات  نكفر  أننا  بما  وحركيين،  ومشايخ 
تنبسط  الملكية،  عــودة  على  المتكسبة، 
المريع،  والجهل  واإلحباط،  الخسارة  آفاق 
ممتد،  طويل  طوائف  ملوك  عهد  ويفتتح 
يحرم فيه شعبنا ويتعذب فيه أبرياؤهم، وال 
ينهيه حتى نضوب النفط أو استغناء الغرب 
أفقر  في  تمكنت  السلطان  فشهوة  عنه، 
وفنزويال،  السودان  مثل  الفاشلة،  الــدول 

والشعر
أمامها  يسقط  التي  والوصف  والدقة 
الكريه.  ــصــوت  وال والــنــفــاق  المديح 
األغاني  هــذه  مثل  عنا  تغيب  وحين 
التي ترجح كفة ميزان الوطن  والكلمات 
في  والفضيلة  الحق  قيم  من  وتُعلي 
ويموت  الذوق  ينعدم  المشوه..  الزمن 
تغيب  نبيلة  أشياء  ومعها  اإلحساس 
فوق  وعاشت  ــرددت  ت أغنية  وتــمــوت. 
الشفاه أيام كانت الشفاه تحس وتتذوق 
وتالمس األشياء مباشرة. كان ذلك عام 
ومحمد  وكلماته  الطاهر  ابن   .1964
التونسية  ونعمة  ولحنه  الدهماني 
األشواق  من  بالعديد  الموحي  وصوتها 
ليبيا  أولــيــدي  ــول  ق ــرا  )ت والعاطفة.. 

وأكتبها(.
هذا  لدى  الفني  والتصوير  ــداع  واإلب
عنه  األجيال  عنه  تغفل  الــذي  الشاعر 
زحام  وسط  الرائعين  من  أمثاله  وعن 
تجري  يــتــوقــف..  ال  الكالحة  ــوجــوه  ال
لألرض  عناق  الكلمات.  عبر  السواقي 
يتنفس  عندما  وأنفاسها  وعــطــرهــا 
العفية. وتشرق  ليبيا  في  الجميل  الصبح 
صــورة  ــســواقــي.  ال ــجــري  وت الشمس 
وكتابته  الطفل  صــورة  مثل  الجريان 
ليبيا.  بكلمة  األولى  حروفه  يخط  لليبيا. 
تقول  ليبيا.  الى  باالنتماء  حياته  يدشن 
هذه  مثلها  إلــى  نفتقد  التي  األغنية 
األيام التي يعم فيها االنحطاط والجهل 

في كل صوره:
 ..... وسقاته  للشجر  السواقي  )جرت 

هب الهوا يغني على رقصاته(
الغطا  ونحى   ..... خدوده  ورا  )التفاح 

الرمان بانوا انهوده(
 ..... العنب ورقه على عنقوده  ) ونحى 

وجادت النخلة بالرطب ورماته(
الــخــوخ   ..... بــتــمــال  ــت  ج )زيـــنـــات 

والمشماش شنت حمله(
تبسم الورد ضحك من ها العمله ..... 

جاته اصباع مخضبه قطعاته(
لحن  على  واإليقاع  األغنية  وتستمر 

طرابلسي قديم وعتيق
وأداء جميل لسالم قدري.

ويجري  السواقي  فيها  تجري  كلمات 
فيها الوطن. الذي يلوح جميال عبر هذه 
التي  الكالحة  الوجوه  كل  رغم  المعاني 
نراها.. و)ترا اوليدي قول ليبيا واكتبها (.

من يكتب ليبيا؟

محتمال  أمرا  السلطة  تسليم  يبدو  ال  حتى 
في المستقبل المنظور.

بفرض  أخلقهم  ــا  م ــون،  ــي غــرب كــتــب 
تحديات  تواجه  شعوب  على  راديكاليتهم 
في  مختلف،  ــاٍض  م فــي  وتتجذر  مغايرة 
 Declan مــقــال  منها  عـــدة،  مناسبات 
حكمة  حول  تايمز«  لـ»نيويورك   Walsh
الممزق،  البلد  هذا  في  الملكية  استعادة 
توحيد  فيه  أنجزت  تاريخ  من  لها  كان  لما 
وعمرانية  اقتصادية  نهضة  وتحقيق  األمة 
وإذا كان  القارة.  وتعليمية غير مسبوقة في 
تلفحه  لم  الذي  الغربي  الكاتب  موقف  هذا 
تداعياتها  وتقلبه  الليبية  األزمــة  أســواط 
إلى  بي  هبطت  مثلما  التشاؤم،  مرجل  في 
لتحطيم  قواها  وحشدت  اليأس  أسافل 
واالستقالل  المعرفي  اإلشباع  في  رغبتي 
فمن  بالتشاؤم،  نحن  أخلقنا  فما  المادي، 

هزائم العقالنية اإلنسانية تفاؤلها.
يعالج  ــه  أن ــوجــودي  ال األدب  ــدرك  ي إذ 
مشكلة ذرة حقيرة تنتصب في خطورة شأن 
الذرات،  وتريليونات  الكواكب  باليين  إزاءها 
وجــودي  ــه  إن تشاؤمي،  أدب  جــوهــره  فــي 
اإلنسان  اصطدام  مشكلة  يعالج  ما  بقدر 
المسيحية  بتفاؤل  يلتبس  ال  لكنه  بالعدم، 
لمحة  إلى  ينتهي  بل  االستنارة،  عقالنية  أو 
أن  في  وحريتنا  العدم،  في  الوجود  كئيبة: 

نواجه مشكلة تفاهتنا أو نتقوض إزاءها.

اإلبداع والتصوير 
الفني لدى هذا 

الشاعر الذي تغفل 
عنه األجيال عنه 
وعن أمثاله من 

الرائعني وسط زحام 
الوجوه الكالحة ال 

يتوقف

في الغرب السعيد 
ابني قصرك«  يغضب 

الشارع  والشارع 
يفتقر إلى الوعي 
السياسي  يهب 
غضبه ألسباب 

اقتصادية فالحل 
السياسي ال يرجى 

منه
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محمية الديمقراطية وخطر االنقراض

تبغ  لفافة  امتصاص  عملية  أن  ويُزعم  والقهوة.  الشاي  مثل  المكيفات،  من  التبغ 
لتأثير  التوتر،  ويمتص  األعصاب،  يهدئ  إخراجه،  ثم  الرئتين  إلى  دخانها  وإدخال 
المرء  إليه  يلجأ  ما  كثيرًا  لذا  وزفره.  الدخان  واالستغراق في حالة شهق  النيكوتين 

في حالة الغضب والتوتر.
ما  ــادرًا  ون التدخين،  يدمنون  البشر  من  عالية  نسبة  فإن  الحال،  كان  ــًا  وأي

يستطيعون من هذا اإلدمان فكاكًا.
عوز  )بسبب  خصوصًا  الرأي  وسجناء  عمومًا،  السجناء  لدى  التبغ  علب  وتؤدي 
لفافاتها،  تدخين  إلى  فإضافة  توفرت(.  ما  إذا  )طبعًا  متعددة  أغراضًا  األشياء(، 
يفرش  الذي  األبيض  الداخلي  فالورق  أخرى.  مناٍح  في  مكوناتها  بعض  تستخدم 
وثمة  ممنوعة(،  الكراسات  كانت  إذا  ما  حال  )في  الكتابة  في  يستخدم  العلبة 
حالتنا  في  الرصاص.  بأقالم  وغالبًا  األوراق،  هذه  على  كاملة  كتبًا  كتبوا  سجناء 
عن  نُسأل  وال  تصادر  فال  عندنا  وجدت  إذا  لكن  ممنوعة،  واألقالم  الدفاتر  كانت 
صغيرة  صناديق  منها  يصنعون  البعض  كان  فقد  ذاتها  التبغ  علب  أما  مصدرها. 
من خالل لصقها بغراء يصنع من لباب األرغفة وإحاطتها، عبر اللصق أيضًا، بأوراق 
الصحف. أما األرواق الفضية الرقيقة فقد وجد لها البعض تصريفًا آخر. إذ ابتكرت 
فكرة صناعة »أفران« صغيرة من علب التبغ ذات باب متحرك ويغلف داخلها بأوراق 
انعكاس  يولد  بحيث  داخلها  كهربائية  مصابيح  تركيب  ممكنا  وكان  هذه.  الفضة 
من  معقولة  درجة  الفضة  بــأوراق  المغلفة  الجدران  على  المصابيح  هذه  أشعة 

الحرارة تمنح فرصة تحميص بقايا أرغفة الخبز، وإمكانية تحسين حال الطعام.
إبداعية  عقلية  ذوو  أشخاص  ثمة  كان  بها،  مررنا  التي  األوضاع  مثل  أوضاع  في 
يوزعون  كانوا  التي  الفترة  ففي  تقريبًا.  شيء  كل  من  االستفادة  يمكنها  عملية 
فيها علينا مشروبًا في علب معدنية قام البعض بصناعة »َكرَاٍس« منها )غير ذات 
نحت  متوفرا  القوالب  صابون  كان  وعندما  عليها.  للجلوس  صالحة  طبعا(  مساند 
إلى  أوراق لعب من ورق مقوى كان متاحًا.  البعض قطع شطرنج. كما صنعت  منه 
غير ذلك من الحيل التي ابتدعها السجناء لتوفير »أدوات« وأشياء تمكنهم من سد 

بعض النواقص وتلبية بعض االحتياجات.

على  سي  شارع  عبر  الحشيش،  سوق  يربط  الذي  الشارع  ذلك  من  بنغازي،  من 
سعيد  سيدي  شارع  ثم  سالم  سيدي  شارع  عبر  الظالم،  بسوق  مرورًا  الوحيشي 
مسيرة  انطلقت  هكذا  تمامًا،  الجمل(  )بئر  عند  الشابي،  بحر  )سطاحات(  نحو 
وبحر)الروشه(  الجزيرة،  تلك  فال  قبرص،  جزيرة  نحو  الهنداوي  سالم  الكاتب 
القاهرة  مقاهي  وال  )الشانزليزيه(  وال  فينتو(  )فيا  وال  )بيزا(  برج  وال  ببيروت، 
)سوق  إلى  و)الموسكي(  الستات(  )زنقة  من  أسواقهما  وال  ودمشق  واإلسكندرية، 
تنسيه  أن  استطاعت  كافة،  العالم  عواصم  في  كلها«  »األماكن  وال  الحامدية(. 
إلقامته  وخطط  بنغازي،  في  ودرس  شب  األخضر.  والجيل  البيضاء  قبل  بنغازي، 
طرابلس،  في  وأصدقائه  رفاقه  ذكريات  عنه  تغب  ولم  البيضاء،  في  وتقاعده 
سالم  هو  هذا  العربي.  العالم  باتساع  مبدعين  وكتاب  شعراء  من  أصدقائه  قبل 

الهنداوي.
مثلما اعترفت لكم من قبل أن عددًا من إهداءات كتب وصلتني من أصدقائي 
عن  لكم  فكتبت  لقراءتها،  الوقت  أتحين  مكتبتي  في  ظلت  الليبيين،  الكتاب 
الراحل  عنهم  تحدث  الذين  أولئك  أعني  )هؤالء(  كتاب  ثم  المفتي،  )دواميس( 

العزيز األستاذ عبد الرسول العريبي.
نشرها  مقاالت  مجموعة  وهو  المغيب(  )أصحاب  كتاب  التقطت  يومين  منذ 
الكاتب األديب سالم الهنداوي، ما بين سنة 2002 و2015 وفي هذه المجموعة 
يتناول عواصم الدنيا التي عاشها وعرفها من خالل أصدقائه، فالهنداوي يندر أال 
لقاءاتنا  الغالب كانت  أنني قابلته بمفرده، في  المرء من دون رفاق! ال أذكر  يراه 
في معارض الكتب، أو في مقاهي بعض العواصم العربية، وذات مرة في مقهى 
أنه  إليَّ  يخيل  الكتاب.  أصدقائه  من  لفيف  مع  ودائمًا  أثينا  )سنداغما(  بساحة 

يتنفس في األماكن العامة من خالل رفاقه!
تعش  لم  التي  المُستقل،  مجلة  منشورات  من  إليه  أشــرت  الــذي  الكتاب، 
للنظر،  الفتة  كانت  الليبيين  للكتاب  إصــدارات  من  به  قامت  ما  ولكن  كثيرًا، 
وأغلبها لكتاب جيدين، ولعل ذلك بسبب إمكانات رئاسة تحريرها. مقاالت كتاب 
)أصحاب المغيب( تتحدث عن ذكريات الهندواي ولقاءاته، مع أصدقائه من كتاب 
وكانت   . به  يصرحون  وما  يكتبون  ما  لديهم  ناضجين  ملتزمين  عرب،  وشعراء، 
محمد  مع  العشية  قهوة  يشرب  العالم،  عواصم  كبير من  عدد  في  اللقاءات  هذه 
بركات،  سليم  والروائي  والشاعر  بسيسو،  الرحمن  وعبد  دمشق  في  الماغوط 
الكتاب  من  بمعارفه  ويلتقي  المغرب،  إلى  آخر  مقال  عبر  ينطلق  ثم  بيروت  في 
عبدالعزيز  إلى صديقه  يعود طائرا  ثم  والخنيفره، ومراكش،  المغاربة في طنجة، 
)الويمبي(  مقهى  إلى  منها  ويطير  ليماسول  إلى  يعود  ومنها  في صنعاء  المقالح 

بشارع الحمراء في بيروت رفقة بول شاوول.
وجع  بمسميات  القاريء  يحس  المغيب(  )أصحاب  كتاب  مواضيع  وبتواصل 
في  ويقول  اللقاء،  وببهجة  العناق  ودفء  اللقاء  وبفرح  والرحيل،  والغياب  الفراق 
الذين  األصدقاء  الذكريات،  العواصم،  خلفي:  تركته  شيء  »كل  البدايات:  مقالته 
الحكايات  ويكملون  بالشباك  يرمون  البحري  كوخهم  في  يقبعون  والذين  رحلوا، 
شارعنا  وجه  يحفظن  الالئي  الطيبات  واألمهات  شتاء.  من  أكثر  عليها  مر  التي 
القديم، ينتظرن قدومهم بالسمك، أو بأخبار الطقس، أو بأخبار الغرقى..« هكذا 
من  يعود  أن  بعد  من  أنه  يعرف  أنه  من  الرغم  على  شائق،  سرد  في  يستمر، 
قبرص ويلتقي بتلك الوجوه على رصيف الميناء سوف يعاتبونه: »لِم ترك البحر 

الشابي؟«.
كتابه هذا »أصحاب المغيب« هو آخر إصداراته، أما أولى مجموعاته القصصية 
وآخر  أول عمل  وبين   ،1985 )الطاحونة(  رواياته:  وأول   ،1985 )الطاحونة(  فهي: 
)جاليري(  من  رحلته  بدء  من  نفذه  منها  الكثير  كتابًا،   14 مجموعة  ما  أصدر 
أضوائها،  وعبر  باريس،  في  دالي،  سلفادور  لوحات  إلى  األتاسي  أحمد  صديقه 
الشائقة على طول مسيرته وغربته  أثينا تستمر ذكرياته  لندن، وشمس  وضباب 

في الغياب والحضور.
تعليمه  في  عصامي   1955 العام  ليبيا  في  بنغازي  بمدينة  ولد  الهنداوي 
زنقي(  )سالم  هو  مستعار  باسم  السبعينيات،  مطلع  منذ  كتاباته،  باشر  وحياته، 
القاص  األديــب  الحقيقي:  اسمه  أعلن  قلمه(  في  الكاتب  )عقل  أن  عرف  ولما 

والروائي سالم الهنداوي، وما زال بين أنامله قلم لم يجف مِدادُه.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

واأللعاب  المشارب  متعدد  صباي،  ثم  طفولتي  قضيت 
كانت  ميولي  أن  أســاس،  كان  هنا  من  أظن  والهوايات، 
المدرسة  وفــي  اإلنسانية،  للعلوم  كما  البحثية  للعلوم 
والمكتبات استهوتني المعرفة. لكن كتبت دائما في اآلداب 
فكان  األساس،  حجر  عندي  النثر  لكن  الشعر  كتبت  والنقد، 
وحين  ــاردا.  س أكتب،  موضوع  أي  أبــدأ،  أني  حتى  السرد، 
عمري،  من  السادسة  السنة  في  الصحافة  في  النشر،  بدأت 
استخدمت أسماء مستعارة خاصة النسائية، ما منحني حرية 

تنوع الكتابة وجراءة اآلراء، وقد أفادتني تلكم البداية.
الحرية، حتى  تلك  الروح من  األنواع، وتشكلت  ولهذا كتبت 
النقد  الرواية،  عن  المسرح  النثر،  عن  الشعر  أفضل  ال  أني 
عن  الرياضيات  العلم،  عن  التاريخ  الفلسفة،  عن  األدبــي 
اطالع  على  تأسست  ما  الحرة،  التجربة  فكانت  الموسيقي. 
كتبت  المدرسة  وفي  البدء  وفي  تحيز.  ودون  بحب  متنوع 
المسرح، كما كتبت نثريات كما شذرات فكرية، وكنت عضو 

فرقة مسرحية، وأعمل في الصحافة، وأنا طالب.
عن  وهي  كتبتها،  حين  الرابع  العقد  في  كنت  رواياتي  أول 
محددين،  واقعيين  ومكان  زمان  في  والشيخوخة،  الطفولة 
ولكن العتبار عن شخصية رئيسة هو طفل، كانت األسطورة 
فمسرودها  الساردة  الجدة  أما  يلزم،  ما  لزوم  من  والخرافة 

