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ارتفاع

فضاء

ارتفعت أسعار النفط، األربعاء، بعد تراجع 
حاد الثالثاء، وجاء االرتفاع بعد بيانات 

أشارت إلى انخفاض في مخزونات الخام 
في الواليات المتحدة. وصعدت العقود 

اآلجلة للخام العالمي مزيج »برنت« إلى 
94.06 دوالر للبرميل. وزادت العقود اآلجلة 

للخام األميركي »غرب تكساس الوسيط« 
إلى 87.30 دوالر للبرميل. وأعلن معهد 

البترول األميركي أن مخزونات النفط 
انخفضت بواقع 448 ألف برميل في 
األسبوع المنتهي في 12 أغسطس 

الجاري. كذلك كشف تقرير المعهد تراجع 
مخزونات البنزين بمقدار 4.5 مليون برميل 

في الفترة نفسها، مع انخفاض مخزون 
المقطرات بمقدار 759 ألف برميل.

نفط

كل شيء
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حرب السفارات.. فصل جديد في صراع البرملان وحكومة الدبيبة

روتو
»ليس هناك خاسر في االنتخابات، 
والشعب هو الرابح«، هذه الكلمات 

كانت أول ما نطق به المرشح الرئاسي 
وليام روتو بعدما أعلنت لجنة 

االنتخابات فوزه بمنصب 
رئيس كينيا.

روتو الذي كان نائبًا 
المنتهية  للرئيس 

واليته أوهورو 
كينياتا، حصل 

على 50.49 % 
مقابل 48.85 % 

لمنافسه رايال 
أودينغا. معتبرًا 
أن »االنتخابات 
كان هدفها حل 

المشكالت وليس 
التكوينات  مراعاة 

العرقية«.
فهل ينجح روتو، الذي بدأ 

حياته بائعًا للدجاج على 
طريق نيروبي ـ إلدوريت، 

في حل مشاكل بالده 
والسياسية؟ االقتصادية 

أعلنت مؤسسة »روس كوسموس« 
أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في 

عدد األقمار الروسية التي أطلقتها إلى 
الفضاء دفعة واحدة.

المؤسسة الروسية قالت، في بيان 
أصدرته أخيرًا، إن »جميع األقمار 

الصناعية الروسية التي أطلقناها في 
التاسع من أغسطس الجاري بواسطة 

صاروخ Soyuz-2.1b وصلت إلى 
مداراتها المطلوبة، وتم التحكم 

واالتصال بها من المراكز األرضية«.
وأضافت: »إطالق 16 قمرًا روسيًا دفعة 

واحدة كان بمثابة رقم قياسي جديد في 
مجال صناعة الفضاء«.

3 مليارات دينار ملشروع مصفاة النفط بالجنوب الليبي

مفاجآت تحقيقات مكتب النائب العام: 88 ألف رقم وطني مزور
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إجمالي الوظائف 
الشاغرة بالواليات 

المتحدة.. كيف 
حدث ذلك؟
)قناة الحرة(

10
ماليني
فرصة

قال رئيس مجلس األعمال التركي 
- الليبي مرتضى قرنفل، إن أنقرة 

تهدف إلى تعزيز عالقاتها مع 
ليبيا، من خالل توقيع اتفاقات 

جديدة الختراق أسواق أفريقيا. 
وأكد قرنفل أن ليبيا أفضل 

نقطة انطالق لتركيا ألخذ زمام 
المبادرة في الخطط والمشاريع 

الخاصة بالقارة األفريقية. واعتبر 
أن أفريقيا باتت مركز جذب 

جديدًا للتجارة العالمية، وتلعب 
دورًا حيويًا في مستقبل تركيا 

وليبيا، وفق ما نقلته وسائل إعالم 
تركية عن رئيس مجموعة قرنفل 

التركية، األربعاء. وكشف رجل 
األعمال الذي يترأس فرع جمعية 

الصناعيين ورجال األعمال 
المستقلين التركية »موصياد« 

في ليبيا، أن حجم التبادل 
التجاري بين تركيا ودول القارة 

األفريقية وصل إلى 28 مليار 
دوالر، مؤكدًا إمكانية رفع هذا 
الرقم كثيرًا عبر إبرام اتفاقات 

تجارية جديدة مع ليبيا.

تنسيق »تركي - ليبي« 
الختراق أسواق أفريقيا

انسداد سياسي.. في انتظار المبعوث الجديد

وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
كسرت وقائع وأرقام فساد بالجملة قدمها 
الليبي،  العام  ــرأي  ال إلــى  العام  النائب 
العملية  انسداد  عن  الناجم  الجمود  حالة 
وسط  البالد،  في  األزمــة  لحل  السياسية 
السلطة  شرعية  على  حكومتين  صــراع 
من  كثيرون  يخشى  ــذي  وال التنفيذية، 

تطوره إلى صدام مسلح.
الداخلية والتنازع  وفي مناخ الصراعات 
خصبة  بيئتة  الفساد  وجد  السلطة،  على 
مختلف  في  الدولة  مفاصل  إلى  للتغلغل 
ظلت  وقائع  عكستها  الوزارية،  القطاعات 
النائب  يفتح  أن  قبل  لسنوات  مغيبة 
خزانتها  الصور  الصديق  المستشار  العام 
للمرة األولى، ويكشف عيوبًا في األجهزة 
المال  لنهب  ضخمة  وأرقــامــًا  الشرطية 
الوطنية  لألرقام  تزوير  وجرائم  العام، 
نت اللصوص من السطو على  باآلالف، مكَّ
أسباب  أحد  وكانت  الـــدوالرات،  ماليين 

تعطيل إجراء االنتخابات.
األربعاء،  عقده  صحفي  مؤتمر  وفــي 
الوطنية  األرقام  آالف  العام  النائب  كشف 
السجل  المزورة، غير مدرجة في منظومة 
رقمًا  و819  ألفًا   88 واستفادة  المدني، 
ماليين   208 نحو  من  صحيح  غير  وطنيًا 
دينار، و29 ألف شخص من المنح دون وجه 
الحصول  في  أخرى  جانب خسائر  إلى  حق 
 3329 جانب  إلــى  األجنبي،  النقد  على 
بيانات  قاعدة  منظومة  في  مزورة  بطاقة 
االنتخابات،  في  للتصويت  المسجلين 

إضافة إلى تزوير جوازات سفر.
أن  الليبيين  من  واسع  قطاع  ويأمل 
القانون  بتطبيق  التحقيقات  تستكمل 
تُطوى  وأال  التهم،  تطاله  من  كل  على 
ملفات الفساد مثل سابقاتها، خاصة وأن 
قيمة  »تحديد  على  العمل  أكد  الصور 
وتحديد  العام  المال  أصاب  الذي  الضرر 
في  المتورطين  محذرًا  المسؤولين«، 

قضية »الوثائق المزورة«.
وتزامن الكشف عن فجوات النهب من 
خزينة الدولة، مع عودة قلق قطاع عريض 
من الليبيين إزاء التوتر األمني والعسكري 
في العاصمة طرابلس ومحيطها، بدعوى 

تصدي الجماعات الموالية لرئيس حكومة 
عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
الدبيبة عبر إعادة انتشار عناصرها وآلياتها 
أتباع  طــرف  من  محتمل  مسلح  لهجوم 
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب 
فتحي باشاغا القتحام المدينة، رغم تبرير 
لحكومة  التابعة  اإلرهاب«  مكافحة  »قوة 
الدبيبة، تحركاتها بمطار طرابلس الدولي، 
التي  األخيرة  »األحداث  بعد  تأمينه  بحجة 
شهدتها المنطقة ونتج عنها انتشار الذعر 
بين المواطنين الذين يقطنون المنطقة«، 
بدأ  أنــه  فأوضح  مشاة،   53 الــلــواء  أمــا 
بتعليمات من الدبيبة بصفته وزير الدفاع 
جنوب  مناطق  عدة  في  ــات  دوري تحريك 
العاصمة »للتعامل مع أي اختراق من شأنه 

أن يسبب عدم االستقرار وزعزعة األمن«.

بوزرائه  اجتماع  في  الدبيبة  وهاجم 
ــاب مــؤامــرة  ــح ـــ»أص ــن وصــفــهــم ب م
يومًا  »تتهاوى  أنها  قائاًل  التمديد«، 
دماء  إن  الحرب  لدعاة  وأقول  يوم،  بعد 

الشعب ليست رخيصة«.
في المقابل، ما زال باشاغا مصرًا على 
في  الحكومة  مقار  استالم  نحو  السعي 
الرسمي  الناطق  أكد  ما  وفق  العاصمة 
قال  الــذي  عبدالجليل،  عثمان  باسمه، 
الروسية،  سبوتنيك  وكالة  مع  مقابلة  في 
األربعاء »سنستمر في السعي الستالم مقار 
الحكومة في مدينة طرابلس، وهذا أمر ال 

مفرّ منه، وال تنازل عنه«.
وتسود مخاوف جدية من انزالق البالد 
الحرب  تصعيد  عبر  المسلح  العنف  نحو 
الكالمية بين الطرفين ما دفع قوى دولية 

السياسي  التحرك  إلى  متزامنة  وإقليمية 
وزير  اجتمع  السياق  وفي  انزالق،  أي  لمنع 
والحقًا  ــار  أك خلوصي  التركي،  الــدفــاع 
رئيس  مع  ــان  إردوغ رجب  طيب  الرئيس 
المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 
على  أنقرة،  التركية  بالعاصمة  أكار  وأكد 
للحيلولة  المبادرات  كافة  »اتخاذ  ضرورة 
دماء  ــة  إراق ومنع  النزاعات،  وقــوع  دون 
إن  وقال  المقبلة«.  الفترة  خالل  اإلخــوة 
بالده ستستمر في بذل ما بوسعها إلحالل 
في  ليبيا.  في  والرخاء  واالستقرار  السالم 
المقابل، أشار المشري إلى أن لقاءه مع أكار 

بحث سبل المحافظة على االستقرار.
ريتشارد  األميركي  السفير  وناقش 
نورالند مع سفير دولة اإلمارات لدى ليبيا 
»الجهود  األربعاء،  الشامسي،  علي  محمد 

في  الليبية  االنتخابات  إلجــراء  المبذولة 
إلى  ينظر  وقت  وفي  وقت ممكن«،  أقرب 
دور أبوظبي الحاسم فيما وُصف بـ»صفقة 
غير معلنة« بين القيادة العامة، وحكومة 
تصدير  صمامات  فتح  ــادة  إلع الدبيبة 
للمؤسسة  جديد  رئيس  وتعيين  النفط، 

الوطنية للنفط.
نورالند اتخذ موقفًا غامضًا عندما حث 
مواصلة  على  الوطنية  الوحدة  حكومة 
لتمهيد  الليبية  المؤسسات  مع  التعاطي 
فسره  ما  االنتخابات،  إلجـــراء  الطريق 
بـ»شرعية«  ضمني  اعتراف  بأنه  البعض 

هذه السلطة.
يومي  صالح  عقيلة  تغيُّب  ــط  ووس
االثنين والثالثاء، عن جلسة مجلس النواب 
بطبرق لتواجده في القاهرة، فتح البرلمان 
يوليو  في  مقره  اقتحام  منذ  األولى  للمرة 
المحكمة  قانون  تعديل  ملف  الماضي 
المحكمة  مستشارو  يؤدي  بحيث  العُليا 
اليمين القانونية أمام مجلس النواب، فيما 
العليا  المحكمة  رئيس  الخطوة  على  رد 
المستشار محمد الحافي، رافضًا تعيين 45 
البرلمان  أسمائهم  على  صادق  مستشارًا 
بسبب مخالفات قانونية واردة في القائمة.
دوليًا بدا أن توافقًا داخل مجلس األمن 
الدولي، على اسم المبعوث األممي الجديد 
السنغالي  الوزير  وهو  ليبيا،  إلى  لألمم 
بعثة  ليترأس  بيتالي  عبداهلل  السابق 
أن  غير  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم 
األربعاء،  عبرت  الوطنية  الوحدة  حكومة 
في  أزمتها  اختزال  من  استغرابها  عن 
تعيين مبعوث جديد، معتبرة أن نجاح أي 
مسؤول في مهمته مرتبط بالتأثير الدولي 
وكواليس مجلس األمن، ما فهم منه عدم 
رغبتها في اعتماد السنغالي بيتالي، ليرد 
الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة 
هو  األمن  مجلس  بأن  دوغاريك  ستيفان 
بعثات حفظ  رؤساء  تعيين  المسؤول عن 

السالم أو البعثات السياسية.
والمهتمون  الدولي  المجتمع  وينتظر 
المبعوث  تكليف  ــرار  ق الليبي  بالشأن 
التي  العملية السياسية  الجديد، لتستأنف 
تقودها األمم المتحدة وسط تساؤل: هل 

ينجح السنغالي فيما فشل فيه غيره؟

طرابلس، بنغازي، طبرق، القاهرة: الوسط

إنتاج النفط يتجاوز 1.2مليون برميل

إنتاج  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
الخام بلغ مليونًا و213 ألف برميل، األربعاء. 
فرحات  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وأكد 
رفع  إلــى  سعيه  سابق  وقــت  في  ــدارة  ق بن 
برميل  مليوني  إلى  النفط  إنتاج  معدالت 
المتوسط  المدى  على  خطة  كاشفًا  يوميًا، 
متابعة  اجتماع  وخالل  الهدف.  هذا  لتحقيق 
للمؤسسة،  االستثنائية  الميزانية  تنفيذ 
المدى  على  لدينا  »ستكون  قدارة:  بن  قال 
إلى  ثالث  من  تمتد  عمل  خطة  المتوسط 
كل  تقدم  بحيث  للمشاريع  سنوات  خمس 
شركة مشروعاتها لزيادة معدالت اإلنتاج إلى 
مليوني برميل يوميًا بالقدرات المتاحة اآلن«.
وشددت المؤسسة على أن مشروع مصفاة 
المشروع  وهو  قريبًا،  النور  سيرى  الجنوب 
الذي أعطت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
للتعاقد  اإلذن  الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة 

على تنفيذه في مارس الماضي.
مصفاة  إنشاء  على  المشروع  ويتركز 
من  الطهي  غاز  واستخالص  النفط  لتكرير 
النفطي  الشرارة  بحقل  المحروقة  الغازات 
يورو،  مليون   600 بقيمة  ليبيا،  غرب  جنوب 

أو ما يوازي 3 مليارات و73 مليون دينار.

شركة  إلــى  تعليمات  ــدر  أص ــدارة  ق بن 
محطات  بإنشاء  النفط  لتسويق  البريقة 
الجنوب،  مناطق  مختلف  في  وقــود  توزيع 
لها  فرعًا  ستفتتح  المؤسسة  أن  إلى  مشيرًا 
في مدينة سبها، التي ستستضيف أيضًا مقر 

شركة زالف ليبيا إلنتاج واستكشاف النفط.
من  أكتوبر  في  الدبيبة  حكومة  ودشنت 
للنفط  مصفاة  إنشاء  مشروع   ،2021 العام 
رئيس  وقال  الشرارة.  بحقل  أوباري  بمنطقة 

اهلل،  صنع  مصطفى  وقتها  النفط  مؤسسة 
إن المشروع تنفذه شركة زالف، ويهدف إلى 
توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية 

بتكلفة مالية أقل.
ويقدر صافي األرباح المتوقعة من إنشاء 
سنويًا؛  دوالر  مليون   75 بنحو  المشروع 
خالل  المال  رأس  استرداد  المتوقع  ومن 
القائمين  من  تقديرات  حسب  سنوات،  سبع 

المشروع. على 

طرابلس - الوسط
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برومات البوتاسيوم.. السم في الخبز
كالحشيش«،  مجرمة  البوتاسيوم  »برومات 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أعلن  هكذا 
اجتماع  في  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 
اإلجــراءات  باتخاذ  موجها  اإلثنين،  حكومي 
القانونية ضد من ال يلتزم بقرار حظر استخدام 
وزارة  عن  الصادر  البوتاسيوم«  »برومات  مادة 

االقتصاد والتجارة.
المادة أثارت جدال كبيرا في أنحاء ليبيا بسبب 
ما  المخبوزات؛  صناعة  في  استخدامها  إمكانية 
دفع الدبيبة إلى وصفها بأنها »سامة على غرار 
ويمنع  محرمة  المادة  وهذه  أخرى  سموم  أي 
الدبيبة أكد ضرورة مراقبة  بالقانون«.  دخولها 
الدولة، من خالل  التي تخضع لسيطرة  المخابز 
الحرس البلدي واألمن الداخلي، ووزارة الداخلية، 
متسائال عن إمكانية وجود أدوات لكشفها، على 

غرار أجهزة كشف المخدرات والحشيش.
الوحدة  حكومة  في  والتجارة  االقتصاد  وزير 
األسبوع  أصدر  الذي  الحويج،  محمد  الوطنية، 
برومات  مــادة  استيراد  بحظر  ــرارا  ق الماضي 

من  المسحوبة  العينات  خلو  أعلن  البوتاسيوم، 
هذه  وجود  من  الخبز  ومحسن  والدقيق  الخبز 
مكونات  كل  على  الكشف  طلبنا  »نحن  المادة. 
فقط،  البوتاسيوم  برومات  مسألة  وليس  الخبز 
التأكد  ويجب  بيت  كل  إلى  يصل  الخبز  ألن 
الضرر  أي مواد ضارة من شأنها  من خلوه من 
الصديق  العام  النائب  قالها  المواطن«،  بصحة 
الصور، في مؤتمر صحفي األربعاء، معلنا إرسال 
عينات من الخبز والدقيق من المخابز إلى معمل 
من  خلوها  من  والتأكد  لفحصها  ألمانيا  في 
الفحص  نتائج  وإعالن  البوتاسيوم«،  »برومات 

فور ورودها.
يورو  معمل  إلى  العينات  »إرسال  أكد  الصور 
فينيس في ألمانيا، ولدى وصول النتائج سنعلن 
إلى  لفت  العام  النائب  العام«.  للرأي  فورا  عنها 
»تجميع 601 عينة من كل أنحاء ليبيا«، موضحا 
البضائع دون  فتح تحقيقات بشأن دخول عديد 
عنها  اإلفــراج  أو  الصحية  الرقابة  على  مرورها 

بطرق غير شرعية. ●  السلطات الليبية تفحص عينات خبز بسبب برومات البوتاسيوم

كشف فجوات النهب العام يتزامن 
مع عودة القلق إزاء التوتر 

األمني في العاصمة طرابلس

الصديق الصور: البعض استفاد 
بغير وجه حق من صرف حوالي 

208 ماليني دينار

صراع الصفقات يشتد 
بني أندية الدوري املمتاز 

قبل بداية املوسم

● المؤسسة الوطنية للنفط

»السرايا« الليبية تتألق»السرايا« الليبية تتألق
 في مهرجان تستور في مهرجان تستور

للموسيقى التقليديةللموسيقى التقليدية
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على  »هشتاغ«  الالجئين  بشؤون  معنية  ومنظمات  ناشطون  أطلق 
أجل  من  الركبان«،   - مخيم   - »#انقذوا  االجتماعي  التواصل  وسائل 
أن  بعد  السوري،  المجال  في  العاملة  اإلنسانية  المنظمات  أنظار  لفت 
في  النصف  إلى  المياه  كمية  المتحدة  لألمم  تابعة  منظمات  خفضت 
المخيمات  هذه  في  الجئ   7500 يقارب  ما  يعيش  فيما  الصيف  هذا 
في  العامة  العالقات  منسق  وقال  الحياة،  مقومات  ألدنى  ويفتقدون 
فضاًل  والجوع،  بالعطش  مهدد  المخيم  إن  الفضيل،  محمد  المخيم 
الصيف  حرارة  ارتفاع  ظل  في  للحياة  األولية  االحتياجات  غياب  عن 
اإلنسانية  المنظمات  داعيًا  الماضي،  األسبوع  درجة   50 بلغت  التي 
إلى  مشيرًا  المأساة،  هذه  من  المخيم  إلنقاذ  جاد  بشكل  العمل  إلى 
محيط  في  واألفاعي  والعقارب  األوبئة  نشر  الحرارة  درجات  ارتفاع  أن 
المراكز  أن  إلى  مشيرًا  األطراف،  على  الخيم  من  الكثير  وفي  المخيم 
أن  إذ  والعقارب،  األفاعي  لسموم  المضادة  لألمصال  تفتقر  الطبية 

المراكز الطبية ال تحتوي على مثل هذه المضادات.
وكشف وقوع حاالت تسمم بالعقارب، خصوصًا بين األطفال الذين 
الحياة  صعوبة  بسبب  الصيف،  فصل  في  الخيم  في  كثيرًا  يقيمون  ال 
المنظمات  مناشدًا  المفتوحة،  المناطق  في  اللهو  إلى  ويلتجئون  فيها 
المضادة  واألمصال  المياه  وتأمين  المخيم  مشكلة  في  النظر  الدولية 
لسموم الزواحف، وفي قلب الصحراء يعاني مخيم الركبان على الحدود 
تغيب  فيما  الخدمية،  األحوال  وسوء  المياه  نقص  األردنية  السورية 
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ـ»الفهد الذهبي« ـ»الفهد الذهبي«رغم مشاهد العنف املفرط.. فيلم برازيلي يفوز ب رغم مشاهد العنف املفرط.. فيلم برازيلي يفوز ب

هواة ألعاب الفيديو يقلصون وقت لعبهمهواة ألعاب الفيديو يقلصون وقت لعبهم

للمخرجة   )34 )القاعدة   »34 »ريغرا  فيلم  فاز 
الذهبي«  »الفهد  بجائزة  مورات،  جوليا  البرازيلية 
السينمائي«  »لوكارنو  مهرجان  في  فيلم  ألفضل 
بسويسرا، ويتناول الفيلم الذي ُأقيم عرضه العالمي 
تدعى  قانون  طالبة  قصة  »لوكارنو«  في  األول 
سيمونيه تهتم بالعنف ضد المرأة في بلدها. وفي 
تنشط  بالجامعة،  الموضوع  هذا  مناقشتها  موازاة 
اإلنترنت،  عبر  غيرل«  كـ»كام  الخاصة  حياتها  في 
مفاتنها  خاللها  تعرض  محادثات  في  تشارك  إذ 
أجر،  بمقابل  جنسية  وضعيات  في  نفسها  وتصور 
وفق »فرانس برس«، وأقرت المخرجة بأنها فوجئت 
بمنحها الجائزة، موضحة أن الفيلم »يتناول موضوعًا 
صعبًا جدًا«. وقالت: »لذلك لم أتوقع إطالقًا أن يكون 

للفيلم أكثر من عضو مؤيد في لجنة التحكيم«.
بـ»القاعدة  يعرف  ما  إلى  الفيلم  عنوان  يشير 
34 لإلنترنت«، ومفادها أن كل شيء موجود على 
كيفية  العمل  ويطرح  إباحي،  معادل  له  اإلنترنت 
الحفاظ على التوازن بين الرغبة والحرية والحماية، 

البرازيل،  في  خصوصًا  للمجتمع،  أو  لألفراد  سواء 
جيونا  »لوكارنو«  لمهرجان  الفني  المدير  وقال 
نازارو، إن »ريغرا 34 عمل جريء وسياسي يفترض 
»مهمة  الجائزة  هذه  أن  ورأى  بصمة«،  يترك  أن 
شكلت  التي  البرازيلية  كتلك  سينمائية  لصناعة 
محطات مهمة في تاريخ السينما العالمية«، مالحظًا 
أن هذه السينما »هي في طليعة الدفاع عن فكرة 
البعض  وانتقد  حرية«،  وأكثر  شمواًل  أكثر  عالم 
عليه،  ينطوي  الذي  المفرط  العنف  بسبب  الفيلم 
لجوليا  الثالث  الروائي  الشريط  هو  الفيلم  وهذا 
مورات )42 عامًا( وهي الشقيقة الصغرى للمخرجة 
والناشطة البرازيلية الشهيرة لوسيا مورات، كذلك 
منحت لجنة تحكيم مهرجان »لوكارنو« ثالث جوائز 
)تراودني  إلكتريكوس«  سوينيوس  »تنغو  لفيلم 
فالنتينا  الكوستاريكية  للمخرجة  كهربائية(  أحالم 
وجائزة  مخرج  أفضل  جائزة  الفيلم  ونال  موريل، 
أفضل ممثلة )دانييال مارين نافارو( وجائزة أفضل 

ممثل )رينالدو أميان غوتيريز(.

صفحة  أن  الفيديو  ألعاب  شركات  أدركــت 
اإلقبال الكبير على منتجاتها خالل مرحلة الجائحة 
طويت، إذ بات الالعبون يخصصون لها وقتًا أقصر 
أقل  وينفقون  الفائت،  العام  يفعلون  كانوا  مما 
عليها، لكن القطاع يبدو مع ذلك في وضع أفضل 
الحالية  االقتصادية  ــاع  األوض لتحمل  غيره  من 
يظهر  الذي  ويليامز،  براندون  والحظ  الصعبة، 
أن  »تويتش«،  على  باكو«  دبليو  »بي  اسم  تحت 
المستخدمين »سواء من الذين يعرضون ألعابهم 
على  بكثافة«  أقبلوا  المتفرجين،  من  أو  مباشرة، 
بداية  في  الفيديو  أللعاب  التدفقي  البث  منصة 
الرجل  األزمة الصحية، وفق »فرانس برس« لكن 
غير  عدد  »مع  تحدث  أنه  أضاف  الثالثين  البالغ 
قليل من األشخاص الذين توقفوا عن البث ألنهم 
يتمتعون بمتسع من  يعودوا  لم  أو ألنهم  أرهقوا 

الوقت منذ معاودتهم العمل حضوريًا«.
twitchtracker.( وأفاد موقع »تويتش تراكر« 
com( بأن عدد المتفرجين المتصلين في الوقت 
تجاوز  لـــ»أمــازون«  التابعة  المنصة  على  نفسه 
ثم  المليونين،  معدل  األولى  للمرة   2020 العام 
منذ  ولكن   2021 أبريل  في  ماليين  ثالثة  بلغ 

الحضورية  األنشطة  من  الكثير  ومعاودة  الربيع، 
مع  ولكن  الحضور.  انخفض  واســع،  نطاق  على 
2.6 مليون متفرج متصلين في وقت واحد  وجود 
المستوى  من  أعلى  المعدل  يظل  المتوسط،  في 
الذي كان عليه قبل الوباء إال أن التباطؤ الطفيف 
في وتيرة نمو ألعاب الفيديو ال ينفي كونها تحقق 
التكنولوجيا  شركات  من  الكثير  من  أفضل  نتائج 
التي لجأت إلى الحد من التوظيف أو حتى صرفت 

موظفين.
وتوقع المحلل من »إن بي دي« مات بيسكاتيال 
ألعاب  على  المستهلكين  إنفاق  إجمالي  يبلغ  أن 
الواليات  في  دوالر  مليار   55.5 نحو  الفيديو 
 8.7 نسبته  بانخفاض  أي   ،2022 سنة  المتحدة 
 28 بزيادة  ولكن  الماضي،  العام  كــان  عما   %
الفيديو  ألعاب  ناشرة  وشهدت   2019 عن   %
ستستحوذ  التي  بليزارد«  »أكتيفيجن  األميركية 
الربع  في  مبيعاتها  تراجع  عليها،  »مايكروسوف« 
الثاني للمرة الثالثة على التوالي، وتقلصت أرباحها 
إلى الحد األدنى، ويعود ذلك في شكل رئيسي إلى 
ألعابها  إحدى  أقل على  وقتًا  الالعبين قضوا  كون 

الرئيسية »كول أوف ديوتي«.

زينة  المغربية  النجمة  قناة  استطاعت 
على  مشاهدة  المليار  حاجز  تجاوز  الداودية 
موقع تحميل الفيديوهات »يوتيوب«، لتدخل 
تخطت  الذين  العرب  الفنانين  نادي  بذلك 
على  مشاهدة  المليار  أغانيهم  مجموع 
منشور  عبر  الخبر  الداودية  وأعلنت  المنصة، 
لها على حسابها الخاص بـ»إنستغرام« قالت 
فيه: »مبروك علينا مليار مشاهدة على قناتي 
لي«،  ودعمكم  حبكم  هي  فرحتي  يوتيوب. 
تجاوزت  فنية  مسيرة  بعد  النجاح  هذا  ويأتي 

بعديد  الحافل  الغنائي  مسارها  في  سنة   25
لألغنية  قدمتها  التي  الفنية  ــدارات  اإلصـ
ألبومًا   15 تجاوزت  حيث  والعربية،  المغربية 
خاللها  من  حصلت  أغنية،   300 من  وأكثر 
الجوائز والتقديرات،  الداودية على عديد من 
العرب«  »أوســكــار  مهرجان  ذلــك  في  بما 
العربي،  المغرب  في  فنانة  كأفضل  وتتويجها 
مجلة  طــرف  من  تصنيفها  إلــى  باإلضافة 
العربية  نسختها  في  العالمية  »فوربس« 
مغاربيًا  واألولى  أفريقيًا،  الثانية  المرتبة  في 

األكثر  األفريقيات  الفنانات  قائمة  ضمن 
العالمي  الفيديوهات  رفع  موقع  على  متابعة 
بجائزة  فازت  كما   ،2020 لسنة  »يوتيوب« 
في  فنان  أحسن  فئة  عن   »2016 »أفريما 

أفريقيا. شمال 
وقع  على  حاليًا  تعيش  الداودية  أن  يذكر 
جمعها  ــذي  ال ضعيف«  »انتايا  ديــو  نجاح 
الذي  الديو  بالل،  الشاب  الجزائري  بالنجم 
تتربع من خالله زينة على المراكز األولى في 

المغاربي. الترند  صدارة 

ما  الخاصة،  مدونته  على  »غوغل«،  في  سابق  مهندس  فضح 
أنشطة  مراقبة  بغرض  و»فيسبوك«،  »إنستغرام«  تطبيقا  به  يقوم 
باحث  وحذر  للخصوصية،  صارخًا  انتهاكًا  يعد  ما  مستخدميهما، 
يتعقبان  التطبيقين  هذين  أن  من  كراوس،  فيليكس  الخصوصية 

تصفح  عند  األشخاص  يفعله  ما 
دون  الثالث  الطرف  مواقع 
كراوس  وكتب  موافقتهم، 
أن  األربعاء،  مدونة،  على 
بحقن  يقوم   »iOS« تطبيق 
ويب  موقع  كل  في  رموز 
معروض ويستخدم »متصفحًا 

بداًل  التطبيق«  داخل  مخصصًا 
لمراقبة  المدمج   Safari عن 

من  وذلك  المستخدمين،  نشاط 
دون موافقة المستخدم أو مزود الموقع، حسب »روسيا اليوم«.

وقال الباحث إنه ال يستطيع تحديد البيانات الدقيقة التي يتتبعها 
التطبيق  داخل  المتصفحات  هذه  أن  على  شدد  لكنه  »إنستغرام«، 
تسمح بتتبع كل ما يفعله المستخدم على موقع الويب، بما في ذلك 
المتصفحات  هذه  مثل  أن  وأضاف  التمرير«.  و»سلوك  نقرة«  »كل 
المنازل، وفي  بيانات حساسة، مثل عناوين  يمكن استغاللها لسرقة 
األم   )Meta( ميتا  قالت شركة  الخميس،  غارديان«،  »ذا  لموقع  بيان 

لـ»إنستغرام« إن حقن رمز التتبع يتوافق مع تفضيالت المستخدمين 
بشأن ما إذا كانوا يسمحون للتطبيقات بمتابعتها أم ال.

لتكريم  قصد  عن  الرمز  هذا  »طورنا  الشركة:  باسم  ناطق  وقال 
الرمز  لنا  ويسمح  منصاتنا.  على  التتبع[  ]اطلب  األشخاص  خيارات 
المستخدم  بيانات  بتجميع 
ألغراض  استخدامها  قبل 
المستهدفة  الدعاية 
وأضاف  القياس«،  أو 
»بالنسبة  الناطق: 
الشراء  لعمليات 
خالل  من  تتم  التي 
داخل  المتصفح 
التطبيق، نسعى للحصول 
المستخدم  موافقة  على 
بيان  على  وردًا  التلقائي«،  الملء  ألغراض  الدفع  معلومات  لحفظ 
المستخدم  »تعرض  تزال  ال  الممارسة  إن هذه  كراوس  قال  »ميتا«، 
المتصفح  في  االشتراك  إللغاء  طريقة  توجد  »ال  وأنه  كبير«،  لخطر 
بشأن  البيضاء  الورقة  على  وتعليقًا  التطبيق«  داخل  المخصص 
إن هدفها  »ميتا«  قالت  الماضي،  الشهر  أصدرتها  التي  الخصوصية 
التوازن بين الخصوصية والنزاهة عند استخدام بيانات  هو »تحقيق 

األشخاص لتقليل التجارب السيئة مع تقنياتنا«.

انتبه.. »غوغل« و»إنستغرام« و»فيسبوك« تنتهك خصوصيتك

CINEMA
CINEMA

المتخصصة  التأمين  أصدرت شركة 
فيه  أكدت  اإلثنين،  تقريرًا،  »هيسكوكس« 

اإلنترنت  عبر  الفنية  األعمال  مواصلة مشتريات 
2020 بفعل أزمة »كوفيد-  التي ازدهرت العام 

المتتالية،  الحجر  الصحية وحاالت   »19
 ،2021 ارتفاعها في النصف األول من سنة 

قيمة  اإلنترنت  عبر  الدولية  المبيعات  وسجلت 
6.8 مليار دوالر، في النصف  قياسية بلغت 
72 % عن النصف  األول من السنة )بزيادة 

2020( ويمكن أن تصل إلى  األول من العام 
13.5 مليار دوالر بحلول  قيمة تاريخية قدرها 

إذا استمرت وتيرتها، بحسب  السنة  نهاية 
التقرير، وفق »فرانس برس«. الحظ معدو 
الرافعة  المشترين شكلت  الدراسة أن »ثقة 
اإلنترنت«،  عبر  المبيعات  الزدهار  الرئيسية 

مشيرين إلى أن »كثرًا منهم وافقوا على دفع 
مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل األعمال 
2021، بلغ  الفنية«، ففي النصف األول من 
التي  المزادات  المدفوع في  متوسط السعر 
أقامتها عبر اإلنترنت حصريًا دور »سوذيز« 

24291 دوالرًا، أي  و»كريستيز« و»فيليبس« 
 2019 نحو ثالثة أضعاف ما كان عليه العام 

)8529 دوالرًا(.

املغربية زينة الداودية تتخطى مليار مشاهدة على »يوتيوب«

●

توقف ثلث املراهقني األميركيني عن استخدام »فيسبوك«
هشتاغ »#انقذوا - مخيم - الركبان« يناشد العالم

شعر الحكمة
وفى ناس تمشى او فاقده مركبها***وفى ناس ماتركب مغير وراهم

وفى ناس عند الجود ما تغلبها *** وفى ناس ديما البخل ما ايخطاهم
وفى ناس تاخذ قدر لو تجربها *** وفى ناس وقت الضيق ماترجاهم

وفى ناس تلقى فخر لوتناسبها *** وفى ناس تندم كان قلت اسماهم

برمجيات رائعة يمكنكم 
الحصول عليها مجانًا

يمكنكم الحصول على الكثير من األشياء من دون إنفاق درهم واحد، مثاًل، في تخزين 
وغوغل  آبل  من  عليها  تحصلون  التي  المجانية  السعة  من  تستفيدون  هل  الصور: 
عليها  الحصول  يمكنكم  التي  الوحيدة  األشياء  ليست  واألفالم  فالصور  وأمازون؟ 
الكاتبة  تقول  كما  أبرزها  وإليكم  جدًا.  كثيرة  المجال  هذا  في  الخيارات  ألن  مجانًا 
البرنامج  هو  »فوتوشوب«  الصور.  توليف  وبرامج  كوماندو،  كيم  التكنولوجيا  في 
بدائل  على  سنعرفكم  لذا،  جدًا.  باهظ  فيه  االشتراك  ولكن  الصور  لتوليف  األشهر 
برنامج  ويتوفر  األخرى،  التعديالت  من  الكثير  وإجراء  السطوع  وتعزيز  للقص  مجانية 
لتحضير  رائعة  وسيلة  ويعتبر  وتطبيق،  متصفح  بصيغة  االستخدام  السهل   »Canva«
وغيرها  والملصقات،  التسويقية،  والمواد  االجتماعي،  التواصل  ورسوميات  العروضات، 
إلى  الحاجة  دون  متصفحكم  في  األداة  هذه  تعمل   »Pixlr X« المشابهة،  المواد  من 
وخيارات  الصور  كمرشحات  مزايا  لمستخدميه  إكس«  »بيكسلر  يقدم  مواد.  أي  تحميل 

االستخدام. السهلة  الحجم  وتعديل  القص  أدوات  في  يبرز  تفوقه  ولكن  الرسم، 
التعديل  برنامج  يعمل  حيث   ،»GNU Image Manipulation« برنامج  أو   »GIMP«

مجاني. ولكنه  الفوتوشوب،  تشبه  بطريقة   »Program« االحترافي 
يختبر حاليًا إصدارًا مجانيًا بصيغة متصفح  برنامج »فوتوشوب«  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
لتوليف  وبرامج  إليها،  للوصول  أدوبي  حساب  تتطلب  ولكنها  الصور،  لتوليف  وتطبيق، 
مقاطع الفيديو. تنتمي هذه البرامج إلى فئة األشياء التي ال تخطر على بال المستخدم 
أو  زفاف  لحفل  فيديو  لتصميم  البرامج  من  النوع  هذا  تحتاجون  قد  يحتاجها.  عندما  إال 

يوتيوب. على  الخاصة  قناتكم  حتى إلطالق  أو  الجامعة،  في  لقاء 

كلمة1000

●  اجلفاف يضرب بحيرة غاردا الواقعة يف شمال إيطاليا. )أ ف ب(

شاحن متنقل لساعة »آبل 
واتش« الذكية

لن تكون الطاقة المحمولة يومًا خيارًا خاطئًا، ال 
سيما عندما تبدأ شحنة ساعة آبل الذكية بالتراجع 

في منتصف اليوم. لهذا السبب، ولهذا الهدف صمم 
 Apple Watch Wireless Charger« شاحن

Keychain« المخصص لشحن ساعة آبل الذكية 
على مدار اليوم وبسعر 19.99 دوالر فقط، تأتي 

الشواحن المحمولة عامة بتصاميم أشبه بالطوب 
الثقيل، ولكن هذا الشاحن الذكي )بشحنة 950 ملي 
أمبير - ساعة( يزن بضع أونصات )األونصة 28 غرامًا 

تقريبًا( فقط، ويتصل بعالقة )سلسلة( المفاتيح أو 
فجوة الحزام بسهولة ليبقى قريبًا منكم عند الحاجة. 
حاز الشاحن على تصنيف 4.5 من أصل 5 في التقييم 

وفق تقييم فريق موقع »ديل بوست« األميركي 
اإللكتروني ألنه يتوافق مع معظم إصدارات ساعة 

آبل الذكية ويتصل بها بشكٍل أوتوماتيكي بواسطة 
حلقة مغناطيسية، ويغذيها بالطاقة السلكيًا. يتميز 
المغناطيس بقوة ومتانة عاليتين إلى درجة تسمح 
لكم بتعديل زاوية الشحن دون تأثر عملية الشحن 
نفسها، يضمن لكم الشاحن حماية من التسخين 

المفرط، والنشاط الكهربائي المفرط، وقصور 
الدائرة الكهربائية، فضاًل عن أنه يضم أربعة أضواء 

»ليد« الطالعكم على وضع الشحن بشكٍل مستمر.
يباع »آبل واتش وايرلس تشارجر كي تشين« المميز 

بسعر 49.95 دوالر للتجزئة، وينخفض إلى 19.99 
دوالر خالل التنزيالت.

مكبر صوت صغير مصمم 
للدراجات الهوائية

يوصف مكبر الصوت »ستروم بوكس ميكرو2« 
من »تريبت«، وهو جهاز صغير، باالستثنائي، 

وتظهر قوته في هيكله المكعب المتين )1.7 في 
4 في 4 بوصة( وزواياه الدائرية الجاهزة لإلجازة 

 Tribit’s« الصيفية حتى قبل تشغيله، ويتمتع
StromBox Micro 2(« بقدرة 10 وات، وصمم 
للتنقل، ولكن هذا ال يعني أنه لن يبدو رائعًا على 

المكتب أو إلى جانب حمام السباحة، ويضم الجهاز 
»اتصال بلوتوث 5.3« مدمجًا يسمح له بالتزاوج 

مع 8 أجهزة، باإلضافة إلى وضع »بارتي مود« الذي 
يسمح باتصاله بمكبر آخر من »تريبت« للحصول 

على وضع استيريو.
يأتي الجهاز مع تصنيف »IP67« لمقاومة المياه 
والغبار، وتعمل بطاريته الداخلية لمدة 12 ساعة 
في الشحنة الواحدة. يتصل مكبر الصوت بدراجة 
مائية، أو مقود الدراجة الهوائية، أو حقيبة الظهر، 

أو حتى فتحة حزام بواسطة حزام مدمج، فضاًل 
عن أنه يسمح لمستخدمه بتلقي اتصاالت دون 

تحريك يديه في أي مكان، وعلى مستوى الصوت، 
ينتج المكبر الصوتي من »تريبت« صوتًا قويًا، 

باإلضافة إلى مستوى »باس« صلب. أثناء االختبار، 
ثبت »ستروم بوكس ميكرو2« على دراجتي 

الهوائية لجولة في الحي، وحصلت على صوتٍ 
رائع بمستويات متوسطة، باإلضافة إلى اتصاالت 

واضحة ومسموعة حتى مع هبوب الرياح. يمكنكم 
تخصيص التفاصيل الصوتية باستخدام تطبيق 
»تريبت« )متوفر على »آي أو إس« و»آندرويد«(، 

ويضم الجهاز زرًا متعدد الوظائف في األمام 
يستخدم للمزاوجة، والتحكم بالموسيقى، والرد 

على االتصاالت، والوصول إلى المساعد الصوتي. 

آلالف  الالزمة  االحتياجات  تقديم  عن  واألممية  اإلنسانية  المنظمات 
والتغيرات  الصيف  لهيب  وسط  المخيم  هذا  في  القاطنة  العائالت 

إلى كتلة ملتهبة. التي حولت األرض  المناخية 

صدارة  توك«  و»تيك  »يوتيوب«  تبوأت 
المنصات الترفيهية األكثر استقطابًا للمراهقين 
األميركيين سنة 2022 )في ما عدا ألعاب الفيديو(، 
بين  »فيسبوك«  مستخدمي  عدد  تراجع  بينما 
صفوف هذه الفئة العمرية خالل السنوات األخيرة، 
وفق ما أظهرت دراسة أجراها مركز »بيو« لألبحاث 
ونشرت، األربعاء، والحظ مركز األبحاث أن نسبة 
األميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 
سنة ويتصفحون »فيسبوك« تراجعت من 71 % 
العام 2015 إلى 32 % العام 2022، وفق »فرانس 
برس«، أما »تيك توك« فيستخدمه »أحيانا« 67 
% من المراهقين في الواليات المتحدة و»بشكل 
دائم تقريبا« 16 % منهم، ومع أن تطبيق »تيك 
توك« المملوك للمجموعة الصينية »بايت دانس« 
أصبح عالميًا على الهواتف المحمولة سنة 2017، 
عليه  المنشورة  القصيرة  الفيديو  مقاطع  أن  إال 
إلى خوارزميات  استناداً  للمستخدم  والتي تظهر 
الحجر  خالل  عزز  جداً  كبيراً  نجاحًا  تشهد  قوية 

الصحي الذي فرض أثناء جائحة »كوفيد - 19«.
التواصل  شبكات  بقوة  توك«  »تيك  وينافس 
االجتماعية األخرى التي اضطرت إلى اعتماد صيغ 
الفيديو  مقاطع  على  القائمة  لصيغته  مشابهة 
القصيرة حتى تواكب ما يثير اهتمام مستخدمي 
اإلنترنت الشباب، واستحدثت شركة »ميتا« صيغة 

»ريلز« عبر منصتيها »فيسبوك« و»إنستغرام«، 
المملوكة  »يوتيوب«  منصة  أطلقت  حين  في 
لـ»غوغل« صيغة »شورتس«، وتربعت »يوتيوب« 
من  المئة  في   95 يستخدمها  إذ  الصدارة  في 
المراهقين األميركيين، فيما ارتفعت كذلك نسبة 
أعمارهم  تتراوح  الذين  »إنستغرام«  مستخدمي 
بين 13 و17 سنة من 52 في المئة سنة 2015 
إلى 62 في المئة حاليًا، ونسبة متصفحي »سناب 
إلى  سنوات  أربع  قبل  المئة  في   41 من  شات« 
»ميتا«  رئيس  وكان   ،2022 سنة  المئة  في   59
»أمام  بأن  الفائت  فبراير  في  أقر  زاكربرغ،  مارك 

الناس خيارات كثيرة لتمضية الوقت، فيما تشهد 
تطبيقات من أمثال تيك توك تطوراً سريعًا«.

