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تراجع

فضاء

واصلت أسعار النفط انخفاضها، األربعاء، 
مع قلق المستثمرين إزاء ضعف االقتصاد 

العالمي واحتمال رفع البنوك المركزية 
أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي 

»كوفيد - 19« في الصين.
وانخفضت عقود خام القياس األميركي 

»غرب تكساس« الوسيط 2.58 دوالر، إلى 
89.06 دوالر للبرميل بحلول الساعة 09:39 

بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض 5.37 
دوالرات في الجلسة السابقة بفعل مخاوف 
الركود. أيضا تراجعت العقود اآلجلة لخام 

»برنت« تسليم أكتوبر وفقدت 3.56 دوالر 
إلى 95.75 دوالر للبرميل عقب انخفاضها 
5.78 دوالر الثالثاء. وهبطت عقود نوفمبر 

2.70 دوالر، إلى 95.14 دوالر للبرميل.

نفط

كل شيء
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مقترحات جديدة.. حكومة »ثالثة« وانتخابات برملانية خالل 2022

غورباتشوف
بعد حياة استمرت 91 عامًا رحل ميخائيل 

غورباتشوف، آخر زعماء االتحاد السوفياتي، 
بعد أن وضع معول هدم االتحاد السوفياتي 
بنفسه من خالل خطة إصالحات اقتصادية 

»البيرسترايكا«.  غورباتشوف أكبر أنصار 
التقارب مع الغرب، فاز في 1990 بجائزة 
نوبل للسالم. لكنه بين العامين 1990 

و1991 تولى منصب رئيس االتحاد 
السوفياتي قبل أن يضطر في النهاية إلى 

االستقالة في 25 ديسمبر 1991، في خطوة 
أدت النهيار االتحاد السوفياتي.

ويظل الجدل قائما حول 
مسيرته، فيعتبره الغرب سببا 

في إنهاء الحرب 
الباردة ونشر 

السالم في العالم، 
بينما يعتبره 

بعض الروس 
سببًا رئيسيا في 

انهيار االتحاد 
السوفياتي 

وانفراد الواليات 
المتحدة بقيادة 

العالم.

ألغى مدير إطالق »ناسا«، تشارلي 
بالكويل طومسون، عملية إطالق مهمة 
»أرتميس 1«، التي كانت مقررة الثالثاء، 

بسبب مشكلة في أحد المحركات 
الرئيسية لنظام اإلطالق الفضائي 

)SLS(. وقال بيان وكالة »ناسا«:»تم 
اكتشاف صدع في مادة نظام الحماية 

الحرارية في المرحلة األساسية للمركبة 
الفضائية«. وقالت إنها ستعلن قريبًا 

التاريخ الرسمي لمحاولة اإلطالق التالية.
وللمرة األولى منذ 50 عامًا، كان مقررًا 

أن تطلق »ناسا مهمة »أرتميس 1« إلى 
القمر، في خطوة مهمة نحو إعادة البشر 

إلى القمر بعد توقف دام نصف قرن.

سكان طرابلس يستيقظون على هدم مصيف الليدو

الطريـــق الســاحلي شـريان حيـاة في قبضـة املسلحني
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تضرروا من 
جراء الفيضانات 
المدمرة األخيرة 

التي ضربت 
باكستان

)أ ف ب(

33
مليون
شخص

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
الخميس، ضبط أسلحة وذخيرة 
قرب الحدود مع ليبيا في عملية 

نوعية أحبطت من خاللها 
»مخططا إرهابيا«، في مدينة بن 

قردان الحدودية.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية 

التونسية أن وحدات من إدارتي 
مكافحة اإلرهاب والوحدة 

المختصة للحرس الوطني بمدينة 
بن قردان بوالية مدنين نفذت 

بإشراف النيابة العامة عملية 
استباقية فجر الخميس، أسفرت 

عن »حجز كمية من األسلحة 
والذخيرة، بينها 11 بندقية نوع 

كالشنكوف، و4400 رصاصة 
عيار 7.62، و14 مخزن ذخيرة«. 
وشهدت مدينة بن قردان أعنف 
عملية إرهابية لتنظيم »داعش« 

في مارس 2016 حين هاجمت 
العناصر المتطرفة مقر ثكنات 

عسكرية وأمنية في المدنية 
الحدودية مع ليبيا، كانوا ينوون 

إقامة »إمارة« لهم. 

تونس تحبط مخططا 
إرهابيا قرب الحدود الليبية

الدبيبة وباشاغا من المواجهة في طرابلس إلى الحوار في إ سطنبول

الخصمان في ضيافة إردوغان
الهدوء  يكون  أن  الليبيون  يخشى 
الحذر في طرابلس مجرد هدوء خادع 
بين  األخير  األسبوع  اشتباكات  عقب 
محسوب  بعضها  مسلحة  مجموعات 
الوطنية،  ــدة  ــوح ال حــكــومــة  عــلــى 
من  المكلفة  الحكومة  على  واألخرى 
يسعى  فيما  ــواب،  ــن ال مجلس  قبل 
إردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
الذي يستضيف الخصمين عبدالحميد 
الدبيبة، وفتحي باشاغا، في اسطنبول 
دبلوماسي،  ــراق  اخــت تحقيق  ــى  إل
مؤثرة  ــراف  أط جهود  مع  بالتوازي 

أخرى منها القاهرة، والدوحة.
وضعا  الليبية  العاصمة  وتعيش 
التحركات  أعقاب  في  مشحونا  أمنيا 
التي  العسكرية  للمجموعات  الالفتة 
وإعادة  المدينة،  في  النفوذ  تتقاسم 
من  كل  اختراق  ألي  تحسبا  تمركزها 
اشتباكات  أعقاب  في  اآلخــر،  الطرف 
األســبــوع  مــن  األخــيــريــن  اليومين 
فيها  استخدمت  والــتــي  الــمــاضــي، 

األسلحة الثقيلة والمتوسطة.
»المعركة  نتائج  تقييم  وتباين 
انتهت  أنها  يرى  من  بين  الخاطفة« 
يراها  ومن  الدبيبة،  حكومة  لصالح 
الدبيبة  قوة  من  عــزّزت  جولة  مجرد 
إما  خيارين  أمــام  باشاغا  تجعل  قد 
يعد  ما  وهو  الواقع،  باألمر  التسليم 
أو االتجاه نحو  انتحار سياسي،  بمثابة 
قبول  وعــدم  القوة،  بخيار  التمسك 
المساومة، خاصة أنه من غير المحتمل 
شروع  أمــام  األيــدي  مكتوف  يقف  أن 
»قمعية«  ــراءات  إج اتخاذ  في  غريمه 
المعارضة  المسلحة  الجماعات  ضد 
منها  عدد  يتحصن  والتي  لحكومته 
أو  الزاوية  في  ســواء  طرابلس  خــارج 
وكيلة  منه  حذرت  ما  وهذا  الزنتان، 
األمين العام للشؤون السياسية وبناء 
السالم، روزماري ديكارلو، خالل إحاطة 
الثالثاء،  الدولي،  األمن  مجلس  أمام 
كال  من  االنتقامية  »الهجمات  أن  من 
لحكومة  المعلنة  والنية  الجانبين، 

العناصر  العتقال  الوطنية  الــوحــدة 
القتال  في  المتورطة  لباشاغا  الموالية 
مسلحة  اشتباكات  ــى  إل تــؤدي  قــد 
يمكن أن تؤثر مرة أخرى على السكان 
بعثة  وصفت  وقت  في  المدنيين«، 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهدوء 

النسبي بـ»الهش«.
مرتبطين  الــرجــلــيــن  أن  ــع  ومـ
بعالقات جيدة مع أنقرة، إال أن صحف 
أنقرة  دور  كشفت  متعددة  تركية 
أنصار  بين  األخيرة  االشتباكات  في 
أن  وزعمت  المتنافستين،  الحكومتين 
والطائرات  أنقرة  دربتها  التي  األلوية 
التي  طــيــار  دون  مــن   »2 بــي  ــي  »ت
وعزز  الدبيبة.  لدعم  عملت  قدمتها، 
المعلومات أسامة الجويلي في حديثه 
لجريدة »فاينانشيال تايمز« الخميس، 
عندما  عناصره  تعرض  إلى  أشار  حين 
طائرات  بضربات  وصفه  لما  تقدمت 
بـ18  واستهدافهم  تركية  مسيرة 

فرنسا  طالت  أخرى  اتهامات  صاروخا. 
الموالية  التركية  الصحافة  جانب  من 
باشاغا  فتحي  بدعم معسكر  للحكومة 
السلطة  توليه  فور  موافقته  بشرط 
االتفاقيات  فــي  النظر  ــادة  إعـ على 

الموقعة مع أنقرة.

اشتباكات  على  له  تعليق  أول  وفي 
قائد  قال  األخيرة،  طرابلس  العاصمة 
حفتر  خليفة  المشير  العامة  القيادة 
في كلمة له بمدينة الكفرة إنه »يجب 
على الغافلين أن ينتبهوا فنحن لم نبِن 
الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا 
العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية«، 
عن  تعبيرا  مراقبون  اعتبره  ما  وهو 
استيائه من االنتكاسة التي تعرض لها 
مجددا السترداد  الشعب  ودعا  حليفه، 
كلمته والقوى الوطنية بإعادة تنظيم 
نفسها، لقلب الموازين لصالح الشعب.

الثقة  الليبي  الشارع  فقدان  ووسط 
والميليشيات  السياسية  الطبقة  في 
اآللــة  استأنفت  معها،  المتحالفة 
خالل  عملها  الخارج  في  الدبلوماسية 
الفاعلين  أهم  مع  األخيرة  الساعات 
الليبيين بهدف نزع فتيل تجدد العنف، 
ليلحقه  إسطنبول.  إلى  باشاغا  فتوجه 
نائبه  إليها  وسبقه  الدبيبة،  خصمه 

وزير  استقبله  الذي  أبوجناح  رمضان 
تشاووش  مولود  التركي  الخارجية 
بـ»تقييم  وقــامــا  ــاء،  ــع األرب ــو،  أوغــل
التطورات في ليبيا والعملية االنتخابية« 
حسبما ذكر تشاووش أوغلو في تغريدة 
عبر حسابه على »تويتر«، حيث تشير 
التركية  الوساطة  أن  مطلعة  مصادر 
بين باشاغا ومسؤولي حكومة الوحدة 
الحكومتين.  ــزاع  ن لتسوية  تسعى 
بعدد  لقائه  خالله  الدبيبة  صرح  كما 
مساء  الشعبية،  مصراتة  قيادات  من 
ممدودة  زالــت  ما  »اليد  أن  الثالثاء، 
للخصوم للعمل معا من أجل الوصول 

بليبيا إلى بر األمان«.
رئــيــس مجلس  حــل  ــوازاة،  ــم ــال ب
القاهرة  في  صالح،  عقيلة  الــنــواب، 
األربعاء في انتظار استكمال جولته إلى 
ملف  يكون  الذي  الوقت  في  الدوحة، 
والمجلس  بينه  المفاوضات  استئناف 
للتباحث  األجندة  في  للدولة  األعلى 

طرابلس، بنغازي، طبرق، القاهرة: الوسط

عقبة تعديل العقد تهدد مشروع »الدائري طرابلس«

الطريق  مــشــروع  استكمال  يجري  »هــل 
طرابلس«؟،  العاصمة  في  الثالث  الدائري 
حكومة  طلب  ظل  في  نفسه  يطرح  سؤال 
العقد  تعديل  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
شركتي  ائتالف  مع  المشروع  لتنفيذ  الموقع 

»أوراسكوم«، و»حسن عالم« المصريتين.
الدبيبة في  واعتمد مجلس وزراء حكومة 
على  التعاقد  إجراءات  الماضي  سبتمبر   22
4.263 مليار دينار. تنفيذ المشروع بتكلفة 

بحكومة  والتعمير  اإلسكان  وزير  وعرض 
الجانب  على  ــغــاوي،  ال أبوبكر  الدبيبة، 
للعقد،  بنود   4 إضافة  إمكانية  المصري 
الشركات  ائتالف  ممثلي  مع  لقاء  في  وذلك 
الماضي،  الــثــالثــاء  المنفذة،  المصرية 
بالقاهرة. وقالت وزارة اإلسكان والتعمير إن 
اللقاء جاء في إطار »تفعيل العقد واستكمااًل 
للمشاورات مع الشركات المنفذة«، موضحة 
نقاط   4 االجتماع  خــالل  حــدد  الغاوي  أن 
المصري،  الجانب  على  وعرضها  إضافية 
المشروع  بتنفيذ  البدء  إمكانية  أواًل:  وهي 
المالية  المخصصات  ووفــق  مراحل  على 
على  التجهيزات  تكون  أن  وثانيًا،  المتاحة، 
لتقليل  مرحلة  كل  متطلبات  ووفق  مراحل 

التشغيلية. التكاليف 
المحددة  الزمنية  المدة  مراعاة  وثالثًا، 
مرحلية  االعتبار  بعين  واألخــذ  بالعقد، 
تجزئة  أن  على  التأكيد  ورابــعــًا،  التنفيذ، 
أو  األصلي  العقد  إلغاء  تعني  ال  المشروع 
جدولة  إطــار  في  وإنما  األعــمــال  تقليص 

التمويل. األعمال وتوفير 
داخل  رفضًا  المشروع  هذا  عقد  والقى 
الجاري،  العام  بدايات  في  النواب  مجلس 

حيث وجه أعضاء بمجلس النواب في جلسة 
التكلفة،  حول  انتقادات  فبراير  من  األول 
قائلين إن تخصيص ثالثة أو أربعة مليارات 

له رقم »مبالغ فيه«.
تنفيذ  جــهــاز  رئــيــس  ــال  ق ذلـــك،  بعد 
مشروعات اإلسكان محمود عجاج إن التعاقد 
دراسة  وبعد  الليبية،  للقوانين  وفقًا  جرى 

من ديوان المحاسبة لمدة أربعة أشهر.
9 التفاصيل ص 
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مؤسس  الصدر  موسى  اإلمــام  اختفاء  ذكرى  في 
أغسطس   31 في  اللبنانية،  الشيعية  أمل«  »حركة 
هانيبال،  إطالق  بقرب  تفيد  أنباء  تناثرت   ،1978
نجل العقيد معمر القذافي، المعتقل في لبنان منذ 
مفاوضات جرت إلطالقه، حسب  وكواليس   ،2015
الفرنسية  أفريك«  »جون  لمجلة  مصادر  تصريحات 

نشرتها في تقرير اإلثنين.
توصف  التي  البدري،  سهى  أوردتها  تفاصيل 
القذافي،  اإلسالم  سيف  مستشاري  بين  من  بأنها 
أخيه  إطالق  قضية  يتابع  اإلسالم  سيف  بأن  تفيد 
هانيبال، مقابل تسديد كفالة قدرها 150 ألف دوالر 
في  للبقاء  مضطرًا  سيكون  لكن  اللبنانية،  للعدالة 

لبنان في انتظار محاكمته.
المجلة الفرنسية لفتت إلى تصريحات أدلى بها 
 25 في  تلفزيونية سعودية  لقناة  القذافي  هانيبال 
يمكن  »كيف  خاللها:  تساءل  الماضي،  أغسطس 
موسى  مكان  معرفة  عامين  العمر  من  يبلغ  لطفل 

الصدر؟!«.
والده،  وفاة  بعد  سورية  في  الجئًا  كان  هانيبال 

الشيعي  الشيخ  عائلة  إلى  ينتمون  أفراد  وخطفه 
الصدر  لموسى  مرافقًا  كان  الذي  يعقوب،  محمد 
في زيارته إلى ليبيا أغسطس 1978 ولم يعد حتى 
اآلن، ومعهما الصحفي اللبناني حسن عباس. وفي 
محمد  نجل  حسن  اللبناني  القضاء  اتهم   2016
من  القذافي  هانيبال  خطف  في  بالضلوع  يعقوب 

سورية.
اتهام  توجيه  جرى   2015 ديسمبر   14 وفي 
موسى  اختفاء  حول  معلومات  بإخفاء  هانيبال  إلى 
قال  عندما  براءته  دليل  قدم  هانيبال  لكن  الصدر، 
اختفاء  أحداث  وقت  العامين  يتجاوز  لم  »عمره  إن 
الصدر  يقابل  لم  والده  وإن  الصدر،  موسى  اإلمام 
آنذاك  القذافي  كان  فقد  طرابلس،  إلى  جاء  عندما 
في  اختفى  الصدر  أن  وزعم  ســرت«.  مدينته  في 

إيطاليا.
الــوزراء  رئيس  فإن  القذافي  نجل  حسب  أيضًا 
الملف  مسؤول  جلود،  عبدالسالم  السابق  الليبي 
في  الصدر  موسى  استقبل  من  هو  اللبناني، 

طرابلس قبل اختفائه. ●  هانيبال

 »المالية« تكشف صرف مليار 
دوالر على األمن خالل 7 أشهر 

لرواتب »الدفاع والداخلية«

تباين تقييم نتائج »املعركة 
اخلاطفة« بني من يرى أنها لصالح 

الدبيبة ومن يراها مجرد جولة

تحديد مباريات تحديد مباريات 
النسخة النسخة 4848 للدوري  للدوري 

الليبي املمتازالليبي املمتاز

● أوراسكوم المصرية

مارلني مونرو تعودمارلني مونرو تعود
 في مهرجان البندقية  في مهرجان البندقية 

السينمائيالسينمائي

تأجيل

●  باشاغا●  إردوغان●  الدبيبة

هانيبال القذافي.. »رهينة الصدر«

حول القاعدة الدستورية المؤجلة منذ 
انعقاد عدة  رغم  الماضي  العام  نهاية 
وقد  نتائج.  أي  عن  تسفر  لم  جوالت 
الدولة  بمجلس  عضوا   58 استبق 
المشري  خالد  بين  المشاورات  نتائج 
وعقيلة صالح باقتراح إجراء االنتخابات 
الجاري،  العام  نهاية  قبل  التشريعية 
دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو 

قاعدة دستورية.
على  تطلق  التي  الكتلة  وأيــدت 
التمديد«  ضد  »برلمانيون  نفسها 
داعية  المقترحات،  النواب،  بمجلس 
االنتقالية  المراحل  إنهاء  ضرورة  إلى 
وخروج األجسام السياسية الحالية، عبر 

االستفتاء على مشروع الدستور.
المجلس  رئــيــس  بحث  ــدوره،  ــ ب
األربعاء،  المنفي،  محمد  الرئاسي، 
األميركي  الخارجية  وزير  مساعدة  مع 
لشؤون الشرق األدنى، باربرا آي ليف، 
السفير  فيه  بعد شارك  لقاء عن  خالل 
األميركي، ريتشارد نورالند، مستجدات 
واعتبرت  واألمنية.  السياسية  األوضاع 
في  العنف  أعــمــال  ــدالع  انـ أن  ليف 
»تتصالح  أن  ضــرورة  يبرز   طرابلس 
الشرق  من  السياسية  الشخصيات 
والغرب فيما بينها، وأن تلتزم بقاعدة 
دستورية لالنتخابات، وأن تضع مصالح 

الشعب الليبي فوق مصالحها«.
دوليا، أضيفت جلسة جديدة بشأن 
إلى  الدولي  األمن  مجلس  في  ليبيا 
إلى  تفِض  لم  التي  الجلسات  سلسلة 
أي قرارات ضد المتسببين في األزمة، 
لكن تعيين رئيس للبعثة األممية في 
أحيط  ما  رغم  حسم  يكون  قد  ليبيا 
الدبلوماسي  اسم  حول  خالفات  من 
حيث  باتيلي،  عبداهلل  السنغالي، 
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  سلم 
الخمس  الدول  غوتيريس،  أنطونيو 
مجلس  في  العضوية  الدائمة  الكبرى 
تقضي  الثالثاء،  يوم  رسالة  األمــن، 
في  له،  خاصا  ممثال  تعيينه  بقراره 
قرار أعتبره متابعون انتقاصا لحكومة 
غوتيريس  تجاهل  بسبب  الدبيبة 

رفضها تعيين باتيلي.

ُ



هشتاغ  ونــاشــطــون  ــون  ــدونـ مـ ــق  ــل أط
ــك_ ــ ــاح_وف ــ ــس ــ ــع_ال ــ ــم ــ ــرورة_ج ــ »#ض
اشتباكات  بعد  الميليشيات_المسلحة« 
أسفرت  التي  السبت،  وصباح  الجمعة  ليلة 
وإصابة  األقــل  على  شخصًا   32 مقتل  عن 
ــوزارة  ل حصيلة  آخــر  حسب  آخــريــن،   159
فيما  الوطنية،  الــوحــدة  بحكومة  الصحة 
بين  الشعبي  الغضب  مــن  أجـــواء  خيمت 
إليه  آلت  ما  في  المتسببين  من  الليبيين 
وعكست  طرابلس،  العاصمة  في  األوضــاع 
حالة  الليبية  االجتماعية  التواصل  صفحات 

راح  التي  االشتباكات  من  الشعبي  الغضب 
عامة  ممتلكات  وتدمير  مدنيون  ضحيتها 
لــأطــراف  المسؤولية  وحملوا  وخــاصــة، 
بإخاء  وطالبوا  السلطة،  على  المتصارعة 
المظاهر  كافة  مــن  طرابلس  العاصمة 
الداخلية  وزارة  وأعلنت  المسلحة،  العسكرية 
صاروخ  انتشال  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
مختلفة  أماكن  من  متفجرة  غير  وقذائف 
ومستشفى  غــشــيــر  بــن  ــاب  بـ بــمــنــاطــق 
مخلفات  من  طرابلس  في  الــزاويــة  شــارع 
السبت. المدينة،  شهدتها  التي  االشتباكات 

بمدينة  الــدرامــي،  الفن  مسرح  شهد  األرض،  تحت  ملجأ  في 
الغزو  بداية  منذ  عمل  أول  إقامة  الخميس،  األوكرانية،  ميكواليف 
 41( سفيتسون  أرتيوم  للمسرح  الفني  المدير  ويتولى  الروسي، 
الزائرين ويتأكد  إذ يستقبل  العودة،  الترتيبات لهذه  عامًا(، مختلف 
التي  باإلجراءات  شخصيًا  واهتم  األخيرة.  الفنية  التفاصيل  من 
األوروبية،  المساعدات  المسرح، وبفضل صندوق  إعادة فتح  سبقت 
أمتار  أربعة  عمق  على  يقع  ملجأ  لتحويل  شهران  فريقه  أمام  كان 
جدرانها  وعلى  مقعدًا  لـ35  تتسع  صغيرة  غرفة  إلى  األرض  تحت 
على  من  سفيتسون  ويقول  القديم،  بالمسرح  تذكر  جدارية  لوحة 
حفنة  استيعاب  على  والقادر  البسيط  الديكور  ذي  الصغير  المسرح 
الجبهة  على  للقتال  المكان  هذا  إلى  بحاجة  »نحن  الممثلين:  من 
بالفن  العاج  أشكال  من  شكل  »إنه  مضيفًا:  أيضًا«،  الثقافية 

إلى االهتمام«. الذين بقوا في ميكواليف ويحتاجون  لأشخاص 
وكان  أوكرانيا،  جنوب  في  استراتيجيًا  ميناًء  ميكواليف  وتشكل 
 24 500 ألف نسمة قبل الغزو الروسي الذي بدأ في  عدد سكانها 
الذي ضربها بشكل  القصف  المدينة تحمل ندوب  فبراير. وال تزال 
300 متر من المبنى النيو  شبه يومي لمدة ستة أشهر، وعلى بعد 
اإلسمنتي  الهيكل  يقف  المسرح،  يضم  الذي  األنيق  كاسيكي   -
مارس   29 في  سقط  الــذي  اإلقليمية  اإلدارة  لمبنى  الملتوي 
المدينة،  بلدية  لمجلس  وفقًا  شخصًا،   37 بحياة  أودى  بصاروخ 
ما  فبراير،   24 منذ  الهدوء  من  فقط  يومًا   25 ميكواليف  عرفت 
جعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي يقول إنها مع خاركيف )شمال( 
ومدن دونباس )شرق(، »األكثر تعرضًا للقصف في« أوكرانيا، فيما 

التدمير على  يقتصر  يتعدى طول جبهتها عشرين كيلومترًا، وال  ال 
للقصف،  أخيرًا  جامعات  ثاث  تعرضت  فقد  العسكرية،  األهداف 
في  ثقافية  مؤسسة   123 تدمير  تم  اإلقليمية،  السلطات  ووفق 

القتال. بدء  منذ  المنطقة 
»مسرح  الــحــرب  انـــدالع  حتى  رسميًا  يسمى  كــان  وبعدما 
ميكواليف  »مسرح  الموقع  اسم  بات  الروسية«،  للدراما  ميكواليف 
المغطاة  الجدران  ذات  الصغيرة  المابس  غرفة  وفي  للدراما«، 
الممثلة  تتلقى  وأوكرانيين وهوليووديين،  بصور ممثلين سوفيات 
المكياج  األخيرة من  اللمسات  عامًا(،   43( كاترينا تشيرنوليتشينكو 
كزمائها  تطوعت  التي  الممثلة  وتقول  مرحة،  ــواء  أج وســط 

للمشاركة في العرض: »أنا سعيدة جدًا باستعادة مسرحنا ومنزلنا، 
وتعتبر  للناس«،  داعمًا  الفن  يكون  أن  المهم  من  أنه  وأعتقد 
بشكل  زفاف،  فستان  بارتداء  تهم  التي  فاسيليفا  مارينا  زميلتها 
قاطع أن »الممثلين، في هذه الظروف، هم أطباء الروح البشرية«. 
في  هنا  إليّ  حاجة  ثمة  اآلن.  حياتي  ومعنى  مهمتي  »أرى  وتقول: 
الجيش  إلى  ممثلين  ثاثة  انضم  الحرب،  بداية  ومنذ  ميكواليف«، 
20 % من الفرقة إلى أماكن أخرى في أوكرانيا أو في الخارج،  ولجأ 
نصف  من  أكثر  من  إفراغها  تم  مدينة  في  متواضعة  نسبة  وهي 

المدينة. بلدية  أرقام  سكانها، وفق 
لـ450  تتسع  قاعة  في  عروضها  العادة  في  الفرقة  تقدم  وفيما 
كما  الملجأ«،  في  »المسرح  لتناسب  المسرحيات  تعديل  تم  مقعدًا، 
بتقديم  االكتفاء  الــوارد  غير  من  الحرب،  رغم  لكن  عليه،  يطلق 
رفع  أعقبت  وطنية  لفتة  فبعد  الخشبة،  على  وطنية  عــروض 
الجديد،  الموسم  أعمال  أول  المسرح  خشبة  تستضيف  الستارة، 
تتناول  معاصر  قومي  لكاتب  عمل  من  مقتبسة  مسرحية  وهي 
األسبوع  من  وابتداء  سفيتسون،  أرتيوم  وفق  رغباتنا«،  »تحقيق 
بمعدل  ميكواليف  في  الدرامي  المسرح  عروض  تتواصل  المقبل، 
أولغا  لدى  يثير حماسة  ما  األحد،  إلى  الخميس  يوميا، من  عرضين 
في  أعود  أن  »آمل  عامًا(:   55( المتفرجة  هذه  وتقول  كروتشوك، 
الحرب  أوقات  في  الناس  مشاعر  يؤجج  المسرح  أسبوع.  كل  نهاية 
سكوتنيكوف،  أولكسندر  ويقول  أسهل«،  حياتنا  يجعل  وهذا  هذه، 
وهو متفرج آخر يبلغ 42 عامًا: »عندما نكون تحت القنابل، كما هو 
الحال اآلن، يعطينا المسرح ابتسامة كبيرة ويلهم الناس لمواصلة 