كما لو كان التاريخ. وعلى ذلك فإن السجن في رواية »ألف 
وشائج  فثمة  الطفل،  شباب  مكان  هو  غبراء«  وليلة  داحس 
العالقة  األولى  ففي  »داحس«،  وشاب  »سريب«  طفل  بين 
في  الجدة  أهمية  تكشف  والــجــدة،  الطفل  بين  الثنائية 
االبن  الشاب  بين  العالقة  »داحس«  الثانية  وفي  الطفولة، 
واألب، والزمن في سلسلة تصاعدية، فيما الواقع في الثانية 
بني  و»سيرة  الجدة،  »سريب«  هنا  من  أسطورة.  كما  يبدو 

غازي« األم، فيما »داحس« الحفيدة.
في  ــى  األولـ طبعته  فــي  ــدر  ص غـــازي«،  بني  »ســيــرة  إن 
الطبعة  بنغازي، ثم  للثقافة/  العام  المجلس  التسعينات، عن 
2011م. وهو سيرة مدينة،  القاهرة –  الثانية- دار ميريت- 
خارج  كرواية  أكتبها  أن  أردت  تسجيلية.  سيروية  روايــة 
والمسرح  واألساطير،  الشعر  فنون  من  فيها  لهذا  السياق، 
والمذكرات  والتاريخ  والصحافة  التشكيلي،  والفن  والسينما 
زمان األسطورة  والزمان،  بالمكان  تمتزج  الشعبية،  والرواية 
وهي  يتداخالن.  حينما  والتاريخ  الجغرافيا  ومكان  والواقع، 
والكتب  الواقع  من  بالمقروء  المخيلة  امتزاج  في  كتاب 
نثرية  شعرية  مقاطع  تتضمن  ولهذا  الشفهية،  والرواية 
يومياتي  إلى  إضافة  أساطير،  تحتوي  كما  آخرين،  لكتاب 
بالتجربة  غني  تفرد  مدينة  لكل  حيث  بنغازي،  المدينة  في 

والمعارف. من هذا »سيرة بني غازي« رواية مكثفة كقصيدة 
نثرية، ونثرية سرد كما »سيرة بني هالل« والسير الشعبية. 
عالقة  خالل  من  والحرية  والسجن  الحياة  في  تجربتي  وهي 
بالمدينة مسقط الرأس، مدينة الحرب والسالم، التي عاشت 
الثانية كما مدينة صغيرة عثت فيها جيوش  الكبرى  الحرب 
ويفككها،  متأنيا  غــازي«  بني  »سيرة  يطالع  ومن  كبرى. 
صغرت  وإن  عدة،  مستويات  في  البشري  التاريخ  سيطالع 

فداللتها عميقة.
فاالسم  دال،  وغير  دال  واسمي،  اسمُك  كما  ما  كتاب  اسم 
كثيرا ما يكون من جنس حامله، لكن في أحيان ال يدل على 
حيث  من  غازي«  بني  »سيرة  يخص  فيما  والتناص  جنس. 
يؤشر  أن  يمكن  كما  هالل«،  بني  »سيرة  إلى  يؤشر  االسم 
النص  لكن  العربية،  اللغة  في  السيرة  اصطالح  داللة  إلى 
وال  أردت،  فلقد  اللغوية،  الداللة  لهذه  مفارق  أتصور  كما 
أعرف مدى نجاحي، أن أكتب نصا ال جنس له، نصا مفتوحا 
تخصيصا  الغالف  على  أكتب  لم  وأني  خاصة  البعض،  عند 
مثل مصطلح »رواية« أو غيرها. ولهذا أعتقد أن »سيرة بني 
غازي« هي نص »لكل قارئ قراءة«، هكذا من عنوانها وفي 
عند  المكتبة،  أرفف  على  أو  الذاكرة  في  ركنها  وحتى  متنها 

يكون قارئ يبحث عن تصورات مسبقة.

المحمية الطبيعية أو المنطقة المحمية هي منطقة جغرافية 
البيئية  الموارد  على  للمحافظة  تُخصص  المساحة  محددة 
المتجددة وتطبيق النظم الجيدة الستغاللها، ويشرف عليها 
من قبل هيئة معينة، تتميز هذه المناطق بأنها قد تحتوي 
يستلزم  مما  باالنقراض  مهددة  حيوانات  أو  نباتات  على 
حمايتها من التعديات اإلنسانية والتلوث بشتى الصور. لكن 
إال  أحد  ينتبه لها  للقيم اإلنسانية وللجمال ال  ثمة محميات 

بعد أن تغزوها آفة انقراض هذه القيم.
لم أزر لبنان إال العام 2012 في زيارة سريعة، لكنها كانت 
الشعراء  كل  قصائد  عبر  ووعيي،  وجداني  في  حاضرة  دائما 
وعبر  والقمع،  الصحراء  هجير  من  بها  الذوا  الذين  العرب 
وجل،  أو  رقابة  أو  خوف  دون  ينابيعها  من  تدفق  الذي  النثر 
تطرز  وجبالها  شوارعها  إلى  نزحت  التي  السينما  أفالم  عبر 

حكاياها بمحيط جمالي منتشر في كل التفاصيل.
وعبر موسيقى الرحابنة وشعرهم الممزوج بروائح غاباتها 
وقطعان  العشاق  ومقاعد  البوسطة  وأصوات  ثلجها  وبياض 
صنعوا  الذين  الرحابنة  غاباتها.  دروب  في  المساقة  الرعاة 
أنه  يدعي  ضجيج  قلب  في  والشعرية  الموسيقية  واحتهم 
يضعهم  لم  حين  العربي  النقد  تجاوزهم  والذين  موسيقى، 
في قلب الحداثة الشعرية، في ظل اعتقاد متعال بأن الشعر 
هو المكتوب بالفصحى فقط، وعبر اللهجة اللبنانية الرطبة 
الذي  الندى على أطراف األوراق، وعبر صوت فيروز  كقطرات 
كأنه قادم من السماء أو معزوفة ناي لراع وحيد على تخوم 
وعشبها  صدى  سكانها  صار  حين  مهجورة  بيوتها  ضيعة 

غطى الدراج.
كم زارتني بيروت في مناماتي وفي أحالم يقظتي حالِما 
أن أفر إليها يوما بحماقاتي المؤجلة، وأن أنضوي في سرب 
حالمين احتضنتهم مثلما تحتضن الروضة أعشاش العصافير 
المهاجرة، وكم من وطن عشنا فيه وعاش فينا دون أن نطأ 

أرضه.
إليها  التي نزح  التعبير  الديمقراطية وحرية  لبنان محمية 
المقموعون مرارا، قاومت لسنين كل عوامل التلوث المحيطة 
سُِرقت  حين  طويال  الواحة  تصمد  ولم  جانب،  كل  من  بها 
لها  وحمل  المسيح،  أرض  آالم  جنوبها  وانتهكت  ظاللها، 
)هوا الشمال( الذي كم تسرب من أغاني فيروز ظالم العمائم 
ودخان الدكتاتوريات السام، وفي جسدها النحيل بين الشرق 

والغرب ذبلت بساتين البقاع وجف النبيذ في ضروع الكرْم.
ظلت لسنين محمية صغيرة في خاصرة هذه األمة تقاوم 
المسدسات  فيها  تزحف  رقعة  في  الجمال  انقراض  خطر 
وأدوات التعذيب صوب كل صوت يغني الجمال، وترطن فيها 
واألوتار  واألعياد  اإلناث  تغتال  التجهم  من  بمرثيات  المنابر 

والقصائد في مهدها.
إلى  األرض  ــالم  ألح يتسع  كــون  من  بيروت  وتحولت 
تــراوغ  كي  شجرة  إلــى  شجرة  من  تهرب  شجن  عصفورة 
وصار  وصوب،  حدب  كل  من  عليها  انهمر  الذي  الرصاص 
العربي،  الزمن  في  زمنها  وضاع  وطن،  دون  األحالم  وطن 
غزاه  الذي  الفردوس  هذا  مراثي  األخبار  نشرات  في  نتتبع 
العيون  في  الكحل  وقوضوا  خرابا،  ثقافته  في  فعاثوا  التتار 

والحبر في األقالم.
كتب الشاعر علي بدر الدين، الذي لم تمنعه دراسته في 
النجف والعمامة التي وضعوها على رأسه جورا من أن يحلم 
وأن يعبر عن أمانيه شعرا في الظل، قصيدته الفارهة: »أنـا يا 
عصفورة الشجـِن .. مثل عينيك بال وطـِن / بي كما بالطفل 
 .. واغتراب بي وبي فرحٌ  الوسِن/  يـد  الـلـيل  أوّل   .. تسرقه 
كارتحال البحر بالسفِن/ راجعٌ من صوب أغنيةٍ .. يا زمانا ضاع 
في الزمـِن/ أنا يا عصفورة الشجن/ أنا عيناكِ هما ســــكني«.

الشعر بخوف في أرض كانت  الدين يكتب  بدر  كان علي 
مالذ الشعر الخائف، ويخبئ قصائده كأنها أدلة جريمة، إلى 
أن جاءه صديق مطلع على أسراره، وعرف ضيق حاله، وكان 
يعرف أيضا أن لديه كنزا من قصائد الغزل كتبها منذ عمر 
يسد  لملحنين كي  يبيعها  أن  عليه  وعرض  السابعة عشرة، 
بها رمقه. وبعد تردد وافق بشرط أال يُعلن عن اسمه ألنه 
للجمال  يمت  ما  كل  وتُجرِّم  تُحرِّم  مؤسسة  قبضة  في 
مارقا  ابنها  يكون  أن  من  الدينية  العشيرة  وخوف  بصلة، 
العشيرة  »لوال  قال:  من  وهو  بالجمال،  أو  بالحب  ويحس 
لكنت خير عاشق ال يأبه ال بقائل وال بحسيب/ ولبحت حبي 
فليعتقوني   / انفك لومي صاحب ونسيب  للمأل وألهلك وما 
بغريب  إال  كنت  ما  أني  وليحسب  لومي  وليتركوا  اهلل  لوجه 
القبيلة  على شرف  محافظ  وعرفي  واجبي  بين  الحائر  فأنا   /
سواك  أحد  ومالي  ومصابي  لعلتي  الدواء  فأنت  والجالليب/ 
من طبيب/ ولسنا للقبيلة مطلب ودعاء فال أنت مرضعة وال 

أنا بحليب«.

رتب له الصديق لقاء مع عاصي الرحباني الذي لم يصدق 
بداية أن ما سمعه من قصائد من تأليف طالب عشريني في 
أكثر من قصيدة مقابل  قبضة حوزة دينية، واشترى عاصي 
30 ليرة لكل قصيدة، قبل أن تتحول الليرة إلى كاغط، ورق 
مجهولة  بأغان  فيروز  صوت  وصدح  منه،  أغلى  الكيلنيكس 
ولم  البال  في  كنتَ   .. به  عشت  أنتَ  وهم  »أي  المؤلف: 

تكِن«.
وكان الشاعر وظل مجهوال ولم يكن. حتى عُثر على جثته، 
العام 1980، في أحد أودية جنوب لبنان، وقد اخترق جسده 
وابل من الرصاص. في تلك الفترة، كان جنوب لبنان مسرحا 
العربية  لنشاطات وعمليات وجرائم عشرات األجهزة األمنية 
واألجنبية فضال عن جهاز الموساد اإلسرائيلي. وكان الجحيم 
حنانها  خانوا  الذين  العرب  جنة  قلب  في  مهل  على  يُصنع 
وجمالها. مقتل هذا الشاعر الذي تنازع روحه تجهم الحوزات 
ولمعان الجمال ومجازات الشعر العاطفي يمثل سردية كلما 
حدث لهذه الواحة التي انتصر فيها سدنة التجهم والخراب، 

وأحاطت العمائم بكل ألوانها بهذا البلد الصغير وخنقته.
الفتيل في واحة لبنان بالعام  كثيرا ما يؤرخ لبداية زراعة 
وأصبح  السابقة  الجنة  في  االغتياالت  بدأت  حيث   ،1980
عليها  مشى  التي  ــدروب  ال كل  في  بأبهة  يتسكع  الخوف 
فيها  صدحت  التي  المسارح  كل  وفي  خوف،  دون  العشاق 
الموسيقى تطرد أشباح الخوف التي تتأهب خارج حدود لبنان 
لالنقضاض عليه، وكان مسرح الرحابنة الغنائي ذي الشجن 
أن وجود  يعرفون  المصير، وكأنهم  السياسي يهجس بهذا 
لن  المهوسين  الفحول  من  دائــرة  وسط  في  جميلة  أنثى 
الجمال عرضة ألن  المحمية، محمية  يطول كثيرا، وأن هذه 
كل  من  تهب  التي  العواصف  بسبب  الجمال  فيها  ينقرض 
لبنان في سؤال  الشاعر سعدي يوسف مأساة  اتجاه. ووصف 
وجهه لطفلة في بيروت: من أين تأتي طائرات العدو، فرفعت 
العالم  تمسح  سبابتها  »وكانت  هناك  من  وقالت:  سبابتها 
كانت  التي  األرجوحة  هذه  على  تآمر  كله  العالم  نعم  كله« 

تخفق هواء هذه المنطقة القاحلة.
التي وضعها  المسرحية االستعراضية  الكثير من األعمال 
الحب  في  رسائل  حملت  الرحباني،  ومنصور  عاصي  األخوان 
بكافة تجلياته، وقضايا اإلنسان النازع صوب جدارته بالحياة 
التي  العالمي  التحرر  ثورات  ترافقت مع  النضالي،  بعدها  في 
غزت الشارع البيروتي في ستينيات القرن الماضي. والقاسم 
المشترك في معظم مسرحياتهما هو الغريب الذي يأتي من 

المجهول ليرمي الفتنة ويحرض األهالي على القتال.
المنطقة،  إيقاع  عن  الناشزة  العربية  الدولة  كانت  لبنان 
الوحيدة التي ال تمر بها الصحراء، والوحيدة التي يتداول فيها 

مصطلحات )الرئيس السابق( والمعارضة والصحافة الحرة.
التوافقي  دستورها  تحول  حين  بها  وحلمنا  حلمها  توقف 
إلى عقد بين قوى تحتكم للسالح وميليشيات تحترف اإلقطاع 
السياسي، وتوقف عند اغتيال الشاعر الذي تصارع في داخله 
سلطة الحوزة والعشيرة، والتوق إلى الجمال والفتنة والشعر، 
فيها  يدور  لما  واختزاال  للبنان  لما حدث  نموذجا  يمثل  ألنه 
من صراع وفساد حتى اآلن، فكل فكرة تتحول إلى ميليشيا 
الحوزة  تلك  تتحول  إعــدام،  فصيل  إلى  تتحول  عقيدة  وكل 
حزب  إلى  الجمال  بهذا  شاعر  فيها  يولد  أن  القدر  شاء  التي 
وميليشيات ودولة داخل الدولة، مثلما تحولت جمعية دعوة 
إلى تنظيم أممي منه تفرعت كل جماعات اإلرهاب، أو تتحول 
قلوب  يشق  أن  حقه  من  شرطة  جهاز  إلى  القرآن  في  آية 
المعابد،  إلى  غصبا  ويجرهم  نواياهم  ويحاكم  المواطنين 
ومثلما تتحول مادة في الدستور عن الشريعة كمصدر وحيد 

للقوانين إلى فتيل انفجار يحيل كل الدستور إلى شظايا.
القابضة  التجهم  مؤسسات  هدف  هو  الجمال  ودائما 

وحدها على الحقيقة.
لبنان  كان  إذا  فحواه،  ما  رحباني  زياد  الضال  االبن  يقول 
بهذا الجمال كما كتب عنه الرحابنة فمن أين جاء هذا العنف 
فهل  المختلف.  النيتشوي  طريقه  زياد  وشق  الخراب؟  وهذا 
بنيويا ساعدا  اللبناني  الديمقراطي  النموذج  في  الخلل  كان 
على تفعيل الرياح الساخنة التي هبت على هذه الواحة من 

كل الجهات في تقويض هذا النموذج؟. هذا موضوع آخر.

الهنداوي

 وأصحاب املغيب
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

وادي كعام.. 
إزالة استراحات 
وأسوار مخالفة 

قرب خط غاز تابع 
لشركة سرت

حكومة  في  الداخلية  وزارة  أعلنت 
الثالثاء،  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
والهدم  اإلزالــة  عمليات  استكمال 
لالستراحات واألسوار الواقعة بحرم 
خط الغاز التابع لشركة سرت إلنتاج 
وادي  في  والغاز  النفط  وتصنيع 

كعام.
إنفاذ  إدارة  ــات  دوريـ ونــفــذت 
للعمليات  العامة  بــاإلدارة  القانون 
األمنية عمليات اإلزالة، منطلقة من 
وادي كعام باتجاه الغرب، وفق بيان 
الداخلية.  وزارة  عن  صادر  مقتضب 
المنازل  استثناء  إلى  البيان  وأشار 
المسكونة من عمليات اإلزالة حتى 

تعويض أصحابها.
واســتــكــمــلــت دوريــــات إنــفــاذ 
المواقع  تحديد  عمليات  القانون 
على  المتواجدة  المخالفة  والمباني 
الواقعة  للدولة  المملوكة  األراضي 
زليتن  بمدينة  موقعًا   89 ضمن 
للبدء في أعمال اإلزالة والهدم بناء 

على تعليمات النائب العام.

بناء على طلب املواطنني.. طرد عميد البلدية
  خالل استقبال حفتر في درنة..