مجال  في  العمالقة  »ميتا«  شركة  وأظهرت 
خسرت  بعدما  سلبية  نتائج  االجتماعي  التواصل 
منصتها  مستخدمي  من  نسبة  األولى  للمرة 
أن  جانبها  توك« من  »تيك  وتعتبر  »فيسبوك«، 
بـ»فيسبوك«  الخاصة  تلك  عن  تختلف  فكرتها 
وقال باليك تشاندلي، وهو أحد أهم المسؤولين 
التنفيذيين في التطبيق، خالل مقابلة مع شبكة 
»سي إن بي سي« في يونيو إن »تيك توك« تمثل 
»منصة ترفيهية، أما فيسبوك فهو منصة تواصل 
 12 الذي عمل طوال  المسؤول  وتابع  اجتماعي« 
»يستند  الموقع  هذا  إن  »فيسبوك«  لدى  سنة 
إلى خوارزميات قائمة على العالقات االجتماعية« 
جدال  أخيراً  شهدت  »إنستغرام«  منصة  وكانت 
إلى  جينر  وكايلي  كارداشيان  كيم  دعتها  بعدما 
العودة إلى ما كانته أساسًا والتوقف عن التشبه 
تلفزيون  نجمتي  دعوة  والقت  توك«،  بـ»تيك 
المنصة  مستخدمي  من  كبيراً  ترحيبًا  الواقع 
ويأخذ منتقدو »إنستغرام« على المنصة تركيزها 
بشكل كبير على مقاطع الفيديو والمحتوى الذي 
ينشره نجومها ويظهر أمام المستخدمين استنادًا 
يتابعون  يكن هؤالء  لم  لو  الخوارزمية حتى  إلى 

حسابات النجوم.
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عودة الحديث عن إتمام االنتخابات دون توقعات وردية
العملية  إعــادة  أن  تأكيده  االجتماع  خالل  زينينغا  جدد 
أولوية  تكون  أن  »يجب  الصحيح  مسارها  إلى  االنتخابية 
للتصويت  سجلوا  مواطن  مليون   2.8 مطالب  على  بناًء 
رئيس  بأعمال  القائم  وأثنى   .»2021 العام  ديسمبر  في 
البحث  في  المستمرة  الملتقى  أعضاء  »جهود  على  البعثة 
لالنتخابات«،  مسار  إيجاد  من  تمكن  بحيث  البدائل،  عن 
مع  جنب  إلى  جنبًا  مقترحاتهم  في  ستنظر  البعثة  أن  مؤكدًا 

أخرى. فاعلة  ليبية  جهات  من  تلقتها  مقترحات 

لالنتخابات التمهيد  تطلب  واشنطن 
بالده  إن  نورالند  ريتشارد  األميركي  السفير  قال  جهته  من 
التعاطي  مواصلة  على  الوطنية  الوحدة  حكومة  »تحث 
انتخابات  إلجراء  الطريق  لتمهيد  الليبية  المؤسسات  مع 

ممكن«. وقت  أقرب  في  وبرلمانية  رئاسية 
الالفي،  عبداهلل  الرئاسي  المجلس  عضو  نورالند  والتقى 
وليبيا  والقاهرة  أنقرة  في  المكثفة  المناقشات  إلى  وتطرقا 
عبر  األميركية  للسفارة  تغريدة  حسب  اإلطــار،  هذا  في 
جهود  الطرفان  وتناول  الثالثاء.  »تويتر«،  بموقع  حسابها 
في  »المتوتر«  واألمني  السياسي  الوضع  لمعالجة  المجلس 
من  خطوة  أي  األطراف  تجنب  أهمية  على  اتفقا  حيث  ليبيا، 
اللقاء  إن  الالفي  وقال  البيان.  وفق  العنف«،  »إثارة  شأنها 
لالنتخابات،  الدستورية  القاعدة  ملف  إلى  أيضًا  تطرق 
النواب  مجلسي  بين  للتوافق  صلبة  أرضية  إيجاد  وضرورة 

القاعدة. هذه  على  للدولة  واألعلى 

»النواب« يجتمع في غياب عقيلة
برئاسة  طبرق  في  جلستين  بدوره  عقد  النواب  مجلس 
اإلثنين  يومي  النويري  ــوزي  ف المجلس  رئيس  نائب 
قانون  تعديل  إقرار  خاللهما  جرى  الماضيين،  والثالثاء 
اليمين  المحكمة  مستشارو  يؤدي  بحيث  العليا؛  المحكمة 
االنسداد  المجلس  وناقش  النواب.  مجلس  أمام  القانونية 
جلسة  خالل  الدستوري«  المسار  دعم  و»سبل  السياسي 
إذ  للرواتب،  الموحد  القانون  مشروع  عن  فضاًل  الثالثاء، 
لتضمين  بالمجلس  المالية  للجنة  إعادته  المجلس  قرر 
ومشاركة  الــقــانــون،  بمشروع  السيادية  المؤسسات 
القانون.  مــشــروع  فــي  بــالــرأي  االجتماعي«  »الضمان 
تعيين  النواب  مجلس  رئاسة  هيئة  قرار  الجلسة  واعتمدت 
لجنة  تشكيل  إلى  إضافة  العليا،  بالمحكمة  مستشارين 

الرقابية  األجهزة  تقارير  ورود  تأخر  لمتابعة  برلمانية 
عبداهلل  المجلس  باسم  الناطق  وقــال  النواب.  لمجلس 
خمسة  على  االتفاق  شهدت  اإلثنين  جلسة  إن  بليحق، 
منكوبة،  منطقة  بية  بنت  بلدية  اعتبار  أواًل:  هي..  إجراءات 
أوضاع  متابعة  بالمجلس  الصحة  لجنة  تكليف  وثانيًا: 
وثالثًا،  والــخــارج.  الداخل  في  بية  بنت  حادثة  مصابي 
بإحالة  بالتعجيل  الرقابية  واألجهزة  العام  النائب  مخاطبة 
مطالبة  ورابعًا:  الحادث.  حول  النواب  لمجلس  تقاريرها 
مصفاة  بمشروع  بالتعجيل  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
تعديل  إقرار  خامسًا،  المكانية.  التنمية  ومشاريع  الجنوب 
لسنة   25 رقــم  القانون  االستثمارية  المحافظ  »مــالك 
بــدوره،  الثروة«.  برنامج  تجميد  يلغى  بحيث  2013.م 
مختار،  ناجي  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  اجتمع 
المكلف  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  مع 
المفوضية  جاهزية  »مدى  لبحث  األربعاء،  السايح،  عماد 
بالبالد  المتعثرة  االنتخابية  العملية  إلجراء  واستعدادها 

الدولة.  لمجلس  بيان  حسب  توافقية«،  قوانين  ظل  في 
المفوضية  جــاهــزيــة  الــســايــح  ــد  أك ســابــق،  ــت  وق ــي  وف
قاعدة  على  االتــفــاق  فــور  االنتخابات  ــراء  إج »لمباشرة 
رئيس  مع  لقاء  خالل  وذلك  منظمة«  وقوانين  دستورية 

الدبيبة. عبدالحميد  الوطنية،  الوحدة  حكومة 

بالسلطة متشبث  الدبيبة 
والباحثة  العسكرية  ــؤون  ــش ال فــي  الخبيرة  ــقــدم  وت
صورة  فاسانوتي،  سايني  فيديريكا  ليبيا،  في  المتخصصة 
االستخباراتية  الدورية  نشرتها  بحثية  ورقة  في  قاتمة 
قالت  إذ  الجاري،  أغسطس   11 في  أس«  أي  األلمانية »جي 
يوجد  وال  للتنحي،  نية  أي  يظهر  »ال  الدبيبة  إن  الباحثة 
المنقسم  السياسي  النظام  في  قدمًا  للمضي  واضح  مسار 
فاسانوتي  وتعتقد  متوازيتين«.  سلطتين  مع  البالد  في 
يكفي  بما  مؤثرة  اآلن  أصبحت  الليبية  »الميليشيات  أن 
من  وأنهم  ليبيا،  لحكم  األخضر  الضوء  يتلقى  من  لتقرير 

هذا  كل  والــوزراء،  الحكومة  رئيس  اختيار  في  يتحكمون 
ثالثة  نحو  من  ومسمع  مرأى  وعلى  النهار  وضح  في  يحدث 
مسجلين  التصويت،  حقوق  من  محروم  مواطن  ماليين 
قــادة  ــرب  »ق مــن  تعجبها  ــى  إل ــارت  وأشـ لالنتخابات«. 
السياسية؛  السلطات  من  محير  بشكل  المسلحة  الجماعات 
المعروفة  الشخصيات  أن  يبدو  ال  متزايد  نحو  فعلى 
اللعبة  قواعد  تملي  التي  هي  الليبي  المشهد  في  المعتادة 
ازدادت  األخيرة  األشهر  وخالل  المسلحون.  مؤيدوها  بل 
مجرد  يعودوا  لم  حيث  أكبر،  بشكل  الميليشيات  قــوة 

تعقيدًا«. أكثر  أصبح  ودورهم  مسلحة  جماعات 

الملف األمني أزمة غياب 
المجتمع  تركيز  العسكرية  الشؤون  في  الخبيرة  وانتقدت 
على  كامل  شبه  بشكل  األخيرة،  السنوات  في  الدولي 
انتقال  لتحقيق  محاولة  في  ليبيا  في  السياسية  العملية 
يكن  لم  »إذ  األمني،  الجانب  إغفال  مع  وتوافقي  سلمي 
وإمكانية  الميليشيات  سالح  نزع  حول  جاد  نقاش  هناك 
التي  المسألة  وهي  المدني  المجتمع  في  اندماجها  إعادة 
فشل  إلــى  األول  المقام  في  ذلــك  ويرجع  جانبًا،  تركت 

الصراع. من  األولى  السنوات  في  المشكلة  حل  محاوالت 
الحوار  منتدى  مبادرة  األممية  البعثة  دعم  إلى  وأشارت 
ومحاولة  مشتركة  عسكرية  لجنة  إلنشاء  الليبي  السياسي 
أن  وأضافت  ليبيا.  في  المختلفة  العسكرية  القوات  توحيد 
 20 في   »5  +  5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  اجتماع 
الصدد،  هذا  في  تقدم  أي  عن  يسفر  لم  الماضي،  يونيو 
السكان  ســالح  لنزع  واضحة  استراتيجية  غابت  »فقد 
وال  ســالح  قطعة  مليون   20 من  أكثر  يمتلكون  الذين 
الباحثة،  ووفق  المؤسسات«.  إلى  لتسليمها  نية  أي  تظهر 

الليبية  السياسية  الديناميكيات  في  آخر  متغير  هناك 
يوليو  أول  ففي  »الشعب،  هو  مهمًا  دورًا  يلعب  أن  يمكن 
الحتجاجات  مسرحًا  الليبية  المدن  عديد  أصبحت  الماضي 
البرلمان،  مبنى  المتظاهرون  هاجم  طبرق،  ففي  عنيفة. 
النار  وإشعال  البوابات،  الختراق  الجرافات  مستخدمين 
مقدمتها  وفي  السياسية  الهيئات  جميع  بحل  وطالبوا  فيه. 
عيسى  صالح  عقيلة  زعيمه  وعزل  نفسه،  النواب  مجلس 

عامًا«.  83 العمر  من  البالغ 
باشاغا  فيه  استقر  الذي  الوقت  إنه في  فاسانوتي  وتقول 
في  وتقع  وبرقة  طرابلس  عبر  تمتد  »التي  سرت  بمدينة 
أنحاء  جميع  في  بالنفط  الغنية  المناطق  أكثر  من  واحدة 
»الشخص  سيكون  بأنه  القول  الدبيبة  ويكرر  البالد«. 
على  بناء  وأنه  جديدة،  انتخابات  إلى  ليبيا  سيأخذ  الذي 
للفائز«. السياسية  القيادة  سيسلم  االنتخابات  تلك  نتائج 

وهم االنتخابات.. 
ألنه  وهــم  مجرد  تبقى  »االنتخابات  أن  الباحثة  وتــرى 
المسار  بشأن  عليه  متوافق  ــرار  ق اآلن  حتى  يوجد  ال 
السياسية  الطبقة  أن  يبدو  كما  االنتخابي«.  أو  الدستوري 
الوضع  على  الحفاظ  في  كاملة  مصلحة  لها  الحالية  الليبية 
مجهود  بذل  دون  العمل  يمكنها  حيث  الفوضوي،  الراهن 

مواطنيها. ظهور  على  نفسها  وإثراء 
إن  االستخباراتية  الدورية  تقول  العسكري،  الوضع  وعن 
القيادة  قوات  هزيمة  من  يمكنها  وضع  في  كانت  »تركيا 
ربما  يحدث،  لم  ذلك  أن  إال  سابقة،  أوقــات  في  العامة 
ليبيا  لتقسيم  مفترضة  سرية  تركية–روسية  خطة  بسبب 

سورية«. في  حدث  كما  ما  وقت  في 
للعودة  باشاغا  يخطط  أن  فاسانوتي  الباحثة  وتوقعت 
األسباب  تزال  ال  »فيما  مجددًا،  طرابلس  العاصمة  إلى 
نقص  غــرار  على  قائمة  يوليو  احتجاجات  وراء  الكامنة 
سوق  في  والــركــود  والكهرباء،  الغذاء  ونقص  الوقود 
يتعلق  فيما  إيجابية  نظرة  أي  غياب  وأخــيــرًا،  العمل، 

باالنتخابات«.
الــفــاعــلــون  أظــهــر  اســتــثــنــاء  دون  »مـــن  وأضـــافـــت: 
من  العمل  عن  المطلق  عجزهم  الليبيون  السياسيون 
إلى  الشعبي  السخط  يضاف  وعندما  العام.  الصالح  أجل 
لحكومة  الموالية  الميليشيات  من  المحتملة  الفعل  ردود 
أن  يمكن  طرابلس،  باشاغا  دخول  مواجهة  في  الدبيبة 
تنتشر  فيما  العاصمة،  في  للجحيم  العنان  ذلك  يطلق 

البالد«. أنحاء  جميع  في  االنتفاضة 

 واشنطن تدعو حكومة الدبيبة لتمهيد 
الطريق القتراع رئاسي وبرلماني

القائم بأعمال البعثة األممية يجتمع مع 4 من 
أعضاء الملتقى السياسي

طرابلس، القاهرة - الوسط

● زينينغا في لقاء مع عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي

البعض يرى أنها »وهم«..

● السفير األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند

حكومة الدبيبة ترفض السنغالي عبد الله بيتالي..

هل تعرقل ليبيا محاوالت تعيني أول مرشح أفريقي لرئاسة البعثة األممية؟
مع  الدولي  الصعيد  على  ليبيا  في  األزمــة  تتعقد 
األممي  المبعوث  اختيار  على  الليبي  االعتراض 
الجديد، ما يجعل البعثة األممية خالية من رئيس 
نوفمبر  في  كوبيش  يان  السلوفاكي  استقالة  منذ 

من العام الماضي.
دولة،   15 من  ضمنية  موافقات  وجود  ورغم 
تعيين  على  ــي،  ــدول ال األمـــن  مجلس  أعــضــاء 
بيتالي،  عبداهلل  السابق  السنغالي  الدبلوماسي 
فإن الممثل الليبي اعترض على اسم بيتالي، وهي 
هذا  خلفيات  حول  تساؤالت  تثير  التي  الخطوة 
لألمم  العام  األمين  سيتعاطى  وكيف  االعتراض 
»البطاقة  تلك  مع  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
التابع  األمن  مجلس  جلسة  وشهدت  الحمراء«. 
المسألة  هذه  حول  عقدت  التي  المتحدة،  لألمم 
اإلثنين الماضي في نيويورك، واباًل من االنتقادات 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  ممثل  من طرف 
في األمم المتحدة طاهر السني بعدما أبدى تحفظه 
السنغالي،  الدبلوماسي  تعيين  على  واعتراضه 
رئاسة  أفريقي«  تولي  في  ليبيا  »رغبة  إلى  مشيرًا 

بعثة األمم المتحدة، لكن بخالف بيتالي.

أسباب االعتراض على بيتالي
»يفتقر  السنغالي  الدبلوماسي  أن  السني  ويرى 
يتم  ممثاًل  نستحق  أننا  ونعتقد  الخبرة،  إلــى 
مناقشات  إجراء  إلى  داعيًا  أفضل«،  بشكل  اختياره 
الشروع  قبل  الليبيين  مع  وعميقة«  »جادة  أولية 
اللحظة  في  الفشل  تجنب  أجل  من  التصويت  في 
المبعوث الخاص  األخيرة. وأضاف: »نود أن يكون 
نبحث  فنحن  انتقائية  أكثر  سنكون  لكننا  أفريقيًا، 

عن شخص أكثر كفاءة ودراية بالملف الليبي«.
الخارجية  وزير  ترشيح  الدبيبة  حكومة  وتؤيد 
أممي،  السابق صبري بوقادوم كمبعوث  الجزائري 

من  كل  عارضته  فيما  إيطاليا،  من  المدعو  وهو 
واشنطن واإلمارات.

على  »مطلع  بوقادوم  أن  الحكومة  تلك  وترى 
الحالة الليبية وله عالقات وثيقة مع كافة األطراف 
في ليبيا، إذ سبق له أن زار طرابلس ومدن بنغازي 
وزير  منصب  يشغل  كــان  عندما  وغــات  وطبرق 
في  مرتين  استقبل  الدبيبة  أن  كما  الخارجية«. 
الجزائر من قبل الرئيس عبد المجيد تبون وحظي 
هناك بمنحه الشرعية لحكومته بعدما كان معزواًل 
دوليًا منذ انتهاء واليته في ديسمبر الماضي، عقب 

الفشل في تنظيم االنتخابات.

مهمة مستحيلة
ويبدو أن اختيار المرشح الذي يحظى بتأييد جميع 
األطراف الليبية والدولية مهمة مستحيلة، إذ يجب 
مختلف  من  بالفعل  عليه  متوافقًا  االسم  يكون  أن 
األوروبــي  االتحاد  من  وأيضًا  ليبيا،  في  الجهات 
المتحدة والجزائر ومصر وتركيا وروسيا  والواليات 
ودول الخليج، وكلها أطراف مؤثرة في األزمة الليبة.

وتكشف مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة، 
الصيني  السفير  األمن  مجلس  رئيس  تسلم  عدم 
اعتراض  أي  الماضي،  الثالثاء  حتى  تشانغ،  جيون 
الدولي،  األمن  مجلس  أعضاء  من  أي  من  رسمي 
السنغالي  الوزير  تعيين  على  دولة،   15 وعددهم 
رسمي  بإعالن  اآلن  يتعلق  األمر  أن  غير  السابق، 

يصدره مكتب األمين العام.
الخطوة  فإن  ليبيا  اعتراض  تأثير  وبخصوص 
لألمم  العام  األمين  إلــى  اآلن  تعود  التقديرية 
يعلنه  قد  الذي  المناسب  القرار  التخاذ  المتحدة 
ليبيا  حول  المقبلة  الجلسة  خالل  أو  أيــام  خالل 
أغسطس   24 في  المقررة  الدولي  األمن  بمجلس 
ستيفان  العام،  األمين  باسم  الناطق  ورد  الجاري. 
دوجاريك مساء الثالثاء، على تأثير اعتراض السني، 
بالتأكيد على أن عملية التشاور مستمرة، »وبمجرد 

االنتهاء من ذلك، سيتم إصدار إعالن رسمي«.
»تعيين  أن  دوغاريك  اعتبر  الماضي،  واألحــد 
ليبية  مسألة  ليس  ليبيا  في  للبعثة  جديد  رئيس 
األمن  مجلس  خاللها  يقوم  عملية  هي  بل  فقط، 
إلى تبادل خطابات  الدولي بمنح تفويض استنادًا 

بين األمين العام ورئيس المجلس«.
خطاب  يصلنا  أن  »بعد  األممي:  الناطق  وتابع 
أحيط  بأنه  فيه  يبلغنا  األمن  مجلس  رئيس  من 
اعتراض  وجود  عدم  يعني  بما  بالموضوع،  علمًا 
من قبل أي عضو بالمجلس، نكون وصلنا إلى اسم 
جانب  من  مقبواًل  مرشحًا  نجد  أن  نأمل  المرشح.. 

األطراف المعنية«.
واإلجراءات الخاصة بترشيح رئيس جديد للبعثة 

األممية هي اإلجراءات ذاتها المتبعة عند تعيين أي 
رئيس بعثة أممية أخرى، وفق دوغاريك، مشيرًا إلى 
وجود بعض التحديات التي تعود إلى »االنقسامات 
الموجودة والواضحة« بشأن اسم المرشح الجديد.

خاللها  من  يتم  عملية  »هناك  أن  أوضح  كما 
أو  السالم  حفظ  بعثات  لرئاسة  األشخاص  تعيين 
األمن«.  مجلس  يفوضها  التي  السياسية  المهام 
األطــراف،  جميع  يرضي  مرشحًا  »سنجد  وأضــاف: 
سبيل  في  يستطيع  ما  كل  يبذل  العام  فاألمين 
المبعوث(،  )تعيين  العملية  في هذه  قدمًا  المضي 
واألمانة العامة على اتصال دائم مع البعثة الليبية 

حول هذا الموضوع«.
ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش، قبل نحو 

الدولي  المجتمع  ظل  البعثة  رئاسة  من  أشهر،   9
يتمكن  فلم  خليفته  مسألة  حول  بشدة  منقسمَا 
من االتفاق على مبعوث جديد على خلفية الخالفات 
في  الدائمين  الخمسة  األعضاء  بين  الداخلية 

مجلس األمن، وعلى رأسهم واشنطن وموسكو.

تأثير الحرب في أوكرانيا
من  الروسية-األوكرانية  األزمة  تأثيرات  وفاقمت 
أخيرًا  قادته  الذي  الليبي  بالملف  االهتمام  تراجع 
بتوليها  وليامز  ستيفاني  األميركية  المستشارة 
لألمم  العام  لألمين  خاصة  مستشارة  منصب 
يوليو  في  استقالتها  قبل  ليبيا،  بشأن  المتخدة 
حكومتي  بين  الصراع  استمرار  ويؤزم  الماضي. 
الدبيبة وباشاغا من اتخاذ موقف دولي إزاء ليبيا، 
اليومين  خالل  وأنقرة  القاهرة  في  نوقشت  وقد 
رسمية  غير  منفصلة  اجتماعات  خالل  الماضيين، 
ورئيس  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  بين 
التوافق  خيار  مسألة  للدولة،  األعلى  المجلس 
حكومة  تعديل  أو  جديدة  تنفيذية  سلطة  على 
المسار  مناقشات  استكمال  جانب  إلى  باشاغا 

الدستوري.
في المقابل، فقد جاء ترشيح السنغالي باتيلي 
استجابة من غوتيريس لمطالب متكررة من دول 
بدعم  يحظى  القارة  من  مرشح  بتكليف  أفريقية 
المتحدة  األمم  على  يأخذ  الذي  األفريقي  االتحاد 
فقد  بليبيا،  السياسية  العملية  في  دوره  تهميش 
السابقة  السنوات  خالل  المنصب  شغلوا  من  جاء 
تولي  عن  فضاًل  عربية،  أو  أوروبــيــة  دول  من 

أخيرة. مهمة  وليامز  ستيفاني  األميركية 
ساسو  دينيس  الكونغو  رئيس  تولي  ومــع 
لالتحاد  المستوى  رفيعة  اللجنة  رئاسة  نغيس، 
مرشح  أي  تعيين  فــإن  ليبيا،  بشأن  األفريقي 
السمراء  القارة  عــودة  بالتأكيد  يمثل  أفريقي 
فشل  بعد  الليبي  الملف  فــي  ــدارة  ــص ال ــى  إل

األوروبية. خاصة  الغربية،  الدبلوماسية 
األفريقي  االتحاد  حــاول  سنوات،  ثالث  وقبل 
األممية،  البعثة  رئاسة  في  أفريقي  مرشح  تعيين 
آخر.  بعد  شهرًا  النسيان  طي  راح  الموضوع  لكن 
فيما كان لدى نغيسو محادثات هاتفية مع الوفود 
الفترات  في  واألميركيين  ــروس  ال ومــع  الليبية 
الروسي  الخارجية  وزير  رحلة  أن  بد  وال  األخيرة. 
سيرغي الفروف في يوليو إلى برازافيل كانت فرصة 

لرئيس جمهورية الكونغو لمناقشة ملف ليبيا.

عرب وأجانب في رئاسة البعثة
وفي حال تعيين باتيلي رئيسًا لبعثة األمم المتحدة 
منذ  الثامن  المبعوث  سيكون  ليبيا،  في  للدعم 
تشكيل البعثة في العام 2011، وقد شغل المنصب 
مارتن  واأللماني  غسان سالمة،  اللبناني  من:  كل 
كوبلر، واإلسباني برناردينو ليون، واللبناني طارق 
متري، والبريطاني إيان مارتن، واألردني عبد اإلله 

الخطيب.
من  ــام  أي بعد  وليامز  تحدثت  جانبها،  من 
استقالتها عن الصعوبات التي اعترضت مهمتهان، 
خطفوا  ــذي  ال »األشــخــاص  بينها  من  إن  قائلة 
مقابلة  في  وشددت  لليبيا«.  السياسي  المستقبل 
الماضي،  الثالثاء  األوســط«،  »الشرق  جريدة  مع 
بإجراء  الليبي  الشعب  إلى  »اإلنصات  ضرورة  على 
انتخابات وطنية لتجديد طبقته السياسية، وانتخاب 

رئيس«.
مستمر  للدولة  األعلى  المجلس  أن  وأضافت 
بتشكيله الحالي من أكثر من 10 سنوات، ومجلس 
فترة  انتهاء  »برغم  سنوات،   8 نحو  منذ  النواب 
صالحيتهما منذ فترة طويلة، ولذلك عليهما تحمل 
القادمة،  األجيال  أمــام  التاريخية  مسؤوليتهما 
إطار  في  لالنتخابات  طريق  خريطة  على  واالتفاق 
ًا  االتفاق،  إلى  وليامز  دعوات  لتبقى  دستوري«.. 

ألغلب الليبين، وأحالمًا يؤمل أن ترى الوقع.

الوسط- عبد الرحمن أميني

● مندوب ليبيا لدى األمم املتحدة طاهر السني متحدثا من مقر األمم املتحدة  اإلثنني 15 أغسطس 2022 

ليطغى  االنتخابات  إجراء  عن  الحديث  عاد 
األمم  بعثة  من  الصادرة  البيانات  على 
والــواليــات  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
ليبيا  لدى  سفيرها  في  ممثلة  المتحدة 
ريتشارد نورالند، خالل األيام األخيرة، في 
وقت ال يتوقع فيه محللون أن يتحرك هذا الملف 
حكومتي  نزاع  استمرار  مع  القريب  الوقت  في  إيجابًا 
الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
فتحي  برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة  والحكومة 

باشاغا.
ريزدون  األممية  البعثة  رئيس  بأعمال  القائم  واجتمع 
السياسي،  الحوار  ملتقى  أعضاء  من  عدد  مع  زينينغا 
تجاوز  »كيفية  حول  رؤيتهم  لمناقشة  الماضي،  األربعاء 
تسوية سياسية  إلى  والتوصل  الراهن،  السياسي  الجمود 
أعلنت  حسبما  الوطنية«،  االنتخابات  إلى  ليبيا  تأخذ 

بيان. البعثة في 
سعد  بن  لميس  الملتقى:  أعضاء  حضره  الذي  االجتماع 
أعاد  عبدالعزيز،  وعلي  دنة  وفائق  عبدالعالي  وخديجة 
الملتقى إلى الواجهة، وهو الذي يحمله البعض مسؤولية 
على  صوتوا  من  أعضاءه  أن  إذ  السياسية،  األوضاع  تعقد 
تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة 

.2021 الدبيبة في أوائل العام 
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حرب السفارات.. فصل جديد في صراع الشرعية

في أحدث تقارير »الدولية للهجرة«:

نواب برملان »وزراء وسفراء فوق العادة«

مليون ليبي بني 9 ماليني مهاجر في مصر

السلطة  على  الصراع  في  جديد  فصل 
إلى  المرة  هذه  انتقل  ليبيا،  في  والشرعية 
سفراء  تعيينات  أحدث  ليشمل  الحدود  خارج 
ليبيا في عدد من الدول، وهم الذين صدرت 
الوحدة  حكومة  رئيس  من  تعيينهم  قرارات 
ما  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
من  عددًا  ألن  النواب  مجلس  غضب  أشعل 

المجلس. في  أعضاء  اليزالون  المعينين 
أن  اعتبروا  الليبي  للشأن  متتبعون 
التي  مهامهم  الشعب  نواب  بعض  »ترك 
وقراهم،  مدنهم  في  أجلها  من  انتخبوا 
في  سواء  تنفيذية  مناصب  إلى  والولوج 
والبعثات  بالسفارات  أو  المتعاقبة  الحكومات 

شعبيًا«. مرفوض  أمر  الليبية  الدبلوماسية 
قرارات  تداولت  المختلفة  اإلعالم  وسائل 
الليبي  النواب  بمجلس  أعضاء  تكليف 
يكون  لن  ربما  ووزراء،  ومفوضين  سفراء 
غات  بلدة  عن  النواب  مجلس  عضو  آخرهم 
تعيينه  جرى  الذي  همة،  صالح  الجنوبية 
العادة،  فوق  سفيرًا  الجاري  أغسطس  مطلع 
وسبقه  الجزائر،  في  ليبيا  لدولة  ومفوضًا 
مدينة  عن  سعيد  أبوبكر  النائب  زميله  بأيام 
مفوضًا  سفيرًا  تعيينه  جرى  الذي  ترهونة 
يونيو  وفي  بلغاريا،  لدى  لليبيا  العادة  فوق 
النائب عن مدينة مرزق محمد  الماضي سلم 
دائمًا  مندوبًا  اعتماده  أوراق  لينو  آدم 
رئيس  إلى  األفريقي  االتحاد  لدى  لليبيا 
ديسمبر  وفي  فكي،  موسى  االتحاد  مفوضية 
عن  النواب  مجلس  عضو  أدى  الماضي 
اليمين  ثابت،  عبدالمطلب  البيضاء،  مدينة 
الدول  جامعة  لدى  لليبيا  مندوبًا  القانونية 

العربية.
سوى  االزدواجية  هذه  من  يفلت  ولم 
السابق  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
الذي  شعيب،  امحمد  الزاوية  مدينة  من 
وبقي   ،2017 العام  ديسمبر  في  استقال 
جرى  أن  إلى  السياسي  الظهور  عن  بعيدًا 
فائز  الوفاق،  حكومة  رئيس  قبل  من  تعيينه 
النواب  أيضًا عضو مجلس  وقد كان  السراج، 
الوفاق  حكومة  رئاسة  وتولى  طرابلس،  عن 
بلدة  عن  النائب  ومعه   ،2016 في  الوطني 
حكومة  لرئيس  كنائب  القطراني  علي  األبيار 
باشاغا  فتحي  لحكومة  نائبًا  ثم  الوفاق، 

النواب. المكلفة حاليًا من قبل مجلس 
النواب عن  باشاغا هو عضو مجلس  أيضًا 
الداخلية  مدينة مصراتة، وشغل منصب وزير 
الثاني  النائب  وهناك  الوفاق،  حكومة  في 
تمسة،  قرية  عن  النواب  مجلس  لرئيس 
احميد حومة، الذي يشغل حاليًا منصب وزير 
مجلس  وعضو  باشاغا،  حكومة  في  الدفاع 
الذي  األسطى  خالد  تاجوراء  عن  النواب 
للحكومة  الثالث  النائب  منصب  بدوره  يشغل 
مجلس  عضو  ثم  البرلمان،  قبل  من  المكلفة 
الالفي  عبداهلل  الزاوية  مدينة  عن  النواب 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  أصبح  الذي 

الحالي.
على  النواب  مجلس  رئاسة  اعتراض 
ترك  سببه  يكن  لم  السفراء  بعض  تعيينات 
بل  أجلها،  من  انتخبوا  التي  مهامهم  النواب 
الوحدة  حكومة  تعتبر  المجلس  رئاسة  ألن 
سحب  بموجب  الوالية«  »منتهية  الوطنية 
الشؤون  لجنة  رئيس  طلب  حيث  منها،  الثقة 
النواب  بمجلس  الدولي  والتعاون  الخارجية 
يوسف العقوري، من رئيس المجلس »إصدار 
بعدم  األجنبية  البعثات  على  تعميمات 
بالخارج«  سفراء  تسمية  بقرارات  االعتداد 
منوهًا  الوطنية،  الوحدة  حكومة  ترشحهم 
قضائية  دعوى  رفع  »على  سيعمل  أنه  إلى 
سفراء  بتسمية  الصادرة  القرارات  تلك  ضد 

الثقة«. بعد سحب 

السياسي  واالنقسام  الليبية  األزمة  انعكست 
أعداد  زيادة  على  األمني،  االستقرار  وغياب 
وهو  الديار،  خارج  إلى  الليبيين  المهاجرين 
الدولية  للمنظمة  حديث  تقرير  أكده  ما 
أعداد  أن  المنظمة  تقرير  فقد كشف  للهجرة، 
ماليين   9 إلى  وصل  مصر  في  المهاجرين 

شخص، بينهم مليون ليبي.
في  الرابعة  المرتبة  في  ليبيا  وجاءت 
يقيم  إذ  بمصر،  المقيمين  المهاجرين  نسبة 
يبلغ  بينما  الجارة،  الدولة  في  ليبي  مليون 
والسوريين  ماليين،   4 السودانيين  عدد 
اليمنيين  عدد  ويبلغ  شخص،  مليون   1.5
عن  الصادرة  البيانات  حسب  شخص،  مليون 

للهجرة. الدولية  المنظمة 
»أوضاع  حول  للمنظمة  تقرير  وذكر 
وشؤون المهاجرين في مصر«، نشر األسبوع 
كبير  عدد  فر   2011 العام  »منذ  أنه  الجاري، 
إحدى  مصر  وكانت  البالد،  من  الليبيين  من 
الوثيق  الموقع  بسبب  الرئيسية  الوجهات 
مضيفة  والثقافة«،  اللغة  في  والتشابه 
ظروف  في  تعيش  منهم  صغيرة  »فئة  أن 

استضعاف«.
التقرير أوضح أن 80 % من المهاجرين إلى 
والسودان  وسورية  ليبيا  إلى  ينتمون  مصر 

مهاجر  ألف   300 وجود  إلى  مشيرًا  واليمن، 
من جنوب السودان في مصر، و200 ألف من 
ألًفا  و136  العراق،  من  ألًفا  و150  الصومال، 
إثيوبيا. من  ألًفا  و17  فلسطين،  من  و932 

ترحيبيًا بهم شملهم ضمن الخدمات الطبية 
لمواطنيها«. عادة  تقدمها  التي  والتعليمية 

المهاجرون  »ينحدر  المنظمة:  وأضافت 
 133 من  العربية  الجمهورية  في  والالجئون 
إجمالي  8.7 % من  يعادل  ما  دولة ويشكلون 
 103 من  أكثر  تعدادهم  البالغ  السكان  عدد 

نسمة«. ماليين 
المهاجرين  أعداد  أن  المنظمة  وكشفت 
 ،2019 العام  منذ  ملحوًظا  ارتفاعًا  شهدت 
مجاورة،  ببلدان  عصفت  التي  األزمات  بسبب 

كالسودان والعراق واليمن وسورية.

لمشاكل  تستمع  الحكومية  اللجنة 
الجالية الليبية في مصر

اللجنة  عقدت  الماضي  سبتمبر   28 وفي 
أوضاع  على  بالوقوف  المكلفة  الحكومية 
بالقاهرة،  اجتماعها  الليبية في مصر،  الجالية 
االقتصادية  للشؤون  الدولة  وزير  برئاسة 

 %  56 نسبة  أن  للهجرة«  »الدولية  وذكرت 
من المهاجرين يقيمون في خمس محافظات 
ودمياط  واإلسكندرية  القاهرة  هي:  مصرية 

والدقهلية. والجيزة 

تأثير إيجابي للمهاجرين على سوق العمل
اإليجابي  األثر  عن  التقرير  تحدث 
للمهاجرين في سوق العمل المصرية، مشيرًا 
»خطابًا  المصرية  السلطات  اعتماد  إلى 

دون  الصعبة  بالعملة  العالية  مرتباتهم 
للدولة  بالنسبة  يجب  ولذلك  مهمة،  أي  أداء 
لعدد من  واحد  إرسال سفير  آلية  في  التوسع 
الدول،  هذه  من  أي  في  مقيمًا  يكون  الدول 
من  بعدد  ليبيا  عالقات  عن  مسؤواًل  ويكون 

الدول األخرى«.
»وزارة  يطالب  السابق  الدبلوماسي 
من  كبير  عدد  بغلق  الليبية  الخارجية 
أية  منها  ليست  التي  الخارج  في  السفارات 
بخلق  للمال  إهدار  مجرد  هي  وإنما  فائدة، 
إلى  مشيرًا  الكسالى«،  من  لمجموعة  تكيه 
»لم  المنقوش  نجالء  الخارجية  وزيرة  أن 
تحدث أي تغيير في وزارة الخارجية يمكن أن 
الموظفين  بعض  قلصت  لعلها  بها،  يرتبط 
ضعفهم  أوفدت  لكنها  السفارات،  بعض  من 
من  المختلفة  الجهات  من  لالبتزاز  خضوعًا 

والمجتمع«. الدولة 
المحاسبة،  ديوان  خاطب  جهته  من 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  الثالثاء، 
الرقابية  النتائج  بشأن  الوحدة  حكومة  في 
كفاءة  مدى  بتقييم  الخاصة  والتوصيات 
الساحات  إنشاء  وآليات  معايير  وفاعلية 

الخارج. في  الدبلوماسية  البعثات  واختيار 
الخارجية  وزارة  خطابه  في  اتهم  الديوان 
يتعلق  فيما  النافذة  التشريعات  بمخالفة 
الدبلوماسي  السلك  في  االستثنائي  بالتعيين 
يجري »تحت  التعيين  أن  والقنصلي، موضحًا 
فميا  خاصة  منظمة  غير  مستحدثة  مسميات 
خارج  من  الدبلوماسيين  بالموظفين  يتعلق 

الخارجية«. قطاع 
الدراسات  غياب  شملت  الديوان  مالحظات 
وظيفي  مالك  إعداد  إلمكانية  المقاربة 
الدبلوماسي  التمثيل  أهداف  يوائم  حقيقي 
»تعيينات  وجود  لوحظ  حيث  الخارج،  في 
التكليفات«  في  ظاهر  وتجاوز  عشوائية 
ووزارة  الرئاسي  المجلس  عن  صدرت  التي 
التمثيل  ممارسة  وتجاهل  الخارجية، 
غير  سفير  خالل  من  المتعدد  الدبلوماسي 
إطار  في  وذلك  إقليمي،  مكتب  أو  مقيم 

المصروفات. ترشيد 
والبعثات  السفارات  عدد  إن  الديوان  وقال 
 133 بلغ  الخارج  في  النشطة  الدبلوماسية 
فيه عدد  بلغ  الذي  الوقت  بعثة في  أو  سفارة 
في  األجنبية  للدول  الدبلوماسية  البعثات 

59 سفارة أو بعثة. ليبيا 

أعداد  عن  الدقيقة  اإلحــصــاءات  غياب 
المواطنين بالخارج

المتابعة  تجاهل  الديوان  الحظ  كما 
التفتيش  مكتب  عمل  لمخرجات  الدورية 
األخذ  وعدم  الخارجية،  بوزارة  والوقابة 
تقليص  أهمها  من  التي  بمالحظاته 
والموظيفين  الدبلوماسية  البعثات  عدد 
افتقار  عن  فضال  بالخارج،  الدبلوماسيين 
بوزارة  والمغتربين  الهجرة  شؤون  إدارة 
ألعداد  الدقيقة  لإلحصاءات  الخارجية 
الخارج،  في  المتواجدين  الليبيين  المواطنين 
على  والوقوف  إليهم  الوصول  يسهل  بما 
وتقديم  حلها،  على  ومساعدتهم  مشاكلهم 

المناسب. الوقت  في  لهم  الالزمة،  الخدمات 
مع  التنسيق  انعدام  الديوان  والحظ 
المكابت  ورؤساء  المالحق  اختيار  في  الجهات 
في الخارج، وفق الضوابط واألسس والمعايير 
التي يُجرى على أساسها االختيار، ما انعكس 

سلبًا على أداء تمثيل الدولة في الخارج.
في  التنسيق  غياب  المالحظات  وشملت 
الليبية  بالسفارات  والزج  القضايا  متابعة 
وجهات  بالمواطنين  خاصة،  قضايا  في 
اإلعالنات  وتسلم  أخرى  ليبية  ومؤسسات 
إلى  أحيانًا  وصواًل  للقانون  خالًفا  القضائية 
الدولة  قبل  السفارة من  على حسابات  الحجز 
فيينا  اتفاقية  لمبادئ  بالمخالفة  المضيفة 

الدبلوماسية. الحصانات  بشأن 

عبد  محمد  السفير  وحضور  الغويل،  سالمة 
الليبية  السفارة  بأعمال  القائم  العالي مصباح 

بالقاهرة.
من  المقدمة  التقارير  بحث  االجتماع 
والشؤون  االجتماعية  الشؤون  لجان 
الصعوبات  حول  الطلبة  وشؤون  الصحية 
المرضى  من  الجالية  أبناء  تعترض  التي 
بالجامعات  الدارسين  والطلبة  والمهجرين 
التغلب  والمقترحات وسبل  والحلول  المصرية 

. عليها

بدء  تعلن  القاهرة  في  الليبية  السفارة 
التسجيل الستخراج الجواز »األزرق«

يذكر أن السفارة الليبية في القاهرة أعلنت 
التسجيل وحجز  2021 بدء فتح باب  في مايو 
موعد التصوير الستخراج جواز السفر المقروء 

»األزرق«. إلكترونيًا 
في  للمقيمين  رابًطا  خصصت  السفارة 
مصر من أجل التسجيل من خالله، مع تحديد 
بيان  حسب  للتواصل،  الشخصي  الهاتف  رقم 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

»فيسبوك«.
بموعد  إعالمه  سيتم  من  أنه  وأضافت 
أصل  إحضار  عليه  التصوير،  مقر  إلى  حضوره 
الوطني،  بالرقم  الميالد  شهادة  من  وصورة 
إضافة  »األخضر«،  السفر  وأصل وصورة جواز 

إلى ثالث صور شخصية خلفية بيضاء.

القاهرة ـ الوسط - الحسين المسوري

● مجلس النواب الليبي )أرشيفية إنترنت(

● منفذ السلوم الحدودي بين مصر وليبيا

المنظمة: فرار عدد كبير 
من الليبيين إلى مصر بسبب 

الموقع واللغة والثقافة

إدريس بن الطيب: السفارة تحولت بالنسبة ألعضاء مجلس النواب إلى مكافأة نهاية الخدمة

القانون الليبي ال يسمح بتكليف النواب 
بأي منصب تنفيذي

»الوسط« استطلعت آراء بعض المختصين 
مقاعد  النائب  لترك  القانوني  اإلشكال  حول 
تنفيذية،  مناصب  وتقلد  التشريعية  السلطة 
رمضان  السياسي  والباحث  القانوني  فقال 
التويجر: »ال يسمح القانون الليبي بتكليف أو 
النواب أي منصب تنفيذي  تقلد عضو مجلس 
النواب  مجلس  لها  يصدر  التي  الحكومة  في 
القوانين،  هذه  تنقيذ  في  ويراقبها  القوانين 
صارخًا  انتهاًكا  يعتبر  فهو  ذلك  حدث  وإن 
ومحل  للسلطات  وتجاوزًا  والدستور  للقانون 
مجلس  لعضو  فكيف  القضاء،  أمام  طعن 
نفس  في  وحكمًا  خصمًا  يكون  أن  النواب 

الوقت«.
النواب  مجلس  »مهام  أوضح:  التويجر 
إصدار التشريعات ومراقبة السلطة التنفيذية 
)رئيس الحكومة ووزرائها وسفرائها( وليست 
الوزراء،  أو  الوكالء  أو  بالسفراء  عالقة  له 
التنفيذية،  للسلطة  أصيل  اختصاص  فهذا 
أن  النواب  مجلس  لعضو  يحق  ال  وبالتالي 
كسفير  لها  تابعًا  ويكون  الحكومة  يراقب 
في ذات الوقت«، مشيرًا إلى أن »التشريعات 
يفترض أن تكون موجودة )في صورة دستور 
أو إعالن دستوري( سابق أصاًل لوجود مجلس 
الفصل  مبدأ  على  النص  فيه  يتم  النواب، 
ويتم  للغاية،  مهم  مبدأ  وهو  السلطات،  بين 
على  النواب  مجلس  مهام  تحديد  بموجبه 
الحكومة  تشكيل  آلية  وأيضًا  الحصر،  سبيل 

وما يناط بها من مهام«.
يرى  الليبية  الدولة  سفراء  عدد  وحول 
مع  إطالًقا  يتناسب  ال  »العدد  أن  التويجر 
بالعكس  بل  الفعلية،  الدولة  احتياجات 

وسنوات  لسنوات  المجلس  عضوية  في 
اختيروا  فمن  الفشل،  على  مكافأة  وكأنها 
المعروف  من  يكونوا  لم  السفير  لوظيفة 
ثقافتهم  حتى  أو  السياسي  وعيهم  عنهم 
الليبي  »القانون  أن  إلى  مشيرًا  السياسية«، 
النواب  مجلس  عضوية  بين  الجمع  يجيز  ال 

الخارج«. وقيادة السفارة في 
وامتيازاته  السفير  »درجة  أن  إلى  ويلفت 
الدبلوماسي  السلك  قانون  عليها  ينص 
العادة  فوق  السفير  أما  الخارج،  في  والعمل 
في  لعمله  إضافة  مهمة  المكلف  السفير  فهو 
العالقة  تكون  ما  وغالبًا  العالقات،  تنمية 
أن  الدولة  على  يحتم  ما  هي  البلدين  بين 
الوزير  وظيفة  أما  العادة،  فوق  سفيرًا  ترسل 
أعضاء فريق  المفوض فهي من ضمن مهام 
أن  ويوضح  السفير«.  من  أقل  وهي  السفير 
يجري  والملحقيات  الملحقين  عدد  »تحديد 
ويتم  البلدين،  بين  العالقات  تطور  حسب 
العالقات،  فيها  تنشط  التي  المجاالت  حسب 
مع  إال  تكون  ال  مثاًل  الصحية  فالملحقية 
واألدوية  المرضى  تبادل  فيها  يتم  دولة 
الصحي،  المجال  مكونات  وكل  واألطباء 
دولة  مع  إال  تكون  ال  العمالية  والملحقية 
العمالة  تصدير  أو  العمالة  استيراد  منها  يتم 
التي  هي  الثقافية  الملحقية  وتبقى  إليها، 

والفني«. والعلمي  الثقافي  بالتبادل  تعنى 
يقول  الليبية،  السفارات  عدد  وحول 
»هذا  الطيب،  بن  السابق  الدبلوماسي 
الدولة  عالقات  طبيعة  مع  يتناسب  ال  العدد 
دول  في  سفارات  فهناك  العالم،  مع  الليبية 
ألي  وجود  وال  فيها  ليبي  ألي  وجود  ال  جزر 
سفارة  مجرد  هي  وإنما  العالقات،  في  تبادل 
يستهدفون  الموظفين  من  بعدد  مفتوحة 

يكون  ما  أحوج  في  اليوم  الليبية  الدولة 
الدبلوماسية بقدر اإلمكان،  البعثات  لتقليص 
مع  وعالقاتها  استثنائية،  فيها  األوضاع  ألن 
تكون  وتكاد  جدًا  محدودة  العالم  دول  جل 
أو  القضايا  ببعض  يتعلق  فيما  إال  منعدمة 
تعاون  تتطلب  التي  االعتيادية  المسائل 
معظم  وأن  كيف  بخصوصها.  الدول  كل 
إلى  يفتقرون  بالسفارات  تعيينهم  يتم  من 
السلك  وأصبح  والتخصص،  والكفاءة  الخبرة 
الدبلوماسي لألسف يثقل عاتق الدولة ويزيد 

أعبائها«. من 

السفارة تحولت إلى مكافأة للنواب
والدبلوماسي  الكاتب  يرى  جانبه  من 

»يجب  أنه  الطيب،  بن  إدريس  السابق 
محددة  معايير  هناك  تكون  أن  نظريًا 
تحولت  السفارة  ولكن  سفير،  أي  الختيار 
يشبه  ما  إلى  النواب  مجلس  بالنسبة ألعضاء 
الفشل  بعد  خصوصًا  الخدمة،  نهاية  مكافأة 

رمضان التويجر: القانون الليبي 
ال يسمح بتكليف أو تقلد 
النائب أي منصب تنفيذي

ديوان المحاسبة يعدد 
»مخالفات« وزارة الخارجية بشأن 

اختيار البعثات الدبلوماسية

مطالب بغلق عدد كبير
من السفارات

»ليس منها أية فائدة«

● رمضان التويجر● إدريس بن الطيب

طرابلس ـ القاهرة - الوسط
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أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

طبرق.. العميد 
يستمع إلى مطالب 

عمال مصنع األعالف
استمع عميد بلدية طبرق، 

فرج بوالخطابية خالل 
اجتماعه يوم اإلثنين، 

وعدد من العاملين بمصنع 
األعالف إلى مطالب 

العمال، التي تلخصت في 
ثالث نقاط مهمة، وهي 
»صرف مرتبات العاملين 

في شركة المطاحن 
الوطنية المتوقفة منذ 6 

أشهر، ومطالبة الدولة 
بدفع المبالغ المستحقة 
للشركة التي تبلغ 123 

مليون دينار وتوفير المواد 
الخام لتشغيل المصانع، 

وإعادة ترتيب الوضع 
اإلداري للشركة بتشكيل 

جمعية عمومية«.
وحسب منشور مصور 

وضعته بلدية طبرق 
على صفحتها الرسمية 

بموقع »فيسبوك«، فإن 
»بوالخطابية أكد أن هذه 
الشركة هي شركة وطنية 

مملوكة للدولة وتابعة 
لوزارة الصناعة بالمنطقة 

الشرقية، وتوقفها 
سيحدث خلاًل كبيرًا في 

األمن الغذائي بالمنطقة 
الشرقية«، وتعهد العميد 
بنقل متطلبات العاملين 

بأسرع وقت إلى الحكومة 
ومتابعتها. حضر االجتماع 
عضو المجلس التسييري 

لبلدية طبرق ميمون عبد 
الرسول.