األوكرانية ميكواليف  مسرح  إلى  الحياة  يعيد  األرض  تحت  ملجأ 
#ضرورة_جمع_السالح_وفك_امليليشيات_املسلحة
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أغنية »Pink Venom« تحقق نحو ربع مليار مشاهدة على »يوتيوب«
»خطة مازنجر« يجذب األسر في دور السينما»خطة مازنجر« يجذب األسر في دور السينما

ـ»بودكاست« وتطلق ميزتها الجديدة ـ»بودكاست« وتطلق ميزتها الجديدة»تويتر« تنافس عمالقة ال »تويتر« تنافس عمالقة ال
رقمية  )رموز  لالستخدام  القابلة  غير  الرموز  إدخال  مستثمرون  يحاول 
عالم  إلى  المشفرة(  العمالت  في  المعتمدة  عينها  التقنية  على  قائمة 
أنايدا  أنشأتها  التي  »أرتيسيري«  فمجموعة  نشأتها،  حداثة  رغم  الفن، 

مصارف  أحد  في  تعمل  كانت  التي  شنايدر، 
افتراضيًا  ليشتنشتاين، تقترح مثاًل تقسيم لوحة 
أقسام مربعة صغيرة، يربط كل منها برمز  إلى 
باإلنجليزية  اختصارًا  يعرف  لالستبدال  قابل  غير 
وهو  النوع،  هذا  من  رمز  كل  ويباع   ،»NFT«بـ
يراوح  بسعر  إلكتروني،  ملكية  صك  مقام  يقوم 
صاحبة  وفق  يسمح،  ما  دوالر،  و200   100 بين 
وتقول شنايدر:  الفن«،  بـ»تعميم  المبادرة  هذه 
مليون  أو  دوالر  ألف  مئة  مبلغ  الجميع  يملك  »ال 
هذا  إنشاء  فكرة  هنا  من  الستثماره.  دوالر 
باالستثمار  يسمح  الذي  التعاضدي«  الصندوق 
تقنية  إلى  استنادًا  حقيقية،  فنية  قطعة  في 

الكتل. سلسلة 
باسم  تعرف  التي  التقنية  هذه  وتقوم 
»blockchain« باإلنجليزية مقام سجالت رقمية 
المستخدمين  من  كبير  عدد  يتشاركها  واسعة 
للتزوير.  قابلة  غير  وهي  مركزية  إدارة  دون  من 

تستند  التي  المشفرة  العمالت  رواج  إثر  معروفة  التقنية  هذه  وباتت 
إليها، أبصرت »أرتيسيري« )Artessere( النور العام الماضي وهي تقدم 
أوليغ  االمتثالي، مثل  غير  السوفياتي  الفن  بارزة في  فنية ألسماء  أعمااًل 

تسيلكوف )1934 - 2021( وشيمون أوكشتين )1951 - 2020(، وتنوي 
أقصى  على  سنوات  لعشر  الفنية  القطع  هذه  على  الحفاظ  المجموعة 
تقدير قبل أن تعيد بيعها في السوق، على أن توزع األرباح على أصحاب 
هذه الرموز الرقمية، تحصنت »أرتيسيري« بعقد 
إلى  بالنسبة  أما  شنايدر.  تؤكد  ما  على  تأمين، 
خطر تراجع القيمة، »فهو لن يحدث. نحن خبراء 

وندرك خير إدراك ما نقوم به«.
السابقة  المصرفية  الموظفة  هذه  وتنفي 
هذا  من  الوحيدة  غايتها  المضاربة  تكون  أن 
المعتمد  القانون  بالكامل  يحترم  الذي  المشروع 
حول سلسلة الكتل في ليشتنشتاين سنة 2019، 
فهذا المالذ الضريبي كان من أول البلدان التي 
أقرت قانونًا خاصًا لتنظيم األنشطة القائمة على 
أكثر  آلراء  استطالع  وأظهر  التكنولوجيا،  هذه 
األول من  الربع  في  أجراه  هاوي جمع،   300 من 
اإللكتروني   »Art+Tech Report« موقع  العام 
غير  رمزًا  يشترون  بدؤوا  تقريبًا  منهم   %  21 أن 
فنية،  قطعة  من  جزءًا  يمثل  لالستبدال  قابل 
سنة  تساوي  الفن  عالم  في  الرموز  هذه  وكانت 
وفق  دوالر،  مليار   2.8 نحو  مجموعه  ما   2021
شركة »NonFungible« الفرنسية، غير أن الضبابية التي ال تزال تحيط 
فنية  بأعمال  المقرونة  لالستبدال  القابلة  غير  بالرموز  الخاصة  بالحقوق 

تثني متاحف كثيرة عن خوض غمار هذا المجال.

في  مزادًا  »كريستيز«  دار  تقيم 
المجموعة  فيه  تطرح  نيويورك، 

لشركة  المشارك  للمؤسس  الفنية 
األميركي  الملياردير  »مايكروسوفت« 
نوفمبر، وقدرت  آلن، في  بول  الراحل 

اإلجمالية  القيمة  المزادات،  دار 
مليار  من  بأكثر  المعروضة  لألعمال 
دوالر، وهو رقم قياسي مطلق، وفق 

المجموعة  وتضم  برس«،  »فرانس 
 150 أكثر من  المزاد  التي سيوفرها 

سانت  »جبل  لوحة  بينها  من  عماًل، 
بول  الفرنسي  للرسام  فيكتوار« 

من  بأكثر  ثمنها  قدر  التي  سيزان، 
للدار،  بيان  100 مليون دوالر، بحسب 

المزاد  ريع  أن  »كريستيز«  وأوضحت 
من  عدد  لدعم  سيخصص  بكامله 

آلن  بول  الخيرية، وشارك  األعمال 
65 عامًا  2018 عن  الذي توفي في 
ابتكار  في  السرطان  مع  بعد صراع 

الكمبيوتر  أجهزة  تشغيل  نظام 
نجاح  وراء  كان  الذي  الشخصية 

العام  تأسيسها  بعد  »مايكروسوفت« 
»مايكروسوفت«  آلن  وغادر   ،1975
صحية  مشاكل  بسبب   1983 العام 

بيل  مع  عالقته  تدهور  بسبب  وكذلك 
المجموعة  رأس  على  بقي  الذي  غيتس 

.2000 إلى سنة 
للزوجين  الفنية  المجموعة  وتحمل 

حاليًا  ماكلو  وليندا  هاري  األميركيين 
المجموعات  لقيمة  القياسي  الرقم 

التي  األعمال  مجمل  بيعت  إذ  الخاصة، 
لقاء  الماضي  الربيع  في  يملكانها 

922 مليون دوالر في مزادات متعددة 
إلى  إضافة  »سوذبيز«،  دار  أقامتها 

»البداية  لوحة  تشّكل  سيزان،  لوحة 
األميركي  للرسام  الصغيرة«  الزائفة 

التي  األعمال  أبرز  أحد  جاسبر جونز 
قيمتها  وُقدّرت  آلن  مجموعة  تضمها 

50 مليون دوالر، وفقًا  بأكثر من 
تعلن  ولم  تايمز«،  »نيويورك  لجريدة 
أخرى،  قطع  ألي  تقديرات  »كريستيز« 

 2016 العام  ُأقيم  متنقاًل  معرضًا  لكن 
آلن  بول  أعمااًل من مجموعة  وضم 

غناها. عن  لمحة  يعطي 

مزاد على املجموعة الفنية 
ملؤسس »مايكروسوفت« 

بقيمة مليار دوالر

رموز »NFT« قد تحول الفقراء إلى مستثمرين في عالم الفن

CINEMA
CINEMA

إقبااًل  السينمائية  العرض  صاالت  شهدت 
كبيرًا من جمهور العائالت على مشاهدة فيلم 
السينمات  في  انطلق  الذي  مازنجر«  »خطة 
هذا األسبوع، ال سيما أن الفيلم يعيد لألذهان 
جرى  التي  الشهيرة،  »مازنجر«  شخصية 
تقديمها في المسلسل الكارتوني الذي حمل 
االسم نفسه، وجذب فيلم »خطة مازنجر« الذي 
النوستالجيا، مختلف  أحداثه على حالة  تعتمد 
أفراد األسرة، خصوصًا أن هناك جمهوراً عاش 
طفولته وقت عرض مسلسل »مازنجر« وتعلق 
أحداث  فئة األطفال، حيث تعتمد  به، وكذلك 
وجود  إلى  إضافة  طفلين،  وجود  على  الفيلم 

قصص لها عالقة بالكارتون.
مجموعة  عن  مازنجر«  »خطة  فيلم  يحكى 

لخطف  خطة  عمل  يــقــررون  األصــدقــاء  من 
»مازنجر«  طريقة  على  ولكن  فدية،  وطلب 
ــع ظــهــور الــعــديــد من  ــت«، م ــ ــرودي ــ و»أف
مثل  مثل  الشهيرة  الكارتونية  الشخصيات 
وغيرهما،  مــان«  »سبايدر  مــاريــو«،  »سوبر 
وذلك في إطار كوميدي اجتماعي ال يخلو من 

التشويق.
فيلم »خطة مازنجر« بطولة ياسمين رئيس 
وبيومي  حافظ  ومحمود  الميرغني  وحمدي 
إبراهيم ومصطفى  وسماء  داغر  وحسام  فؤاد 
الطوبجي  وياسر  فرغلي  وإسماعيل  سعفان 
الفنانين، من  آخر من  وعدد  ومحمد رضوان، 
أمين  إسماعيل  ومحمد  خيري  وليد  تأليف 
شركة  وإنتاج  اهلل،  رزق  رامي  وإخــراج  وبيبو، 

البث  ميزة  رسميًا  »تويتر«  شركة  طرحت 
دمجها  خالل  من  السبت،  »بودكاست«،  الصوتي 
»سبيسز«  أو  المساحات  لخدمة  تحديث  آخر  في 
الخاصة  الجماعي  المباشر  للحديث   )Spaces(
و»غوغل«  ــل«  »آب »تويتر«  تنافس  وبذلك  بها، 
المحبين  غالبية  على  تستحوذ  التي  و»سبوتيفاي« 
وتستمر  نيوز«،  »تكنولوجيا  وفق  الخدمة،  لهذه 
خدمات »بودكاست« في جذب المزيد من المتابعين 
والمحبين على مدار السنوات األخيرة، وباتت واحدة 
بينما  الشركات  كبرى  انتباه  تلفت  التي  األمور  من 
و»سبوتيفاي«  و»غوغل«  »آبــل«  خدمات  تسيطر 
وسيتواجد  السوق،  هذه  من  األكبر  النسبة  على 
المعاد  الصوتية  تويتر  تجربة  ضمن  البودكاست 
تعد  إذ   ،Spaces التبويب  عالمة  في  تصميمها 
إضافة ملفات صوتية يمكن تشغيلها في أي وقت 
تحسينًا طبيعيًا للمساحات التي جرى إطالقها ألول 
دردشة  كغرفة  تعمل  وهي   ،2020 العام  في  مرة 
بالعديد  تويتر«  »مساحات  ومرت  مباشرة،  صوتية 
يأتي  واآلن  إطالقها،  منذ  المختلفة  التحديثات  من 
وقت البودكاست ليكون ضمنها في تحديث جديد، 
إذ ذكر بيان »تويتر«: »اختبرنا البث الصوتي ونبنيه 
ضمن بيئة المساحات، وسننتظر تعليقاتكم من أجل 
مزيد من التحسينات وتقديم أفضل تجربة استخدام، 

بالتعديل  ونرحب  اآلن  تشكيلها  كيفية  نحب  نحن 
وفقًا لرؤياكم، فسيكون هناك الكثير في المستقبل 

من الميزات الجديدة والتحديثات للقائمة«.
أن  تقول  لديهم  البيانات  أن  الشركة  وأكــدت 
تويتر في  الذين يستخدمون  45 % من األشخاص 
البودكاست  إلى  أيضًا  المتحدة يستمعون  الواليات 
هذه  تقديم  تقرر  لذلك  شهريًا،  مستمر  بشكل 
الخدمة عبر المنصة نفسها وبشكل متطور، وأشار 
إلى أن ميزة البودكاست، ستجمع المحتوى الصوتي 
في محاور مخصصة حسب موضوعات محددة مثل؛ 
سيتمكن  إذ  وغيرها،  والرياضة  والموسيقى  األخبار 
مجموعة  إلى  بسهولة  الوصول  من  المستخدمون 
مختارة من المساحات الحية والمسجلة المخصصة 
أيضًا  المحاور  هذه  ستعرض  اهتماماتهم،  حسب 
أشهر البودكاست من جميع أنحاء العالم، وسيجري 
بما  المستخدمين  على  الصوتية  الملفات  اقتراح 
يتوافق مع تفاعالتهم واهتماماتهم التي يظهرونها 
أن  تعرف  أنها  الشركة  إدارة  وأكــدت  تويتر،  على 
حرفًا،   280 من  أكثر  إلى  تحتاج  المحادثات  بعض 
وأنها تهدف إلى تقريب الناس من األفكار والمحتوى 
يعرفونهم ويحبونهم من خالل  الذين  والمبدعين 
الصوت، وأنه أمر أساسي لـ»تويتر« بغض النظر عن 

كيفية إجراء المحادثات.

شعر الحكمة
وانكان عالصبر صابرين *** وزامطين مامن ظليمة

وانكان على السكات ساكتين *** على وقت كاثر أبظيمة
وانكان عالشقاء واخذين *** للعمر الشقاء بات سيمة
وانكان على السند فاقدين *** قوالت الحجة السقيمة

وانكان عالسعد هابتين *** وهابه أخرا وحي ديما
وهذي قصتي يالحاضرين *** وقولت الحمدهلل لها قيمه

دعوى على »سوني« و»بالي ستيشن« 
تطالبهما بتعويضات 5.9 مليار دوالر

● مقعد أمام سيارته المحروقة جراء االشتباكات األخيرة بطرابلس »27 أغسطس 2022«

كلمة1000
دعوى  »سوني«  العمالقة  اليابانية  الفيديو  وألعاب  اإللكترونيات  شركة  تواجه 
إسترليني  جنيه  مليارات  خمسة  مقدارها  بتعويضات  تطالبها  بريطانيا  في  جماعية 
التي  بالبرامج  يتعلق  ما  في  المهيمن  المركز  استخدام  إساءة  بتهمة  دوالر(  مليار   5.9(
لموقع  العامة  المديرة  وتولت  ستيشن«،  »بالي  للعبتها  اإللكتروني  المتجر  عبر  تبيعها 
الماضي  19 أغسطس  الدعوى في  إقامة  أليكس نيل،  المستهلك »ريزولف«،  الدفاع عن 
من  ماليين  تسعة  نحو  عن  نيابة  المنافسة،  بقضايا  المختصة  االستئناف  محكمة  أمام 
و»بالي  »سوني«  الدعوى  وتتهم  »سوني«،  تنتجها  التي  ستيشن«  »بالي  مستخدمي 
كل  على   %  30 عمولة  بفرض  الناس«  و»سرقة  المنافسة  قوانين  بمخالفة  ستيشن« 

اللعبة من متجر »بالي ستيشن«. لعبة رقمية أو عملية شراء داخل 
أشكال  أكبر  الراهن  الوقت  في  تعتبر  الفيديو  »ألعاب  أن  البيان  في  نيل  والحظت 
أفعال  وتكلف  والموسيقى..  والفيديو  التلفزيون  على  متقدمة  بريطانيا،  في  الترفيه 
أزمة  خضم  في  خصوصًا  إنفاقها،  يستطيعون  ال  التي  الماليين  الناس  )سوني( 
على  »سوني«  باسم  ناطقين  من  الحصول  يتسنَ  ولم  المعيشة«،  بكلفة  تتعلق 
من  فيديو  ألعاب  تنتج  التي  غايمز«  »إبيك  شركة  أما  الدعوى،  على  فوري  تعليق 
العمالقة  األميركية  »آبل«  شركة  مع  قضائيًا  نزاعًا  فتخوض  »فورتنايت«،  أبرزها 
بتخفيف  »آبل«  شركة  نوفمبر  في  أميركي  فدرالي  قاٍض  وأمر  بريطانيا،  في  خصوصًا 
المجموعة  لكن  تطبيقاتها،  بمتجر  الخاصة  الدفع  خيارات  على  المفروضة  القيود 

القرار. استأنفت 

 225 من  أكثر   »Pink Venom« أغنية  حققت 
من  فقط  أيام   10 وذلك خالل  مشاهدة،  مليون 
طرح األغنية على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«، 
أغنية  للفتيات   »BLACKPINK« فرقة  وطرحت 
الماضي،  أغسطس   19 يوم   »Pink Venom«
األغاني  قائمة  في  األولى  المرتبة  األغنية  لتحتل 

العالمية المئة األكثر شعبية على الـ»يوتيوب«.
كورية  فرقة  هي   »BLACKPINK« فرقة 
جنوبية بدأت انطالقتها بتاريخ 8 أغسطس العام 
 »YG Entertainment« 2016 تحت إدارة وكالة
أربع عضوات: جيسو، جيني،  الفرقة من  وتتكون 

روزي، ليسا، وقدمت الفرقة عرضًا موسيقيًا ألغنية 
»Pink Venom« في مراسم الجوائز للفيديوهات 
الموسيقية »M T B« التي تفتتح في نيو جيرسي، 

في الواليات المتحدة األميركية، األحد الماضي.
الفتيات  فرقة  جولة  تنطلق  أن  المقرر  ومن 
»بالك بينك« العالمية، في أكتوبر المقبل والتي 
وستتضمن  تقريبًا،  أشهر  سبعة  لمدة  ستكون 
أكتوبر  في  تبدأ  العالم،  حول  مدن  عدة  الجولة 
وهيوستن،  داالس،  وبعدها  سول،  في   2022
ولوس  ونيوارك،  وشيكاغو،  وهاملتون،  وأتالنتا، 
وباريس،  وكولونيا  وبرشلونة  ولندن  أنجلوس، 

وأمستردام.
اهتمام   »BLACKPINK« فرقة  وشغلت 
الماضية،  الساعات  خالل  السعودي  العام  الرأي 
حفل  تنظيم  العالمي  الفريق  إعالن  بعد  وذلك 
وتحديدًا  المقبلة،  الفترة  خالل  الرياض  في 
ضمن حفالت موسم الرياض في نسخته الثالثة، 
حفاًل  الفريق  فيها  يقيم  التي  األولى  المرة  وهي 
العاصمة  في  الحفل  وسيكون  األوسط،  بالشرق 
أن  2023، على  يناير   20 الرياض في  السعودية 
تكون المحطة التالية للفريق بمدينة أبوظبي في 

اإلمارات.
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ليبيا تقترب من الهاوية.. وتلويح بورقة العقوبات
حتذيرات دولية بعد اشتباكات طرابلس..

زاد المشهد الليبي تعقيدًا مع وقوع اشتباكات بين 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  تابعة  مسلحة  جماعات 
والحكومة  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة 
باشاغا،  فتحي  برئاسة  النواب  المكلفة من مجلس 
في العاصمة طرابلس، وراح ضحيتها نحو 32 قتياًل 
و159 جريحًا، في وقت اكتفى فيه المجتمع الدولي 
بتوجيه إدانات لمن تسببوا في اندالع النزاع المسلح، 

ومطالبات بوقف فوري لألعمال العنيفة.
االشتباكات بدأت مساء الجمعة، واستمرت حتى 
صباح األحد، بين قوة من األمن العام بقيادة عماد 
هيثم  بقيادة  قتال«   777 »اللواء  مع  الطرابلسي 

التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.
باألسلحة  الــنــار  ــالق  إلط كثيف  تــبــادل  ــع  ووق
المتوسطة والثقيلة وسقطت قذائف على عدد من 
تجارية  بمحال  النيران  اشتعال  إلى  أدت  األحياء، 
وسيارات ومنازل لمواطنين، لكن ما زاد خطورة األمر 
هذه المرة أن االشتباكات وقعت في قلب طرابلس، 

ووسط المدنيين.

مناورات عسكرية لغرض سياسي
وعقد مجلس األمن جلسة الثالثاء الماضي؛ لتناول 
االشتباكات وتطورات الوضع في ليبيا، وخاللها أكدت 
من  عميق«  بـ»قلق  تشعر  أنها  المتحدة  الواليات 
ليبيا،  في  المتنافسين  القادة  بين  العداء  استمرار 
»مع استمرار مناورات الميليشيات لتحقيق مكاسب 
األسلحة  تدفق  واستمرار  وعسكرية،  سياسية 

والمعدات العسكرية األخرى إلى البالد«.
في  الخاصة  السياسية  الشؤون  مستشار  ولوح 
البعثة األميركية لدى األمم المتحدة السفير جيفري 
األطراف  بعض  على  عقوبات  بفرض  ديلورينتيس، 
المحلية، وقال إن من يعرقلون العملية السياسية أو 
يقوضونها، »وأولئك الذين يقدمون الدعم للجماعات 
المسلحة أو الشبكات اإلجرامية، من خالل االستغالل 
غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى 

في ليبيا، قد يخضعون لعقوبات األمم المتحدة«.
أضاف ديلورينتيس أن أعمال العنف األخيرة وقعت 
السياسيين في وضع  للقادة  الذريع  الفشل  »نتيجة 

الصالح العام فوق مصالحهم«.
وأشار إلى استمرار »الخطاب التحريضي وحوادث 
العنف المتفرقة بين الميليشيات والمقاتلين األجانب 
وغير  متوترة  حالة  خلق  ما  األجنبية،  والــقــوات 
مستدامة«. وتابع: »الشعب الليبي يفقد األمل في أن 
يتمكن قادته من تنحية الطموحات الشخصية جانبًا 
والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري لالنتخابات«.

حرمان  عن  األميركي  الدبلوماسي  تحدث  كما 
العامة األساسية، وذلك في  الخدمات  الليبيين من 
الوقت الذي تعقد فيه »صفقات الحصص الضخمة 
الخاصة،  )البعض(  لمصالح  وفقًا  العائدات  لتوزيع 
الفصائل  عليها  تسيطر  التي  للميليشيات  سيما  ال 
الليبي«،  الشعب  لثروات  نهبًا  يعد  مما  المختلفة، 

حسب قوله.
إلى ذلك، دعا ديلورينتيس، رئيسي مجلسي النواب 
»مواصلة  إلى  المشري  خالد  والدولة  صالح  عقيلة 
جهودهما من خالل االنخراط بشكل بناء مع البعثة 
لوضع  تعيينه،  بمجرد  الخاص،  والممثل  األممية 
اللمسات األخيرة على شروط األهلية للمرشحين في 
االنتخابات الرئاسية، وااللتزام بتقويم االنتخابات«.

كما حذر من أن »ليبيا على حافة الهاوية«، مشددًا 
على ضرورة االمتناع عن العنف أو األعمال التي من 
شأنها أن تؤدي إليه، مع دعوة من يخاطرون بالعنف 
يتوقف  أن  ضرورة  عن  فضاًل  أسلحتهم،  إلقاء  إلى 
الدعم  ليبيا–من خالل  العنف من خارج  من شجعوا 
السياسي والمالي والعسكري–عن »التدخل في الوضع 
الليبي واحترام حظر األسلحة«، واالبتعاد عن طريق 

الحرب والعمل معًا من أجل السالم واالستقرار«.

شبهات في ارتكاب جرائم دولية
تقصي  بعثة  إن  المتحدة  األمم  قالت  بدورها، 
الحقائق التابعة لها في ليبيا، تراقب تطورات الوضع 
وتجمع األدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق 
اشتباكات  في  الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان 
تقديم  ضمان  »بهدف  وذلك  األخيرة،  طرابلس 

المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة«.
»ممارسة  إلى  الليبية  األطــراف  البعثة  ودعت 
أقصى درجات ضبط النفس، والدخول في حوار لحل 
السالم  إلى  االنتقال  لتسهيل  السياسية  الخالفات 
القانون«.  وسيادة  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية 
كما حثت جميع األطراف »التي شاركت في األعمال 
عن  االمتناع  على  طرابلس«  في  األخيرة  العدائية 
أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق اإلنسان 
وممتلكاتهم،  حياتهم  ذلك  في  بما  للمدنيين، 

واالمتثال للقانون اإلنساني الدولي.
وأشارت إلى وجود تقارير عن »اشتباكات عنيفة في 
طرابلس وقعت بين عدة جماعات مسلحة على مدار 
األيام الماضية، بما في ذلك إطالق النار العشوائي 
في األحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة«.

الحقائق  تقصي  بعثة  محققي  أن  إلى  ولفتت 
الذي  العشوائي  القصف  عن  »التقارير  يتابعون 
للممتلكات  هائل  وتدمير  مدنيين  مقتل  عن  أسفر 
المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني 

الطبية«. والمرافق 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكــان 
التي  التقارير  بالغ،  بقلق  يتابع  إنه  قال  غوتيريس، 
ودعا  طرابلس،  في  عنيفة  اشتباكات  باندالع  تفيد 

إلى وقف فوري للعنف في طرابلس.
كما طالب غوتيريس األطراف الليبية باالنخراط 
في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر، 
وعدم استخدام القوة لحل الخالفات بينها. ودعا تلك 
القيام  المدنيين واالمتناع عن  إلى حماية  األطراف 
وتعميق  التوترات  تصعيد  شأنها  من  أعمال  بأي 

االنقسامات.

»المساعي  لبذل  المتحدة  األمم  استعداد  وأكد 
على  الليبية  الجهات  لمساعدة  والوساطة  الحميدة 
رسم طريق للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد، 
بشكل متزايد، االستقرار في ليبيا، الذي تم تحقيقه 

بشق األنفس«.

حصر األضرار
المباحث  جهاز  من  المكلفة  الفرق  بدأت  ومحليًا، 
الدبيبة،  حكومة  في  الداخلية  ــوزارة  ب الجنائية 
المادية  عمليات حصر وتقييم حجم وقيمة األضرار 

الشرطة  مراكز  تلقت  إذ  االشتباكات،  جراء  الناجمة 
بالغًا  أمن طرابلس وجنزور135  لمديريتي  التابعة 

من المواطنين المتضررين.
اجتماعين  خالل  باشاغا  أكد  الماضي،  والثالثاء 
والدولة  النواب  مجلسي  من  أعضاء  مع  منفصلين 
للتوافقات  الوصول  بغية  التعاون  »استعداده 
ألعضاء  الوطني  »الــدور  إلى  مشيرًا  المطلوبة«، 
كل  رغم  مهامهم  أداء  على  وحرصهم  المجلسين، 
توافقات  إلى  وصواًل  عملهم  ومواصلة  الصعوبات، 
تمهيدًا  الدستورية  بالقاعدة  الخالفية  المواد  حول 

إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية«.
»الفيديو«  تقنية  عبر  باشاغا  ترأس  واإلثنين، 
اجتماعًا لمجلس وزراء حكومته في مدينة بنغازي ألول 
مرة. وتحدث رئيس الحكومة عن »االشتباكات التي 
دارت مع الميليشيات التي تدعمها الحكومة منتهية 
الوالية«، في إشارة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة.

كما تحدث عن مواصلة العمل »غم كل الصعوبات 
في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة 
الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات الالزمة 

للمواطنين في المدن والمناطق الليبية كافة«.