في واقعة نادرة وغير مألوفة في ليبيا، وخالل 
االحتفال بـ»الذكرى الرابعة لتحرير المدينة« 
من الجماعات المتطرفة، اإلثنين، طالب عدد 
من أهالي مدينة درنة، المشير خليفة حفتر 
بطرد  االحتفال  تنظيم  عن  والمسؤولين 
الغيثي  عبدالمنعم  المستشار  البلدية  عميد 
ما  وهو  لالحتفال،  الرئيسية  المنصة  من 
االحتفال  عن  األمني  المسؤول  له  استجاب 
مواقع  على  نُشرت  فيديو  مقاطع  بالفعل. 
أنصار  قيام  أظهرت  االجتماعي  التواصل 
استهجان  »صفير  بإطالق  الكرامة«  »عملية 
عميد  بطرد  ومطالبة  مــنــددة،  وهتافات 
بالفساد  تتهمه  هتافات  مرددين  البلدية، 
بالمدينة،  المشاريع  إدارة  وســوء  المالي 
المسؤولين  وكــل  هو  محاسبته  وتطلب 

الفاسدين في مؤسسات المدينة«.
ونشر مكتب إعالم »القيادة العامة« صورًا 
درنة  مدينة  بكورنيش  ُأقيم  الذي  للحفل 
»مشايخ  مقدمته  في  شعبي  حضور  وسط 
وأمهات  المجاورة  والمناطق  درنة  وأعيان 
خليفة  المشير  أن  يذكر  الشهداء«.  وأهالي 
حفتر، أعلن في نهاية يونيو 2018، »تحرير 
اإلرهابية،  الجماعات  مدينة درنة من قبضة 
وانتهاء جماعات اإلرهاب من مختلف مناطق 

شرق ليبيا«.

النظافة ملوظفي  أشهر   6 مرتبات  حوافظ  تسليم  األبيار.. 
سلم عميد بلدية األبيار محمد ربيش القطراني حوافظ 
ببلدية  النظافة  خدمات  إدارة  لموظفي  أشهر  مرتبات ستة 
األبيار إلى وكيل ديوان البلدية سليمان عبدالرحيم، ومدير 

إدارة النظافة بالبلدية أشرف النزال.
البلدية  صفحة  على  للبلدية،  اإلعالمي  المكتب  وقال 
التواصل »فيسبوك«، األحد، »جرى تسليم  الرسمية بموقع 
التى  النظافة في بلدية توكرة،  الخاصة بموظفي  الحوافظ 
جرى إحضارها عن طريق عميد بلدية األبيار، وبذلك سيتم 
األضحى  عيد  حلول  قبل  أشهر  ستة  عن  المرتبات  صرف 
في  أسهم  لمن  والتقدير  الشكر  وجهت  البلدية  المبارك«. 
تسهيل اإلجراءات من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، 
وكذلك عميد البلدية »الذي كان له الدور الكبير في صرف 
هذه المرتبات بعد توقفها«. من جهة أخرى عقد عميد بلدية 

األبيار اجتماعًا، األحد، بمقر ديوان المجلس البلدي، ضم كاًل 
ومندوب  بوذهب،  وقود  محطة  مدير  الطلحي  فيصل  من 
الطريق  رصف  لمشروع  المنفذة  »الميديفين«  شركة  عن 
اإلعالمي  للمكتب  منشور  في  البلدية،  وقالت  الرئيسي. 
للبلدية إنه »جرى خالل االجتماع التواصل مع شركة البريقة 
الميديفين  شركة  مد  أجل  من  والتنسيق  النفط،  لتسويق 
الشركة  تستمر  حتى  أسبوعيًا  النافتة  من  جيدة  بكميات 
وقود  محطات  بمدير  االتصال  جرى  أيضًا  عمله  تنفيذ  في 
يتم  حتى  النافتة  وقود  لتوفير  الوكواك،  موسى  الوكواك، 
الطلب فعاًل، كما تعهد  تلبية  الشركة، وتمت  تشغيل آالت 
ألف لتر من  مدير محطة وقود بوذهب بتخصيص عشرين 
تستمر  حتى  »الميديفين«،  شركة  لصالح  أسبوعيًا  النافتة 

الشركة في تنفيذ رصف الطريق المزدوج دون توقف.

نالوت.. العميد يلتقي وزير التربية والتعليم
التقى وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، األحد، عميد بلدية نالوت الدكتور عبدالوهاب الحجام.

اللقاء تضمن مناقشة سير العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية في البلدية، وملف صيانة هذه المؤسسات، وأبرز احتياجات المراقبة التعليمة في بلدية نالوت وما يكتنفها من مشاكل وعراقيل، 
واستعدادات المراقبة لخوض امتحانات الشهادات العامة، واالستعداد للعام الدراسي المقبل.

منشور  فــي  الغريفة،  بلدية  قالت 
بموقع  الرسمية  صفحتها  على  مصور 
التواصل »فيسبوك«، إنه جرى تحويل 
حوافظ مرتبات موظفي مكتب خدمات 
النظافة صباح األحد إلى المصارف عن 

شهري مايو ويونيو.
أيضًا قالت بلدية الغريفة إن مكتب 
ينظم  البلدية  في  النظافة  خدمات 
والشوارع  األحياء  تنظيف  حملة  حاليًا 

بمحالت البلدية كافة.

بنغازي.. رصف وصيانة شارع الجيزة الغريفة.. تحويل حوافظ مرتبات موظفي النظافة إلى املصارف
وتوسعة طريق الهواري

على  مصور  منشور  في  بنغازي  بلدية  أعلنت 
صفحتها الرسمية بموقع التواصل »فيسبوك«، مساء 
والرصف لشارع  الصيانة  بأعمال  أنها تقوم  الثالثاء، 

الجيزة بمنطقة الفويهات.
وتنفيذ  التوسعة  بأعمال  البلدية  قامت  أيضًا 
من  الهواري  طريق  الزدواج  الخرسانية  الحواجز 

مصنع  دوران  جزيرة  إلــى  األمــن  مديرية  مفترق 
اإلسمنت، وشملت األعمال توسعة الطريق وتركيب 
أعمدة اإلنارة العامة وتنفيذ الحواجز الخرسانية بين 
ازدواج الطريق بهدف تسهيل حركة سير المركبات .
األعمال  هذه  إن  للبلدية  اإلعالمي  المكتب  وقال 

ضمن مشاريع لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي.

طبرق–الوسط

سرت.. وفاة تشادي بانفجار 
قذيفة من مخلفات الحرب

سرت–الوسط: محمود الصالحي
بمنطقة  الجنسية  تشادي  مواطن  توفي 
راعيًا  يعمل  سرت  مدينة  غرب  الثالثين 
انفجار قذيفة  واإلبل، وذلك جراء  لألغنام 

من مخلفات الحرب.
لـ»الوسط«  قالت  متطابقة  مصادر 
العمر  من  يبلغ  التشادي  المواطن  إن 
إلى  نقلة  وجرى  عامًا،  عشرين  من  أكثر 
وإبالغ  سرت،  في  سينا«  »ابن  مستشفى 

الجهات المختصة.
هيئة  باشرت  الماضية،  الفترة  وخالل 
السالمة الوطنية عمليات في عدة مناطق 
ومخلفات  المفرقعات  وتفكيك  لحصر 
الحرب، في وقت تقول منظمة »يونيسف« 
من  أكثر  وجود  إلى  تشير  التقديرات  إن 
نصف مليون شخص معرضون للخطر في 

ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

●  مواطنون في درنة يطالبون بطرد »عميد البلدية« خالل استقبال المشير حفتر. 4 يوليو 2022.)مكتب إعالم القيادة(

حكماء البطنان باإلجماع: استقالة مجلس بلدية طبرق »مرفوضة«

مصراتة.. أدوية األورام آمنة ولم تتعرض للتلف
نفى مدير الشؤون اإلدارية والمالية بالمعهد القومي لألورام محمد الضادي، في تصريح 
خاص إلى مكتب العالقات واإلعالم بالمجلس البلدي مصراتة، صحة األخبار المتداولة عن 
حدوث ضرر باألدوية الخاصة بمرضى األورام. الضادي أكد أن حالة األدوية جيدة ولم يحدث 
الرسمية  الصفحة  على  منشور  في  وأضاف،  الكهرباء.  بسبب مشاكل  تلف  أو  أي عطب  بها 
للبلدية على »فيسبوك«، اإلثنين، أن لدى المركز ثالجات لحفظ األدوية ثابتة ومتنقلة تعمل 

على تخزين األدوية؛ وذلك تفاديًا لمشاكل الكهرباء.
األخبار  تناقل  وعدم  مصادرها  من  األخبار  أخذ  إلى  والمتضررين  المواطنين  كل  ودعا 

الكاذبة.

طبرق -الوسط
باإلجماع، رفض حكماء منطقة البطنان استقالة رئيس وأعضاء 
المجلس التسييري لبلدية طبرق التي جاءت بعد اندالع احتجاجات 
غاضبة في المدينة أضرم خالل متظاهرون النار في مبنى مجلس 

النواب.
رفض الحكماء جاء خالل اجتماعهم، اإلثنين، حيث أكدوا جميعًا 
الوقوف مع البلدية لتذليل كل الصعاب التي تواجه البلدية وأثنى 

الحضور على عمل المجلس في هذه الظروف الصعبة.
غاضبة  احتجاجات  الماضية  الجمعة  طبرق  مدينة  وشهدت 
أضرم خاللها متظاهرون النار في مبنى مجلس النواب بالمدينة، 
وذلك عقب اقتحامه بعد أن تجمع العشرات أمام المبنى للمطالبة 
بحل المجلس وإجراء االنتخابات وتحميل كافة األجسام السياسية 
المسؤولية عن تردي األوضاع في البالد، وذلك حسبما أظهرت 
التواصل  مواقع  عبر  وتداولها  بثها  جرى  فيديو  ومقاطع  صور 

االجتماعي.
للمطالبة  المبنى  المتظاهرون  اقتحم  النيران،  إضرام  وقبل 
بحله، معلنين تفويضهم للمجلس الرئاسي للقيام بهذه الخطوة 
واإلشراف على إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 

العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع. ●  اجتماع حكماء البطنان

زلينت.. العميد يطرح
4 ملفات على الدبيبة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء الثالثاء، 
الوزراء، في  بديوان مجلس  زليتن مفتاح حمادي، في مكتبه  بلدية  عميد 

بالبلدية. ملفات خاصة  أربعة  لمناقشة  وذلك  العاصمة طرابلس، 
صفحته  عبر  الوطنية،  الوحدة  حكومة  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وقال 
مناقشة  خالله  جرت  زليتن  وعميد  الدبيبة  لقاء  إن  »فيسبوك«،  على 
اإليرادات  الئحة  وتنفيذ  القطاعات،  من  لعدد  االختصاصات  »نقل  ملفات 
تواجه  التي  المشاكل  على  والتعرف  المحلية،  اإلدارة  وتفعيل  المحلية، 

المدينة«.

ضوابط توزيع 2.5 مليار دينار على البلديات
الوزارية  اللجنة  أن  الماضي،  الخميس  الوطنية،  الوحدة  حكومة  وأعلنت 
من  انتهت  البلديات،  على  دينار  مليار   2.5 توزيع  وضع ضوابط  المكلفة 
وقت  في  الحكومة  أقرته  الذي  للمبلغ  التوزيع  لعملية  العام  التصور  وضع 

سابق.
وزير  الوزارية  اللجنة  رئيس  مع  الدبيبة،  اجتماع  عقب  جاء  اإلعالن 
اتخذتها  التي  اإلجــراءات  لمتابعة  التومي؛  الدين  بدر  المحلي  الحكم 
اللجنة لتوزيع المبلغ، واإلجراءات المتخذة بشأن نقل بعض االختصاصات 

للبلديات.

معايير توزيع المبلغ على البلديات
من  انتهت  اللجنة  إن  التومي،  بدرالدين  الوزارية  اللجنة  رئيس  وقال 
وعدد  الجغرافيا  تراعي  علمية  معايير  »وفق  للتوزيع  العام  التصور  وضع 
نقل  في  العمل  يتم  فيما  التساوي،  معيار  على  والمحافظة  السكان، 
اختصاصات بعض القطاعات، والمستهدف حاليًا الرعاية الصحية األولية، 

وخلق تعاون محلي مع مصلحة أمالك الدولة«.
وأكد الدبيبة »ضرورة التوزيع العادل لإليرادات من خالل دعم البلديات 
ماديًا وإداريًا، ونقل االختصاصات، وصرف المخصصات المالية لها بشكل 

المحلي«. الحكم  وزارة  وقانونيًا عن طريق  فنيًا  مباشر، ومتابعتها 
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صدر العدد األول من مجلة »آفاق ليبية«، التي أصدرتها القنصلية 
الليبية في اإلسكندرية في شهر يونيو 2016، أجرت السيدة إيمان 
الشبلي،  التشكيلي طارق  الفنان  الطيرة رئيسة تحريرها حوارا مع 
يتحرك  جعله  الحوض  في  كسر  جراء  يُعالج  كان  أنه  يبدو  الذي 
الذي  الفنان  لهذا  حكيم  قول  من  الحوار  عنوان  واقتبست  بعكاز، 
يتنفس »لوحات بديعة« وهو: وهذا وحق اهلل قول حكيم، وبليغ. 
وعلى الرغم من قصر الحوار وتكثيفه، يظل المرجع الذي قد يكون 
الوحيد، الذي يتحدث فيه هذا الفنان، الثري في إنتاجه، على الرغم 
من قلة المعلومات والدراسات عن أعماله. قد ال يوفق الباحث في 
الوصول إلى هذا الحوار، ألن المجلة توقفت، على الرغم من نجاحها 
مواضيعها  شمولية  بسبب 
هو  ما  كل  بشأن  واهتماماتها 

ليبي في الشقيقة مصر.
الحوار  عنوان  يكون  وقد 
بسبب إصابة هذا الفنان، أو قد 
رمزيا،  أو  مجازيا  عنوانا  يكون 
الشبلي  طارق  أن  يفيدنا  ولكنه 
وأنه   ،1974 سنة  مواليد  من 
التي  طفولته،  منذ  الرسم  أحب 
موهبته  وتطورت  ديزني،  كرتون  برسومات  مأخوذا  خاللها  كان 
الفنية خالل مشاركته الفعلية في مناشط جامعة قاريونس، وهي 
الوقت  في  مشاركا  السياسية،  العلوم  كلية  من  فيها  تخرج  التي 
معارض  إلى  انطلق  ومنها  التحدي،  جامعة  مناشط  في  نفسه 

مدينتي بنغازي وطرابلس ثم تونس.
قد يكون ما بينته بعاليه هو كل ما وجدته عن هذا الفنان، الذي 
لوحاته  يترك  أن  فقرر  فنه،  عن  المعلومات  لقلة  منتبه  أنه  يبدو 
الفنان،  هذا  سيرة  في  سطر  هو  وثقناه  ما  عنه.  تتحدث  العديدة 
وسوف تتوالى أسطر كثيرة تتحدث عن إبداعه. األمر ال يحتاج إال 

لنقادنا المتخصصين في الفن التشكيلي.

كتاب،  في  الحواري  الطيف  هذا  تشكل  كيف   ●
فرض نفسه بالتراكم، أم كانت الرؤية سابقة لذلك؟

كان أحد أحالمي العمل في مجال الصحافة الثقافية، 
باالشتغال  التخرج  بعد  المهنية  حياتي  بدأت  وبالفعل 
في هذا المجال، وأجريت بعض الحوارات البسيطة، ثم 
األهلية  الجمعيات  مجال  في  للعمل  لالنخراط  اتجهت 
حتى  يشاغلني،  الثقافية  الصحافة  حلم  وظل  لسنوات، 
عملت في موقع »دوت مصر«، لمؤسسه الراحل عبداهلل 
كمال بقسم الرأي لمدة عام، وكان ذلك بمثابة العودة 

لعالم الصحافة.
وهو  »كتابات«  بموقع   2017 سنة  بعدها  التحقت 
عراقي - ألماني، وما زلت أعمل فيه حتى اآلن، أشرف 
على صفحة »آفاق ثقافية«، وبحكم عدم وجود تعليمات 
محددة في اإلعداد، كانت الفرصة سانحة ألحقق حلمي 

أخيرا في مجال الصحافة الثقافية برؤيتي وأفكاري.
واسع،  نطاق  على  ثقافية  تغطية  الرؤية  تضمنت 
تشمل كافة الدول العربية، والتركيز بشكل كبير على 
والمبدعين  المبدعات  إجراء حوارات مع عدد كبير من 
الروايات وعروض كتب  لقراءات لبعض  العرب، إضافة 

آلخرين.
»بورتريهات«  على  باالشتغال  أيضا  االتجاه  وكان 
الجنسين من  المبدعين من  بتقارير شاملة عن  أشبه 

أزمنة سابقة والتعريف بنتاجهم.
أكثر  أو  قراءة عمل  على  الحوارات  إعداد  في  اعتمدت 
كافة  من  عمله  في  مناقشته  ثم  الكاتبة،  أو  للكاتب 
الثقافة  بقضايا  الخاصة  األسئلة  بعض  وكذا  الجوانب، 

العامة.
من المهم اإلشارة إلى أن الهدف من الحوارات عدم 
االقتصار على الكتاب المشاهير أو الذين حققوا نجومية 
المبتدئات والمبتدئين  الثقافي، وإنما أيضا  في الوسط 
حتى وإن لم يصدر لهم إال كتاب واحد، ألنني على قناعة 
بموهبته،  االحتفاء  في  الحق  له  المبتدئ  الكاتب  أن 
وتعريف القراء بها، ولفت النظر إليه وإلبداعه، فبعضهم 

كان حواري معهم هو األول في حياتهم الثقافية.
في  وتجميعها  المقابالت  تلك  توثيق  في  أفكر  لم 
كتب إال في بداية العام 2022، وبالفعل اتخذت الخطوة 
وجمعت مئة حوار مع مئة مبدعة عربية، وصدر في يونيو 
لهذا العام، وحقق ردود أفعال جيد ة من القراء والوسط 

الثقافي.
وجدت  كيف  ليبيات،  كاتبات  مع  وقفة  لك   ●
تطلعاتهن، وهل استطعت تكوين صورة ما عن األدب 