املدينة وحكماء  البلدية  عميد  يستقبل  الشهوبي  نالوت.. 
العامة  الطرقات  على  الخدمات  مستوى  تحسين  إطار  في 
البلديات،  تواجه  التي  والمختنقات  المشاكل  ومعالجة 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  المواصالت  وزير  استقبل 
الوزارة،  بديوان  مكتبه  في  الشهوبي،  سالم  محمد 
عميد  الحجام  الوهاب  عبد  د.  من  كاًل  يضم  وفدًا  األحد، 
أبوصوة  يوسف  البلدي  المجلس  وأعضاء  نالوت،  بلدية 
حكماء  مجلس  ورئيس  يعقوب،  ومحمد  عرفة  وسعيد 

المدينة. وأعيان 
بموقع  صفحتها  على  منشور  في  نالوت،  بلدية  وقالت 

الدعوة للوزير الفتتاح  اللقاء شهد توجيه  »فيسبوك«، إن 
نالوت. العمودية -  الطائرات  وتدشين مهبط 

البلدية،  تواجه  التي  الصعوبات  »مناقشة  جرت  أيضًا 
تكويت(   - )نالوت  بالمدينة  المزدوج  الطريق  ومنها 
شريوني   - البديلة  وطريق  غدامس   - نالوت  وطريق 
للمدينة  الرئيسي  الجبلي  الطريق  وصيانة  اجويبية، 

الشتاء«. )الشريوني( قبل حلول فصل 
بعض  ومناقشة  استعراض  »تم  أنه  البلدية  وأضافت 

المشاريع المتوقفة في المدينة وسبل عودة تفعيلها«.

»الحرس البلدي«: إغالق مخابز بالشمع األحمر
جوالته  تكثيف  البلدي  الحرس  جهاز  أكد 
خالل  ليبيا  في  المخابز  على  التفتيشية 
عن  الحديث  مع  تزامنًا  األخيرة،  األيام 
في  البوتاسيوم«  »برومات  مادة  انتشار 

الخبز. إنتاج 
األحد،  صحفي،  مؤتمر  في  الجهاز  وقال 
تحت  أيام،  أربعة  منذ  انطلقت  الحملة  إن 
وأظهرت  العام،  النائب  مكتب  إشراف 
تلتزم  ال  المخابز  من  كبيرًا  عددًا  أن 
هذه  إغالق  استوجب  مما  باالشترطات، 
االكتفاء  وعدم  األحمر،  بالشمع  المخابز 

بشكل  أثبتت  المخابز  أن  وأضاف  بإنذارها. 
غياب  مع  موجودة  غير  النظافة  أن  كبير 
التفتيش  أن  موضحًا  الصحية،  الشهادات 
المستمرة  اليومية  األعمال  ضمن  يأتي 

الجهاز. لرجال 

غرام  100 الخبز عن  رغيف  نقصان 
لمتابعة  الحمالت  تكثيف  إلى  ولفت 
عن  فضاًل  والميزان،  الصحية  االشترطات 
غرام،   100 من  أقل  الخبز  رغيف  وزن  أن 
وهو ما جرى توثيقه بالصور والفيديوهات، 

قبل  من  والتقصير  اإلهمال  ثبوت  وكذلك 
الوافدة. والعمالة  المخابز  أصحاب 

في  والتجارة  االقتصاد  وزير  كان 
الحويج،  محمد  الموقتة،  الوحدة  حكومة 
مادة  استيراد  حظر  قرار  استمرار  أكد 
الجدل  المثير  البوتاسيوم«،  »برومات 
أمر  فيما  الخبز،  إنتاج  في  استخدامها  حول 
في  تحقيق  لجنة  بتشكيل  العام  النائب 
استعمالها،  بشأن  المتداولة  المعلومات 
األغذية  على  الرقابة  مركز  نفى  بينما 

الليبية. المنتجات  في  تواجدها  واألدوية 

بني وليد.. ضبط 
20 كلغ حشيش 
وصناديق خمور
أعلن »اللواء 444 قتال«، 

التابع لقوات حكومة 
الوحدة الوطنية، اإلثنين، 

ضبط 20 كيلوغرامًا 
من مخدر الحشيش، 

وصناديق من الخمور 
المستوردة في مدينة 

بني وليد.
وقال »اللواء 444« في 
منشور، عبر صفحته على 

»فيسبوك«، إن إحدى 
مفارزه ألقت القبض على 

المدعو )ع، ع، ع(، المتهم 
في عديد القضايا منها: 

السطو المسلح والسرقة، 
وجرى تحويله لقسم 

البحث الجنائي مدينة 
بني وليد. وأوضح أن 

هذه  األعمال تأتي لفرض 
األمن والقبض على 

الخارجين عن القانون، 
والحفاظ على أمن 

وممتلكاته. المواطن 

بلدية  عميد  مشاركة  األحد،  المؤتمرات،  خيمة  شهدت 
المحلي  الحكم  وزارة  احتفالية  سويدان،  هشام  مسالتة 
باليوم الوطني لإلصحاح البيئي، وذلك بحضور رئيس الوزراء 
هيئة  ورئيس  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوحدة  حكومة  في 
والنفط  واإلسكان  المحلي  الحكم  ووزراء  اإلدارية،  الرقابة 
والغاز والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية، إلى 
جانب عدد من الوكالء وعمداء البلديات ومديري اإلدارات 
والمكاتب بالوزارة، وعدد من منتسبي مديريات اإلصحاح 
البيئي. جاء ذلك خالل منشور مصور بثته بلدية مسالتة على 

صفحتها الرسمية في موقع »فيسبوك«.

مسالتة.. العميد يشارك في يوم اإلصحاح البيئي

 أخبار x أخبار

 البعض تحصل على 208 ماليين دينار

في مفاجأة قانونية صارخة، أعلن النائب العام 
المستشار الصديق الصور، األربعاء، رصد آالف 
رواتب  يتقاضون  الذين  الليبيين  المواطنين 
بمنظومة  مقيدة  غير  مزورة  وطنية  بأرقام 
مليونين  جملة  من  وذلك  المدنية،  األحوال 
رواتبهم  يتقاضون  مواطنين  و908  ألفًا  و14 
مفاجآت  العام  النائب  كشف  كما  الدولة.  من 
المخابز  مخالفات  منها  أخرى  بملفات  تتعلق 

وجوازات السفر والبطاقات االنتخابية.
المستشار  قال  صحفي،  مؤتمر  وخالل 
الصور، إن عدد األرقام الوطنية غير الصحيحة 
نحو  من  أصحابها  استفاد  و819  ألفًا   88 بلغ 
208 ماليين دينار، الفتًا إلى تكليف لجان من 
عضو  إشراف  تحت  المدنية  األحوال  مصلحة 
نيابة للعمل على المقارنة بين بيانات منظومة 

األحوال المدنية وبين المستندات الورقية.
بشأن  التحقيقات  أن  أوضح  العام  النائب 
العام  منذ  بدأت  المدنية  األحوال  منظومة 
مع  فيها،  االستمرار  في  مشكلة  وال   2017
على  مشددًا  الوتيرة،  لتسريع  لجان  تشكيل 
أن »أي شخص ارتكب مخالفات لن يفلت من 

العقاب مهما كان أو كانت صفته«.

15 ألف بطاقة انتخابية
منح  مالبسات  في  التحقيق  عن  وكشف 
عن  فضاًل  الليبيين،  لغير  وطني  رقم  ألف   48
منظومة  في  وطني  رقم  ألف   64 قرابة  وجود 
منظومة  في  تسجيلها  دون  الوطني  الرقم 
األحوال المدنية. وبخصوص انتخابات المؤتمر 
عن  الصور  فتحدث   ،2012 العام  في  الوطني 
رصد 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة خالل هذه 
االنتخابات، فيما بلغ عدد البطاقات االنتخابية 
المزورة في االنتخابات التي كان من المقرر أن 

تجرى نهاية العام الماضي 3829 بطاقة.
وبخصوص منحة عالوة األبناء، رصد الصور 
سبعة  بقيمة  المنحة  من  مستفيد  ألف   23
مقيدين  غير  أشهر  ثالثة  خالل  دينار  ماليين 
بمنظومة األحوال المدنية، فيما تحصل 2534 
األغراض  منظومة  من  منحة  على  شخصًا 
الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مليون دينار دون 

التقيد بمنظومة األحوال المدنية.
وتحدث النائب العام عن رصد 17 ألفًا و472 
على  أصحابها  تحصل  صحيح  غير  وطنيًا  رقمًا 
تحديد  إنه سيجرى  الصور  وقال  جوازات سفر. 
وتحديد  العام  المال  أصاب  الذي  الضرر  قيمة 
المسؤولين، وأكمل قائاًل: »من استعمل هذه 
في  إدراجها  على  ساعد  ومن  المزورة  الوثائق 
المنظومات، ومن قام بأي فعل يشكل جريمة 
العام،  المال  وإهدار  السلطة،  استعمال  إساءة 

ستطاله التحقيقات«.
كل  إلى  قرارًا  أصدر  أنه  على  شدد  الصور 
إلى  باالنتقال  ليبيا  في  العام  النظام  نيابات 
مع  بالتعاون  المدني،  السجل  وفروع  مكاتب 

لتشكيل  المدنية،  األحوال  مصلحة  رئيس 
الموجودة  للمستندات  بالمطابقة  تقوم  لجان 
بهدف  بالمنظومة  الرقمية  المستندات  مع 
حتى  الوطنية  والهوية  البيانات  »تنظيف« 
تكون المستندات الصادرة عن الجهات الليبية 

لها قيمتها واعتبارها.

غلق المخابز المخالفة وحبس أصحابها
وخالل المؤتمر الصحفي نفسه أعلن النائب 

على  مخبزًا   232 غلق  الصور،  الصديق  العام 
مستوى ليبيا، وحبس 411 شخصًا بينهم 128 
متعلقة  قضايا  ذمة  على  أجنبيًا  و283  ليبيًا 
باالشتراطات  االلتزام  وعدم  التجاري  بالغش 

الصحية.
وقال الصور: »نتيجة أربعة أيام من العمل، 
يجرى  النيابات  إلى  ُأحيلت  قضية   232 لدينا 
غذائية  سلع  رصد  إلى  الفتًا  فيها«،  التحقيق 
فضاًل  للمواصفات،  مطابقة  وغير  مغشوشة 

وتداول  الصحية،  الشهادات  توافر  عدم  عن 
أغذية خطرة على الصحة العامة »دخلت البالد 

خلسة«.
وأوضح أنه جرى غلق 60 مخبزًا في طرابلس 
والتحقيق مع 124 من مالكها، بينهم 31 ليبيًا 
بنغازي،  في  مخبزًا   20 عن  فضاًل  أجنبيًا،  و93 
االحتياطي  والحبس  بالخصوص  تحقيق  وفتح 
العام  النائب  وشدد  ذمته.  على  ليبيًا  لـ32 
وتزوير  جريمة،  الغذاء  في  »الغش  أن  على 

أن  موضحًا  جريمة«،  الصحية  المستندات 
»المخابز المغلقة هي التي لم تلتزم بالمعايير 
الصحية، وأن هذا اإلجراء يأتي لحماية الصحة 

العامة وليس لغرض إحداث ربكة«.

تأكيدا النفراد »الوسط«
أيضًا كشف النائب العام تفاصيل التحقيقات 
شابت  التي  والفساد  االختالس  عملية  في 
العقد المبرم بين المؤسسة الليبية لالستثمار 
وشركة »بالدين - Palladien« الدولية إلدارة 
وهي  دوالر،  مليون   700 بمبلغ  االستثمار، 
 « نشرتها  لمعلومات  المتطابقة  التفاصيل 

الوسط« في يوليو الماضي.
الليبية  المؤسسة  أبرمت   2007 العام  وفي 
صندوق  أفريقيا  ليبيا  و»محفظة  لالستثمار 
مع  استثمار  إدارة  عقد  االقتصادي«،  اإلنماء 
األصول  إلدارة  الدولية  »بالدين«  شركة 
بموجبها  تتعهد  هولندا  بمملكة  المسجلة 

للتحويل وسندات  قابلة  أسهم  بإدارة  الشركة 
دوالر  مليون   700 بقيمة  بديلة  استثمارية 
أميركي بواسطة ثالث شركات أسست في جزر 

الكناري، بغرض تملك األصول.

خطوات لتطوير منظومة العدالة الجنائية
العام،  النائب  مكتب  شهد  أخرى،  جهة  من 
الصديق  المستشار  بحضور  اجتماعًا  الثالثاء، 
الصور مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير 
اإلدارات  ومديري  واالجتماعي،  االقتصادي 
شؤون  إدارة  ومدير  بالمجلس،  والمكاتب 
النيابة  أعضاء  من  وعدد  العام،  النائب  مكتب 
والتدريب  والدراسات  البحوث  قسمي  في 

والتفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
النائب  مكتب  صفحة  على  منشور  وحسب 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  العام 
عما  العام  النائب  »تحدث  فقد  »فيسبوك«، 
أجراه مكتب النائب العام من مراحل وخطوات 
لتحديث الجانب المؤسسي والمقدرة التشغيلية 
العدالة  منظومة  في  كحلقة  التحقيق،  لسلطة 
الجنائية؛ تمهيدًا لتطوير المنظومة كلها، وفق 
للمعايير  موائمة  ناجزة  عدالة  محورها  رؤية 
والعدالة  عمومًا،  للعدالة  والدولية  الوطنية 

الجنائية على وجه الخصوص«.
المعالجات  نجاعة  »أن  إلى  الصور  وأشار 
عند  تقف  ال  بحيث  شمولية،  تكون  أن  تحتم 
وإنما  والعقاب،  التجريم  مقتضيات  تطبيق  حد 
السلوكيات  مسببات  عن  البحث  تقتضي 
دراستها،  ثم  ومن  بها،  يتصل  وما  اإلجرامية 
التقليل منها، إضافة  أو  الحلول لمنعها  ووضع 
ذات  تقليدية  غير  لجرائم  أنماط  شهود  إلى 
وسهولة  العلمي  التطور  أفرزها  دقيقة  طبيعة 
التواصل واالتصال، تتطلب معالجتها الجنائية 

مقدرة تتناسب مع طبيعتها«.
األسباب  »هذه  أن  العام  النائب  وأوضح 
إلى  أدى  معالجتها،  في  الجدي  والتفكير 
الرقمي  التحول  منظومة  إنشاء  في  السعي 
وكذلك  قريبًا،  الفعلي  العمل  ستدخل  التي 
إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق 
علمية  مؤسسة  ليكون  العام؛  النائب  بمكتب 
بحثية وتدريبية، ومظلة تتشارك فيها الجهود 
لتحقيق األغراض التي أنشئ المركز من أجلها؛ 
والجهات  العامة  النيابة  هيئة  تطوير  وأخصها 
وبشريًا،  مؤسساتيًا  بعملها  الصلة  ذات 
من  لإلفادة  الفرص  يتيح  علمي  أسلوب  وفق 
بالعدالة،  الصلة  وذات  الرئيسية  التخصصات 
من  إسهامًا  الكفوءة،  الوطنية  لألطر  استثمارًا 
النيابة العامة في تحقيق غايات العدالة واألمن 

واالستقرار وحماية الحقوق«.
من جهته أبدى مدير عام المجلس الوطني 
وقيادات  واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير 
المجلس، استعدادهم لدعم مخططات النيابة 
البحوث  مركز  مع  تعاون  اتفاق  وعقد  العامة، 
الجنائية والتدريب، وتقديم خبرتهم واإلسهام 
في تحقيق أغراضه، وأن تعقد اجتماعات أخرى 

لترجمة هذا التعاون إلى إجراءات تنفيذية.

مفاجآت الصديق الصور: 88 ألف رقم وطني مزور

● اجتماع الصور مع وفد المجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 16 أغسطس 2022

● النائب العام الصديق الصور

● احصائيات منظومة االحوال المدنية نشرها مكتب النائب العام 17 أغسطس 2022

النائب العام: أي شخص ارتكب مخالفات لن يفلت من العقاب مهما كانت صفته

التحقيق في مالبسات منح 48 
ألف رقم وطني لغير الليبيين..

و15 ألف بطاقة انتخابية مزورة

رصدنا 17 ألفاً و472 رقما 
وطنياً غير صحيح تحصل 
أصحابها على جوازات سفر

الغش في الغذاء جريمة.. 
وأغلقنا 232 مخبزاً وقررنا 

حبس 411 من مالكها

تأكيدا النفراد »الوسط«.. 
النائب العام يكشف تفاصيل 
عملية فساد شركة »بالدين«

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

المركز  طرابلس  بلدية  عميد  افتتح 
من  مجموعة  رفقة  الخليفي،  إبراهيم 
أعمال  األحد،  البلدي  المجلس  أعضاء 
بن  بمحلة  المثلث  سوق  شارع  رصف 

عاشور.
في  المركز،  طرابلس  بلدية  وقالت 
التواصل  بموقع  صفحتها  على  منشور 
هو  »كما  »فيسبوك«،  االجتماعي 
معروف فإن هذا الشارع كان سببًا كبيرًا 
المنطقة،  لسكان  السير  عرقلة  في 

الصحي  الصرف  قنوات  عن  ناهيك 
المتهالكة، اليوم تم افتتاحه كمشروع 
تحدٍ في فترة وجيزة تمت فيها أعمال 

التحوير والصيانة« .
من  »كل  إلى  الشكر  وجهت  البلدية 
كان وراء هذه المهمة من مهندسين 
على  األهالي  لكل  وكذلك  وفنيين، 

حسن تعاونهم«.
طريق  افتتاح  أيضًا  جرى  أنه  وأضافت 

ميدان القادسية.

طرابلس.. افتتاح شارعي سوق طرابلس.. افتتاح شارعي سوق 
املثلث وميدان القادسيةاملثلث وميدان القادسية
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هل يعجل تحرك مكتب التحقيقات الفدرالي املواجهة بني ترامب وبايدن؟
الرئيس  لمنزل  المسبوقة  غير  المداهمة  أصداء  زالت  ما 
األميركي السابق دونالد ترامب، في خضم تحقيقات جنائية 
وتواصل  األميركي  المشهد  على  بظاللها  تلقي  جارية 
وانعكاساتها  لتداعياتها  ومتابعة  ترقب  وسط  تصعيدها 

على التحركات االنتخابية المقبلة.
أن  من  الجاري،  األسبوع  حذرت،  األميركية  العدل  وزارة 
لمداهمة  استخدمت  التي  التفتيش  مذكرة  تفاصيل  نشر 
قد  فلوريدا،  في  ترامب،  دونالد  السابق،  الرئيس  منزل 
الجارية،  للتحقيقات  إصالحه«  يمكن  ال  »ضرر  في  يتسبب 
ترغب  فهي  برس«.  »فرانس  الفرنسية  الوكالة  بحسب 
وثيقة  وهي  إعالن،  دون  الخطية  باإلفادة  االحتفاظ  في 
من المحكمة تكشف األدلة الالزمة من أجل إصدار مذكرة 
محتملة  لمواجهة  العالم  يستعد  أخرى،  ومرة  التفتيش. 
حدة  أكثر  ستكون  لكنها  ترامب،  ودونالد  بايدن  جو  بين 
للرئيس  الجديدة  للفضيحة  الممكنة  التداعيات  إطار  في 
السابق بعد العثور على وثائق »سرية للغاية« في منزله في 
فلوريدا.. وبعد عامين على هزيمته في االنتخابات الرئاسية 
بها  قام  تفتيش  عملية  وأثناء  الديمقراطي  منافسه  أمام 
مكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي آي( لمنزله في ماراالغو 
انتهاكًا  يعد  ما  للغاية«،  وثائق »سرية  عثر على  بفلوريدا، 
أن  المفارقات  من  ولكن  القومي..  األمن  لقانون  محتماًل 
الذي  السابق  األعمال  لرجل  دفعًا  تعطي  قد  الوقائع  هذه 
كان يلمح بالفعل إلى احتمال ترشحه من جديد لالنتخابات 
الرئاسية في 2024، ألنها ستسمح له بتصوير نفسه مرة 
ليندسي  الجمهوري  السيناتور  أنه ضحية. وقال  أخرى على 
سيعلن  أنه  أعتقد  »كنت  نيوز«:  »فوكس  لشبكة  غراهام 
ترشحه قبل ذلك، واآلن بت أكثر اقتناعًا بذلك«. مع ذلك، 
فمن  ترشحه،  السابق  الرئيس  أعلن  إذا  أنه  الخبراء  يرى 
كان  لو  حتى  أيضًا.  ذلك  سيفعل  بايدن  جو  أن  المؤكد 
أكبر رئيس للواليات المتحدة سنًا في المنصب )79 عامًا(، 
يعتبر أن إنقاذ أميركا من دونالد ترامب مسؤولية تاريخية 
 ،2020 في  حدث  ما  عكس  على  ولكن  عاتقه.  على  ملقاة 
ستنقلب األدوار بوجود جو بايدن في المنصب ضد دونالد 
انتصاره  بشأن  ترامب  الدعاءات  ونظرًا  كمعارض.  ترامب 
في العام 2020، ودوره في الهجوم على مبنى الكونغرس 

)الكابيتول(، قد ال تكون متابعة »مباراة العودة« ممتعة.
التاريخ  أستاذ  ليشتمان،  أالن  يحذر  السياق،  هذا  وفي 

بأن  تعتقدون  كنتم  »إذا  أنه  من  األميركية،  الجامعة  في 
الحمالت االنتخابية الرئاسية للعامين 2016 و2020 كانت 

بغيضة، فأنتم لم تروا شيئًا بعد«.
قبل  ترامب من  منزل  تفتيش  أن  خبراء سياسيون  يرى 
أن  ويمكن  اللعبة،  قواعد  يغير  الفدرالي  التحقيقات  مكتب 
المعسكرين. من وجهة نظر جو بايدن، من السهل  يفيد 
اعتماد المنطق التالي: ترامب متورط في عديد التحقيقات 
االنتخابات  على  للتأثير  محتملة  محاوالت  حول  القانونية 
للجمهوريين  محرج  أمر  هذا  مالي..  احتيال  قضايا  حتى  أو 
ومحفز للديمقراطيين الذين يحلمون بشكل متزايد بتحقيق 
انتصار مفاجئ في انتخابات منتصف الوالية في نوفمبر، ال 
الكونغرس.. وكتبت  تقرر مصير  االنتخابات  أن هذه  سيما 
جريدة »وول ستريت جورنال« المحافظة، في افتتاحيتها أنه 
على الجمهوريين »خوض انتخابات منتصف الوالية كما لو 
لـ)رئاسة( بايدن«، مشيرة:  كانت استفتاًء على أول عامين 
التحدث عن ترامب  »الديمقراطيون من جهتهم يفضلون 
سيستفيد  ذلك،  مع  نوفمبر«.  حتى  أي  لحظة،  آخر  حتى 
ترامب أيضًا من األمر. فهو يتصدر األحداث مرة أخرى. كما 
يمكنه أن يقدم »نظرية مؤامرة« جديدة إلى قاعدته، وهو 
ما ينتشر بالفعل على وسائل التواصل االجتماعي اليمينية 

المليئة بدعوات إلى حمل السالح وإلى حرب أهلية.
ريفيو«  »ناشيونال  مجلة  من  لــوري  ريتشارد  يقول 
مليون  مئة  من  أكثر  يملك  ترامب  »دونالد  إن  المحافظة 
أكثر  أيضًا ما هو  لديه  االنتخابي. لكن  دوالر في صندوقه 
ويضيف  ضده«.  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  تحقيق  قيمة: 
أن »ذلك يعيده إلى مركز االهتمام، ويتيح له تقديم نفسه 

على أنه ضحية محاصرة«.

االختيار مقابل االستراتيجية
ستؤدي سيطرة دونالد ترامب على حزبه إلى تحقيقه فوزًا 
التمهيدية  االنتخابات  في  محتمل  خصم  أي  أمام  ساحقًا 

للحزب الجمهوري.
جون  الجمهوري  السياسي  االستراتيجي  الخبير  ويقول 
تولي  ترامب  أراد  إذا  إنه  »بوليتيكو«،  لجريدة  توماس 
ذلك«،  في  يخفق  أن  يمكن  كيف  أرى  ال  »فأنا  المنصب 

معتبرًا أن »األمر سيكون تتويجًا له«.
الترشح،  خطوة  اتخاذ  في  بالتأكيد  بايدن  جو  سيتبعه 
ضرورة  بشأن  أيضًا  تساوره  ربما  التي  الشكوك  متجاهاًل 

إفساح المجال لشخصية أصغر سنًا.

أن  واشنطن«،  »جــورج  جامعة  من  ــراون،  ب الرا  وتــرى 
»الخطوة األولى تعود لترامب«. وتقول: »أعتقد أن الرئيس 
بايدن ينتظر ليرى ما إذا كان ترامب سيعلن ترشحه، وإذا 
فعل، فأعتقد أنه سيعلن ترشحه هو أيضًا بعد فترة وجيزة«.

صعبًا،  عامًا  عاش  الذي  المحبوب،  غير  والديمقراطي 
من  االستفادة  يمكنه  كما  تشريعية.  نجاحات  أخيرًا  سجل 
خصوصًا  العليا،  المحكمة  ــرارات  ق أثارته  الــذي  الغضب 
بعض  يدفع  وهذا  اإلجهاض.  في  الدستوري  الحق  بشأن 
على  التغلب  على  قدرته  بشأن  التفاؤل  إلى  المستشارين 
مارس:  في  قال  بايدن  جو  أن  حتى  الجمهوري.  خصمه 
كان  إذا  جدًا  محظوظًا  سأكون  المقبلة،  االنتخابات  »في 
يريدون  ال  قد  الناخبين  لكن  أمامي«.  نفسه  الخصم  لدي 

أيًا منهما.
أن  الناخبين  من  بالمئة  ستين  نحو  اعتبر  يوليو،  ففي 
بايدن يجب أن ال يترشح النتخابات العام 2024، فيما أعرب 

57 % عن الرأي ذاته بشأن ترامب.
وخالل المداهمة التى تعد المرة األولى التي يداهم فيها 
منزل رئيس أميركي سابق، جرت مصادرة 11 مجموعة من 
وفقًا  بيتش،  بالم  العقار في  تفتيش  أثناء  السرية  الملفات 

للمذكرة التي ُأعلنت الحقًا يوم الجمعة.

بطلب  اإلخبارية  المؤسسات  عديد  حاليًا  وتقدمت 
مكتب  حذر  كما  الخطية.  اإلفــادة  عن  اإلفــراج  أجل  من 
تفتيش  بعد  التهديدات  زيادة  من  الفدرالي  التحقيقات 

منزل ترامب.
هذه  مثل  إن  اإلثنين،  يوم  قالوا،  المدعين  أن  بيد 
الخطوة »ستلحق ضررًا كبيرًا ال يمكن إصالحه للتحقيقات 
»إذا  للمحكمة:  مذكرة  في  وكتبوا  الجارية«.  الجنائية 
خارطة  بمثابة  ستكون  الخطية  اإلفادة  فإن  عنها،  كشف 
تفاصيل  تقدم  إذ  الجارية،  الحكومية  للتحقيقات  طريق 
من  بطريقة  المحتمل،  ومسارها  اتجاهها  حول  محددة 

المرجح أن تعرض خطوات التحقيق للخطر مستقباًل«.
غير  تظل  أن  يجب  الخطية  ــادة  اإلف أن  أضافوا  كما 
للغاية«. وكان  التحقيق يتضمن »مواد سرية  معلنة، ألن 
التحقيقات  مكتب  مصادرة  عن  اإلثنين،  تحدث،  ترامب 
وهي  المداهمة،  خالل  سفره  جوازات  من  ثالثة  الفدرالي 
المشتبه  أن  المحققون  اعتبر  إذا  إال  عادة  تتخذ  ال  خطوة 

به يمثل خطرًا حال سفره.
للتواصل  سوشيال«  »تروث  منصة  على  ترامب  ونشر 
سياسي  خصم  على  اعــتــداء  ــذا  »ه قــائــاًل:  االجتماعي 

بمستوى لم يحدث من قبل في بلدنا. العالم الثالث!«.

بي  »سي  لقناة  القانون  إنفاذ  جهاز  في  مصدر  وأكد 
أن  سي«،  بي  لـ»بي  األميركي  الشريك  اإلخبارية،  إس« 
 8 في  بترامب  الخاصة  السفر  جوازات  صادروا  المحققين 
اإللكتروني  بالبريد  رسالة  في  مسؤول،  وقال  أغسطس.. 
مسؤولين  أن  »علمنا  ترامب:  فريق  إلى  العدل  وزارة  من 
)السابق(  الرئيس  يمتلكها  سفر  جوازات  ثالثة  صادروا 
ترامب، منها جوازاين منتهيا الصالحية وجواز دبلوماسي 

فعال«، وهي جاهزة لالستالم يوم اإلثنين.
جــوازات  أن  إلــى  أميركية  إعالمية  تقارير  وأشــارت 
مكتب  أجراه  الذي  التفتيش  وأثار  حاليًا.  له  ُأعيدت  السفر 
ترامب،  حلفاء  من  غاضبة  فعل  ردود  الفدرالي  التحقيقات 

وطالب كثيرون بالكشف علنًا عن اإلفادة الخطية.
»إن  لشبكة  راوندز،  مايك  الجمهوري،  السيناتور  وقال 
تثبت  أن  العدل  وزارة  على  »يتعين  األحد:  يوم  بي سي« 
لديها  وأن  رحلة صيد،  مجرد  تكن  لم  )الخطوة(  هذه  أن 
الوسائل  جميع  استنفدت  وأنها  التخاذها،  وجيهًا  سببًا 

األخرى«.
وقال عضو الكونغرس جيم غوردان، وهو جمهوري من 
والية أوهايو، لشبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية إن 14 من 
لفضح  إليه  تقدموا  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  مسؤولي 

التسييس المزعوم في وزارة العدل.
ويجب عادة توقيع مذكرات التفتيش من جانب القاضي، 
لالعتقاد  وجيهًا  سببًا  لديهم  أن  المدعين  إثبات  بمجرد 
في  المستخدمة  المذكرة  وُأعلنت  جنائية.  جريمة  بارتكاب 
خطوة  وهي  الماضي،  الجمعة  يوم  ترامب،  منزل  مداهمة 
العدل،  وزير  وأعلن  للغاية خالل تحقيق جنائي،  غير عادية 
هذه  في  كبيرة  عامة  »مصلحة  هناك  أن  غارالند  ميريك 
قضائية  دعوى  في  المدعون،  استشهد  كما  القضية«. 
التحقيقات  مكتب  إلى  الموجهة  بالتهديدات  اإلثنين،  يوم 
معلنة.  غير  الخطية  اإلفــادة  إلبقاء  آخر  كسبب  الفدرالي 
الخاصة بالشهود تتسم  الدعوى أن »المعلومات  وجاء في 
بحساسية شديدة للغاية بالنظر إلى الطبيعة البارزة لهذه 
على  الشهود  هوية  كشف  يؤثر  أن  خطر  وثمة  القضية، 

استعدادهم للتعاون خالل التحقيقات«.
الداخلي  الفدرالي ووزارة األمن  التحقيقات  وكان مكتب 
القانون  إنفاذ  سلطات  إلى  الجمعة،  يوم  مذكرة،  أصدرا 
في شتى أرجاء البالد تشير إلى »زيادة التهديدات العنيفة 
التواصل االجتماعي ضد مسؤولين  المنشورة على وسائل 

فدراليين«.

● منزل مار-إيه- الغو الذي ميلكه ترامب يف فلوريدا

واشنطن - وكاالت

  »العدل األميركية« حتذر من نشر تفاصيل مذكرة املداهمة

جهود إلحياء االتفاق النوويانفجارات تهز منشأة عسكرية روسية في القرم

رد إيراني يخضع لتشاور أوروبي – أميركي مشتركبوتني يتهم الواليات املتحدة بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا
روسية  عسكرية  منشأة  هزت  انفجارات  وقع  على 
في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  اتهم  الثالثاء، 
واشنطن بالسعي إلطالة أمد الحرب في أوكرانيا.

المتحدة  الواليات  العام  بشكل  بوتين  انتقد 
الفوضى  وإثارة  االستقرار  »زعزعة  إلى  لسعيها 
مجلس  رئيسة  زيارة  عبر  والعالم«  المنطقة  في 
وقال  تايوان.  بيلوسي،  نانسي  األميركي  النواب 
في تصريحات متلفزة »يظهر الوضع في أوكرانيا 
هذا  أمــد  إطالة  تحاول  المتحدة  الــواليــات  أن 
يثيرون  إذ  ذاتها،  بالطريقة  ويتصرفون  النزاع. 
وأميركا  وأفريقيا  آسيا  في  نزاعات  اندالع  احتمال 
الالتينية«. واعتبر الزيارة »تعبيرًا صارخًا عن عدم 
احترام سيادة الدول األخرى والتزامات )واشنطن( 
الدولية«، بحسب وكالة األنباء الفرنسية »فرانس 
في  حريق  اندلع  فيما  االتهام  هذا  يأتي  برس«. 
شبه  في  دجانكوي  منطقة  في  لألسلحة  مخزن 
 .2014 العام  موسكو  ضمتها  التي  القرم  جزيرة 
للمعدات  موقت  مخزن  فــي  الحريق  وانــدلــع 
العسكرية بالقرب من بلدة مايسكوي في منطقة 
في  جاء  حسبما  ذخائر،  بانفجار  تسبب  دجانكوي 
بيان لوزارة الدفاع نقلته وكاالت األنباء الروسية.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكاالت إخبارية 
تخريبي«  عمل  »نتيجة  كان  االنفجار  أن  روسية، 
وُأصيب  المسؤولية.  جهة  أي  تحمل  أن  دون 
جزيرة  شبه  حاكم  قال  ما  وفق  بجروح،  مدنيان 
القرم سيرغي أكسيونوف، الذي زار موقع الحريق. 

وجرت عملية إجالء للسكان في قرية مجاورة.
وكشفت أن »أضرارًا لحقت بعدد من المنشآت 
ومحطة  كهرباء  خطوط  ذلك  في  بما  المدنية، 
توليد كهربائي وسكة حديد، فضال عن عدد من 

السكنية«. المباني 
اإلدارة  رئيس  رحب  االنفجار،  هذا  على  وردًا 
الرئاسية األوكرانية أندريتش إيرماك على تطبيق 
القوات  أنجزتها  سالح  نزع  بـ»عملية  »تلغرام« 
المسلحة األوكرانية« التي، ستتواصل، وفق قوله، 

»حتى التحرير الكامل لألراضي األوكرانية«.
انفجار  على  أسبوع  بعد  الحادث  هذا  ويأتي 
في  العسكري  الطيران  فــي  تستخدم  ذخــائــر 

برنامجها  بشأن  االتــفــاق  إحياء  جهود  ضمن 
على  ردت  أنها  الثالثاء،  ــران  إي أكــدت  النووي، 
حين  في  األوروبي،  االتحاد  من  المقدم  المقترح 
وبين  بينها  لتشاور  يخضع  أنه  بروكسل  أكدت 

األطراف المعنيين، وأبرزهم واشنطن.
وكان االتحاد األوروبي، منسق مفاوضات إحياء 
أحاديًا  المتحدة  الواليات  انسحبت  الذي  االتفاق 
منه قبل أربعة أعوام، قدم األسبوع الماضي اقتراح 
للرد  وواشنطن  طهران  داعيًا  »نهائيًا«،  تسوية 
ونصف  عام  قبل  بدأت  مباحثات  بإنجاز  أماًل  عليه 
فجر  »إرنا«،  الرسمية  األنباء  وكالة  وأفادت  العام. 
الثالثاء، بأن طهران قدمت »ردها خطيًا على النص 
أنه  معتبرة  األوروبــي«،  االتحاد  قبل  من  المقترح 
األميركي  الرد  إذا كان  اتفاق  إلى  التوصل  »سيتم 
أكدت  جهتها،  من  والمرونة«.  بالواقعية  يتسم 
ناطقة باسم وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب 

بوريل في بروكسل، دراسة رد طهران.
أمس  ليل  إيران  رد  »تلقينا  الناطقة:  وقالت 
آخرين  أطراف  مع  والتشاور  بدراسته  نقوم   )...(
والواليات  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  في 
وزير  وكان  قدمًا«.  المضي  سبل  حول  المتحدة 
أكد،  عبداللهيان  أمير  حسين  اإليراني  الخارجية 
اإلثنين، أن بالده ستقدم »مقترحاتها النهائية« 
الواليات  منه  انسحبت  الذي  االتفاق  إحياء  بشأن 

.2018 المتحدة أحاديًا العام 
قوى  وست  طهران  بين  المبرم  االتفاق  وأتاح 
دولية كبرى، رفع عقوبات عن الجمهورية اإلسالمية 
سلمية  وضمان  النووية  أنشطتها  خفض  لقاء 
برنامجها. إال أن الواليات المتحدة انسحبت أحاديًا 
ترامب،  دونالد  السابق  رئيسها  عهد  خالل  منه 
ببدء  ردت  التي  إيران  على  عقوبات  فرض  معيدة 

التراجع تدريجيًا عن معظم التزاماتها.
في  تزال منضوية  ال  التي  والقوى  إيران  وبدأت 
الصين(  روسيا،  ألمانيا،  بريطانيا،  )فرنسا،  االتفاق 
مباحثات إلحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة 
أولى في يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في 
نوفمبر، علقت مجددًا منذ منتصف مارس مع تبقي 
تحقيق  رغم  وطهران،  واشنطن  بين  تباين  نقاط 

تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.

العسكري  للمطار  تابعة  أرض  في  يقع  مستودع 
في ساكي في غرب شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن 
وصفت  حين  وفي  آخرين.  وإصابة  شخص  مقتل 
روسيا ما حصل بأنه حادث، يقول خبراء إن صورًا 
تسجيالت  وكذلك  الصناعية  باألقمار  ملتقطة 

فيديو أرضية توحي بأنه هجوم أوكراني.
وأدت الحرب، التي اندلعت في 24 فبراير، إلى 
وتقديم  روسيا  على  قاسية  غربية  عقوبات  فرض 
مساعدات مالية وعسكرية غير مسبوقة ألوكرانيا، 
وتسبب ذلك في توترات، ال سيما بين واشنطن 
دورًا  القرم  تلعب  أوكرانيا،  غزو  ومنذ  وموسكو. 
بدأ  فقد  الروسية.  االستراتيجية  في  رئيسيًا 
الذي سمح لموسكو  الهجوم على جنوب أوكرانيا 
بالسيطرة على مساحات شاسعة من األراضي في 

األسابيع األولى من الحرب، منها.
يومي  شبه  بشكل  أيضًا  روسية  طائرات  تقلع 
من شبه جزيرة القرم لضرب أهداف في المناطق 
العديد من مناطق  الخاضعة لسيطرة كييف؛ تقع 
والطائرات  المدافع  مرمى  في  هذه  الجزيرة  شبه 
شبه  تزال  ال  النزاع،  رغم  األوكرانية.  المسيرة 
جزيرة القرم وجهة مفضلة بالنسبة لعديد الروس 
الصيفية على شواطئها.  إجازتهم  الذين يقضون 
وشكلت محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة 
مصدر  أوكرانيا،  جنوب  في  الروسية  للسيطرة 
المنشأة،  استهدفت  أيام.  لعدة  شديدة  توترات 

الطرفان، بتنسيق من االتحاد األوروبي،  وأجرى 
أواخر  الدوحة  في  ليومين  مباشرة  غير  مباحثات 
وفي  يذكر.  تقدم  تحقيق  الى  تفِض  لم  يونيو، 
الرابع من أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا 
بمشاركة من الواليات المتحدة بشكل غير مباشر. 
وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد االتحاد األوروبي 
تسوية  صيغة  األساسيين  الطرفين  على  طرح  أنه 
في  القاري  التكتل  باسم  ناطق  وقال  »نهائية«. 
القرار: نعم أم ال. وننتظر  اتخاذ  حينه »إنها لحظة 
من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة 
وكالة  قالت  اإليراني،  الرد  إعالن  وبعد  كبيرة«. 
»إيسنا« إن طهران تترقب جواب »الطرف اآلخر« في 
غضون »يومين«. إال أن الناطقة باسم بوريل نفت 
هذه  »في  وقالت:  للرد.  محدد  زمني  جدول  وجود 
المرحلة، يدرس الجميع الرد )اإليراني( وهذا ليس 
وقت التكهن بخصوص التوقيت أو ما إلى ذلك«، 
االطالع  المشاركين  كل  »على  أن  على  مشددة 
عليه )الرد اإليراني( وهذا ما يمكنني قوله في هذه 
المرحلة«. وشددت على أن بوريل يتواصل بشكل 
دوري مع األطراف المعنيين، رافضة اإلفصاح عن أي 

مضمون للمداوالت.
بدورها، لم تقدم وسائل اإلعالم المحلية تفاصيل 
بشأن الرد اإليراني. إال أن »إرنا« أفادت بأن نقاط 
أعربت  قضايا،  ثالث  حول  »تدور  المتبقية  التباين 
فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن 
يجب إدراجها في النص«، وتتعلق الثالثة »بضمان 

تتبادل  ضربات  بعدة  أوروبــا،  في  األكبر  وهي 
موسكو وكييف االتهامات بالوقوف خلفها.

الخوف من حدوث كارثة نووية ما دفع  إذ ساد 
الخميس  اجتماع  عقد  إلى  الدولي  األمن  مجلس 
سيرغي  الروسي  الدفاع  وزيــر  أن  إال  الماضي، 
يتعلق  فيما  الطمأنينة  بث  الثالثاء،  حاول  شويغو 
بالنوايا الروسية في المجال النووي. وأكد شويغو 
أن »الهدف األساسي لألسلحة النووية الروسية هو 

ردع أي هجوم نووي«.
الروسية  االتهامات  المتحدة  األمم  ورفضت 
بأنها تمنع زيارة خبراء نوويين إلى محطة زاباروجيا 

النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.
ستيفان  المنظمة  بــاســم  الــنــاطــق  ــال  وقـ
اإلثنين،  نيويورك  في  له  كلمة  في  دوجاريك، 
لديها  ليست  المتحدة  لألمم  العامة  »األمانة  إن 
سلطة منع أو إلغاء« رحلة موظفي الوكالة الدولية 
التي  النووية  الهيئة  أن  مضيفًا  الذرية،  للطاقة 
تتخذ من فيينا مقرًا لها تعمل بشكل مستقل عن 
دوجاريك،  قال  ذاته  الوقت  في  المتحدة.  األمم 
والــقــدرة  »األمـــن  لديها  المتحدة  األمــم  إن 
اللوجستية« في أوكرانيا لدعم الزيارة التي يقوم 
إلى  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشو  بها 
محطة زاباروجيا النووية. وأستطرد قائاًل: »ولكن 
روسيا  من  كل  مع  اتفاق  هناك  يكون  أن  ينبغي 

وأوكرانيا«.

استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، التي 
تعتمد على واقعية أميركا« لتلبية مطالب إيران.

أكد  فيينا،  في  األخيرة  المباحثات  وعلى هامش 
مسؤول أوروبي أن طلب طهران إزالة اسم »الحرس 
الثوري« من قائمة واشنطن للمنظمات »اإلرهابية« 

األجنبية لم يعد مطروحًا حاليًا.
وبحسب مسؤولين إيرانيين، كانت إحدى النقاط 
الوكالة  إنهاء  طهران  بها  طالبت  التي  األساسية 
الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد 
شهدت  بأنها  إيــران  تصرح  لم  مواقع  في  نووية 
أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترًا أخيرًا بين 
ضرورة  على  مــرارًا  طهران  شددت  كما  الطرفين. 
اقتصادية  فوائد  بتحقيق  ضمانات  على  الحصول 
النووي، خصوصًا في مجال رفع  االتفاق  كاملة من 

العقوبات، وعدم تكرار االنسحاب األميركي منه.
وكتب مستشار الفريق التفاوضي اإليراني محمد 
المتبقية  القضايا  »حل  إن  »تويتر«،  عبر  مرندي، 
ليس صعبًا«. وأشار الى أن المالحظات اإليرانية على 
النص المقترح سببها »خروق سابقة )لالتفاق( من 
األوروبية األطراف فيه،  المتحدة« والدول  الواليات 
مضيفًا: »ال يمكنني القول إن االتفاق سيحصل، لكننا 

أقرب مما كنا عليه«.
وكان أمير عبداللهيان أكد، اإلثنين، أن »األيام 
المقبلة أيام مهمة )...( في حال تمت الموافقة على 
مقترحاتنا، نحن مستعدون لإلنجاز وإعالن االتفاق 

خالل اجتماع لوزراء الخارجية«.

●  مباحثات إيران النووية في فيينا● الرئيس الروسي فالدميير بوتني

طهران–وكاالتموسكو ، كييف–وكاالت
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ماذا تغير في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة؟
على  العالم  كان  عام،  قبل  أغسطس  من  عشر  الخامس  في 
موعد مع مفاجأة مدوية تمثلت في استيالء حركة »طالبان« 
الرئيس  حكومة  وإسقاطها  كابل،  األفغانية،  العاصمة  على 
الجيش  السابق أشرف غني من دون مقاومة تذكر من قبل 

األفغاني الذي كان مدعومًا من الواليات المتحدة.
فصاًل  المتشددة  »طالبان«  حركة  كتبت  ذلك،  أثر  وعلى 
ثانية،  مرة  السلطة  إلى  وعادت  أفغانستان  حكم  في  جديدًا 
 2001 العام  سقوطها  قبل  السابق  في  البالد  حكمت  حيث 
الخاطف  تقدمها  إثر  ألفغانستان،  األميركي  الغزو  عقب 
للقوات  المتسرع  االنسحاب  ظل  في  البالد،  أنحاء  جميع  في 
في  وجودها  من  عامًا  عشرين  بعد  واألطلسية  األميركية 
أفغانستان. ردد عناصر من »طالبان« أناشيد النصر، اإلثنين، 
لالحتفال  األميركية،  للسفارة  السابق  المقر  قرب  كابل  في 
أفغانستان،  السلطة في  إلى  الحركة  العام على عودة  بمرور 
وتراجعًا حادًا في حقوق  إنسانية كبيرة  أزمة  وهو عام شهد 

النساء، بحسب »دويتشه فيله« األلمانية.
حركة  مؤسسي  ــد  وأح الحكومة  رئيس  نائب  وكتب 
»طالبان« عبد الغني برادار، على »تويتر«، »هذا النصر الكبير 
وتابع:  والتحديات«.  التضحيات  من  يحصى  ال  عدد  بعد  جاء 
عت اإلمارة اإلسالمية القوة العظمى  »في مثل هذا اليوم.. ركَّ

العالمية وحلفاءها، وحصل األفغان على استقاللهم«.
الفوضى  من  حالة  في  األجنبية  القوات  انسحاب  استمر 
المدنيين  آالف  عشرات  كــان  فيما  أغسطس،   31 حتى 
يندفعون مذعورين إلى المطار الوحيد في العاصمة، ساعين 

إلى الرحيل على متن أي طائرة متاحة.
كان  غني  أشرف  الرئيس  حكومة  سقوط  أن  خبراء  ويرى 
األطلسي  شمال  حلف  قوات  انسحاب  بدء  مع  حتميًا  أمــرًا 
بين  الدوحة  اتفاق  بموجب   2021 العام  مايو  في  »الناتو« 
واشنطن و»طالبان« المبرم في فبراير قبل ذلك بعام. ومنذ 
أن عادت »طالبان« إلى حكم أفغانستان، تغيرت حياة األفغان 
أن  بيد  كبير،  بشكل  الفقير  البلد  هذا  في  الحياة  ومناحي 

التغيير ظل لألسوأ.
التي  األفغانية  الحكومات  طالت  التي  االنتقادات  ورغم 
تولت زمام األمور منذ العام 2001، إال أن أفغانستان حققت 
تقدمًا في مجاالت عدة خالل العقدين الماضيين، خاصة على 
صعيد تعليم الفتيات وحقوق اإلنسان واإلعالم، فيما تحسنت 

حياة أبناء الطبقة الوسطى نسبيًا.
بشكل  اإلنجازات  هذه  تراجعت  »طالبان«،  سيطرة  ومنذ 
الوفاء  عن  »طالبان«  إخفاق  ضــوء  في  البالد  في  كبير 
بتعهداتها بموجب اتفاق الدوحة، حيث ترددت في تشكيل 

من  الفتيات  ومنعت  البالد  أطياف  كافة  تضم  حكومة 
فرض  عن  فضاًل  السادس،  الصف  بعد  تعليمهن  مواصلة 
إبعادهن  إلى  أدى  ما  النساء،  وحياة  على عمل  قيود صارمة 

فعليًا عن الحياة العامة.
البالد وبات  الوضع في  وعلى الصعيد االقتصادي، تهاوى 
األمم  وصف  وفق  حر«  سقوط  حالة  »في  البالد  اقتصاد 

المتحدة التي حذرت من كارثة إنسانية في أفغانستان.
»طالبان«  حركة  تضغط  السلطة،  على  استيالئها  ومنذ 
في  شرعية«  »سلطة  بها  لالعتراف  الدولي  المجتمع  على 
أفغانستان فيما يعد هذا األمر حاسمًا لـ»طالبان« لكي تتجنب 
وبلوغ  والجوع  الفقر  انتشار  ظل  في  البالد  اقتصاد  انهيار 
مستويات  الحضرية  المجتمعات  في  الغذائي  األمن  انعدام 

مماثلة للمناطق الريفية والنائية ألول مرة في البالد.
مناشدة  »أكبر  المتحدة  األمم  أطلقت  ينايرالماضي،  وفي 
على اإلطالق« لتقديم مساعدات إنسانية لدولة واحدة، حيث 
4.4 مليار دوالر  إلى تمويل يبلغ  أنها في حاجة  شددت على 
في  اإلنسانية  األزمة  تفاقم  دون  للحيلولة  يورو(  مليار   3.9(

أفغانستان التي باتت »األسرع نموًا في العالم«.
بيد أن المجتمع الدولي مازال مترددًا في إرسال مساعدات 
مالية بشكل مباشر إلى »طالبان« خوفًا من استخدامها لشراء 
رفع  رفض  إلى  واشنطن  دفعت  التي  المخاوف  وهي  أسلحة، 

التجميد على أصول مصرفية أفغانية.
وعلى صعيد وضع المرأة في أفغانستان بعد عام من حكم 
الدولة  باتت  أفغانستان  إن  المتحدة  األمم  قالت  »طالبان«، 

التعليم  من  الفتيات  فيها  تحرم  التي  العالم  في  الوحيدة 
الثانوي.