المعسكرات األمنية خارج طرابلس
أما الدبيبة، فأعلن تكليف وزارة الدفاع اإلسراع بوضع 
خطة شاملة إلخراج المعسكرات من وسط طرابلس، 
مشيرًا إلى إعطائه تعليمات مباشرة إلزالة المقرات 
إلى شاطئ  األمنية من مصيف طرابلس وتحويلها 
عمومي، وإعادة مبنى اإلذاعة بشارع النصر إلى قطاع 
على  همجيًا  عدوانًا  شنوا  »لقد  وأضاف:  اإلعالم. 
عاصمة بالدهم بعد أن حشدوا اإلمكانات المادية 
الدعم  وحشدوا  الليبيين،  ضرائب  سرقة  من 
ليس  ليبيا  وكأن  الليبيين،  بين  للفتنة  اإلعالمي 
والمرصاد  بالقوة  ويقفون  عليها  يغارون  من  بها 

والنار«. بالحديد  السلطة  على  للمنقلبين 
ومعه  رجعة،  دون  انتهى  »العدوان  أن  وأردف 
الليبيين  صدور  على  للجاثمين  التمديد  مشروع 
أكثر  اقترب  قد  االنتخابات  وحلم  سنوات،   8 منذ 
لم  ليبيا  في  »الديقراطية  أن  معتبرًا  وأكثر«، 
االنتخابات  يوم  ليست  ألنها  اليوم؛  حتى  تتحقق 
لمن  والعزل  أحسن،  لمن  التجديد  يوم  ولكنها 
النواب  مجلسي  رئيسي  مخاطبًا  وتابع  أخطأ«. 
واألعلى للدولة: »يا سيد عقيلة ويا سيد المشري، 
الموازية، ألن الشعب  الحكومة  لقد فشل مشروع 
يخدع  حتى  قاصرًا  ليس  الشعب  التمديد،  يرفض 
التمديد  وباطنها  بفكرة ظاهرها حكومة جديدة، 

والمشروعية«. الشرعية  فقدت  التي  ألجسامكم 

طرابلس ـ القاهرة- الوسط

باشاغا: الحكومة المنتهية 
الوالية هى السبب... 

والدبيبة: االنتخابات تقترب

 ديلورينتيس: من يعرقلون 
العملية السياسية أو يدعمون 

المسلحين قد يخضعون لعقوبات

● آثار االشتباكات في قلب طرابلس

● السفير جيفري ديلورينتيس، يلوح بفرض عقوبات على من يعرقل االنتخابات

الجزائر–الوسط: عبدالرحمن أميني
الشرسة  المعركة  أن  فرنسي  تقرير  اعتبر 
الماضي،  األسبوع  نهاية  الليبية  بالعاصمة 
طرابلس  في  األمني  المشهد  تشكيل  أعادت 
سماه  ما  على  الضوء  سلط  وتحديدًا  بعمق، 
»صعود وسقوط هيثم التاجوري« قائد »الكتيبة 

777« الذي فقد السيطرة على مقراته.
أحياء  عدة  طالت  التي  المعارك  نهاية  وفي 
هزمت  طرابلس،  مدينة  وســط  في  ووقعت 
الوحدة  لحكومة  الداعمة  المسلحة  القوات 
الدبيبة، خصومها  عبدالحميد  برئاسة  الوطنية 
الذين دافعوا عن الحكومة المكلفة من مجلس 
الرسمي  ومقرها  باشاغا،  فتحي  برئاسة  النواب 
في سرت حسب جريدة »ليبراسيون« الفرنسية 
المشهد  التي تستقرئ  األربعاء.  لها،  تقرير  في 
»الميليشيات«  إحدى  على  القضاء  بعد  الليبي 
على وجه الخصوص، وإبعادها عن الخريطة في 
نهاية هذا األسبوع، وهي لواء »ثوار طرابلس« 

بقيادة هيثم التاجوري.
بداية صعود هيثم التاجوري

الكتيبة،  تلك  بنشأة  التذكير  أعادت  الجريدة 
تشكيلها  جرى  المجموعات  من  كثير  فمثل 
أطاحت  التي  الثورة  خالل   ،2011 العام  في 
الديكتاتور معمر القذافي، حيث يوضح مسارها 
»تحالفات أمراء الحرب« التي ظهرت خالل هذا 
الوقت. ونقلت »ليبراسيون« عن شائعات تقول: 
»قبل الثورة، كان هيثم التاجوري سائق تاكسي 
متواضعًا  شخصًا  كان  حال،  أية  وعلى  جماعي، 
جدًا، حسب شهادة عضو بالبرلمان التقاه العام 
إلى  لالنضمام  غادر طرابلس  وبعدها   .»2011
المقاومة التي جرى تنظيمها في جبال نفوسة. 
إلى طرابلس، كان  قاتلوا وعندما عادوا  وهناك 
أحد  بشر،  لهاشم  اليمنى  الــذراع  أصبح  هيثم 
خضم  وفي  مرشده.  سيصبح  الذي  اللواء  قادة 
الرجل  هذا  قوة  نمت  القذافي،  بعد  ما  فوضى 

األمنية والمالية بسرعة كبيرة.
السلطة  هياكل  أطاحت  الثورة  إن  وقالت 
هيثم  لكن  والشرطة  الجيش  خاصة  القديمة، 
أغلبية  من  المكون  ــواؤه،  ول حرص  التاجوري 
الخبرة،  عديمي  الشباب  المقاتلين  من  ساحقة 
المصدر  واستند  أسلحتهم.  تسليم  عدم  على 
العام  فــي  نشر  المتحدة  لألمم  تقرير  إلــى 
في  بمزرعة  احتجاز  مركز  إنشاء  كشف   ،2016
تاجوراء، وبها يجري احتجاز المسؤولين وأنصار 
اختفى من   ،2014 يوليو  وفي  السابق.  النظام 
السابق،  النظام  أنصار  من  شخصًا   12 المركز 
إلى  األشخاص  هؤالء  أعاد  إنه  التاجوري  وقال 
عائالتهم، وهو ما تُشكك فيه مصادر حكومية. 
البداية  في  يثق  فلم   ،2016 العام  في  أمــا 
فائز  برئاسة  السابقة  الوطني  الوفاق  بحكومة 
أحد  كبيرة  بسرعة  يصبح  أن  قبل  الــســراج، 

المدافعين الرئيسيين عنها.
وحسب وثائق رسمية صادرة في 2019 »قام 
منذ  الوفاق  بحماية حكومة  ثوار طرابلس  لواء 
وفي   ،2016 مارس  في  طرابلس  إلى  وصولها 
المقابل، حصل على مزيد االمتيازات واالعتراف 

الرسمي كإحدى ركائز جهاز أمن طرابلس«.
البرلمان  عضو  عن  نقل  الفرنسي  التقرير 
وهذا  بسرعة  ثراًء  يزداد  »التاجوري  أن  نفسه 
واضح. إنه يحب السيارات الفارهة ويظهر على 
خبراء  فريق  حدده  وقد  االجتماعية«.  الشبكات 
لقب  كما  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
بـ»أمير الحرب« في تقرير نشر في العام 2016، 
استفاد  التي  االعتماد  يكشف »قائمة بخطابات 

منها هيثم التاجوري ورفاقه«.

قصة صعود
 وسقوط التاجوري

مقترحات فك شفرة الوضع السياسي..

حكومة جديدة وانتخابات برملانية قبل نهاية العام
بشأن  الشكوك  طرابلس  في  الهشة  األمنية  األوضاع  تزيد 
مدخل  عبر  الخصوم  بين  سياسية  تسوية  نحو  المضي 
عادوا  العنف  بتأجيج  المتهمين  القادة  أن  مع  االنتخابات، 

لـ»المناورة« والقول إنهم جاهزون لالنتخابات.
هذا  الماضية  الساعات  خالل  السياسيون  الخصوم  ورفع 
عن  بداًل  إنقاذ«  »حكومة  تشكيل  مقترح  بات  فيما  الخيار، 
أكثر  وباشاغا(  الدبيبة  )حكومتي  المتنافستين  الحكومتين 
استحقاق،  أي  إجراء  قبل  الوضع  لتهدئة  مالءمة  االقتراحات 

بحسب مراقبين.
ومنذ اندالع االقتتال بين مجموعات مسلحة، ليل الجمعة 
 159 32 شخصًا وإصابة  والسبت في العاصمة، مخلفًا مقتل 
السياسية  الكيانات  إلى  مجددًا  االنتقادات  سهام  اتجهت 
الرئاسي  والمجلس  والدولة،  النواب  مجلسا  وهي:  القائمة، 
وحكومتا عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، إذ تتعرض هذه 
التي  السياسية  الفوضى  في  بالتسبب  التهامات  الكيانات 

تعيشها البالد.

ال ظروف مناسبة إلتمام االنتخابات
أنحاء  في  تدوي  وهي  الرصاص،  أصوات  إن  مراقبون  ويقول 
تخيل  احتماالت  من  تعقد  طرابلس،  محيط  من  متفرقة 
سواء  الشروط  أدنى  غياب  بسبب  االنتخابات،  نحو  المضي 
األمنية، أو سلطة تنفيذية واحدة تحكم بصالحيات كاملة كل 

األراضي الليبية.
إلى  ليبيا  في  المعقد  الوضع  مسؤولية  تحميل  ويمكن 
المستشارة  أطلقته  الذي  المصطلح  وهو  »الديناصورات«، 
السياسية،  األطراف  على  وليامز  ستيفاني  السابقة  األممية 
إذ قالت إن هؤالء يرفضون التنازل عن السلطة بل يحاولون 
تنظيم  إلى  تؤدي  سياسية  خطة  أي  عرقلة  الطرق  بجميع 
انتخابات، ولكن مع ذلك فإن األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
تعرقل  التي  األطــراف  معاقبة  بعدم  اآلخر  هو  اتهامه  يتم 

الحلول السياسية.
ويرجع السبب األول المحتمل لالنفجار المفاجئ للعنف في 
العاصمة طرابلس إلى طول فترة الجمود السياسي منذ فشل 
إجراء انتخابات 24 ديسمبر الماضي، وتأجيل االقتراع إلى أجل 

االقتراع  إتمام  منعت  التي  الصعوبات  تزال  وال  مسمى.  غير 
إجماع  بأي  يحَظ  لم  الذي  االنتخابات  قانون  ومنها  قائمة، 
شامل، فضاًل عن صعوبة تحديد قائمة المرشحين للرئاسة، 
مما  والعسكرية،  السياسية  التحالفات  تبدلت  ذلك  ونتيجة 

أربك المشهد أكثر.

فتش عن القوى الدولية
في  األخيرة  العنف  أعمال  انــدالع  كذلك  مراقبون  ويرجع 
لها وكالء  التي  الكبرى  الدولية  القوى  إلى مصالح  طرابلس 
تمول  مسلحة  تشكيالت  في  ممثلين  الليبي،  الداخل  في 
أنواع األسلحة، فضاًل عن إرسال  الدولية بجميع  القوى  هذه 

مرتزقة، في تجاهل لقرارات مجلس األمن الدولي.

االشتباكات  بسبب  عليه  السياسي  الخناق  أن ضاق  وبعد 
الحل  أن  الدبيبة  رأى  وقوعها،  من  مهمًا  جزءًا  يتحمل  التي 
السحري إلخراجه من األزمة هو الحديث عن االنتخابات، رغم 
أنه من رفض سحب ترشحه للرئاسة أو المساعدة في إتمام 

االقتراع بنهاية العام الماضي.
فخالل لقائه مجلس أعيان بلدية مصراتة، ورئيس وأعضاء 
هو  الوطنية  الوحدة  حكومة  »هدف  قال:  البلدي،  مجلسها 
الدستورية  القاعدة  تنتظر  الحكومة  زالت  وما  االنتخابات، 

حتى تجري االستحقاق الوطني المهم المنوط بها«.
لرئيس  منفصلين  اجتماعين  عقد  جرى  األثناء،  تلك  وفي 
عبر  باشاغا،  فتحي  النواب،  مجلس  من  المكلفة  الحكومة 
الدائرة المغلقة، إذ ناقش مع عدد من أعضاء مجلسي النواب 

واألعلى للدولة مستجدات األوضاع السياسية، واالطالع على 
عمل لجنة المسار الدستوري.

توافقات  إلى  للوصول  للتعاون  استعداده  باشاغا  وأبدى 
إلجراء  تمهيدًا  الدستورية،  بالقاعدة  الخالفية  المواد  حول 
النواب  مجلسي  ألعضاء  وأكد  وبرلمانية.  رئاسية  انتخابات 
المسار  هذا  في  واالستمرار  التوافق  »جهود  دعمه  والدولة 
المسار  خالل  من  تحققت  التي  المكتسبات  على  والحفاظ 

الدستوري«.
فيما ترددت أنباء عن زيارة باشاغا الى تركيا واجتماعه مع 
التركي  الرئيس  بحضور  تركيا  فى  من  عودته  بعد  المشري 
دستوري  أعمال  جدول  إطار  في  الخميس  أوردودغــان  رجب 
أمني ، مالي. وصفقة كاملة برؤوس اقالم امريكية ومباركة 

منتظرة من عقيلة صالح.

البرلمان أواًل
بيانًا،  للدولة  األعلى  بالمجلس  عضوًا   58 أصدر  وبالموازاة، 
مساء الثالثاء، قالوا خالله إن »الحل يكمن في إجراء انتخابات 
تشريعية في المرحلة األولى، تفضي إلى برلمان تنبثق منه 
حكومة، لتكون بعدها مهمة مجلس النواب الجديد األساسية 

إنجاز االستحقاق الدستوري وإجراء االنتخابات الرئاسية«.
 4 رقم  القانون  على  بناء  يأتي  المقترح  إن  األعضاء  وقال 
دون  االنتقالي،  الوطني  المجلس  عن  الصادر   ،2012 لسنة 
ومن  دستورية.  قاعدة  أو  جديد،  قانون  اعتماد  إلى  الحاجة 
قبل  البرلمانية  االنتخابات  إجراء  البيان  تضمنه  ما  ضمن 
نهاية العام الجاري، »إن أمكن«، مع ترك هذا األمر للمفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات، من أجل تحديد الموعد المناسب 
بين  لقاء  عقد  أجل  من  العمل  تقرر  المقابل،  وفي  إلجرائها. 
المشري  خالد  والدولة  صالح،  عقيلة  النواب  مجلسي  رئيسي 
في القاهرة، وهو االجتماع الذي قد يطرح مرة أخرى التوافق 
حول خيار »حكومة إنقاذ« أو »حكومة ثالثة« تكون مهمتها 
استكمال المرحلة االنتقالية إلى غاية إجراء االنتخابات؛ خاصة 
في  لهما  اجتماع  آخر  منذ  تغيرت  المعطيات  من  الكثير  أن 

مصر، مع رفض عقيلة التخلي عن باشاغا.

الخالف الدستوري
للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  إحاطة  ووفق 
األمن  بمجلس  ديكارلو،  روزمــاري  السالم،  وبناء  السياسية 

الثالثاء، فقد أكدت األمم المتحدة أن إجراء االنتخابات »ال يزال 
هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي. وعلى الرغم من 
إلى  التوصل  في  تقدم  أي  إحراز  يتم  لم  المستمرة،  جهودنا 

توافق في اآلراء بشأن إطار دستوري لالنتخابات«.
وعقب اجتماعهما في جنيف في يونيو الماضي، أجرى عقيلة 
والمشري مزيد المناقشات في تركيا في األول من أغسطس، 
بشأن  الخالفات  استمرت  فيما  أغسطس،   14 في  وفي مصر 

معايير اختيار مرشحي الرئاسة.
القياديين على استكمال العمل  وحثت المسؤولة األممية 
الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة، مشيرة إلى أن من 
األهمية بمكان أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري 
من  الليبي  الشعب  ستمكن  التي  لالنتخابات  زمني  وجدول 
الجمود  يتسبب  أن  من  دولية  مخاوف  وتسود  قادته.  اختيار 
المستمر وتأجيل تنفيذ العملية االنتخابية أكثر من ذلك في 
تصعيد التهديد لألمن في طرابلس وضواحيها، وربما لجميع 

الليبيين وفق إحاطة ديكارلو.
 25 في  ليبيا  بشأن  األمــن  لمجلس  اجتماع  آخر  ومنذ 
الجهات  التواصل مع  المتحدة  األمم  الماضي، واصلت  يوليو 
حل  لتسهيل   – المستويات  جميع  على   – الليبية  الفاعلة 
المأزق السياسي، إال أن ذلك لم يسفر إال عن »تقدم سياسي 

محدود«، بحسب المسؤولية األممية.

من يتحمل المسوؤلية؟
المتحدة  األمم  لدى  الدائم  ليبيا  مندوب  قال  بدوره 
الطاهر السني، أمام جلسة مجلس األمن ذاتها، إن التأخر 
أعطى  ليبيا  إلى  الدولية  للمنظمة  اختيار مبعوث جديد  في 

بعيدًا. يزال  ال  السلمي  الحل  بأن  البعض  لدى  انطباعًا 
كانت  طرابلس  في  وقعت  التي  ــداث  »األح ــاف:  وأض
البالد«،  تعيشه  الذي  السياسي  االنسداد  ظل  في  منتظرة 
السلطة  على  االستيالء  »يريدون  لمن  المسؤولية  محماًل 

بها دون وجه حق«. التشبث  يريدون  بالقوة، ومن 
تكن  »لم  بقوله:  الدولي،  المجتمع  دور  انتقد  كما 
المعرقلين  إزاء  الدولي  المجتمع  من  فعل  ردة  أي  هناك 
إجــراء  فــي  فالفشل  االنتخابية،  للعملية  الدوليين 
تسببا  واقعية،  غير  بمبادرات  البعض  وتقدم  االنتخابات 
للتحشيد  للعودة  مبررات  وأعطى  الليبيين  إحباط  في 

والحرب«. العسكري 

الوسط: عبد الرحمن أميني

● خالد املشري ● عقيلة صالح

 لقاء مرتقب بني عقيلة واملشري في القاهرة.. 
واحتمال طرح تشكيل »حكومة إنقاذ «
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● افتتاح الطريق الساحلي 30 يوليو 2021● الطريق الساحلي

بين  الرابط  والليبيين  ليبيا  حياة  شريان  أنه  رغم 
شرقه وغربه، إال أن الطريق الساحلي الدولي أصبح 
أغلقوه  أرادوا  كلما  المسلحين،  قبضة  في  لعبة 
يدفع  فيما  خصومهم،  عن  اإلمدادات  ليقطعوا 

المواطن الليبي الثمن.
وزارة  دفع  الساحلي،  للطريق  المتكرر  القطع 
الثالثاء،  الوطنية،  الوحدة  التابعة لحكومة  الداخلية 
لتأمين  مشتركة  غرفة  إنشاء  على  االتفاق  إلى 
اإلدارية  الحدود  من  الممتد  الساحلي  الطريق 
خالل  ذلك  جاء  والزاوية(.  والجفارة  )جنزور  لمناطق 
اجتماع أمني موسع برئاسة آمر المنطقة العسكرية 
اللواء  الوطنية  الوحدة  لحكومة  التابعة  الساحل 
صالح النمروش، وبحضور مدير أمن الجفارة العميد 
عبدالناصر الطيف، ومدير أمن جنزور العميد الصادق 
الالفي،  علي  اللواء  الزاوية  أمن  ومدير  العطوي، 

وعدد من ضباط المنطقة العسكرية الساحل.

مهام الغرفة األمنية الجديدة
األمنية  الغرفة  قيام  على  المجتمعون  واتفق 
الحفاظ  وضمان  باألمن  »بالمجاهرة  الجديدة 
وفرض  العام  الطريق  مرتادي  وسالمة  أمن  على 
وحسب  الساحلي«.  الطريق  طول  األمنية  السيطرة 
البيان، جرى التأكد على أن الطرق العامة والفرعية 
الجهات  من  بالكامل  مؤمنة  الجفارة  منطقة  داخل 
منطقة  وسكان  أهل  لجميع  والعسكرية،  األمنية 
الوضع  وبأن  الطرق،  مرتادي هذه  وكذلك  الجفارة، 
األمني مستقر. وطالب المجتمعون المواطنين كافة 
بضرورة التعاون واإلبالغ عن أي تجاوزات أو خروقات 

أمنية إلى أقرب مركز شرطة أو تمركز أمني.

غلق الطريق الساحلي عند بوابة كعام
وأغلقت »قوة حماية الدستور«، التابعة لحكومة 
الرابط  الساحلي  الطريق  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
عند  وبالتحديد  ومصراتة،  طرابلس  العاصمة  بين 
موقع  عبر  ليبية  صفحات  وقالت  كعام.  وادي  بوابة 
عقب  جاء  التحرك  هذا  إن  السبت،  »فيسبوك«، 
وصول أخبار عن تحرك قوة عسكرية بقيادة الفريق 

أول سالم جحا نحو العاصمة.

غلق الطريق بين سرت ومصراتة
من  مسلحون  أغلق  الماضي  يوليو   19 وفي 
 60 الكيلو  عند  الساحلي  الطريق  مصراتة،  مدينة 
الحركة على الطريق  غرب سرت؛ ما أدى إلى توقف 
وسيارات  البضائع  نقل  وشاحنات  المسافرين  أمام 

اإلسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.
الترابية  المسالك  مسلحون  أغلق  بيوم،  وبعدها 
التي كان المسافرون من سرت يسلكونها بمنطقة 
عبوات  الوشكة  منطقة  من  شباب  ووزَّع  الوشكة. 
مياه على عائالت عالقة بالطريق الساحلي، كما وفر 
سائقي  لمساعدة  »البنزين«  من  كميات  الشباب 
االنتظار  خالل  الوقود  منها  نفد  التي  السيارات 
لفتح الطريق. وعانت مدينة سرت شحًا في الوقود، 
الوقود بسبب نفاد  إقفال جميع محطات  حيث جرى 
وكذلك  الوقود،  سيارات  دخول  منع  جراء  المنتجات 

غاز الطهي والسلع والمواد الغذائية إلى المدينة.

إعادة فتح الطريق
24 يوليو الماضي جرت إعادة فتح الطريق  وفي 
الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت بعد مرور نحو 
ستة أيام على غلقه. وأكد رئيس فرع إنفاذ القانون 

بالمنطقة الوسطى وآمر التمركزات األمنية باللجنة 
+5 5«، العميد عبدالسالم  العسكرية المشتركة » 
أبوزريق، فتح الطريق وإزالة الطابيات نهائيًا، متوقعًا 
عودة الحركة إلى انسيابيتها من الجهتين. وتزامن 
فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة مع مرور 
أولى الحافالت التي تقل حجاج بلديات سرت وهراوة 

قادمة من مطار مصراتة.

لجنة »5+5« تعلن فتح الطريق الساحلي
اللجنة  أعلنت  إغالقه  على  عامين  أكثر من  وبعد 
العسكرية المشتركة »5 + 5« فتح الطريق الساحلي 
الرابط بين شرق البالد وغربها، ابتداًء من الجمعة 

30 يوليو 2021 .
في  اأصدرته  بيان  في  العسكرية،  اللجنة  وقالت 
ختام أعمال الجولة الحادية عشرة لها بمدينة سرت، 
إن اإلعالن جاء تتويجًا لجهودها في فتح الطريق عبر 
وضع خطط العمل لصيانته وإزالة األلغام ومخلفات 

األفراد  إقامة  وأماكن  البوابات  وتجهيز  منه  الحرب 
وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من األعمال.

وقالت اللجنة إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة 
لجنة الترتيبات األمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه 
اللجنة ستضطلع بكل اإلجراءات األمنية بـ»حرفية« 

و»حيادية تامة« لضمان سالمة وأمن المارة.
بمنع  سابقًا  قررته  بما  ذكرت  العسكرية  اللجنة 

الساحلي،  الطريق  على  العسكرية  األرتال  حركة 
الممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثالثين 
إلى  الرسمية  والجهات  الهيئات  ودعت  غرب سرت، 
الترتيبات  لجنة  عبر  المسبق معها  التنسيق  ضرورة 
والوفود  الشخصيات  حركة  يخص  فيما  األمنية 

الرسمية المستعملة للطريق.
األمم  لبعثة  المميز«  »الدور  اللجنة  وثمنت 

ليبيا  ربوع  في  السالم  لـ»إرساء  ليبيا  في  المتحدة 
بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص«، وكذلك كل 
األعمال التي قامت بها لجان إخالء خطوط التماس، 

والترتيبات األمنية، ونزع األلغام ومخلفات الحرب.
لجهاز  المتميزة«  »المجهودات  اللجنة  وحيت 
الساحلي،  الطريق  صيانة  في  سرت  إعمار  إعادة 
أهالي  »أبداه  بما  وأشادت  البوابات  تجهيز  وكذلك 
ألعمال  ودعم  وتعاون  مجهودات  من  سرت  مدينة 

اللجنة في كل المراحل«.

خطة لمنع حدوث أي خروقات أمنية
في سياق قريب ناقش مسؤولون بوزارة الداخلية 
في حكومة الوحدة الوطنية، األحد، وضع خطة لمنع 
بعد  وذلك  طرابلس،  في  أمنية  خروقات  أي  حدوث 
استعراض الوضع األمني بشكل عام داخل العاصمة 
على خلفية االشتباكات التي شهدتها المدينة خالل 
عقده  أمني  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  الماضية.  األيام 

اللواء محمود  العامة  للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 
المركزي،  للدعم  العامة  اإلدارة  مدير  ضم  سعيد، 
العامة  اإلدارة  مدير  ومعاون  طرابلس،  أمن  ومدير 
المعلومات  مكتب  ورئيس  األمنية،  للعمليات 

والمتابعة األمنية بالوزارة.

ترتيبات أمنية لتأمين طرابلس
على  صفحتها  عبر  الداخلية،  وزارة  وقالت 
الوزارة  الذي عقد بديوان  االجتماع  إن  »فيسبوك«، 
بشكل  األمني  الوضع  استعراض  خالله  جرى 
خلفية  على  وذلك  طرابلس،  العاصمة  داخل  عام 

االشتباكات التي شهدتها أخيرًا.
وأوضحت الوزارة أن االجتماع ناقش أيضًا »وضع 
الترتيبات األمنية الالزمة لتأمين العاصمة وفق خطة 
أمنية توضع في هذا الشأن لمنع حدوث أي خروقات 
األمنية  والتمركزات  الدوريات  عمل  وتكثيف  أمنية، 
والمحافظة  به  والمجاهرة  األمن  لحفظ  بالعاصمة 
والممتلكات  الحيوية  واألهداف  المرافق  على 
أن  إلى  الداخلية  وزارة  وأشارت  والخاصة«.  العامة 
االحتياجات  أهم  كذلك  استعرضوا  المجتمعين 
واإلمكانات التي يتطلبها عمل الدوريات والتمركزات 

األمنية لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه.

32 قتياًل و159 جريحًا جراء االشتباكات األخيرة
وسط  الدامية  المسلحة  االشتباكات  وتجددت 
بين  والسبت،  الجمعة  يومي  طرابلس،  العاصمة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  لرئيس  موالية  قوات 
لرئيس  وأخرى موالية  الدبيبة،  الموقتة عبدالحميد 

الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
وأسفرت االشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 
بحكومة  الصحة  وزارة  أعلنته  ما  بحسب   ،159
أضرار  إلحاق  عن  فضاًل  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 

مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.
من  واسعة  بإدانات  االشتباكات  هذه  وقوبلت 
والمملكة  المتحدة  والواليات  المتحدة  األمم  قبل 
وقطر  واإلمارات  وتركيا  ومصر  وإيطاليا  المتحدة 
والجزائر وتونس وإيران وفرنسا، ودعت جميعها إلى 
وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخالفات 

السياسية بين األطراف الليبية.