النسائي الليبي؟
لألسف عدد الليبيات في الكتاب ستة فقط، وربما هذا 
النسائي في  األدب  ال يسمح برسم تصور عام عن حال 
ليبيا، ورغم ذلك كانت تجاربهن اإلبداعية ثرية وكاشفة، 
فرواية محبوبة خليفة »كنا وكانوا« عرفتني كقارئة بليبيا 
فترات الخمسينات والستينات والسبعينات، وكانت رواية 
ثرية ومليئة بالتجارب اإلنسانية، وأيضا قصائد الشاعرة 
في  الحالية  األوضاع  عن  الكثير  تستجلي  الفالح  خلود 
ليبيا، كما قدم حوار األكاديمية حنان الهوني معلومات 
الهوني  نيفين  الكاتبة  كذلك  الليبي،  األدب  عن  مهمة 
فيها  تعبر  إبداعية  بتجارب  تعرفنا  التي 

الكاتبة عن ذاتها بشكل عميق وآسر.
الدالي  فريال  الشاعرة  إلى  إضافة 
المجتمعي  واقعها  ألبعاد  ومالمستها 
حيثيات  فهم  على  وقدرتها  والثقافي 
كونها  حيث  من  المجتمعي  المشكل 

كاتبة وامرأة.
سعاد  الناقدة  نتاج  في  التنوع  أيضا 
والعمل  والرواية  القصة  بين  الورفلي 
ورغبة  قدرة  يبين  واإلذاعي  الصحفي 
الكاتبات على اإلبحار في اكثر من مجال 
وخصوصيتها  وكيانها  ذاتها  عن  بحثا 

واللون اإلبداعي الذي يمثلها.
التبويب  في  اعتمدت  هل   ●
الموائمة بين فنون اإلبداع المختلفة، 

أم كانت األسماء هي األساس؟
نعم اعتمدت في تصنيف الكتاب على ترتيب األسماء 
أبجديا، حتى ال يتم تفضيل كاتبة على أخرى، فأي تصنيف 
ما  أي  48 منهن،  وإن حوالي  آخر سيكون صعبا، خاصة 
لون  من  أكثر  في  يجتمعن  المشاركات،  نصف  يقارب 

إبداعي.
قاصة،  »روائية،  أساس  على  تصنيفهن  يتعذر  لذا 
المجاالت  في  الكتابة  يمارسن  من  فمنهن  شاعرة« 
التصنيف  كان  كما  اثنين،  جمعت  من  ومنهن  الثالثة، 

على أساس البلد ينطوي على نوع من التمييز في رأيي.
● تتباين التجارب في حقلها الزمني وكذا ملمحها 

الحداثي، كيف ترين ذلك؟
مستوى  على  كان  اإلبداعية  الممارسة  في  االختالف 
الكتابة  مجال  في  قضينها  الالتي  والسنوات  أعمارهن، 
تتراوح بين من قضت سنوات طوال في  والتي  األدبية، 

هذا المشهد، ومن طرقت الباب حديثا.
اإلبداع  تجاه  نظرهن  ووجهات  رؤاهن  تختلف  كما 
وشؤون أخرى، لكن يجمعهن رابط المعاناة واالضطهاد 
أن  بمعنى  الشرقية،  المجتمعات  طبيعة  عن  الناتجة 
إلى  يسعين  مبدعات،  نساء  كونهن  المشترك  همهن 
أصواتهن  وإبراز  الواقع،  يفرضها  التي  القيود  تحطيم 
المرأة  قضية  من  اتخذت  من  ومنهن  ومواهبهن، 
والدفاع عن حقوقها، وكشف التمييز الذي يحدث لها في 

المجتمعات الشرقية هدفا ورسالة إلبداعها.
تصورا  نظرك  وجهة  من  الحوارات  تقدم  هل   ●

مستقبليا لألدب النسائي العربي واتجاهاته؟
من  أنا  كوني  عليه،  أحكم  أن  أستطيع  ال  أعلم،  ال 
االختالف  تقديم  اإلمكان  قدر  حاولت  لكني  أعددته، 
والتنوع في اختياري للمبدعات، ليكون الكتاب ملما بكافة 
النماذج واألنماط الموجودة فعليا على أرض الواقع، فنجد 
المبدعات، ال أقول، المحافظات، وإنما من يمتلكن رؤية 
تتوافق مع معطيات الحياة المعاشة، إلى جانب المدافعات 
عن حقوق المرأة، وكذا المتطلعات على الثقافات الغربية، 

إضافة إلى المناضالت في الشأن السياسي والالتي لهن 
تاريخ في الكفاح.

»األكاديميات،  رؤى  نتاج  االتجاهات  هذه  كل 
والقاصات«،  والروائيات  الشاعرات  وأيضا  والناقدات، 
وهو تنوع ربما يكشف عن فسيفساء أخرى داخل األدب 

النسائي العربي الحديث.
وال ننسى أن لكل مجتمع معطيات وظروف تؤثر على 
توفر  فمجتمعات  وأفكارهن،  ورؤاهن  المبدعات  أوضاع 
وجودها  عن  التعبير  من  ومساحة  التحرر  من  هامشا 
التنوير  فعل  يمارسن  كاتبات  ستنتج  أكيد  وكيانها 
أن مجتمعات محافظة ومنغلقة  ويدافعن عنه، في حين 
قد تؤثر أيضا على المبدعة ونتاجها فهامش الحرية هنا 

محدود وضيق.
يعالجها  التي  العربية  المرأة  أسئلة  أهم  ما   ●

الكتاب على الصعيد اإلبداعي والحياتي؟
على  المرأة  تشغل  التي  األسئلة  أهم  رأيي  في 
المستوى اإلبداعي هي كيف تستطيع التواجد في ساحة 
يشغلها الذكور بكثافة، وربما ال أبالغ إذا قلت يستأثرون 
كيف  إذ  النشر؛  إشكالية  تواجهها  آخر  جانب  ومن  بها، 
يمكنها التعريف بنتاجها في ظل أزمة نشر مزمنة يعاني 
منها جميع من تشغلهم هموم الكتابة، وكذا عدم وجود 
وإبداعهم،  المبدعين  تتبنى  حقيقية  ثقافية  مؤسسات 
كما أنها مالحقة بأسئلة أهمها: هل مسموح لها بتجاوز 
الخطوط الحمراء التي يضعها المجتمع في أعمالها؟، هل 
سيسمح لها بالدخول في مجاالت إبداعية شبه مقتصرة 
على الرجال؟، وإذا تجاوزت كل تلك العقبات كيف سينظر 
وأعمالها  نصوصها  داخل  سيفتشون  وهل  لها؟،  القراء 

عن ذاتها الحقيقة وأسرارها الحياتية؟.
فهي  الحياتي  الصعيد  على  بأسئلتها  يتعلق  وفيما 
أعبائها  بين  التوفيق  في  المبدعة  نجاح  مدى  تناقش 
المنزلية من رعاية األسرة واألطفال والعمل الخارجي، وما 
للرسم،  أو  للكتابة  وقت  إيجاد  في  الخاص  عالمها  بين 
وردود  المجال  هذا  في  لدخولها  عائلتها  قبول  ومدى 
الوسط  أفراد  إليها  ينظر  وكيف  بالخصوص،  أفعالهم 
»مائة  كتاب  في  الحوارات  تتناوله  ذلك  كل  الثقافي، 

مبدعة عربية«.
لون  إلى  اتجاه  هناك  هل  اإلجابات،  خالل  من   ●
قصة،  »شعر،  مميزة  سمة  يشكل  ما  معين،  إبداعي 

رواية،... إلخ«؟
نعم الرواج لصالح القصة القصيرة والرواية، مع ذلك 
هناك عدد البأس به من الشاعرات، فبالرغم من تدني 
حظوظ الشعر على مستوى الرواج التجاري، إال أنه ما زال 
ذواتهن  عن  ويعبرن  المبدعات  وجدان  في  حيزا  يشغل 
به  بأس  ال  عددا  أن  والطريف  خالله،  من  وأحالمهن 
والسرد.  الشعر  بين  ما  يجمعن  المئة  الكاتبات  من 
نتيجة  ربما  للمشهد،  الرواية  تصدر  المالحظ  ومن 
التعبير  في  أسهل  ألنها  وربما  وثقافيا  تجاريا  لرواجها 
عن ذات الكاتبة أو تناول موضوعات تحب التعرض لها 

ومناقشتها.
● هل تجاوزت الكتابة النسائية، التصنيف التقليدي 

لها »األدب النسائي«، أم ما زالت أسيرة ذلك؟
اعتبر  ألني  ذلك،  تتجاوز  أال  أتمنى  روائية  ككاتبة 
الالتي يؤمن أن من أهداف  الكاتبات  نفسي من ضمن 
الكتابة الدفاع عن قضية معينة، وال بد لي لكوني كاتبة 
أكشف  وأن  وحقوقها،  المرأة  قضايا  عن  الدفاع  امرأة 
التمييز الذي يحدث لها في المجتمعات الشرقية بشكل 

كبير، وأناصرها وأدافع عن الحقوق وحلم المساواة.
أن  يعتقدن  الكاتبات  من  كبير  عدد  المقابل  وفي 
المساواة لديهن تكمن في أن يكتبن موضوعات مختلفة 
مثل الكتّاب الرجال، وأال تقتصر نصوصهن على قضايا 

المرأة وتناولها.
نفسه  النسائي  األدب  مصطلح  نظري  وجهة  ومن 
مراوغ، إذ يستخدم أحيانا بمعنى سلبي من قبل الكتاب 
الكاتبات فيتنصلن منه كأنه  والنقاد الذكور، مما يخيف 
وصمة، ومرة يستخدم بشكل إيجابي من قبل المدافعات 

عن قضايا المرأة، ومع ذلك ال يجد الكثير من القبول.

مؤلفة كتاب »مائة مبدعة عربية«

الروائية سماح عادل: تجربة األدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة

الفنانة الليبية لطفية إبراهيم تعرضت لوعكة 
صحية، ما استدعى نقلها إلى تونس من أجل تلقي 

العالج بأحد المستشفيات. وقال النقيب السابق 
للفنانين الليبيين، الفنان سالم عيسى، إن: 

»لطفية إبراهيم تعرضت 
إلى عارض صحي، 

وستجري عملية جراحية 
قريبا لنطمئن جميعا 

على صحتها، وهي في 
سيحصل دينزل واشنطن وشخصيات بارزة أخرى حالة مستقرة اآلن«.

على أعلى وسام مدني أميركي، وهو وسام الحرية 
الرئاسي، حسب ما أعلن البيت األبيض. وتشمل 

قائمة المكرمين مؤسس شركة »أبل« الراحل ستيف 
جوبز، والعبة كرة القدم ميغان رابينو، 

والعبة الجمباز سيمون بيلز، 
وهؤالء من بين 17 أميركيا 
يكرمهم الرئيس جو بايدن 
»لمساهماتهم البارزة« في 

ازدهار الواليات المتحدة 
وقيمها أو السالم العالمي أو 

غيرها من المشاريع 
ذات األهمية، 

وفق بيان 
الرئاسة 

األميركية.

فن x فن
لطفية إبراهيم.. سالمات

أعلى وسام لدينزل واشنطن

المغني المصري حلمي عبدالباقي، عضو مجلس 
إدارة المهن الموسيقية، كشف تفاصيل قرار عودة 

مغني المهرجانات حسن شاكوش لنقابة المهن 
الموسيقية، زاعما أن هناك عملية من التالعب 
تعرض لها، إذ قال عبدالباقي، 
في فيديو نشره على مواقع 

التواصل: »طلبت االطالع على 
المذكرة التي وقعت عليها في 

االجتماع األخير.. هناك كالم 
تمت إضافته.. وهو ما يعني أن 

هناك تالعبا.. وبناء على هذا 
األمر سوف أتقدم ببالغ للنائب 

العام، لتغفيلي، وتغفيل 
كل الناس اللي 

مضت، وهو ما لن 
يمر مرور الكرام«.

شاكوش أمام النائب العام

النجمتان أنجلينا جولي وسلمى حايك التقتا 
خالل نزهة على هامش تواجدهما في مدينة 
روما بإيطاليا، وذكر تقرير على موقع »ديلي 

ميل« أن الممثلة العالمية أنجلينا جولي 
تتواجد في روما باألساس من أجل إخراج فيلم 
سينمائي، إال أنها حرصت أيضا على االستمتاع 

بوقتها هناك، وقابلت سلمى حايك بعد ذلك.

النجمة ديانا حداد تصدرت محركات 
البحث أخيرا، بعدما فاجأت جمهورها 
من خالل حذف كافة منشوراتها على 

مواقع التواصل، خصوصا حسابها على 
»إنستغرام« حيث يتابعها أكثر من ثمانية 

ماليين متابع، إال أنها فاجأتهم جميعا 
بتلك الخطوة، مما أثار تكهنات 
حول اعتزالها، خصوصا بعد ما 

أثير عن اعتناقها اإلسالم.

أنجلينا وسلمى.. صدفة

ديانا واالعتزال

المطرب األردني إدريسي طرح أغنية جديدة بعنوان »لو بكرا بيخلص العالم«، عبر 
المنصات اإللكترونية وقناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي »يوتيوب«، وهي إحدى 

أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا بعنوان »محبوبي«. ويقول إدريسي عن فكرة 
األغنية: »جاءت لي الفكرة في البداية من مكان فلسفي يناقش افتراضية نهاية العالم 

من وجهة نظر فردية رأت األشياء بعين سيريالية، ويمكننا مالحظة ذلك من أول سطر في 
كلمات األغنية، لو بكرا بيخلص العالم ويصير الكالم فتيش، وفتيش هي األلعاب النارية«.

حوار : عبدالسالم الفقهي

»مينينز« يتصدر شباك التذاكر

TopTop
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شباك  »مينينز«  أفالم  سلسلة  من  األخير  الجزء  تصدر 
إيرادات  حقق  بعدما  الشمالية  أميركا  في  التذاكر 
قد  مبلغ  وهو  دوالر،  ماليين   108,5 بلغت  إجمالية 
يصل إلى 127,9 مليونا بحلول، اإلثنين، ونهاية عطلة 
المتحدة، بحسب  الواليات  في  الطويلة  األسبوع  نهاية 

تقديرات شركة »إكزبيتر ريليشنز«.
أرجئ  الذي  غرو«  أوف  رايز  ذي  »مينينز:  فيلم  وتفوق 
»توب  فيلم  على  الجائحة،  بسبب  عامين  لمدة  إطالقه 
غن: مافيريك« الذي حل ثانيا هذا األسبوع مع إيرادات 
من  السادس  األسبوع  وفي  دوالر.  مليون   32,5 بلغت 
غن«  »توب  إيرادات  وصلت  الصاالت،  في  إطالقه 

اإلجمالية إلى 571 مليون دوالر.
وحظيت تتمة »توب غن« الذي حقق نجاحا واسعا قبل 
توم  يؤدي  جديدة،  ومرة  النقاد.  باستحسان  عاما،   36
يصبح  الذي  ميتشل  »مافريك«  بيت  الطيار  دور  كروز 
في العمل الجديد نقيبا مهمّته قصف منشأة تخصيب 

يورانيوم تابعة لدولة معادية.
وتراجع فيلم »إلفيس« الذي يتناول سيرة ملك موسيقى 
الثالثة  المرتبة  إلى  بريسلي  إلفيس  رول  أند  الروك 
التذاكر  شباك  الماضي  األسبوع  متصدرا  كان  بعدما 
وحقق  غن«،  »توب  مع  بالتساوي  الشمالية  أميركا  في 

إيرادات بلغت 23,7 مليون دوالر.
الجزء  وهو  دومينيون«،  وورلد  »جوراسيك  فيلم  وحل 
السادس من سلسلة األفالم عن عالم الديناصورات، في 

المرتبة الرابعة مع إيرادات بلغت 19,2 مليون دوالر.
فيه  يؤدي  رعب  فيلم  وهو  فون«،  بالك  »ذي  وجاء 
األميركي إيثان هوك دور قاتل سفاح، خامسا مع عائدات 

بلغت 14,6 مليون دوالر.
وفي ما يأتي األفالم الخمسة المتبقية في الترتيب:

6 - »اليت يير« )8,1 ماليين دوالر(
7 - »مستر. مالكونز ليست« )مليون دوالر(

8 - »إفريثينغ إفريووير أول أت وانس« )673 ألف دوالر(
9 - »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« 

)482 ألف دوالر(
آالف   308( أون«  شوز  ويذ  شل  ذي  »مارسيل   -  10

دوالر(.

احتفاء دولي  بـ »رحيل آريس« 
لفاطمة الحاجي

بإذاعة »مونت كارلو«  برنامجها »حوار«،  استضافت كابي لطيف في 
الفرنسية، قبل أيام، الروائية الليبية فاطمة سالم الحاجي، لمناسبة صدور 

روايتها »رحيل آريس« عن دار خريف التونسية للنشر.
الروائي  العمل  وهي  آريس«،  »رحيل  كتبت  أنها  الحاجي  وأوضحت 
لم  ألنها  السفلي«،  الطابق  »صراخ  األولى  روايتها  بعد  للكاتبة  الثاني 

تستطع أال تكتب.
وقالت إنها »صرخة أطلقها أبطال هذه الرواية وأجبروني على الكتابة 
اإلنسان.  أخيه  ضد  اإلنسان  وجبروت  والظالم  الحرب  ضد  صرخة  وهي 
وهذه الرواية ترفض األنين الخافت بالنسبة لألحداث المدمرة وتجاه ما 
يسمى بالربيع العربي والتي هزت األمة والوطن«. وأضافت أن شخصيات 

الرواية هي التي فرضت عليّ نبش حقيقة المعاناة.
فيما احتفت، السبت، المكتبة المغاربية وجمعية أحباء المكتبة والكتاب 
الليبية وروايتها  الروائية  ببن عروس - تونس، وبتنظيم من دار خريف 

الجديدة.
وتكاشف الحاجي عبر أبطال »رحيل آريس« الحاجة إلى عالم خال من 
رائحة الموت، وتمضي باستفهاماتها إلى استنكار توابع نوازلها الصادمة 
روحها  ينازح  تشظ  مقاومة  تحاول  وهي  البشرية  الذات  كنه  في  محلقة 
إيقاع  على  ترقص  الحياة  فتنة  من  كتلة  النص:»بدت  يقول  الشفيفة 
صوت المدافع والرصاص لتقارع إله الحرب وتدوس وجهه بقدميها. قلت 
الكون  قواعد  غيرت  فكيف  الرجال  شؤون  من  كانت  الحرب  نفسي:  في 

وأصبحت الحرب هاجسها«.