المرأة  حققت  الماضيين،  العقدين  خالل  أنه  إلى  يشار 
وزاريــة  مناصب  تقلدت  إذ  التقدم،  من  الكثير  األفغانية 
والتحقت بسوق العمل، لكن عقب سيطرة »طالبان« ُأرغمت 

النساء على البقاء في المنازل.
أن  إال  القوية،  األمنية  وقبضتها  »طالبان«  قيود  ورغم 
أفغانيات خرجن إلى الشوارع لالحتجاج على قرارات »طالبان« 
القمعية، فيما ردت الحركة على االحتجاجات بالقمع واعتقال 

عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.
لمنظمة  العامة  األمينة  كاالمار،  أنياس  قالت  بدورها، 
عام  من  أقل  »بعد  إنه  الماضي  يوليو  في  الدولية،  العفو 

من  الحركة  حرمت  أفغانستان،  طالبانعلى  استيالء  على 
خالل قراراتها الصارمة ماليين النساء والفتيات من حقهن 
الضغوط  من  الرغم  وعلى  وحرة«.  آمن  بشكل  العيش  في 
اعديد  أن  إال  الــمــرأة،  على  »طالبان«  تمارسها  التي 

صوتهن. إلسماع  تناضلن  األفغانيات 
وعلى وقع ذلك، هربت بعض قادة االحتجاجات النسائية 
عن  مدافعات  منظمات  خمس  تزال  ال  لكن  البالد،  خارج 
منصات  وتستغل  أفغانستان  في  تعمل  المرأة  حقوق 
»طالبان«  سياسات  على  لالحتجاج  االجتماعي  التواصل 
وممارسات  القسري  واالختفاء  التعسفية  واالعتقاالت 

التعذيب.
المستقلة  اإلعــالم  وسائل  أن  »طالبان«  حركة  ترى 
وكانت  السلطة.  إلى  وصولها  قبل  حتى  لها  العدو  بمثابة 
العقدين  خالل  اإلعالم  مجال  في  تقدمًا  حققت  أفغانستان 
اضطر  الحكم،  إلى  »طالبان«  عودة  مع  لكن  الماضيين، 
البقاء في منازلهم  آالف الصحفيين إلى الفرار من البالد أو 

بال عمل.
جرى  بأنه  حــدود«  بال  »مراسلون  منظمة  أفــادت  وقد 
األشهر  في  األفغانية  اإلعــالم  وسائل  من   %  43 إغــالق 
شخص  ألف  عشر  أحد  قرابة  أن  مضيفة  الماضية،  الثالثة 
أكثر  بينهم  األفغانية،  األخبار  غرف  في  يعملون  »كانوا 
في  لكن   ،2021 العام  أغسطس  بداية  مع  امرأة  ألفي  من 

410 نساء«. 4360، بينهم  ديسمبر وصل هذا العدد إلى 
وفي ذلك، قالت الصحفية األفغانية التي فرت إلى الهند 
عقب سيطرة »طالبان«، صالحة عيني، إن حركة »طالبان« 
لقد داهمت عناصر   « اعتقالها عدة مرات، مضيفة:  حاولت 
أمامي  يكن  لم  لذا  عائلتي،  بتحذير  وقاموا  منزلي  الحركة 
حجة  دعا  جانبه،  من  أفغانستان«.  من  الفرار  سوى  خيار 
األفغان  المستقلين  الصحفيين  رابطة  رئيس  مجددي،  اهلل 
الصحفيين  دعــم  إلــى  الدولي  المجتمع  كابل،  ومقرها 

األفغان.
ورغم تزايد المخاطر في أفغانستان، إال أن أزمات البالد 
مع  الدولي  المجتمع  من  كبير  باهتمام  تحظى  ال  باتت 
اندالع الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع الصين بشأن 
بين  مقاربة  هناك  أن  خبراء  يرى  ذلك،  أثر  وعلى  تايوان. 
تسعينات  أواخر  في  أفغانستان  وضع  وبين  الحالي  الوضع 
حينه  في  الدولي  المجتمع  يدرك  لم  حيث  الماضي،  القرن 
العام  السلطة  على  »طالبان«  الستيالء  الخطيرة  التداعيات 
1996. وفي ظل تضاؤل االهتمام العالمي بشأن الوضع في 
مسلحة  لتنظيمات  قدم  موطئ  الحركة  وفرت  أفغانستان، 
»القاعدة«  زعيم  مقتل  يدل  فيما  وأجنبية  محلية  ومتطرفة 

أيمن الظواهري في كابل أخيرًا على هذا الخطر.

عام على حكم احلركة:

كابل–وكاالت
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مكانه، وسط جمود  يراوح  العراق  في  السياسي  االنسداد  يزال  ال 
في ملفي انتخاب رئيس للبالد وتشكيل حكومة جديدة، على الرغم 
من مرور أشهر على طي صفحة االنتخابات التشريعية التي ُأجريت 

في أكتوبر 2021.
وكانت العاصمة العراقية بغداد، الجمعة 12 أغسطس، مسرحًا 
من جديد لمظاهرتين متنافستين في دليل جديد على تعقد األزمة 
 10 انتخابات  السياسية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بعد 
أكتوبر التشريعية. وفي ظل عدم التوصل التفاق لتشكيل حكومة 
زال  ما  البالد(،  في  األغلبية  )الطائفة  شيعي  وزراء  رئيس  وتعيين 
إصرار  ظل  في  متصارعين  شيعيين  قطبين  بين  مستمرًا  الخالف 
كل منهما على حكم البالد. من جهة، رجل الدين القومي الشيعي 
المقاعد في  النافذ مقتدى الصدر، الذي حصل على أكبر عدد من 
االنتخابات التشريعية والذي كان يريد فرض مرشحه لتولي رئاسة 

الوزراء بعد أن شكل تحالفًا مع طوائف أخرى.
التنسيقي« الذي يضم عدة أحزاب  الثانية، »اإلطار  وفي الجهة 
وآخر مقرب من  المالكي،  نوري  السابق  الوزراء  رئيس  بينها حزب 
إيران وهو »تحالف الفتح«، الواجهة السياسية للمقاتلين السابقين 
في ميليشيا »الحشد الشعبي« التي كان لها دور بارز في مكافحة 

المتطرفين خالل العقد الماضي.
أن  من  الصدر،  مقتدى  بزعامة  بالعراق،  الصدري  التيار  وحذر 
»حرب  تأجيج  على  تعمل  الشيعي  التنسيقي«  »اإلطــار  في  قوى 
بين  متقابلة  ومظاهرات  العتصامات  الدعوة  خالل  من  أهلية« 

جماهير الصدر وقوى اإلطار.
قائده  أنصار  اعتصام  استمرار  وسط  الصدري،  التيار  ويطالب 
وإجراء  النواب  مجلس  بحل  البرلمان،  محيط  في  أسبوعين  منذ 
انتخابات تشريعية مبكرة. في حين يطالب خصوم مقتدى الصدر، 
الذين قبلوا في البداية إجراء انتخابات مبكرة بشروط، بـ»تشكيل 
لتولي  مرشحًا  قدموا  أنهم  حتى  قــرار.  أي  اتخاذ  قبل  حكومة« 

المنصب في أواخر يوليو وهو محمد شياع السوداني.
صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، دعا »الكتل المنضوية 
في اإلطار التنسيقي إلى كبح جماح الثالوث اإلطاري المشؤوم فورًا 
األهلية  الحرب  تأجيج  صالحه  من  يكون  وقد  بالنار،  يلعب  ألنه 
مقابل  المظاهرات  أو  االعتصام،  مقابل  االعتصام  خالل  من 
المظاهرات«. وخاطب قوى »اإلطار التنسيقي« بالقول :»ال تظنوا 
نمد  لن  فنحن  تخيفنا،  أو  ستزعجنا  كبرى  لمظاهرات  دعوتكم  أن 

يدنا ضدكم حتى وإن فعلتم ذلك«.
يتظاهر  الصدري  التيار  أن  »تويتر«،  على  تغريدات  في  وأكد، 
»لإلصالح« بينما اإلطار التنسيقي »يتظاهر ضد اإلصالح«، مضيفًا: 
»اإلطار يتظاهر ضد الرئاسات الثالث، فأي شرعية يدافعون عنها؟«.

الضغط في  التنسيقي  واإلطار  الصدري  التيار  ويواصل كل من 
الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 
مناصرو  باشر  بينما  العراقي،  البرلمان  باحات  في  اعتصامًا  يوليو 
الخضراء  المنطقة  أسوار  على  اعتصامًا مضادًا  التنسيقي«  »اإلطار 

منذ أيام.
تأجيل  الثالثاء،  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  وأعلن 
على  اإلبقاء  سيتم  أنه  إلى  أشار  فيما  المقبل،  السبت  تظاهرات 
إن  تغريدة  في  الصدر  وقال  المطالب«.  تحقيق  »حتى  االعتصام 
مضيفًا:  مطالبه«،  تحقيق  حتى  اعتصامه  على  سيبقى  »الشعب 

»نعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر«.
السبت  يوم  عصر  بغداد،  في  تنطلق  أن  المنتظر  من  وكان 
تبدأ من ساحة  الصدر،  إليها مقتدى  المقبل، تظاهرة شعبية دعا 
وسط  الكبرى  االحتفاالت  ساحة  باتجاه  بغداد  وسط  التحرير 
إلى  والدعوة  الفساد  »محاربة  شعار  تحت  الخضراء  المنطقة 

اإلصالح«.
للخروج  جماهيره  التنسيقي«  »اإلطار  دعا  اآلخر،  الجانب  وعلى 
ومؤسساتها  الدولة  عن  للدفاع  كبرى  جماهيرية  بمظاهرات 
القضائية وتحقيق مطالبهم في تشكيل حكومة كاملة الصالحيات. 

ولم تعلن الجهة المنظمة موعد وال مكان هذه التظاهرات.
الممثلة  البرلمانية  الكتلة  خصوصًا  التنسيقي«  »اإلطار  ويضم 
الــوزراء  رئيس  وكتلة  إليــران  الموالية  الشعبي  الحشد  لفصائل 

األسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
بكثافة  بالخروج  يوليو  الصدري منذ منتصف شهر  التيار  وشرع 
العراقي  البرلمان  بحل  للمطالبة  الصدر،  من  بدعوات  الشارع  إلى 

وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن البالد تشهد 
تحديات سياسية وعرقلة سياسية وانعكاساتها على أداء الحكومة، 
لكن  السياسي،  الصراع  في  طرفًا  ليست  الحكومة  أن  موضحًا 
والهروب من  األزمة  لهذه  المسؤولية.  يحاول تحميلها  هناك من 
فاشلة،  دولة  على  مثااًل  كانت  أن سنغافورة  إلى  المشكلة، مشيرًا 

لكنها تحولت إلى واحدة من أهم دول العالم.
أعطى  الذي  للعراق  والوالء  الحكمة  إلى ضرورة  الكاظمي  ودعا 
العراقي  الشعب  واصفًا  العراقي،  الشعب  به  يفخر  مما  الكثير 

والعوز  اإلدارة  سوء  طويلة  فترة  منذ  عانوا  الذين  بـ»الفقراء« 
في  التورط  عدم  حكومته  قرار  أن  إلى  منوهًا  المدمرة،  والحروب 

دماء العراقيين ألنه مكلف.
من  العراقي،  الــوزراء  لمجلس  تصريحات  في  الكاظمي  ودعا 
من  والتضحية  التحدي  مواجهة  إلى  البالد«  »قادة  بـ  وصفهم 
مشيرًا  والشجاعة،  بالصبر  التحلي  إلى  الجميع  داعيًا  العراق،  أجل 
إلى أن حكومته جاءت في ظروف استثنائية ونجحت في تجاوز كل 
 28 من  يقترب  الحكومة  عمر  أن  المؤسف  من  ولكن  التحديات، 

شهرًا، وحتى اآلن كانت الميزانية متاحة منذ ستة أشهر فقط.
الحكومة  تشكيل  في  انعكس  السياسي  االنسداد  أن  وأوضح 
على  دائمًا  تعمل  حكومته  أن  إلى  الفتًا  الموازنة،  وغياب  العراقية 
مصلحة  أجل  من  بالصمت  والظلم،  واالفتراء  االتهامات  مواجهة 
العراق ومن أجل مصلحة الشعب العراقي الذي يستحق حياة أفضل 

مما يعيشه حاليًا.
يملك  ال  أنه  العراق  في  األعلى  القضاء  مجلس  أكد  جانبه  من 
الزج  لعدم  السياسية  التيارات  داعيًا  النواب،  مجلس  حل  صالحية 
بالقضاء في األزمة الحالية، وذلك ردًا على الدعوة إلى حل مجلس 
يوم  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  أطلقها  التي  النواب 

األربعاء الماضي.
المجلس عقد جلسة  القضاء أن  الرسمي لمجلس  الموقع  وذكر 
فائق  القاضي  االتحادية،  التمييز  محكمة  رئيس  برئاسة  األحد، 

زيدان، لمناقشة طلب الصدر، وتوصل إلى قراره بعدم التدخل.
تشخيص  في  الصدر  مع  »يتفق  إنه  بيانه،  في  المجلس  وقال 
سلبية الواقع  السياسي الذي يشهده العراق والمخالفات الدستورية 
الدستورية  السلطات  تشكيل  اكتمال  بعدم  المستمرة،  المتمثلة 
وتشكيل  ــوزراء  ال مجلس  ورئيس  رئيس  للجمهورية  بانتخاب 

الحكومة ضمن المدد  الدستورية«.
معالجتها  ويجب  مقبولة  غير  »حالة  العراق  به  يمر  ما  أن  وأكد 
وعدم تكرارها«، كما أن رئيس المجلس اقترح »تعديل بعض مواد 
لكن  مستقباًل.  الحالة  هذه  تكرار  لتجنب  الصلة«،  الدستور  ذات 
النواب«،  مجلس  لحل  الصالحية  يمتلك  »ال  أنه  أضاف  المجلس 
داعيًا »كافة الجهات السياسية واإلعالمية لعدم الزج بالقضاء في 

الخصومات والمنافسات السياسية«.
أنه ال توجد صالحيات  تجيز  األعلى على  القضاء  وشدد مجلس 
تطبيقًا  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بأمور  التدخل  للقضاء 
والتنفيذية  التشريعية  الثالث،  السلطات  بين  الفصل   لمبدأ 

والقضائية.

بغداد–وكاالت

وسط مخاوف من تأجيج »حرب أهلية«

إلى متى يستمر االنسداد السياسي في العراق؟

في خضم توتر قائم مع المجلس الحاكم
آخر العسكريني الفرنسيني في قوة 
»برخان« يغادرون مالي بعد 9 أعوام

باماكو–وكاالت
بعد تسعة أعوام على تواجدهم في مالي لمواجهة 
العسكريون  أنجز  الـ»متطرفة«،  الجماعات 
الفرنسيون انسحابهم من البالد في خضم توتر 
قائم مع المجلس العسكري الحاكم ووسط عدائية 
شعبية متزايدة تجاههم. وأفادت رئاسة األركان 
 13.00 الساعة  عند  بيان»اإلثنين  في  الفرنسية 
)بتوقيت باريس، 11.00 ت غ(، عبرت آخر كتيبة 
المالية،  األراضي  على  متواجدة  برخان،  قوة  من 
الحدود بين مالي والنيجر«. وأشارت إلى أن الكتيبة 
تسليم  تم  التي  الصحراوية  غاو  قاعدة  »غادرت 

قيادتها صباحًا إلى القوات المسلحة المالية«.
التحدي  ــذا  »ه أن  ــان  األركـ رئاسة  وأكـــدت 
منظم  بشكل  رُفع  الكبير  اللوجستي  العسكري 
مع  وبتنسيق  كاملة  بشفافية  وكذلك  وبأمان، 

مجمل الشركاء«.
الفرنسي  الرئيس  كان  الذي  االنسحاب  وهذا 
إيمانويل ماكرون قرره في 17 فبراير، يضع حدًا 
نحو  استمر  مالي  في  فرنسي  عسكري  لتدخل 
عشر سنوات، ويرجح أن يبقى األخير بهذا الحجم 
لفترة طويلة. وفي بيان منفصل، أشادت الرئاسة 
الفرنسية بالتزام العسكريين الفرنسيين »الذين 
اإلرهابية  الجماعات  سنوات  تسع  مدى  قاتلوا 
المسلحة« في منطقة الساحل، وضحى 59 منهم 
بأرواحهم في سبيل ذلك. وشدد ماكرون على أن 
بأن جنودنا حافظوا  تلزمنا وتذكرنا  »تضحيتهم 
خالل هذه السنوات على وحدة مالي، ومنعوا إقامة 
اإلرهابية  الجماعات  وكافحوا  أراضيها  في  خالفة 
التي تهاجم المجتمعات المحلية وتهدد أوروبا«. 
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فاعليتهم »طوال 
هذه  األخيرة  األيــام  وحتى  كلها  السنوات  هذه 
برهنها تحييد غالبية كبار كوادر التراتبية الهرمية 

في المجموعات اإلرهابية الساحلية«.
وفي انتقاد ضمني للسلطات المالية المنبثقة 
على  عزمه  الفرنسي  الرئيس  أكد  انقالبين،  عن 
التي  الدول  كل  جانب  إلى  االلتزام  هذا  »متابعة 
االستقرار  وصون  اإلرهاب  مكافحة  خيار  اتخذت 

والتعايش بين المجتمعات« في غرب أفريقيا.
عملية   2013 يناير  فــي  فرنسا  وأطلقت 
»سيرفال« بهدف وقف تقدم الجماعات اإلسالمية 
المسلحة نحو جنوب مالي ودعم القوات المالية. 
وتمكنت العملية، التي كانت رأس حربة التدخل 
العسكري الدولي، من طرد جزء كبير من الجماعات 
احتلت  أن  بعد  مالي  شمال  من  »المتطرفة« 
أغسطس  من  األول  وفي   .2012 في  المنطقة 
لمكافحة  ــرخــان«  »ب عملية  خلفتها   ،2014
في  دول  خمس  مع  فرنسا  بقيادة  الجهاديين، 
ومالي  موريتانيا  هي  والصحراء  الساحل  منطقة 
وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. وبلغ عديد العناصر 
العام  في  جندي   5500 القوة  لهذه  الميدانيين 
2020. وسيُخفض الوجود العسكري في منطقة 
الساحل بحلول نهاية العام إلى النصف مع 2500 

جوية  قاعدة  إبقاء  على  النيجر  ووافقت  عسكري. 
في نيامي و250 جنديًا لعملياتها العسكرية على 

الحدود المالية.
وستواصل تشاد استضافة قاعدة فرنسية في 
نجامينا، وتأمل فرنسا في الحفاظ على كتيبة من 
بوركينا  عاصمة  واغادوغو  في  الخاصة  القوات 
غرب  في  أخــرى  دول  مع  فرنسا  وتبحث  فاسو. 

أفريقيا تقديم دعم لها، خصوصًا في خليج غينيا.
ستتحول  الفرنسية  العسكرية  التدخالت  لكن 
للخطر«.  عرضة  وأقل  حجمًا  أصغر  »قــوات  إلى 
خلق  تجنب  إلى  الجديدة  االستراتيجية  وترمي 
االستعمارية  القوة  ضد  السكان  لدى  عدائية 
لألمن  المستمر  االنعدام  من  بدفع  السابقة، 
تؤججها بحسب باريس حمالت تضليل متعمدة 

على شبكات التواصل االجتماعي.
تدهور  على  عام  نحو  بعد  االنسحاب  ويأتي 
مستمر ومتفاقم للعالقات بين باريس والمجلس 
أطاح  انقالب  منذ  مالي  في  الحاكم  العسكري 
أغسطس  في  كيتا  بكر  أبــو  إبراهيم  الرئيس 
العسكري  المجلس  قادة  ألغى  مايو  2020. وفي 
الحاكم في باماكو االتفاقات الدفاعية مع باريس 
أشهر  مدى  عرقلوا  بعدما  األوروبيين  وشركائها 
عمل قوة »برخان«. وأبدى قادة المجلس انفتاحًا 
شبه  »فاغنر«  مجموعة  سيما  ال  روسيا،  على 
العسكرية، بحسب باريس واألمم المتحدة. وتنفي 
باماكو أن تكون طلبت تدخل مجموعة »فاغنر«، 
»نزعته  بالتخلي عن  يوليو  في  ماكرون  وطالبت 
الناطق  تعبير  حد  على  الجديدة«  االستعمارية 
الذي  مايغا،  الكولونيل عبد اهلل  الحكومة،  باسم 

اتهم باريس بإثارة الكراهية العرقية.
على  رده  معرض  فــي  مايغا  موقف  وجـــاء 
اعتبر  بيساو،  في  ماكرون  بها  أدلى  تصريحات 
فيها أن »الخيارات التي اتخذها المجلس العسكري 
»غير  »فاغر«  مجموعة  مع  وعمله  اليوم«  المالي 

فعالة في مكافحة اإلرهاب«.
في  نفسها  وجدت  فرنسا  إن  محللون  ويقول 
عليها  يفرض  سياسي  منطق  بين  عالقة  مالي 
الخروج بأسرع وقت ممكن، وبين منطق فاعلية 
تصبح  أن  إلــى  البقاء  على  يحضها  عسكرية 
االضطالع  على  قادرة  المحلية  المسلحة  القوات 
بالمسؤولية. وقال خبير شؤون منطقة الساحل في 
»المعهد الفرنسي للعالقات الدولية«، آالن أنتيل، 
عملية  أن  أفغانستان  تجربة  ومنذ  حاليًا  »نعلم 
خارجية مع قوات غربية عدة ال يمكنها أن تستمر 
»محدودية«  على  مشددًا  األبــد«،  إلى  ميدانيًا 
تحكم »العمليات الكبرى التي تضم أعدادًا كبيرة 

من العناصر وتتطلب حضورًا ميدانيًا كبيرًا«.
القتالي  الدعم  »مزيد  نحو  التحول  أن  واعتبر 
من بعض كتائب الجيوش الوطنية وعمل القوات 
الخاصة والدعم الجوي، سيجعل الحضور السياسي 
التفريط  دون  من  بكثير،  أقل  لفرنسا  الظاهر 

بالفاعلية«.

● دورية لقوة »برخان« الفرنسية في تمبكتو في 14 يسمبر 2021



اقتصاد

كالم في األرقام

النسبة التي وصل لها التضخم 
في بريطانيا خالل يوليو، وهو 

األعلى في 40 عاما

قالوا

08

 15 تفريغ  والغاز،  النفط  لتصنيع  النوف«  »رأس  شركة  أعلنت 
ألف طن من زيت الوقود الثقيل بميناء رأس النوف، والذي يعتبر 
وذلك  بالمرافق،  الغاليات  لوحدة  البديلة  التشغيلية  المواد  من 
تشغيل  إلعادة  الشركة  إدارة  بها  تقوم  التي  التجهيزات  ضمن 

مصنع اإليثيلين قريبًا.
 )STEN POSEIDON( الناقلة  بأن  بيان  في  الشركة،  وأفادت 

غادرت ميناء رأس النوف، بعد تفريغ شحنة الوقود الثقيل.
»رأس  شركة  مسؤولو  أعلن  الجاري،  أغسطس  من  األول  وفي 
منتصف  قبل  اإليثيلين  مصنع  تشغيل  إعادة  عزمهم  النوف«، 
خمسة  استغرقت  تأهيله  إعادة  أن  موضحين  المقبل،  سبتمبر 

ماليين ساعة عمل.

15 ألف طن وقودا ثقيال لتشغيل مصنع اإليثيلني

يجب وضع رؤية قصيرة 
وطويلة األمد للمؤسسة 
الوطنية للنفط، 
التي ربما تحتاج إلى 
استشارات دولية فيما 
يتعلق بمستقبلها

محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير

% 10.1
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8909دوالر أميركي
4.9711يورو

5.8925الجنيه االسترليني
1.3024الريال السعودي
1.3316درهم إماراتي
0.7201اليوان الصيني

2022  /8/17 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

قدارة طرابلس-  الوسط بن  فرحات  النفط  مؤسسة  لرئيس  تصريحات 
بشأن تمويل وتنفيذ المشروع. ونفت المؤسسة حديثه 
إن  قائلة  المشروع،  في  أجانب  مستثمرين  دخول  عن 

التصريحات الخاصة بهذا الشأن جرى تحريفها.
من  المقصود  أن  بيان،  في  المؤسسة،  وأضافت 
النوف  رأس  مصفاة  تشغيل  »سرعة  هو  التصريحات 
تفاديًا لتآكلها، وهذا منطق علمي يأتي في إطار الحرص 
»المصفاة  أن  على  مشددة  العامة«،  المصلحة  على 
وهي  البحر،  من  وبالقرب  طويلة  سنوات  منذ  متوقفة 
بيئة تساعد على انتشار التآكل، وهو ما يستوجب إنهاء 

هذا التوقف حتى ال تفقد المصفاة«.
وتابعت أن »المختصين في هذه األمور يعلمون ذلك 
جيدًا، وحرصًا على وضع حلول لتشغيل المصفاة، طلب 
وفني  ومالي  قانوني  فريق  من  اإلدارة  مجلس  رئيس 
المصفاة  إقفال  عملية  إلنهاء  المتاحة  البدائل  عرض 
وتشغيلها«، حيث سيجرى عرض البدائل المقترحة من 

الفريق على مجلس اإلدارة لتقرير أكثرها جدوى.
بين  خالفات  وقعت  الماضية،  السنوات  وخالل 
لتكرير  اإلماراتية   - الليبية  والشركة  النفط  مؤسسة 

النفط )ليركو(، التي تملك وتدير المصفاة.

انتظام الغاز
 865 وصول  النفط  مؤسسة  أعلنت  ذلك،  إلى 
الكهرباء،  توليد  لمحطات  يوميًا  مكعبة  قدم  مليون 
قدم  ماليين   508 بـ  الغربي  الغاز  خط  على  توزعت 
لخط  يوميًا  مكعبة  قدم  مليون  و268  يوميًا،  مكعبة 
الشرقي، و89 مليون قدم مكعبة يوميًا لمحطة  الغاز 

السرير. كهرباء 
والسبت الماضي، أكدت المؤسسة في بيان انخفاض 
إنتاج الغاز نتيجة انقطاع الكهرباء، وتوقف مجمع مليتة 
استئناف  قبل  الجمعة،  العمل،  عن  بالكامل  الصناعي 
الشركة  غاز  من  المحالة  الكمية  لتبلغ  تدريجيًا  اإلنتاج 
إلى الشبكة الساحلية 356.6 مليون قدم مكعبة، فيما 
محطة  إلى  الفارغ  حقل  غاز  من  المحالة  الكمية  بلغت 
الغاز  88.6 مليون قدم مكعبة، وكمية  السرير  كهرباء 
 261 بنغازي  وشمال  الزويتينة  محطتي  في  المستلم 

مليون قدم يوميًا.
وتمكنت الشركة العامة للكهرباء من تشغيل معظم 
وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخاض ضغط الغاز، 
عليه،  كانت  ما  إلى  الكهربائية  الشبكة  وضع  وإعادة 

حسب البيان.

ق
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المبادئ  تطبيق  يعارض  األصدقاء  من  الكثير 
أم  السياسي  سواء  الليبي  الوضع  على  العلمية 
في  تبدأ  أن  وبمجرد  االجتماعي،  أم  االقتصادي 
بإخضاعها  ليبيا  في  األوضاع  تحليل  محاولة 
بإبداء  الكثيرون  ينبري  العلمية  للمقاييس 
ثم  ومن  التحليل،  هذا  صالحية  حول  الشكوك 

منه. اشتقاقها  تم  التي  والتوصيات  نتائجه 
التوجه،  هذا  أعارض  بالطبع  الشخصي  موقفي 
بحاالت  مرت  قبلنا  الشعوب  بأن  جازمًا  وأعتقد 
من  بكثير  أعمق  وأزمات  حالتنا،  من  بكثير  أسوأ 
وتطبيق  العلمي  البحث  بأن  وأؤمن  بها،  نمر  التي 
هي  اآلخرون  إليها  توصل  التي  الناجحة  الحلول 
التي  األزمات  من  للخروج  واألقصر  اآلمن  الطريق 

منها. للتخلص  نتخبط 
تفترض  التي  الشعوبية  أو  العشوائية  الطرق 
إال  تقود  أنها ال  أثبتت  الليبي،  العلمي  الفكر  غياب 
الستفحال الورطات، وبالتالي تعميق األزمة وزيادة 
بين  الجدل  يحتد  وبينما  منها،  الخروج  فرص عدم 
التعافي  أوضاع  هنا  علميًا  أناقش  أن  أود  الفريقين 
من  رصدها  تم  التي  االقتصادي  الركود  من 

االقتصادية. النظرية 
من  مشاهدتها  يمكن  كما  الرئيسية  األوضاع 
منحنيات  شكل  على  وهي  سيناريوهات   4 خالل 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النمو  شكل  تربط 
الزمنية.  بالفترات 
أربعة  المالحظ 
هيئة  على  انحناءات 
الالتينية  الحروف 
.»V«،»U«،»W«،»L«
على  التشديد  أود 
أن االقتصاد ال يتعافى 
عالجية  بسياسات  أال 
السلطات  تتخذها 
على  القطار  إلعادة 
في  الوقوع  فإن  ذلك  دون  الصحيحة،  القضبان 
تهديد  هو  واالجتماعية  السياسية  الفوضى  فخ 

حقيقي.
امتداد  فترات  إن  تقول  العملية  التجربة 
نتيجة  طرأ  الذي  الكبير  بالتحسن  تقلصت  الركود 
وارتباطها  االقتصادية  بالحقائق  المعرفة  زيادة 
ببعضها، حيث أصبح مدخل اإلصالح الشمولي هو 
تؤدي  الجزئية  المداخل  أن  أثبت  أن  بعد  الغالب 
يستهدف  التعافي.  نحو  المسير  اضطراب  إلى 
إلى  تقود  سياسة  تصميم  عمومًا  االقتصاديون 
في  الوقوع  وتتجنب  المتواصل  والنمو  االستقرار 
مع  أبدًا  يتعارض  ال  وهذا  االقتصادي،  الركود  فخ 
التي تسجل نموًا يصل  الدورة االقتصادية،  حقيقة 
إلى ذروته، ومن ثم تباطؤًا يصل إلى القاع في كل 

زمنية. فترة 
الركود في حال حدوثه  امتداد  فترة  التحكم في 
الحلول  إال  معها  ينفع  وال  وحساسة  دقيقة  مهمة 
فترة  جعل  هو  المبدئي  الهدف  الرصينة.  العملية 
التعافي  منحنى  جعل  مع  يمكن  ما  أقصر  الركود 
فيها  تم  التي  النقطة  إلى  للوصول  حدة  أكثر 
شكل  في  نشاهده  أن  يمكن  ما  وهذا  االنهيار، 
والعودة  يمكن  ما  أقصر  الركود  يكون  حين   »V«
أو  الودع  بضرب  يحدث  ال  هذا  وأسرع.  أقصر  منه 
سياسات  تصميم  إلى  يحتاج  بل  فقط،  بالتمني 
ألي  والتحوط  التوقع  حسن  على  مبنية  دقيقة 

جانبية. مضاعفات 
الركود  مع  تترافق  أن  يحدث  معينة  حاالت  في 
الذي  االقتصادي  للعرف  عكسًا  التضخم  ظاهرة 
يتجمد  أن  إما  العام  األسعار  مستوى  أن  إلى  يشير 

االستهالكي. اإلنفاق  انخفاض  نتيجة  ينخفض  أو 
يعني  ال  الركود  جانب  إلى  التضخم  استمرار  إن 
غير  االقتصاد  في  العرض  آليات  أو  الصناعة  أن  إال 
بسبب  الطلب  في  االنخفاض  امتصاص  على  قادرة 
المرونة القليلة للتنقل بين السلع. هذا يؤدي نظريًا 
إلى الوقوع في مطب تمدد فترة الركود لتتوافق مع 
شكل »U« وما قد يزيد امتداد فترة هذا الركود هو 

السياسات الخاطئة للسلطات النقدية والمالية.
هي  الوضع  هذا  مثل  في  المطلوبة  السياسات 
مباشرة  إما  االستثمارات،  تشجيع  على  التركيز 
مباشرة  بالدخول  الحكومي  القطاع  طرف  من 
لمثل  قادت  التي  االنحرافات  لتصحيح  السوق  إلى 
المحلية  االستثمارات  بتشجيع  ،أو  الركود  هذا 
للدفع  األموال  مزيد  تخصيص  على  األجنبية  أو 

اإلنتاجية. بالمشاريع 

الوضع االقتصادي في ليبيا ) 1- 2(

محمد أحمد *

بين المواطنين للحصول على الوقود.
ودشنت حكومة الدبيبة في أكتوبر من العام 2021، 
بحقل  أوباري  بمنطقة  للنفط  مصفاة  إنشاء  مشروع 
مصطفى  وقتها  النفط  مؤسسة  رئيس  وقال  الشرارة. 
صنع اهلل، إن المشروع تنفذه شركة زالف، ويهدف إلى 
بتكلفة  الجنوبية  المنطقة  إلى  الوقود  إمدادات  توفير 

مالية أقل.
المشروع  إنشاء  من  المتوقعة  األرباح  صافي  ويقدر 
استرداد  المتوقع  ومن  سنويًا؛  دوالر  مليون   75 بنحو 
رأس المال خالل سبع سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه 
حسين  المهندس  زالف،  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
لالنتهاء  المتوقعة  المدة  أن  وأوضح  الذي  أبوسليانة، 
وعامين  عامين  بين  تتراوح  المصفاة  مشروع  من 

ونصف العام.

خالف قانوني
حول  قانوني  جدل  دار  الماضي  يناير  ومطلع 
إيقاف  المحاسبة  ديوان  طلب  إذ  المصفاة،  مشروع 
مشروع  بتمويل  الخاصة  والقرارات  اإلجراءات  كافة 
لكن  القوانين،  لمخالفتها  الجنوب  مصفاة  إنشاء 
»ال  إنه  وقالت  في  ذلك  على  ردت  النفط  مؤسسة 
مشاريع  بإيقاف  المطالبة  المحاسبة  لديوان  يجوز 
تعاني  لمنطقة  المكانية  بالتنمية  تتعلق  استراتيجية 
قانون  في  المفصل  بعمله  قيامه  دون  الحرمان، 
وأصول  معايير  على  تقوم  نتائج  على  وبناء  إنشائه، 
على  اعتمادًا  يعمل  وأن  عليها،  متعارف  محاسبية 

العام«. الصالح  تحقيق  الحياد بهدف 
آخر،  آخر حول مشروع مصفاة  دار جدل  أيام،  وقبل 
الجدل  هذا  في  تسببت  إذ  النوف،  رأس  مصفاة  هي 

ديوان المحاسبة في يناير الماضي: 
يجب إيقاف إجراءات تمويل المصفاة 

ألنها مخالفة للقانون

 قرار سابق بتولي »المالية« تمويل 
المشروع.. والربح المتوقع 75 

مليون دوالر سنوياً

مؤسسة النفط تعد بالبدء في مشروع مصفاة الجنوب قريبا

* خبير اقتصادي ليبي

يتكلف نحو 3 مليارات دينار..

● منشآت نفطية في حقل الشرارة

● مقر مصرف ليبيا المركزي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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يجب تشجيع االستثمارات 
إما مباشرة من طرف القطاع 

الحكومي أو عبر القطاع 
االستثماري المحلي أو األجنبي

باشاغا يطالب بتعديل سعر صرف الدينار
من  المكلفة  الحكومة  رئيس  طالب 
مجلس  باشاغا،  فتحي  النواب  مجلس 
بتعديل  المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة 
انعقاد  الدينار، وذلك خالل  سعر صرف 

للمصرف. النقدية  السياسات  لجنة 
باشاغا  لحكومة  تابع  حساب  ونشر 
رئيس  إلى  مراسلة  »فيسبوك«،  على 
ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  وأعضاء 
على  بالعمل  فيها  يطالب  المركزي، 
العمالت  أمام  الدينار  قيمة  تعزيز 
القدرة  رفع  في  يسهم  مما  األجنبية، 

للمواطن. الشرائية 
رقم  بالقانون  باشاغا  واستشهد 
التدابير  أخذ  بشأن   2015 لسنة   1
االضطرابات  لمعالجة  المناسبة 
أو  كانت  محلية  المالية،  أو  االقتصادية 
االقتصادية  األزمة  إلى  بالنظر  دولية، 
الخانقة التي يمر بها االقتصاد الوطني.

المركزي  المصرف  طالب  كما 
رشيدة  نقدية  سياسة  بـ»انتهاج 
من  تحد  التي  القرارات  واتخاذ 
من  وتقلل  التضخم  مستويات  تفاقم 

وقيمة  صرف  سعر  على  الضغوطات 
الليبي«. الدينار 

األزمة  تداعيات  إلى  وأشار 
الحاد  واالرتفاع  العالمية  االقتصادية 
أن  خاصة  األولية،  السلع  أسعار  في 
االستيراد  على  كلية  شبه  تعتمد  ليبيا 
الخارجي، مما »أثر على انخفاض القوة 
وانعكست  المحلية  للعملة  الشرائية 
عواقبه على حياة المواطنين«، بحسب 

ما جاء في المراسلة.
لكبح  خطة  »وضع  إلى  باشاغا  ودعا 
قيمة  وتعزيز  التضخمي  الركود  ظاهرة 
الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية، 
بمستويات  التحكم  في  يسهم  مما 
الليبية«.  السوق  في  السلع  أسعار 
وتعهد باتخاذ حكومته كافة اإلجراءات 
اإلنفاق  بتخفيض  الكفيلة  والترتيبات 
الذي  وبالقدر  التضخم،  في  المتسبب 
يتوافق  وبما  المواطنين،  على  يؤثر  ال 
النقدية  المصرف  سياسة  أدوات  مع 
صرف  سعر  تعديل  بقواعد  المتعلقة 

الدينار.

للنفط إن مشروع مصفاة  الوطنية  المؤسسة  قالت 
أعدت  الذي  المشروع  وهو  قريبًا،  النور  سيرى  الجنوب 
عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

الدبيبة اإلذن للتعاقد على تنفيذه في مارس الماضي.
النفط  لتكرير  مصفاة  إنشاء  على  المشروع  ويتركز 
بحقل  المحروقة  الغازات  من  الطهي  غاز  واستخالص 
600 مليون  ليبيا، بقيمة  النفطي جنوب غرب  الشرارة 

يورو، أو ما يوازي 3 مليارات و73 مليون دينار.
خليفة  النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  وأكد 
مصفاة  مشروع  أن  الماضي،  الثالثاء  عبدالصادق، 
الحكومة  أن  مضيفًا  التحقق،  من  قريبًا  بات  الجنوب 
»المشروع  بهذا  كبيرًا  اهتمامًا  توليان  والمؤسسة 
اجتماع  هامش  على  تصريحاته  حسب  االستراتيجي«، 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة وأعضاء 

من المجلس مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية.
ووجه بن قدارة خالل االجتماع، تعليماته إلى شركة 
وقود  توزيع  محطات  بإنشاء  النفط  لتسويق  البريقة 
المؤسسة  أن  إلى  مشيرًا  الجنوب،  مناطق  مختلف  في 
ستستضيف  التي  سبها،  مدينة  في  لها  فرعًا  ستفتتح 

أيضًا مقر شركة زالف ليبيا إلنتاج واستكشاف النفط.

»المالية« توفر موارد تمويل المشروع
المصفاة  التعاقد على مشروع  ونص قرار اإلذن على 
الصادر في مارس الماضي، على أن تتولى وزارة المالية 
تعمل  أن  على  المشروع،  لتمويل  الالزمة  الموارد  توفير 
الوزارة ذاتها على إجراء التسويات المالية الالحقة للمبلغ 
المخصص »على قوة الباب الثالث لألعوام المالية 2022 
المقررة للمؤسسة  - 2023 دون اإلضرار بالمخصصات 
العامة  الميزانية  من  الثالث  بالباب  للنفط  الوطنية 

للدولة«، وفق نص المادة الثالثة من القرار.
أبوجناح وقتها:  الحكومة رمضان  نائب رئيس  وقال 
في  أهلنا  وينتظره كل  أصبح حقيقة  الذي  الحلم  »هذا 
فزان«، موضحًا أنه يأتي ضمن مشاريع »عودة الحياة« 
عاجلة  تنموية  مشاريع  لتنفيذ  الحكومة  دشنتها  التي 
انفجار  كارثة  تقع  أن  قبل  وذلك  لمواطنين؛  لخدمة 
صهريج للوقود في بلدية بنت بية بالجنوب في األول 
حالة   25 وفاة  عن  أسفر  مما  الجاري،  أغسطس  من 
وإصابة نحو 70 آخرين، وهو الحادث الذي شهد تدافعًا 
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بحكومة  االستخدام  لشؤون  والتأهيل  العمل  وزارة  وكيل  بحث 
الوحدة الوطنية الموقتة، علي الهادي ضو، أوضاع العمالة الفليبينية 
ليبيا  في  الفليبين  سفارة  بأعمال  القائم  مع  لقاء  خالل  ليبيا،  في 

ورئيس البعثة الدبلوماسية، رويل غ. كساكالنغ.
وناقش االجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس، اإلثنين، 
تفعيل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المستقبل فيما 

يخص المجال العمالي، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.
والتأكيد على  ليبيا،  الفليبينية في  العمالة  دور  الطرفان  وتناول 
العمالة األجنبية، بما في  أهمية وضرورة تسوية وحفظ كل حقوق 
ذلك العمالة الفليبينية التي كانت تعمل في ليبيا، وتوفير بيئة عمل 

آمنة لهم.

أوضاع العمالة الفليبينية قيد النقاش
إحالة مرتبات العاملني بمديريات األمن إلى »الداخلية« مباشرة

السعر بالدوالرنوع الخام

92.41برنت

86.66غرب تكساس

94.97دبي

100.04سلة أوبك

94.49خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/17/ 2022

استالم ملفات االستفادة من القروض 
السكنية ببنغازي.. أول سبتمبر

تراجع التضخم في السودان 
خالل يوليو

نقل تبعية شركة
 »توزيع الغاز« إلى وزارة النفط

لبرنامج  الفرعية  للجنة  اجتماع  عقد  بنغازي  بلدية  أكدت 
اإلقراض لإلسكان الشبابي واألسر المحتاجة بالبلدية ألول 
مرة، مشيرة إلى تحديد 46 موقعًا الستالم ملفات الراغبين 
في االستفادة من البرنامج، خالل الفترة من أول سبتمبر إلى 

15 من الشهر ذاته.
الماضي،  اإلثنين  عقد  االجتماع  أن  البلدية  وأوضحت 
عمران  الصقر  للبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  برئاسة 
بوجواري، وعضوية مدير مصرف االدخار واالستثمار العقاري 

في بنغازي منهل محمد السنوسي، ومسؤولين آخرين.
من  اللجنة  لعمل  آليات  وضع  على  االتفاق  إلى  وأشارت 
بينها إعالن المستندات المطلوبة وتحديد 46 موقعًا، يجري 
من خاللها استالم ملفات المواطنين المتقدمين لالستفادة 

من برنامج اإلقراض لإلسكان الشبابي واألسر المحتاجة.
الفترة  خالل  سيكون  الملفات  استالم  أن  البيان  وأضاف 
وفقًا  ذاته،  الشهر  من   15 إلى  سبتمبر  من  األول  من 
للمواقع التي يتم تحديدها الحقًا، منوهة إلى أن المواطنين 
المعنيين يمكنهم تسليم مستنداتهم في مقر أي من مواقع 

اللجان التي سوف يعلن عنها. 