تكثيف عمل الدوريات والتمركزات 
األمنية بالعاصمة لحفظ األمن 

والمحافظة على الممتلكات

بعد االشتباكات الدامية..
خطة لمنع حدوث أي خروقات 

أمنية في طرابلس

الصغير: الوسطية تتعرض 
لهجمة شرسة ونحن نعمل 
على حماية الفكر الوسطي

نقل 70 مهاجراً غير 
شرعي من صبراتة إلى 

طرابلس تمهيداً لترحيلهم

الطريق الساحلي.. شريان حياة في قبضة املسلحني
»داخلية الوحدة« تشكل غرفة أمنية جديدة لتأمينه بمناطق جنزور والجفارة والزاوية

بعد تكرار غلقه ألسباب سياسية

لوقف تدفق الهجرة..الطيب أشاد بتمسك الليبيين بالمنهج األزهري

اليمني اإليطالي يدعو لفرض »حصار بحري« قبالة ليبياأئمة من ليبيا يختتمون دورة تدريبية في األزهر

الليبية  األوقاف  وزارة  بين  التعاون  إطار  في 
من  عدد  أنهى  الشريف،  األزهر  ومؤسسة 
تدريبية  دورة  الليبيين،  والوعاظ  األئمة 
لخريجي  العالمية  »المنظمة  لهم  عقدتها 
الدورة  وُأقيمت  القاهرة.  في  األزهر« 
العالمية  األزهر  »أكاديمية  مع  بالتعاون 
الفتوى«،  وباحثي  والوعاظ  األئمة  لتدريب 

واختتمت اإلثنين.
العلماء  كبار  لهيئة  العام  األمين  وقال 
باألزهر، رئيس األكاديمية حسن الصغير، إن 
ونحن  شرسة،  لهجمة  تتعرض  »الوسطية 
بدورنا نعمل على حماية الفكر الوسطي من 
هذه الهجمات؛ ألنه الفكر الغالب في ليبيا«، 
»كل  على  ركزت  الدورة  محاور  أن  مضيفًا 
المجتمع  التي يمر بها  القضايا والمشكالت 

الليبي«.

دورة لنبذ العنف والتطرف
األزهر  جامعة  رئيس  قال  جانبه،  من 
السابق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة 
ناقشت  الدورة  إن هذه  المحرصاوي،  محمد 
الصحيح  الفهم  توضيح  »حول  محاور  عدة 
صوره  بكل  والتطرف  العنف  ونبذ  للدين 

وأشكاله«.
الترسيخ  مناقشة  إلى  أشار  المحرصاوي 
وكذلك  وثمراته،  السلمي  التعايش  لقيم 
توضيح مقومات العقل الناقد وتفكيك الفكر 
الفكر  سيكولوجية  حول  ومحاور  المتطرف، 

التكفيري.

مواجهة التطرف بالعلم
وشدد المحرصاوي على ضرورة »نشر فكر 
األزهر ومحاربة الفكر المتطرف، ليكونوا خير 

سفراء للمؤسسة«.
عبد  األزهر  أكد مستشار شيخ  جهته  من 
الحقيقي  الجهاد  »إن  قائاًل:  نصير  الدايم 
بالعلم  تتسلح  وأن  أحد،  إلى  تحتاج  ال  أنك 

لمواجهة الشدائد وتتغلب على الصعاب«.

قوى  من  انتقادات  واجه  خطير  تصريح  في 
»إخوة  حزب  زعيمة  قالت  أخرى،  حزبية 
إن  ميلوني،  جورجيا  اليميني،  إيطاليا« 
الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية 
سواحل  قبالة  البحري«  الحصار  فرض  »هي 

ليبيا، وذلك عبر »مهمة أوروبية«.
الرسمية  صفحتها  عبر  ميلوني،  وأضافت 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: 
حد  وضع  يمكن  فقط  الطريقة  »بهذه 
لعمليات المغادرة غير الشرعية تجاه إيطاليا 

ومأساة الموت في البحر«.
جورجيا ميلوني اقترحت فتح »بؤر ساخنة« 
تقييم من  أفريقيا تجري عبرها عمليات  في 
هو الجئ حقًا، ومن ثم توزيع الالجئين على 

دول االتحاد األوروبي الـ27.
إيطاليا«،  »إخوة  حزب  زعيمة  واعتبرت 
الحصار  أن  كاتانيا،  في  حاشد  تجمع  خالل 
أعمال  من  عماًل  بالضرورة  »ليس  البحري 
الحرب«، وفقًا لموقع »ديكود 39« اإليطالي.

ولفت إلى ضرورة »المساهمة في كيفية 
تحصين األمة وعقول شبابها من خطر توغل 
األفكار الهدامة المتطرفة التي صُدِّرت لها 
»ضرورة  إلى  مشيرًا  األخيرة«،  اآلونة  في 

التكاتف ضد وباء التكفير والتطرف«.

الليبيين  بتمسك  أشاد  األزهــر  شيخ 
بمنهج الوسطية

وفي يوليو 2019 شارك50 إمامًا وخطيبًا 
ونخبة  المناطق،  مختلف  يمثلون  ليبيا  من 
من كبار العلماء في ورشة عمل تحت عنوان 
التطرف  مواجهة  في  الشريف  األزهر  »دور 
واإلرهاب« بمقر المنظمة العالمية لخريجي 

انتقادات للفكرة
حزب  باسم  الناطقان  قال  جهتهم،  من 
»أوروبا الخضراء«، أنجيلو بونيلي وإيليونورا 
نيكوال  اإليطالي  اليسار  وسكرتير  إيفي، 
لتحقيق  فرصة  توجد  ال  إنه  فراتوياني، 
»بشكل  المطروحة  البحري  الحصار  فكرة 

عشوائي«.
السياسية  المقترحات  الثالثة،  وطرح 
لتحالف »الخضر« و»اليسار«، وتتمحور حول 
التضامنية  »أوروبا  حلم  تحقيق  على  العمل 
والمنفتحة« التي ال تدير ظهرها للفارين من 

الحروب والجوع وعواقب تغير المناخ.
صد  لممارسة  حد  بوضع  وطالبوا 

أحمد  الشريف  األزهر  شيخ  والتقى  األزهر. 
2019 وفدًا  الطيب، في العاشر من أكتوبر 
المتخرجين  الليبيين  والوعاظ  األئمة  من 
والوعاظ،  األئمة  لتدريب  األزهر  دورة  من 
في  األزهر  خريجي  منظمة  فرع  وأعضاء 

ليبيا.
وأشاد شيخ األزهر بـ»جهود فرع منظمة 
الليبيين  وبحرص  بليبيا،  األزهر  خريجي 
الذي يتسم  األزهري  بالمنهج  التمسك  على 

بالوسطية واالعتدال ونبذ العنف«.
مستعد  »األزهر  أن  الطيب  الشيخ  وأكد 
والدعوي  العلمي  الدعم  أشكال  كل  لتقديم 
التي  مسؤوليته  من  انطالقًا  للمنظمة، 
عام  ألف  من  أكثر  منذ  عاتقه  على  يحملها 
للحفاظ على سماحة المنهج اإلسالمي لدى 

كل أبناء المسلمين في العالم«.
أن  الليبيون  والوعاظ  األئمة  أكد  كما 
وإمامه  الشريف  األزهر  يقدرون  »الليبيين 

األكبر، ويلتزمون بمنهجه الوسطي«.
»الوجود  أن  إلى  والوعاظ  األئمة  وأشار 
مواجهة  على  يساعدها  ليبيا  في  األزهري 
االنخداع  من  الشباب  وتحصين  التطرف، 

بأفكار الجماعات اإلرهابية«.

إلى  تترجم  ما  غالبًا  التي  المهاجرين، 
وتحقيق  اإلنسان،  لحقوق  صارخة  انتهاكات 
األعضاء،  الدول  بين  الملموس  التضامن 
تضمن  وآمنة  قانونية  هجرة  قنوات  وإنشاء 

للجميع الحق في الحياة والكرامة.
نقل 70 مهاجرًا من صبراتة إلى طرابلس

في السياق نفسه، نقلت دوريات مشددة 
نحو  الثالثاء،  مصراتة،  أمن  لمديرية  تابعة 
مكافحة  جهاز  إلى  شرعي  غير  مهاجرًا   70
الهجرة غير الشرعية في طرابلس إليداعهم 
في أحد ماكز اإليواء استعدادًا لترحيلهم إلى 

بلدانهم.
عبر  صبراتة،  أمن  مديرية  وأوضحت 
هؤالء  أن  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
سابق  وقت  في  ضبطهم  جرى  المهاجرين 

من قبل دوريات أمنية تابعة لها بالمدينة.
غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  ويشرف 
غير  المهاجرين  ترحيل  على  الشرعية 
الشرعيين الذين يجري ضبطهم في مناطق 
مختلفة من ليبيا إلى بلدانهم بالتعاون مع 
خالل  من  وذلك  للهجرة،  الدولية  المنظمة 

برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.

طرابلس ـ القاهرة - الوسططرابلس ـ القاهرة - الوسط

● جانب من ختام الدورة التدريبية لوعاظ من ليبيا في القاهرة، 29 أغسطس 2022. )منظمة خريجي األزهر(

● مهاجرون جرى نقلهم من صبراتة إلى طرابلس 30 أغسطس 2022 )مديرية أمن صبراتة(
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االشتباكات  انتهاء  من  فقط  ساعة   48 بعد 
المسلحة، التي أسفرت عن مقتل 33 شخصًا 
وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة 
فضاًل  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  في حكومة 
كبيرة  وخسائر  مادية  أضرار  إلحاق  عن 
سكان  تفاجأ  وخاصة،  عامة  ممتلكات  في 
بعض  تهدم  بجرافات  طرابلس،  العاصمة 
مرافق مصيف »الليدو« تحت حراسة عناصر 
لمكافحة  »الردع  لجهاز  تابعة  مسلحة 

المنظمة«. والجريمة  اإلرهاب 
كما  »السندباد«،  أو  »الليدو«  مصيف 
كان  الماضي،  القرن  ثمانينات  خالل  عرف 
للصراع  ومركزًا  مهمة  أحداث  على  شاهدًا 
خالل  حتى  العاصمة  في  المتنفذين  بين 
المكان  كان  فقد  القذافي،  معمر  حكم  عهد 
الرجل  جلود  السالم  عبد  للرائد  المفضل 
حكم  من  األول  النصف  فترة  خالل  الثاني 
عن  جلود  إبعاد  وبعد  القذافي،  العقيد 
مقرًا  القذافي  نجل  الساعدي  اتخذه  السلطة 
قتل  جريمة  شهد  الذي  المكان  وهو  له، 
الدولي  الليبي  القدم  كرة  والعب  المدرب 
بشير  طرابلس«  »االتحاد  نادي  ونجم 

الرياني.
وسيطرة  القذافي  نظام  سقوط  وبعد 
قدور  مصطفى  بقيادة  »النواصي«  كتيبة 
اتخذت  للمصيف  الجغرافي  المحيط  على 
للمصيف  المالصقة  المباني  أحد  الكتيبة 
شهد  إذ  إسمنتية،  بحواجز  محاطًا  لها  مقرًا 
وقوات  الكتيبة  بين  اشتباكات  أشهر  قبل 
يقوده  الذي  االستقرار  دعم  بجهاز  يعرف  ما 

بـ»اغنيوة«. المكنى  الككلي،  عبدالغني 
حكومة  رئيس  قال  الماضي  واألحد 
إنه  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 
المقرات  إلزالة  مباشرة  تعليمات  أعطى 
إلى  وتحويلها  األمنية من مصيف طرابلس، 
الدبيبة  تصريحات  وجاءت  عمومي،  شاطئ 
األمنية  األحداث  على  تعليقًا  كلمة  في 
يومي  وضواحيها،  طرابلس  شهدتها  التي 
خلفت  التي  الماضيين،  والسبت  الجمعة 
ومنشآت،  ممتلكات  وتدمير  وجرحى  قتلى 
بمواقع  الليبية  الصفحات  رواد  تداول  حيث 
الهدم  لعمليات  صورًا  االجتماعي  التواصل 
التي جرت صباح اإلثنين، وسط تفاعل كبير 
من معارضين ومؤيدين لهذه الخطوة التي 

مختلفة. تفسيرات  حملت 
وتساءل الكثييرون عن سبب هدم مرافق 
التوقيت؟!  هذا  في  ولماذا  »الليدو«  مصيف 
قيام  أن  المتابعين  من  الكثير  اعتبر  حيث 
والجريمة  اإلرهاب  لمكافحة  »الردع  جهاز 
»الليدو«  مصيف  مرافق  بهدم  المنظمة« 
كتيبة  سرايا  إحدى  آمر  في  نكاية  يأتي 
أبودراع  األزهر  محمد  ويدعى  »النواصي« 
على  يسيطر  الذي  بـ»الصندوق«  الشهير 

لحسابه. ويديره  المصيف 
اإلثنين،  المركز،  طرابلس  بلدية  وأعلنت 

من  بالكامل  »الليدو«  مصيف  تسلمها 
والجريمة  اإلرهاب  لمكافحة  »الردع  جهاز 

المنظمة«.
»فيسبوك«  على  البلدية  صفحة  ونشرت 
البلدية  لعميد  تفقدية  جولة  من  صورا 
البلدي، وتقدمت  المجلس  وعدد من أعضاء 
من  قدموه  ما  على  الردع  لجهاز  »بالشكر 
المرفق  هذا  على  للمحافظة  مجهودات 

الحيوي«.
عبير  الدكتورة  السياسية  العلوم  أستاذة 
موقع  على  بصفحتها  تدوينه  كتبت  أمنينة 
فيها:  قالت  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
»الليدو يسوى باألرض من قبل كاره.. على 
افتتحه،  الذي  الحكومة  رئيس  وبصر  مرمى 
يقضي  من  تصريح.  ببنت  ينبس  أن  دون 
دولة  لنا  وتكون  الشرذمة  هذه  كل  على 
له  تسول  من  كل  على  سيادتها  تفرض 

بمقدراتها«. العبث  نفسه 
القماطي،  حسام  والمدون  الناشط  أما 
خالص،  »ال  فيها:  قال  تدوينه  فكتب 
وراء  التوحيد  ليبيا  جماعة  طلعوا  اهلل  الحمد 
من  افتتاحه  تم  اللي  الليدو  مصيف  الهدم 
وهلل  الجيران  الرسمية..  والجهات  الحكومة 
وهلل  أغاني،  صوت  حيسمعوا  معاش  الحمد 
اختالط…  يشوفوا  ومعاش  والمنة  الحمد 
لوقت  وقت  من  و14.5   23 أصوات  ممكن 
شرعًا«،  حرام  ليست  األصوات  هذه  ولكن 
بينما اعتبر أنور الباشا أن »الكثير من ردود 
وكأنها  الليدو،  منتجع  هدم  على  الفعل 
الذي يطغى  المتزمت  مطلب شعبي، فالفكر 
التصحر  إلى  يقودنا  المجتمع،  غالبية  على 
والتنوع  باالختالف  يؤمن  ال  مادام  الفكري 

فكتبت:  السوكني  سلوى  أما  بالمجتمع«. 
ناس  في  الليدو،  مصيف  هدم  »موضوع 
يقول  اللي  وفي  لينا،  متنفس  هذا  تقول 
الشرف  ماحصليش  شخصيًا  دعارة،  وكر 
مش  هذا  عليه،  نحكم  حتى  الليدو  لزيارة 
تهدم  ما  بدل  باشا  يا  الموضوع  موضوعي، 
الميليشيات  وكر  المعسكرات  اهدم  الليدو 
بالناس  المكتظة  السكنية  األحياء  في  اللي 
الكيد  ييجي  بعض  مع  ا  يلعبو  ما  كل  اللي 

األبرياء«. المدنيين  على 
اليوم  صار  »يلي  عويدات:  ضافر  وكتب 
وعمَل همَج  وفسَاد  عوَج  اسمه  الليدو  في 
لمكان مساوي  تيجي  انت  يعني  وشالفطية، 

بدل  واجهتها  وفي  العاصمة  وسط  ومتّكم 
منه  وتستفيد  وتخليه  عليه  تحافظ  ما 
الظواهر  تنهي  باش  وقوانين  قيود  تفرض 
حفالت  من  فيه  تصير  يلي  باهية،  المش 
تكسر  تمشي  آخره،  إلى  ووو  اختالط  ومن 
منظم  مكان  من  الموضوع  وتحول  وتفسد 

ومساوي لخرابة ورملة وخالص«.
المتابعين  أحد  سالم،  محمد  ورأى 
األفضل  أن  االجتماعي،  التواصل  بصفحات 
طرابلس  لبلدية  المصيف  »تسليم  كان 
وليس  للجميع،  مجاني  متنزه  إلى  وتحويله 
الماليين  التي تكلفت  وإزالة مرافقه  تخريب 
كتب  بينما  الليبي«،  الشعب  أموال  من 
المصيف  تخلي  »تقدر  معلقًا:  اهلل  فتح  أنس 
المصيف  ع  جديدة  إدارة  وتفرض  متنفس 

تغير النظام والبرنامج اللي كان ماشي«.
الهدم  بالقول: »جهاز  الكريو  وعلق نوري 
إعادة  مش  إعالش  هدم؟  إعالش  والردم.. 
الئق  غير  هو  ما  كل  وإلغاء  المكان  تنظيم 
بالعاصمة  الئقة  واجهة  المكان  وجعل 
خياراتنا  ديمة  إعالش  الشباب..  أو  للعائالت 
في التعامل مع أي موضوع ديمة يكون خيار 
غير صحيح بالهدم أو إلغاء أو تدمير.. إعالش 
ربي  تنظيم..  أو  تأهيل  أو  النظر  إعادة  مش 

يفرج على البالد والعباد«.
إن  فؤاد  محمد  المواطن  قال  جهته  من 
المخلة  المواضيع  خلفية  على  جاء  »اإلجراء 
التي  الراقصة  والحفالت  العامة  باآلداب 
تعاليم  مع  كليًا  تتنافى  التي  داخله،  تقام 
محمد  فهيمة  ردت  بينما  ومجتمعنا«،  ديننا 
علي  المترددين  الناس  من  »أنا  بالقول: 
الليدو، لألمانة ماريت شي مخل باألدب حتى 
كانت  حفالت  العائالت  بعض  أقام  كان  لو 
في  نجاح  حفالت  أو  ميالد  أعياد  بمناسبة 
حدود االحترام. لما تقول مكان غير أخالقي 
المترددين  نحن  اخالقياتنا  في  تطعن  كأن 

المصيف«. علي 
نظيف  »مكان  فعلقت:  عمار  سالمة  أما 
فقط  للعائالت  خلوشي  ما  عالش  ومرتب 
فالحين  وال  نفسها  القوة  من  تأمينه  مع 
الشويرف  خالد  أما  الخراب«،  في  غير 
باإلمكان  كان  الهدم  »بدل  معلقًا:  فكتب 
الترفيه بضوابط شرعية  فى  منه  االستفادة 
والدم  والهدم  التخريب  واألسر.  للعائالت 
طريقة  من  أكتر  هناك  األوطان،  يبنى  ال 
االجتماعى  للضمان  أعطيه  منه،  لالستفادة 
ويجلسون  يرفه  مكان  مثاًل  للمتقاعدين 
فيه. تجعله مكان ثقافى لألدب. مكتبة على 

مثاًل«. البحر 
حكومة  رئيس  افتتح  عام  نحو  وقبل 
الحميد  عبد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
العاصمة  في  »الليدو«  مصيف  الدبيبة، 
مرافقه،  بناء  وإعادة  صيانته  بعد  طرابلس 
منظمو  أقام  االفتتاح  هامش  وعلى 
عرض  مع  ورياضية،  فنية  عروضًا  االحتفال 
أجنبية،  موسيقى  وتشغيل  الباراشوت، 
النساء  من  الزوار  عشرات  حضور  وسط 

والرجال. واألطفال 

سكان طرابلس يستيقظون على هدم مصيف »الليدو«

طرابلس ـ القاهرة - الوسط: الحسين المسوري

● أثناء هدم مباني مصيف الليدو بالعاصمة طرابلس اإلثنين 29 أغسطس 2022

أنور الباشا: الفكر المتزمت 
يطغى على غالبية المجتمع 
ويقودنا إلى التصحر الفكري

سلوى السوكني: في ناس تقول 
هذا متنفس لينا.. وفي اللي 

يقول وكر دعارة!

محمد فؤاد: مواضيع مخلة 
باآلداب العامة تتنافى كلياً 
مع تعاليم ديننا ومجتمعنا

ردود فعل شعبية متباينة.. وتساؤالت حول توقيت تخريب المنتجع.. وأستاذة علوم سياسية: من يقضي على هذه الشرذمة وتكون لنا دولة تفرض سيادتها؟

بعد يومين من القتل والقصف

قانون  قيود  ليبيا  في  الصحافة  تعاني 
 ،1909 سنة  الصادر  العثماني  المطبوعات 
الذي يعد مصدرًا ألغلب القوانين التي شرعت 
اإلعالم  وتعود تشريعات  العربي،  الوطن  في 
في ليبيا تاريخيًا بدءًا بفترة االحتالل العثماني 
الملكي  العهد  ثم  اإليطالي  االحتالل  إلى 
وفترة حكم معمر القذافي، ثم مرحلة ما بعد 

ثورة 2011.
وصدر أول قانون منظم للصحافة في ليبيا 
وأنشئت   ،1864 سنة  العثماني  العهد  خالل 

بموجبه جريدة »طرابلس الغرب«.
العثماني  المطبوعات  قانون  صدر  ثم 
الصحف  الذي حدد أسس إصدار   1909 سنة 
وتأسيس  وتوزيعها  وملكيتها  والتراخيص 
ست  الفترة  تلك  في  وتأسست  المطابع، 

مطابع، وشهدت صدور 14 دورية.
صدر  لليبيا  اإليطالي  االحتالل  وبعد 
ضوابط  وضع  الذي   ،1922 سنة  مرسوم 
النظام  أسس  مع  ينسجم  بما  اإلعالم  تنظم 
تشريع  أول  صدر   1950 العام  وفي  الفاشي. 
إعالمي وطني ليبي متمثاًل في القانون رقم 4 
بشأن المطبوعات، في مرحلة االستقالل التي 
1969، التي شهدت  1951 حتى  امتدت من 
إصدار دستور المملكة الذي كفل حرية الفكر 

والصحافة والطباعة في حدود القانون.
عامة  صحف  إصدار  الفترة  تلك  وشهدت 
يومية،  15جريدة  إلى  عددها  وصل  وخاصة 
باللغتين  جريدة  و11  شهرية،  مجلة  و13 
الصحف  نسبة  وبلغت  واإلنجليزية،  اإليطالية 
الصحف  نسبة  من  بالمئة   65 المستقلة 

الصادرة.
سنة  للمطبوعات   1 رقم  القانون  ونظم 
الصحف  إصدار  آلية  تفصيلي  بشكل   1959
بإضافة  مرتين  تعديله  تم  الذي  والمطابع، 
ووقائع  الملك،  يخص  ما  نشر  تحظر  مواد 

والمجالس  والوزراء،  األمة،  مجلس  جلسات 
التشريعية، وما يخص القوات المسلحة.

انقالب الفاتح من سبتمبر
بحدوث انقالب سبتمبر وإعالن الجمهورية 
في الفترة من 1969 حتى 1977 ُألغي كثير 
المدنية،  الدولة  وقوانين  تشريعات  من 
المستقلة، وجرى محاكمة  الصحافة  وعُطلت 

29 صحفيًا بتهمة تضليل الرأي العام.
وصدر القانون رقم 76 لسنة 1972، الذي 
العهد  خالل  المطبوعات  قانون  إلى  استند 
الصحافة  كرست  فقرات  إضافة  مع  الملكي، 
االشتراكية«،  الفاتح ومبادئ  لـ»ثورة  للتعبئة 
أغلب  أن  إال  الصحافة،  نيابة  إنشاء  وتضمن 
كانت  منها  الجيدة  حتى  القانون  هذا  مواد 
معطلة. وبموجب مقوالت »الكتاب األخضر« 
الصحافة  مفهوم  وتطبيقه   ،1975 سنة 

شعبية  لجنة  تصدرها  التي  الديمقراطية 
حرمان  جرى  المجتمع،  فئات  كل  من  مكونة 
أي إنسان طبيعي من إصدار وتملك أي وسيلة 

صحفية.
فيه  أعلن  الذي  زوارة،  خطاب  وبصدور 
نظام  من  التحول  القذافي  معمر  العقيد 
 1977 سنة  الجماهيرية  إلى  الجمهورية 

لتصبح بموجبه السلطات الثالث )التشريعية 
يد  في  مجتمعة  والقضائية(  والتنفيذية 
السلطة السياسية،جرى وأد الجرائد الخاصة.
 1973 لسنة   120 رقم  قانون  واحتكر 
للصحافة،  العامة  المؤسسة  إنشاء  بشأن 
1973 جميع حقوق الطبع  75 لسنة  وقانون 
والدار  للصحافة  العامة  للمؤسسة  والنشر 

تبع  واإلعالن.  والتوزيع  للنشر  الجماهيرية 
قرار  منها  قرارات،  عدة  القانون  هذا  إصدار 
اإلذن  تنظيم  بشأن   1986 لسنة   71 رقم 
المحلية،  الصحفية  المطبوعات  بتوزيع 
إنشاء  بإعادة   1993 لسنة   17 رقم  والقرار 
احتكرت  التي  للصحافة  العامة  المؤسسة 
أنواعها  بكافة  والمجالت  الصحف  إصدار 
الدورية،  وشبه  الدورية  المطبوعات  وتوزيع 
النظام  باسم  ناطقًا  ليصبح  اإلعالم  وكرس 
الجماهيري«،  بـ»النظام  عرف  عما  ومعبرًا 
تطوير  الشعبية  المؤتمرات  حاولت  أن  إلى 
 4 رقم  القانون  بإقرارها  الصحافة  تشريعات 

لسنة 2006، الذي كان مصيره الرفض.

صحافة للتحول الديمقراطي
نظم  فبراير2011   17 ثورة  وبعد 
دور  بتفعيل  للمطالبة  ملتقيات  الصحفيون 

وهيكله  تشريعاته  تعديل  خالل  من  اإلعالم 
باستقاللية  العمل  له  يضمن  بما  التنظيمي 
في  بنغازي  في  األول  لقاؤهم  فكان  وحرية، 
ديسمبر 2011، وتبع هذا اللقاء لقاء ثانٍ في 

طرابلس في 2012.
منها  توصيات  اللقاءات  هذه  عن  ونتجت 
لإلعالميين،  شرف  ميثاق  لصياغة  التأسيس 
ووضع مقترحات لقوانين وتشريعات إعالمية، 
للصحفيين،  نقابة  إلنشاء  معايير  ووضع 
جهود  تتوقف  ولم  الصحف.  وتشجيع  ودعم 
الصحفيين عند هذه التوصيات، غير أن هذه 
بالشكل  وممثلة  موحدة  تعد  لم  الجهود 
الكافي بسبب االنقسام السياسي الذي عانته 

البالد بعد 2014.
ويطالب عدد من الصحفيين والمؤسسات 
حماية  مجال  في  الناشطة  المدنية 
هيئة  بإنشاء  الرأي  وحرية  الصحفيين 
تنفيذية،  سلطة  منحها  يتم  متخصصة 
وصياغة  الحكومي  اإلعالم  تنظيم  إلعادة 

قوانين للقطاع الخاص.
قانون  لمراجعة  تطوعية  لجنة  فتشكلت 
 ،2018 ديسمبر  في  الليبي  المطبوعات 
لتقديم مشروع قانون جديد ينظم الصحافة 
ويضمن  الصحفيين،  ويحمي  واإلعالم، 

عملهم بحرية.
سنة  قانون  أن  إلى  اللجنة  وخلصت 
1972، غير قادر على تنظيم العمل اإلعالمي 
تعزز  التي  الدولية  المواثيق  مع  ويتعارض 
كما  التكنولوجية،  والتطورات  التعبير  حرية 
أنه يتضمن مواد تقيد حرية الصحافة، وتحد 
من حرية الصحفيين، وال ينظم تأسيس نقابة 
حقوقهم،  عن  يدافع  للصحفيين،  اتحاد  أو 

وينظم عملهم.
● هذه المادة ُأعدت ضمن مشروع »آليات 
الليبيين«  للصحفيين  القانونية  الحماية 
التعاون  عبر  اإلعالم  منظمة  من  المنفذ 
منظمة  من  والممول   ،)MiCT( التحول  وفي 

اليونسكو.