»طوالي مروح طوالي«.. ليبيا تودع املوسيقار علي ماهر
طرابلس - الوسط

تغنى  الذي  ماهر،  علي  الموسيقار  الفنان  ليبيا  ودعت 
شكلت  كما  والعرب،  الليبيين  المطربين  كبار  بألحانه 
أعماله نقلة فريدة في عالم الموسيقى وأسهمت في رسم 

هوية ومالمح األغنية الليبية بإيقاعها وخصوصيتها.
بمسجد  أقيمت  التي  السبت،  الجنازة،  صالة  وحضر 
الراحل  أصدقاء  من  لفيف  الصريم  بشارع  »أبوحميرة« 

ومحبيه من الفنانين واألدباء واإلعالميين.
عدد  تأبينية  كلمة  المزداوي  حسين  الكاتب  وألقى 

مهمة  ومحطة  فنيا  رمزا  باعتباره  الفقيد،  مناقب  خاللها 
في مسيرة اللحن والطرب الليبي، حيث تستحضر أعماله 
روح الوطن كما في رائعته »بلد الطيوب«، وكان في ذلك 
ويدعو  االنتماء،  ومعنى  قيمة  الناس  وجدان  في  يغرس 
مروح  »طوالي  أيقونته  عبر  الديار  إلى  للعودة  المغترب 

طوالي« التي أداها الفنان خالد سعيد.
وتوجهت جنازة الفقيد انطالقا من شارع الصريم مرورا 
بشارع النصر اتجاه مقبرة منيدر في موكب شرفي، تتقدمه 
شباب  يحمله  زهور  وإكليل  الراحل  للفنان  كبيرة  صورة 

الكشافة.
الفنان  المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل  وألقى 

عبدالباسط أبوقندة، كلمة أشار خاللها إلى جهود الفنان 
الليبي  باللحن  واالرتقاء  الفنية،  المكتبة  إثراء  في  الراحل 
فريدة،  فنية  أعمال  نادرة صاغها في  تحت مظلة موهبة 
شواطئه  موسيقى  من  نقشها  الوطن،  حدود  تخطت 
وبراح الصحاري واألرياف. بدأ ماهر مسيرته الفنية نهاية 
ستينيات القرن الماضي، فور عودته إلى مدينة طرابلس، 
العام  دفعة  بنغازي،  جامعة  في  دراسته  أكمل  أن  بعد 
خالد،  ووحيد  قنيوة،  عبدالرحمن  الفنانين،  رفقة   ،1965
من  للعديد  الراحل  الفنان  ولحن  السباعي.  وعبداهلل 
وفهد  وأصالة،  الحناوي،  ميادة  منهم  العرب،  الفنانين 

بالن، ووديع الصافي، وعبدالهادي بلخياط.

رواية »كنا وكانوا« لمحبوبة 
خليفة عرفتني بليبيا الخمسينات 

والستينات والسبعينات

أغنية جديدة إلدريسي

تخلص الصحفية والروائية 
المصرية سماح عادل في مؤلفها 

»مائة مبدعة عربية« الصادر أخيرا 
عن دار النخبة إلى استنطاق رحلة 

الكتابة النسائية عربيا وسبر 
تمظهراتها في الشعر والقصة 
والرواية، وهي بذلك تستكشف 

في حواراتها المائة مكنون وأبعاد 
أسئلة المرأة المضمنة في إبداعها 
على المستوى الحقوقي واإلنساني 

والفكري.
وكان لهذا اإلصدار إشارته لألدب 

النسائي الليبي وما يمثله من كشف 
الكاتبات لواقعهن وتحدياته، بل 

ونقده أيضا، وهو ما قادنا للحديث 
مع المؤلفة في حوار جاء على النحو 

التالي:

● علي ماهر
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فيفي
املرمىاملرمى

 عقد االتحاد الدولي لرفع األثقال المنتخب حديثا بمدينة تيرانا عاصمة ألبانيا 
أول اجتماع برئاسة العراقي محمد حسن جلود الشمري الذي انتُخب رئيسا للمرة 
األولى في تاريخ العرب، وعقد اجتماع المكتب التنفيذي األول بالعاصمة األلبانية 

تيرانا، والذي جرى فيه اتخاذ عديد القرارات أهمها، تعيين المهندس خالد 
مهلهل رئيسا للجنة التطوير باالتحاد الدولي لرفع األثقال، أيضا تعيين المهندس 

منارالدين الشلي عضوا باللجنة الفنية لالتحاد الدولي لرفع األثقال، وسبق وأعيد 
انتخاب مهلهل كرئيس لالتحاد األفريقي للمرة الثالثة على التوالي.

أعلن مدير المكتب التنفيذي لرابطة قدامى الجبل األخضر الرياضية، يوسف ◆◆
عبدالقوي تنظيم الرابطة ندوة »االحتراف إلى أين؟«، وتشهد الندوة مناقشة عدة 
محاور، وتقام يوم 29 أغسطس المقبل، من جانبه، قال عبدالقوي إلى »الوسط«: 

»إن الندوة ستناقش خمسة محاور منها األندية والتمويل، وصعوبة االحتراف، 
ومحور آخر حول االقتصاد المحلي وقدرته على تمويل االحتراف الرياضي«، وأضاف 
»أيضا من بين المناقشات المنتظرة في الندوة مستويات الرياضيين المحترفين، 
ومدى التقدم واإلضافة في الساحة الرياضية الليبية؟ بجانب محاور أخرى مهمة«.
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مرحلة الحصاد 
والتتويج

الحدث

زين العابدين بركان

الحصاد  مرحلة  النطالق  التنازلي  العد  بدأ 
بطولة  بلقب  التتويج  سداسي  ومرحلة 
مرحلة  وهى  القدم  لكرة  الليبي  الدوري 
خاللها  يتطلع  الذي  الموسم  خالصة 
وحصاد  ثمار  وجني  لقطف  فريق  كل 
حافاًل  كان  وطويل  شاق  ماراثوني  موسم 
بالتحديات حاول خالله كل فريق أن يجتهد 
أن  يأمل  التي  المرحلة  لهذه  يصل  حتى 
لمعانقته  فريق  كل  سعى  بلقب  يتوجها 
لخوض  تامة  جاهزية  في  فريق  كل  وبات 

الكبير. والتحدي  المعترك  هذا 
تأهلت  التي  المتبارية  الفرق  جميع 
األلقاب  طعم  تذوقت  أن  سبق  للسداسي 
الدوري  بطولة  مستوى  على  والبطوالت 
األخضر  فريق  باستثناء  القدم  لكرة  الليبي 
باللقب  يظفر  لم  الذي  الوحيد  الفريق  وهو 
حين  والطالع  الحظ  سوء  عانده  أن  بعد 
وصل لخوض ست مباريات نهائية لكنه لم 
يوفق في حصد أي لقب يضيفه إلى رصيده.

المتأهلة  الفرق  أكثر  االتحاد  فريق  ويعد 
برصيد  لأللقاب  حصدًا  التتويج  لسداسي 
طرابلس  األهلي  يليه  بطولة  عشر  سبعة 
األهلي  ثم  بطولة  عشرة  اثنتى  برصيد 
النصر  يليه  بطوالت  أربع  برصيد  بنغازي 
بطولة  برصيد  واألولمبي  بطولتين  برصيد 

واحدة.
وتغيب خمس فرق محلية أخرى سبق لها 
المنافسة  سباق  عن  باأللقاب  تُوجت  أن 
التحدي  وهي  الموسم  هذا  لقب  على 
ثالث  في  باللقب  تُوجا  اللذان  والمدينة 
شهد  فيما  لقبين  حامل  والمحلة  مناسبات 
لدوري  الشط  فريق  هبوط  الموسم  هذا 
سبق  الذي  الفريق  وهو  األدني  الدرجة 
مناسبة  في  الليبي  الدوري  بطولة  نال  أن 
أبرز  أحد  العريق  الظهرة  وفريق  واحدة 
واحدة  مناسبة  في  الليبي  الدوري  أبطال 
والذي أخفق هذا الموسم في صراع العودة 
منافسات  في  تعثر  أن  بعد  األضواء  لدوري 

الصعود. تصفيات  ملحق 

ربيع  الليبي  الدوري  العبي  أبرز  يواصل 
االتحاد  فريقه  مع  االستعداد  الشادي 
أن  بعد  السداسي،  التتويج  لدوري 
لدوري  مالعب  أربعة  تحديد  تم 
ستُقام  والذي  تونس  في  التتويج 
في  واحدة  مرحلة  من  مبارياته 
من   27 وحتى  الجاري  يوليو   13
»المنستير  هي  والمالعب  نفسه،  الشهر 
ملعب  بينما  المهيري«،  والطيب  وسوسة 
األولى،  الجولة  ففي  للديربيات،  رادس 
ملعب  على  النصر  مع  طرابلس  األهلي  يلتقي 
ملعب  على  األولمبي  مع  واألخضر  المنستير، 
رادس، واألهلي بنغازي مع االتحاد على ملعب 
األهلي  مع  النصر  الثانية  الجولة  وفي  سوسة، 
طرابلس  واألهلي  رادس،  ملعب  على  بنغازي 
مع  واالتحاد  سوسة،  ملعب  على  األخضر  مع 
الجولة  وفي  المنستير،  ملعب  على  األولمبي 
على  طرابلس  األهلي  مع  بنغازي  األهلي  الثالثة 
ملعب  على  االتحاد  مع  واألخضر  صفاقس،  ملعب 
األولمبي على ملعب سوسة،  والنصر مع  المنستير، 
االتحاد على  األهلي طرابلس مع  الرابعة  الجولة  وفي 
ملعب  على  األولمبي  مع  بنغازي  واألهلي  رادس،  ملعب 
صفاقس، والنصر مع األخضر على ملعب سوسة، 
وفي الجولة الخامسة االتحاد مع النصر على 
ملعب صفاقس، واألهلي بنغازي مع األخضر 
على ملعب المنستير، واألهلي طرابلس مع 

األولمبي على ملعب سوسة.

تشكيل  الطائرة  للكرة  الليبي  االتحاد  أعاد 
لجانه العاملة، بتكليف عبدالوهاب زوبي بمهام 
المدير الفني لالتحاد، بينما جرى إسناد رئاسة 
القمبري،  لوجدي  العامة  المسابقات  لجنة 
ورئاسة لجنة المنتخبات لخيري دوة، كما قرر 
االتحاد الليبي للكرة الطائرة إسناد رئاسة لجنة 
الكرة الطائرة الشاطئية لفيصل الشريف، كما 
الالعبين  وتسجيل  القيد  لجنة  رئاسة  أسند 
ألنور  اإلعالمي  المكتب  ورئاسة  دوة،  لعلي 
الطوباشي، ورئاسة لجنة الطعون لعبدالسالم 
الكشكري. من جانبه، أكد األمين العام لالتحاد 

جاٍر  أنه  صولة،  طارق  الطائرة،  للكرة  الليبي 
التجهيز لتنظيم دورة مدربين على المستوى 
البرنامج  يتضمن  طرابلس،  بمدينة  األول 
محاضرات نظرية وعملية وتهدف إلى تطوير 
تهدف  أيضا  بمستواهم،  والرقي  المدربين 
الدورة إلى زيادة معارف المدربين وتزويدهم 
بالجديد في قوانين اللعبة، وأضاف صوله أنه 
بالمناطق  الفرعية  االتحادات  مخاطبة  جرت 
الراغبين  تسجيل  إجراءات  في  البدء  بشأن 
بحضور الدورة. وأخيرا، كشف صولة أن لجنة 
إلى  لالنضمام  العبا   20 اختارت  المنتخبات 
صفوف المنتخب الليبي للكرة الطائرة تحت 21 
عاما، وأضاف أنه تم تكليف المدرب التونسي 

عامر نصراوي بمهام المدرب العام للمنتخب.

اتحاد الطائرة يعيد تشكيل لجانه.. و20 العبا في منتخب الشباب

● منافسات الطائرة للشباب

طرابلس - محمد ترفاس

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري املمتاز في نسخته »47«
إقامة دوري التتويج السداسي خارج الديار مع االستعانة بـ»الفار« للمرة األولى في تاريخ كرة القدم الليبية

تستعد مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
رقم »47« للموسم الجاري 2021-2022 لمرحلة 
مسبوقة،  غير  جديدة  ظواهر  أربع  وسط  الختام 
فللمرة األولى في تاريخ كرة القدم الليبية، تقام 
الوطن،  أرض  خارج  السداسي  التتويج  مباريات 
أكثر من  يتواجد  التاريخ  في  أيضا  األولى  وللمرة 
30 مدربا تونسيا ما بين الدوري الممتاز والدرجة 
يقود  أيضا  األولى  وللمرة  الثانية،  وحتى  األولى 
مدربين  خمسة  التتويج  دوري  في  الليبية  الفرق 
األولى  وللمرة  محلي،  واحد  ومدرب  تونس،  من 
الدوري  في  »الفار«  تنقية  استخدام  سيتم  أيضا 

الممتاز. الليبي 
الليبي  العام  االتحاد  نظم  أن  بعد  هذا  يأتي 
الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة  القدم  لكرة 
لتحديد  التتويج،  دوري  السداسي  الدور  قرعة 
الجاري  الرياضي  للموسم  الممتاز  الدوري  بطل 
على  منافساتها  ستقام  والتي   ،)2022-2021(
يختتم  أن  على  يوليو   13 في  التونسية  األراضي 
أعلنه  ما  بحسب  نفسه،  الشهر  من   27 في 
األوجلي،  عادل  الدكتور  المسابقات،  لجنة  رئيس 
وتشمل كل جولة إقامة ثالث مباريات في مواعيد 
المواجهات في حفل  أن تم تحديد  مختلفة، بعد 
للدور  المتأهلة  األندية  رؤساء  بحضور  القرعة 

السداسي.

قرعة دوري التتويج السداسي
األسبوع  التالية:  المباريات  عن  القرعة  أسفرت 
 × األولمبي   - النصر   × طرابلس  األهلي  األول: 
األخضر - االتحاد × األهلي بنغازي، وفي األسبوع 
النصر×   - األخضر   × طرابلس  األهلي  الثاني: 
وفي  االتحاد،   × األولمبي   - بنغازي  األهلي 
األسبوع الثالث: األهلي طرابلس × األهلي بنغازي 
- األخضر× االتحاد - النصر× األولمبي، واألسبوع 
الرابع: األهلي طرابلس × االتحاد - األهلي بنغازي 
األسبوع  وفي  النصر،   × -األخضر  األولمبي   ×
االتحاد   - األولمبي  األهلي طرابلس ×  الخامس: 

× النصر - األهلي بنغازي × األخضر.
بطولة  لقب  على  تتنافس  ليبية  فرق   6
الدوري هذا الموسم وهي األهلي بنغازي متصدر 
متصدر  طرابلس  واألهلي  األولى،  المجموعة 
واألخضر  والنصر  واالتحاد  الثانية،  المجموعة 
واألولمبي، بعد موسم شاق شهد عديد التأجيالت 
النهائية،  المرحلة  إلى  أن يصل  قبل  والمصاعب، 
فإن  المتداول  وحسب  باللقب،  التتويج  مرحلة 
أربعة فرق سيكون لها حظوظ المنافسة األفريقية 
في الموسم المقبل من مجموعة الست فرق، اثنان 
»الكونفدرالية«،  في  واثنان  األبطال،  دوري  في 
وتبقى  القارية،  المنافسة  خارج  فريقان  ليصبح 

مشاركتهما قائمة في بطولة األندية العربية.