معدل  إن  السودان  في  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  قال 
يوليو  في   125.41% إلى  انخفض  السنوي  التضخم 
وكالة  حسب  يونيو2022،  في   148.88% من  الماضي 

»رويترز«.
أسعار  السودانية  السلطات  رفعت  يوليو،   23 وفي 
أعلنت  إذ  أشهر،  ثالثة  خالل  الرابعة  للمرة  المحروقات 
من  مخاوف  أثار  مما  األسعار  في   15% تقارب  زيادة 

السلع األساسية. انعكاس ذلك على أسعار جميع 
للمستهلك  يوزع  البنزين  لتر  أصبح  للزيادة،  ووفًقا 
748 جنيهًا  1.4 دوالر مقابل  760 جنيهًا؛ أي نحو  بواقع 

الجازولين. للتر 

الموافقة  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  قررت 
إلى  الغاز  وتوزيع  لنقل  العامة  الشركة  تبعية  نقل  على 

وزارة النفط والغاز بداًل عن وزارة اإلسكان والتعمير.
عمل  »طبيعة  إلى  القرار  ذلك  الحكومة  وأرجعت 
النفط  قطاع  عمل  وطبيعة  يتماشى  الذي  الشركة 
اإلثنين  وزرائها،  مجلس  اجتماع  خالل  وذلك  والغاز«، 
محمد  الحكومة  باسم  الناطق  ذكر  حسبما  الماضي، 

حمودة.
وملكية  تبعية  نقل  على  المجلس  وافق  كما 
إلى  العمراني«  والتطوير  للتهيئة  الليبية  »الشركة 
اإلجراءات  ضمن  العمراني،  واالستثمار  االدخار  مصرف 
الشبابي  اإلسكان  مبادرة  لتنفيذ  والالزمة  المطلوبة 

المحتاجة. واألسر 
تسمية  إعادة  على  الموافقة  المجلس  قرر  كذلك، 
»المعهد  إلى  والمحاسبي«  المالي  التدريب  »معهد 
وذلك  المالية،  لوزارة  التابع  العامة«  للمالية  الليبي 
ويكون  ورسالته...  رؤيته  مع  »يتماشى  أن  بغرض 
له  وتكون  المالي  بالجانب  المتعلقة  األمور  لكل  شاماًل 

المميزة«. عالمته 
اإلذن  منح  على  الموافقة  أيضًا  المجلس  وأعلن 
الخارجية  وزارة  بين  التفاهم  مذكرة  العتماد 
في  الدولي،  للتعاون  األلمانية  الفدرالية  والمؤسسة 
تحقيق  في  واإلسهام  اإلنمائي  الفني  »التعاون  إطار 
الخاصة بتوثيق  المستدامة والسياسات  التنمية  أهداف 

الدولية«. التضامن  روابط 

الطويل األجل إلى وصول العجز المالي، كنسبة من 
ليبيا،  في   6.118% إلى  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 

.81% إلى  الليبيين  البطالة وسط  وارتفاع نسبة 
النفط أسعار 

وهو  األساس  خط  سيناريو  »اإلسكوا«  ووضعت 
ستتخذه  االقتصادية  اآلفاق  كانت  الذي  المنحى 
سعر  متوسط  أن  بافتراض  الحرب،  تندلع  لم  لو 
إلى  واستندت  للبرميل.  دوالر   70 يبلغ  النفط 
حيث  النزاع،  آثار  حول  البديلين  السيناريوهين 
يستند السيناريو البديل األول على فرضية أن النزاع 
النفط  أسعار  متوسط  فيبلغ  األجل،  قصير  سيكون 
السيناريو  ينطلق  حين  في  للبرميل،  دوالر   100
يكون  حيث  األجل،  طويل  لنزاع  تصور  من  الثاني 
ويتوقع  للبرميل.  دوالر   170 النفط  أسعار  متوسط 
العربية  للمنطقة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  أن 
بنسبة %18.5 في العام 2022 تحت سيناريو النزاع 
النزاع  تحت سيناريو   78.4% وبنسبة  األجل  القصير 

11 مليار دوالر. الطويل األجل بخسارة تعادل نحو 
طور  في  العالم  بلدان  معظم  تزال  ال  وبينما 
يكون  أن  يتوقع  »كوفيد19-«،  جائحة  من  التعافي 
االقتصاد  على  تداعيات شديدة  أوكرانيا  في  للحرب 
أسعار  ارتفاع  التداعيات  هذه  وتشمل  العالمي. 
الغذائي  األمن  وتهديد  الرئيسية،  والسلع  الطاقة 
في العديد من أنحاء العالم، ويختلف حجم األثر من 
البلد،  اقتصاد  مكونات  على  ويعتمد  آخر،  إلى  بلد 
وعلى قدر ارتباطه التجاري والمالي مع بلدي النزاع.

النمو معدل 
التصدير  كثيفة  الخليجي  التعاون  وبلدان مجلس 
انتعاش  من  اقتصاداتها  ستستفيد  ولذا  للنفط؛ 
 ،2021 العام  في  أصاًل  بدأ  الذي  النفط،  أسواق 
 ،2014 وستشهد أسرع وتيرة في نموها منذ العام 
أسعار  ارتفاع  من  أيضًا  البلدان  هذه  وستستفيد 
الروسي  االتحاد  بين  النزاع  عن  الناجم  النفط 

وأوكرانيا.
أن  المتوقع  فمن  األخرى،  العربية  البلدان  أما 
إذ  األزمة،  قبل  متوقعًا  كان  مما  أبطأ  نموها  يكون 
العربية  البلدان  على  النفط  أسعار  ارتفاع  سيثقل 
فيها  الغذائي  األمن  وسيتعرض  الدخل،  متوسطة 
االتحاد  على  االقتصادية  العقوبات  نتيجة  للخطر 
ستسببه  التي  اإلمداد  سالسل  واضطراب  الروسي، 
البلدان تقلص  العسكرية، وستواجه بعض  األعمال 

الرسمية. اإلنمائية  المساعدة 

الوحدة  حكومة  باسم  الناطق  أعلن 
موافقة  حمودة،  محمد  الموقتة  الوطنية 
مجلس الوزراء في اجتماعه اإلثنين الماضي، 
بمديريات  العاملين  مرتبات  »إحالة  على 
عن  بداًل  الداخلية  وزارة  ديوان  إلى  األمن 

إحالتها لمديريات األمن بشكل مباشر«.
الرغبة  إلى  القرار  ذلك  الحكومة  وأرجعت 
النواحي  من  العمل  سير  »تنظيم  في 

تنفيذ  الداخلية  تتولى  بحيث  اإلدارية، 
المرتبات بشكل مباشر، بما يضمن معالجة 

التغييرات بشكل سريع من خالل الوزارة«.
قرار  إصدار  على  المجلس  وافق  كما 
التدريبية  الدورة  اجتازوا  من  بتعيين 
الضباط  بكادر  التعيين  لغرض  تعقد  التي 
الشرطة  بجهاز  الضباط  كادر  إلى  وضمهم 

القضائية. 

سيناريوهان لتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على االقتصاد الليبي
رسمتهما لجنة »اإلسكوا« األممية:

● موظف في احد الحقول لتابعة لشركة سوناطراك الجزائرية

 مخاوف من تراجع الطلب على النفط في ظل الوضع االقتصادي القاتم عالمًيا

● جانب من االجتماع األول للجنة الفرعية الخاصة بالقروض السكنية في بنغازي

● سوق شعبية في ليبيا

● إحدى األسواق السودانية

● أوروبا تستعد لشتاء صعب مع ارتفاع أسعار الغاز

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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القاهرة- الوسط

النفط يتراجع مع انخفاض التضخم األميركي
سعر الغاز ارتفع في أوروبا..

الثالثا  أسواق  في  تراجعها  النفط  أسعار  واصلت 
إلى  أوروبا  في  الغاز  أسعار  ارتفعت  فيما  الماضي 
كلتا  في  يؤجج  ما  مارس،  منذ  مستوياتها  أعلى 

ركود. من  المخاوف  الحالتين 
توقعات  وسط  الرئيسية  األسهم  أسعار  وارتفعت 
 75 االقتراض  كلفة  الفدرالي  االحتياطي  رفع  بعدم 
الشهر  التوالي  على  الثالثة  للمرة  أساسية  نقطة 
الواليات  في  التضخم  تراجع  أعقاب  في  المقبل، 

لمتحدة. ا
القاتمة  اآلفاق  إزاء  القلق  يتصاعد  ذلك  ومع 
في  االقتصادات  تباطؤ  وسط  االقتصادي  للنمو 
النفط  أسعار  انخفاض  إلى  يؤدي  ما  العالم  أنحاء 
االستثمارات  محللة  قول  وفق  الطلب،  لتراجع  تحسبا 
ستريتر  سوزانا  النسداون،  هارغريفز  لدى  واألسواق 

برس«. »فرانس  لوكالة 
وبلغ  الرئيسيين  الخامين  عقود  وتراجعت 
تراجع  الماضيمع  اإلثنين،   3% نحو  انخفاضها 
ضعيفة  اقتصادية  مؤشرات  وسط  الطلب  توقعات 

الصين. وخصوصا  الكبرى  االقتصادات  لدى 
النووي االتفاق  مفاوضات  تأثير 

إلى  التوصل  احتمال  حول  المؤشرات  وشكلت 
دفع  إضافيًا  عاماًل  إيران  مع  النووي  االتفاق  إحياء 
النفط  عودة  يتيح  قد  أنه  إذ  التراجع؛  إلى  األسعار 
إن  محللون  وقال  العالمية.  األسواق  إلى  اإليراني 
ما  يوميا،  برميل  مليون   2.5 توفر  أن  يمكن  طهران 
المفروضة  العقوبات  أعاقتها  التي  اإلمدادات  يعزز 

أوكرانيا. غزوها  على  ردًا  روسيا  على 
انخفاض  في  ساهم  ما  إنتاجها،  ليبيا  زادت  كما 
أشهر  ستة  في  مستوياتها  أدنى  إلى  األسعار 
اندالع  بعد  تحققت  التي  المكاسب  على  والقضاء 
حذروا  المحللين  بعض  لكن  أوكرانيا.  على  الحرب 
بعض  يستغرق  قد  إيران  مع  التفاق  التوصل  أن  من 

المقبلة. األميركية  االنتخابات  بسبب  الوقت، 
إن  الوطني  أستراليا  بنك  من  أتريل،  راي  وقال 

الناخبين  إيران قد ال يحظى بشعبية لدى  »اتفاقا مع 
قبل  ذلك  تصور  الصعب  من  لذا  األميركيين، 
نوفمبر«.  في  الرئاسية  الوالية  منتصف  انتخابات 
إلى  تميل  الحالي  الوقت  في  األسواق  »لكن  وأضاف 
اتفاق... زادت من  إلى  التوصل  التفاؤل، واآلمال في 

النفط«. أسعار  هبوط 
وكان االتحاد األوروبي يدرس رد إيران على نص 
العام  المبرم  النووي  االتفاق  إحياء  بشأن  »نهائي« 
محادثات  في  قدمه  والذي  الكبرى  القوى  مع   2015

اإلثنين  المتحدة  الواليات  قالت  فيما  فيينا.  في 
االتحاد  في  الخارجية  السياسة  منسق  ستبلغ  إنها 
الذي  النص  على  ردها  بوريل  جوزيب  األوروبي 

أغسطس. من  الثامن  في  قدمه 

الغاز أسعار 
الطبيعي  للغاز  المرجعي  السعر  ارتفع  أوروبا،  وفي 
إلى  وصوال   ،4.7% بنسبة  إف(  تي  )تي  الهولندي 
أعلى  وهو  الساعة،  في  للميغاوات/  يورو   230.50

أي بعد وقت قصير من  له منذ مطلع مارس  مستوى 
ألوكرانيا. الروسي  الغزو  بدء 

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  اتهم  بدوره، 
أوكرانيا  في  الحرب  أمد  بإطالة  المتحدة  الواليات 
روسية  عسكرية  منشأة  في  انفجارات  وقعت  فيما 
من  موسكو  ضمتها  التي  القرم  جزيرة  شبه  في 
شعب  »تستخدم  واشنطن  إن  بوتين  وقال  أوكرانيا. 
اإلدارة  تزويد  منتقدًا  للمدافع«  كوقود  أوكرانيا 

باألسلحة. لكييف  األميركية 

وكاالت - الوسط

االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  توقعت 
تعكس  أن  »اإلسكوا«،  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
على  اقتصادية  مخاطر  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب 
يحتمل  حيث  طويل،  ألمد  استمرت  حال  في  ليبيا، 
إلى  الليبية  السلطات  لدى  المالي  العجز  يرتفع  أن 
سوف  ذلك-  مع  لكن-   ،4.5% والتضخم   6.118%

200 مليون دوالر. تكسب خزينة الدولة 
وتشير »اإلسكوا« إلى أن ليبيا، التي تقبع ضمن 
سوف  داخليًا،  صراعًا  تعيش  التي  البلدان  قائمة 
النزاع  سيناريو  تحت  األوكرانية  األزمة  من  تستفيد 
إذا  النمو، »ولكن  ارتفاع في  األجل، بتسجيل  قصير 
أن  المتوقع  فمن  الصيف  فصل  بعد  النزاع  استمر 
وسورية  ليبيا  فيها  بما  البلدان  مجموعة  تسجل 
أقل  أي   ،3.5% بنسبة  نمو  معدل  واليمن  والعراق 
بنحو 47.0 نقطة مئوية من توقعات ما قبل األزمة، 

600 مليون دوالر«. أي ما يعادل خسارة قدرها 
أسعار  بارتفاع  مشفوعة  السلبية  التوقعات  وهذه 
في  البلدان،  هذه  اقتصادات  في  الغذائية  المواد 
أسعار  ارتفاع  من  والعراق  ليبيا  ستستفيد  حين 
تحت  دوالر  مليون   200 ليبيا  فتكسب  النفط، 
مليون   500 والعراق  األجل  الطويل  النزاع  سيناريو 

دوالر.

والتضخم المحلي  الناتج 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  »اإلسكوا«  وقدرت 
 ،3.5% بلغ  تضخم  مقابل  ب8.71%  ليبيا  في  حاليا 
الناتج  فإن  األجل،  قصير  السيناريو  وفق  لكن 
مقابل   9.10% إلى  يرتفع  سوف  المحلي  اإلجمالي 
مليون  بواحد  األوكراني  النزاع  عن  ناجمة  خسائر 
3.9 %. أما في حال كان  دوالر وارتفاع التضخم إلى 
المحلي  الناتج  نمو  يرتفع  فقد  األمد  طويل  النزاع 

.4.5% %9.37 بخسائر مليوني دوالر وتضخم  إلى 

والدَّين المالي  العجز 
تحت  لها  تقرير  في  األممية،  اللجنة  وتوقعت 
اقتصادات  على  أوكرانيا  في  النزاع  »تأثير  عنوان 
االقتصادية  التطورات  مسح  العربية:  البلدان 
تشهد  أن  العربية«،  المنطقة  في  واالجتماعية 
أوضاعها  في  تدهورًا  بالنزاع  المتأثرة  البلدان 
المالية ولكن مع محافظتها على مستويات مستقرة 
من الدين؛ إذ تشير اإلسقاطات تحت سيناريو النزاع 

توقعات بوصول العجز المالي 
إلى 6.1 % وارتفاع البطالة

 إلى 81 % في ليبيا حال طالت الحرب

السيناريو قصير األجل: ارتفاع 
الناتج المحلي إلى 9.10 % 
مع ارتفاع التضخم إلى 3.9 %



يا تقنعني يا نقنعك!
صالح الحاراتي

رأي

الذئب املنفرد!

التنظيمات السياسية في ليبيا 1969-1952 )1(

رافد علي

سالم الكبتي

هل من املمكن إجراء 
االنتخابات قبل فوات األوان؟

يقول المثل الليبي الشعبي
»بعد ما ***، لمت ***** « !

والمعنى العام هو أنها حاولت تصليح ما أفسدته بعد فوات األوان!
بظهورها اإلعالمي المتكرر، بدأت المستشارة األممية ستيفاني وليامز »لملمة« أوراقها استعدادا 

ًلكتابة مذكرتها الثانية واألخيرة
.)The Last Supper فى كتاب قد تسميه )العشاء األخير

جنيف  حوار  في  المشاركين  عضوًا،  الـ75  فساد  في  وليامز  األممية  المستشارة  شاركت  فبعدما 
بالرغم من طعن  للوزراء  رئيسًا  الدبيبة  عبدالحميد  اختيار  أسفر عن  الذي   ،)2021 )فبراير  التاريخي 
بعض المشاركين في الحوار، تصف المستشارة األممية ستيفاني وليامز هؤالء األعضاء الـ75 بأنهم 

شلة من االنتهازيين!
وبعدما وافقت على تاريخ االنتخابات في نهاية العام الفائت وأسهمت في تأجيله إلى تاريخ غير 
مسمى، ها هي السيدة وليامز تعلن أن االنتخابات ال زالت »ممكنة« قبل نهاية هذا العام )2022( 

.)Al Hurra TV( بحسب لقائها الصحفي منذ أيام في قناة »الحرة« لسان الحكومة األميركية
وحيث إنه ال يفصلنا عن نهاية هذا العام إال أربعة أشهر تقربًا، فهي تسوق لنا أحالم االنتخابات 

كاللعب في الوقت الضائع )كسراب(!!
الدبيبة في  بين حكومتين؛ حكومة عبدالحميد  المنقسم  الحالي  ليبيا  هل هذا ممكن في وضع 
طرابلس الغرب، التي يتحكم فيها عدد من الميليشيات، وحكومة فتحي باشاغا ومقرها في منتصف 

البالد بمدينة سرت، والتي تعمل تحت مظلة البرلمان والجيش الليبي في شرق البالد وجنوبها.
والواقع أن هناك قوتان تسيطران على الوضع الراهن في البالد؛ قوة المال المتمثلة في مصرف 
ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للنفط، وهذه القوة تخضع لحكومة الدبيبة في غرب البالد، والقوة 

األخرى هي قوة السالح المتمثلة في الجيش الليبي المتحكم في شرق ووسط وجنوب البالد.
والمجلس  االستشاري  والمجلس  النواب  في مجلس  المتمثلة  الناعمة  القوة  أيضًا سلطة  وهناك 

األعلى للدولة، ولكن ليس ألي من هذه السلطات قدرة تنفيذية فاعلة على أرض الواقع.
أربــع  قــرابــة  وبــعــد   ،2011 فبراير  مــن  عشر  السابع  لــثــورة  عــشــرة  الــحــاديــة  السنة  فــي 
الليبية  الشؤون  في  وليامز  ستيفاني  »الجاسوسياسية«  السيدة  تدخل  من  سنوات)2022-2028( 
من  السياسية«  بـ»النخبة  الوقت  ذلك  في  وصفتهم  من  مع  المتكرر  ولقائها  والخارجية  الداخلية 
الليبيين المتمركزين في مناصب الحكم، ها هي األن توجه لهم انتقادات الذعة من خالل حوارها 
مع موقع »ميدل إيست مونيتورز middle-east Monitors«، بأنهم »انتهازيون« ال يهتمون إال 
بـ»مصالحهم الخاصة«، ويمكن »شراؤهم بتذكرة سفر«. هذا وصف مشابه جدًا لما ذكره الممثل 
إلى  إشارة  في  يوم«،  كل  جدي  مليونير  »يخلق  ليبيا  في  بأنه  صرح  حيث  سالمة،  غسان  األممي 

الفساد المنتشر بشكل واسع بين السياسيين الليبيين.
الذين نصبوهم  المواطنين  يمثلون من  الوطن، وال مصالح من  فعاًل ال يهتمون بمصالح  فهم 

في هذه الكراسي الالصقة.
من  ديسمبر   24 في  مقررة  كانت  التي  المستحقة،  االنتخابات  بخصوص  هو  اآلن  المهم  واألمر 
اللببي »نحو  الشعب  قرابة ثلث  قام  باهتمام شعبي كبير، حيث  التى حظيت   ،2021 الماضي  العام 
2.8 مليون ناخب« بالتسجيل فيها. والسؤال األهم هو: هل من الممكن إجراء انتخابات نزيهة في 

نهاية هذا العام ولربما بتاريخ 24 ديسمبر 2022؟!
الشارع الليبي في انتظار أعضاء البرلمان الليبي »الموقر« أن يجتمعوا إلقرار قوانين تسمح بإجراء 
الشارع ويكون مصيرهم مماثاًل لمصير  هذه االنتخابات المستحقة قبل فوات األوان وقبل أن يثور 

برلمانيي العراق، فقد يفعل الليبيون ما فعله العراقيون أو أكثر، ببرلمانهم الموقر!
السابق في موقع »بوابة  التشابه كما جاء في مقالنا  قريبتي  والعراقية  الليبية  الحالتان  )وتصبح 

الوسط« منذ أيام(.
العسكر  رجال  ترشح  بسبب  الرئاسية  االنتخابات  حول  واعتراضات  توافق  عدم  هناك  إن  وحيث 
ومزدوجي الجنسية لالنتخابات الرئاسية، فالفرصة قد تكون سانحة للقيام بانتخابات برلمانية فقط، 

مما يتيح المجال لالتفاق على بنود انتخابات رئاسية في الوقت المناسب، إذا ما لزم األمر!
ليبيا تناديكم إلنقاذها، وليس التعيش والتعايش من وراء أنقاضها.

رمضان بن عامر

صاحب  رشدي،  سلمان  اغتيال  محاولة  خبر 
أيام  قبل  شيطانية،  آيات  الشهيرة  الرواية 
التأكيد  خالل  من  العالم  هز  ماضية،  قليلة 
زالت  الدينية بإحالل دمه ما  الفتوى  على أن 
وبعد  صدورها،  على  عقود  مرور  رغم  حية، 
صيف  الخميني  اهلل  روح  اإلمام  مُفتيها  وفاة 

.1989
موقف العالم اإلسالمي من آيات شيطانية 
من  ــادرة  نـ حــالــة  يشكل  ــه  أن فــي  شــك  ال 
والشيعي،  السني  التيارين  بين  التوافق 
كرواية  الحمراء  للخطوط  تجاوزًا  باعتبارها 
ارتكز فيها مؤلفها على ما يعرف في تقنيات 
بين  تمزج  التي  السحرية،  بالواقعية  الرواية 

الواقع والخيال.
العالم  قادة  استبق  الذي  الخميني،  اإلمام 
في  شك  ال  حينها،  بفتواه  جميعًا  اإلسالمي 
خالل  من  رشــدي  مع  القضية  شخصن  أنه 
تحاكي  التي  شيطانية  بآيات  اإلمام  شخصية 
ساخر،  بأسلوب  شيطانية  بآيات  شخصيته 
محرضًا  يبدو  السردية  في  اإلمام  فشخصية 
وبــذات  الغربي،  العالم  مــن  الــثــورة  على 
تجاهه.  عدوانية  اإلمــام  يشهر  اللحظة، 
إيران  أن  إلى  الداعية  الفكرة  نجاعة  أن  كما 
الخميني حينها كانت تسعى عبر تلك الفتوى 
بالمنطقة  دينية  كزعامة  موقعها  لتعزيز 
باإلقليم،  الثقافية  السيطرة  سياسة  ضمن 
رصين،  تحليلي  بمنطق  تحظى  الفكرة  هذه 
حلقة  والثقافة  الدين  ظل  الحقبة  تلك  ففي 
والرجعية  التقدمية  بين  الصراع  حلقات  من 
جهة  من  الخشنة،  والمقاربات  جهة،  من 
الشيعي  بين  أشُــدهــا  على  كانت  ثانية، 
اإليرانية  الثورة  تصدير  شعار  تحت  والسني، 
تلك  في  األولى  الخليج  حرب  أيام  للمنطقة 

العقدية الساخنة في كل شيء.
األخير  ــداء  ــت االع قصة  ــر  أم فــي  المثير 
نيويورك  بمدينة  رشـــدي  سلمان  على 
أبواب  تفتح  باتت  القضية  أن  األميركية، 
المنفرد  الذئب  موضوع  في  مجددًا  التفكير 
المنفرد  والذئب  الشيعي.  التيار  من  القادم 

والعشرين  الرابع  في  ليبيا  استقالل  عشية 
نهايته  العام من  اقترب   1951 من ديسمبر 
وأوقد العالم الشموع في الساحات والشوارع 
الشتاء  فصل  متواصلة.  الصقيع  أيام  وظلت 
جيدًا.  الليبيون  يعرفها  التي  الباردة  بلياليه 
خالل  من  سوى  الغالب  في  دفء  ثمة  ليس 
رغم  البالد  أضحت  والحطب.  الفحم  مواقد 
الصقيع في وضع جديد ونالها بعض الدفء. 
على  السير  الفقيرة  الجديدة  الدولة  ستبدأ 
العالم  الطويل.  مشوارها  في  بعكازين  مهل 

الدافئ سيراقب الخطوات الواهنة بأشفاق.
كان في البالد فراغ يلوح أمام كل األعين 
أو  أحزاب  ثمة  تعد  لم  السياسي.  العمل  في 
النشاط  بذلك  تقوم  منظمات  أو  جماعات 
تأخرت  لذلك  وتبعا  )محرمًا(.  سيغدو  الذي 
تلك األحزاب وابتعدت. أوقف حراكها ألسباب 
أو مجهولة  مختلفة ومنعت بطريقة معلومة 
المنع  من االستمرار وإن لم يجر تفسير هذا 

للجميع.
كانت الدولة تنهض من الغبار وتسير على 
العكازين فقط. ال أحد يسندها أو يرفدها أو 
ومساعدات  المتحدة  األمم  غير  إليها  ينظر 
هذه  طموح  ــان  وك الغنية.  الـــدول  بعض 
أو  عريقة  تكن  لم  التي  والكيانات  األحــزاب 
إعالن  قبيل  يتحدد  الواقع..  في  جذور  ذات 
هذا  تحقيق  هو  واحــد  أمــر  في  االستقالل 
سيعلو  يحدث.  ما  بعده  وليحدث  االستقالل 

بناء البيت الليبي رغم كل الصعاب.
األصــل  فــي  يرتبط  األحـــزاب  حلم  ظــل 
وسط  الوطني  الكيان  وتأسيس  بالحرية 

ساد  مصطلح   Lone wolf terrorism
بالواليات  خصوصًا  الغربي،  ــالم  اإلع في 
الذين  ــراد  األف لتحديد  وفرنسا،  المتحدة 
يكون  أن  دون  من  ارهابية  أعمااًل  يمارسون 
بأي  مباشر  غير  أو  مباشر  ارتــبــاط  لهم 
على  وترتكز  وعنيفة،  متطرفة  تنظيمات 
تعود  المنفرد،  الذئب  معينة.  أيديولوجيا 
ستينيات  إلى  كمفهوم،  التاريخية،  جذوره 
أتباع  أطلق  عندما  عشر،  التاسع  الــقــرن 
نظريتهم  الفوضوية  السياسية  األيديولوجيا 
 Leaderless المعروفة بالمقاومة بال قيادة 
الذئب  إرهــاب  تطور  Resistance،–وقــــد 
ذاته  اإلرهــاب  مفهوم  تطور  مع  المنفرد 
والمناهضة  األناركية  األربــعــة  بموجاته 
كما  والدينيات  الجديد  واليسار  لالستعمار 
بيّن ذلك ديفيد إبابورت بحقبة السبعينيات 

القرن الماضي.
يعد  المنفرد،  الذئب  أن  المعروف  من 
فالعالم  محيطه،  في  العنف  لنمطية  رهينًا 
بالحركات  زاخـــرًا  يظل  بمنطقتنا  السني 
الجهاد  الممارسة لإلرهاب كحركة  المتطرفة 
المقاتلة  والجماعة  والهجرة  التكفير  وجماعة 
التيار  أن  إال  حرام،  وبوكو  وداعش  والقاعدة 
الصورة  في  إعالميًا  يظهر  يكن  لم  الشيعي 
في  حصل  كما  الغربي  العالم  في  العنيفة 
وبالعديد  وفرنسا  وبروكسل  لندن  هجمات 
التحديد،  وجه  على  األميركية  الواليات  من 
المحللين  من  العديد  أرجعه  ــذي  ال األمــر 
التشدد  مصادر  أن  إلى  االستشراق  وأهــل 
ألن  اإليرانية،  الثورة  بعد  اختلفت  اإليراني 
ليسوا  طهران  في  السلطة  استلموا  الذين 
بل  الشيعي،  اإلحيائي  بالتمرد  قاموا  الذين 
جعلهم  مما  للفقهاء،  التقليدية  المؤسسة 
الضارب  العنيف  الثوري  الفكر  عن  يبتعدون 
السنية،  لألصولية  اإلحيائية  الحركات  في 
تصرفات  تبقى  والحكومات  الدول  فتصرفات 
والذي  العنيف،  االحتجاج  حركات  عن  تختلف 
زد  الدولة.  إرهاب  مسمى  تحت  اليوم  يندرج 
على ذلك أن التيار السني لم ينجح في إقامة 

الحرب وغدًا يصلح ويرمم  نار  عالم خرج من 
العالم  كان  المهدمة.  مدنه  ويبني  الخرائب 
والحجارة  باألسمنت  ورشة ضاجة  األيام  تلك 
والعمال  ــاج  ــزج وال ــاب  ــش واألخ والــحــديــد 

المشوهي الوجوه.
اتفقت تلك األحزاب عندنا في هذه النظرة 
الواحدة لمطلب االستقالل وتحقيقه وناضلت 
وإن  وسائل  من  لديها  توفر  بما  أجله  من 
أو  النضال  وطــرق  المفاهيم  بينها  تباينت 

اختلفت أطيافها على امتداد األفق البعيد.
أغلبه  في  )الحزبي(  النضال  هــذا  كــان 
المهرجانات  طريق  عن  يحدث  وظل  سلميًا 
البيانات  وإعالن  والمظاهرات  واالجتماعات 
الحراك  هذا  خالل  وبــرز  الصحف  ــدار  وإص
المليئة  الغداة  تلك  قبيل  يفور  كان  الذي 

والمطر. بالصقيع 
تميزت  التي  الــوجــوه  من  الكثير  بــرز   
في  والفهم  والثقافة  المعرفة  من  بنصيب 
وأضحى  وقضاياها.  السياسة  جوانب  بعض 
تصدر  مــن  قبل  مــن  أيــضــًا  الــحــراك  هــذا 
والتقاليد  )الحمراء(  الخطوط  يراعي  الساحة 
ــعــديــد من  ــات االجــتــمــاعــيــة وال ــالق ــع وال
يصحب  يكن  ولم  والحسابات.  االعتبارات 
نوع  أي  والدواخل  المدن  في  النشاط  هذا 
التهديد  أو  الخصوم  تصفية  أو  العنف  من 
التي  العابرة  االستثناءات  بعض  من  سوى 
الحراك  أو سمة تعتري ذلك  لم تكن قاعدة 

السياسي في البالد. 
تفجيرات  أو  اغــتــيــاالت  ثمة  تكن  لــم 
وإبــتــزازات  مساومات  أو  خطف  أعمال  أو 

في  والمتمثلة  المزعومة،  الدينية  دولته 
النزعة  عبر  الحكم  لسدة  الدين  رجل  وصول 
الثورة  اإلحيائية السنية. فالتيار الشيعي بعد 
دينية  مرجعية  فــرض  في  نجح  اإليرانية 
طهران  بالعاصمة  السلطة  تمارس  قم  في 
للثورة،  المرشد األعلى  يقودها مُال بمنصب 
بالصف  وعنيف  طويل  تاريخ  نتاج  جاء  وهذا 
لحركات  داٍم  نشاط  فــي  تمثل  الشيعي 
إسالم  فدائيا  كحركة  متنوعة  وتنظيمات 

وحركة نواب صفوي.
هادي  الشاب  عن  الكثير  نعرف  ال  نزال  ال 
رشدي  سلمان  اغتيال  محاولة  منفذ  مطر، 
بنيويورك األميركية، لكن والدة ذئب منفرد 
بسبب  فيه،  بالتدقيق  جدير  شيء  شيعي 
سمحت  التي  والظروف  األسباب  ذات  توفر 
المقيم  السني  المنفرد  الــذئــب  بـــوالدة 
تعود  مسلمة  أصول  من  والمنحدر  بالغرب 
يعاني  ــذي  وال الــرابــع،  أو  الثالث  للجيلين 
معوقات  بسبب  التأقلم  في  صعوبات  من 
اآلخر  من  والفوبيا  الهوية  وصراع  االندماج 
ومنظمات  الكراهية  وخطاب  والعنصرية 
عمومًا  واإلنترنت  الميديا  تسخر  عنيفة 
منهارة،  أسر  أبناء  كونهم  وكذلك  للتعبئة، 
العام،  الصعيد  على  هذا  البطالة،  ويعانون 
الثقافي  بين  المهجن  الصعيد  على  أمــا 
رشدي  سلمان  تصفية  تأتي  والسياسي 
من  قليلة  ــام  أي بعد  الــمــرة  هــذه  جسديًا 
السنة  هذه  شهدت  التي  عاشوراء،  مناسبة 
سياسي  لمستوى  شعائرها  لنقل  تصعيدًا 
مع  المواجهة  خانة  في  يصب  مسبوق،  غير 
المتحدة  الــواليــات  مع  وخصوصًا  الغرب، 
سابقة  سيكون  مطر  هادي  فهل  األميركية. 
أبعاد  للسياسة  تبقى  لكن  انقطاع؟!  بعد 
ضمن  مطر،  بورقة  تلعب  قد  أخرى،  وتدابير 
التحليل  ومغالطات  المسيس  التوظيف  نهج 
يسلط  كخاصية  المنفرد  الذئب  لظاهرة 
كثيرة  أحيان  في  أكاديميًا  الضوء  عليها 
والتصعيد  ــارة  ت اإلعالمية  اإلثــارة  بسبب 

السياسي تارة أخرى.

ال نزال ال نعرف الكثير 
عن الشاب هادي 

مطر  منفذ محاولة 
اغتيال سلمان 

رشدي بنيويورك 
األميركية، لكن 

والدة ذئب منفرد 
شيعي شيء جدير 

بالتدقيق فيه بسبب 
توفر ذات األسباب 

والظروف التي 
سمحت بوالدة الذئب 

املنفرد السني 
املقيم بالغرب 

واملنحدر من أصول 
مسلمة

 برز الكثير من 
الوجوه التي تميزت 

بنصيب من املعرفة 
والثقافة والفهم 

في بعض جوانب 
السياسة وقضاياها
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)األقاليم  في  السلطات  وكانت  لآلخرين 
الخبايا  كل  وتعرف  يدور  ما  ترصد  الثالثة( 
وينشطون  يتحركون  الــذيــن  ــراد  ــ واألف
الوقت  في  األمــر  لزم  إذا  تتدخل  وأحيانًا 
وقد  الخاصة.  طريقتها  على  المناسب 
وجود  في  باألمر  المعنية  السلطات  تمثلت 
مع  والفرنسية  البريطانية  ــن  ــي اإلدارت
)اإلدارة المحلية الموقتة( في تلك األقاليم.

التي  الفترة  تلك  خالل  العموم  وجه  وفي 
كل  ظلت  االستقالل  قبيل  بالبالد  مــرت 
على  المدن  في  تعمل  والجماعات  األحــزاب 
في  تقل  وظلت  ملموسة  بــصــورة  األكــثــر 
مناطق الدواخل التي كانت تشهد بين حين 
والعديد  وأعيانها  األحزاب  رجال  مجيء  وآخر 
لتنال  المناسبات  بعض  في  الوجهاء  من 

الترحيب بحفاوة!
لم  التاريخي  المنظور  وفي  حال  كل  وعلى 
المستقبل  الستشراف  سياسية  رؤية  توجد 
رغم  األحزاب  هذه  لدى  قادم  عمل  منهج  أو 
االستقالل  حلم  ظل  والتصفيق.  الحفاوة 

وإنجازه على األرض.
 كما ذكرنا هو السقف العالي الذي ال بديل 
في  ــدة  واح خطوة  التراجع  يمكن  وال  عنه 

سبيله.
المنطقة  في  النضال  شعارات  كانت  تلك 
)االستقالل  إلينا..  وانتقل  زمن  منذ  أيضًا 
لم  الواقع  في  لكن  الــزؤام(.  الموت  أو  التام 
األيام  تلك  ليبيا  في  األحــزاب  من  أحد  يمت 
من  االستقالل  ونهض  بعيدة..  ولت  التي 

المخاض والركام المرير.
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قد يبدأ البعض حديثه معك بترديد تلك الجملة الشهيرة بأن »االختالف ال يفسد 
للود قضية«.. وبعد مضي الحوار لدقائق معدودة يتجه إلى عبارة أخرى تؤكد أنه 

ليس في قاموس عقله إال أحادية الرأي
اختالف  التي تجيز  السابقة  العبارة  أنه قرر مصادرة  أي  يا نقنعك«!  تقنعني  »يا 
تخفي  نقنعك«  يا  تقنعني  »يا  عبارة  أن  وأظن  الود،  لوشائج  إفساد  دونما  اآلراء 
وراءها عقال يرفض الراي اآلخر ويؤمن خفية بمبدأ الغلبة ليصل إلى »يا ترومني 

وإال نكسر قرنك«!!
أو  فهمك  أن  إلى  انتباهه  لفت  محاولتك  تفشل  ما  غالبا  الحوار،  استمرار  ومع 
فهمه ألي نص ليس بفهم مقدس وأن لك وله الحق في أن يكون له ولك فهمك 

الخاص ولكن ال يحق ألي منكما إلزام اآلخر بذلك الفهم.
إلى  يحتاج  ولكنه  المنال؛  بعيد  شيئًا  ليس  باألفكار  الناس  إقناع  الواقع  في 
إرادتهم  بمحض  أفكارهم  عن  يتخلوا  أن  يمكنهم  فالناس  ومهارة،  وفكر  فن 
حصوله  يمكن  ال  القناعات  فتغيير  استعالء،  وبغير  اكراه(  )دون  بها  أقنعتهم  إذا 
بالضغط أو باإللزام أبدًا؛ بل تتغير القناعات بالرضا والقبول، وباإلثبات والبرهان، 
وبالجاذبية والتقريب، وليس بتلك العبارة الحدية »يا تقنعني يا نقنعك«، الفاشل 
فقط هو الذي يجادل عن رأيه أبدًا، ويعتمد على قهر الناس والسخرية من آرائهم 

إلقناعهم، وما هو بفاعل ولو ظل يجادلهم ألف عام.
أن  ألجل  العراك  وليس  والتعايش  التعارف  هو  اآلخر  مع  العالقة  في  األصل 

يكونوا نسخة واحدة.
الدراسات  من  العديد  وجود  برغم  علمًا،  منه  أكثر  فن  هو  الذي  لإلقناع  نعود 
واألبحاث حول موضوع اإلقناع، وهو من أكثر الفنون المندرجة تحت فنون مهارات 
إيصال  على  الشخص  قدرة  هو  اإلقناع  أسلوب  يعتبر  حيث  والتواصل،  االتصال 
المعلومة للطرف اآلخر وإقناعه، مع مالحظة أن االقتناع ليس بالضرورة أن يكون 
حقيقيا.. فهناك الفئة االنتهازية التي تتنازل عن قيمها ومبادئها بسهولة، مقابل 

الحصول على منفعة أيًا كان نوعها.
القيم  أما  الحاالت،  من  كثير  في  مطلوب  بل  مقبول،  أمر  القناعات  تغيير  إن 
فهي الثوابت التي ال تتغير بسهولة، حيث يمكن لإلنسان أن يغير قناعاته حسب 
البيئة  مع  والتكيف  التعايش  آليات  كإحدى  حياته،  في  لها  يتعرض  التي  التغيرات 

االجتماعية تبعا لتطور معارفه.
وما هذه السطور إال تعليق على ممن التقيتهم ورددوا جملة:

أن ذلك ليس ضروريًا وال شرطًا  أعتقد  أنا  يا نقنعك«.. فقلت لهم  تقنعني  »يا 
بعضنا  مع  التعايش  نقبل  وأن  اآلراء  لكل  نستمع  هو  فالمهم  أهمية،  ذات  وغير 
البعض.. أعجبكم رأي ، ذلك أمر جيد وإن لم يعجبكم فذلك أمر جيد أيضًا فليس 
نسخة  أنا  وال  مني،  نسخة  أنت  ال  مستنسخة..  نسخًا  كلنا  نكون  أن  العدل  من 
عداها..  ما  وفي  السياسة  في  وأرى..  أعتقد  عما  وأنا مسؤول  أنت مسؤول  منك.. 
»صاحبك  أكون  وعندها  رأيك  على  أكون  أن  إما  تعتقد  أن  الصواب  من  وليس 
وأحسن واحد« وعندما أكون علي غير رأيك تعتبرني عدوًا لك.. ذلك نمط تفكير 
أرى..  ما  ترى  أن  أو  به  أقتنع  بما  تقتنع  أن  الضروري  من  فليس  وطفولي..  قاصر 
ويفترض أنك تعرف الناس للتعايش معهم وليس بالضرورة لكي يصبحوا نسخة 
بنشر  إال  األهلي  تقدمها وسلمها  تحقق  لم  الحديثة  والمجتمعات  فالدول  منك..! 

ثقافة التعايش والتسامح والتعددية.
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الصينوفوبيا

ووسائل  طرق  وابتداع  النار  باكتشاف  اإلمكانية،  حيث  من  الطبخ،  ظهور  ارتبط 
الحفاظ عليها وإعادة إنتاجها. أي ما يمكن وصفه بـ»استئناس النار«. وارتبط، من 
حيث األدوات، باكتشاف ما يتميز به الطين من مطواعية التشكيل والتماسك بعد 
الغذاء من حبوب وبقوليات وخضراوات،  ارتبط بمصادر  الجفاف. ومن ناحية مواده 

والمصادر الحيوانية المعروفة، واألسماك.
وقد حدث ذلك بعد انتقال اإلنسان من مجتمعات الصيادين الرحل إلى اكتشاف 
بدل  بنفسه،  فيها  مساكنه  يبني  قرى  في  واالستقرار  الحيوانات  واستئناس  الزراعة 

سكنى الكهوف الجاهزة.
مع التطور الحضاري أصبح إعداد الطعام )= الطبخ( يشكل ثقافة للجماعة المعنية. 
القرابين  أنواع  حيث  من  الدينية  بالطقوس  وارتبط  وأصــول،  قواعد  له  فصارت 
والمناسبات  منها،  اختصاص كل  والمؤنثة، حسب  المذكرة  اآللهة،  إلى  تقدم  التي 

االجتماعية المتعلقة بالوفاة والزواج واالحتفال بالمواليد.
في البداية، كانت ثقافة الطبخ )= الطعام( مغلقة. لكن مع نشوء التبادل التجاري 
العناصر  تتقايض  والطبخ  الطعام  ثقافات  أخذت  واالحتالل  الجماعية  والهجرات 
الغذائية والوجبات وتتبادل التأثير وصارت الوجبة »الوافدة« أو »المستعارة« تتكيف 
ثقافة  أن  ويبدو  في طقوسها.  وتدخل  المستقبلة  الطعامية  الثقافة  متطلبات  وفق 
محل  الممتع  اللذيذ  فالطعم  الوافد،  باآلخر  وترحيبًا  تفتحًا  الثقافات  أكثر  الطعام 

ترحيب وال يواجه مقاومة.
التاسع  القرن  الثانية من  العشرية  إال مع نهايات  األرز  ليبيا، مثال، لم يعرف  ففي 
عشر، لكنه سرعان ما أصبح مادة غذائية أساسية في المطبخ الليبي وتنوعت طرق 
شعبية  أكلة  وأصبحت  المكرونة  عرفت  بإيطاليا  الليبيين  عالقة  إطار  وفي  إعداده. 
اإليطالية  األكلة  البيتسا،  إعــداد  عاديًا  أمــرًا  أصبح  كما  خاص.  ليبي  طابع  ذات 

المعروفة، في كثير من البيوت الليبية.
ومن جانب آخر، أسهمت عمليات الكشف الجغرافي األوروبي في القرن السادس 
عشر في إدخال عناصر غذائية جديدة على الصعيد العالمي. فالطماطم، التي صارت 
اآلن ال يخلو منها أي مطبخ عالمي، أدخلها األسبان إلى أوروبا من أميركا الجنوبية 
في القرن السادس عشر، وكذلك البطاطا. والطريف، بالنسبة إلى هذه األخيرة، أن 
الدرنات  يدركوا وجود  ولم  أزهارها،  لجمال  زينة،  نبات  باعتبارها  أحضروها  األسبان 
التي تحت التربة وقيمتها الغذائية إال الحًقا. وقد أدى ذلك إلى إنقاذ أوروبا من أزمة 
بعنوان  لفان غوخ  تعبر عن ذلك  لوحة مشهورة  وثمة  الالحقة،  القرون  غذائية في 

»آكلو البطاطا«.
على  وحميم.  أسري  فهو  المقفلة.  األماكن  أي  بالبيوت،  أساسا،  الطبخ،  يرتبط 
أكثر  الخلوية ويتعلق،  الترفيهية  الرحالت  المفتوح في  بالفضاء  الشواء  حين يرتبط 
الغذائية  الحاجة  باألسرة،  ارتباطه  حيث  من  الطبخ،  يلبي  بالصداقات.  يتعلق،  ما 
يلبي  حين  على  بالترفيه.  يرتبط  ال  فإنه  المتعة،  من  خلوه  عدم  ورغم  اليومية، 

الشواء الجانبين معًا.

)1(
في مطلع ثمانينيات القرن الماضي توقفتْ إلى حد كبير حركة اإلبداع الثقافي في ليبيا، مباشرة من 
بعد خطاب زوارة سنة 1973 الذي نفذت على أثره عدة برامج للثورة الثقافية، واستمر هذا التوقف طوال 
الثمانينيات. في التسعينيات بدأت ثغرات انفراج ثقافي، وظهر جيل من كتاب شباب، أسماهم المرحوم 
العهد  في  المبكرة،  الليبية  الثقافة  جيل  عن  لتمييزهم  )التسعينيون(  المصراتي  مصطفى  على  األديب 
من  عددا  وأصدرت  المنتظمة،  الكتابة  الفترة  تلك  في  بدأت  قد  كنت  سبتمبر.  عهد  في  وأيضا  الملكي 
الروايات والقصص القصيرة، وانتظمت في الكتابة الصحفية، ولذلك عندما سئلت ذات حوار، إلى أي من 

األجيال أنتمي فأجبت سريعا: »أنا من التسعينيين!«، فالكاتب منطقيا يصنف بوقت إصداراته.
الكتابة في تقديري، ومثلما وصفت من قبل كجمرة تحت الرماد، ما إن تجد من يحركها، من عاصفة 

كانت أم نسائم صيفية تشتعل بمجرد أن تصل إلى )زاد( سواء أكان أعشابا جافة أو غابات حية.
العلمية  2004 أعلنت )فرونتيرز( وتعني الحدود: وهي مجلة أكاديمية مفتوحة مجالها المقاالت  سنة 
واألدبية التي تناولتها األوساط األكاديمية، بالدراسة والبحث، أعلنت فيما تناولته مجلة دراسات المرأة أن 
الكاتبة روبي هيمينواي )-Ruby Hemengway 1987 1884(: »أقدم كاتبة عمود صحفي في الكون 
كله« جاء في مقال نُشر العام 1984 في مجلة )يانكي( وكان عمرها، حينئذ، 100 عام بالتمام والكمال! 
وأصدرت بعده عددا من المقاالت! تناولت مقاالتها حقائق منسية عن الحياة في منطقة )نيو إنجالند( بل 
لتناولها ولشرحها  األميركية، نظرا  اإلقليمية  اإلنجليزية  اللغة  لقاموس  رئيسيا  تكتبه مصدرا  ما  وأصبح 

تسميات محلية قديمة.
فعلى سبيل المثال اقترحت في مقال لها أن تسمى الزهور البرية بأسماء تميزها عن بعضها البعض، 
إن  أصدقاءنا«.  نسمى،  مثلما  تماما  بأسماء،  المعروفة  غير  البرية  الزهور  نسمى  أن  »جميل  فقالت: 
يكن مجرد  لم  عام،  اليومي بشكل  الوجود  تفاصيل  ترسيخ  كان من مواضيع  الزهور،  بأسماء  اهتمامها 

عقيدة قديمة، بل تحديا متعمدا للتاريخ كما يمارس.
عهدناها تقدم لنا نسخة من الماضي تتم فيها خدمة المصالح المحلية قبل المصالح الوطنية. لقد 
أنتجت مئات الصفحات من الذكريات، وهي أصيلة للغاية في نبرتها الشخصية واتساع نطاق المعلومات 

التاريخية.
عمودها عنوانه )أتذكر متى... ( متى حدث ذلك الحدث بتفاصيله وتفاصيل المكان، حتى بعد رحيلها 
مجملها  في  وكانت  والصغيرة  منها  الكبيرة  واألحداث  والزمان  المكان  متناوال  هذا،  عمودها  ينقطع  لم 

شكال من المذكرات والتّأريخ الشعبي والكتالوج القديم للمكان الذي عاشت فيه.
إن قراء »أتذكر عندما...« الذين يبلغ عددهم عشرات اآلالف، تعلموا حينها ما عرفه الكثير منا مؤخرا، 
منتصف  بين  ما  هيمنيواي،  روبي  الكاتبة  تذكرته  ما  تناولت  ألبحاث  عديدة  علمية  مناقشات  بعد  من 
القرن الماضي، كانت قد كتبت كل مقالة بخط يدها، وسلمتها مباشرة  سبعينيات ومنتصف ثمانينيات 
إلى محررها، الذي كان يقوم أسبوعيا بزيارتها الستالمها. وبعد تقاعدها ُطلب منها تجميع مقالتها، فكان 
مرجعا  فأصبح  لمنطقتها،  القديم  الشعبي  للتاريخ  مذكرات  بمثابة   )Greenfield Recorder( كتابها 

حقيقيا.
)2(

إبراهيم،  آمال  والذي ترجمته  بالتشين(،  )جون  للكاتب  العالم«  100 عالم غيروا  يختتم كتاب »أعظم 
والذي نشرته دار الكتب العلمية، بالعالم اإلنجليزي الذي لم أعرف عنه شيئا من قبل واسمه )تيم برنرز 
اليومي  تصفحي  في  يصادفني  ما  كثيرا  مصطلح  ابتكاراته  أهم  أن  وعرفتُ   ،1955 سنة  المولود  لي( 
العالم  ابتكرها هذا  التي  السهلة  للغة  أنه: »اسم  أعرف  أن  )HTML( من دون  اإللكتروني، وهو  للفضاء 
مع  موحدة،  بصيغة  وثائقهم  تحضير  المؤلفون  يستطيع  بواسطته  الذي  الفائق،  الترميز  نص  وهي 
 ،)HTTP( الروابط الضرورية، وهي طريقة لربط الصفحات عبر اإلنترنت وفق بروتوكول نقل النص الفائق
)URL(..« – النص نقلته  إليها من عنوان اإلنترنت  ومنظومة معالجة للتعرف على الصفحات والوصول 
المصطلحات  بسبب  أوردته  ولقد  إليه.  أشرت  الذي  العالم  عن  ُكتب  الذي  الموضوع  كما هو من  إليكم 
المبينة بين األقواس والتي أراها شخصيا كثيرا من دون أن أفهم ماذا تعني، وال أشك مطلقا أن أغلبكم 
مثلي ال تعرفونها، فما بالكم باسم العالم الذي ابتكرها وهو شاب! والمصطلحات هذه هي العلم الذي 
جعلني أعرف قصة )الكاتبة روبي هيمينواي( بنقرة واحدة في نص )الترميز الفائق( الذي أشرت إليه طالبا 

حكاية: »أقدم كاتبة عمود يومي في الصحف« والتي كتبت حتى بعدما تجاوزت من العمر 100 عام!
حسنا!