الصحافة الليبية »حبيسة« قانون املطبوعات »العثماني«

● الصحف الليبية التزال أسيرة القانون العثماني

مطالب بإنشاء هيئة تعيد تنظيم اإلعالم وصياغة قوانينه

طرابلس ـ الوسط: انتصار البرعصي

أول قانون منظم لصحافة
ليبيا صدر في العهد

العثماني 1864

قانون سنة 1972 ال يستطيع 
تنظيم العمل اإلعالمي 

ويتعارض مع المواثيق الدولية
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بعد 5 سنواتمطالب بعودة مالي إلى القوة العسكرية المشتركة إلنقاذها

الجئو الروهينغا في بنغالديش ينشدون العودة لبورما
الساحل  دول  مخاوف حول مصير مجموعة  وسط 
القوة  تواجهها  التي  األزمــات  ظل  في  الخمس، 
العسكرية المشتركة، دعت بوركينا فاسو والنيجر، 
مسؤولياتها«  تحمل  إلى  »للعودة  مالي  اإلثنين، 
»المتطرفين«،  لمكافحة  العسكرية  القوة  في 
تشاد  من  كاًل  الثالث  الدول  هذه  إلى  تضم  التي 

وموريتانيا.
االنتقالية  السلطات  قررت  مايو  منتصف  وفي 
في مالي، بعدما مُنعت من تولي رئاسة مجموعة 
التكتل  هــذا  مــن  االنسحاب  الخمس،  الـــدول 
اإلقليمي ومن القوة العسكرية المشتركة التابعة 

له.
التحالف  هــذا  من  انسحابها  باماكو  وعــزت 
المتطرفة  الجماعات  يحارب  ــذي  ال العسكري 
استقالليتها«  »فقدان  إلى  الخمس  الــدول  في 
بقية  جانب  مــن  »اســتــغــالل«  مــن  ومعاناتها 

األربعة. حلفائها 
القاسم  النيجري  الدفاع  وزير  قال  واإلثنين، 
بوركينا  عاصمة  واغادوغو  إلى  زيارة  إنداتو خالل 
وفكرنا  اإلقليمي  الوضع  استعرضنا  »لقد  فاسو: 
في أن مالي هي اليوم الغائب األكبر عن التعاون 

في مجال الدفاع«.
نظيره  فيها  رافقه  التي  الزيارة  في  وأضــاف 
»علينا  سيمبوريه،  بارثيليمي  الجنرال  البوركيني، 
مسؤولياتها  وتتحمل  مالي  تعود  حتى  العمل 
وتؤدي دورها«. وأدلى الوزير بتصريحه في أعقاب 
بوركينا  في  االنتقالية  المرحلة  رئيس  مع  اجتماع 
فاسو الليفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو.

العمليات،  هذه  إلى  »باإلضافة  أنه  وأوضــح 
نعتزم تنفيذ عمليات تكون وتيرتها أكثر انتظامًا 
الجيوش  مختلف  بين  األرض  على  وديمومة 
ترك  وعــدم  األرض  على  سيطرتها  لضمان 
في  كما  النيجر  في  لإلرهابيين،  واحد  سنتيمتر 

بوركينا فاسو«.
من  ــدات  وحـ نــفــذت  ــل،  ــري أب و25   2 وبــيــن 
عليها  أطلق  مشتركة  عملية  البلدين  جيشي 
مئة  »نحو  تحييد  عن  وأسفرت  »تانلي3-«،  اسم 

إرهابي«، بحسب رئاستي األركان في الجيشين.
وجارتها  فاسو  بوركينا  تشهد  سنوات  ومنذ 
تابعة  »متطرفة«  جماعات  تشنها  هجمات  النيجر 
هذه  وتسببت  و»القاعدة«.  »داعش«  لتنظيمي 

● جنود ماليون على طريق بين موبتي ودجين )28 فبراير 2020(

دكا - وكاالت

ما الذي سيتحقق بعد »الشراكة املتجددة« بني باريس والجزائر؟
لرئيسان  ا بـــرم  أ  ، ًا ــر ــه أش اســتــمــرت  زمـــة  أ بــعــد 
ــري  ئ ــزا ــج ل وا ــاكـــرون،  ــل مـ ــوي ن ــمــا ي إ ــفــرنــســي  ل ا
متجددة  »شــراكــة  السبت،  تبون  المجيد  عبد 
لثنائية  ا العالقات  ء  إلحيا وطموحة«  وملموسة 
ملموسة.  بــإجــراءات  اآلن  ذلــك  فــق  يــرا أن  على 
ضجة  وسط  مشتركًا  إعالنًا  الدولتين  رئيسا  ووقع 
ماكرون  إيمانويل  يغادر  أن  قبل  كبيرة  إعالمية 
خروجًا  ذلك  ويشكل  باريس.  إلى  عائدًا  ئر  الجزا
وحرب  لــذاكــرة  ا حــول  الدبلوماسي  الخالف  من 
تعزيز  فــي  معلنة  رغــبــة  عــن  وتــعــبــيــرًا  ئــر  لــجــزا ا

المجاالت. جميع  في  لتعاون  ا
خلفية  على  هائلة  لرهانات  ا تبقى  ذلــك،  مع 
وغياب  بعد  تسويته  تتم  لم  ثقيل  استعماري  إرث 
الحليفة  ــل  وظ لــمــنــطــقــة،  ا ــي  ف لــأمــن  يــد  مــتــزا
في  المتزايد  ونفوذها   ، روسيا للجزائر،  المقربة 

. يقيا فر أ
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وأنهى 
مع  بالتوقيع  للجزائر،  لناجحة«  »ا زيارته  السبت، 
»إعالن  على  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  نظيره 
لبلدين  ا بين  متجددة«  شراكة  أجل  من  الجزائر 
الجزائر. واستقالل  الحرب  انتهاء  من  عامًا   60 بعد 
باللغة  مقتضبة  كلمة  ــالل  خ تــبــون  واعــتــبــر 
القاعة  ــي  ف ــالن  اإلعـ تــوقــيــع  عــقــب  لــفــرنــســيــة،  ا
نظيره  زيارة  أن  بومدين،  هواري  لمطار  الشرفية 
لم  تقاربًا  و»أتاحت   » جدًا ناجحة  »كانت  الفرنسي 

ماكرون« الرئيس  شخصية  لوال  ممكنًا  يكن 
سيتمكن   ، فــصــاعــدًا اآلن  مــن  ــه  ن أ ــد  أك كــمــا 
خارج  المجاالت  عديد  في  معًا  العمل  »من  لبلدان  ا
االنــدمــاج  »هــذا  أن  موضحًا  وفــرنــســا«،  الجزائر 

.» جدًا بعيدًا  بالذهاب  لنا  سيسمح 
مباشرة  ئــر  لــجــزا ا الفرنسي  لــرئــيــس  ا وغـــادر 
بدأت  زيــارة  منهيًا  الجزائر«  »إعــالن  توقيع  بعد 
بغرب  وهــران  مدينة  أيضًا  خاللها  زار  الخميس 
رجعة  ال  »ديناميكية  بــإرســاء  وسمحت  لــبــالد  ا
وينص  لبلدين.  ا بين  العالقات  لتطوير  فيها« 
على  متجددة«  شراكة  أجل  من  الجزائر  »إعــالن 
وتبني  جديدة«  حقبة  »افتتاح  في  لبلدين  ا رغبة 
المشاريع  على  تركز  وبناءة  ملموسة  »مقاربة 

والشباب«. المستقبلية 
ماكرون  زيارة  كرست  فقد  ئر،  للجزا وبالنسبة 
 ، أفريقيا شمال  في  واالستراتيجي  المركزي  دورها 

على  تمتد  حــدودًا  تتشارك  ئر  الجزا بــأن  علمًا 
إلى  فرنسا  اضطرت  لتي  ا مالي  مع  كيلومتر   1400
على  تمتد  حدودًا  وكذلك   ، أخيرًا منها  االنسحاب 
لة  حا في  لغارقة  ا  ، ليبيا مع  لكيلومترات  ا مئات 

لقذافي. ا معمر  نظام  سقوط  منذ  الفوضى  من 
المميزة  »الشراكة  أن  ئر  الجزا إعالن  في  وجاء 
لتقلبات  ا تصاعد  يمليه  »مطلبًا  باتت  الجديدة« 

والدولية«. اإلقليمية  لتوترات  ا وتفاقم 
للتعاون أعلى  مجلس 

»يــوفــر  اإلعـــالن  أن  ــًا  ــض ي أ ــنــص  ل ا ــي  ف ــرد  ويـ
وثيق  تنسيق  ونهج  مشتركة  رؤية  لوضع  ًا  ر إطــا
)األزمات  الجديدة  لعالمية  ا لتحديات  ا لمواجهة 
على  والحفاظ  لمناخ  ا وتغير  واإلقليمية  لعالمية  ا

والصحة(«. لرقمية  ا لثورة  وا لبيولوجي  ا لتنوع  ا
اتفاقات  من  عدد  برم  ُأ اإلعالن،  هذا  إلى  إضافة 
والصحة  لعالي  ا لتعليم  ا خصوصًا  شملت  لتعاون  ا

لبلدين. ا من  ء  وزرا عليها  ووقع  لرياضة  وا
المستوى  لرفيع  ا االجتماع  لــى  إ تبون  ر  وأشــا
لجانبين  ا مــن  ــن  األم أجــهــزة  ــادة  ق جمع  ــذي  ل ا
منذ  ــرة  م »ألول  الجمعة،  لــجــيــش،  ا فيها  بما 

مشتركة  رات  قــرا عنه  نبثقت  ا وقد  االستقالل«، 
وستنشئ  لــجــيــوســيــاســيــة«.  ا بيئتنا  لــح  »لــصــا
على  للتعاون«  أعلى  »مجلسًا  والجزائر  باريس 
مشاوراتهما  »تعزيز  أجل  من  لرئيسين  ا مستوى 
بين  لتداول  با عامين  كل  مرة  يجتمع  السياسية« 
االهتمام  ذات  يا  »القضا لــدراســة  العاصمتين 

والدولي«. اإلقليمي  الصعيدين  على  المشترك 
إعالن  أن  لفرنسي  ا لرئيس  ا اعتبر  جهته  من 
من  لمتقاربة  ا العالقة  »تعزيز  سيتيح  الجزائر 
بما  الملفات،  جميع  حول  دائم  ر  حوا ء  إجرا خالل 
قدمًا  المضي  من  منعتنا  لتي  ا المواضيع  ذلك  في 
لذاكرة«. ا ملف  مثل  مرة  كل  للسطح  تعود  ألنها 

الخريف  في  لبلدين  ا بين  عميق  خالف  واندلع 
لفرنسي  ا ر  االستعما حول  لذاكرة  ا لة  مسأ بشأن 

. )1962 –1830 (
مؤرخين  لجنة  ء  إنشا ماكرون  زيارة  خالل  وتقرر 
ومواجهة  الخالفات  تسوية  أجــل  من  مشتركة 
لرئيس  ا تعبير  حــد  على  »بشجاعة«  لــمــاضــي  ا
 15 لـ ا غضون  في  تنصيبها  و»يمكن  لفرنسي،  ا
أوضح  الذي  تبون  وفق  المقبلة«،  يومًا   20 إلى 

للتمديد. باًل  قا مًا  عا يستغرق  قد  عملها  أن 
من  سنة   132 للجزائر  لفرنسي  ا االحتالل  ودام 
 1962 في  استقاللها  ئر  الجزا نالت  أن  إلى   ،1830
أشهر  وبعد  طاحنة.  حرب  من  سنوات  ثماني  بعد 
الماضي  بهذا  المرتبطة  الدبلوماسية  األزمة  من 
منذ  والجزائري،  لفرنسي  ا لرئيسان  ا أعلن  األليم، 
جديدة  ديناميكية  الخميس،  للزيارة  األول  ليوم  ا

لبلدين. ا بين  العالقة  في 

شراكة متوازنة
مسألة  ــى  إل ضمنيًا  لــجــزائــر  ا إعـــالن  أشـــار  كــمــا 
أيضًا  الثنائية  العالقات  أفسدت  التي  التأشيرات 
إلى  فرنسا  خفضتها  أن  بعد  األخيرة  األشهر  في 

للجزائريين. بالنسبة  النصف 
غير  لــهــجــرة  ا مــحــاربــة  عــلــى  ــبــلــدان  ل ا ــفــق  وات
اإلجــراءات  تسهيل  نفسه  الوقت  وفي  الشرعية، 
ورجال  والفنانين  الجنسية  لـ»مزدوجي  بالنسبة 
العالقات  يعززون  الذين  والسياسيين  األعمال 

. » ئية لثنا ا
 » جديدًا »دفعًا  وباريس  الجزائر  ستعطي  كما 
متوازنة  »شــراكــة  فــي  االقــتــصــاديــة  لعالقتهما 
التكنولوجيا  مجاالت  في  سيما  ال  البلدين«،  لصالح 
النادرة  والمعادن  المتجددة  والطاقات  الرقمية 

والسياحة. والزراعة  والصحة 
المكلف  ــوزاري  ال المندوب  أمــالل،  كريم  وقــال 
سمحت  ــارة  ــزي »ال إن  الــمــتــوســط،  البحر  ــوض  ح
لم  إن  بــتــوطــيــد،  ســمــح  هـــذا  ــور.  ــ األم بحلحلة 
مصدر  وقــال  بيننا«.  روابــط  ابتكار،  إعــادة  يكن 
خطوة  »نعتبرها  الوضع  محلاًل  فرنسي  دبلوماسي 
وكيف  سيحدث  ماذا  التالي  اليوم  في  سنرى  أولى. 
فــارمــران،  بيار  يــرى  جهته،  من  األمــور«.  ستبدأ 
السوربون،  جامعة  في  المعاصر  التاريخ  أستاذ 
في  شيء  كل  قبل  متوقع  الحقيقي«  »التقدم  أن 

االستراتيجية«. »المسائل 

إبعاد روسيا
العربي  المغرب  »منطقة  إن  فــارمــران  ــال  وق
الطاقة  أزمة  بسبب  االنهيار  وشك  على  بأسرها 
الساحل  منطقة  في  األمــن  وانــعــدام  ــغــذاء«،  ل وا
وفي  والمغرب.  الجزائر  سلطات  بين  والخالفات 
الفرنسية–الجزائرية  »المسائل  تبقى  األجواء  هذه 
مهمة  االستعمار  فترة  إلى  تعود  التي  الصغيرة 
الصفحة«. هذه  أصاًل  طوت  الدول  لكن  للناس،  جدًا 

إلى  عودتها  إعالن  الجزائر  تريد  أخرى،  جهة  من 
مريض  لرئيس  طويل  حكم  بعد  الدولية  الساحة 
 )2019 –1999 ( بوتفليقة  العزيز  عبد  وغــائــب 
حركة  و»الحراك«   ،2021 خريف  في  توفي  الذي 
فرنسا،  تعول  جانبها،  من  الشعبية.  االحتجاج 
الجزائر  على  مــالــي،  مــن  أخــيــرًا  انسحبت  لــتــي  ا
المنطقة.  في  االستقرار  إحــالل  على  للمساعدة 
من  الجزائر  إخــراج  إلى  أيضًا  الغربيون  ويسعى 
لأسلحة  لها  مــورد  أول  روسيا،  حليفتها  حضن 

المنطقة. في  رئيسيًا  العبًا  وباتت 
شمال  ــؤون  ش فــي  الخبير  بــورتــر،  جــوف  ــال  وق
ــا ريــســك  ــك ــري أف ــز »نــــورث  ــرك ــا فـــي م ــي ــق ــري أف
إلى  فرنسا  تحتاج   ، لــيــًا »حــا إنــه  كونسالتينغ«، 
فرنسا،  إلــى  لــجــزائــر  ا تحتاج  مما  أكثر  لــجــزائــر  ا
إلى  بورتر  وأشار  لتقدمه«.  الكثير  لديها  وليس 
ما  كل  الجزائر  تعطي  المقابل  في  »روســيــا  أن 

تقريبًا«. تطلبه 

لننتظر ونرى
ذاكــرة  وهــو  اإلزعــاج،  يسبب  آخــر  موضوع  في 
من  لجنة  ستقوم  لــجــزائــر،  ا وحــرب  االســتــعــمــار 
بفحص  والفرنسيين  لــجــزائــريــيــن  ا لــمــؤرخــيــن  ا
ومهد  محظورات«.  أي  دون  »من  البلدين  أرشيفي 
التأشيرات  نظام  لتخفيف  الطريق  الدولتين  رئيسا 
من  متزايد  تعاون  مقابل  للجزائريين،  الممنوحة 

الشرعية. غير  الهجرة  مكافحة  في  الجزائر 
الجزائر،  في  لدى  لفرنسا  السابق  السفير  وبدا 
»دعونا  ــال:  وق  . ــذرًا ح أكثر  دريــانــكــور،  كزافييه 
سيستجيبون  الجزائريون  كان  إذا  ما  لنرى  ننتظر 
كانوا  إذا  ــا  وم الفرنسية  للمقترحات  بجدية 
بــاريــس«،  تتوقعها  لــتــي  ا ــارات  اإلشـ سيقدمون 
زيارة  بعد  اإلعالنات  من  تحقق  شيء  ال  بأنه  مذكرًا 
فارمران  بيار  وأضاف   .2017 في  للجزائر  ماكرون 
الجزائري  األرشيف  فتح  هي  الحقيقية  »القضية  أن 
لــعــمــل«.  ا لــجــزائــريــيــن فــي  ا لــمــؤرخــيــن  ا ــة  وحــري
ملف  تفتح  أن  المؤرخين  لجنة  على  وسيتعين 
ملفات  أيضًا  ولكن  الفرنسي  االستعمار  »وحشية« 
األوروبيين  قضية  مثل  للجزائر  حساسة  مسائل 

االستقالل. حرب  نهاية  في  فقدوا  الذين 
يرى  فراد،  أرزقي  محمد  الجزائري  المؤرخ  لكن 
األرشيف  فتح  يريدون  ال  الجزائريين  إن  »قول  أن 
من  له  أساس  ال  تسرهم  ال  أمور  تكتشف  ال  حتى 

. » لصحة ا

ماكرون وتبون يتجاوزان أزمة دبلوماسية

الجزائر–وكاالت

●  تبون وماكرون

ميخائيلو  األوكــرانــي  الرئاسي  المستشار  إعــالن  من  أيــام  بعد 
أجل  من  الهجوم  شن  مرحلة  إلى  وصلت  بــالده  أن  بودولياك، 
جزيرة  شبه  ذلك  في  بما  روسيا  احتلتها  التي  األراضــي  استعادة 
حيث  أوكرانيا،  جنوب  في  الثالثاء،  عنيفة«  »معارك  دارت  القرم، 
شنت قوات كييف هجومًا مضادًا أماًل باستعادة مدينة خيرسون من 

الروس. قبضة 
مضادًا  هجومًا  شنت  أنها  اإلثنين،  أعلنت،  األوكرانية  السلطات 
في هذه المنطقة الواقعة في جنوب البالد التي احتلتها روسيا منذ 
مدينة  على  السيطرة  الستعادة  الماضي،  فبراير  في  النزاع  مطلع 

خيرسون التي كان عدد سكانها 280 ألف نسمة قبل بدء النزاع.
القوات  »شنت  صحفية،  إحاطة  في  األوكرانية،  الرئاسة  وقالت 
تدمير  مؤكدة  عدة«،  اتجاهات  في  هجمات  المسلحة  األوكرانية 
تسمح  التي  الكبرى«  الجسور  و»كل  الذخيرة«  مخازن  من  »عدد 
لآلليات بعبور نهر دنيبر. وهذه المنطقة حيوية للزراعة األوكرانية، 
القرم  جزيرة  شبه  مع  الحدود  عند  تقع  ألنها  كذلك  واستراتيجية 
خلفية  قاعدة  وتستخدمها   2014 مارس  في  موسكو  ضمتها  التي 

أوكرانيا. لغزوها 
»عن  األوكراني،  التلفزيون  عبر  خالن،  سيرغيي  النائب  وتحدث 
منطقة  أراضي  كامل  في  العدو...  مواقع  على  مركز  مدفعي  قصف 
خيرسون  وكانت  القرم.  جزيرة  شبه  أبواب  عند  المحتلة«  خيرسون 
تقدمت  أن  بعد  الروس  أيدي  في  تقع  كبرى  أوكرانية  مدينة  أول 
القوات إلى المدينة من شبه جزيرة القرم في األيام األولى للحرب.

متأخر  وقت  في  بالفيديو  خطاب  في  زيلينسكي،  الرئيس  ووجه 
البقاء  يريدون  كانوا  »إذا  قائاًل:  الروسية  للقوات  الليل، تحذيرًا  من 
إلى  الروس والعودة  الجنود  لفرار  الوقت  الحياة، فقد حان  على قيد 
ديارهم«. وكان زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين األوكرانيين 
وحثوا  عنه،  تحدثوا  الذي  المضاد  الهجوم  تفاصيل  بشأن  صامتين 

بالصبر. التحلي  األوكرانيين على 
»محاوالت  صدت  أنها  جهتها  من  روسيا  أعلنت  جانبها  من 
جنوب  في  وميكوالييف  خيرسون  منطقتي  في  أوكرانية  هجوم« 

أوكرانيا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية بالقول: »شنت القوات األوكرانية 
ميكوالييف  منطقتي  فــي  اتجاهات  ثالثة  فــي  هجوم  محاولة 
تكبد  وأعلنت  ذريعًا«.  فشاًل  »فشلت  أنها  مضيفة  وخيرسون«، 

األوكرانيين »خسائر فادحة«.
الروس  إن  األوكراني  الجيش  في  الجنوب  منطقة  قيادة  وقالت 
»أس300-«  طراز  من  صاروخًا  بـ16  اإلثنين،  ميكوالييف،  قصفوا 
نقل.  ومنشآت  مبانٍ سكنية  في  أضرارًا »جسيمة« خصوصًا  أوقعت 

وقتل مدنيان وجرح 24 آخرون وفق هذا المصدر.
لم  العسكري  تركيزها  إن  روسيا  قالت  الماضي  الشهر  وفي 
خيرسون  منطقتي  على  بل  أوكرانيا،  شرق  على  فقط  ينصب  يعد 
كيريل  الروسية،  اإلدارة  رئيس  وأصر  أيضًا.  الجنوب  في  وزابوريجيا 
أن  على  لأنباء،  الروسية  اإلعالم  لوكالة  حديثه  في  ستريموسوف، 
المنطقة  تعرضت  »كلما  وقال:  بالهجوم.  مهددة  ليست  المدينة 

للقصف، زاد عدد سكانها الذين يطالبون بإجراء استفتاء«.
الرئيس األوكراني فولودومير زيلينسكي قال في كلمته اليومية: 
المطاف:  »تستعيد أوكرانيا ما لها، وستستعيد كل شيء في نهاية 
وخيرسون  وزابوريجيا  ودونيتسك  ولوغانسك  خاركيف  مناطق 
الروسي  القصف  وتواصل  آزوف«.  وبحر  األسود  البحر  ومياه  والقرم 

على امتداد خط الجبهة من الشمال إلى الجنوب.
البالد، قتل ما  وفي وسط خاركيف، ثاني المدن في شمال شرق 
رئيس  أعلن  ما  على  روسي  قصف  في  أشخاص  خمسة  عن  يقل  ال 

الثالثاء. المنطقة  البلدية وحاكم 
وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة »سي إن إن« أن روسيا باتت 
تمتلك اآلن طائرات دون طيار إيرانية »درونز«، من المرجح أن يتم 
موسكو  فإن  المسؤولين  ووفق  بأوكرانيا.  المعارك  في  إدخالها 
من  سابق  وقت  في  إيراني،  مطار  من  المسيرة  الطائرات  تسلمت 

الشهر الجاري، ونقلت لروسيا منتصف أغسطس.
بحسب  إيران  في  الطائرات  هذه  على  يتدربون  الروس  يزال  وال 
المسؤولين الذي أشاروا إلى اعتقادهم بأن موسكو تعتزم استيراد 

المئات منها الستخدامها في شن هجمات داخل أوكرانيا.
وأضاف المسؤولون، أن تقدير الواليات المتحدة هو تسلم روسيا 
6« وسلسلة »شاهد« خالل عدة  طائرات مسيرة من طراز »مهاجر 
دقيقة  ذخائر  حمل  على  قادران  نوعان  وهما  الشهر،  هذا  من  أيام 

للمراقبة. استخدامها  ويمكن  التوجيه 
يمكن  التي  اإليرانية،  طيار  دون  الطائرات  إلدخال  يكون  وقد 
أنها  إال  المعارك،  على  كبير  تأثير  المراقبة،  في  أيضًا  استخدامها 
التي  »هيمارس«  الصواريخ  أنظمة  تأثير  تخفيف  في  تستخدم  قد 

قدمتها الواليات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا.
أنه عند اختبار  ومع ذلك، يعتقد مسؤولو االستخبارات األميركية 

العديد  فإن  إيران،  من  روسيا  اشترتها  التي  طيار  دون  الطائرات 
مدى  الواضح  من  ليس  ولذلك  اإلخفاقات،  عديد  واجهت  قد  منها 

اللعبة بالنسبة للروس عند نشرها. تغيير قواعد 
وحذرت اإلدارة األميركية في يوليو الماضي، من أن روسيا تتطلع 
إلى شراء الطائرات دون طيار وسط نقص حاد في اإلمدادات بسبب 
اإلنتاج  جهود  أعاقت  التي  الغربية  والعقوبات  أوكرانيا  في  الحرب 
وفدا  أن  الشهر  ذلك  في  الصناعية  األقمار  وكشفت صور  الجديدة. 
يونيو  منذ  األقل،  على  مرتين،  إيران  في  زار مطار »كاشان«  روسيا 

لفحص طائرات دون طيار.
وقال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب البالد أولكسندر ستاروخ، 
التي  المدينة  على  صاروخيًا  هجومًا  شنت  روسيا  إن  الثالثاء،  فجر 
األولية بعدم وقوع  المعلومات  تحمل االسم نفسه. وأوضح: »تفيد 

ضحايا. ولم تسجل حتى اآلن أي أضرار كبيرة في المنشآت«.
للطاقة  الدولية  الوكالة  خبراء  يصل  بينما  المعارك  هذه  وتدور 
من  الحق  وقت  »في  غروسي،  رافاييل  العام  مديرها  بقيادة  الذرية 
التي  أوروبا  في  األكبر  النووية  زابوريجا  محطة  لتفقد  األسبوع« 

احتلها الروس مطلع مارس ويثير وضعها توترًا كبيرًا.
ويطالب غروسي منذ أشهر عدة بالسماح للوكالة بزيارة الموقع، 
قصف  عمليات  بعد  نووية«  كارثة  لوقوع  فعلي  »خطر  من  محذرًا 

االتهامات بشأنها. المتحاربان  الطرفان  يتبادل 
إلى  للطاقة  األوكرانية  »إنرغوأتوم«  شركة  أشارت  جهتها،  من 
للطاقة  الدولية  الوكالة  بعثة  لوصول  »تستعد  الروسية  القوات  أن 
لمنعهم من كشف  المحطة  في  العاملين  على  الضغط  عبر  الذرية، 

أدلة تثبت جرائم المحتل في المحطة«.
»حبوب  أغسطس   23 منذ  توزع  إنها  زابوريجيا  بلدية  وقالت 
المحطة  كيلومترًا حول   50 منطقة قطرها  في  السكان  على  اليود« 

ينبغي أخذها في حال صدور إنذار بتسرب إشعاعات.
خفض  باتجاه  أخرى  خطوة  اتخاذ  تم  الخريف  فصل  اقتراب  ومع 
»إنجي«  بإعالن مجموعة  الثالثاء،  فرنسا  إلى  الروسي  الغاز  شحنات 
العمالقة،  »غازبروم«  شركة  تسليم  عمليات  في  إضافيًا  خفضًا 

»بسبب خالف بين الطرفين على تطبيق العقود«.
الثالثاء،  شولتس،  أوالف  األلماني  المستشار  أكد  المقابل،  في 
جعلت  الشتاء  خالل  الغاز  إمدادات  لضمان  الحكومية  اإلجراءات  إن 
قبل  الروسية،  للشحنات  جديد  خفض  مع  للتعامل  مستعدة  ألمانيا 
يوم واحد من قطع موسكو إمدادات الغاز مدة ثالثة أيام عبر خط 

أنابيب »نورد ستريم«.