سيطرة تونسية للمدربين
كم  وجود  الموسم  هذا  الليبي  الدوري  شهد 
فريدة  ظاهرة  في  التوانسة  المدربين  من  هائل 

يتابع نادي العربي الكويتي حالة العبه الدولي الليبي 
المحترف محمد صولة، بعد أن سادت حالة من القلق 
والترقب لحالة نجم المنتخب الوطني الليبي، وفريق 
العربي الكويتي محمد صولة، بعد الكشف عن إصابته 
بالمالريا، خالل مشاركته مع »فرسان المتوسط« في 
مباراة غينيا االستوائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس 
األمم األفريقية، والبداية كانت عندما كشف أحد أفراد 
عائلة الالعب إلى »الوسط« أن محمد صولة أصيب 
ليست مستقرة  وأن حالته  تواجده في تونس،  أثناء 
ويحتاج للعالج في إيطاليا بشكل عاجل حتى ال يتكرر 
أيمن  الراحل  المصغرة  القدم  كرة  العب  سيناريو 

النقريش.
وكان العب المنتخب الليبي لكرة القدم للصاالت، 
مشاركته  أثناء  في  بالمالريا  أصيب  النقريش،  أيمن 
برفقة المنتخب الليبي لكرة القدم في الصاالت في 
نتيجة مضاعفات  وتوفي  نيجيريا  في  أقيمت  بطولة 
المرض، وعلى الفور أصدر االتحاد الليبي لكرة القدم، 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  بيانا 
العب  حالة  تطورات  آخر  فيه  كشف  »فيسبوك«، 
المنتخب الوطني، محمد صولة، قائال: »االتحاد الليبي 
لكرة القدم يتمنى لالعب محمد صولة الشفاء العاجل 

والعودة السريعة لمالعب كرة القدم«.
أوضح االتحاد الليبي لكرة القدم: »علمنا أن مدير 
تواصل  على  بأنه  أكد  األسود  علي  الليبي  المنتخب 
لمنتخبنا  السابق  والنجم  الالعب  والد  مع  يومي 
المستجدات  على  للوقوف  صولة  صالح  الوطني 
الصحية لالعب.. هذا وذكر صالح صولة أن حالة نجله 
دعما  صولة،  محمد  وتلقى  تحسن«،  وفي  مستقرة 

األندية  مختلف  من  كبيرا  معنويا 
قدم  حيث  المالريا،  إصابته  عقب 
نادي العربي الكويتي الذي ينشط 
معنويا  دعما  صولة  صفوفه  في 
الشفاء  له  متمنيا  لالعب،  كبيرا 
العاجل والعودة إلى المالعب في 

أقرب وقت ممكن.
من  دعما  صولة  تلقى  كما 

ناديه السابق الصفاقسي التونسي 
الذي نشر عبر صفحته الرسمية في »فيس 

الرياضي  للنادي  الموسعة  »العائلة  بوك«: 
والعودة  العاجل  الشفاء  تتمنى  الصفاقسي 
السابق  لالعبها  النشاط  لسالف  السريعة 
التي  الصحية  الوعكة  إثر  على  صولة  محمد 
تعرض لها«. وحرص نادي األهلي طرابلس 
الصحية  أزمته  في  السابق  العبه  دعم  على 
لـ  الرسمية  الصفحة  كتبت  بعدما  الحالية، 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  »الزعيم« 
من  قوتك  واستمد  قويا  »كن  »فيسبوك«: 
المرحلة  هذه  ستعبر  الالمحدود..  دعمنا 
وستعود أقوى«. وقال نادي السويحلي الرياضي، 

بمختلف  »النادي  »فيسبوك«:  على  عبر حسابه 
لالعب  العاجل  الشفاء  يتمنى  وأطيافه  مكوناته 
الدولي محمد صولة والعودة السريعة للمالعب«.

والناطق  العام  السر  أمين  أكد  جانبه،  من 
الرسمي بالنادي العربي الكويتي، فؤاد المزيدي، أن 
إدارة النادي تواصلت مع والد المحترف الليبي محمد 
المزيدي  نجله، وشدد  حالة  على  لالطمئنان  صولة، 
على أن النادي العربي لن يدخر جهدا لمؤازرة صولة؛ 
إذ يعد أحد العبيه المخلصين الذي قدموا جهدا كبيرا 

لألخضر منذ انضمامه في الموسم الماضي.

الليبية  المالعب  تشهدها  نوعها  من  األولى  هي 
الدرجة  ودوري  »الممتاز  المسابقات  جميع  في 
عدد  رحيل  رغم  الثالثة«،  وحتى  والثانية  األولى 
فريق  مدرب  وآخرهم  المدربين،  هؤالء  من  كبير 
عنه،  االستغناء  جرى  الذي  الكوكي  محمد  االتحاد 
بعد خسارته مباراة الديربي أمام األهلي طرابلس، 
رغم أنه قاد الفريق في فترة زمنية جعلته متصدر 
المجموعة الثانية قبل األسبوع الثامن من مرحلة 
عجلت  جوالت  أربع  الفريق  خسر  حيث  اإلياب، 
برحيل الكوكي واالستعانة بالمدرب المحلي أسامة 

في  الوطني  للمدرب  الممثل  الوحيد  الحمادي، 
توانسة،  مدربين  مقابل خمسة  السداسي،  الدور 
طرابلس،  األهلي  مدرب  الجبال  فتحي  وهم: 
وشهاب الليلي مدرب النصر، ومنير الشبيل مدرب 
وأخيرا  األخضر،  مدرب  شمام  وسمير  األولمبي، 
األهلي  مدرب  البنزراتي  فوزي  التونسي  المدرب 
كوكبة  إلى  وانضم  بنغازي. 
المخضر  التوانسة  المدربين 
تعاقدت  الذي  بنزرتي  فوزي 
األهلي  نادي  إدارة  معه 

السداسي،  الفريق في مرحلة  ليقود  أخيرا  بنغازي 
ووصل البنزراتي إلى بنغازي وباشر مع الفريق أولى 
التدريبات، ليخلف المدرب المقال الكرواتي رادان 
غاسانين، الذي وصل بالفريق إلى الدور السداسي 
وهو متصدر المجموعة األولى برصيد 44 نقطة، 

مقدما مردودا إيجابيا في جميع المباريات.

الجبال يواصل السير بنجاح مع »الزعيم«
ثاني المدربين مع األهلي طرابلس »الزعيم« 
في  بنجاح  الفريق  قاد  والذي  الجبال،  فتحي 

أفريقيا ووصل معه إلى الدور نصف نهائي كأس 
المجموعة  صدارة  وصل  ومحليا  »الكونفدرالية« 
الثانية بـ34 نقطة، بعد إخفاقات شهدها الفريق 
رينه،  الفرنسي  مدربه  مع  مشواره  بداية  في 
الذي  الجبال  مع  والتعاقد  عقده  فسخ  تم  والذي 
وإداريا  فنيا  مستقرا  وأصبح  الفريق،  مسار  عدل 

ويطمح في تحقيق نتائج إيجابية.
التونسي سمير شمام مدرب فريق األخضر قاد 
الترتيب  صاحب  وهو  الموسم،  بداية  من  الفريق 
الثالث في المجموعة األولى برصيد 35 نقطة، وقاد 
فريق األخضر بكل اقتدار وأبقت عليه إدارة النادي 
أمال في  السداسي  الدور  الفريق في مرحلة  ليقود 

المنافسة على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

الشبيل يقود األولمبي في وقت حرج
األولمبي  فريق  مدرب  الشبيل  منير  التونسي 
إدارة  استغناء  بعد  حرج،  وقت  في  الفريق  قاد 
مسار  وصحح  جبارة  لطفي  مواطنه  عن  النادي 
للدوري  المؤهلة  الثالثة  البطاقة  وخطف  الفريق 
السداسي في آخر جوالت مباريات الدوري الليبي 
االتحاد  على  فاز  عندما  الثانية،  المجموعة  عن 
السداسي  للدور  المصراتي بهدف، وكان مرشحا 
في  أداؤه  تحسن  الذي  السويحلي  فريق  مع 
المباريات األخيرة، حيث فاز على األهلي طرابلس 
أهداف  بثالثة  االتحاد  وعلى  رد،  دون  بهدفين 
المخضرم  الوطني  المدرب  قيادة  تحت  رد،  دون 
عقده  تمديد  من  يقترب  الذي  المرجيني،  علي 

لموسم جديد.
النصر،  نادي  مدرب  الليلي  شهاب  التونسي 
ناصر  الوطني  للمدرب  اإلدارة خلفا  تعاقدت معه 
مدينة  ديربي  بعد  الفريق  ترك  الذي  الحضيري، 
وقاد شهاب  بنغازي،  واألهلي  النصر  بين  بنغازي 
 37 برصيد  السداسي  الدور  إلى  النصر  الليلي 
عدة  في  إخفاقات  بعد  الثاني،  المركز  في  نقطة 

مباريات قبل قدومه.

طرابلس - الصديق قواس:

● مباراة لألهلي طرابلس في الدوري

أصدرت اللجنة األولمبية الليبية بيانا 
حول المشاركة في دورة ألعاب التضامن 

اإلسالمي، المقرر إقامتها في مدينة قونيا 
التركية بداية من أغسطس المقبل، وجاء 

في البيان: »في الوقت الذي يعرب فيه 
مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية عن 

استيائه من النتائج السلبية في دورة ألعاب 
البحر المتوسط األخيرة، والتي أظهرت 
فارق االستعداد والتحضير وبينت فارق 

االهتمام الحكومي بالرياضة، وجسدت معاناة 
االتحادات الرياضية، ومعاناة الرياضيين 

الليبيين، الذين لم يحظوا بالدعم واالهتمام 
وحرموا من االستعداد والمعسكرات بسبب 

توقف الدعم المالي«.
وتابع البيان: »اإلجراءات اإلدارية التي 

قيدت عمل اللجنة األولمبية الليبية، عرقلت 
جهود االتحادات الرياضية وتسببت في 

تعثر األنشطة والمسابقات، وخلقت مناخا 
غير مناسب لتأهيل وصقل المواهب الليبية 

وجعلها بعيدة عن المنافسة الدولية«.
وأضاف البيان: »وعليه فإن مجلس 

إدارة اللجنة األولمبية الليبية قرر إعادة 
النظر في المشاركة الليبية في دورة ألعاب 

التضامن اإلسالمي بمدينة قونيا التركية 
أغسطس المقبل، لتكون المشاركة رمزية 
بمنتخب الكرة الحديدية فقط المتحصل 

على برونزية ألعاب المتوسط«. ويجدد 
مجلس إدارة األولمبية الليبية مطالباته 

ومناشداته للحكومة الليبية بضرورة تهيئة 
الظروف لكافة االتحادات الرياضية ومساعدة 
الرياضيين وحلحلة المشاكل التي تواجههم، 

وأن تكون الرياضة مشروعا وطنيا تتظافر 
فيه جهود الدولة بكامل مؤسساتها حتى 

يكون لنا حضورا دوليا فاعال ومؤثرا«.

مشاركة رمزية 
في دورة ألعاب 

التضامن اإلسالمي

تحٍد خاص ينتظر أسامة الحمادي بعد 
إقالة الكوكي من تدريب االتحاد قبل بدء 
معترك الدوري الفاصل في 13 يوليو

● المنير في قمة الكر ة الليبية بين األهلي طرابلس واالتحاد

مدربا تونسيا يسطعون في سماء الدوري والبنزرتي 
والجبال والليلي والشبيل وشمام يتصدرون المشهد 30

● مهلهل

العربي الكويتي يراقب الحالة
الصحية للدولي الليبي »صولة«

األهلي بنغازي يتوج بطال لكأس السلة

● صولة

● نجوم سلة األهلي طرابلس واألهلي بنغازي

تُوج الفريق األول لكرة السلة، بنادي األهلي بنغازي، بطال لكأس 
ليبيا لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره األهلي طرابلس بنتيجة 
)62-56( نقطة، في المباراة النهائية التي ُأقيمت بينهما على 
مجمع سليمان الضراط ببنغازي، وتأهل األهلي طرابلس على 
حساب النصر، بعد أن اعتُمدت نتيجة المباراة لصالحه )0-20(، 
واألهلي بنغازي بعد فوزه على االتحاد )87-58(، كما جاء فريق 
فريق  حضور  لعدم   )0-20( بالفوز  الثالث  الترتيب  في  النصر 

االتحاد في مباراة الترتيبين الثالث والرابع.
سبق وتوج فريق سلة األهلي طرابلس، ببطولة الدوري الليبي 
لكرة السلة للموسم )2021-2022(، للمرة الثانية على التوالي، 
والسابعة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره األهلي بنغازي في 
الوقت  اكتمال  بعد  نقطة،   )87-92( بنتيجة  اإلضافي  الوقت 
المباراة  وأدار  نقطة،   )80-80( بنتيجة  الفريقين  بين  األصلي 
تحكيميا ثالثي دولي مكون من هيثم الساروي حكما أول، وهاني 

مصطفى حكما ثانيا، وعمور زاهد حكما ثالثا.
وجاءت المباراة سريعة منذ خاصة من العبي األهلي بنغازي 

األول،  الشوط  من  األولى  الفترة  إنهاء  من  تمكنوا  الذين 
لصالحهم بنتيجة )21-17( نقطة.

وشهد الشوط الثاني بين األهليين إثارة كبيرة وظل »األهلي 
لصالحه  الثالث  الربع  لينتهي  تقدمه  على  محافظا  طرابلس« 

بنتيجة )26-20( نقطة. قبل أن يستعيد األهلي بنغازي توازنه .
وذهبت نتيجة الربع األخير فردية له بنتيجة )23-19( ليلجأ 
أكثر  جاء  اإلضافي  الوقت  وفي  إضافي،  وقت  للعب  الفريقان 
طرابلس  األهلي  العبي  من  غفيرة  صيحات  وسمعت  سرعة 
لينتفض األهلي طرابلس مسجال في الوقت اإلضافي 12 نقطة 
قابلتها 7 نقاط لألهلي بنغازي، لتكون نتيجة المباراة النهائية 

باإلضافي )92-87( نقطة.
 )34-35( بنتيجة  نصراويا  األول  الشوط  لينتهي  نقطة 
نقطة، وانتهى الربع الثالث لمصلحة النصر بفارق نصف سلة 
وبنتيجة )24-23( نقطة. وعزز النصر تقدمه على صعيد نتيجة 
الربع األخير بفارق )24-12( نقطة، وبذلك تكون نتيجة الشوط 

الثاني بنتيجة )48-35( نقطة.

● الشادي

طرابلس ـ القاهرة - الوسط
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

استياء رياضي
الرياضي  االستياء  حالة  فترة  منذ  ألحظ  لم 
مثلما الحظت هذه الفترة حول اللجنة األولمبية 
ألعاب  دورة  في  الرياضية  والمشاركة  الليبية 

البحر المتوسط المقامة حاليًا بالجزائر.
عديد  لدى  واضحة  كانت  االستياء  حالة 
شخصيات  وعدة  واإلداريين  اإلعالميين 
صفاتحهم  عبر  الرياضي  بالشأن  مهتمة 

وفي البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
النتائج  على  ليس  االستياء  وسبب 
متوقعة؛  كانت  الغالب  في  التي  فقط 
وإنما على أداء اللجنة األولمبية وتعاملها 
مع األحداث من ناحية االستعداد للدورة 

وقبلها دورات أخرى.
باحترافية  تتعامل  ال  األولمبية  اللجنة 
غاب  حيث  األحداث،  هذه  مثل  مع  كبيرة 
ككل  بالمشاركة  للتعريف  الصحفي  المؤتمر 
دونه  أو  بقصد  أيضًا  وغاب  وهران  دورة  في 
بها  والتعريف  البعثة  لوداع  الرياضي  االحتفال 

للوسط الرياضي.
كما أن بعض األلعاب كانت مشاركتها غير 
تحقق  ولم  المطلوب  المستوى  ودون  مقنعة 
الحد األدني ورغم وجود لجنة معايير، لكن ذلك 
التي كانت يفترض أال  لم يمنع بعض األلعاب 

تشارك لحفظ ماء وجه الرياضة الليبية.
ولم يخرج أي مسؤول أولمبي ليوضح سبب 
وحتى  كافية  قالئد  نحرز  لم  ولماذا  اإلخفاق 
الليبية لم تحرز  وقت كتابة هذا المقال البعثة 
الكرة  في  نحاسية  قالدة  هى  واحدة  قالدة  إال 
الحديدية وترتيب ليبيا متأخر جدًا ولو لم نحجز 
تاريخ  في  مشاركة  أسوأ  ستكون  أخرى  قالئد 
الرياضة الليبية عبر تاريخها وليبيا لم تغب عن 

أغلب دورات المتوسط.
دول  ألن  صعب  القالئد  إحراز  أن  ندرك 
وندرك  ألعاب  عدة  في  عالميًا  قوية  الحوض 
أيضًا  قوية  متوسطية  عربية  دواًل  هناك  أن 
لمثل  الجيد  االستعداد  يمنع من  ال  هذا  ولكن 
هذه الدورات ومشكلتنا أننا نستعد لمثل هذه 
األحداث قبل شهر والدول األخرى قبل سنوات 

تستعد وتقدم دعمًا ماليًا لكل بطل.
في  إال  تهتم  ال  الدولة  أن  أيضًا  مشكلتنا 
في  المالي  الدعم  وتقدم  األخيرة  اللحظات 
آخر لحظة.. والسؤال األهم هل ستقوم اللجنة 
واحترام  المشاركة  هذه  بتقييم  األولمبية 
لضعف  التبرير  وتقديم  الرياضي  الوسط 
صحيح  بتشخيص  ذلك  وأسباب  المشاركة 
اإلعالم  مطالب  وتتجاهل  الطرف  ستغض  أو 
الشجاعة  مسؤولوها  يمتلك  وهل  الرياضي 
على  للرد  صحفي  مؤتمر  في  ويخرجون 

تساؤالت اإلعالم؟

أعلن االتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة المنتخب الوطني 
للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، بقيادة المدرب 
النسخة  في  للمشاركة  القاضي،  عياد  الوطني 
الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات »تحت 
20 عاما«، والتي ينظمها االتحاد العربي لكرة 
القدم، ويستضيفها االتحاد السعودي لكرة 
القدم في مدينة أبها، خالل الفترة من 20 
يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، ويبدأ تجمع 
المنتخب الوطني اإلثنين المقبل بالعاصمة 
السعودية  إلى  السفر  قبل  طرابلس 
ستنطلق  التي  العربية  البطولة  مستضيفة 

يوم 20 من الشهر ذاته.
للشباب  الوطني  المنتخب  قائمة  وجاءت 
)االتحاد  شنينة  علي  خليل  خالد  لتضم: 
المصراتي(، ومحمد عياد عمر الدريبي )أبوسليم(، 
ومحمد إسماعيل علي كريمة )السويحلي(، وعلي صالح 

محمد حقار )النهضة(، أحمد عطية مفتاح احميدة )األخضر(، 
وزياد إبراهيم عمر الزميرلي )أبوسليم(، ونجيب عبدالباسط 
)األخضر(،  فرج  حسن  أحمد  ومنجد  )اليرموك(،  بلعيد  أحمد 
طرابلس(،  )األهلي  األندلسي  إبراهيم  محمود  ومالك 
المصراتي(،  )االتحاد  بوشيبة  محمد  محفوظ  وعبدالميسر 

ومحمد بشير أحمد الديك )الشط(.
القائمة محمد عادل رمضان امحمد )االتحاد(،  كما تضم 
ومحمد  )الترسانة(،  عاشور  محمد  عبدالناصر  وأمجد 
وحسين  المصراتي(،  )االتحاد  زوكة  إبراهيم  رمضان 
محمد  فرج  وعبداهلل  )السويحلي(،  بادي  حسين  أبوالقاسم 
المقصي  أحد  عبدالسالم  وحمزة  بنغازي(،  )األهلي  فرجاني 
)االتحاد(،  الحبيشي  مبروك  عبداهلل  ومروان  )األولمبي(، 
وعماد الدين محمد المرضي منصور )الصقور(، وأسامة آدم 
محمد علي )األخضر(، ومروان رمضان علي العمامي )النصر(، 
المصراتي(،  )االتحاد  عمران  بن  خميس  محمود  وأحمد 
مدينة  وشهدت  )االتحاد(.  الشيخي  عبداهلل  محمد  وأكرم 
عن  القرعة  وأسفرت  الثامنة،  النسخة  قرعة  سحب  الدمام 
المجموعة  في  للشباب،  الليبي  الوطني  المنتخب  وقوع 

الثالثة بجانب منتخب الجزائر ومنتخب لبنان.