فالخطوة  عليها كل شيء،  الدولة  تؤسس  التي  القاعدة  هو  التوثيق  أن  تقتنع  أن  تريد  ال  أمة  نحن 
والشرفاء،  األنقياء،  والقادة  الوطنية،  الرموز  أعمال  من  شــيء،  كل  يوثق  أن  العلم،  نحو  األولــى 
وثائقيات  أن  يحدث  تغير  ألي  يحق  ال  وأنه  والمجرمين.  اإلجرام  أراشيف  وأيضا  والعلماء  والمبتكرين، 
باألنقياء  والسمين  بالغث  والموجب.  منه  بالسالب  هو  كما  يوثق  أن  ينبغي  كله  التاريخ  سبقه.  من 
والمشوهين. عندها يكون )الترميز الفائق( مؤسسا على حقائق، وبالتالي يقودك إلى الحقائق المطلقة. 
ذلك هو العلم: الرصد والتوثيق، التجربة والمالحظة وصوال إلى االستنتاج، ولعله من المفيد أن أقول 
لكم أنه ليس من بين المئة عالم الذين غيروا العالم سوى عالم واحد يرى الناس أنه منا، وهو طيب 

الذكر محمد ابن موسى الخوارزمي!
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الفساد،  يشجبون  الفاسدين  أن  حتى  هذا،  عصرنا  الفساد  عصر 
بات  حتى  الفساد،  عن  حديث  أذنيك  يغمر  وجهك،  وليت  ما  فأين 
فاألخالقي.  المالي،  الفساد  خاصة  بالفساد،  الجميع  يتهم  الجميع 
فـ»فاسد« مفردة تلوكها األفواه، أكثر من أية مفردة أخرى، ومن 
ترادفاتها: سارق، متحرش، نهاب، غشاش وما في حكم ذلك. ثم 
عن  أما  منها!،  الرضيع  رأس  يشيب  الخصوص،  في  قصص  تردد 
الخرافة واألساطير، ما تروى حول الفساد، فمنها ما هو أفسد من 
19«، لكن ما عالج له  الفساد ذاته، وكأن الفساد مصاب »كوفيد 
التي  الفساد،  ضد  الحملة  به  توحي  ما  هكذا  أو  منه.  فكاك  وال 
كل  في  تردد  ما  كثرة  من  فاسدة،  حملة  كما  أحيانًا  تتمظهر 

وخائبة. صائبة 
ماليًا،  الفاسدين  على  منصب  التركيز  أن  الحظته،  ما  ولكن 
وثاني ذلك، ما يخص خسة الرجل في التعامل مع المرأة، فاللص 
غير  في  ما  كــأن  هــذا  ومــن  المتحرش.  وسنيده  الفيلم  بطل 
فسرقات  عمومته.  أبناء  من  كان  وإن  الفساد،  من  يعد  ال  ذلك، 
أو  علمية  نظرية  على  االستحواذ  وأما  سرقات،  ليست  المتنبي 
يشغل  ال  ما  االمتحانات،  وغش  التزوير  ومنه  مباح،  فكأنه  اختراع 

المجتمعات البشرية، رغم أنها تغص بهما.
أصدرت  العشرين،  القرن  تسعينات  في  بالتحديد  مرة،  ذات 
أحد  سرقات  عن  ضخمًا  ملفًا  يحتوي  عــددًا،  الليبية  »ال«  مجلة 
أيضًا  سرق  فقد  ذلك،  من  يخجل  ولم  الكاتب  يخشَ  لم  الكتاب، 
أن  كما  جدًا.  الكثيرة  لسرقاته  العدد/الكشاف  صدور  حين  مقالة، 
واإلبداع،  الفكر  »سارق  حالها  ولسان  تهتم،  لم  العظمى  الغالبية 

ليس كما سارق المال«.
سرقات  حول  العربي،  الثقافي  التراث  في  دار  بما  يذكرنا،  مما 
السرقات  أمرها كتب، حيث يتبين أن مسألة  المتنبي، ما صدر في 

األدبية والعلمية، وإن تنل االهتمام فإنها أمرهين في مجمل ذاك 
التراث. وبدا لي أن سرقة مثل هذه، ال تسخن درجة حرارة الغيرة، 

وال تؤجج الحسد، فالمال زينة حياة الدنيا وليس العلم والشعر!.
غير  السرقات  ترصد  جهة،  أية  ثمة  ليس  هذه  أيامنا  وفي 
من  حصل  وما  المتنبي،  لسرقات  ونقاد  كتاب  تنطع  كما  المالية، 

دفوع عنه.
لصوص  بأخبار  اإلخبارية،  الصفحات  تحفل  هذه،  أيامنا  في 
أروقة  في  خاصة  والنثر،  والشعر  والدراسات،  العلمية  البحوث 
نجوم  أخبار،  كما  تبدو  األخبار  لكن  المختصة،  والكليات  الجامعات 
أكثر  ليس  المتلقي،  لتسلية  مرسلة  أخبار  الفن،  ونجمات  الرياضة 

وال أقل، وسألعب مع الميديا مثل هذه اللعبة، وفي مقالي هذا:
والشاعر  الموسيقار  الرحباني  منصور  شاهدت  مــرة،  ذات 
الشهير، يتحدث في برنامج حواري بمحطة تلفزة، لم أعد أذكرها، 
وأنا، وقد  اإلبداعية عاصى أخي، وفيروز  أول تجربتنا  فحدث وقال: 
منها  ضدنا،  مقاالت  فُكتبت  مقصود،  وإهمال  بشجب  ووجهنا 
شهيرة،  أسماء  وسرقت  تجرأت  أني  حتى  بالسرقة.  يوصمنا  ما 
أن  مدعيًا  هيغو،  وحتى  ورامبو  بودلير  مثل  النثرية،  لقصائدي 
كنت  لما  لكن  نشرها،  فتم  المترجم،  وأنــي  لهوالء،  القصائد 
الرحباني،  منصور  هكذا  تنشر.  لم  تأليفي،  من  باعتبارها  أرسلها، 
ذكرني  ما  غيره،  قصائد  ينتحل  وال  أسماء،  لقصائده  ينتحل  كان 
الكتب،  ما كتب ضده  األشهر،  كتاب طه حسين  الجاهلي،  بالشعر 
النائب  معه  فوقف  النيابة  وصل  حتى  االتهامات،  ضده  وصدرت 
يعتبر  كان  ما  الكتاب،  لتحوير  ذلك،  رغم  اضطر  أنه  بيد  العام. 
ونسبوه  محدثون  وضعه  أي  منتحاًل،  الجاهلي  الشعر  من  الكثير 
للقدامى. وقد يكون هذا في باب »اللص الظريف«، أو كما وصم 

لوبين. أرسين 

فمن  التزوير،  مثله  مباح  المباح؟،  السطو  من  النوع  هــذا 
ينتج  لم  وهو  منتجها،  باعتباره  اسمًا  تحمل  ما  الجامعية  البحوث 
المال  مقابل  فقير مجد،  باحث  فقد كلف إلنجازه  نتفة،  البحث  من 
طبعًا، ثم وضع اسمه، وتقدم به لنيل درجة علمية وظفية. أما ما 
أكاديمية  من  جائزة  عليه  يستحق  فتمثيل  الممتحنين،  أمام  فعله 
في  إصدارها  يتم  قصائد،  شاعر  يكتب  أن  هذا  مثل  ومن  الفنون. 
هيلينا  مع  حدث  مثلما  زوجته،  أو  حبيبته  اسم  يحمل  ما  ديوان، 

كزانتزاكس.
بشغف،  طالعتُ  ما  مذكراتها،  كزانتزاكس  هيلينا  نشرت 
اعترافًا،  سطورها  في  دست  وقد  سلس،  والسرد  شفافة  فالكتابة 
ولى.  زمن  في  ارتكبتهُ  خطأ  خطأ،  عن  والعفو  بالمسامحة  فرجاء 
اليوناني  الكاتب  كزانتزاكس،  وزوجها  إنها  كتبت:  أذكر  ما  على 
زوجها  فوجد  األيام.  بهما  ألمت  أن  بعد  فاقة  في  كانا  العظيم، 
الشهادة  لسنة  كتاب،  لتأليف  مسابقة  عن  الصحف،  في  إعالنًا 
مالي  مبلغ  وثمة  وشخصًا،  فكرًا  غاندي  حول  باليونان،  الثانوية 
مجٍز للفائز. وفي أيام، كان الكاتب العظيم، قد أتم تأليف الكتاب، 
الكتاب  كزانتزاكس، كما قدم  لمؤلفته هيلينا  الجائزة  على  حاز  ما 
اليونان،  طلبة  من  أجيال  درسه  الكتاب،  أن  وتضيف  الجائزة.  إلى 
وأعترف  ُأقر  أنا هيلينا كزانتزاكس،  وإني  عليه،  االطالع  أحب  ومن 
فإن  فاقة،  نتيجة  لي،  نسب  وكما  الكتاب.  بمؤلفة  لست  بأني 
إقراري هذا، وإن جاء متأخرًا، فدافع ذلك أن زوجي قد توفي، ومن 

حقي وحقكم عليّ هذا اإلقرار.
ما  ملكية  السراق  للفاسدين  أن  حكومات،  تقر  هذا  أيامنا  وفي 
العام...  العام ما سرقوا للصالح  سرقوا، شرط أن يستثمروا المال 
لوبين/  أرسين  الفاسدين:  يعتبر  هــذا،  الفساد  عصر  أن  فهل 

الظريف؟. اللص 

عن  حديثًا  ليس  العالم،  تحرك  كبرى  صراعات  عن  الحديث 
شؤون دولية فقط، لكنه في صميم الحديث عن مسائل محلية، 
األرض  هذه  في  مواطن  لكل  اليومية  الحياة  تغمر  شؤون  وفي 
وداخل بيوتنا، فسعر الدوالر هو ما يحدد قوتنا الشرائية وقوتنا 
اليومي، والمنتجات الصينية تغمرنا كطوفان هادر، وربما يكون 
الحزام  بمشروع  مرتبطًا  ليبيا  في  والتنمية  النمو  مستقبل 
أسعار  يرفع  أوكرانيا  في  والصراع  مستقباًل،  الكوني  الصيني 
بحقول  مرتبطًا  اليومي  خبزنا  ويجعل  العالم،  كل  في  الغذاء 

القمح في روسيا وأوكرانيا.
تحذر  الذي  األصفر«  »الخطر  عن  السابقة  للمقالة  استطرادًا 
النقيض  هو  الشر  باعتبار  بأجمعه  العالم  المتحدة  الواليات 
الموضوعي لرؤية الغرب للعالم، أحاول هنا أن أجادل بخصوص 
الحالي مع  التاريخ انطالقًا من تعاملها  الرؤية األميركية لنهاية 
لشروط  تنصاع  أن  الثمانينات،  نهاية  منذ  قررت،  التي  الصين؛ 
الناعمة في  والمنافسة  الحرة  السوق  الحضارة فيما يخص  هذه 
عقيدتها  جوهر  عن  تتخلى  أن  دون  العولمي،  االقتصاد  ميدان 
ورغم  المحدثة«،  و»االشتراكية  »الكونفوشية«  بين  يمزج  الذي 
الناطقون  مازال  للمنافسة،  الرأسمالي  بالشرط  االلتحاق  هذا 
»الحزب  خطر  يــؤكــدون  والبنتاغون  األبيض  البيت  باسم 
عن  يتحدثون  وكأنهم  العالم،  على  الصين  في  الشيوعي« 
أن  غير  وجذري،  كبير  والفارق  ستالين،  فترة  السوفياتي  االتحاد 
من  الغربي  اإلعالم  يطلقها  التي  األشباح  أحد  الشيوعية  بعبع 
شبح  استخدمت  مثلما  المنافس،  ضد  العالمي  الرأي  حشد  أجل 
اإلرهاب بغلو كي تُْطبق على مناطق كثيرة في العالم وتجتاحها 

دون الحاجة إلى ترخيص.
والثمانينات،  السبعينات  الباردة، في عقدي  الحرب  ذروة  إبان 
كقوة  الصاعد،  الصيني  التنين  المتحدة  الواليات  استخدمت 
األيديولوجيا  بين  العداء  باعتبار  السوفياتي  االتحاد  لضرب 
الفترة  تلك  وفي  الصين،  في  المعدلة  ونسختها  السوفياتية 
كانت تسمي ــ ما تسميه اآلن الخطر األصفر ــ انتعاشَ الصين، 
المتحدة  الواليات  استطاعت  لما  المبهر  الصيني  النموذج  ولوال 
التي  الكبرى  القوة  السوفياتي،  االتحاد  تفكيك  في  تسهم  أن 
العسكرية،  الترسانات  أقوى  إحدى  وبنت  الفضاء  غزو  افتتحت 
لكن اقتصادها ظل ضعيفًا كأي اقتصاد دولة في العالم الثالث، 
الجديد من  الجيل  نبه  ما  الكبرى،  الدول  اقتصادات  أمام  وقزمًا 
الثوريين في الحزب الشيوعي السوفياتي إلى الطريق المسدود 
»البريسترويكا«  الستراتيجية  وكان  االتحاد،  صوبه  يتجه  الذي 
االنعطافة  هذه  في  دور  الصين  في  المطبقة  و»الغالسنوست« 

على  انقلب  السحر  أن  غير  السوفياتي،  االتحاد  فككت  التي 
الساحر، حين تحولت الصين من أداة تلعب بها أميركا إلى قوة 
اقتصادية عظمى ثم عسكرية بدأت ترغم أميركيا على الدخول 
مع  الباردة  حربها  من  وأخطر  آخــر،  نوع  من  بــاردة  حرب  في 

االتحاد السوفياتي.
كلما  أمواجه  ترتفع  حقيقي  تسونامي  الصيني  االقتصاد 
العاتية  أمواجه  وصول  يمنع  ولن  لم  بتسونامي  والتنبؤ  تقدم، 
االجتياح  هذا  وأمام  المكشوفة،  األميركي  االقتصاد  أراضي  إلى 
سوى  العالم  في  األولــى  االقتصادية  القوة  وسع  في  يكن  لم 
طوفان  داخل  التنفس  تحاول  وأن  تباعًا،  خسائرها  تحسب  أن 
الشركات  بعودة  تطالب  وأن  تغمرها،  التي  الصينية  المنتجات 
الصين  أرض  إلى  تسونامي  جراء  نزحت  التي  الكبرى  األميركية 
العقوبات  كل  تــؤتِ  ولــم  استثمار،  لكل  والخصبة  المغرية 
يعني  عقابه  ومتشعب،  مشتبك  اقتصاد  مع  أكلها  األميركية 

عقاب الذات.
حين استبدل الساسة األميركيون تسمية »انتعاش الصين« 
حققتها  مهمة  إنجازات  الواقع  في  تجاهلوا  األصفر«  بـ»الخطر 
األميركية  الشعارات  ضمن  تكون  أن  المفترض  من  الصين 
أو  سياساتها  في  تتدخل  وهي  العالم،  شعوب  تجاه  المرفوعة 
جزء  في  أي سعادة  تحققت  لو  أنه  غير  وتحتلها،  أراضيها  تجتاج 
فهذه  األميركية،  الهيمنة  تنافس  أن  شأنها  من  العالم  من 
خطر  إلى  تسميته  تتحول  ما  سرعان  النجاح  هذا  أو  السعادة 
ُأضمِّن  أن  السياق  هذا  في  المهم  ومن  شر،  إمبراطورية  أو 
في  الصين  األكبر:  »التنين  كتاب  من  المهم  االقتباس  هذا 
غاب  ما  إلى  بانتباه  هنا  يشار  حيث  والعشرين«*،  الواحد  القرن 
ومذهلة  »حقيقية  إنجازات  من  الغربيين  الساسة  أنظار  عن 
ومستدامة« حققتها الصين خالل عقدي الثمانينات والتسعينات 
والعدو  اآلني  الحليف  الصين  كانت  وحين  الماضي،  القرن  من 
هذه  وأهم  الباردة.  الحرب  إبان  المتحدة،  للواليات  المؤجل 

اإلنجازات الصينية المذكورة في الكتاب:
سكان  ربع  قرابة  العقدين(  هذين  )خالل  الصين  أخرجت  ــ 
االقتصادي  المنتج  إجمالي  وضاعفت  والتخلف،  الفقر  من  العالم 

بأسرع مما حدث في أي اقتصاد كبير في العالم.
ــ خلقت سريعًا طبقة وسطى يعتد بها، يبلغ إجمالي عددها 
تعادل  بسرعة  الحقيقية  دخولها  وارتفعت  أميركا،  سكان  عدد 
في  الحقيقية  األميركية  الدخول  ارتفاع  سرعة  أمثال  عشرة 

التسعينات.
ــ ألغت الملكية الجماعية )الكوميونات(، التي تمثل واحدًا من 

في  المركزي  التخطيط  على  المعتمدة  االقتصادية  النظم  أكثر 
آليات  نحو  االقتصادي  النشاط  من  كبيرًا  جزءًا  وحولت  التاريخ، 
القلب  مركز  لتحتل  األجنبية  بالمشروعات  رحبت  بينما  السوق، 

من االقتصاد الصيني.
تتسم  التي  للدولة  المملوكة  المشروعات  على  الحفاظ  ــ 
بالعجز وربما تصل إلى حد اإلفالس، وأبقت عليها للحيلولة دون 
بالصدمات«.  »العالج  أسلوب  عن  ناجم  اجتماعي  اضطراب  أي 
اتجاه  إلى  تدريجيًا  االقتصادي  النشاط  مركز  تحويل  في  وبدأت 
نصف  اآلن  يشغل  والــذي  الخاص،  وشبه  الخاص  القطاعين 

المنتج االقتصادي الصيني.
كلية  اقتصادية  لسياسات  كافية  تــآزر  أدوات  ابتدعت  ــ 
»ماكرو« حتى تتمكن من ترويض التضخم المنفلت، الذي ظن 
نظامًا  وأسست  ترويضه.  إلى  سبيل  ال  أن  االقتصاد  خبراء  أكثر 
حديثة  وتمويلية  سلعية  وأسواقًا  المركزية،  للصيرفة  فعااًل 
قابلية  إلى حد  بالعملة  عقارية حقيقية، ووصلت  النشأة، وسوقًا 

التحويل الدولية الكاملة.
لشغل  التنافسية؛  الحرة  لالنتخابات  شاماًل  نظامًا  طورت  ــ 
اآلن من مستوى  المحلية، ويتحول هذا تدريجيًا  المناصب  آالف 
التشريعية  السلطة  توسيع  على  وتعمل  المدينة.  إلى  القرية 
وتستصدر  الوطني«،  الشعب  »مؤتمر  داخــل  الحوار  ونوعية 
والمدنية  التجارية  القضايا  عشرات  في  للحكم  القوانين 

الرئيسية، التي كانت تشملها في السابق قوانين غير مكتوبة.
الكبير في وسائل اإلعالم، وتوفر قدرًا من  بالتوسع  ــ تسمح 
في  يحدث  لم  ما  المعلومات، وهو  على  والحصول  التعبير  حرية 
والحراك  االستهالكي  الخيار  زيادة  على  وتعمل  الصين.  تاريخ 
الدينية  الحريات  من  كبير  بقدر  تسمح  كما  العمل،  لقوة 

والشخصية، وحريات في اختيار أسلوب الحياة.
ــ تم االنتقال إلى مرحلة ما بعد دنغ هيساو بنغ دون عمليات 
تطهير أو أعمال عنف، مما جعل هذا االنتقال هو أول تغيير يتم 

بسالسة في تاريخ الصين على مدى القرن العشرين.
هذه اإلنجازات التي يرصدها مؤلفان أميركيان، تمتعا بخبرة 
أكثر من خمسين عامًا من التنقل في أرجاء الصين، والمشاركة 
في عديد المشاريع الكبرى، ال يمكن التطرق إليها إال في مؤلف 
نوعي وموضوعي مثل هذا الكتاب، ألن ما يسيطر على الميديا 
الكونية شركات غربية تعمل بتضافر على تشويه وتمشيط أي 
وتختزل  الغربية،  الحاضنة  خارج  مستقلة  أمم  تحققها  نجاحات 
وهي  شر.  محاور  أو  البشرية  على  خطرًا  كونها  في  األمم  هذه 
الثانية  األلفية  من  عقدين  آخــر  في  تم  ما  تعرض  إنــجــازات 
المجاالت  إنجازات في  1999(، وما حققته الصين من  ــ   1979(
الثالثة  األلفية  عقدي  واالجتماعية خالل  والسياسية  االقتصادية 
أضعاف ما تم ذكره، إضافة لتطويرها الهائل لقوتها العسكرية 
الحديثة،  والبرمجيات  المعرفة  اقتصاد  في  القوي  واندماجها 
على  ويثابرون  الغربيين،  وأتباعها  أميركا  يقلق  الذي  األمر  وهو 
الجدارة في  الناجح الذي استفاد من نظام  النموذج  طمس هذا 
تحاول  الذي  األميركي  للنموذج  كبديل  سنغافورا  وفي  اليابان 
العالم، وهي لن ترضى عن الصين حتى تكون  أن تعممه على 

شبيهة لها وتابعة لها مثل الدول األوربية التي تأتمر بأمرها.
أي دولة غربية  أو  أن تكون شبيهًا ألميركا  ال يمكن للصين 
الكونية  بالموارد  تتعلق  وجودية  ألسباب  األقل  على  أخــرى، 
االستحالة:  هذه  مثل  على  أمثلة  ويضربان  الكوكب،  ومصير 
لكي  الكفاية،  فيه  بما  يثروا  أن  للصينيين  قدر  ما  إذا  »إنــه 
في  حــادث  هو  ما  نحو  على  بهم  الخاصة  السيارات  يمتلكوا 
السيارات سوف يستنزف سريعًا  أميركا، فإن استهالكهم لوقود 
بينما سوف يختنق  المعروفة،  النفط  احتياجات  القدر األكبر من 
العالم بالتلوث. وإذا ما تهيأت الفرصة للصينيين للحصول على 
الطعام الكافي: من حيث نصيب الفرد من اللحوم، مثلهم مثل 
كوكب  على  الالزمة  المراعي  في  عجز  فسيحدث  األميركيين، 
السمك  من  صيني  كل  أكل  وإذا  البشر.  حاجات  لتلبية  األرض؛ 
قدر ما يأكله الياباني، فإن الصين سوف تستهلك ما يعادل، من 
الكوكب.  نطاق  على  األسماك  من  الصيد  إجمالي  الحجم،  حيث 
للطرق  أمثلة  وأكثر، في عرض  أكثر  أن يمضي  المرء  ويستطيع 
في  البشر  بقية  في  الصين  بها  ستؤثر  التي  المسبوقة،  غير 

العالم«.

والعشرين«  الواحد  القرن  في  الصين  األكبر:  »التنين   *
تأليف: دانييل بورشتاين وأرنيه دي كيزا. ترجمة: شوقي جالل. 

منشورات سلسلة عالم المعرفة 2001.

نص الترميز الفائق

انفتاح ثقافة
 الطعام والطبخ

عصر الفساد!

11
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة السابعة

العدد 352
اخلميس

20 احملرم 1443 هـ
18 أغسطس 2022 م



حق األربعاء 
محمد الدقاق

مراعي الغزالن

بدأ مشواره الفني بالرسم الصحفي 
الساخر ثم اهتم بالتشكيل متخذا من 

املوروث الشعبي الليبي موضوعا إلبداعه

جمهورية أيسلندا، أو )أرض الثلوج( جزيرة على حافة القطب 
الشمالي بالمحيط األطلسي، تعداد سكانها أكبر قليال من عدد 
المشاركين في مؤتمر المصالحة الوطنية، وقريب جدا من نصف 
أن تعداد  يبدو  فبراير. وال  بنغازي من بعد ضحايا حروب  تعداد 
أيسلندا سيزيد فال جيران لهذه الجزيرة النائية، وال هجرات غير 
كأرواح  بركانية،  أرض  قطعة  مجرد  وهي  عبرها.  أو  لها  شرعية 
شبابنا، ما زالت أدخنة تظهر فوق سطح البحر ويراها الناس من 

حافة جزيرتهم اآلمنة جدا.
منها  تنحدر  جليدية  جبال  تعلوها  رملية  هضبة  مجرد  إنها 
أنهار تطفو فوقها نتف الثلج وقطع جليد. صيد السمك، خصوصا 
أنشطة  عليهما  وزادت  الناس،  نشاط  هما  والزراعة  السلمون 

تجارية أخرى من بعد أن صارت أصغر دولة تنضم إلى الناتو.
ال جيش لها وال كتائب مجرد 500 شرطي يساعدون العجائز 
جدا؛  آمنة  والمدينة  الضوئية،  اإلشارات  من  الشوارع  عبور  في 
أخطرها  المرور،  ومخالفات  التهريب  شيوعا  الجرائم  أكثر  أما 
القيادة في حالة سكر، فضبط سائق تناول كوبا واحدا من البيرة 
أشهر  ستة  لمدة  القيادة  من  حرمان  إلى  يعرضه  )المسقعة( 
لمدة  توقيته  المتهم  يختار  وسجن،  دوالر   100 قدرها  وغرامة 

ثمانية أيام، والسجن عبارة عن مزرعة مفتوحة.
عاصمتها )ريكيافيك( وتعني خليج الدخان، فثمة ينابيع بالجوار 
تنفث بخار ساخنة جراء البركان القديم، يذهب المواطنون إليها 
البطاطس، ويتخذون  في رحالت نهاية األسبوع يطهون فوقها 
من أسطحها الحامية شواية لخبز يشبه خبز التنور. فتياتها غاية 
النرويجي  الزعيم  فيها  استوطن  أن  فمنذ  واألنوثة،  الجمال  في 
)ارنارسون( بشكل كامل سنة 874 وظلت بين السلطة النرويجية 
والدنماركية حتى سنة 1944 إذ انسلخت بالكامل عن الدنمارك، 
تواصل مجيء المهاجرون من )الفايكنج( وأحفادهم، الذين كانوا 
الجميالت  ويخطفون  الغربية  أوروبا  موانئ  وينهبون  يغيرون 
سوى  استمرت  عادة  الخطف  هذا  وصار  األحمر،  الشعر  ذوات 
إال  يسمح  ال  قانونا  سن  الزعيم  أن  ويبدو  بالسرقة.  أو  بالزواج 
حمراوات  لغزالن  آمنة  مراعي  بالده  فصارت  الفاتنات،  بدخول 

الشعر.
التقارير، في حرية  تمتلك هذه الجمهورية رقما قياسيا، وفق 
لفت  ما  ذلك  ولعل  الصحافة، 
عن  للبحث  ودفعني  انتباهي 
مثلما  وليس  عنها،  معلومات 
السلمون  وفرة  بسبب  يشاع 
ما  أكثر  إن  األخرى.  األشياء  أو 
يقول:  أيسلندي  مثل  أسرني 
»أن تكون بال حذاء أفضل من 
أن تكون بال كتاب« ولعل هذا 
ما جعلها توفر كتبا لمواطنيها تزيد بمعدل سبع كتب عما توفره 
إنه ال يوجد مبنى سكني  إنجلترا لمواطنيها، وتقول اإلحصاءات 
من دون محل أو اثنين لبيع الكتب والصحف اليومية، التي يبلغ 
المدينة  في  أسبوعي  إذاعي  برنامج  أشهر  ويعد  سبعة.  عددها 
يا   - والثقافة  منتظمة.  شهيرة  أدبية  قراءات  يقدم  الذي  ذلك 
الكتاب  تُفرغ  أيسلندا  في  الصحافة-  وتشجيع  لدعم  ليبيا  هيئة 
شهرية  مرتبات  لهم  وتدفع  البارزين  والملحنين  والفنانين 

منتظمة.
ولعل ذلك يرجع لنتائج تخصيصهم ألكبر بند في ميزانيتهم 
لإلنفاق على التعليم المجاني حتى المستوى الجامعي، ناهيك عن 
من  كلها  ميزانيتهم  أن  والعجيب  والتقاعدية؛  الصحية  الرعاية 
75 % من الدخل ويدفعها المواطنون  التي تبلغ حتى  الضرائب 

عن طيب خاطر.
األيسلنديون شعب ينحدر، تقريبا، من عرق واحد. ويتسمون 
من  كثيرا  تقترب  فهي  كافة،  األوروبيين  عن  تختلف  بطريقة 
الطريقة العربية في التسمية؛ فاسمي مثال محمد عقيلة، وبحسب 
يضاف  يعني  عقيلة،  بن  محمد  المعروفة:  العربية  التسمية 
باأليسلندي  اسمى  ويصبح  عقيلة.  )ابن(  محمد:  األول  السمى 
Mohamed Agiela son فينطق )موهمد اجيالسون( أما األنثى 
اسم  مثال  فيصبح   )daughter( يعني  )ابنة(  المضاف  فيكون 
شقيقتي زكية عقيلة مثال: Zakeya Agiela daughter وينطق 
في مسألة  العالم  في  لهم مشاكل  وهذا يسبب  اجيالدوتر  زكيا 
اإلقامة في الفنادق وفي األعمال المصرفية. األهم من ذلك كله 
أن نسبة التعليم في أيسلندا تبلغ 100 % ونسبة البطالة معدومة 
100 % وهم شعب راق منظم مؤدب، يحبون وطنهم ويخافون 
أحفاد  انهم  يتذكر  أن  عندهم  اإلقامة  يريد  من  فعلى  عليه، 
يترددوا في  الذين لن  المحاربين األشاوس،  )الفايكنج( األجالف 
الرابع، في إحصاءات  الرقم  100 % ويصبح  رأسه بنسبة  تكسير 
أيسلندا  في  لم يسجل  عاما  اإلجرامية، فطوال خمسين  بالدهم 

سوى ثالث جرائم قتل فقط.

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

ثقافة 12www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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حواء تستنطق عاملها في معرض »أنامل مبدعة«حواء تستنطق عاملها في معرض »أنامل مبدعة«
بمشاركة عدد من الموهوبات في مجال الفنون التشكيلية

شهد مبنى السرايا الحمراء، اإلثنين، افتتاح معرض »أنامل 
بوزارة  المرأة  وتمكين  دعم  مكتب  نظمه  الذي  مبدعة« 
الموهوبات  المعرفية، بمشاركة عدد من  والتنمية  الثقافة 
في مجال الفنون التشكيلية، وبإشراف الفنانة منيرة اشتيوي 

مديرة المكتب.
عبدالباسط  الفنان  افتتحه  الذي  المعرض  وتضمن 
المعرفية، طيفا من  الثقافة والتنمية  أبوقندة، وكيل وزارة 
األعمال التي تنوعت موضوعاتها بين الذاتي والعام، بين 
واقع  تشخص  خطوط 
في  وأسئلتها  حواء 
واللون،  الريشة  عالم 
تأمالتها  أبعاد  وكذا 
حدود  تتجاوز  التي 
إلى  األنثوي  محيطها 
معنى وجودها وتفاعلها 

المجتمعي بشكل عام.
في  أبوقندة  وأكد 
»الوسط«  إلى  تصريح 
وتقديره  إعجابه 
الالتي  للفنانات 
حضورهن  أكدن 
والفت،  عملي  بشكل 
اللوحات  تدلل  كما 
الفني  الحماس  على 
لديهن وامتالكهن الموهبة والخيال واألفكار والقدرة على 

التشخيص وطرح رؤيتهن بجرأة ووضوح.
الرسم  بين  تتوزع  التناول  في  أساليبهن  أن  وأضاف 
بطريقة الحفر، وأخرى باأللوان الزيتية والمائية، إلى الرسم 
األسلوبية  الفسيفساء  هذه  العادي،  والورق  القماش  على 
النفسية  بتأثيراتها  اللونية  األبعاد  من  بانوراما  كونت 

والجمالية.
إن ذلك  المواهب  إمكانية دعم هذه  وأوضح بخصوص 
المالي للوزارة، فهم يضعون في  الدعم  متوقف على توفر 
للفنون  دائم  معرض  بتخصيص  التصور  هذا  أذهانهم 
التشكيلية، وستكون اللوحات المعروضة فيه هي التي يجري 

شراؤها من الفنانين كدعم ودافع لهم.
الثقافي  اإلنتاج  إدارة  مدير  األسود  عبداهلل  الفنان  وقال 
الفني بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، إن المعرض يمثل 
في جانب منه إطاللة على معالم المدينة القديمة وشوارعها 

وأسمائها  عناوينها  عبر  األماكن  هذه  وبصمات  العتيقة، 
تفاصيل  وتبيان  الصفار«  و»كوشة  عارصات«  »األربع  مثل 
مع  الحالية  األجيال  تواصل  يجسد  أنه  عدا  الخ،  األبواب.. 
التراث والفلكلور والتعريف به فنيا أي تمثله لغة لونية من 

أبعاد وزوايا مختلفة.

عوالم حواء
مشاركتها  عن  الهدى  نور  التشكيلية  الفنانة  تحدثت 
سابقا في أربع معارض، ليصبح رصيدها الخامس في »أنامل 
مبدعة« وذلك عبر لوحتين، األولى تحاكي واقع المرأة في 
مجتمعها فهي مرموزة فنيا في بورتريه نصفه األعلى يمثل 
القيود  يعكس  واألسفل  العام  ذوقها  في  المرأة  يشغل  ما 
المكبلة لحريتها، وبالرجوع لألعلى سنجد الطاووس سفير 
المرأة في كبريائها وجمالها، تجاوره الزنبقة الممثلة للرقة 
والنعومة، وكذا وجود اللونين األبيض واألسود داللة لعبة 

الشطرنج رمز التفكير لديها.
آخر  موضوع  إلى  ننتقل  الثانية  لوحتها  إلى  وباالنتقال 
العمق  على  اشتغالها  خالل  من  المعرفة  بقدسية  يحتفي 
الكوني أو المجرة وهي تبيان أن اإلنسان مهما بلغ اجتهاده 

أو إبداعه العلمي يبقى ضئيال أمام مجاهل الكون وأسراره.
اختيارها  على  الورفلي  نورا  الفنانة  تعلق  جانبها  ومن 
التراثي  المعماري  الجانب  إن  بالقول  الساعة  برج  لرسم 
وقوة  المعلم  بتاريخية  اإلحساس  يمنحها  فهو  يستهويها 
ومنابتها،  المدينة  ذاكرة  في  يمثله  وما  المكانية  داللته 
وأوضحت أن األلوان الزيتية ساعدتها في إكساب تفاصيل 
البرج الكثير من روحها الواقعية والتي سيستجيب لها خيال 
المتلقي ويحاول أن يجد شيئا من حياته وذكرياته ووجدانه.

المرأة األفريقية
عبارة  هي  لوحات،  بثالث  جمال  انسام  الفنانة  تشارك 

عن منظر طبيعي يجاوره بورتريهان لمرأة أفريقية و فرس، 
العمل األول بملمح سوريالي يحاكي أعماال  وفيما يصطبغ 
وتجاربا مماثلة كنوع من التدريب وتأهيل قدراتها الفنية، 
النفسي  مكنونها  في  حاضرة  األفريقية  المرأة  لوحة  نرى 
وكفاحها  لمسيرتها  طويل  تاريخ  عن  معبرة  واألنثوي 
وتطلعها للحرية، والنظر في قضاياها كحق إنساني يؤسس 
لشراكة حقيقية في مجتمعها، أيضا تبدو لوحة الفرس معنية 
أيضا  لكنها  الخيول  ورسم  تصوير  في  الشخصي  بميولها 

تطرح فكرة االنطالق واالجتهاد والبحث عن الذات.

القرط اللؤلؤي
تقدم الفنانة لجين الجديدي، لمساتها عبر محاكاة لوحة 
عالمية وهي »الفتاة ذات القرط اللؤلؤي« للفنان الهولندي 
يوهانس فريمير، وتحكي أن سبب تعلقها بالفكرة راجع إلى 
سيرة اللوحة ذاتها المرسومة سنة 1665والتي ظهرت أو 
بموناليزا  وسميت  النقاد  تناولها  عندما  شهرتها  سطعت 
الشمال، وبقيت مع ذلك األسئلة معلقة حول طبيعة السيدة 
المرسومة وهل هي من الطبقة الغنية أم الفقيرة ولماذا هي 
تحديدا وهكذا، حتى أن الكاتبة األميركية تريس شيفالييه 
حولتها إلى رواية بنفس االسم سنة 1999، وجرى تنفيدها 

إلى عمل سينمائي 2003.
يجاور لوحة السيدة لوحة أخرى للفنانة عن فيل مقسوم 
يصعب  والتي  للحيوان  البرية  الحالة  األول  يمثل  لنصفين 
الترويض  حالة  اآلخر  النصف  يمثل  فيما  معها  التعامل 
المرموز لها باأللوان المعبرة عن إمكانية التعامل مع الفيل 
لنا كبشر، ومدى  الحياتي  إثراء للقاموس  النهاية  وهي في 
قدرتنا في تحسس مواضع االستجابة والشعور مع محيطنا 

وكيفية النظر إليه.

فضاء الفوم
التشكيلية،  الفنانة  تجسد  الفوم  على  الحفر  تقنية  عبر 
خديجة محمد، مالمح من عوالم طرابلس القديمة يقابلها 
الشمال  بين  ضمني  حوار  هو  وكأنما  الغدامسي،  البيت 

والجنوب أو مقاربة لونية بين البحر والصحراء.
فني  كنسيج  العالقة  تمثيل  إلى  المزاوجة  هذه  تنقلنا 
مترابط بواسطة المادة الخام من ناحية وكسبيل الى إظهار 
الحفرية  أو  النحتية  صورته  في  البصري  النص  خصائص 

وكيف يبدو شكلها أو اختالفها مقارنة بأعمال أخرى.
انطباع  يرتسم  المعروضة  اللوحات  بقية  في  وبالتجوال 
الموضوعات  طبيعة  في  الفني  التشارك  أو  بالتناغم 

المطروحة، خصوصا فيما يتعلق بعواَلم حواء وقضاياها.

محمود الغول

املاغوط.. شاهد في محاكمة إبراهيم الكوني

»السرايا« الليبية تتألق في مهرجان تستور للمالوف واملوسيقى التقليدية
في  ليبيا،  التراثية  واألغاني  للمالوف  »السرايا«  فرقة  مثلت 
مهرجان تستور الدولي السنوي للمالوف والموسيقى التقليدية في 
 3 إلى  يوليو   18 من  الفترة  فاعلياته خالل  استمرت  الذي  تونس، 

أغسطس 2022، تحت شعار »دورة األصالة«.
أغسطس  من  األول  في  موعد  على  التونسي  الجمهور  وكان 
الـ»تشيللو«  عازف  الفنان،  بقيادة  السرايا  فرقة  عروض  مع  الحالي 
حيث  المهرجان،  أجندة  ضمن  برمجتها  جرى  كما  جابر،  بن  ناصر 
قدمت خمس موشحات، وقطع موسيقية ليبية، مع وصالت غنائية 
محمد  العارف،  ولطفي  فخري،  راسم  الفنانان،  قدمها  منتقاة 
مصطفى، ومحمد مراد. إلى ذلك، تألقت الفرقة في عروض الحقة 
وقليبية  وبنزرت  المهدية  هي  تونسية،  مدن  ست  جمهور  أمام 
مع  التونسي  الجمهور  وتفاعل  والمنستير،  وصفاقس  وتستور 
عروض الفرقة في كافة المدن التي زارتها. وضمت الفرقة الفنانين، 
ناصر بن جابر قائد الفرقة، وناصر أغا عازف كمان، وعلي السبهاوي 
عازف  الصويعي  وأيمن  عود،  عازف  أبوجراد  وعلي  قانون،  عازف 
كمان، وعبد الباسط النعاس عازف الناي، وعاطف الناجمي عازف رق، 
وعلي المقعمز عازف رق، ومحمد شعيب عازف إيقاع، ومحمود معتوق 

عازف إيقاع، ويوسف الزروق )المجموعة الصوتية( إلى جانب نجوم 
الطرب الليبي، الفنانين: راسم فخري، ولطفي العارف، ومحمد مراد، 

ومحمد مصطفى.
واشتكى القائمون على الفرقة في اتصال بـ»الوسط« ما اعتبروه 
خذالنا لهم من قبل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الذي عكسه 
أسلوب تعاملها مع الفرقة، التي تلقت دعوة رسمية من قبل وزارة 
عن  المهرجان  في  ليبيا  وتمثيل  للمشاركة  التونسية،  الثقافة 
إتمام  من  الفرقة  أعضاء  يتمكن  لم  حيث  الخارجية،  وزارة  طريق 
إجراءات سفرهم جوا والحصول على قرارات اإليفاد المتعارف عليها 
مساهمة  بعد  برا  السفر  إلى  الفرقة  أعضاء  اضطر  ما  بالخصوص، 
كل عضو في توفير المبلغ المطلوب الستئجار وسيلة النقل، وحرم 
رفقة  ذلك من  نتيجة  عاما(   93( اللطيف حويل  عبد  الكبير،  الفنان 
الفرقة وفق ما كان مجدوال نتيجة تغيير وسيلة النقل وعدم قدرته 

على تحمل السفر برا.
كما اشتكى أعضاء الفرقة من األسلوب الذي تعاملت به الشركة 
الليبية الناقلة معهم، ووصفوه باألسلوب المتدني، وغير المفهوم، 

بما حمل من استخفاف بالفنانين، وفق عدد من أعضاء الفرقة.

األديب  يقول  في كتابه »سأخون وطني«، 
السوري محمد الماغوط: »في مرحلة الفِطام، 
وراء  عني  المنصرفة  أمي  وراء  باكيًا  أحبو  وأنا 
الكنس والمسح ونفض الغبار، كنتُ آكل كل ما 
تطوله أظافري الغضة من تراب العتبة والشارع 
من  أكلتُ حصتي  أنني  ويبدو  الدار.  وفسحة 

الوطن منذ ذلك الحين«.
الحملة  أتابع  وأنا  االقتباس،  ذلك  تذكرت 
التي يشنها رواد مواقع  تواصل اجتماعي على 
أديب ليبيا العالمي، إبراهيم الكوني، استنادًا 
إلى تصريح »غير موثق« نشره صحفي مصري 

على أحد المواقع اإللكترونية.
»الوطن  الكوني:  يقول  المتداول،  وحسب 
هو المكان الذي يحتويك، ال الذي يلفظك، أنا 

ال أخجل من أن أقول أن وطني هو سويسرا«.
توالى  الذي  التصريح،  ذلك  أن  والغريب 
على إعادة نشره صفحات وحسابات شخصية 
عديدة، يعود إلى العام 2016، ولم يقل ناشره 
شيئًا عن الظروف المحيطة به، وهل كان في 

سياق حوار مسجل أو مصور أو مكتوب.
هكذا  مثل  في  النبش  وراء  السر،  ما  إذن 

أصل  في  »النابش«  يبحث  لم  ولماذا  أمور؟ 
ومالبسات التصريح، غير الموثق بأي شكل من 

أشكال التوثيق الصحفي لمتعارف عليه؟!
ناقل  أن   – أكبر  بشكل   – للدهشة  المثير 
آنذاك، هو صحفي مصري  أو ناشره  التصريح 

علي،  شوقي  أحمد  يدعى 
»حديث  إن  قال  والذي 
الكوني لم يكن مقتبسًا من 
من مقابلة، ولكنه منتقى من 
دردشة خالل سهرة أدبية في 
القاهرة، وأن ما قاله الكوني 
الذي  السياق  في  يكن  لم 
نقل  ما  حسب  تأويله«  جرى 
بشير  الصحفي  الكاتب  عنه 
معه  تواصل  الذي  زعبيه، 

الستيضاح األمر.
ونحن هنا إزاء العديد من 
التوقف  يجب  التي  الحقائق 
التوثيق  فكرة  وأولها  عنها، 

نشره،  إعادة  قبل  الخبر،  صحة  من  والتحقق 
فكثير من اإلشاعات كان السبب في انتشارها 
هو إعادة نشرها دون ذكر المصدر، ما يجعل 
الحقيقة تتوه وكأنها ابنة غير شرعية، يدعي 

الجميع أنها من صلبه!

تأملها،  بنا  يجدر  التي  الثانية  الحقيقة  أما 
»الكالم«  وتفسير  تأويل  بكيفية  فتتعلق 
أديبًا،  المتحدث  ما كان  إذا  وداللته، خصوصًا 
وليس سياسيًا أو باحثًا مثاًل، ففي الوقت الذي 
المعنى  على  السياسي  أو  الباحث  فيه  يعتمد 
لكالمه،  والمجرد  المباشر 
يبقى لألديب الحق في التحرر 
من تلك القيود، خصوصًا وأنه 
والرمزية  الخيال  على  يعتمد 

بشكل أساسي.
حاكمنا   – مثال   – فلو 
كتابه  عنوان  على  الماغوط 
»سأخون وطني«، وفقًا لمنطق 
فالواجب  ميديا«،  »السوشيال 
كشف  الذي  الكاتب،  إعدام 
صراحة عن نواياه بأنه سيخون 

وطنه!
الوطن  فكرة  وتبدو 
»األديب«  فكر  في  واالنتماء، 
الكوني، أعمق من مجرد أرض يعيش عليها، 
فهو دومًا يتحدث عن روافد عدة، تغذى منها 
يحيا  لم  بأناس  تجمعه  عوامل  فيها  وارتأى 
بينهم »فيزيائيا«، لكنه أكل وشرب من آدابهم 
وأفكارهم، ولو عن بعد، عبر القراءة والغوص 

في طبيعتهم وتقاليدهم، وما إلى ذلك من إرث 
إنساني.