كييف–وكاالت

أوكرانيا تبدأ مرحلة استعادة أراضيها

رات اإليرانية هل تدخل روسيا املسيِّ
في الحرب األوكرانية؟

انهيارالهدنة في إثيوبيا بعد 5 أشهر

متمردو »تيغراي« يعتزمون التقدم 
وسط التعزيزات العسكرية الحكومية

أديس أبابا–الوكاالت
بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، تجددت المعارك 
الفدرالي  الجيش  بين  الماضي  األسبوع  جديد  من 
بإشعال  االتهامات  تبادل  مع  »تيغراي«  ومتمردي 
منطقة  فــي  الــمــتــمــردون  وأعــلــن  الــمــواجــهــات، 
ال  أنهم  الثالثاء،  أثرها،  على  اإلثيوبية  »تيغراي« 
الحكومة  إجراء مفاوضات مع  يزالون منفتحين على 
الفدرالية، لكنهم عازمون أيضًا على مواصلة التقدم 
العسكرية  التعزيزات  دامت  ما  إثيوبيا  شمال  في 

الحكومية تشكل »تهديدًا« لمنطقتهم.
أكد  رضا،  غيتاشو  المتمردين،  باسم  الناطق 
حربًا  »نخوض  اإلنترنت:  عبر  صحفي  مؤتمر  في 
مفاوضات«،  أي  على  منفتحين  و»نبقى  دفاعية« 
أحمد  آبيي  الــوزراء  رئيس  حكومة  اتهام  مجدِّدًا 
بأنها انتهكت الهدنة التي تم التزامها منذ نهاية 
مارس. وأوضح أن المتمردين شنوا هجومًا مضادًا 

بعدما »دافعوا )في مرحلة أولى( عن مواقعهم«.
من  بـ»جهودها  اإلثيوبية  الحكومة  ــرت  وذكَّ
اتخذت«  التي  الملموسة  واإلجراءات  السالم  أجل 
النزاع  على حل  »عزمها  الصعيد، مؤكدة  هذا  على 
»إرهابيي«  محملة  سلمي«،  بشكل  المتجدد 

اندالعه. »تيغراي« مسؤولية 
انسحب  الجيش  أن  السبت،  الحكومة،  وأعلنت 
بعد  على  أمهرة  منطقة  في  الواقعة  كوبو  من 
»لتفادي  »تيغراي«  كيلومترًا جنوب حدود   15 نحو 
فيما  المدنيين،  بين  كبيرة«  بشرية  خسائر  وقوع 
اتجاهات«  عدة  »من  لهجوم  المدينة  تعرضت 
مصادر  وأفـــادت  »تــيــغــراي«.  متمردي  قبل  من 
المتمردين  بأن  ومحلية،  وإنسانية  دبلوماسية 
كيلومترًا  خمسين  نحو  األخيرة  األيام  في  تقدموا 
في  الشرقي  الجنوب  وباتجاه  أمهرة،  داخل  جنوبًا 

عفر. منطقة 
والثالثاء، أفادت »جمعية تنمية الرعاة في إقليم 
 18 أحصت  بأنها  الحكومية،  غير   )APDA( عفر« 
كما  القتال.  استئناف  بعد  المنطقة  في  نازح  ألف 
باتجاه  عفر  من  »تيغراي«  متمردي  بتقدم  أفادت 
النازحين«.  عدد  من  سيزيد  »مما  أمهرة  منطقة 
الطرق  أن  إلــى  »تويتر«  عبر  الجمعية  ــارت  وأش
»مكتظة بالفارين« من تقدم المتمردين، »باتجاه 

التي أخالها سكانها. منطقة كيليوان« 
شمال  إلــى  الــوصــول  من  الصحفيون  ويمنع 

بشكل  المعلومات  من  التحقق  يجعل  مما  إثيوبيا، 
المحمول  الهاتف  شبكة  أن  كما  مستحياًل.  مستقل 
على  الوضع  تقييم  ويصعب  يعمالن،  ال  واإلنترنت 
»آبيي  أن  رضا،  غيتاشو  رأى  جهته،  من  األرض. 
إرسال  في  االستمرار  عبر  السيئة  تقديراته  يواصل 
األمر  تحييدهم،  »سنواصل  وأضاف:  التعزيزات«. 
أمهرة«.  منطقة  داخل  فأكثر  أكثر  يقودنا  قد  الذي 
هذه  على  بالسيطرة  مهتمين  »لسنا  وتــابــع: 
القوات  دامت  ما  ولكن  خاص،  بشكل  المنطقة 
التي ُأطلقت ضدنا مستمرة في تهديد أمن شعبنا، 
سنستمر في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحييدها«، 
الذي  المكان  سيحدد  األمر  »هذا  أن  إلى  مشيرًا 

فيه«. نتوقف 
الجيش  أحمد  آبيي  أرسل  عندما  الحرب  نشبت 
المنطقة،  سلطات  لطرد  »تيغراي«  إلى  الفدرالي 
متهمًا إياها بمهاجمة قواعد عسكرية على األرض. 
المتمردون  استعاد  البداية،  في  انسحابهم  وبعد 
مضاد  هجوم  في  »تيغراي«  معظم  على  السيطرة 

في منتصف العام 2021.
المجتمع  دعــوات  تضاعفت  األخيرة،  األيــام  في 
كذلك،  والحوار.  العدائية  األعمال  لوقف  الدولي 
أنطونيو  المتحدة  لأمم  العام  األمين  تحدث 
ثم  أغسطس،   25 في  أحمد  آبيي  مع  غوتيريس 
ديبريتسيون  »تيغراي«  في  المتمردين  زعيم  مع 
المجتمع  »خدع  آبيي  إن  غيتاشو  جبريمايكل.وقال 
السالم«.  بشأن  جاد  بأنه  يعتقد  وجعله  الدولي 
وأضاف: »من الواضح أننا ال نستطيع االعتماد على 
دائمًا  نعتمد  أن  يجب  آبيي.  لكبح  الدولي  المجتمع 
على قواتنا«. ومنذ يونيو، كرر الطرفان استعدادهما 
شروط  معارضة  عن  التوقف  دون  من  للتفاوض، 
الهدنة  سمحت  وفيما  المستقبلية.  المحادثات 
طريق  عن  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  باستئناف 
البر إلى »تيغراي«، بعدما توقفت لمدة ثالثة أشهر، 

يبدو أنها مهددة مرة أخرى بسبب تجدد القتال.
غير  الحرب  هذه  حصيلة  تبقى  أخرى،  جهة  من 
مليوني  من  أكثر  نزوح  إلى  أدت  أنها  غير  معروفة، 
شخص، كما أغرقت مئات اآلالف من اإلثيوبيين في 

ظروف قريبة من المجاعة، وفقًا لأمم المتحدة.
منذ  المنطقة  هــذه  تعاني  ــك،  ذل إلــى  إضافة 
واالتصاالت  الكهرباء  من  حرمانها  عام  من  أكثر 

والخدمات المصرفية، وحتى الوقود.

● جتددت املعارك بني اجليش الفدرالي ومتمردي »تيغراي« مع تبادل االتهامات
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وقع  على  العراقية  األزمة  تشهده  العنف  من  جديد  فصل 
مع  استهدفت  الصدري،  التيار  ألنصار  غاضبة  احتجاجات 
المختلفة  الدولة  مؤسسات  عناوين  الجاري،  األسبوع  مطلع 
األزمة  طرفا  فيها  تــورط  عنيفة  مواجهات  نتيجتها  كان 
من  إليران  الموالي  العراقي  التنسيقي«  »اإلطــار  الحالية 
أكثر من  أسفرت عن  أخرى،  الصدري من جهة  والتيار  جهة، 
الخضراء  الساحة  في  الدامية  االحتجاجات  خالل  قتياًل   23
الشيعي  الزعيم  إعالن  أشعلها  العنيفة  االحتجاجات  ببغداد. 
جمع  اقتحام  وتخللها  اإلثنين،  السياسي،  العمل  »اعتزاله« 
اشتباكات  لياًل  وأعقبتها  الحكومي  القصر  المحتجين  من 
فرض  وبعدما  الهاون،  بقذائف  وقصف  الرشاشة  باألسلحة 
كثيفة  رشاشة  رشقات  لياًل  سمعت  عامًا،  تجول  حظر  الجيش 
التحصين،  الشديدة  الخضراء  المنطقة  في  انفجارات  ودوي 
والسفارات،  الحكومية  المقرات  من  العديد  تضم  التي 
خاص  بشكل  اإلثنين،  مساء  الخضراء  المنطقة  واستهدفت 

األقل. على  هاون  قذائف  بسبع 
ارتفاع  مع  العراقية  العاصمة  وسط  في  الوضع  وتدهور 
اآللية  األسلحة  فيها  استخدمت  التي  المواجهات  نسق 
أنصار  ــزول  ن بعد  اإلثنين،  يــوم  الصاروخية  والقذائف 
السياسة  اعتزاله  إعالنه  إثر  غاضبين،  الشوارع  إلى  الصدر 
اشتباكات. إلى  تطورت  عارمة  فوضى  ذلك  وتلت  »نهائيًا«، 

من  اعتبارًا  بغداد  في  تجول  حظر  فرض  الجيش  وأعلن 
أنحاء  جميع  في  ثم  ومن  اإلثنين،  ظهر  بعد  والنصف  الثالثة 
في  للشرطة  دوريات  وسُيرت  مساًء،  السابعة  في  العراق 
يعيش  الذي  العراق  في  األزمة  تعمقت  أن  بعد  العاصمة، 

التشريعية.  2021 أكتوبر  انتخابات  منذ  سياسي  مأزق  في 
المنطقة  من  الثالثاء،  الصدر،  مقتدى  أنصار  انسحب 
ستين  زعيمهم  أمهلهم  أن  بعد  بــغــداد  فــي  الخضراء 
العنف  باستخدامهم  منددًا  االحتجاجات،  كل  لوقف  دقيقة 
الحشد  وأفراد  األمنية  القوى  وبين  بينهم  مواجهات  بعد 
وفور  ساعة،   24 خالل  منهم   23 مقتل  عن  أسفرت  الشعبي 
أعلنه  الذي  التجول  حظر  رفع  الجيش  أعلن  االنسحاب،  بدء 

البالد. في  اإلثنين 
أنصار  من   23 خاللها  قتل  التى  المواجهات  ووقعت 

بغداد–وكاالت

العراق يدخل حلقة جديدة من العنف

خالفات التيار الصدري و»اإلطار التنسيقي« تشعل فتيل األزمة.. 
و»الساحة الخضراء« تتلطخ بدماء املحتجني

● أنصار الصدر في محيط المنطقة الخضراء

الخضراء،  المنطقة  في  آخرون   380 وجرح  بالرصاص  الصدر 
جهة،  من  الصدر  لمقتدى  التابعة  السالم«  »سرايا  بين 
إليران  موالية  الشعبي  الحشد  من  وفصائل  أمنية  وقوى 

الرسمية. العراقية  القوات  من  جزءًا  تشكل 
البرلمان  في  الثانية  القوة  التنسيقي«،  »اإلطــار  وندد 
في  فصائل  عن  ممثلين  يضم  والذي  الصدري  التيار  بعد 
القانون«  ائتالف »دولة  بينها  أخرى  وأحزاب  الشعبي  الحشد 
بـ»مهاجمة  المالكي،  نوري  السابق  الوزراء  رئيس  برئاسة 
والقصر  القضاء  مجلس  فيها  بما  المختلفة،  الدولة  عناوين 
ومهاجمة  وتعطيل  وغيره،  الوزراء  مجلس  ومقر  الحكومي 
مؤسسات الدولة«، في إشارة إلى اقتحام أنصار الصدر هذه 

مختلفة. مناطق  في  المؤسسات 
»جميع  ودعا  ومؤسساتها«،  الدولة  »مع  الوقوف  وأكد 
والمبادرة  التدخل  إلى  واجتماعية  وسياسية  دينية  الفعاليات 
وتجنيب  والحوار،  العقل  لغة  وتغليب  الفتنة،  درء  أجل  من 
الصدري  التيار  دعا  الدماء«. كما  وإراقة  الفوضى  مزيد  البلد 
»إلى العودة إلى طاولة الحوار والعمل مع إخوانهم من أجل 
المتحدة  الواليات  ودعت  مشتركة«.  تفاهماتٍ  إلى  الوصول 

النفس. ضبط  إلى  المتحدة  واألمم  وفرنسا 
 2021 انتخابات  منذ  حادة  سياسية  أزمة  العراق  ويشهد 
اسم  على  االتفاق  في  العراقية  السياسة  أقطاب  فشل  بعد 
انتخاب  في  البرلمان  فشل  كما  للحكومة،  جديد  رئيس 
التنسيقي«  و»اإلطار  الصدر  مقتدى  ويلتقي  جديد.  رئيس 
لكن  انتخابات جديدة.  تنظيم  األزمة يكمن في  أن حل  على 
أنصاره  يريد  بينما  قبل كل شيء،  البرلمان  يريد حل  الصدر 

أواًل. حكومة  تشكيل 
ليشغل  األخيرة  االنتخابات  نتائج  الصدري  التيار  وتصدر 
لكن  البرلمان(،  مقاعد  مجموع  هو   329 )من  مقعدًا   73
وبسبب  حكومة.  تشكيل  من  تمكنه  غالبية  لديه  تكن  لم 
في  الصدر  أعلن  حكومية،  صيغة  على  االتفاق  في  الفشل 

البرلمان. من  نوابه  استقالة  يونيو 

اعتزال السياسة
قرب  يعتصمون  أنــصــاره  كــان  الشهر،  قــرابــة  ومنذ 
انتخابات  وإجراء  النواب  مجلس  بحل  مطالبين  البرلمان، 

طريق  على  بالبالد  السير  أجــل  مــن  مبكرة  تشريعية 
من  العراق  أوضاع  »إصالح«  إلى  الصدر  ويدعو  اإلصالحات. 
أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء »الفساد« الذي تعانيه 

البالد. مؤسسات 
في  كبير  بنفوذ  يتمتع  الــذي  الصدر،  يعلن  ما  وغالبًا 
لم  وهو  أحيانًا.  عنها  ويتراجع  يعود  مفاجئة  مواقف  العراق 
أنصاره  خيم  فقد  األخيرة،  األسابيع  في  التصعيد  عن  يتوقف 
مجلس  إلى  المنافذ  وجيزة  لفترة  وأغلقوا  البرلمان  خارج 

األعلى. القضاء 
وقال الصدر، في بيان مقتضب اإلثنين، »إنني اآلن أعلن 
كافة  إغالق  أعلن  كما  السياسي.  للعمل  النهائي«  االعتزال 

المرقد  »باستثناء  الصدري  بالتيار  المرتبطة  المؤسسات 
 ،)1999 العام  المتوفى  الصدر  محمد  )لوالده  الشريف 

الصدر«. آل  تراث  وهيئة  الشريف  والمتحف 
األوروبي  المجلس  في  الضيف  الباحث  حداد،  حمزة  وقال 
واضحًا  »ليس  الصدر  إعالن  إن   )ECFR( الدولية  للعالقات 
أن  يمكننا  السابقة،  مواقفه  على  »بناء  وأضاف:  تمامًا«. 
يدعو  قد  يخيف،  ما  أكثر  وهذا  )لكن(  التراجع  منه  نتوقع 
ما  لفعل  األخضر  الضوء  أتباعه  يعطي  بأنه  لالعتقاد  هذا 

أفعالهم«. عن  يعد مسؤواًل  لم  إنه  بقوله  يشاؤون، 
ابو  فاضل  واالستراتيجي  األمني  الخبير  قال  جانبه،  من 
هدف  عن  سؤال  على  ردًا  برس«،  »فرانس  لوكالة  رغيف 

السياسية  الزعامات  إرغام  هو  »الهدف  إن  الصدري،  التيار 
البرلمان  حل  على  والحكومة  البرلمان  سلطة  تمسك  التي 
إلى مزيد  »العراق ذاهب  أن  ورأى  انتخابات مبكرة«.  وإجراء 
نزاع  وقوع  الخبير  استبعد  ذلك،  مع  واالحتقان«.  االنسداد 
االقتتال  حد  إلى  تصل  األمور  أن  أعتقد  »ال  قائاًل:   ، مسلح 

الشيعية. االألحزاب  بين  الدماء«  وسفك 
كبير  بنفوذ  تتمتع  التي  بإيران  الصدر  عالقة  وتشوب 
إيران،  في  طويلة  لفترة  عاش  فهو  الضبابية.  العراق،  في 
على  االستقاللية  من  بشيء  نفسه  الوقت  في  يتمسك  لكنه 

الداخلي. الوطني  الصعيد 

تصعيد خطير
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  ودعا 
خطوات  و»اتخاذ  النفس«  »ضبط  إلى  العراقية  األطــراف 

الوضع«. لتهدئة  فورية 
التظاهرات  بقلق  »يتابع  إنه  بيان،  في  غوتيريس،  وقال 
الجهات  كل  ويحض  النفس،  وضبط  الهدوء  إلى  ويدعو 
لتهدئة  فورية  خطوات  اتخاذ  على  الصلة  ذات  الفاعلة 

العنف«. وتجنب  الوضع 
ومقرها  العراق،  في  المتحدة  األمم  بعثة  دعت  بدورها، 
مغادرة  ــى  إل المتظاهرين  الــخــضــراء،  المنطقة  ــل  داخ
درجات  »أقصى  التزام  على  األطراف  جميع  وحثت  المنطقة، 

النفس«. ضبط 
الخطورة«،  شديد  »تصعيد  بأنه  الوضع  البعثة  ووصفت 
المحك«. وفي  الدولة نفسها بات على  أن »بقاء  محذرة من 
ودعا  »مقلق«  بأنه  الوضع  األبيض  البيت  وصف  واشنطن، 

والحوار. الهدوء  إلى 
السيسي،  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  قال  القاهرة،  وفي 
»أتابع  راضي،  بسام  الرئاسة  باسم  الناطق  عنه  نقل  كما 
إليه  آلت  ما  وأحزنني  بالعراق،  الراهن  الموقف  باهتمام 

الشقيق«. البلد  هذا  في  الحالية  التطورات 
العراق  واستقرار  الكامل ألمن  السيسي »دعم مصر  وأكد 
العراقية  األطــراف  »كافة  داعيًا  الشقيق«،  شعبه  وسالمة 
األزمة  تجاوز  أجل  من  لوطنهم  العليا  المصلحة  تغليب  إلى 
والرخاء  واألمن  االستقرار  يحقق  وبما  الحوار  عبر  السياسية 

للعراقيين«.

هل تتسبب »تيكاد 8« في قطيعة العالقات بني تونس واملغرب؟إيران ترهن إحياء االتفاق النووي بإغالق ملف تفتيش املواقع
طهران–وكاالت

الكبرى  والقوى  طهران  بين  التفاوض  بلوغ  مع 
إبراهيم  اإليراني  الرئيس  أعلن  حاسمة،  مراحل 
برنامج  بشأن  االتفاق  إحياء  أن  اإلثنين،  رئيسي، 
بالده النووي مرتبط بإقفال الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ملف المواقع اإليرانية المشتبه بأنها شهدت 

أنشطة غير مصرح عنها.
وتثير قضية العثور سابقًا على آثار لمواد نووية 
شهدت  بأنها  طهران  تصرح  لم  مواقع  ثالثة  في 
والقوى  إيران من جهة،  بين  توترًا  أنشطة كهذه، 
الغربية والوكالة التابعة لألمم المتحدة. وفي حين 
تعد إيران هذا الملف »سياسيًا«، تدعوها دول غربية 
مع  التعاون  إلى  المتحدة  الواليات  مقدمها  وفي 

الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.
طهران  تدرس  بينما  رئيسي،  تصريحات  وأتت 
الرد األميركي على مقترحات تقدمت بها الجمهورية 
عرضها  »نهائية«  مسودة  على  تعقيبًا  اإلسالمية 
االتحاد األوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة 
إحياء  بهدف  الماضي  العام  بدأت  الطرفين  بين 
اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018. 
المفاوضات،  قضية  »في  اإليراني:  الرئيس  وقال 
غير  المواقع  لقضية  إشارة  )في  الضمانات  مسألة 
الجوهرية. كل قضايا  المسائل  إحدى  المعلنة( هي 
خالل  وأضــاف،  حلها«.  يتم  أن  يجب  الضمانات 
مؤتمر في طهران أمام ممثلي وسائل إعالم محلية 
الحديث  الضمانات،  وأجنبية، »من دون حل قضايا 

عن االتفاق بال جدوى«.
الماضية،  األشهر  مــدى  على  إيـــران،  ــررت  وك
أعقاب  في  خصوصًا  المواقع،  قضية  إنهاء  طلبها 
إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو، 
للوكالة  العام  المدير  مع  تعاونها  عدم  يدين  قرارًا 
انتقادات  الخطوة  ــارت  وأث القضية.  في  غروسي 
بعدد من  العمل  بوقف  ردت  التي  إيران  الذعة من 
كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض 
لشبكة  حديث  في  شدد  غروسي  وكان  منشآتها. 
»سي إن إن« األميركية األسبوع الماضي، أن هيئته 
لن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع 

سياسي.
القيام  التوقف عن  إلى  وأوضح: »فكرة أن نعمد 
إلينا«،  بالنسبة  مقبولة  غير  سياسي  بدافع  بعملنا 
إلى  لنا  تقدم  »لم  إيــران  أن  على  التأكيد  معيدًا 
لتفسير  لها«  نحتاج  تقنيًا  مقبولة  إيضاحات  اآلن 
بين  المبرم  االتفاق  وأتاح  النووية.  المواد  مسألة 
الرسمي  واسمه  كبرى،  دولية  قوى  وست  طهران 
»خطة العمل الشاملة المشتركة«، رفع عقوبات عن 
الجمهورية اإلسالمية لقاء خفض أنشطتها النووية 

الرباط–تونس: وكاالت
قبيل ساعات قليله من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية 
في أفريقيا )تيكاد 8(، الذي نظمته تونس السبت، 
بعد  للتشاور،  تونس  لدى  المغرب سفيره  استدعى 
زعيم  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  استضافة 
تونس  في  غالي،  إبراهيم  »البوليساريو«،  جبهة 
لحضور القمة، األمر الذي ردت عليه تونس فجر يوم 
انعقاد القمة السبت، باستدعاء سفيرها في المغرب 
للتشاور، ردًا على قرار مماثل للرباط لتتصاعد وتيرة 
األزمة الدبلوماسية بين الجارتين في شمال أفريقيا، 
في انتظار ما تكشفه فصول األزمة في األيام المقبلة.
الجمعة،  يوم  مفاجئ،  نحو  على  المغرب  قررت 
عدم مشاركتها في القمة الثامنة لمنتدى »تيكاد«، 
بعد  إنه  بيان،  في  المغربية  الخارجية  وزارة  وقالت 
عمل تونس على مضاعفة المواقف واألفعال السلبية 
المستهدفة للمملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن 
النهج  هذا  يؤكد  »تيكاد«  إطار  في  تونس  تصرف 
معاكسة  على  عملت  تونس  أن  مضيفة  بوضوح، 
رأي اليابان، بخرق مسار التحضير للمنتدى والقواعد 
المغربية  الخارجية  أشارت  كما  لذلك.  الموضوعة 
جبهة  دعــوة  أحــادي  بشكل  قــررت  تونس  أن  إلى 
»البوليساريو«، وأن االستقبال الذي خصصه رئيس 
تونس قيس سعيد، إلبراهيم غالي هو فعل خطير 
المغربي  الشعب  مشاعر  كثيرًا  يؤذي  مسبوق  غير 

وقواه الحية.
الموقف  هذا  »وأمام  المغربية:  الخارجية  وقالت 
التي ربطت  األخوية  بالعالقات  الذي يضر  العدائي، 
المغربية  المملكة  قررت  البلدين،  بين  الدوام  على 
عدم المشاركة في القمة الثامنة لقمة تيكاد، التي 
الجاري،  أغسطس  و28   27 يومي  بتونس  تنعقد 

واستدعاء السفير المغربي لدى تونس للتشاور«.
وتابعت أن هذا القرار لن يؤثر على الروابط القوية 
ما  وال  والتونسي،  المغربي  الشعبين  بين  والمتينة 
المشترك،  والمصير  الموحد  التاريخ  في  يتقاسمانه 
كما ال يطال أيضًا ارتباط المملكة المغربية بمصالح 
القارة األفريقية وال المبادرات في االتحاد األفريقي. 
الخارجية التونسية من جانبها أعربت عن استغرابها 
الشديد مما ورد في البيان المغربي من تحامل غير 
مقبول على تونس، ومغالطات بشأن مشاركة وفد 
في  الــوارد  الوصف  حسب  الصحراوية  الجمهورية 
بيان الخارجية التونسية.. وقالت إن كاًل من االتحاد 
األفريقي ورئيس المفوضية األفريقية هما من أرسال 
الوفد  بينهم  ومن  االتحاد،  أعضاء  كل  إلى  دعوات 

الصحراوي.
بيان  في  التونسية،  الخارجية  وزارة  وأوضحت 

وضمان سلمية برنامجها. إال أن الواليات المتحدة 
السابق  رئيسها  عهد  خالل  منه  أحاديًا  انسحبت 
دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي 
التزاماتها.  معظم  عن  تدريجيًا  التراجع  ببدء  ردت 
في  منضوية  تــزال  ال  التي  والقوى  إيــران  وبــدأت 
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.
األوروبي،  االتحاد  من  بتنسيق  الطرفان،  وأجرى 
أواخر  الدوحة  في  ليومين  مباشرة  غير  مباحثات 

يونيو، لم تفِض إلى تحقيق تقدم يذكر.
المباحثات  استؤنفت  أغسطس،  من  الرابع  وفي 
بشكل  المتحدة  الواليات  من  بمشاركة  فيينا  في 
أكد  التفاوض،  من  أيام  أربعة  وبعد  مباشر.  غير 
االتحاد األوروبي أنه طرح على الطرفين األساسيين 
بداية  طهران  وقدمت  »نهائية«.  تسوية  صيغة 
الواليات  عليها  وردت  النص،  هذا  على  مقترحاتها 
أنها  طهران  وأكدت  الماضي.  األسبوع  المتحدة 
تقوم بدراسة هذا الرد قبل إبداء رأيها إلى االتحاد 
الدول  إلى  غروسي  أرسله  تقرير  وأظهر  األوروبي. 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  في  األعضاء 
في  اليورانيوم  بتخصيب  بدأت  إيران  أن  اإلثنين، 
المتطورة  المركزي  الطرد  أجهزة  إحدى مجموعات 
التي تم تركيبها أخيرًا في جزء يقع تحت األرض من 

لها بعد ساعات من قرار الرباط استدعاء سفيرها 
للبيان  منطقي  تبرير  ألي  وجود  ال  »أنه  للتشاور، 
جميع  احترمت  تونس  »إن  مضيفة:  المغربي«، 
اإلجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة وفقًا 
للمرجعيات القانونية األفريقية ذات الصلة بتنظيم 
الشراكات«.  واجتماعات  والمؤتمرات  القمم 
قاطعًا  »رفضًا  برفضها  التونسية  الخارجية  وردت 
تتهم  عبارات  من  المغربي  البيان  تضمنه  ما 
ويضر  المغرب  تجاه  عدواني  موقف  باتخاذ  بالدنا 
تونس  إن  الخارجية  وقالت  المغربية«.  بالمصالح 
الصحراء  قضية  في  التام  حيادها  على  »حافظت 
الغربية التزامًا بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت 
لن يتغير إلى أن تجد األطراف المعنية حاًل سلميًا 

يرتضيه الجميع«.
جبهة  ــم  ــي زع مــشــاركــة  ــس  ــون ت وأرجـــعـــت 
التزامها  إلى   »8 »تيكاد  قمة  في  »البوليساريو« 
أعضائه  كافة  ــوة  »دع األفريقي  االتحاد  بقرار 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  فيها  بما 
المفوضية  رئيس  »توجيه  بجانب  الديمقراطية«، 
للجمهورية  مباشرة  فــرديــة  ــوة  دع األفريقية 
الصحراوية لحضور القمة«. بينما اعتبرت الخارجية 
التصرف  لتبرير  محاولة  التونسي  البيان  المغربية 
العدائي وغير الودي تجاه القضية الوطنية األولى 
ينطوي  وأنه  المغربية،  للمملكة  العليا  والمصالح 

على عديد التأويالت والمغالطات.
وهذا أول خالف دبلوماسي علني بين الدولتين 
عليها  المتنازع  الغربية  الصحراء  قضية  بشأن 

محطة نطنز )وسط(.