حضر الجناح الدولي الليبي مؤيد الالفي احتفاالت ناديه 
الرباطي  الفتح  مواجهة  بعد  المغربي  البيضاوي  الوداد 
المغربي،  الدوري  ختام  في  الخامس  محمد  ملعب  على 
بعدما  البيضاوي،  للوداد  احتفالية  المباراة  كانت  حيث 
ملعب  في  الالفي  وحضر  الدوري،  بدرع  تتويجه  حسم 
محمد الخامس متجاوزا آثار الجراحة التي خضع لها قبل 
شهر على مستوى أربطة الركبة، وذلك من أجل االحتفال 
بدرع الدوري الثاني تواليا له مع الفريق، مثلما فعل بعد 
دوري  بلقب  التتويج  مراسم  يحضر  وهو  األهلي  مباراة 

األبطال.
الوداد أصر على حضور جميع العبيه لالحتفال  وكان 
تذكرة  ألف   55 نفدت  إذ  قياسي؛  جمهور  مع  بالدرع 
ليكون ملعب محمد الخامس كامل العدد، وحسم الوداد 
العرش  كأس  وهما  مثلهما  وبقي  لقبين  البيضاوي 
أنجح  ليكون  بركان،  نهضة  أمام  األفريقي  والسوبر 

مواسم النادي عبر التاريخ.

مستشفيات  بأحد  جراحية  عملية  الالفي  وأجرى 
كوجات،  رامون  الدكتور  يد  على  المتخصصة  برشلونة 
الخارجي  الرباط  مستوى  على  بالنجاح  العملية  وتكللت 
العملية عن المالعب لمدة  للركبة، ليغيب الالفي عقب 
تتراوح ما بين ثالثة أو أربعة أشهر، وكان مؤيد قد تعرض 
الجيش  أمام  الوداد  فيها  فاز  التي  المباراة  في  إلصابة 
الملكي، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المغربي، 
قبل أن يحرز فريقه بطولة دوري أبطال أفريقيا في غيابه، 
وسيخضع الالفي بعد أسبوع لفترة تأهيل طبيعي، تحت 

إشراف طبيب الوداد أنيس شاغو.
عن  اتصال  خطوط  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وفتح 
الدكتور  باالتحاد،  الطبية  اللجنة  رئيس  نائب  طريق 
عصام الدناع، للتواصل مع نظيره طبيب نادي »الوداد« 
الطبية  اللجنة  ورئيس  شاغو  أنيس  الدكتور  المغربي، 
على  لالطمئنان  المقتريضي  عبدللطيف  باالتحاد، 
إصابة المحترف الدولي الليبي مؤيد الالفي، حيث جاءت 
بالمحترفين  الليبي  االتحاد  اهتمامات  االتصاالت ضمن 
بعدما  الالفي،  مؤيد  الدولي  إصابة  لتطورات  ومتابعة 
قام نادي »الوداد البيضاوي« المغربي بالتنسيق مع أحد 

أشهر استشاريي جراحة العظام والمفاصل في العاصمة 
الفرنسية باريس؛ لتحديد موعد إجراء العملية كونها 

من العمليات المعقدة والصعبة، بعد أن تعرض 
الالفى إلصابة قطع كامل في  الدولي مؤيد 

الرباط الجانبي للركبة، مصحوبا بإصابات 
خالل  المنطقة  ذات  في  أخرى  جانبية 

فريق  أمام  »الوداد«  فريقه  مباراة 
بطولة  ضمن  المغربي  »الجيش« 
قبل  للمحترفين،  المغربي  الدوري 
أن يتقرر نقل العملية إلى برشلونة.

خسر »الوداد« جهود الالفي في 
نصف النهائي ببطولة دوري أبطال 

أتلتيكو«  »بيترو  فريق  أمام  أفريقيا 
األنغولي، حيث نجح الفريق المغربي في الفوز في 
أنغوال )3-1( قبل أن يقام لقاء اإلياب في المغرب، 
النهائي،  إلى  التأهل  نحو  كبيرا  شوطا  ليقطع 
ويقتنص  بهدفين  المصري  األهلي  ويجتاز 
اللقب الثالث األفريقي لصالحه، ويتوج الالفي 

مع زمالئه باللقب القاري الكبير.

قشوط مدربا للمنتخب األولمبي ومرعي في دارنس

منتخب الشباب جاهز لكأس العرب في السعوديةالالفي يحضر تتويج الدوري المغربي في موسم استثنائي للوداد

الرياضة الليبية تغرق في »البحر املتوسط«
نتائج مخيبة لآلمال في جميع األلعاب وانسحابات بالجملة في الفروسية والدراجات دون سبب واضح
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● مباراة سابقة لمنتخب الشباب 
● قشوط

في  الظهور  نحو  فاصلتين  مباراتين  آخر  انتهت 
األولى  المباراة  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
بملعب  أجدابيا«  و»وفاق  الجبل«  »شباب  جمعت 
وفريق  »الخمس«  جمعت  والثانية  بنينا،  شهداء 
الجبل«  »شباب  ونجح  الجميل،  بملعب  »الظهرة« 
و»الخمس« من خاللهما في البقاء بالدوري الممتاز، 
أجدابيا« و»الظهرة«  انتهت محاوالت »وفاق  بينما 

نحو التأهل للدوري الممتاز دون جدوى.
بهدف  الذهاب  مباراة  في  الجبل«  »شباب  فاز 
بهدف،  الفريقان  تعادل  اإلياب  وفي  مقابل،  دون 
بالدوري  البقاء  من  »الخمس«  فريق  وتمكن 
الوقت  في  »الظهرة«  أمام  تعادل  بعد  الممتاز، 
حسم  »الخمس«  وكان  لمثله،  بهدف  اإلضافي 
الموسم  ليكون   )1-3( بنتيجة  الذهاب  مباراة 

المقبل هو الموسم الخامس له بالممتاز.
عبر  بالتسجيل،  المبادر  كان  »الظهرة«  فريق 
المنظمة  الالئحة  وبحسب  الرويمي،  سالم  العبه 
الفوز  عدد  في  التعادل  حالة  في  فإنه  للمسابقة، 
دون النظر لعدد األهداف، يجري اللجوء إلى الوقت 
المضاف نصف ساعة على مدار شوطين،  اإلضافي 

حيث خطف العب فريق »الخمس« عمر عريبي هدفا 
بضربة رأسية ليتعادل »الخمس«، وتنتهي المباراة 
ن  لتمكِّ هدف،  مقابل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
الممتاز  الدوري  في  »الخمس«  بقاء  من  النتيجة 
شهداء  ملعب  وفي  التوالي.  على  الخامسة  للسنة 

بنينا، انتهت مباراة »شباب الجبل« و»وفاق أجدابيا« 
بالتعادل اإليجابي بهدف مقابل هدف، فريق »وفاق 
العبه  طريق  عن  بالتسجيل  المبادر  كان  أجدابيا« 
من  الجبل«  »شباب  هدف  جاء  بينما  العربي،  خالد 
فريق  بقي  المباراتين  وبمجموع  الجزاء،  عالمة 

»شباب الجبل« ضمن فرق الدوري الممتاز، حيث فاز 
في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتعادل في مباراة 
يضمن  النتيجة  بهذه  هدف،  مقابل  بهدف  اإلياب 
الدوري  كوكبة  ضمن  البقاء  الجبل«  »شباب  فريق 

الممتاز للسنة السادسة على التوالي.

و»أساريا«  »الصقور«  فريقا  وخطف  سبق 
بطاقتي التأهل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
عن الموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023، بعد 
للقسم  الصعود  تصفيات  مجموعتي  صدارتهما 
الممتاز، وتصدر »الصقور« المجموعة األولى، بعد 

وجاء  لصفر،  هدفين  بنتيجة  »األنوار«  على  فوزه 
ثانيا فريق »الوفاق أجدابيا«، بينما تأهل »أساريا« 
عن المجموعة الثانية، وحل ثانيا نادي »الظهرة«، 
ويشار إلى أن »الصقور« عاد إلى دوري األضواء بعد 
غياب 14 عاما، و»أساريا« يحل ضيفا للمرة األولى 

على دوري األضواء الممتاز.
الليبي  للدوري  »الصقور«  فريق  عودة  وشكلت 
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 
المعروف عياد الزوي: »الصقور تحلق عاليا 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 
الفريق لسنوات«،  ارتداء غاللة  لنا  األبواب، وشرف 
الشكر  ميكائيل  فتحي  الرياضي  اإلعالمي  ووجه 
لألسرة الرياضية بغرب ليبيا على االهتمام بفريق 
تصفيات  إلجراء  بطرابلس  إقامته  أثناء  »الصقور« 

الصعود، ووجه شكرا لنادي »األهلي طرابلس«.

»الخمس« و»شباب الجبل« و»الصقور« و»أساريا« في الدوري املمتاز.. رسميا
طرابلس - الصديق قواس

»البحر  ألعاب  دورة  في  الليبية  المشاركة  سجلت 
وهران  مدينة  في  حاليا  المقامة  المتوسط« 
بالجزائر حالة من االنتقادات اإلعالمية الواسعة في 
الوسط الرياضي الليبي، وعبر عدد من اإلعالميين 
عن  »فيسبوك«  على  الشخصية  صفحاتهم  في 
واحدة  بقالدة  واالكتفاء  المشاركة  من  استيائهم 
برونزية في الكرة الحديدية رغم المشاركة في 15 
حتى  »أستغرب  قنابة  عادل  اإلعالمي  وقال  لعبة، 
هذا  يوضح  أولمبي  مسؤول  أي  ظهور  عدم  من 
اإلخفاق«، مؤكدا أنه جرى الزج ببعض الرياضيين 
ميالد  بشير  اإلعالمي  أما  مسبق،  تحضير  دون 
وهران  في  تغرق  الليبية  »الرياضة  يقول  فكتب 
شكر  لها  ونقول  الليبية،  األولمبية  اللجنة  برعاية 
اهلل سعيكم«، بينما قال اإلعالمي بدر عمار »لألسف 
موقع متأخر جدا للرياضة الليبية في دورة األلعاب 
المتوسطية.. والسؤال هل سنرى لجنة تحقيق في 

هذه النتائج أم ستمر مرور الكرام؟«.

عمار والجورني في منافسات ألعاب القوي
شارك ثنائي ليبيا في ألعاب القوى المتسابقان 
-200 سباقي  في  الجورني  وعالء  عمار  أحمد 

1500متر بدورة األلعاب، وسجال ترتيبا متأخرا، ففي 
أحمد  الليبي  المتسابق  200 متر جرى، حل  سباق 
عمار في الترتيب السابع واألخير بمجموعته بزمن 
21.63 ثانية، وتقام المرحلة النهائية لهذا السباق، 
بزمن  ستيفيروس  القبرصي  لها  تأهل  بعدما 
 21.14 بزمن  والبرتغالي سانتوس  ثانية،   21.22
ثانية، والمغربي خيري مشمور بزمن 20.77 ثانية، 
واإليطالي أندريا بزمن 21.5 ثانية، أيضا اإليطالي 
بزمن  راميل  والتركي  ثانية،   20.55 بزمن  دياقو 
ثانية،   20.86 سيرانو  واإلسباني  ثانية،   20.74

واليوناني تريفيزاس 21.00 ثانية.
متسابقا،   14 مشاركة  متر   1500 سباق  شهد 
الفرنسي  تتويج  لتشهد  النهائية  نتائجه  وجاءت 
الفضية  ونال  دقيقة،   3.41.65 بزمن  عزالدين 
 3.42.00 بزمن  الصديق  عبداللطيف  المغربي 
مسيك  أسامة  اإليطالي  بالبرونزية  وتوج  دقيقة، 
بزمن 3.42.49 دقيقة، وحل رابعا اإليطالي بيتروس 
بزمن  بول  بتريو  وخامسا  دقيقة،   3.42.80 بزمن 
3.43.58 دقيقة، وسادسا التونسي رياض الشناني 
بزمن 3.43.64 دقيقة، وسابعا الجزائري سالم قادر 
بزمن 3.44.18 دقيقة، وجاء ثامنا الجزائري محمد 
اإلسباني  وتاسعا  دقيقة،   3.45.14 بزمن  دربالي 
الكوميري بزمن 3.45.25 دقيقة، وعاشرا الصربي 
بلبيس 3.45.42 دقيقة، والحادي عشر كوكوفيكس 
كرابا  عشر  والثاني  دقيقة،   3.50.33 البوسنا  من 
بارباروس  التركي  عشر  والثالث  دقيقة،   3.51.89
من  الجورني  عالء  عشر  والرابع  دقيقة،   3.53.55

طرابلس – صالح بلعيد ومحمد ترفاس

● البعثة الوطنية ترفع العلم الليبي في وهران الجزائرية

ثالث  السباق  من  وانسحب  دقيقة،   3.53.88 ليبيا 
متسابقين من فرنسا والمغرب وتونس.

نتائج مخيبة لآلمال في الفروسية
هزيلة  الدورة  في  ليبيا  فرسان  نتائج  جاءت 
ومخيبة لآلمال، ولم ترتق إلى مستوى الطموحات، 
الحواجز  قفز  منافسات  في  المشاركة  اقتصار  رغم 
والمغرب  ومصر  والجزائر  وتونس  ليبيا  دول  على 
الدول  أقوى  وتركيا وسورية وموناكو وسط غياب 
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وجاءت ليبيا على مستوى 
الفرق في الترتيب السابع وقبل األخير، وشارك في 
ليبيا،  من  األربعة  الفرسان  فردي  الحواجز  سباق 
الفارس  الترتيب،  في  األربعة  الفرسان  من  ودخل 
الترتيب  في  وجاء  فقط،  المصراتي  عبدالجواد 
الخامس عشر بـ20 خطأ وبزمن 66.88 ثانية، بينما 
وسط  مليطان  عبدالوهاب  الفارس  استبعاد  جرى 
الثالثة  التراتيب  وجاءت  علي.  محمود  انسحاب 
األولى لسباق فروسية فردي الحواجز لتشهد تتويج 
بأربع  الذهبية  بالميدالية  حمشو  سورية  فارس 
أخطاء وبزمن 59.26 ثانية، ونال الفضية مواطنه 
ثانية   65.19 وزمن  أخطاء  بأربعة  محمود  غريب 
إبراهيم  المصري طلعت  الفارس  بالبرونزية  وتوج 

بأربعة أخطاء وبزمن 65.44 ثانية.

انسحاب أنس وطارق من سباق الدراجات
جرى سباق الدراجات للطريق بدورة ألعاب البحر 

المتوسط لمسافة 145 كلم بمشاركة أكثر من 60 
دراجا ونقطة االنطالق من وهران إلى حمام بوحجر 
والعودة إلى وهران، وشهد السباق هيمنة دراجي 
جاءت  والتي  األولى  التراتيب  احتلوا  الذين  فرنسا 
بنهويت  الفرنسي  السباق  بذهبية  تُوج  كاآلتي: 
الفرنسي  الفضية  ونال  ساعة،   3.12.23 بزمن 
بالميدالية  وتوج  ساعة،   3.12.24 بزمن  كوستيو 
 3.12.28 بزمن  باسكلياو  الفرنسي  البرونزية 
ساعة، واحتسبت بعدها النتيجة لقروب من خمسة 
دراجين بتوقيت واحد بزمن 3.12.28 ساعة، وهم: 
والصربي  لوبيز  والفرنسي  فنكست  السلوفيني 
التالبدي،  والمغربي  بودين  والفرنسي  دوريس 
وجاء تاسعا العرباوي من المغرب بزمن 3.12.35 
ساعة، وعاشرا ريجوجي من الجزائر بزمن 3.13.45 
ساعة، وشهد السباق انسحاب 12 دراجًا من بينهم 

الليبيان أنس اليتيم وطارق بادي.

مغادرة ثالثية في المبارزة
وغادر ثالثي ليبيا، أبوبكر القاضي 
وعبدالسالم  الجبالي  ومحمد 
أبوجطيلة، منافسات فردي المبارزة، 
محمد  الليبي  المبارز  خسر  حيث 

السكري  أحمد  المصري  أمام  الجبالي 
 ،)2/5( أنطوني  اللبناني  ومع   ،)5  /0(

وأمام   ،)3/4( الفرنسي  دانيال  ومع 
وأمام   ،)0/5( الكرد  حسام  المغربي 

أبوبكر  والمبارز   ،)2/3( ماتيو  اإليطالي 
وعلى   ،)5/1( منور  الجزائري  على  فاز  القاضي 

أمام  وخسر   ،)5/4( الهواري  عبدالكريم  المغربي 
المصري  أمام  خسر  كما   ،)3/4( فافا  الفرنسي 
محمد ياسين )1/5(، وأمام البرتغالي فرازاو )0/5(، 
عبدالكريم  المغربي  أمام  الثاني  الدور  في  وخسر 
الثالث  الليبي  المبارز  أما   ،)12/15( الهواري 
المكادوني  أمام  فخسر  أبوجطيلة  عبدالسالم 
سربينوسكي )3/5(، وفاز على المغربي عمر ناهي 
)4/5(، وأمام  البرتغالي فرازاو  )5/4(، وخسر أمام 
محمد السيد )1/5( وأمام الجزائري بركاني )3/4(، 

وأيضا أمام اإليطالي باوليني )2/5(.