فقبل سنوات استضاف برنامج »بال قيود«، 
المذاع عبر »بي بي سي نيوز عربي«، الكوني، 
الذي تحدث عن الصحراء والميثولوجيا والمرأة 
والواقع الليبي، وقال: »أنا أنتمي إلى كل ثقافات 
ومصر  الطوارق  ألساطير  أنتمي  أنا  العالم.. 
القديمة وبالد بين النهرين واليونان والهند 
وماركيز..  وكافكا  وفوكنر  ودانتي  وشكسبير 
لمَ ال أستوعب كل هؤالء لكي أستعين بهم 
في التقنية وليس من باب التقليد واالنبهار، 
اإلنسانية  قضية  وهي  مشتركة  فقضيتنا 

الكبرى«.
وعن الكتابة والهوية، قال في الحوار نفسه: 
إنسانية  األصل  في  هي  الهوية  مسألة   ...«
بالدرجة األولى، هل هو عمل إنساني أم حرفي؟ 
هو عمل يتحدث عن اإلنسانية من خالل أمة 
بعينها يتحدث عن واقع وجودي إنساني شامل 
من خالل واقع محدد هو الصحراء الكبرى، وهو 
واقع له تقاليده ورؤيته.. اإلنسان لغز بالسليقة 
سواء أكان صحراويًا أم عمرانيًا.. لكن الرواية 
تحتاج إلى مالمح يحددها واقع ما، لكن بشكل 
عام فإن األسئلة الكبرى التي تطرحها من خالل 

هذا العمل يجب أن تكون شمولية«.

اللوحات تدلل على الحماس 
الفني لديهن وامتالكهن الموهبة 

والخيال واألفكار

بورتريه أرنولفيني
رسم الفنان الهولندي جان فان إيك، في 
في  اللوحات  أهم  من  واحدة   1434 العام 
التاريخ، والتي تسببت في الكثير من الجدل. 
أرنولفيني«  »بورتريه  اسم  يحمل  والعمل 
من  لوح  على  زيتية  لوحة  عن  عبارة  وهو 

السنديان.
عادية  باتت  الزيتية  األعمال  أن  وصحيح 
في  جدًا  نادرة  ذاك  في  لكنها  ومنتشرة، 
الخامس  القرن  أوائل  في  األوروبي  الفن 

عشر.
واللوحة صغيرة ويعتقد أنها تمثل التاجر 
أرنولفيني،  نيكوال  دي  جيوفاني  اإليطالي 
مدينة  في  منزلهما  في  أيضًا  زوجته  وربما 

فليميش التابعة لبروج.
المرآة  رؤية  يمكنك  العمل  تأملت  وإذا 

على الحائط الخلفي تعكس الغرفة بأكملها، بما في ذلك شخصان إضافيان يقفان 
عند المدخل – الكلب غائب بشكل واضح – حتى أن الفنان يأخذ في االعتبار )إلى 
حد ما( تشويه المرآة المحدبة للصورة. كذلك يمكنك أن ترى أن الدوائر األصغر 

حجمًا داخل إطار المرآة تجسد مشاهد من آالم المسيح بشكل مبهر.

لوحة
جان جاك سمبيه

أعلنت مارتين غوسيو سمبيه وفاة زوجها الرسام الفرنسي 
رسما  بتجسيده  اشتهر  والذي  عاما(،   89  ( سمبيه  جاك  جان 

.)Le Petit Nicolas( »مغامرات »لو بوتي نيكوال
توفي   « لوكاربانتييه:  مارك  سيرته  وكاتب  صديقه  وقال 
الرسام الفكاهي جان جاك سمبيه بهدوء مساء )الخميس( 11 
أغسطس )2022(، في سن التاسعة والثمانين، في مقر إقامته 

المخصص للعطلة، محاطا بزوجته وأصدقائه المقربين«.
العشرين  القرن  خمسينيات  منذ  سمبيه  رصيد  وفي 
ماتش«  و»باري  نيويوركر«  »ذي  مجالت  في  فكاهية  رسوم 
تتعامل  كانت  الذين  الرسامين  أبرز  من  وكان  و»إكسبرس«، 
غالفات  من  مئة  نحو  رسم  تولى  إذ  نيويوركر«؛  »ذي  معهم 

المجلة.
وللرسام المولود عام 1932 في بيساك، بالقرب من بوردو ، 
نحو 12 مجلدا، من بينها »سان تروبيه«، و»تو سو كومبليك«، 
تباع منها  التي  أبرزها مغامرات »بوتي نيكوال« لألطفال  لكن 

اليوم نحو 15 مليون نسخة.
ومنذ إصداره مع رينيه غوسيني »لو بوتي نيكوال« العام 1959، واظب سمبيه على إصدار مجلد واحد 

تقريبا سنويا، ونُشر نحو مئة من رسومه على الصفحات األولى للصحف.

رحيل
 »آيات شيطانية«

»آيات  رواية  بشأن  الجدل  تجدد 
  )The Satanic Verses( شيطانية« 
للكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان 
رشدي، بعد تعرضه للطعن في نيويورك.

 1988 لندن  في  الرواية  صدور  وبعد 
من  آالًفا  النشر  دار  تلقت  أيام،  بتسعة 
التلفونية  واالتصاالت  التهديد  رسائل 
فيما  المكتبات،  من  بسحبها  المطالبة 
والسودان  بنغالديش  من  كل  منعت 
وجنوب أفريقيا وكينيا وسريالنكا وتايالند 
وسنغافورة  وفنزويال  وإندونيسيا  وتنزانيا 
مظاهرات  خرجت  فيما  الرواية،  بيع 
لندن  بينها  من  عدة  مدن  في  به  تندد 
ونيويورك وطهران وإسطنبول والخرطوم.

تسعة  من  مكونة  قصة  عن  عبارة  هو  آيات شيطانية 
أن كل فصل هو قصة  تكاد تظن  تقرأها  عندما  فصول. 

منفصلة.

الشخصيتان الرئيسيتان في الرواية
هندي  رجل  شخصية  الرواية  وتتناول 
)صالح الدين جمجة( عاش منذ شبابه في 
مع  ينسجم  أن  وحاول  المتحدة  المملكة 
الهندية،  ألصوله  ويتنكر  الغربي  المجتمع 
متخصص  هندي  ممثل  شخصية  وكذلك 
حيث  فرشته(  )جبرائيل  الدينية  باألفالم 
إيمانه  فقد  هندوسية،  آلهة  أدوار  يمثل 
بالدين بعد إصابته بمرض خطير حيث لم 

تنفعه دعواته شيًئا للشفاء.
وجبرائيل  جمجة  يجلس  وبينما 
بومبي  من  مسافرة  طائرة  في  متجاورين 
الطائرة،  انفجار وتسقط  يحدث  لندن،  إلى 
إلى »مالك«،  إلى »شيطان« وفرشته  فيما يتحول جمجة 
ظهور  فترة  بين  ما  خلط  في  بعدها  األحداث  وتدور 
إطار  في  المعاصر،  والعالم  العربية  الجزيرة  في  اإلسالم 

من األحالم، التي تمزج بين التاريخ وخيال المؤلف.

كتاب

»السرايا« الليبية تتألق في مهرجان تستور للمالوف والموسيقى التقليدية
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القاهرة ــ محمد علوش

»حديد نحاس بطاريات« يفتتح 
مسابقة »جيورناتي ديجلي 
أوتوري«.. و»إنشالله ولد« 

ينافس على جوائز »فاينال كات«

العربية  األعمال  من  عدد  يشارك 
السينمائي  »فينيسيا  مهرجان  في 
الدولي« بدورته الـ79، والتي من المقرر 
أغسطس   31 من  الفترة  في  تنطلق  أن 

وحتى 10 سبتمبر المقبل.
كندة  السورية  الممثلة  وتنافس 
للمخرجة  »نزوح«  الجديد  بفيلمها  علوش 
السورية سؤدد كعدان، وذلك ضمن قسم 
»Horizons Extra«، حيث سيشهد عرضه 

العالمي األول، الثالثاء 6 سبتمبر.
خالل  سورية  في  الفيلم  أحداث  تدور 
صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ 
الـ14  زين ذات  الفتاة »زينة« هالة  سقف منزل 
سنة، لتنام بعدها ألول مرة تحت النجوم، وتقيم 
بالمنزل  الصبي  العاني،  نزار  »عامر«  مع  صداقة 
المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها »هالة« 
مع  صراع  في  وتدخل  الرحيل  على  علوش  كندة 
أن  يرفض  الذي  المصري،  سامر  »معتز«  زوجها 

يتحول لالجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.
بفيلم  يونس  كوثر  المصرية  المخرجة  وتشارك 
القصيرة  األفالم  مسابقة  في   »My Girlfriend«
المخرجات  إحدى  هي  يونس  كوثر  آفاق.  بقسم 
الشابات الواعدات التي حققت نجاحا منذ فيلمها األول 
وأثبتت قدرة ورؤية سينمائية وشخصية داخل الوسط 
اإلخراج  درست  مصرية  مخرجة  وهي  السينمائى، 
القاهرة،  في  للسينما  العالي  المعهد  في  السينمائي 
بإشادة  الماضي«  من  »هدية  األبرز  فيلمها  وحظي 
السينمائية  المهرجانات  مختلف  في  النقاد  من  واسعة 

المحلية والدولية.
الجزائري  المخرج  يشارك  بالمهرجان،  آفاق  وفي قسم 
 For My« الثاني  الطويل  الروائي  بفيلمه  حامي  رشيد 

عيسى  يدعى  شاب  حول  أحداثه  تدور  والذي   ،»Country
السعيدي، وهو ضابط شرطة شاب يبلغ من العمر 23 عاما 
الفرنسية  المدرسة  تُوفي خالل طقوس  من أصل جزائري 
العسكرية، ويجد شقيقه الكبير إسماعيل نفسه يتولى قيادة 
ترتيبات الجنازة، والفيلم مأخوذ من مأساة شخصية عاشها 

المخرج بنفسه في العام 2012.
العراقي  للمخرج  مُعلقة«  »جنائن  فيلم  أيضا  ويشارك 
 .Horizons Extra مسابقة  ضمن  دراجي،  ياسين  أحمد 
عاما   12 العمر  من  البالغ  أسعد  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
أماكن  في  عليها  عثر  أميركية  جنسية  دمية  يتبني  والذي 
النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه 
في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط 
من  عدد  الفيلم  بطولة  في  يشارك  ليعيش.  بل  لينجو، 
الشكرجي، حسين محمد  الفنانين وهم وسام ضياء، جواد 

جليل، وأكرم مازن علي.
الفيلم  يشارك  الدولي  النقاد  أسبوع  مسابقة  وضمن 
فيلم  وهو  بنكيران  ياسمين  للمخرجة  »كوينز«  المغربي 
رحلة  في  الشرطة  مع  سيدات  ثالث  »تشرع  وفيه  نسوي 
ووديان  الوعرة  الحمراء  التضاريس  عبر  تأخذهن  طويلة 
األطلس المليئة باألزهار للوصول أخيرا إلى ساحل المحيط 

األطلسي«.
أما مشروع الفيلم الروائي »إنشاهلل ولد« للمخرج أمجد 
الرشيد فينافس على جوائز ورشة فاينال كات فينيسيا، التي 

تقام ضمن فعاليات المهرجان.
تبدأ أحداث الفيلم مع نوال التي تفقد زوجها فجأة، فتجد 
أن  يمكن  التي  وقوانينه  المجتمع  تحديات  أمام  نفسها 
تنقلب موازينه إذا كان لديها طفل ذكر وليس أنثى. الفيلم 
من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت وروال 
ناصر، وبطولة منى حوا، هيثم عمري، سلوى نقارة، يمنى 

مروان، محمد جيزاوي، إسالم العوضي.
في حين يفتتح الفيلم الروائي »حديد نحاس بطاريات« 
مسابقة  من  الـ19  النسخة  فعاليات  شرف  وسام  للمخرج 
»جيورناتي ديجلي أوتوري« التي تقام بالتوازي مع مهرجان 
الفرنسية  المخرجة  برئاسة  الدولي«،  السينمائي  »فينيسيا 

سيلين سياما.
العام  تأسست  أوتوري«  ديجلي  »جيورناتي  مسابقة 
2004، وهو قسم مستقل لمهرجان األفالم يُعقد بالتوازي 
مع مهرجان فينيسيا السينمائي وبالتعاون معه، وهو مصمم 

في  المخرجين  شهر  نصف  غرار  على 
مهرجان »كان السينمائي«.

الالجئ  أحمد  حول  الفيلم  يدور 
السوري الذي ظن في أثناء تجوله في 
شوارع بيروت بحًثا عن أشياء معدنية 
مع  الحب  سيجد  أنه  تدويرها  ليُعاد 
لكن  اإلثيوبية.  األصول  ذات  مهدية 
هذه  في  مستحيلة  القصة  مثل  تبدو 
المدينة. هل سيتمكن هذان الالجئان 
الطريق  على  العثور  من  العاطفيان 
أحد   - أحمد  أن  حين  في  للحرية 
بمرض  يتأثر   - الحرب  من  الناجين 
غامض يحول جسده ببطء إلى معدن؟
شرف  وسام  إخراج  من  الفيلم 
التأليف هالة دباجي ومارييت  يشاركه 
وزياد  كوتور  كالرا  وبطولة  ديسير، 

جالد ورفعت طربيه ودارينا الجندي.

مشاركة عربية في مهرجان »فينيسيا السينمائي مشاركة عربية في مهرجان »فينيسيا السينمائي الدولي«الدولي«

فن x فن

محمد رمضان يرد على الشائعة 
في  ظهوره  حول  انتشرت  التي 
رد  أنه  مؤكدًا  إباحي،  فيديو 
بلدي  ولجيش  لبلدي  »انتصارًا 
اهلل  حسبي  قائاًل  ولجمهوري«، 

ونعم الوكيل في مروج الحملة.

رمضان والشذوذ

فيلم »كيرة والجن« للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد 
المصرية،  السينما  تاريخ  في  دخاًل  األعلى  يصبح  عز، 
بعدما وصلت إيراداته إلى 105 ماليين جنيه في أقل من 

7 أسابيع عرض.

األعلى بالتاريخ بشرى: »اللي بيناتنا ساليناه«

منها »نزوح« كندة علوش

الخميس.. ختام املهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بالجزائرالخميس.. ختام املهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بالجزائر

الوطني  الثقافي  المهرجان  الخميس،  يختتم، 
بشمال  قالمة  بمدينة  الحالية،  للموسيقى 
وذلك   ،»31 »أمين  للفنان  بحفل  الجزائر،  شرق 
المغنين  من  عدد  مشاركة  شهدت  أيام  ثالثة 
الجزائريين يمثلون األشكال الموسيقية السائدة 

محليا إلى جانب أغاني الراب والراي.
وافتتحت، الثالثاء، بالمسرح الروماني بقالمة 
فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان الثقافي 
الوطني للموسيقى الحالية، بحفل ضم مجموعة 
من الفنانين في مقدمتهم الشابة جميلة وذلك 
جميلة  وألهبت  الفت.  جماهيري  تفاعل  وسط 
الروماني  المسرح  مدرجات  األولى  السهرة  في 
كلها  كانت  آالف مقعد   4 يتسع ألكثر من  الذي 
الفنية  للسهرات  المتعطشة  بالعائالت  مكتظة 
غياب  بعد  جاءت  السنة  هذه  دورة  وأن  خاصة 
دام 3 أعوام بسبب جائحة »كوفيد19-«، حسب 

وسائل إعالم جزائرية.
منها  أغانيها،  من  مجموعة  جميلة  وقدمت 
قتال«  عمري  و»وحشة  نسيبو«  عند  »ساكن 
الناس  و»الموني  خالي«  يا  و»خالي  و»غريبة« 
للشيخ  المحلية  الفرقة  قدمت  كما  يما«.  يا 
»قوموا  منها  األغاني  من  مجموعة  »قاسيمو« 

قوموا سبحوا هلل ياعاشقين رسول اهلل«.
حيز  أيضا  الشباب  المحليين  للفنانين  وكان 

كبير في تنشيط حفل االفتتاح الذي تواصل إلى 
الفرصة  إعطاء  خالل  من  الليل  منتصف  بعد  ما 
للفنان محمد بلحواس الذي قدم بدوره مجموعة 
اإليقاع  بين  ما  فيها  جمع  الشبابية  األغاني  من 
السريع من بينها األغنية العاطفية »قصة طويلة 

لمن نحكيها«.
الرسمي  االفتتاح  إشارة  إعطائه  وخالل 
المحلية  السلطات  حضور  عرف  الذي  للمهرجان 
أبرز  ويناز  لبيبة  الوالية  والية  مقدمتهم  في 
مدير الثقافة والفنون لوالية قالمة بوجمعة بن 
الوطني  الثقافي  المهرجان  عودة  بأن  عميروش 
للموسيقى الحالية بعد سنوات من الغياب »يمثل 
مكسبا كبيرا للمنطقة«، مشيرا إلى أن عودة هذه 
التظاهرة جاءت بقرار من وزارة الثقافة والفنون 

التي رفعت التجميد عن عدة مهرجانات أخرى.
وتضمن برنامج السهرة الثانية، األربعاء، عدة 
فقرات غنائية لفرقة »نوستالجيا« في الفالمينكو 
من أم البواقي، والشاب جالل في الطابع الشاوي 
أغنية  في  الصغير  عقيل  والفنان  السطايفي 

»الراي العصري«.
الثقافي  للمهرجان  دورة  آخر  أن  إلى  يشار 
سنة  كانت  بقالمة  الحالية  للموسيقى  الوطني 
بسبب  بعدها  التظاهرة  توقفت  حيث   ،2018

جائحة »كوفيد19-«.

أثار استياء الكثيرين

ـ»املمثلة املمتلئة« عراقية تقاضي مجلة بريطانية نشرت تقريرا وصفها ب
العراقية  البرامج  ومقدمة  الممثلة  كشفت 
مجلة  ضد  قانونية  إجراءات  اتخاذها  طالب  إيناس 
»فوق  القضاء  معتبرة  البريطانية،  »إيكونوميست« 
فيه  استخدمت  مقال  خلفية  على  وذلك  الجميع«، 
»أسباب  عن  الحديث  سياق  في  صورتها  المجلة 

سمنة« النساء العربيات.
ودافع  وقف  إنسان  »لكل  الشكر  إيناس  ووجهت 

وتصدى لكل شخص مسيء«، بحسب وكاالت.
 The( إيكونوميست«  »ذي  مجلة  وكانت 
Economist( البريطانية وضعت صورة إيناس طالب 
العالم  في  السمنة  عن  تقرير  في  رئيسية  كصورة 
الرجال  النساء أسمن من  العربي تحت عنوان »لماذا 

في العالم العربي؟«.
استخدم  الماضي،  يوليو  أواخر  نشر  الذي  التقرير 
9 أشهر خالل مشاركتها  صورة التقطت إليناس قبل 
في مهرجان »بابل الدولي« بالعراق. كما ذكر التقرير 
يقول: »يستشهد  العراقية صراحة حيث  الفنانة  اسم 
طالب،  بإيناس  األحيان  من  كثير  في  العراقيون 

الممثلة )…( بأنها مثال للجمال«.
العربيات  النساء  التقرير أسباب زيادة وزن  وناقش 
أنحاء  جميع  »في  أنه  إلى  مشيرا  الرجال،  من  أكثر 
فالسمنة  الرجال.  من  أكثر  سمينات  النساء  العالم، 
مشكلة بالنسبة لـ%15 من النساء و%11 من الرجال؛ 
النساء  لدى   )BMI( الجسم  كتلة  أن مؤشر  يعني  مما 
يبلغ 30 أو أعلى، لكن فجوة السمنة تختلف في جميع 

أنحاء العالم«.
وأضافت المجلة »يوجد في الشرق األوسط وشمال 
ثباتا  وأكثرها  الجنسين  بين  تفاوت  أكبر  أفريقيا 
فجوات  بها  أفريقيا  جنوب  في  البلدان  من  -العديد 
النساء  من   26% األوسط،  الشرق  في  أيضا  كبيرة 

يعانين السمنة مقابل %16 من الرجال«.
فهي  بلدها  في  واسعة  شهرة  إيناس  وتملك 
القرن  تسعينيات  منذ  العراقية  الشاشات  على  تظهر 
العشرين، ولديها أكثر من تسعة ماليين متابع على 

»إنستغرام«.
استخدمت  أن صورتها  األم البنتين،  ورأت طالب، 
للمرأة  »إهانة  وشكل  للمرأة«  »مسيء  سياق  في 
محاولة  هناك  وكأن  عام  بشكل  والمرأة  العربية 
لتصدير صورة مشوهة عن النساء في العالم العربي 
التعليقات  من  الكثير  »واجهت  وأضافت  والبدينات«. 

المسيئة«، مشيرة إلى أن ذلك انعكس »سلبا« على 
وضعها النفسي وعلى أفراد عائلتها.

تعلم  جامعية  أستاذة  -بصفتها  أنها  وأوضحت 
ليس  »أنهم  تعلم  اإلعالمية-  والقوانين  التشريعات 
من  الشكل  بهذا  صورتي  استخدام  حقهم  من 
الدعوي  في  »طالبت  أنها  إلى  مشيرة  علمي«،  دون 
تضرري  بسبب  ومعنوي  مادي  بتعويض  القضائية 
من الصورة«، كما طالبت بـ»رد االعتبار لها وللنساء 
حسب  المأل«،  على  معنيات  أنفسهن  يعتبرن  الالتي 

تصريحاتها لجريدة »الصباح«.
استيائهم من  التواصل عن  مواقع  وعبر كثر على 
المقال، حيث نددت الممثلة ومخرجة األفالم العراقية 
زهراء غندور بالمقال. وقالت »لست متفاجئة، لطالما 
نظر اإلعالم الغربي إلينا بفوقية، ابتداء بأرواح الناس 
أرقام  مجرد  أنها  على  يقدمونها  وكيف  منطقتنا  من 

وانتهاء بتعزيز الصورة النمطية«.
المدير  روث،  كينيث  يستنكر  لم  أخرى،  جهة  من 

التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام 
بكتابة  واكتفى  للتقرير.  العراقية  الفنانة  صورة 

العديدة  االجتماعية  »القيود  فيه:  قال  تعليق 
العربي  العالم  في  المرأة  على  المفروضة 

تسهم في تفاقم مشكلة السمنة وتقويض 
صحتها«.

جميل  يوسف  الرياضي  المعلق  ورد 
عبر »تويتر« على تغريدة روث، قائال: 

إحدى  صورة  وضع  منك  »نستنكر 
والعربي  العراقي  الفن  رائدات 

والمحبوبة  اللطيفة  اإلنسانة 
إيناس طالب، كما أن كالمك 

ليس صحيحا )فقط النساء 
فهناك  العربيات(؛ 

دول  كل  من  نساء 
من  تعاني  العالم 

السمنة«.

شيرين عبدالوهاب 
تتخطى أحزانها 

األخيرة بعد الطالق 
من حسام حبيب 

والبالغات المتبادلة 
بينهما، حيث تحيي، 

السبت، حفل ختام 
»قرطاج الدولي 

للموسيقى« على 
المسرح األثري 

بقرطاج.

شيرين تتخطى أحزانها

للساحة  تعود  علمي  بشرى  المغربية 
الفنية، بأغنية جديدة تحمل عنوان »اللي 
آدم،  يونس  كلمات  ساليناه«،  بيناتنا 
ألحان محمد الرفاعي، توزيع حمزة الغازي، 
تحت  كليب  فيديو  طريقة  على  وصورتها 

إشراف المخرج عماد أوزيات.

الموت يُغيِّب الفنانة 
السورية الكبيرة أنطوانيت 

نجيب، األربعاء، عن عمر 
يناهز 92 عامًا، وذلك بعد 

معاناة مع المرض في 
دمشق. أنطوانيت كانت 

تعاني من وضع صحي 
متدهور، وتجري عمليات 

غسيل للكلى مرة أسبوعيًا.

وداعا أنطوانيت

التراثية  واألغاني  للمالوف  »السرايا«  فرقة 
في  ليبيا  مثلت  أن  بعد  طرابلس،  إلى  تعود 
للمالوف  السنوي  الدولي  »تستور  مهرجان 

والموسيقى التقليدية« بتونس.

عودة »السرايا«

لقطة من فيلم حديد نحاس بطاريات

أبطال فيلم نزوح

كندة علوش

محمد بلحواس

جميلة

إيناس طالب
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فيفي
املرمىاملرمى

الرياضية بوضع ◆ الشاوش األندية  الرياضي عماد  السابق والمحلل  الالعب  طالب 
الخالية، ووقف اإلنفاق الكبير الذي ال يتناسب مع حجم المرحلة  حد لعقود الالعبين 
الحالية في كرة القدم والتي ال تقدم مردودًا فنيًا يتناسب مع حجم اإلنفاق الكبير، 

على أن يكون هناك سقف موحد لعقود الالعبين، كما طالب الشاوش في منشور له 
المسابقات  لجنة  بتغيير  »أطالب  قائاًل:  »فيسبوك«  عبر  الشخصية  على صفحته 

الكبيرة في دوري الموسم الماضي«، ودعا الشاوش ألهمية  نظرًا للتوقفات 
أن تتفق األندية على شكل الدوري الجديد ووضع رزنامة واضحة ال تتغير، 

الماضي بكل واقعية. الموسم  لتقييم  األندية  وأن تجلس 

وجه نجم »األهلي طرابلس« والمنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم إبراهيم ◆
المعداني رسالة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل االجتماعي، »فيسبوك« 

إلى المدرب القدير الهاشمي البهلول، وتمنى المعداني في رسالته تمام الشفاء 
للبهلول، حيث يوجه بين الحين واآلخر رسائل وفاء واحترام للهاشمي الذي يعاني 

ظروفًا صحية من عدة سنوات، وكان الهاشمي البهلول هو من قاد »األهلي 
طرابلس« العام 1984 كمدرب له في نهائي كأس الكؤوس األفريقية، وكان 

المعداني أحد نجوم ذلك الفريق المميز، وأكد أن الهاشمي يستحق التقدير كرمز 
وطني، لما قدمه لـ»األهلي« والرياضة الليبية؛ عبر مسيرته الطويلة.

32
المتقدمة للتجديف  التدريبية  الدورة  اختتمت 
اتحاد  بمدينة مصراتة، تحت إشراف وتنظيم 
التجديف والكانوي، باستضافة نادي المحجوب 
البحري ضمن الخطة السنوية لالتحاد، وشارك 
أندية »المحجوب  25 مشاركًا من  الدورة  في 
البحري«، »زليتن البحري«، »مصراتة البحري«، 
مشاركة  إلى  إضافة  »الشاطئ«،  »البشائر«، 
»المحجوب«،  »البحرية«،  البحرية  الكشافة 
أحمد«،  قصر  »البحرية  بنغازي«،  »البحرية 
وحاضر في الدورة أربعة مدربين جرى تأهيلهم 
كمدربين  واعتمادهم  الماضي  العام  في 

للتجديف،  الدولي  االتحاد  قبل  من  محليين 
وهم محمد عبدالسالم، ومعتصم الكريكشي، 

وخليفة الحسي، ومحمد الثائب.
الليبي  االتحاد  رئيس  قال  جانبه،  من 
الكريكشي،  نورالدين  المهندس  للتجديف، 
في تصريح إلى صفحة اللجنة األولمبية الليبية 
عبر »فيسبوك«: »إن الدورة سارت بشكل جيد، 
وإن الهدف منها هو رفع المستوى الفني للعبة 
وتوسيع قاعدة ممارسيها بما يعود بالنفع على 
دولية  مشاركات  وتسجيل  الوطنية  منتخباتنا 
الجمعية  وانتخبت  المستقبل«.  في  إيجابية 
العمومية لالتحاد العربي للتجديف المهندس 
االتحاد،  لرئيس  نائبًا  الكريكشي  نورالدين 
والدكتورة ليلى أبوشكيوة رئيسًا للجنة المرأة.

اتحاد التجديف يختتم دورة تدريبية متقدمة في مصراتة

● جانب من منافسات التجديف الليبي

● الشاوش

طرابلس - الصديق قواس

أبطال الكأس.. 
ومفاجآتها املدوية

الحدث

زين العابدين بركان

المقبل  أكتوبر  شهر  مطلع  مع  تستأنف 
مباريات  بانطالق  الكأس  بطولة  منافسات 
الدور السادس عشر، بعد فترة الراحة والتقاط 
الليبي  الدوري  مباريات  انتهاء  عقب  األنفاس، 
للموسم الماضي، وسيشهد االنطالق منافسة 
قوية، حيث يشهد هذا الدور تواجد خمسة فرق 
السباق  غادر  فيما  اللقب،  عانقت  أن  لها  سبق 
الكأس،  بلقب  أبطال كانوا توجوا  مبكرًا ثالثة 

وهم »الهالل«، »الشط«، »خليج سرت«.
فريق  أول  طرابلس«  »األهلي  فريق  ويعد 
توج  حين  الكأس  بطوالت  شريط  قص 
حساب  على   1976 العام  األولى  بنسختها 
وصل  حين  المفاجآت  أولى  صاحب  »األخضر« 
الدرجة  دوري  فرق  أحد  وقتها  وكان  للنهائي، 
الثانية، ثم نجح »المدينة« في التتويج ببطولة 
لتتوقف   1977 العام  في  الثانية  النسخة 
طويل  غياب  بعد  وتعود  الكأس،  منافسات 
دام أحد عشر عامًا حين توج »األهلي بنغازي« 

الثالثة. ببطولة النسخة 
وفي العام 1992 توج »االتحاد« بلقبه األول 
على حساب »الجمارك« إحدى مفاجآت الكأس، 
طرابلس«  »األهلي  عاد   1994 العام  وفي 
بنغازي«  »األهلي  عاد  ثم  األلقاب  لمعانقة 
ونجح  باللقب،  التتويج  في  لينجح   1996 العام 
لقبه  معانقة  في   1997 العام  في  »النصر« 
األول على حساب »اليرموك« مفاجأة الموسم، 
أقوى  مع  موعد  على  »الشط«  فريق  وكان 

المفاجآت حين توج باللقب العام 1998.
لمعانقة  »االتحاد«  عاد   1999 العام  وفي 
األلقاب، وأحرز »األهلي طرابلس« لقبه الثالث 
2000، ثم عاد للعام الثاني تواليًا ليحرز  العام 
التحق   2002 العام  وفي   ،2001 العام  اللقب 
ظفر  فيما  مرة،  ألول  األبطال  بنادي  »الهالل« 
العام  تاريخه  في  الثاني  باللقب  »النصر« 
في  باللقب  توج  الذي  »االتحاد«  أمام   2003
و2005،   2004 العامين  متتاليين  موسمين 
ليعود »األهلي طرابلس« إلحراز األلقاب العام 
 ،2007 العام  باللقب  االتحاد  ظفر  ثم   2006
حين  مدوية  أخرى  مفاجأة  على  الدور  جاء  ثم 
من  فريق  كأول  اسمه  سرت«  »خليج  سجل 
باللقب  يظفر  وبنغازي  طرابلس  مدينتي  خارج 
العام 2008، ثم توج االتحاد باللقب في العام 
العام  الثالث  لقبه  »النصر«  وعانق   ،2009
باللقب  طرابلس«  »األهلي  توج  ثم   ،2010
النسخة  بطل  »االتحاد«  ليكون   ،2016 العام 

األخيرة العام 2018.

تعاقدت إدارة نادي »األولمبي« مع الجناح 
عامًا(   32( الالفي  ربيع  الالعب  األيمن 
قادمًا من »األهلي بنغازي«، كما تعاقدت 
الظهير  مع  أيضًا  »األولمبي«  إدارة 
تجربتين  بعد  العموري  عبدالمعز  األيسر 
كما  و»الخمس«،  »المحلة«  فريقي  مع 
وعاد  األجنف،  هشام  الالعب  بقاء  جددت 
العب  جديد  من  »األولمبي«  ألحضان 
تجربة  خوضه  بعد  الطالب  رامي  الوسط 
مجلس  أعلن  كما  »دارنس«،  فريقه  مع  مميزة 
إدارة نادي »األولمبي«، بشكل رسمي، تعاقده 
لتولي  ثابت،  طارق  التونسي  المدرب  مع 
بداية  القدم  لكرة  األول  الفريق  تدريب 
عبر  »األولمبي«  وقال  المقبل،  الموسم  من 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته 
المدرب  البطولة..  على  »أعيننا  »فيسبوك«: 
الموسم  خالل  الفريق  دفة  يقود  ثابت  طارق 

الرياضي 2022 - 2023«.
الموسم  ثابت،  طارق  التونسي  ودرب  وسبق 
الماضي نادي »الهالل«، كما سبق أن درب عدة فرق 
الليبي، ويتمتع بخبرات واسعة  الدوري المحلي  في 
وصلت  التي  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقات  في 
الموسم الماضي إلى مرحلة متقدمة من المنافسات 
انتهت بإقامة منافسة سداسية في تونس، وتساوى 
القمة »األهلي طرابلس«  ناديا  والنقاط  األهداف  في 
و»االتحاد«، حتى لجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة، انتهت 

بتتويج »االتحاد« بالدرع الممتاز.

عقد مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية، 
اجتماعًا استثنائيًا بقاعة االجتماعات بديوان 

اللجنة األولمبية، تناول االجتماع، الذي ترأسه 
النائب األول محسن السباعي، موضوع اإلجراءات 

التي اتخذتها رئاسة الحكومة بشأن مخاطبة 
مصلحة األمالك العامة، مطالبة بفسخ العقد 
المبرم بين اللجنة األولمبية وشركة مليتة 
للنفط والغاز، بحسب الصفحة الرسمية 

للجنة األولمبية الليبية عبر »فيسبوك«.
واتفق أعضاء مجلس اإلدارة على 
إحالة الموضوع للجمعية العمومية 

التي ستعقد خالل سبتمبر المقبل، 
مع التأكيد على ضرورة احترام 

مؤسسة اللجنة األولمبية وأمالكها 
المقدسة، وحضر االجتماع عدد 

من أعضاء مجلس اإلدارة عن 
بعد عبر تطبيق »زووم« نظرًا 

لتواجدهم خارج البالد. وترك قرار 
استبعاد المنتخب الليبي األولمبي لكرة القدم 

من المشاركة بالدورة اإلسالمية بتركيا أثرًا 
سلبيًا داخل الوسط الرياضي، وجاء القرار 

بالتمرير من جهتي إدارة الكرة متمثلة في 
اتحاد الكرة، والرياضة في ليبيا متمثلة في 
اللجنة األولمبية، في حين يرى البعض أن 
الفريق الوطني كان سيحصل على فرصة 
احتكاك مهمة جداً حال مشاركته. وكان 
المنتخب األولمبي بقيادة المدير الفني 

المهدي أبوشاح ومساعده صبري قشوط، 
ينتظر فرصة المشاركة في الحدث، وجاء قرار 

استبعاد منتخب كرة القدم بعد أن قررت اللجنة 
األولمبية المشاركة في لعبة واحدة فقط هي 

الكرة الحديدية، على خلفية النتائج المتواضعة 
جدًا في دورة ألعاب البحر المتوسط، وبعد نقد 
إعالمي كبير للجنة األولمبية الليبية وخوفًا من 

تكرار سيناريو دورة وهران.

اجتماع استثنائي 
في اللجنة األولمبية

ُأسدل الستار بمدينة تشيناي الهندية على 
بطولة األولمبياد العالمي للشطرنج الـ44 

بتتويج أوزبكستان بكأس األولمبياد والميدالية 
الذهبية، وجاءت أرمينيا ثانيًا والهند ثالثًا، وحقق 

منتخب ليبيا للرجال ذهبية المجموعة الرابعة 
وحل في الترتيب الـ81 عالميًا، بعد فوزه في 

الجولة الختامية على منتخب هونغ كونغ، بنتيجة 
نقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف )1.5-2.5(، 

وحقق لليبيا الفوز يوسف الحصادي، وتعادل 
الثالثي أسامة الطالب وناجي أبوقتدة وأحمد 

نصرالدين.
وفقد منتخب سيدات ليبيا مباراته أمام 

غوبانا بنصف نقطة لثالث نقاط ونصف، بينما 
تعادلت خديجة الفلو، وخسارة كل من سعاد 

الرايس ونيروز البدوي وخلود الفلو، وجاء 
ترتيب المجموعات باألولمبياد، ليشهد تتويج 

أوزبكستان بالذهبية، بينما جاء ترتيب العرب في 
أولمبياد الشطرنج، ليشهد تصدر مصر ترتيب 
الدول العربية، وجاءت في الترتيب 36، وتلتها 

تونس 41، والمغرب 73، اإلمارات 75، ليبيا 81، 
اليمن 84، سورية 90، لبنان 98، الجزائر 106، 

عمان 113، العراق 116، األردن 118، موريتانيا 
119، السودان 120، السعودية 121، فلسطين 

131، الكويت 132، البحرين 135، قطر 145، 
الصومال 148، جيبوتي 168، جزر القمر 182.

وتحصل 13 العبًا عربيًا على ألقاب في 
األولمبياد، حيث تحصل 6 العبين عرب على لقب 
أستاذ اتحادي )FM( وهم: ناجي أبوقندة )ليبيا(، 

وعبدالرحمن الطاهر )اإلمارات(، وعبدالرحمن 
اإلبراهيم )الكويت(، وأحمد الرحيلي )السعودية(، 

وبهاء مسودة )فلسطين(، وعبدالرحيم طالب 
)موريتانيا(، أيضًا سبع العبات عرب تحصلن على 

.)WFM( لقب أستاذة اتحادية

مكاسب عربية في 
أولمبياد الشطرنج

● الالفي

● اجتماع سابق في وزارة الشباب والرياضة● تتويج االتحاد بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم

من  بحالة  كثيرًا،  الليبي  الرياضي  الوسط  ترقب 
الجديد،  الرياضة  عام  قانون  صدور  التفاؤل، 
أن  إال  الليبية،  للرياضة  قوية  الذي سيكون دفعة 
طالبت  بعدما  مرتبًكا  أصبح  الرياضي  المشهد 
الليبي،  البرلمان  في  رياضية  شخصيات  عدة 
القانون، حيث توجه وفد رياضي من  بإيقاف هذا 
للقاء  طبرق  لمدينة  واألندية  األولمبية  اللجنة 
يرفضون  الذين  النواب  مجلس  في  المسؤوليين 
الرياضة  وزارة  الحالي، وترى  القانون بشكله  هذا 
مواده  وأن  إيجابية،  نقلة  يشكل  القانون  هذا  أن 
 22 من  تكونت  لجنة  من  كبير  عمل  بعد  جاءت 
المعروفة،  الرياضية  الخبرات  أغلبهم من  عضوًا، 
وقدمت عصارة جهدها بعد زيارة عدة مدن ليبية.

إعداد مسودة من 200 مادة تلقى اعتراضات
وعلمت جريدة »الوسط« أن من أبرز المشاكل 
المحكمة  موضوع  عليها  المعترض  والنقاط 
سيادة  وموضوع  المالية،  واالستقاللية  الرياضية 
شخصيات  وطالبت  الرياضي،  المجال  في  الدولة 
بتحريك  الليبية  الرياضة  وزارة  عديدة  رياضية 
ألكثر  توقف  الذي  الرياضة،  عام  قانون  موضوع 
من  تكونت  التي  المسودة  إعداد  رغم  عام،  من 
200 مادة، وعكف على إعداده عشرات الشخصيات 
بينما  المتواصل،  العمل  من  عام  لمدة  الرياضية 
كانت عدة مكونات رياضية منها اللجنة األولمبية 

على  اعترضت  األندية  وروابط  الكرة  واتحاد 
القانون، وكذلك التقارير عبر شخصيات في مجلس 

النواب إليقاف القانون أو تعديل بعض مواده.

مالبسات  حول  لـ»الوسط«  استطالع 
األزمة وأبعادها

آراء  »الوسط«  جريدة  استطلعت  جانبها  من 
في  رأيها  لمعرفة  الرياضية  الشخصيات  بعض 
القانون المجمد حتى اآلن، وطالب مدير االتحادات 
الرياضية السابق أحمد اليزيدي بتحريك الموضوع 
ولماذا  إيقافه،  أسباب  لمعرفة  ورياضيًا  إعالميًا 
االعتراض على بعض بنوده؟، أما المدير التنفيذي 
فقال:  بلغيث،  علي  »االتحاد«  لنادي  السابق 
»أتمنى أن يرى النور، وال يكون مصيره مثل مصير 
منذ  إنشاءها  نترقب  التي  الرياضية  المحكمة 
سنوات، ولم يحصل شيء«، أيضًا طالب اإلعالمي 
مجلس  من  بأعضاء  مجددًا  بااللتقاء  زايد  أحمد 
اإليقاف،  أسباب  لمعرفة  لمناقشتهم  النواب 
في  ومؤثرة  محترمة  شخصيات  هناك  أن  مؤكدًا 
في  تلتقي  أن  المفترض  من  الرياضي  الوسط 
القانون،  إصدار  اتجاه  في  وتضغط  عمل  جلسة 
السابق  الرياضية  االتحادات  مدير  طالب  وأخيرًا 
عام  قانون  بإعادة عرض مسودة  فرج بن سليم، 
الرياضة الليبية على نطاق أوسع للخبراء والجهات 
ذات العالقة. وأكد بن سليم وجود عدة مالحظات 
والالئحة  الفنية  اللوائح  خاصة  المسودة،  على 
التنفيذية للقانون، رغم أنه يقدر الجهد المبذول 
القانون، وتساءل بن سليم في تصريح  من لجنة 

وتشكلت  ليبية،  مدن  عدة  في  االجتماعات  عديد 
عضويتها من 22 شخصية من الشخصيات الرياضية 
الفرعية  اللجان  بالتعاون مع  التي قامت  المعروفة، 
بدوره  النواب،  لمجلس  القانون  مسودة  بتسليم 
وجد مجلس النواب اعتراضًا من بعض المكونات 
الرياضية، ومنها اللجنة األولمبية، وبعض االتحادات 
إلى  وفد  في  توجهت  التي  الرياضية  والروابط 
المجلس لالعتراض على بعض مواد القانون، بذلك 
وبعد أكثر من عام، لم يكتب للقانون أن يصبح أمرًا 
المجال  لتنظيم  تشريعي  كقانون  ويصدر  واقعًا، 

الرياضي الذي يبقى في حاجة ماسة له.
وكانت مسودة قانون الرياضة في ليبيا ُأعدت 
من قبل وزارة الرياضة الليبية في العام الماضي، 
وعرضت على مجلس النواب الليبي في وقت سابق 
لكن لم تعتمد بعد بسبب مقترحات لتعديل بعض 
المواد التي أحدثت جداًل في الوسط الرياضي بين 
األسبق  العام  األمين  واعتبر  والرفض،  القبول 
أن  أبوزقية،  الليبي، عبدالواحد  القدم  التحاد كرة 
جيدة،  خطوة  للرياضة  عام  قانون  إصدار  خطوة 
جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في  أبوزقية  وقال 
القانون في  »الوسط«: »أستغرب من عدم وضع 
من  اآلراء  إلبداء  اإللكتروني  الرياضة  وزارة  موقع 
كل النخب الرياضية، ويجب أيضًا أن تقبل الوزارة 

كل اآلراء حول القانون وبكل روح رياضية«.

الــمــواد  بعض  تــكــرار  بسبب  أزمـــة 
وإشكالية دعم الدولة

وأضاف: »هناك تكرار في بعض مواد القانون، 

خاص إلى جريدة »الوسط« عن السبب في وجود 
الدول  أن  خاصة  القانون،  هذا  في  مادة   199
المجاورة ليست لديها قوانين تتضمن هذا العدد 
الكبير من المواد، على الرغم من مرور عام وعدة 
عام  قانون  إلصدار  عليا  لجنة  تشكيل  على  أشهر 
زال  ال  الرياضي  الوسط  أن  إال  الليبية،  للرياضة 
يتساءل عن مصير القانون الذي لم يرَ النور بعد.

22 شخصية رياضية تتعاون مع اللجان الفرعية
الرياضة عقدت  عام  لقانون  العليا  اللجنة  كانت 

المقدم من  الدعم  إشكاليات في موضوع  وهناك 
الدولة أو من المنظمات الدولية، وهناك اعتراض 
للرياضة  األعلى  المجلس  إنشاء  حول  منطقي 
الذي يتكون من 11 عضوًا، فكيف نطالب بالحكم 
 7 اختيار  حق  الوزير  ويعطى  الرياضة  في  الرشيد 
أبوزقية  وانتقد  األعلى«،  المجلس  في  أعضاء 
وجود 200 مادة بالقانون، معتبرًا ذلك مبالغة في 
يترقب،  الليبي  الرياضي  الوسط  يزال  وال  المواد، 
الرياضة  عام  قانون  صدور  التفاؤل،  من  بحالة 
الجديد، الذي سيكون دفعة قوية للرياضة الليبية.

»الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  وفي 
الرياضة  وزارة  بين  المشتركة  اللجنة  عضو  قال 
الطويل: »االجتماع  الليبية«، محمود  و»األولمبية 
االتحادات  رؤساء  من  عدد  طلب  على  بناء  جاء 
الرياضية، وتم فيه االتفاق على عديد النقاط، أولى 
إعداد  لجنة  اتخذتها  التي  اآللية  أن  النقاط  تلك 
الصحيح  السياق  تراِع  لم  الرياضة  قانون  مسودة 
من ناحية العرض والمشورة، وأيضًا عرض نسخة 
مشروع القانون على األندية واالتحادات الرياضية 
وجمعياتها العمومية باعتبارها شريكًا أساسيًا في 
هذا القانون، رغم مطالبة اللجنة األولمبية الليبية 
لوزير  بالخصوص  وُجه  كتاب  بموجب  بذلك 
أكد  ما  وبحسب  الجويفي،  عبدالشفيع  الرياضة 
الحاضرون بضرورة عرض مسودة القانون مجددًا 
العمومية  وجمعياتها  الرياضية  االتحادات  على 
لمناقشتها ودراستها بوقت كافٍ«، ليظل المشهد 
أن  الرياضة  وزارة  ترى  بينما  مرتبكًا،  الرياضي 

القانون يشكل نقلة إيجابية.