أبوزريبة خارج منصات تتويج األثقال
المركز  في  أبوزريبة  أحمد  الليبي  الرباع  جاء 
توج  فيالسكو  اإلسباني  الرباع  لكن  السابع، 
 175 بثقل  كلغ   102 وزن  الخطف  رفعة  بذهبية 

كلغ وبفارق 1 كيلو، نال التونسي الباشا الميدالية 
إيطاليا  رباع  والبرونزية  كلغ،   174 بثقل  الفضية 
من  الطويري  رابعا  وحل  كلغ،   164 بثقل  فيغو 
مصر  من  أحمد  علي  وخامسا  كلغ،   162 الجزائر 
160 كلغ،  160 كلغ، وسادسا الفرنسي ميدسون 
وجاء  كلغ،   158 أبوزريبة  أحمد  الليبي  وسابعا 
ثامنا التركي ديميرس 155 كلغ، وتاسعا اليوناني 
سميك  البوسني  وعاشرا  كلغ،   150 ستروميس 
140 كلغ، والحادي عشر السلوفيني سيدات 135 
كلغ، ونجح الرباع الليبي أحمد أبوزريبة في الرفعة 
أخفق  كما   ،164 الثانية  في  وأخفق   ،158 األولى 

أيضا في الرفعة الثالثة 169 كلغ.

إعالميون: مشاركة هزيلة.. هل 
سنرى لجنة تحقيق في هذه 
النتائج أم ستمر مرور الكرام؟

البعثة الوطنية تشاركالبعثة الوطنية تشارك
في في 1515 لعبة دون أي منافسة  لعبة دون أي منافسة 

ومراكز متأخرة في رفع ومراكز متأخرة في رفع 
األثقال وألعاب القوىاألثقال وألعاب القوى

● .. والصقور أول المتأهلين لدوري األضواء● احتفال العبي الخمس بالظهور في الممتاز

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

كلف  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  »الوسط«  علمت 
المدرب المهدي أبوشاح، مهمة تدريب المنتخب الليبي 
ليقودا  المساعد صبري قشوط  المدرب  األولمبي ومعه 
التزام  أول  وسيكون  عاما،   23 تحت  الوطني  الفريق 
في  اإلسالمية  الدورة  الليبي  األولمبي  المنتخب  أمام 
شهر أغسطس المقبل، وعلى الفور شرع الطاقم الفني 
الجديد بمتابعة واختيار الالعبين لدخول معسكر إعداد 
قريب، وسبق لصبري قشوط العمل مدربا للمحلة ونادي 
األفريقي بدرنة في الدرجة األولى، كما درب عديد الفرق 

من بينها المدينة والوحدة والشط.
نادي  ومدرب  السابق  الالعب  أعلن  جانبه،  من 
توليه  مرعي  مصطفى  المصري  العرب«،  »المقاولون 

مهمة تدريب نادي دارنس المنافس في مسابقة 
المدير  وقال  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
الفني الجديد لفريق كرة القدم األول بنادي درانس، 
المصري مصطفى مرعي، عبر صفحته الرسمية على 
»فيسبوك«: »جرى التعاقد مع نادي دارنس بالدوري 
الممتاز الليبي لموسم 2022-2023«. وأضاف العب 

أشكر  أن  »أود  قائال:  السابق  العرب«  »المقاولون 
مجلس اإلدارة برئاسة المهندس سالم بطاو، وأخي 

مدير الكرة باسط شحات، على ثقتهم في توليتي مهام 
عند  نكون  بالنادي، وسنسعى جميعا كي  األول  الفريق 
حسن الظن، وفي محل ثقتهم وفي طموح وآمال جماهير 
نادي دارنس األنيق، وتحقيق خطوة جديدة نحو النجاح«.
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مــــا الذي أوصله إلى هذه الحالة؟
لماذا تجاهله المجتمع الدولي؟

مــن يستطيع امتصاص غضبه والتجاوب معه؟

أيـن موقف األمم المتحدة وبعثتها الدائمة؟
كيف يمكن تهدئته؟

متى تصل رسالته إلى السياسيين؟

الشارع الليبي
++HH55

 كل شيء كل شيء

رحيل عبد السالم قادربوه
في مثل هذا اليوم رحل عنا المربي األديب الشاعر عبدالسالم قادربوه، 

الذي ولد في بنغازي عام 1936 وتعلم بها حتى المرحلة الثانوية.
سنة 1953 بدأ حياته مدرسًا بمدرسة األمير الشهيرة ببنغازي. أحب 

اللغة العربية، فأخذته إلى بحور أشعارها، فنظم في مطلع حياته القصيدة 
الفصحى بنوعيها العمودي والحر، غير أن األغنية الليبية هي التي أخذته، 
جدد كلماتها وخرج بها من اللهجة القديمة، إلى كلمات ليبية متداولة، 
فكان التطور الواضح في مفردات األغنية. وتعد أغنية »طيرين في عش 

الوفاء« التي لحنها الموسيقار يوسف العالم وغناها محمد صدقي منحنى 
واضحا في تطور األغنية الليبية مما جعلها في متناول فهم الناطقين باللغة 

العربية. عمل في مجال اإلعالم كاتبا وصحفيا، ومعدا إذاعيا، وقدم العديد 
من البرامج التي تهتم باألدب والشعر الشعبي. موهبته وإمكانياته اللغوية 

جعلت تواجده باللجان الفنية والثقافية وكل ما له صلة بالتراث الشعبي أمرا 
أساسيا. شارك في الكثير من المهرجانات والمؤتمرات والندوات المتعلقة 

بنشاطها الثقافي. كتب الكثير من البحوث والدراسات والكتب في مجال 
الفن والتراث الشعبي الليبي .من مِؤلفاته »نصوص من األمثال الشعبية« 

و» مقاعد اصحاب الصوب« و»نصوص من األلغاز الشعبية« ودراسة 
موسعة في األغنية الشعبية بعنوان »أغنيات من بالدي«. كتب العديد من 
الكلمات ألغانٍ ليبية، غناها عدد من المطربين لعل أشهرها »طيرين في 
عش الوفاء« و»كيف نوصفك للناس وانت عالي« التي غناها الفنان محمد 

صدقي. وسد، رحمه اهلل، ثرى بنغازي يوم 1988-7-7.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

نحن اآلن في العشر األوائل من شهر ذي الحجة، وعلى بعد مرمى حصاة من 
عام  كل  التالي.  اليوم  في  العيد  أضاحي  وذبح  عرفات،  بجبل  الحجيج  وقوف 
وأنتم بخير وسالم من اهلل. وندعو اهلل أن يتقبل من الحجيج حجهم وصالتهم 
ودعاءهم، وأن يرزقنا وإياكم من حالله، كي ننعم بأداء الفريضة في أقرب أجل 

ممكن. آمين.
و»بلوشي«،  الحج  فريضة  ألداء  فرصة  لي  أتيحت  الثالثة،  األلفية  بداية  في 
لكنّي، عمدًا، أفلت تلك الفرصة النادرة. وما حدث هو أن صديقًا تونسيًا، يعمل 
مدير تحرير في إحدى الدوريات السعودية، ويقيم في لندن، اتصل بي هاتفيًا، 
الحج.  مناسك  ألداء  السعودية  اإلعالم  وزارة  من  مفتوحة  دعوة  عليَّ  عارضًا 
فيه  توجّه  المذكورة،  الوزارة  من  كريمًا  سنويًا  تقليدًا  كان  ذاك  أن  وعلمت 
الفريضة  ألداء  والمسلمين  العرب  والُكتّاب  اإلعالميين  من  عدد  إلى  دعوات 
الكريمة كان ناجمًا عن قناعة  الدعوة  الوزارة. اعتذاري عن قبول  على حساب 
شخصية بأن الحج لمن استطاع إليه سبياًل. وأنني، حين تكون ظروفي، المالية 
وليس  مالي،  بحالل  الفريضة  ألداء  أتوجه  سوف  مواتية،  والمهنية،  والصحية 
بمال أحد غيري. وبالطبع، المني عديد من أصحابي على تفويت الفرصة، لكنّي 

لم أندم، وفي الوقت نفسه، لم تتح لي فرصة، حتى اآلن، ألدائها.
ما دعاني للحديث عن الحج، وأفواج الحجاج تتوافد على األراضي المقدسة، 

سالم  سعاد  الكاتبة  الصديقة  نشرته  إدراج 
على صفحتها في »الفيسبوك« أخيرًا. اإلدراج 

تضمن مقطعًا من أغنية قديمة كانت
زمان،  أيــام  طرابلس،  في  »الزمزامات« 
يفتتحن به وصالتهن الغنائية في األعراس. 
»اللي  باسم  وانتشرت  عُرفت  تلك  األغنية 
دليل العقل والع بيه« والبعض اآلخر يعرفها 
المعنى  المقطع  عليه«.  اهلل  »صلى  بأغنية 
بشبحته  اللي   .. يتقيني  على  يقول:»صلوا 
يعطيني- ربي  -نطلب  عيني  لزهوة  نوصل 
اهلل  وصلى  نبيه..  من  وزُول  وتوبة  حجّة 

عليه«.
األغنية مديح في رسول اهلل صلى اهلل عليه 

بل  الزمزامات،  فرق  على  يقتصر  ال  المديحي  االفتتاحي  التقليد  وهذا  وسلم. 
رجالية  موسيقية  فرق  وهي  الزُّكرة«.  »موسيقى  فرق  في  حتى  أيضًا،  نجده، 
معروفة تحيي األعراس وحفالت الختان وغيرها. كانت تلك الفرق تبدأ وصالتها 
نهاجي  نبدأ  ما  »أول  المفتتح:  بهذا  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  بمدح 
الرسول  على  بالصالة  نقول  نبدأ  ما  أول  عليه.  صلوا  الهادي  على  بالصالة 
صلوا عليه«. وأجزم أن الفرق في جمال الصورة الشعرية في مفتتح الزمزامات 
النسوي »اللي دِليل العقل والع بيه« يعلو في مرتبة مديحه، جماليًا وشعريًا، 

عن المفتتح اآلخر.
أعاله  المذكور  المقطع  به  ينتهي  ما  هو  اهتمامي،  وأثار  انتباهي  لفت  ما 
من رجاء حارق، على شكل دعاء وابتهال إلى اهلل، وكأنه صادر من أعماق قلب 
تلك  مؤلفة  أن  المفترض  فمن  نسائية،  الموسيقية  الفرقة  وألن  صوفي. 
الكلمات امرأة. إذ المعروف عن الزمزامات أنهن يتولين أمر تأليف ما يغنين 
»حجّة  المغنية:  أو  المؤلفة  اهلل  يمنح  أن  المتضمنة  القفلة  لكن  أغانٍ.  من 
أرجائي.  في  وتوغلت  وجدانيًا،  وهزتني  استوقفتني،  نبّيه«  من  وزُول  وتوبة 
المقطع من قبل. فالمؤلفة  ربما ألنني رغم معرفتي باألغنية لم أسمع بهذا 
الكتابة.  وال  القراءة  تجيد  ال  أنها  أي  أمّية،  أنها  وبالتأكيد  جدًا،  عادية  امرأة 
وبالتأكيد، لم تسمع مطلقا بالمتنبي أو بأدونيس. وهي رغم حرصها على أن 
بالتوبة،  عليها  يمُن  وأن  الحج،  فريضة  أداء  من  يمّكنها  أن  اهلل  من  تطلب 
إليه سبحانه وتعالى أن يهبها كذلك برؤية من تعشقه  لم تنسَ أن تبتهل 
وتريده. وكأن الحج والتوبة ال يكتمالن إال بتحقق الفوز بالمعشوق. أليس هذا 

ما نسميه شعرًا؟

»حجة وتوبة 
و.. زول من نبيه«

من خالل أحد أعدادها القديمة، قدمت مجلة »ليبيا 
المصورة« قبل عقود طويلة وصفا دقيقا لـ»يوم 

توديع الحجاج« في ليبيا، فقالت: »لقد عطل 
المسلمون أعمالهم وحركتهم وخرجوا زرافات إلى 

الميناء لتوديع الحجاج أوقل ليودعوا عندهم ما 
انطوت عليه أفئدتهم من االشتياق لزيارة البقاع 

المقدسة والحب للنبي العظيم، لقد رأيت أغلبهم 
دامعي األعين منهم من يبكي حبيبه ومنهم من 

يبكي لعجزه عن قضاء هذا الفرض«.
في ذلك اليوم، كان الميناء يمتلئ عن آخره 
بالعائالت واألقارب والمعارف؛ إذ كانت لرحالت 

الحج باألزمنة القديمة مخاطر كبيرة بسبب صعوبة 
السفر وطول الرحلة، وكانت مظاهر التوديع تحفل 

بمشاعر جياشة وتبادل الوصايا، فالحاج يوصى 
برعاية أهل بيته، والمودع يوصي الحاج بالدعاء له.

 املعروف عن 
الزمزامات أنهن يتولني 

أمر تأليف ما يغنني 
من أغان لكن القفلة 
املتضمنة أن يمنح 
الله املغنية »حجة 

وتوبة وزول من نبيه«

أقوالهمأقوالهم

»ينبغي عدم المساومة بحقوق 
وحريات الليبيين مهما كان األمر«

مستشارة األمين العام لألمم 
المتحدة بشأن ليبيا 
ستيفاني وليامز

»على إيطاليا إيجاد طريقة 
للتعاون بشكل أكثر فاعلية مع 

التواجد التركي في ليبيا«

مدير مؤسسة كلية دفاع »ناتو« 
أليساندرو بوليتي

فنزويلي يخطف قلب ابنة 
ملك األردن

خطوبة  ــي،  األردن الملكي  الديوان  بإعالن  البعض  فوجئ  ربما 
الفنزويلي  الشاب  على  الثاني،  عبداهلل  الملك  ابنة  إيمان،  األميرة 
رسمي،  بيان  في  قال  الملكي  الديوان  ترميوتس.  ألكساندر  جميل 
ألكساندر ترميوتس،  إيمان على جميل  األميرة  الثالثاء، إن خطوبة 
تمت بحضور الملك عبداهلل الثاني، والملكة رانيا العبداهلل، واألمير 
الملك  أبناء  سلمى،  واألميرة  هاشم،  واألمير  العهد،  ولي  الحسين 

الثاني. عبداهلل 
في  بفنزويال،  كاراكاس  في  ترميوتس  ألكساندر  جميل  وولد 
يونانية.  أصول  من  وهو   ،1994 العام 
ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة 
الخدمات  قطاع  في  ويعمل  األعمال، 
نيويورك  فــي  المالية 

األميركية.
ــا  ــي ــكــة ران ــمــل ال
ــت عــلــى  ــ ــق ــ ــل ــ ع
عبر  ــة  ــوب ــط ــخ ال
»ألف  إنستغرام 
حبيبتي  مبارك 
فرحتك  إيمان، 
بالدنيا  عندي 
يهنيكم  اهلل 
وجميل  أنـــت 
ويـــوفـــقـــكـــم 
ويجعل  دائما، 
على  ــمــام  ــت ال

خير«.

 »مصر تبذل جهدا كبيرا لتجنب 
لجوء الفرقاء للعمل العسكري لحل 

األزمة الليبية«

وزير الخارجية المصري 
سامح شكري

»الوضع الليبي المضطرب 
خصوصا في جنوب البالد مسؤول 
عن تفاقم الجريمة العابرة للحدود«

رئيس النيجر
 محمد بازوم

يوم توديع 
الحجيج

حساء على 
قائمة اليونسكو

التي  الحرب  تبعات  ــار  إط في 
التقاليد  ــمــرار«  »اســت تــهــدد 
الشهير،  الطبق  بهذا  المحيطة 
أدرجت منظمة اليونسكو حساء 
البورش األوكراني على قائمتها 
المادي  غير  الثقافي  للتراث 

المعرض للخطر.
تقييم  لجنة  مقرر  وأوضــح 
المنظمة،  في  األوكراني  الملف 
بيير لويجي بيتريلو، أن »وجود 
في  ليس   )...( الحساء  ــذا  ه
التراث  لكن  ذاته،  حد  في  خطر 
المرتبط  ــحــي  وال اإلنــســانــي 
بخطر  المعرض  هو  بالبورش 
ــدرة  ق تعطل  بفعل  مــبــاشــر 
ونقل  ممارسة  على  السكان 
المادي  غير  الثقافي  تراثهم 
ــزاع  ــن ال جـــراء  خطير  بشكل 
بسبب  سيما  وال  الــمــســلــح، 

التهجير القسري للمجتمعات«.

الجفاف يضرب 
إسبانيا والبرتغال

مناطق في إسبانيا والبرتغال 
منذ  مسبوق  غير  جفافا  تشهد 
يطال  تحول  وســط  عــام،  ألــف 
العكسي في جزر األزور  اإلعصار 
تحت تأثير تغير المناخ، بحسب 
تحذر  اإلثنين،  نُشرت،  دراسة 
نتائجها من عواقب وخيمة على 

زراعة الكروم وأشجار الزيتون.
ويؤدي إعصار األزور العكسي 
يكون  عندما  يحصل  ــذي  الـ
الغالف  الضغط في منطقة من 
المناطق  مــن  أعــلــى  ــجــوي  ال
االرتفاع  على  الواقعة  المجاورة 
عينه والموجودة بشكل رئيسي 
دورا  األزور،  جزر  أرخبيل  قرب 
الطقس  صعيد  على  مهما 
أوروبا  في  المناخية  واالتجاهات 

الغربية على المدى الطويل.
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