طرابلس – صالح بلعيد

لجنة من 22 عضواً تضع بخبراتها مسودة 
من 200 مادة وتصطدم باعتراض شخصيات 

رياضية تقدمت بالوقف في البرلمان

تكرار بعض مواد القانون وإشكاليات الدعم 
المقدم من الدولة وإنشاء المجلس األعلى 

للرياضة من 11 عضواً.. أبرز النقاط

بحثًا عن مخرج للظهور.. قانون عام الرياضة يستغيث
خالفات حادة تضرب مشروع الوليد وسط غموض وارتباك داخل المشهد الرياضي

بسبب الغياب ألكثر من عام

السلة،  لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عقد 
بطرابلس،  الرياضية  االتحادات  في  بمقره  اجتماعًا 
بينها،  من  الموضوعات  عديد  مناقشة  فيه  جرت 
تشكيل لجنة لتعديل لوائح المسابقات وإقامة دورة 
دورة  عمل  الموضوعات  تشمل  أيضًا  للمدربين، 
للعبة،  األفريقي  االتحاد  مع  بالتنسيق  للحكام  أخرى 
المسابقات  لتطوير  العام  باالتحاد  لجنة  واستحداث 
المسابقات  لجنة  ومخاطبة  والمدربين،  والحكام 
لمناقشتها  ونظامها  المسابقات  شكل  وضع  بشأن 
عبر  العام  االتحاد  صفحة  بحسب  واعتمادها، 
»فيسبوك«. جرى التطرق أيضًا لموضوعات أخرى من 
و»األهلي  طرابلس«  »األهلي  ناديي  مشاركة  بينها 
من  المقدم  الطلب  دراسة  وأيضًا  خارجيًا،  بنغازي« 
االنتساب  بشأن  و»الميدان«  المرج«  »اتحاد  ناديي 

والمشاركة في مسابقات اللعبة.
تجميد  مناقشة  تأجيل  جرى  نفسه،  الوقت  في 
النشاط من عدمه في انتظار اإلجراءات التي سيجري 
لالتحادات  الدعم  بشأن  الرياضة  وزارة  من  اتخاذها 

الرياضية.
وخاطب االتحاد الليبي لكرة السلة نادي »األهلي 
بموعد  ليخطره  الليبي  الدوري  بطل  طرابلس« 
المشاركة في تصفيات بطولة األندية األفريقية في 
التي  المقبل،  ديسمبر  إلى  سبتمبر  بين  ما  الفترة 
السلة  اتحاد  المجموعات، كما خاطب  بنظام  ستقام 
بموعد  ليبيا  كأس  بطل  بنغازي«  »األهلي  نادي 
في  الكويت  في  تقام  التي  العربية  األندية  بطولة 
15 أكتوبر2022 باستضافة نادي  إلى   5 الفترة من 

»الكويت« الكويتي.
وتوج فريق »األهلي طرابلس« لكرة السلة ببطولة 
الدوري الليبي للمرة الثانية على التوالي والسابعة في 
الفوز على »األهلي بنغازي« في مباراة  تاريخه، عقب 
يكون  بذلك  الفريقين،  بين  ندية  شهدت  مثيرة 

»األهلي طرابلس« حقق االنتصار 
النهائيات  في  تواليًا  عشر  الثاني 
على حساب »األهلي بنغازي، بعد 
 7 السلة  نهائيات  في  أن شارك 

فرق، هي: »األهلي طرابلس« و»األهلي بنغازي« 
و»الهالل«  و»المدينة«  والنصر«  و»االتحاد« 

و»المروج«.
نهائيات  خالل  طرابلس«  »األهلي  خاض 
بطولة الدوري الليبي لكرة السلة 12 مباراة، 
ولم يخسر أيًا نتيجة خالل المرحلتين األولى، 

نقطة،  بـ12  وتصدرها  ببنغازي،  ُأقيمت  التي 
والمرحلة الثانية أيضًا اختتمها دون فقدان أي نتيجة 

وتصدر المرحلة بـ12 نقطة أيضًا.
وشهد مشوار األهلي طرابلس في الدوري، المرحلة 
األولى ببنغازي، فاز األهلي طرابلس على الهالل »81 
- 75«، وعلى النصر »72 - 60«، وعلى االتحاد »79 
المدينة  المروج »85 - 68«، وعلى  - 66«، وعلى 
»71 - 55«، وعلى األهلي بنغازي »77 - 71«، كان 
ترتيب الفرق في المرحلة األولى، األهلي طرابلس 
12 نقطة، والنصر 10 نقاط، واألهلي بنغازي 10 
نقاط، واالتحاد 9 نقاط، والمروج 8 نقاط، والمدينة 

7 نقاط، والهالل 7 نقاط.
القاعة  في  بطرابلس  الثانية  المرحلة  وفي 
الكبرى وصل »األهلي طرابلس« سلسلة انتصاراته 
في  السابع  باللقب  وتوج  الكاملة،  العالمة  وسجل 
الهالل  على  الثانية  المرحلة  في  فاز  حيث  تاريخه، 
وعلى   ،»57  -  82« النصر  وعلى   ،»50  -  80«
االتحاد »85 - 57«، وعلى المروج »68 - 62«، 

األهلي  وعلى   ،»48  -  76« المدينة  وعلى 
بنغازي »92 - 87«، ليختتم األهلي طرابلس 

 24 برصيد  السلة  لكرة  الرياضي  الموسم 
المرحلتين،  في  مباراة   12 من  نقطة 

بهيج  يوم  في  الدوري  بلقب  ليتوج 
القاعة  غطت  التي  جماهيره  بحضور 

وسط األهازيج واألغاني األهالوية.

السلة ترهن قرار التجميد بالدعم المنتظر
طرابلس - محمد ترفاس

● األهلي طرابلس في 
منافسات السلة الليبية
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

قضية أوملبية
إعالن  الليبي  الرياضي  الوسط  ينتظر 
الموعد  األولمبية،  اللجنة  إدارة  مجلس 
الجديد النتخاب مجلس جديد خالل األربعة 
مدة  انتهاء  بعد  وذلك  المقبلة،  أعوام 
المسؤولية  تولى  الذي  الحالي  المجلس 

لدورتين، وهي 8 سنوات كاملة.
الرياضي  بالشأن  المهتمون  ويالحظ 
خريطة  عن  الحالي  المجلس  إفصاح  عدم 
النتخابات  الطريق  مالمح  توضح  انتخابية 
تطرح  تساؤالت  وهي  وواضحة،  شفافة 
اللجنة األولمبية  الحين واآلخر، ولكن  بين 
الحالية تمارس فيما يبدو سياسة الهروب 
صريحة  مطالبات  ظل  في  األمام  إلى 
بانتخابات جديدة سواء أبقت على المجلس 

الحالي أو جاءت بمجلس ورئيس جديدين.
لألسف رغم كل الدعوات، لم نرَ حرصًا 
يكون  حتى  جديدة  انتخابات  إعالن  على 
مبادئ  ترسيخ  على  حقيقي  حرص  هناك 
تدعو لها اللجنة األولمبية الدولية، ولكن 
أولمبيًا  شيئًا  منها  نرَ  لم  األمر  واقع  في 
على الصعيد المحلي، خاصة مبادئ الحكم 
كان  وإذا  والشفافية،  والحوكمة  الرشيد 
ألربع  االستمرار  يريد  الحالي  المجلس 
سنوات قادمة فعليه أن يوضح ذلك، رغم 
سنوات   8 أن  تعتبر  كثيرة  مطالبات  أن 
من  أحد  يتقدم  ال  أن  ويحب  جدًا،  كافية 

المجلس الحالي النتخابات جديدة.
صحفيًا  مؤتمرًا  نرى  أن  أتوقع  كنت 
موسعًا يتحدث فيه المسؤولون باألولمبية 
المشروع  والحق  االنتخابات  عن  الليبية 
االنتخابات،  دخول  في  الشخصيات  لكل 
خاصة في ظل تضييق الخناق على الترشح 
قرار  بسبب  األولمبية،  اللجنة  خارج  من 
سابق للجمعية العمومية يمنع الترشح من 

خارج أعضاء الجمعية ومجلس اإلدارة.
أنا مقتنع بما يأتي به الصندوق االنتخابي 
أخرى  شخصيات  أو  الحالي  المجلس  سواء 
مناصب  على  والتنافس  الترشح  تريد 
واألمين  والثاني  األول  والنائبين  الرئيس 
الصندوق  خيارات  نحترم  أن  فيجب  العام، 
لألسف  ولكن  الشخصيات،  نفس  أعاد  إذا 
قبل  من  االنتخابات  موضوع  مع  التعامل 
اللجنة الحالية غير واضح وليس فيه تفاعل 

مع متطلبات الوسط الرياضي.

الليبي لكرة القدم  قررت لجنة المسابقات باالتحاد 
الرياضي  للموسم  الممتاز  الدوري  قرعة  إجراء 
األثري،  وبالمسرح  شحات  بمدينة   2023 -  2022
أغسطس  من  عشر  الثامن  الخميس،  ايوم  وذلك 
إلى  رسائل  المسابقات  لجنة  وجهت  وقد   ،2022
فرق الممتاز لحضور القرعة والفرق المستهدفة هي 
»االتحاد« بطل الدوري ووصيفه »األهلي طرابلس« 
و»االتحاد  و»السويحلي«  و»األولمبي«  و»المدينة« 
و»المحلة«  و»أبوسليم«  و»الخمس«  المصراتي« 
و»أساريا« و»األخضر« و»النصر« و»األهلي بنغازي« 
و»الهالل« و»التحدي« و»دارنس« و»شباب الجبل« 
اشتد  ومعه  و»الصقور«،  و»التعاون«  و»الصداقة« 
أندية  بين  الجديدة  الصفقات  جلب  على  التنافس 

الدوري الليبي الممتاز.
مع  التعاقد  في  »األخضر«  نادي  إدارة  نجحت 
التاورغي،  وعامر  »روما«  المسالتي  سالم  الثنائي 
قادمين من نادي »النصر« بجانب عبداهلل جديدو 

محمد  الوسط  والعب  »أبوسليم«،  من  قادمًا 
نادي  إدارة  تعاقدت  كما  »األولمبي«،  الكيستا من 
»األخضر« مع المحترفين بهاء السالمي، قادمًا من 
المحترف  الوسط  والعب  الساحلي«  »النجم  نادي 
النيجيري إيسيان، كما جددت إدارة نادي »األخضر« 
عقود الالعبين حسن عباس وجمال سلطان ويونس 
حجازي ووجدي سعيد وميدي البرعصي وصهيب بن 

سليمان وأنس منقا.
بنادي  التعاقدات  لجنة  نجحت  المقابل،  في 
للموسم  الفريق  صفقات  أولى  إبرام  في  »النصر« 
عبد  المهدي  الالعب  مع   2023-2022 الرياضي 
نادي  من  قادمًا  موسمين  لمدة  الكوت  السالم 
المهدي  ويعد  حر،  انتقال  صفقة  في  »األخضر« 
الكوت، الذي ينشط في الجناح األيسر، من الالعبين 
الشباب وسبق أن اختير للمنتخب الوطني، ليأتي هذا 
من جانب نادي »النصر« لتعويض رحيل نجومه سالم 

المسالتي »روما« وعامر التاورغي ومحمد التهامي.
الشباب  لقطاع  »السويحلي«  نادي  إدارة  ذهبت 
الالعبين  من  مجموعة  مع  عقوداً  ووقعت  بالنادي، 
في  األول،  الفريق  إلى  االنضمام  بهدف  الشباب 

بادرة جيدة من النادي الهتمامه بفئة األواسط الزاد 
الحقيقي للنادي، الالعبون الذين أبرمت معهم إدارة 
النادي عقوداً هم: العب الوسط عبدالرحمن القداري 
الدهماني من  من مواليد 2003، والمهاجم أحمد 
 ،2003 غزي  بن  عبداهلل  والمدافع   ،2003 مواليد 
والمهاجم مجدي المسلماني 2003، والظهير عماد 
شنينة 2003، مع توقيع عقد الالعب اليافع حسين 
بادي ليعزز صفوف الفريق األول لكرة القدم، ويشغل 

بادي مركز الظهير األيمن ويبلغ تسعة عشر ربيعًا.
أيضًا جرى تجديد عقود ثنائي وسط الملعب، فايز 
سعد وعبد الرحمن أبوسنينة، والمدافع عبدالرحيم 
التريكي »معاذ الصغير«، والجناح عبداهلل بن خليل، 
وقلب الدفاع حسام عبدالمجيد، وقلب الدفاع إبراهيم 
عدة  أبرمت  »السويحلي«  إدارة  وكانت  أبورويص، 
صفقات من بينها عقد للمهاجم البرازيلي أوتيمار، 

والمحترف بكاكي.
كرة  فريق  »دارنس« صفوف  نادي  إدارة  وعززت 
القدم األول في الموسم المقبل، بالتعاقد مع ثالثة 
في  الجديد  الرياضي  للموسم  استعداداً  محترفين، 
الدوري الليبي الممتاز، حيث تعاقدت إدارة النادي مع 

المحترفين، العب الوسط الغابوني فرانك أنقونقا، 
والجناح األيمن النيجيري ستانلي ديمغبا، والمهاجم 
الجزائري  األيسر  والجناح  سيكيرو،  آليمي  النيجيري 
وائل بن معمر، والعب االرتكاز التونسي حسين بن 
يحيى، والظهير األيسر الليبي مجدي رطيبة، وصانع 

األلعاب الليبي فرج عبدالحفيظ.
وعلى صعيد المدربين، كشف مجلس إدارة نادي 
»األهلي بنغازي« هوية مدربه الجديد خالل الموسم 
تعاقدها  النادي  إدارة  أعلنت  حيث  المقبل،  الكروي 
لقيادة  الليلي  شهاب  التونسي  المدرب  مع  رسميًا 
ينتظر  الذي  المرتقب  الموسم  خالل  األول  الفريق 
انطالقه منتصف سبتمبر المقبل، وكان الليلي تولى 
مرحلة  خالل  »النصر«  فريق  وتدريب  قيادة  مهمة 
الفريق  الماضي، وقاد  الموسم  اإلياب من مسابقة 
أن  غير  باللقب،  التتويج  ومرحلة  السداسي  للدور 
مسيرته مع الفريق انتهت بتأهله للسداسي ليحل 

محله مساعده كريم التواتي.
من  أيضًا  التونسي  المدرب  على  االعتماد  وجاء 
جانب مجلس إدارة نادي »األولمبي«، بشكل رسمي، 

الذي أعلن تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت.

صراع الصفقات يشتد بني أندية الدوري املمتاز قبل بداية املوسم الجديد

● األخضر والنصر في منافسة محلية قبل المعترك األفريقي

الوسط - القاهرة

ينظم االتحاد الليبي للدراجات بطولة ليبيا 
الكبرى غداً الجمعة، بمدينة الزنتان بمشاركة 

12 ناديًا، واألندية هي: »األهلي طرابلس« 
و»المدينة« و»اتحاد الشرطة« و»اتحاد الجمارك« 

و»اتحاد مصراتة« و»السويحلي« و»المطمر« 
و»الفريخ« و»الجزيرة« و»نجوم الصابرية« 

و»األولمبي« و»االنتصار«.
من جانبه، قال رئيس االتحاد الفرعي 

بطرابلس وعضو االتحاد الليبي للدراجات 
البهلول عيسى، في تصريح خاص إلى جريدة 
»الوسط«: »إن اختيار مدينة الزنتان لبطولة 

ليبيا الهدف األول منه ترحيب من عميد بلدية 
الزنتان إلقامة هذه البطولة ولتوفير عوامل 

النجاح، والهدف الثاني هو فني بالذات لوقوع 
السباق في منطقة جبلية«.

وأضاف البهلول: »أيضًا من بين األهداف 
اختيار المنتخب الوطني، وسيكون من خالل هذه 

البطولة استعداداً للبطولة العربية للدراجات، 
التي ستكون في مناطق مشابهة ووعرة، لذا 
تم االستقرار على اختيار مدينة الزنتان إلقامة 

بطولة ليبيا على أرضها حتى يتمرس الدراجون 
على األجواء قبل التمثيل الدولي المنتظر في 

قائمة المنتخب الوطني الليبي، التي ستعلن بعد 
البطولة وانتهاء المنافسات«.

وعن مسار السباق، قال البهلول عيسى: 
»إن السباق سينطلق من مدينة العزيزية إلى 

الزنتان لمسافة 115 كيلومترًا بالنسبة للكبار، 
وفي فئة الناشئين ستكون المسافة 52 

كيلومترًا من العزيزية إلى بئر الغنم، وسيكون 
هناك سباق ضد الساعة الجمعة أيضًا للكبار 
23 كيلومترًا، و15 كيلومترًا لألواسط، و10 

كيلومترات لفئة الناشئين«.

الزنتان تستقبل 
منافسات الدراجات

تستأنف مع مطلع شهر أكتوبر المقبل منافسات بطولة كأس 
ليبيا لكرة القدم، وتعود المباريات إلى نشاطها بإقامة لقاءات 
مباراة  إقامة  أسابيع  منذ  شهدت  التي  عشر  السادس  الدور 
واحدة فقط حملت مفاجأة بنجاح فريق »أبوسليم« في إقصاء 
الدور  هذا  وسيشهد  المنافسة،  سباق  من  »الهالل«  فريق 
مواجهات قوية حيث سيواجه فريق »األهلي بنغازي« فريق 
حوار  في  األولى  الدرجة  دوري  فرق  أحد  الجديدة«  »بنغازي 
محلي بامتياز سيدور على ملعب »شيخ الشهداء« بالبيضاء، 
بينما سيحتضن ملعب »شهداء بنينا« ببنغازي مباراة فريقي 
»األهلي  مباراة  سيشهد  كما  و»األولمبي«،  »التعاون« 
طرابلس« مع »الصداقة«، بينما سيلتقي فريق »النصر« مع 
»دارنس« بملعب أجدابيا، وسيشهد ملعب المرج قمة مباريات 
الدور بين فريقي »االتحاد« بطل النسخة األخيرة و»األخضر«، 
بينما سيواجه »المدينة« فريق »االتحاد« المصراتي بملعب 
الجميل، وسيلتقي فريق »السويحلي« مع فريق »هالل سبها« 
إقصائه  بعد  الدور  لهذا  الذي وصل  المفاجآت  أقوى  صاحب 
فريق »الخمس«. تعد النسخة الحالية من بطولة كأس ليبيا 
لكرة القدم هي النسخة الـ23 في سجل منافسات البطولة التي 
توجت بلقبها ثمانية فرق محلية، حيث يتصدر فريق »االتحاد« 
الئحة التتويجات برصيد سبعة ألقاب يليه »األهلي طرابلس« 
ثالثة  برصيد  »النصر«  فريق  يليهما  ألقاب،  ستة  برصيد 
ألقاب، ثم »األهلي بنغازي« برصيد لقبين، ولفرق »المدينة« 

و»الهالل« و»الشط« و»خليج سرت« لقب واحد.

تاريخ بداية انطالق منافسات كأس ليبيا
األولى  نسختها  في  ليبيا  كأس  بطولة  منافسات  انطلقت 
العام 1976، ووصل إلى المباراة النهائية لنيل بطولة الكأس 
فريقا »األهلي طرابلس« و»األخضر«، وتمكن فريق »األهلي 
النهائية  المباراة  اللقب عقب فوزه في  إحراز  طرابلس« من 
على فريق »األخضر« بهدفين لصفر، ثم جرت النسخة الثانية 
النهائي  وجمع   ،1977 العام  في  التوالي  على  الثاني  للعام 
فوز  عن  المباراة  وأسفرت  و»الهالل«،  »المدينة«  فريقي 
فريق »المدينة« بهدف لصفر، ثم توقفت مسابقة الكأس، 
ولم تستأنف نشاطها، إال في العام 1988، وجمعت المباراة 
النهائية فريقي »األهلي بنغازي« و»االتحاد«، وأسفرت المباراة 
عن فوز فريق »األهلي بنغازي« بركالت الترجيح بأربعة أهداف 
مقابل ثالثة أهداف، بعد انتهاء زمن الوقت األصلي بالتعادل 

بهدف لهدف.

المسابقة المحلية تعود للظهور في 1992
العام  للظهور  وعادت  أخرى،  مرة  الكأس  مسابقة  توقفت 
1992، حيث جمعت المباراة النهائية في نسختها الخامسة 
فوز  عن  المباراة  وأسفرت  و»الجمارك«،  »االتحاد«  فريقي 
نسختها  في  الكأس  بطولة  وفي  لصفر،  بهدف  »االتحاد« 
الخامسة ُأقيمت بنظام جمع النقاط، حيث ُأقيم دوري سداسي، 
وحسم »األهلي طرابلس« لقب بطولة الكأس للمرة الثانية 
بمجموع النقاط، وفي بطولة الكأس في نسختها السادسة 
العام 1996، جمعت المباراة النهائية فريقي »األهلي بنغازي« 
و»االتحاد« العسكري، وأسفرت عن فوز فريق »األهلي بنغازي« 
بهدفين لصفر. وفي بطولة النسخة السابعة العام 97، وصل 
اللقاء  وأسفر  و»اليرموك«،  »النصر«  فريقا  البطولة  لنهائي 

الوقت  انتهاء  الترجيح، بعد  عن فوز فريق »النصر« بركالت 
النسخة  ُأقيمت   1998 العام  وفي  لهدف،  بهدف  األصلي 
الثامنة، وجمعت المباراة النهائية فريقي »الهالل« و»الشط«، 
وأسفرت المباراة عن فوز »الشط« بركالت الترجيح، بعد انتهاء 
زمن الوقت األصلي بالتعادل بهدف لهدف، وفي العام 1999 
وأسفرت  التاسعة،  نسختها  في  الكأس  بطولة  نهائي  ُأقيم 
المباراة النهائية التي جمعت فريقي »االتحاد« و»التحدي« عن 

فوز »االتحاد« بهدفين لصفر.

انسحاب »السويحلي« يهدي اللقب لـ»األهلي طرابلس«
وفي النسخة العاشرة كان من المقرر أن يلتقي في المباراة 
النهائية فريق »األهلي طرابلس« مع ضيفه فريق »السويحلي« 
العام 2000، غير أن انسحاب فريق »السويحلي« جعل اللقب 
وصل   2001 العام  وفي  طرابلس«،  »األهلي  لفريق  يذهب 
نهائي  لخوض  »التحدي«  مع  طرابلس«  »األهلي  فريقا 
البطولة، وأسفرت المباراة عن فوز فريق »األهلي طرابلس« 
بثالثة أهداف لصفر، ليحرز »األهلي طرابلس« بطولة النسخة 

الحادية عشرة.

نظام »الذهاب واإلياب« يضيف إثارة لمسابقة الكأس
وفي العام 2002 وصل فريقا »النصر« و»الهالل« لخوض 
نهائي بطولة الكأس، الذي جرى من مباراتين ذهابًا وإيابًا، 
التي جرت بملعب بنغازي سجل فريق  الذهاب  ففي مباراة 
مباراة  وفي  هدف،  مقابل  أهداف  بثالثة  الفوز  »الهالل« 
نهائي اإلياب أسفر اللقاء الثاني عن تعادل الفريقين سلبيًا 
دون أهداف ليظفر »الهالل« باللقب األول في تاريخه، وفي 
نهائي  لخوض  وصل  أن  بعد  »النصر«  فاز   2003 العام 
جرت  حيث  و»االتحاد«،  »النصر«  فريقا  الكأس  بطولة 
تعادال سلبيًا  بنغازي  الذهاب بملعب  مباراة  مباراتان، ففي 
دون أهداف، وفي مباراة اإلياب النهائية التي جرت بملعب 

اكتملت  طرابلس 
بالتعادل  المباراة 

لهدفين،  بهدفين 
 2004 العام  وفي 

تقابل فريقا »االتحاد« 
نهائي  في  و»الهالل« 

عن  وأسفرت  البطولة، 
دون  سلبيًا  الفريقين  تعادل 

حسم  »االتحاد«  فريق  لكن  أهداف 
العام  وفي  الترجيح،  ركالت  بفضل  اللقب 

»االتحاد«  فريقا  النهائية  المباراة  لخوض  تأهل   2005
بثالثة  »االتحاد«  فريق  فوز  عن  وأسفرت  و»األخضر«، 
أهداف مقابل الشيء، وفي العام 2006 تأهل فريقا »األهلي 
عن  وأسفرت  الكأس،  نهائي  إلى  و»األولمبي«  طرابلس« 
العام  وفي  لهدف،  بهدفين  »األهلي طرابلس«  فريق  فوز 
فريقي  بين  الكأس  بطولة  نهائي  في  اللقاء  تجدد   2007
»االتحاد«  فوز  عن  اللقاء  وأسفر  و»األخضر«  »االتحاد« 

بهدف لصفر.
في نهائي بطولة العام 2008 التقى في المباراة النهائية 
فريق  فوز  عن  وأسفرت  سرت«،  و»خليج  »المدينة«  فريقا 
في  التقى   2009 العام  وفي  لصفر،  بهدف  سرت«  »خليج 
وأسفرت  و»الترسانة«،  »االتحاد«  فريقا  النهائية  المباراة 
عن فوز فريق »االتحاد« بفضل ركالت الترجيح بعد تعادل 
في  تقابل   2010 العام  وفي  لهدفين،  بهدفين  الفريقين 
فريق  وتوج  و»المدينة«  »النصر«  فريقا  النهائية  المباراة 
بطولة  وفي  لهدف،  بهدفين  فوزه  عقب  بطاًل  »النصر« 
»األهلي  فريق  توج   2017  –  2016 الرياضي  الموسم 
النهائية على  المباراة  لها عقب فوزه في  طرابلس« بطاًل 
»االتحاد«  فريق  توج  فيما  لصفر،  بهدف  »الهالل«  فريق 

ببطولة النسخة األخيرة على حساب فريق »الهالل«.

بنغازي - زين العابدين بركان

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر املقبل بمواجهات نارية
أبوسليم يحقق أبرز المفاجآت بإقصائه الهالل.. ومواجهة مرتقبة تجمع األهلي بنغازي وبنغازي الجديدة

األخضر يضم »روما« و»التاورغي« والنصر يرد بضم الكوت

ملعب شهداء بنينا يستعد ملعب شهداء بنينا يستعد 
الستقبال لقاء التعاون الستقبال لقاء التعاون 

واألولمبي ومباراة األهلي واألولمبي ومباراة األهلي 
طرابلس مع الصداقةطرابلس مع الصداقة

● أبوسليم في مواجهات الدوري الممتاز عن الموسم الماضي

طرابلس - الصديق قواس نهائيات  بنغازي  مدينة  في  تتواصل 
»تحت  للناشئين  اليد  لكرة  ليبيا  بطولة 
أربع  جرت  الثانية،  الجولة  وفي  15عامًا«، 
األولى  المجموعة  في  تعادل  حيث  مباريات، 
 -  18( بنتيجة  قاريونس  مع  »األصدقاء« 
بفارق  »النجمة«  على  »الجزيرة«  وفاز   ،)18
الثانية،  المجموعة  وفي   ،)16  -  17( هدف 
»األخضر«  على  الجديدة«  »بنغازي  فريق  فاز 
بنتيجة )24 - 5(، وفاز »عمر أبوعجاجة« على 
إلى  ويشار   ،)14  -  18( بنتيجة  »األولمبي« 
موزعة  فرق   10 بمشاركة  تقام  البطولة  أن 
ضمت  األولى  المجموعة  مجموعتين،  على 
»الجزيرة«،  »قاريونس«،  »النجمة«،  فرق: 
المجموعة  أما  »األصدقاء«،  »المروج«، 
»الهالل«،  فرق:  من  فتشكلت  الثانية، 
أبوعجاجة«،  »عمر  الجديدة«،  »بنغازي 

»األولمبي«. »األخضر«، 
فبراير«   17« بقاعة  وانطلقت  سبق 
لكرة  ليبيا  بطولة  نهائيات  بطرابلس 
»المشعل«  فرق  بمشاركة  لألشبال  اليد 
وتجرى  بنغازي«،  و»األهلي  و»الجزيرة« 
تجمع  األولى  مباراتان،  الخميس  اليوم 
وتعقبها  بنغازي«،  و»األهلي  »النصر«  بين 
أن  بعد  »المشعل«،  مع  »الجزيرة«  مباراة 
بنغازي«  »األهلي  االفتتاح  مباراتي  في  التقى 
و»الجزيرة«، و»المشعل« و»النصر«، على أن 
البطولة،  في  مباراتين  آخر  الجمعة  غدًا  تقام 
»النصر«  األولى  المباراة  في  يلتقي  حيث 
»المشعل«  مباراة  وتعقبها  »الجزيرة«،  مع 
نقاطًا  األكثر  والفريق  بنغازي«،  و»األهلي 

البطولة. بكأس  سيتوج 
المسابقات  لجنة  رئيس  وأصدر  سبق  كما 
الضراط،  فرج  اليد،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
كأس  مسابقة  ونظام  شكل  بشأن  قرارًا 
 2021( الرياضي  للموسم  اليد  لكرة  ليبيا 

القرار،  في  جاء  ما  ضمن  ومن   ،)2022  -
دوري  فرق  بمشاركة  الكأس  مسابقة  »تقام 
أدوار  وجميع  األولى،  والدرجة  المحترفين، 
مباراة  من  المغلوب  خروج  بنظام  المسابقة 
المالعب  على  المباريات  وإقامة  واحدة، 
الفرعية  االتحادات  وتتولى  المعتمدة، 
اإلشراف على األدوار التمهيدية، ويتأهل أول 

على  الثانية  للمرحلة  األربع  المجموعات 
وثاني  أول  ويتأهل  المناطق،  مستوى 
كل منطقة للدور الرباعي على مستوى 
الذي سيقام بنظام نصف دوري،  ليبيا، 
المنطقة  أول  مع  األولى  المنطقة  أول 
مع  الثانية  المجموعة  وأول  الثالثة، 

والفائزان  الرابعة،  المجموعة  أول 
النهائية«. للمباراة  يتأهالن 

لجنة  رئيس  عن  وصدر 
لكرة  العام  باالتحاد  اإلدارة 
لجنة  بتشكيل  قرارًا  اليد 
باالتحاد  جديدة  إعالمية 
يرأسها عماد فرج الفيتوري، 
عزيز،  ارحومة  ونائبه 
يمثلون  آخرين  وعضوية 
وغرب  وسط  مناطق 
كما  ليبيا،  وشرق  وجنوب 

رئيس  عن  وصدر  سبق 
اليد،  لكرة  الليبي  االتحاد 

قرار  الفوناس،  الصديق 
بتشكيل لجنة فنية يكون 

والرئيسي  األول  دورها 
لمستقبل  التخطيط 

اللعبة باالتحاد، على 
اللجنة  يرأس  أن 
عبدالكافي  الدكتور 
والمقرر  عبدالعزيز، 

يوسف الزوكي، وعضوية رمضان المسماري.

خسر منتخب ليبيا »فرسان المتوسط« أمام 
تحت  الطائرة  الكرة  في  للشباب  المصري  نظيره 
المنتخبين  لقاءات  آخر  )0 - 3(، في  21 عامًا بنتيجة 
في  المقامة  أفريقيا  بطولة  من  الثانية  بالمجموعة 
تونس، وجاءت نتائج األشواط )25 - 15(، )25 - 16(، 
)25 - 20(، ليتصدر المنتخب المصري للشباب المجموعة 
بعد الفوز على منتخبات رواندا والكاميرون بثالثية نظيفة 

تونس  منتخبات:  األولى  المجموعة  ضمت  الترتيب،  على 
والمغرب ونيجيريا وغامبيا، وضمت المجموعة الثانية: ليبيا 

ومصر والكاميرون ورواندا.
وتتواصل بتونس بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب 
رواندا  على  ليبيا  فوز  النتائج عن  وأسفرت  عامًا،   21 تحت 
بثالثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها )25 - 18، 
فازت تونس على  أيضًا   ،)18 - 25  ،25 - 24  ،13 - 25
المغرب بثالثة أشواط مقابل شوط واحد )22 - 25، 25 
- 16، 25 - 15، 25 - 16(، كما فاز منتخب نيجيريا على 
غامبيا بثالثة أشواط دون مقابل )25 - 21، 25 - 16، 25 
- 15(، كما فازت مصر على الكاميرون بثالثة أشواط دون 

رد كانت نتائجها )25 - 23، 25 - 17، 25 - 20(.
على  المجموعة  في  الوحيد  الفوز  ليبيا  منتخب  وحقق 
مقابل  أشواط  ثالثة  بنتيجة  الثانية  الجولة  في  رواندا 
الشوطين  بنتيجة  ليبيا  منتخب  وتقدم  واحد،  شوط 
األول والثاني )25 - 18(، )25 - 13(، وجاء الشوط 
 -  26( نقطتين  بفارق  رواندا  تفوق  ليشهد  الثالث 
الرابع  بالشوط  ليتفوق  ليبيا  منتخب  وعاد   ،)24
)25 - 18(، ويتفوق بنتيجة المباراة بثالثة أشواط 
مقابل شوط واحد، كما يشار إلى أن ليبيا فقدت 
مباراة الجولة األولى أمام الكاميرون )0 - 3( قبل 
الثالثة  الجولة  في  مصر  من  الخسارة  تجدد  أن 

واألخيره من الدور التمهيدي للبطولة.
تحت  الطائرة  للكرة  الوطني  المنتخب  واستعد 
في  مصراتة  بمدينة  اليومية  بتدريباته  عامًا،   21
التونسي  المدرب  إشراف  تحت  الداخلي،  معسكره 
ويوسف  أبوشعالة  رمزي  والمساعدين  نصراوي،  عامر 
األفريقية  البطولة  في  للمشاركة  استعدادًا  بركة، 
حيث  العالم،  لكأس  المؤهلة  الشباب،  لفئة  للمنتخبات 
االختصاص  ذات  الجهات  دعم  الوطني  المنتخب  تلقى 
انطالق  قبل  تونس،  في  استعدادي  معسكر  إلقامة 

للمنتخبات. األفريقية  البطولة 

فوز وخسارتان لطائرة شباب 10 أندية في نهائيات »ناشئي اليد« ببنغازي
»الفرسان« في البطولة األفريقية

● منافسات 
األشبال في كرة 

اليد

● شباب الطائرة 
في البطولة 

األفريقية



عجينة تشفي 
من السرطان

كشفت وسائل إعالم ألمانية عدة 
أن 22 مصابًا بسرطان الجلد 

األبيض تلقوا عالجا ناجعا، وشفي 
معظمهم على المدى الطويل، 
حسب ما جاء في دراسة أجرتها 
كلية الطب في جامعة روستوك.
وسرطان الجلد األبيض هو 

مصطلح عام لبعض أورام الجلد 
التي تختلف عن سرطان الجلد 

األسود )الورم الميالنيني(. تعتبر 
أشعة الشمس أو األشعة فوق 

البنفسجية من أهم العوامل 
المسببة للورم. وقال طبيب 

األمراض الجلدية ستيفين 
إميرت: »استجاب جميع المرضى 

المشاركين، وشُفي معظمهم 
على المدى الطويل«. وعقب 

رالف غوتزمر، رئيس مجموعة 
العمل المعنية بأورام األمراض 
الجلدية: »إنها طريقة جديدة 
تحتاج إلى مزيد من التقييم«. 
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من الجهة المنوط بها اختياره؟
ماذا عن الدور الليبي في قبول أو رفض المرشح للمنصب؟

لماذا جرى ترشيح الدبلوماسي السنغالي بيتالي؟

أين دور الدول الكبرى في عملية االختيار؟
متى تنتهي عملية فرض مرشح بعينه على الليبيين؟

كيف يمكن تقييم دور المرشح للمنصب؟

»رئيس البعثة األممية«

++HH55

 كل شيء كل شيء

القاضي والشاعر عبدربه الغناي
القاضي  لرحيل  والثالثون  السابعة  الذكرى  حلت  أغسطس    16 يوم 

بشارع   1920 العام  ولد  الذي  الغناي،  عبدربه فضيل  والشاعر 
أيضًا صحفيًا  وكان   .1950 العام  قاضيًا  أصبح  بنغازي،  في  الشويخات 

بالنقد  واهتم  الشعبية  واألغنية  والفصيح  الشعبي  الشعر  كتب 
اإليطالي.  بالشعر  فألمَّ  نابولي  جامعة  في  اإليطالية  درس  األدبي. 

العربية  اللغة  فأتقن  الشريف  باألزهر  أيضًا،  درس،   1938 سنة 
منذ  واإلنجليزية.  الفرنسية  باللغتين  ملمًا  وكان  وبحوره،  والشعر 

الليبية. الصحف  من  عدد  إلى  كتاباته  تواصلت   1947 سنة 
بروح  له،  ويحلو  الحوت،  سوق  مقهى  المفضل  مكانه  متواضعًا،  كان 

بمحل  األخضر  الجبل  بأعشاب  الفائح  العشية  شاي  احتساء  الشاعر 
من  المثقفون  شاعرنا  حول  ويتحلق  نفسها،  بالسوق  له  صديق 

ويشجعهم  يحثهم  وكان  وبالغته،  شعره  من  يتعلمون  بنغازي،  شباب 
والنشر. واإلنتاج  الكتابة  على 

عن  النقدية  الكتب  أبرز  أحد  وكتب  الليبي،  الشعبي  بالشعر  اهتم 
القاضي  شخصية  في  اجتمعت  لقد  المهدوي.  رفيق  أحمد  شعر 

والشعبي  المقفى  الشعر  إلى  إضافة  والتأليف،  النقد  ملكة  المبدع 
.1985/8/16 يوم  بنغازي  ثرى  وُسِد  الشعبية،  األغنية  وكتب 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

ال أريد الخوض في شرح وتحليل العالقة بين الفضول وموت القط. والسبب، أن الفضول 
أنواع وكذلك القطط. إذ ليس كل القطط تُقتل بسبب فضولها، رغم أن الفضول سمة 
تميزها جميعًا، إال أنني أراهن أن نسبة كبيرة منها تقتل نتيجة نقص ملحوظ في نسبة 

الفضول لديهم ونوعه. وهذا رأي شخصي جدًا.
المثل المشهور الذي يحذر من مغبة الفضول، ويدعو إلى تجنبه، يقصد نوعية معينة 
ومحددة من أنواع الفضول العديدة، وال عالقة له، في الحقيقة، بالفضول المعرفي، الذي 
كان، ضمن أسباب أخرى عديدة، وراء ما حققته البشرية من إنجازات في مختلف العلوم 

والمعارف، وما وصلت إليه الحضارة اإلنسانية من تطور.
هذا النوع المحدد من الفضول كان الدافع والمحفز لي شخصيًا على متابعة العملية 
الحدود  أقصى  وإلى  أمامي،  المتاحة  تفاصيلها  من  واالقتراب  بريطانيا،  في  السياسية 
الحجاب  ونزع  ضياع،  من  خوف  بال  المتعرجة  مسالكها  في  الخوض  أمل  على  الممكنة، 
حرصي  وراء  السبب  وكان  بل  خادع.  وضوح  من  يكتسيها  ما  رغم  المعقدة،  آلياتها  عن 
على اختيار دراستها أكاديميًا. التقاء الرغبة الفضولية بالتحصيل األكاديمي فتح أمامي 
أبوابًا، وسباًل ما كنت أظن أنها توجد، وتتاح لي فرصة االقتراب منها، دع عنك السير فيها، 
وااللتقاء، وجهًا لوجه، ببعض من رموزها، لعبت أدوارًا تاريخية، ونالت نصيبًا وافرًا من 

اهتمام المؤرخين.
لبريطانيا،  وصولي  من  جدًا،  قصيرة  تعد  زمنية،  فترة  عقب  أنني،  حظي  حسن  ومن 
كنت من بين المتابعين لواحدة من أكبر المعارك التي خاضها حزب المحافظين الختيار 
زعيم له، ليكون خليفة السيدة مارغريت ثاتشر. كانت تلك المرة األولى التي أشاهد فيها 
دون  ومن  سالح،  استخدام  دون  من  وجرحى،  قتلى  فيها  يسقط  حقيقة،  زعامة  معركة 

القتل  أن  وقتئذٍ،  وعرفت،  واحدة.  دم  قطرة  سكب 
في  القتل  من  وأمــر  أشد  السياسة  ميادين  في 
من  تأتي  الطعنات  ألن  الحربية،  المعارك  ميادين 

كل الجهات، خاصة الصديقة والحليفة منها.
االنتخاباتُ الحالية الدائرة لخالفة السيد بوريس 
ورئاسة  المحافظين  حــزب  زعامة  على  جونسون 
الحكومة، منذ إجباره على التنحي في الشهر الماضي، 
معارك  من  سبقتها  عما  تختلف  ال  قد  أخرى  معركة 
المرشحين  ألن  ضراوة،  أكثرها  تكن  لم  إن  سابقة، 
المتنافسين يقفان على رأسي فريقين متنازعين على 
المقبلة.  األعوام  في  الحزب  سيأخذها  التي  الوجهة 
والمؤشرات الحالية تشير إلى أن مرشحة جناح اليمين 
»بريكست«،  أنصار  غالة  يمثلون  من  الحزب،  في 

النهاية ووزيرة الخارجية الحالية السيدة ليز ترس تعد األرجح  خط  إلى  الوصول  في 
قبل منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، والفوز بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة.

منعطف  على  عيان  شهود  ونحن  تاريخية.  بأهمية  تكتسي  الحالية  االنتخابات  هذه 
سياسي تاريخي، يحدث للمرة األولى، وممثل في وجود مرشح ليس أبيض لون البشرة، 
تمنيت  لكنت  للتمني،  متروكًا  األمر  كان  ولو  ريشي سوناك.  السيد  وهو  األقليات،  ومن 
فوزه، ألرى شابًا طموحًا، من أصول هندية، يتوج زعيمًا لواحد من أقدم وأعرق األحزاب 
السياسية في العالم، وفي دولة عرفت الديمقراطية منذ أكثر من 300 عام، أي قبل ظهور 
الواليات المتحدة األميركية على خريطة العالم دولة مستقلة. لكن كما قال، ذات يوم، 
أمير الشعراء المرحوم أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غالبًا. 
وهذا يعني، وفق المعطيات المتوفرة واستبيانات الرأي العام، أن حظوظ السيد سوناك 
في قطف الثمرة المرجوة آخذة في التقلص واالنكماش، وأن التاج الموعود سيوضع، يوم 

5 سبتمبرالمقبل على رأس السيدة ترس.
ومن خالل المتابعة اليومية للمعركة االنتخابية الدائرة، مدفوعًا بالفضول، يمكنني 
في  السيد سوناك  تقلص حظوظ  وراء  السبب  كان  للمعركة  التكتيك  اختالف  إن  القول 
الفوز. ومن خالل المناظرات التلفزية التي شاهدتها، اعتمد تكتيك السيد سوناك خطة 
ال تقوم على امتالك المبادرة بالفعل، بل على رد الفعل. ولتوضيح ذلك، يالحظ المتابع 
طرح  على  جرأتها  خالل  من  وبثقة،  المعركة  يقود  من  هي  ترس  السيدة  أن  للمعركة 
أفكارها وبرنامجها االنتخابي سياسيًا واقتصاديًا، في حين اقتصر دور السيد سوناك على 
محاولة التعرض لتلك األفكار والبرامج، ومحاولة كشف ما يعتريها من نقص، وما بها من 
عواهن، من دون أخذه قصب السبق في المبادرة، وطرح أفكاره وبرنامجه. وتكرر ذلك في 
كل المناظرات التي جمعتهما. وحتى في حالة خسارته، وخروجه من المولد االنتخابي بال 
حمص، يظل من المهم اإلشادة بحزب المحافظين البريطاني على مبادرته بكسر التابو 
السياسي، عبر هدم جدار اللون، وفتح الباب على مصراعيه أمام الشباب الطموح من أبناء 
األقليات، ليتقدموا الصفوف، ويحققوا أحالمهم وطموحاتهم، في صعود درجات الترقي، 

ونيل أعلى المراتب السياسية، اعتمادًا على قدراتهم وإمكاناتهم، إن أرادوا.
يحدث،  ما  يتابعون  أمثاله  كثيرين  هناك  أن  وبالتأكيد  األول،  كان  سوناك  السيد 
اللون، كما سقط  الزعامة، بعد سقوط جدار  أنفسهم مستقباًل لخوض معارك  ويعدون 

قبله جدار برلين، وعلى نفس األهمية.

بريطانيا: سقوط
 جدار اللون

ينتشر صبير التين الهندي أو التين الشوكي في عدد من 
المناطق الليبية، وهو من الفواكه المحببة للجميع في الصيف، 

كما أنها ال تحتاج إلى مجهود كبير من أجل زراعتها وجني ثمارها 
اللذيذة، ويستمر موسم حصاده لحوالي 70 يومًا ما بين يوليو 

وسبتمبر.
وهذه النبتة نوع من النباتات يتبع جنس الصبير من الفصيلة 

الصبارية، وتنمو في األماكن الجافة، وهي معمرة ولها قدرة 
كبيرة على مقاومة الجفاف.

وتسمى هذه النبتة في سورية والعراق الصبار وفي ليبيا 
والجزائر وتونس الهندي وفي المغرب الهندية وفي السعودية 
البرشومي وفي اليمن البلس والتينة وفي مصر التين الشوكي.

والمزارعون في ليبيا يهتمون بغرس نبتة الصبار وتخصيص 
مساحات لها فيما زاد هذا االهتمام أخيرًا، بينما تدعو منظمة 

الفاو األممية إلى غرس هذه النبتة لفوائدها العديدة على البيئة 
ومواجهتها لموجة الجفاف والحرارة التي يشهدها العالم.

هذا النوع املحدد 
من الفضول كان 

الدافع واملحفز لي 
شخصيًا على متابعة 

العملية السياسية في 
بريطانيا!

الهندي.. فاكهة 
الصيف في ليبيا

ساشين ليتل فيزر 
واعتذار تأخر 50 عاما

ستعقد أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز األوسكار 
الناشطة والممثلة األميركية ساشين ليتل فيزر )من  أمسية الستضافة 
التي  السكان األصليين ألميركا(، لتقديم اعتذار رسمي عن المضايقات 
تعرضت لها العام 1973، عندما صعدت بمالبسها الوطنية إلعالن اعتذار 
مارلون براندو عن عدم قبول الجائزة احتجاجا سوء معاملة األميركيين 

األصليين في صناعة الترفيه.
عاما(   75( ساشين  أن  األكاديمية  وأقرت 
تعرضت لمقاطعة المهنية والمضايقة 
إلقاء  أثــنــاء  شخصيا  واالعــتــداء 
كلمتها، والتمييز ضدها على مدى 

السنوات الخمسين الماضية.
رئيسة  فيزر  ليتل  وساشين 
من  المنحدرين  الممثلين  منظمة 
فوضها  األصليين،  األميركيين 
براندو  مارلون  األميركي  النجم 
عندما   ،1973 عام  كلمته  إللقاء 
أفضل  األوسكار  بجائزة  فاز 
»األب  فيلم  عــن  ممثل 
صعدت  وعندما  الروحي«، 
إلـــى خــشــبــة الــمــســرح 
التمثال  استالم  رفضت 
إللقاء  وتقدمت  الشهير، 
بــرانــدو  كتبها  كلمة 
عن  اعــتــذارا  تضمنت 
عــــدم قــبــول 
أو  ــزة  ــائ ــج ال
الحفل  حضور 
نجوم  ومشاركة 

هوليوود الفرح.

جدري القرود 
يتالشى بالحرارة

تصبح جسيمات فيروس جدري 
القرود غير قادرة على البقاء، 

عند تسخينها حتى درجة حرارة 
60 – 70 درجة مئوية، خالل 5 

و15 دقيقة، حسب ما اكتشف 
العلماء.

وأفاد باحثون نشروا مقاال 
بهذا الشأن في المكتبة 
 »bioRxiv« اإللكترونية

وقالوا إن هذا األمر يجب أخذه 
بالحسبان عند إجراء تعقيم 
المنشآت واألجهزة الطبية.

دفعت وتائر تفشي جدري 
القرود بالعلماء إلى اكتشاف 

السرعة التي تصبح فيها 
جزيئاته غير قابلة للحياة. 

ومن أجل تحقيق ذلك أصاب 
الباحثون عدة مزارع خلوية 

مختلفة بسالالت أوروبية 
وأفريقية من جدري القرود. 

إضافة إلى ذلك، أعدوا محلوال 
يحتوي على الفيروس وقاموا 
بتسخينه حتى درجات حرارة 
عالية. وأظهرت األرصاد أن 
الفيروس يفقد قدرته على 

البقاء بعد خمس دقائق عند 
تسخينه إلى 70 درجة مئوية.

أقوالهمأقوالهم

 »صالحية مجلسي األعلى للدولة 
والنواب انتهت منذ فترة طويلة، 

وعلى المجلسين االتفاق على خريطة 
طريق لالنتخابات في إطار دستوري«

المستشارة الخاصة السابقة 
لألمين العام لألمم المتحدة

 بشأن ليبيا 
ستيفاني وليامز

»تنظيم مؤتمر مصالحة ليبية 
قبل االنتخابات العامة، فكرة جيدة، 

إلحالل السالم في ليبيا«

وزير الخارجية األميركي
 أنتوني بلينكن

 »ندرس ملف المرشحين لرئاسة 
بعثة األمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، 
وسنعلن اسمه بمجرد التوافق عليه«

الناطق باسم األمين العام
 لألمم المتحدة 

ستيفان دوغاريك

 »قمنا بتقييم التطورات 
والعملية االنتخابية في ليبيا مع 

رئيس المجلس األعلى للدولة خالد 
المشري«

وزير الخارجية التركي
 مولود تشاووش أوغلو
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