ال نية للقاء بايدن
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب في 
مطلع 2021، نيته إعادة بالده إلى االتفاق، بشرط 

عودة إيران الحترام كامل التزاماتها النووية.
 ،2015 في  مشتركًا  اتفاقًا  إبرامهما  رغم  وعلى 
مقطوعة  وطهران  واشنطن  بين  العالقات  تزال  ال 
 .1979 العام  الثورة اإلسالمية  انتصار  ما بعد  منذ 
المتحدة  الواليات  اإلسالمية  الجمهورية  وتعتبر 
هوة  بينهما  وتفصل  األكبر«،  »الشيطان  بمثابة 

سحيقة من غياب الثقة.
للقاء  مستعدًا  كان  إذا  عما  ســؤال  على  وردًا 
الجمعية  اجتماعات  هامش  على  األميركي  نظيره 
العامة لألمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، 
أعلنه  أن  سبق  ما  وهو  ذلك،  رفضه  رئيسي  كرر 
باالنتخابات  فوزه  من  أيام  بعد   2021 يونيو  في 
بيني  لقاء  من  فائدة  »ال  اليوم:  وأضاف  الرئاسية. 
وبينه، ال خطط للقاء كهذا ولن تكون ثمة« خطط 
من هذا القبيل. وفي اآلونة األخيرة، ترافق الحديث 
بحملة  النووي،  االتفاق  إحياء  إمكان  عن  المتزايد 
إسرائيلية شرسة لثني الحليفة واشنطن والغربيين 
يائير  العبرية  الدولة  وزراء  رئيس  وأعلن  ذلك.  عن 
الدبلوماسية« شملت  لبيد، األحد، أن هذه »الحرب 
زيارة مستشار األمن القومي ووزير الدفاع واشنطن، 
على أن يليهما رئيس جهاز االستخبارات )الموساد( 

مطلع سبتمبر.

المرة  المغرب و»البوليساريو«. وهذه ليست  بين 
األولى التي تثير فيها مشاركة »البوليساريو« في 
نوفمبر  ففي  المغرب،  حفيظة  أفريقية  اجتماعات 
انسحابها  عربية  دول   8 أعلنت   2016 العام  من 
مع  تضامنًا  الرابعة  األفريقية  العربية  القمة  من 
المغرب، في ماالبو بغينيا االستوائية بسبب إصرار 
االتحاد األفريقي على مشاركة وفد »البوليساريو« 
هي  انسحبت  التي  ــدول  وال القمة.  أعمال  في 
وقطر  واإلمارات  والسعودية  والبحرين،  المغرب 
على  احتجاجًا  والصومال،  عمان  وسلطنة  واليمن 
التي  القمة  في  »البوليساريو«  جبهة  مشاركة 
والتعاون  المستدامة  »التنمية  عنوان  تحت  تعقد 

االقتصادي بين أفريقيا والعالم العربي«.
وجبهة  ــرب  ــغ ــم ال ــن  ــي ب ــة  ــ األزمـ ــب  ــب وس
الغربية«  »الصحراء  تمثل  التي  »البوليساريو« 
وهي منطقة متنازع عليها تقع في المغرب العربي، 
المغرب على جزء كبير منها، فيما  وتسيطر دولة 
عملية  في  مستعمرة  منطقة  أخرى  دول  تعتبرها 
تصفية االستعمار، تسعى األمم المتحدة واالتحاد 
تقرير  حلول  إليجاد  ــرارات  ق ــدار  إلص األفريقي 
الغربية  الصحراء  ويحد  الصحراء.  لسكان  المصير 
تحدها  بينما  المغرب،  دولة  الشمال  جهة  من 
من  موريتانيا  ثم  الشرقية،  الجهة  من  الجزائر 
الغرب،  من  األطلسي  فالمحيط  الجنوبية،  الجهة 
مربع.  كيلومتر  ألف   266 نحو  مساحتها  وتبلغ 
وهي واحدة من »الدول« األقل كثافة سكانية في 

العالم، حيث تتكون أساسًا من صحراء مستوية.

● قيس سعيد وزعيم جبهة البوليساريو● الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي

 »البوليساريو« تشعل أزمة دبلوماسية بشمال أفريقيا  التفاوض بني طهران والقوى الكبرى يصل مراحل حاسمة
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برميل
حجم إنتاج النفط الليبي، األربعاء، 

مقارنة بـ مليون و220 ألف 
برميل، اإلثنين.

قالوا

08

أصدر وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، 
تعليماته إلجراء المطابقة المالية بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد.

سهيل  التجارية  للشؤون  الوزارة  وكيل  مع  الحويج  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
بوشيحة، ومدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية طارق النجار، ومسؤولين آخرين، 
في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 بشأن اعتماد 

جدول المرتبات الموحد.
وزارة  مع  التسويات  وتنظيم  المطابقة  إجراء  ضرورة  على  الحويج  وشدد 
التابعة  والجهات  للوزارة  الوظيفية  المالكات  تنفيذ  متابعة  وكذلك  المالية، 
تواجه  التي  الصعوبات  االجتماع  استعرض  كما  الفعليين.  الموظفين  لتحديد 

عمل اإلدارات والمكاتب واقتراح الحلول المناسبة لها.
الدبيبة،  حكومة  وزراء  مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  قال  الماضي،  والخميس 
عادل جمعة، إنه ستجري معالجة ملف جدول الرواتب الموحد قبل نهاية العام 

الجاري، ليشمل أغلب العاملين بالدولة.

مطابقات مالية العتماد جدول املرتبات املوحد

إعالن قريب عن زيادة 
محتملة لشحنات الغاز 
الجزائري إلى فرنسا

الناطق باسم 
الحكومة الفرنسية 
أوليفييه فيران

مليون و٢١١
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.9436دوالر أميركي
4.9574يورو

5.7726الجنيه االسترليني
1.316الريال السعودي
1.3459درهم إماراتي
0.7168اليوان الصيني

2022  /8/31 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

جميع  إغالق  مع  برميل  مليون   1.1 بنحو  انخفض 
الجزء الشرقي من  النفط والغاز تقريبًا في  أنشطة 
الذي  الغربي  الجنوب  الوفاء في  البالد. وكان حقل 
الوحيد  الحقل  هو  اليوم،  في  برميل  ألف   40 ينتج 

الذي ينتج باستمرار.
فتراجعت  يوليو  شهر  من  مبكر  وقت  في  أما 
الحقول األربعة الرئيسية في ليبيا، إلى جانب أربعة 
موانئ نفطية، وانخفضت صادرات البالد من الخام 
إلى 365 ألفًأ و 409 آالف برميل يوميًا. ولكن قبل 
إلى  طريقها  في  النفط  أزمة  أن  بدا  الشهر  انتهاء 

التحول.

تأثير بن قدارة
تعيين  في  الغرفة،  وفق  التحول،  نقطة  وتتمثل 
للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  جديدًأ  رئيسًا  الدبيبة 
مصطفى صنع  محل  ليحل  قدارة،  بن  فرحات  وهو 
اهلل، الذي قاد المؤسسة منذ العام 2014، وبدا أن 
المتظاهرين،  هذه الخطوة كانت كافية السترضاء 
وتوقف الحصار، وفي غضون أسابيع عاد اإلنتاج إلى 

1.2 مليون برميل يوميًا.
»هل  األفريقية:  الطاقة  غرفة  رئيس  وتساءل 
الحالي«؟،  إنتاجها  على  الحفاظ  ليبيا  تستطيع 
اإلنتاج  معدل  على  الحفاظ  في  قدرتها  أن  مضيفًا 
حتى  انتخابات  البالد  تجِر  لم  إذ  مؤكدة،  غير  هذا 

اآلن، ولم تحل مشكلة الحكومتين.

األسعار عالميًا
بنسبة  العالمية  النفط  أسعار  ارتفعت  إلى ذلك، 
تخفيضات  ساعدت  حيث  الماضي،  اإلثنين   ،%  1
إنتاج »أوبك بلس« المحتملة واشتباكات العاصمة 
والتوقعات  الدوالر،  قوة  تعويض  على  طرابلس 

السيئة للنمو األميركي.
في  االضطرابات  أثارت  فقد  »رويترز«،  وحسب 
شخصًأ،   32 مقتل  عن  أسفرت  التي  طرابلس، 
شامل  صراع  إلى  البالد  تنزلق  أن  من  مخاوف 
في  العضو  الدولة  من  النفط  إمدادات  وتعطل 

منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(.
وارتفع خام )برنت( 65 سنتًا أو 0.6 % إلى 101.64 
دوالر للبرميل بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، 

مواصأًل مكاسب األسبوع الماضي 4.4 %.
كما زاد خام )غرب تكساس( الوسيط األميركي 
1.22 دوالر أو 1.3 % إلى 94.28 دوالر بعد ارتفاعه 

2.5 % األسبوع الماضي، وفق وكالة »رويترز«.
وبلغ إنتاج النفط الخام الليبي مليونًأ و220 ألف 
الوطنية  للمؤسسة  تقديرات  أحدث  وفق  برميل، 
السعودية،  العربية  المملكة  أثارت  فيما  للنفط، 
للنفط  المصدرة  البلدان  لمنظمة  الفعلي  الزعيم 
تخفيضات  إمكانية  الماضي  األسبوع  )أوبك(، 
اإلنتاج، التي قالت مصادر إنها قد تتزامن مع زيادة 
مع  نوويًا  اتفاقًا  أبرمت  إذا  إيران  من  اإلمدادات 

الغرب.
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تقوض أزمة المياه العالمية قدرتنا على إنتاج الغذاء وحماية سبل 
كسب العيش وبناء اقتصادات قوية. وتتسارع وتيرة هذه األزمة مع 
المتوافرة  اإلمدادات  المائية  االحتياجات  الطلب على  يفوق  أن  توقع 

بنسبة 40 % بحلول العام 2030.
غير  نحو  على  احتياجًا  واألكثر  الفقيرة  الفئات  الضرر  سيطال 
المساواة، ومع تزايد الضغوط  متناسب، ما سيسفر عن تنامي عدم 
على الموارد العالمية الناتجة عن آثار تغير المناخ، ستظل الحاجة إلى 

إدارة فعالة وتعاونية للمياه تنمو وتتعاظم.
إجراءات  اتخاذ  يتطلب  بالمياه  الجميع  فيه  ينعم  عالم  إيجاد  إن 
المستويات.  مختلف  على  واالستثمارات  بالسياسات  متصلة  جريئة 
علينا في البداية فهم كيفية تقديرنا لقيمة الموارد الشحيحة المشار 
إليها وإدارتنا لها، التي سيتمحور حولها األسبوع العالمي للمياه هذا 
العام، وهو المؤتمر الرئيسي المعني بقضايا المياه في العالم المقرر 
عقده في الفترة من 23 أغسطس وحتى 1 سبتمبر في ستوكهولم 

بالسويد.
قيمتها  من  بأقل  للتسعير  عامة،  منفعة  وهي  المياه،  تتعرض 
إلى  بحاجة  وتكون  إدارتها  تساء  األحيان  أغلب  وفي  الحقيقية، 
كيفية  المياه  إلدارة  الوطنية  السياسات  وتعكس  أفضل.  استثمارات 

تقديرنا لقيمة المياه.
عملية  صميم  في  محوريًا  مكانًا  تحتل  المياه  أن  إلى  وبالنظر 
طائفة  العامة  السياسات  تجسد  أن  بمكان  األهمية  فمن  التنمية، 
اإلدارة  لنظم  المتقن  التصميم  ويشكل  النظر.  وجهات  من  متنوعة 
المؤسسات  إلى  باإلضافة  العامة،  المالية  وإصالحات  الرشيدة 
إدارة  تحسين  في  أساسية  عوامل  للمساءلة،  الخاضعة  المستقلة 

الموارد المائية.
ومن شأن نظم اإلدارة الرشيدة، التي تشتمل على المؤسسات 
والشبكات التي تستخدم المياه وتديرها بكفاءة وبطريقة فعالة 
ناجعة  إدارة  المياه  إدارة  كفالة  وبشفافية،  التكلفة  حيث  من 

وتخصيصها بشكل عادل مع تفادي أية منازعات.
أهمية  هذا  ويكتسب 
إلدارة  بالنسبة  خاصة 
للحدود  العابرة  المياه 
على  الضغوط  لتزايد  نظرًا 
إلمدادات  العامة  المصادر 
الرشيدة  ولإلدارة  المياه. 
لتحقيق  أيضًا  بالغة  أهمية 
المستدامة،  التنمية  أهداف 
المياه  إتاحة  ضمان  تتجاوز 
الصحي  الصرف  وخدمات 
للجميع، مثل الحد من الفقر 

وتعزيز األمن الغذائي. وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجديدة 
ملياري  وجود  ظل  في  المياه،  مجال  في  العالمي  التحدي  لمواجهة 
ال  نسمة  مليار  و3.6  للشرب  الصالحة  المياه  نقص  يعانون  نسمة 

يحصلون على خدمات صرف صحي مأمونة.
اعتماد  ومستدام  منصف  بشكل  المياه  تقاسم  ضمان  يتطلب 
نهج شامل. وال تزال هناك فئات كالنساء والشباب وجماعات السكان 
بين  من  التمثيل  ضعف  تعاني  وغيرهم،  اإلعاقة  وذوي  األصليين 
على  والمسيطرين  القرار  ومتخذي  متلقيها  أو  الخدمات  مقدمي 
الموارد المائية. فالفئات المشار إليها بحاجة إلى أن يكون لها صوت 
مسموع وبإمكانها االستفادة من قطاع المياه والحصول على فرص 

عمل فيه.
مشاركة  أن  ثبت  لقد  النطاق.  واسعة  بمنافع  إدماجها  وسيعود 
تحسين  إلى  أدت  قد  المثال  سبيل  على  المياه  قطاع  في  المرأة 
زيادة  شأن  ومن  واستدامتها.  المياه  إدارة  في  الشفافية  مستوى 
المستويات  جميع  على  المساءلة  درجة  ورفع  المواطنين  انخراط 
مساعدة المجتمعات المحلية على تجنب اإلقامة في مناطق السهول 
الكوارث  حاالت  في  المبكر  اإلنذار  نظم  فعالية  وتحسين  الفيضية، 
وإتاحة خدمات أكثر كفاءة، والمساهمة في إتاحة فرص أكثر ربحية 

في مجاالت الزراعة وصيد األسماك والسياحة.
فاألمن  كافية.  باستثمارات  الرشيدة  اإلدارة  نظم  دعم  ويلزم 
المائي بعيد المنال في العديد من البلدان، إذ تشير التقديرات إلى أن 
هناك حاجة إلى 150 مليار دوالر سنويًا من أجل تعميم الحصول على 

خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم.
المتصلة  األخرى  والمخاطر  والفيضانات  الجفاف  نوبات  وأصبحت 
المفرط  لالستغالل  الجوفية  المياه  وتتعرض  شدة،  أكثر  بالمياه 
والتلوث، وتواجه المدن والمزارع نقصًا حادًا في إمداداتها من المياه. 
وستقوض هذه األحداث مكاسب التنمية متطلبة مزيد االستثمارات 

لحل أزمة المياه.
ويستلزم حجم االستثمار المطلوب إشراك القطاع الخاص وآليات 
يحقق  ما  المحدودة،  الحكومية  الموارد  الستكمال  ابتكارية  تمويل 
فاعلية التحول والقدرة على الصمود في قطاعات تعتمد على المياه 

كالزراعة والطاقة والصناعة وإمدادات المياه في المناطق الحضرية.
اتباع  المدني  والمجتمع  األعمال  وقطاع  الحكومات  على  ويتعين 
المتصلة  التحديات  على  للتغلب  معًا  المشكالت  وحل  مبتكرة  طرق 
الدولي  البنك  مجموعة  شركاء  يعمل  العالم.  تواجه  التي  بالمياه 
أصحاب  مشاركة  تعزيز  على  والخاص  العام  القطاعين  مع  بالتعاون 
وتعبئة  الصحي،  والصرف  المياه  لمشاكل  حلول  وتقديم  المصلحة 
استثمارات القطاعين العام والخاص في مجاالت تتراوح بين تحسين 
خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي وصواًل إلى اإلدارة المتكاملة 

للموارد المائية والشمول االجتماعي وسالمة السدود.
مليار   30 قرابة  إلى  تصل  المياه  مجال  في  استثمارات  وبفضل 
قطاع  يتمتع  العالم،  أنحاء  جميع  في  المياه  خبراء  من  ومئات  دوالر 
من  يمكنه  فريد  بوضع  الدولي  بالبنك  للمياه  العالمية  الممارسات 
مساعدة البلدان على التصدي ألزمات المياه وتطوير معارف عالمية 
أدلة  إلى  مستندة  للمياه،  مشروعات  وإعداد  نوعها  من  جديدة 
وشواهد أثبتت نجاحها، مع تعظيم تأثير اإلقراض في الوقت نفسه 

من خالل تقديم المساعدة الفنية على أرض الواقع.
التعاون مع  نطاق  لتوسيع  الالزمة  األسس  التحليلي  ويوفر عملنا 
البلدان والشركاء على المستوى الوطني ومستوى األحواض لتحقيق 

األمن المائي وحصول الجميع على خدمات المياه والصرف الصحي.
ويمكننا العمل معًا لضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي 

للجميع ومواجهة التحديات الناشئة عن التحول المناخي.

التصدي ألزمة املياه

 ساروج كومار جاه   *

هل يتجاوز النفط الليبي ١.8 مليون برميل يوميا؟

الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  دعا 
تأجيل  بضرورة  اهلل،  صنع  مصطفى  المقال،  للنفط 
في  المؤسسة  ممثلي  تعيين  في  االستعجال  وعدم 
»ليركو«  النوف  رأس  مصفاة  شركة  إدارة  مجلس 
وشركة  المؤسسة  بين  مشترك  مشروع  وهو 
اإلماراتية،  الغرير  لمجموعة  التابعة  »تراستا« 
تعيين خبير دولي  إلى حين  باالنتظار  موصيا كذلك 

المشروع. اإلماراتي في  الشريك  لتقييم حصة 

وقال صنع اهلل إنه علم باعتزام رئيس مجلس إدارة 
أعضاء  »تعيين  قدارة،  بن  فرحات  النفط  مؤسسة 
تابعين له في مجلس إدارة شركة )ليركو( المملوكة 
اإلماراتية«،  الغرير  وعائلة  المؤسسة  بين  بالمناصفة 

حسب منشور على صفحته على »فيسبوك«.
عن  أعضاء  أربعة  تعيين  يفترض  أنه  وأضاف 
المؤسسة وأربعة أعضاء عن عائلة الغرير في مجلس 
اإلدارة، وذلك وفق نصوص االتفاقات الموقعة بين 

بالخصوص. الجانبين 
»باغتصاب  اإلماراتي  الشريك  اهلل  صنع  واتهم 
من  اعتبارا  ليركو  لشركة  التنفيذي  المدير  وظيفة 

الوطنية  للمؤسسة  حق  هي  والتي   ،2013 العام 
للنفط«.

قضايا  ثماني  من  أكثر  ورفع  تمرير  من  حذر  كما 
الشريك  لصاح  داخلية  وقضايا  خارجية  تحكيم 
والدولة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ضد  اإلماراتي 

.2013 الليبية ابتداء من العام 
»أوقف  للشركة  التنفيذي  المدير  أن  وأضاف 
المصفاة  الغرير، تشغيل  الشريك  أيضا، وبتأييد من 

الليبي. الجانب  ومجمع رأس النوف للضغط على 
وقال إن هناك أهدافا عديدة وراء استبدال ممثلي 
بينها:  من  »ليركو«  إدارة  مجلس  في  المؤسسة 

بناء  الشركة  تأسيس  جرى  التي  االتفاقات  تعديل 
عليها »لتحقيق مكاسب للشريك اإلماراتي على حساب 

الجانب الليبي تناهز 600 مليون دوالر سنويا«.
الغرير  عائلة  تلزم  ال  التعديالت  أن  إلى  أشار  كما 
ليبيا،  ودولة  المؤسسة  ضد  قضاياه  من  أي  بسحب 
»محاولة  إلى  كذلك  يهدف  التعديل  أن  إلى  الفتا 
 120 البالغ  )ليركو(  شركة  رصيد  على  االستيالء 
من  الليبي  الجانب  حرمان  وكذلك  دوالر،  مليون 
للشركة  التنفيذي  المدير  تعيين  في  حقه  ممارسة 
حسب  الشراكة،  عمر  من  المقبلة  األربع  للسنوات 

الطرفين«. بين  الموقع  االتفاقات 
في  للمياه  العالمية  الممارسات  لقطاع  العالمي  المدير   *

البنك الدولي

غرفة الطاقة األفريقية تتوقع سيناريوهين

● مقر شركة ليركو ● مصطفى صنع الله

نوبات الجفاف والفيضانات 
باتت أكثر شدة والمياه 

الجوفية تتعرض لالستغالل 
المفرط والتلوث

إنتاج  يصل  أن  األفريقية  الطاقة  غرفة  توقعت 
النفط في ليبيا إلى 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول 
الحاالت،  أفضل  أقصى وفي  2024، على حد  العام 
مشيرة إلى أن اإلنتاج قد يصل إلى أقل من مليون 
برميل يوميًا بنهاية العام الجاري، في أسوأ األحوال.

تراجع  الليبي  اإلنتاج  إن  تقرير  في  قالت  الغرفة 
ألف برميل   100 إلى  1.2 مليون برميل يوميًا  من 
يوميًا في الربيع الماضي، قبل أن يرتفع مرة أخرى 
 ،2022 أغسطس  في  أخرى  مرة  مليون   1.2 إلى 

حسب التقرير المنشور اإلثنين الماضي.

سيناريوهان إلنتاج النفط
وطرحت الغرفة سيناريوهين، األول هو استمرار 
إنتاج  متوسط  يصل  وبها  االضطرابات،  دورات 
النفط إلى نحو 985 ألف برميل يوميًا لما تبقى من 
يوميًا في  1.15 مليون برميل  2022، وربما  العام 

العام 2023.
فيه  تحقق  الذي  المتفائل،  اآلخر  السيناريو  أما 
ليبيا استقرارًا سياسيًا طويل األجل، فيشمل ارتفاع 
العام  بحلول  يوميًا  برميل  مليون   1.8 إلى  اإلنتاج 

.2024
أيوك،  إن جي  للغرفة،  التنفيذي  الرئيس  وأعرب 
السيناريو  الليبي  اإلنتاج  يتجاوز  أن  في  أمله  عن 
يوميًا  برميل  ألف  و800  مليونًا  ويتجاوز  المتفائل 
البالد بموسم  أمله في تمتع  إلى  مستقباًل، مشيرًا 
الفوائد  الليبيون  يجني  وأن  االستقرار،  من  طويل 
الثابتة،  النفط  لعائدات  واالقتصادية  االجتماعية 

بدءًا من خلق فرص العمل وفرص ريادة األعمال.
كانت  إذا  ما  الواضح  غير  فمن  الغرفة،  وحسب 
المشاكل  بأن  يعتقد  حيث  ستحدث،  األمور  هذه 
الحالية التي تعانيها صناعة النفط الليبية تتشابه 
حاولت  فقد  الماضي،  مشكالت  مع  كبير  حد  إلى 
احتياطات  على  السيطرة  متنافستان  حكومتان 

النفط في البالد.
بين  التوتر  تصاعد  الجاري،  العام  بدايات  ومنذ 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة فتحي 
برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  باشاغا، وحكومة 

عبدالحميد الدبيبة، مما أثر على إنتاج النفط.
ورصد التقرير أزمات تعثر إنتاج النفط خالل العام 
إنتاج  وقف  إلى  أدت  المدنية  فاالضطرابات  الجاري، 
النفط الخام من أكبر الحقول، )الشرارة والفيل(، خالل 
الفترة من الثالث إلى الثامن من مارس، مما أدى إلى 

متوسط انقطاع بنحو 100 ألف برميل في اليوم.
وفي أبريل، ُأغلق عديد الموانئ إلى جانب حقلي 
الشرارة والفيل، ما أدى إلى انخفاض اإلنتاج بمقدار 

290 ألف برميل يوميًا في الشهر.
وفي يونيو، أقر وزير النفط في حكومة الدبيبة، 
النفط  من  البالد  إنتاج  إجمالي  أن  عون،  محمد 

طرابلس  ــ الوسط

طرابلس ــ الوسط

الرئيس التنفيذي للغرفة: 
نأمل زيادة اإلنتاج واستفادة 

الليبيين من فرص العمل

 أسعار النفط العالمية 
ترتفع 1% متأثرة 
باشتباكات طرابلس

صنع الله: يجب تعيني خبير لتقييم الحصة اإلماراتية في »ليركو«
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● عامل بحقل الفيل النفطي



 

اقتصاد 09

استمرت أعمال صيانة الحقول التابعة لشركة سرت للنفط، وذلك 
بصيانة خط نقل النفط الخام الواصل بين حقل الراقوبة والنقطة 

.110
مراقبة  إن  الماضي،  اإلثنين  بيان  في  النفط،  مؤسسة  وقالت 
إذ  بأعمال صيانة،  قامت  التابعة لشركة سرت  النفط  صيانة حقول 
جرى تركيب ضمادة بطول 11 مترًا على خط نقل النفط الخام قطر 
20 بوصة، الواصل بين حقل الراقوبة والنقطة 110 عند الكيلو متر 
38. كما جرى تركيب ضمادة أخرى بطول 1.5 متر عند الكيلو متر 82.
مع مسؤولي شركة  فني  اجتماع  عقد  المؤسسة  أكدت  ذلك،  قبل 
»الواحة« لبحث إنتاج النفط والتحديات التي تواجه الشركات، وخطة 

تطوير إنتاج النفط والغاز لعشر سنوات مقبلة.

صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة
»املركزي« اعتمادات جديدة لـ156 شركة

حكومة الدبيبة: ضوابط 
الستخدام إيرادات السفارات

ـ»املصرف  سيولة نقدية ب
التجاري الوطني« في سرت

»غازبروم« توقف إمداداتها 
عبر »نورد ستريم« إلى أوروبا

أكدت مصادر إدارية بفرع »المصرف التجاري الوطني« في سرت 
السحب  أن سقف  المصرف، مضيفة  لزبائن  النقدية  السيولة  توافر 

بالمصرف ألفا دينار فقط.
المصرفية  الخدمات  كافة  أن  لـ»الوسط«  المصادر  وأوضحت 
البطاقات  شحن  إعادة  خاصة  سهولة،  بكل  متاحة  بالمصرف 

والتحويالت الداخلية وغيرها.
وكان المصرف حدد في أوائل يوليو الماضي حدود السحب من 
جميع الصرافات اآللية الموجودة، وذلك بـ500 دينار يوميًا وألف دينار 
في  المصرف  منظومة  توقفت  كما  شهريًا.  دينار  آالف  و4  أسبوعيًا 
سرت في بدايات الشهر ذاته، مما عرقل سحب المواطنين لرواتبهم، 
وتزامن ذلك مع اقتراب حلول عيد األضحى. وتعمل البنوك في ليبيا 
على تشجيع السحب من ماكينات الصراف اآللي، حيث أعلن مصرف 
»الوحدة« استعداده إلطالق خدمة السحب من الصراف اآللي من دون 
بطاقة، وذلك من خالل خدمة »Cardless«، عبر تطبيق »الوحدة 

موبايل«.
وأخيرًا أظهر استطالع دولي شمل 33 مدينة ليبية أن 96.7 % من 
التجار الليبيين يفضلون التعامل النقدي عن وسائل الدفع اإللكتروني 
وبطاقات االئتمان، بسبب أزمة السيولة، إذ يرغب معظم التجار في 
االحتفاظ بالنقود ألن طرق الدفع األخرى غير متوافرة وغير موثوقة، 

فضاًل عن أنها تستغرق الكثير من الوقت والجهد.

ستوقفت  أنها  األربعاء،  الروسية،  »غازبروم«  مجموعة  أعلنت 
»بالكامل« إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب »نورد ستريم« 
الذي يصل حقول سيبيريا بألمانيا، بسبب أشغال صيانة يتوقع أن 

تستغرق ثالثة أيام.
وأفادت المجموعة العمالقة بدء أشغال مقررة في محطة لضغط 

الغاز«
قبل ذلك، قالت إنها ستعلق بالكامل شحناتها من الغاز لمجموعة 
إنجي الفرنسية اعتبارًا من الخميس، كون األخيرة لم تُسدد كامل 

ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في يوليو الماضي.
وأوضحت المجموعة الروسية في بيان نشرته مساء الثالثاء على 
حسابها على تلغرام إن »غازبروم إكسبورت أبلغت إنجي بتعليق كامل 
شحناتها من الغاز اعتبارا من أول سبتمبر 2022 إلى أن تتلقى كامل 

المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات«.

فتح  تفاصيل  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
 18 من  الفترة  خالل  المستندية  االعتمادات 

24 أغسطس الجاري. إلى 
مستندية  اعتمادات  »المركزي«  وفتح 
156 شركة، خالل تلك الفترة، من  ألكثر من 
المواد  استيراد  في  بينها شركات متخصصة 
اإللكترونيات  تستورد  وأخرى  الغذائية، 
السيارات  غيار  وقطع  والبتروكيماويات 
واللحوم  والمواشي  المنزلي  واألثاث 

الطبية. والمستحضرات  واألدوية 
إدارة  إلى منشور  االعتمادات يستند  ونشر 
الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم 
31 ديسمبر من العام  )2020/9( المؤرخ في 
الضوابط  من  الخامسة  والفقرة   ،2020
بموافقة  القاضية  نفسه،  بالمنشور  العامة 
قيام  على  االعتمادات  فتح  الطالبة  الجهات 
تلك  تفاصيل  بنشر  المركزي  ليبيا  مصرف 

االعتمادات. 

البنود اإلضافية قد تعرقل استكمال »الدائري طرابلس«
الطريق يتكلف 4.2 مليار دينار

● عامل في أحد مواقع إنتاج شركة غاز بروم الروسية

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

الوسط- وكاالت

بمجلس النواب في جلسة األول من فبراير انتقادات 
أربعة  أو  ثالثة  تخصيص  إن  قائلين  التكلفة،  حول 

مليارات له رقم »مبالغ فيه«.
مشروعات  تنفيذ  جهاز  رئيس  قال  ذلك،  بعد 
وفقًا  جرى  التعاقد  إن  عجاج،  محمود  »اإلسكا« 
للقوانين الليبية، وبعد دراسة من ديوان المحاسبة 
الديوان  من  لجنة  أن  وأضاف  أشهر.  أربعة  لمدة 
التفاوض  في  للمشاركة  المصرية؛  الشركات  زارت 
اإلذن  قبل  التفاصيل  كل  وراجعت  األسعار  على 
تكلفة  عن  يتحدث  »البعض  وتابع:  بالتعاقد. 
وحجمه،  المشروع  بمكونات  دراية  دون  الطريق 

والهندسية«. اإلنشائية  بخصوصيته  دراية  ودون 

التوسعة تتضمنه  ما 
ألف  أحدها  يبلغ طول  35 جسرًا  الطريق يتضمن 
الطوابق،  متعددة  التقاطعات  وبعض  متصل،  متر 
االفتراضي  عمرها  يبلغ  الصحي  للصرف  ومنظومات 

80 عامًا، وفق عجاج.
كيلومتر،   23.8 للمشروع  اإلجمالي  الطول  ويبلغ 
غوط  من  بداية  مراحل؛  أربع  على  تنفيذه  وسيتم 
الدين  صالح  وتقاطع  المطار  بطريق  مرورًا  الشعال 
البحر  شاطئ  إلى  وصواًل  الثاني  الدائري  بالطريق 

الدولي. معيتيقة  قرب مطار 
أعمال  االدبيبة،  افتتح  الماضي،  يناير   31 وفي 
المجلس  رئيس  بحضور  المشروع،  استكمال 

المنفي. محمد  الرئاسي 

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، 
منشورًا حدد بموجبه ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات 

والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
بالسفارات  ومساعديهم  الماليين  المراقبين  المبروك،  وطالب 
والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج بضرورة التقيد بالضوابط 

اآلتية:
1 - على كافة البعثات الليبية بالخارج ضرورة إعداد تقرير مفصل 

عن إيراداتها واإلفصاح عنها بشكل شهري وفق النموذج )م.م/7(.
2 - تقديم التسوية المصرفية لحساب اإليرادات كل ثالثة أشهر 
إن وجد حساب اإليرادات، وفي حال عدم وجود حساب لإليرادات يتم 
التقديم باإليرادات المحصلة في دفتر الصندوق مبين فيه اإليصاالت 

المالية وقسيمة التبويب لإليرادات بحسب أنواعها.
3 - تقديم نسخة معتمدة من دفتر الصندوق بشكل ربع سنوي.

4 - تتولى إدارة الموارد المالية تحديد اإليرادات الذاتية للبعثة وفق 
البيانات والمعلومات الواردة من البعثات الليبية مبوبة بحسب أنواع 
اإليرادات وتقسيمها »رسوم منح تأشيرات/ طوابع قنصلية/ تصديق 
نوعها/  كان  أيًا  مصرفية  عوائد  منشأ/  شهادات  تجارية/  شهادات 
رسوم استخراج جوازات سفر/ إيرادات قنصلية أخرى«؛ على أن يتم 
التقرير عنها في كشف إلى إدارة الميزانية كل ثالثة أشهر لخصمها 
من المخصصات المقررة للبعثة قبل تسييل المبالغ الخاصة لكل بعثة.
5 - تتولى إدارة الخزانة تحويل المخصصات إلى البعثات الليبية 
وفق التفويضات الصادرة بعد التحقق من خصم اإليرادات الذاتية من 

تلك المخصصات.
6 - تقييد بواقي االعتمادات السنوية وفائض اإليرادات كوديعة 

لصالح وزارة المالية، وال يتم التصرف فيها إال بموافقة وزير المالية.
7 - ال يجوز للبعثات الليبية تحصيل اإليرادات الخاصة بها إال وفق 
إيصاالت مالية )م.ح/5(، يتم قيدها بدفتر الصندوق، ويتولى المراقب 
المالي العام بوزارة الخارجية طلب تلك اإليصاالت من إدارة الموارد 

المالية.
المالية  الموارد  إدارة  مع  بالتنسيق  المتابعة  إدارة  تتولى   -  8
والمراقب المالي بوزارة الخارجية متابعة كافة البعثات الدبلوماسية 
وقيدها  اإليرادات  تحصيل  بشأن  المقررة  باإلجراءات  تلتزم  ال  التي 

والمحاسبة عليها، والتقرير عنها.
9 - المراقب المالي بالبعثة مسؤول على المعلومات المقدمة حول 

اإليرادات كونها خاضعة إلشرافه المباشر.
10 - تقدم طلبات الموافقة في شأن استخدام اإليرادات المذكورة 
لوزير المالية عن طريق وزير الخارجية، وذلك وفق الضوابط المضمنة 

بهذا المنشور.

تعهدات بمساعدة أفريقيا اقتصاديا في ندوة »طوكيو للتنمية« بتونس
الدولية  طوكيو  »ندوة  ختام  في  اليابان  جددت 
للتنمية في أفريقيا« )تيكاد( في تونس، األحد، التزامها 
بـ»توثيق التعاون« مع القارة، والضغط من أجل حصولها 
على مقعد دائم في مجلس األمن الدولي، مؤكدة أنها 

ستستثمر فيها 30 مليار دوالر على مدى ثالث سنوات.
في  كيشيدا،  فوميو  الياباني  الوزراء  رئيس  وقال 
الفيديو بسبب إصابته  ألقاها من بلده عبر  التي  كلمته 
في  اليابان  رغبة  مجددًا  أؤكد  أن  »أريد  بـ»كوفيد«، 
العمل مع أفريقيا كشريك«. وشدد كيشيدا على الرغبة 
في »توثيق التعاون والعمل يدًا بيد مع شعوب أفريقيا 

لتحقيق السلم واالستقرار«، بحسب »فرانس برس«.

ظلم تاريخي ألفريقيا
معالجة  »الملح  من  أنه  الياباني  الزعيم  اعتبر  كما 
الظلم التاريخي« تجاه أفريقيا، ومنحها مقعدًا دائمًا في 
مجلس األمن حتى »يعمل بفعالية«. وأوضح أنه سيدعو، 
غير  مقعدًا   2024 وحتى  المقبل  العام  بالده  شغل  مع 
التابعة  المؤسسة  هذه  إصالح  إلى  المجلس،  في  دائم 

لألمم المتحدة وتخصيص مقعد دائم فيها للقارة.
هذا  في  جهودها  لتكثيف  مستعدة  اليابان  أن  وتابع 
االتجاه وستكون »لحظة حقيقية لألمم المتحدة«. وتابع: 
السالم  أجل  من  بفعالية  المتحدة  األمم  تعمل  »لكي 
واالستقرار، هناك حاجة ملحة لتقوية األمم المتحدة من 

خالل إصالح مجلس األمن«.
الذي  السنغالي ماكي سال،  الرئيس  من جانبه، دافع 
هذه  عن  األفريقي،  لالتحاد  الدورية  الرئاسة  يتولى 
من  ويمنعنا  استقرارنا  يزعزع  »ما  سال:  وقال  الفكرة. 
التطور يجب أن يأخذه مجلس األمن في الحسبان، وهذه 

مهمته«.
خمسة  منهم  عضوًا،   15 األمن  مجلس  ويضم 
وفرنسا  والصين  وروسيا  المتحدة  )الواليات  دائمون 
األمم  في  األعضاء  الدول  بقية  تشغل  بينما  وبريطانيا(، 

المتحدة المقاعد األخرى بالتناوب لمدة عامين.
استثمارات وتعاون أمني

ستقوم  طوكيو  أن  الياباني  الوزراء  رئيس  أكد  كما 

بـ»استثمارات عامة وخاصة« في القارة بقيمة 30 مليار 
على  مشددًا  المقبلة،  الثالثة  األعوام  مدى  على  دوالر 

أنها »تريد تعزيز الشراكة مع أفريقيا أكثر«.
 8.3 بقيمة  اليابان مساعدة  إلى ذلك ستقدم  إضافة 

أجل  من  المضطربة  الساحل  منطقة  لدول  دوالر  مليار 
سكان  من  ماليين  لخمسة  اإلدارية  الخدمات  تحسين 
أيضًا أن طوكيو  المنطقة. وكشف فوميو كيشيدا  هذه 
ستعين مبعوًثا خاصًا إلى منطقة القرن األفريقي، حيث 
ونقص  الالجئين  تزايد  مع  اإلنساني  الوضع  »يتدهور 

الغذاء«.
الندوة  أيام  أول  في  أعلن،  الياباني  الزعيم  وكان 
األخضر  النمو  »مبادرة  ستطلق  طوكيو  أن  السبت، 
ألفريقيا ونستثمر )فيها( أربعة مليارات دوالر«. كما أكد 
األحد، أن اليابان ستمول تدريب »كوادر أمنية وعاملين 

في األمن«.
التونسي قيس سعيد في هذا الصدد،  الرئيس  وقال 
تعاني،  زالت  وال  الكثير  عانت  األفريقية  »القارة  إن 
العنف في  أعمال  المدة األخيرة تراكم  وتالحظون خالل 

أفريقيا، ولألسف في ليبيا أمس، األوضاع انفجرت«.
غرب  دول  بعض  أن  إلى  السنغالي  الرئيس  ولفت 
لمكافحة  ميزانيتها  من  بالمئة   30 »تخصص  أفريقيا 
التكاليف  »هذه  احتساب  بعدم  مطالبًا  اإلرهاب«، 

الجديدة« ضمن العجز االقتصادي لتلك الدول.

تجاوز »األزمة المزدوجة«
»إعادة  عن  سال  ماكي  تحدث  الديون،  صعيد  على 
األفريقي  المطلب  مكررًا  إلغائها«  أو  الديون  هيكلة 
بـ»إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة« في صندوق 
تطوير  إلى  العشرين  مجموعة  دعا  كما  الدولي.  النقد 

مبادرتها لتعليق ديون الدول الفقيرة.
وأضاف سال: »ال يمكن أن نترك أفريقيا في هذا الوضع 
خالل أزمة مزدوجة بسبب كوفيد والحرب في أوكرانيا« 
ومن  األفريقية.  لالقتصادات  كبيرة«  »صدمة  إلى  أدت 
األفريقية  للدول  التي ستقدمها طوكيو  التمويالت  بين 

مليار دوالر مخصصة لـ»إعادة هيكلة الديون«.
مواجهة  في  األفريقية  الدول  اليابان  ستساعد  كما 
نقص األغذية الناتج عن الحرب في أوكرانيا، وتقدم لها 
مع  بتمويل مشترك  مليون دوالر   300 بقيمة  تمويالت 
وتدريب  الغذاء  »إنتاج  أجل  للتنمية من  األفريقي  البنك 

200 ألف شخص في الزراعة«.

»رسكلة القروض« وتحويلها إلى استثمارات
من جهته دعا سعيد إلى »رسكلة القروض« وتحويلها 
للثروة عوضًا عن  تكون مصدرًا  استثمارات »حتى  إلى 
تؤدي  أن  يمكن  قروض  رهينة  دائمًا  الدول  تبقى  أن 
الدول  كاهل  بالتأكيد  تثقل  لكنها  المقاصد،  بعض 

والمواطنين«.
وأعربت الدول األفريقية واليابان في »إعالن تونس« 
الصادر في ختام »تيكاد« عن »قلق بالغ إزاء الوضع في 

أوكرانيا وتأثيره على االقتصادات األفريقية والعالمية«.
لتعاون  الرئيسية  الثالثة  المحاور  اإلعالن  ويتناول 
في  االستثمار  عبر  النمو  تسريع  أفريقيا:  مع  اليابان 
االقتصاد األخضر والشركات الناشئة، والعمل على إرساء 
»اقتصاد مرن« مع دعم إنتاج األدوية واللقاحات واألمن 
الوساطة  دعم  خالل  من  واألمن«  و»السالم  الغذائي، 

ومنع نشوب النزاعات.

حكومة الدبيبة طلبت تعديل العقد 
مع الجانب المصري

 الشركات المنفذة طلبت وقتاً للرد على 
النقاط اإلضافية األربعة

 اليابان: استثمارات في القارة 
السمراء بقيمة 30 مليار دوالر 

على مدار 3 أعوام

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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● جانب من أعمال مشروع الطريق الدائري الثاني في طرابلس

● جانب من افتتاح ندوة »طوكيو للتنمية« في تونس

بات استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في 
العاصمة طرابلس محل شك، بعد أن طلبت حكومة 
المصري  الجانب  من  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
االتفاق  جرى  إذ  بينهما،  الموقع  العقد  تعديل 
»أوراسكوم«،  شركتي  ائتالف  مع  سابق  وقت  في 

المشروع. تنفيذ  و»حسن عالم« على 
الدبيبة،  والتعمير بحكومة  وعرض وزير اإلسكان 
المصرية  الشركات  ائتالف  على  الغاوي،  أبوبكر 

للعقد. إضافية  نقاط   4 للمشروع  المنفذة 
في  اعتمد  الدبيبة  حكومة  وزراء  مجلس  وكان 
تنفيذ  على  التعاقد  إجراءات  الماضي  سبتمبر   22

مليار دينار.  4.263 بتكلفة  المشروع 

القاهرة اجتماع في 
الماضي،  الثالثاء  القاهرة،  في  الغاوي  واجتمع 
المنفذة،  المصرية  الشركات  ائتالف  ممثلي  مع 
يأتي  اللقاء  إن  والتعمير  اإلسكان  وزارة  قالت  فيما 
مع  للمشاورات  واستكمااًل  العقد  »تفعيل  إطار  في 

المنفذة«. الشركات 
االجتماع  حدد خالل  الغاوي  أن  الوزارة  وأوضحت 
المصري،  الجانب  على  وعرضها  إضافية  نقاط   4
مراحل  على  المشروع  بتنفيذ  البدء  إمكانية  وهي 
يمثله  لما  نظرًا  المتاحة  المالية  المخصصات  ووفق 

للعاصمة طرابلس. أهمية  المشروع من 

ووفق  مراحل  على  التجهيزات  تكون  أن  ثانيًا، 
التشغيلية. التكاليف  لتقليل  مرحلة  كل  متطلبات 

بالعقد،  المحددة  الزمنية  المدة  مراعاة  ثالثًا، 
واألخذ بعين االعتبار مرحلية التنفيذ، ورابعًا التأكيد 
على أن تجزئة المشروع ال تعني إلغاء العقد األصلي 
األعمال  جدولة  إطار  في  وإنما  األعمال  تقليص  أو 

التمويل. وتوفير 

للرد المصري يطلب وقتا  الجانب 
الشركات  ائتالف  أن  اإلسكان  وزارة  وأضافت 
النقاط،  هذه  دراسة  جانبه  من  طلب  المصرية 
إلى  منوهة  أيام،  خالل  خالل  مفصل  رد  وتقديم 
إعداد  سيتم  الطرفين  من  االتفاق  حالة  في  أنه 
الشروط  يحفظ  له  ومتمم  األصلي  للعقد  ملحق 

للطرفين. التعاقدية  وااللتزامات 
اإلذن  الدبيبة  حكومة  وزراء  مجلس  ومنح 

التابع  والمرافق  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  لجهاز 
الثالث  الدائري  الطريق  الستكمال  بالتعاقد  للوزارة 
وأولوية  أهمية  من  يمثله  لما  نظرًا  بطرابلس 
»عودة  لمبادرة  وفقًا  وذلك  وسكانها،  للعاصمة 

التنموية. للمشاريع  الحياة« 
الشركات  ائتالف  مع  الغاوي  اجتماع  وجاء 
العادية  الدورة  في  مشاركته  هامش  على  المصرية 
المتخصصة  الفنية  األفريقي  االتحاد  للجنة  الرابعة 
للخدمة العامة والحوكمة المحلية، وكذلك في إطار 
التنسيق بين وزارة اإلسكان وجهاز تنفيذ مشروعات 
الجهاز مصر،  رئيس  زيارة  عقب  والمرافق،  اإلسكان 

للمشروع. المنفذة  الشركات  ائتالف  ولقائه 

المشروع جدل حول تكلفة 
مجلس  داخل  رفضًا  الطريق  هذا  عقد  والقى 
أعضاء  وجه  حيث  الجاري،  العام  بدايات  في  النواب 

السعر بالدوالرنوع الخام

95.73برنت

88.83غرب تكساس

96.88دبي

104.85سلة أوبك

103.18خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/31/ 2022

● وزير المالية في حكومة الدبيبة، خالد المبروك



ليبيا.. بني التحرش 
السياسي والعسكري

»طاجني«

رمضان بن عامر

صالح الحاراتي

رأي

ليبيا... أزمة الحكومتني

التنظيمات السياسية في ليبيا
)3( 1969-1952 

أحمد معيوف

سالم الكبتي

مكبلة  سياسيا  زالــت  ما  ليبيا  أن  فيه  شك  ال  مما 
على  الصراع  لها  أسس  التي  الصخيرات  باتفاقية 
العام  ليبيا  فجر  حــرب  عن  نتج  ــذي  ال الشرعيات 
تماما  سلبت  الوطنية  الشرعية  أن  بمعنى   ،2014
هذه  ضمنت  التي  األممية  بالقرارات  واستبدلت 
يهيمن  الذي  األمن  مجلس  قــرارات  في  االتفاقية 
وصل  والتي  الدولية،  السياسات  مجريات  على 
للعام   1970 بالقرر  بداية  ــرارا،  ق  35 الى  عددها 
محكمة  ــى  إل الليبي  الــوضــع  ــال  أح ــذي  ال  2011
وتجميد  األسلحة  حظر  ــرار  وق الدولية  الجنايات 
 2022 يوليو  الصادر في   2647 القرار  األصول حتى 
فيها  وأشــار  األممية  البعثة  مدة  تمديد  أقر  الذي 
فيها  ويرفض  السياسي  الحوار  ملتقى  مخرجات  إلى 
األفعال التي يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف ويؤكد 

على ضرورة العمل على الوصول إلى االنتخابات.
سياسية  كيانات  ثالثة  أنشأت  الصخيرات  اتفاقية 
الدولة  ومجلس  الرئاسي  المجلس  وهي  محددة 
البرلمان،  الثالث  للكيان  التشريع  مهام  ــاد  وأع
جعلت  االتفاقية  حددتها  كما  المهام  هذه  ولألسف 
أصيال  حقا  التقة  ومنحها  الحكومة  اعتماد  مهمة 
هذه  االتفاقية،  من   )13( المادة  حسب  للبرلمان 
الحكومة  تعطيل  مــن  البرلمان  مكنت  الــمــادة 
االنقسام  إلى  أدى  مما  لها  موازية  حكومة  وخلق 

المؤسساتي الالحق.
هو  السياسي  المسار  تعطيل  أسافين  أول  كان 
وقد  البرلمان،  قبل  من  الوفاق  حكومة  اعتماد  عدم 
أشار  حين  بعيرة  أبوبكر  الدكتور  األمر  هذا  عبر عن 
اعتماد  تعطيل  وبالطبع،  الحقا.  الخطأ  هذا  إلى 
التي  المهام  من  العديد  تنفيد  عطل  الحكومة 
من   )10( المادة  مثل  الدولة  تبني  أن  يمكن  كان 
بتشكيل  الحكومة  تلزم  التي  الصخيرات،  اتفاقية 
الدفاع  ومجلس  والدولة  النواب  من  مشتركة  لجنة 
واألمن القومي للتوافق على قانون صالحيات القائد 
كان  والتي  بالجيش،  القيادية  والمستويات  األعلى 
أركان  أهم  موحد،  لجيش  تؤسس  أن  الممكن  من 
الليبية  للحكومة  الثاني  االنقسام  والنتيجة  الدولة. 
حكومة  زمن  األول  االنقسام  بعد  )السراج–الثني( 

عمر الحاسي- الغويل- الثني.
التوصل  في  ليبيا  في  األممية  البعثة  رؤساء  تعثر 
وكان  فاعلة،  كدولة  بها  والعودة  ألزماتها  حل  إلى 
ونائبته  سالمة  غسان  الدكتور  السيد  هــؤالء  آخر 
به  قاما  الذي  الدور  فرغم  وليامز،  ستيفاني  السيدة 
2018، فإن  العام  بعد حرب الكانيات على طرابلس 
التي   2019 أبريل  بحرب  اصطدم  دورهما  استمرار 
مرة  البالد  وجعلت  غدامس،  مؤتمر  مشروع  عطلت 
روسيا  رأسها  وعلى  األجنبية  للقوى  رهينة  أخــرى 

وتركيا عسكريا.
السيدة  ونائبته  سالمة  غسان  السيد  أدرك 
يعود  الليبية  الحالة  تأزم  أن  تماما  وليامز  ستيفاني 
لذلك عمل  السياسيين،  للفرقاء  الخارجي  الدعم  إلى 
األلمانية  المستشارة  مع  بالتعاون  سالمة  غسان 
في  الــدول  هذه  جمع  على  ميركل  أنجيال  السيدة 
يناير  وفي  الليبي،  الصراع  عن  لتحييدها  محاولة 
ليبيا،  حــول  الدولي  برلين  مؤتمر  جمع   ،2020
كل  ميركل، حكومات  أنجيال  المستشارة  بدعوة من 
من الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
واإلمـــارات  الكونغو  وجمهورية  وتركيا  وروســيــا 
والواليات  المتحدة  والمملكة  المتحدة  العربية 
المتحدة،  األمم  عن  وممثلين  األميركية  المتحدة 
بمن في ذلك األمين العام وممثله الخاص في ليبيا 
الدول  وجامعة  األوروبي  واالتحاد  األفريقي  واالتحاد 
ذلك  في  المشاركة  الــدول  قــادة  وتعهد  العربية. 
الدائرة  األهلية  الحرب  في  التدخل  بعدم  المؤتمر 
تفرضه  الذي  األسلحة  حظر  دعم  وكذلك  ليبيا،  في 
لم  الــدول  هذه  أن  إال  البلد.  على  المتحدة  األمــم 
إلى  األسلحة  تدفق  استمر  فقد  بتعهداتها،  تلتزم 

إنه في فزان المقطوعة عن باقي الوطن  وشيء آخر. 
مثلما  االستقالل  قبيل  أحزاب  أية  تنشأ  لم  البعيد  في 
أخرى  ظــروف  هناك  كانت  الساحل.  في  الحال  هو 
التمر  من  كثير  مع  الحزن  ــرارة.  م أشد  آخر  ــع  وواق
التي  الغاشمة  الفرنسية  واإلدارة  الجبادة  وأغاني 
البريطانية.  مثيلتها  من  وقسوة  عسفًا  أكثر  كانت 
وظاهره  باطنه  بسور  ــزان(  )ف اإلدارة  تلك  أحاطت 
الوطني  الحزب  ــاول  ح تخلف.  على  وتخلف  ــذاب  ع
هناك.  له  فرع  بإنشاء  السور  اقتحام  طرابلس  في 
كانت  وصالدته.  الجدار  قوة  أمام  تراجع  فشل.  لكنه 
في  األحــزاب  نجاح  لعدم  الوقت  مع  تتهيأ  الظروف 
للعدالة  نحو ضامن  وعلى  المتوخاة  بالصورة  الشمال 
الجنوب  في  بالك  غما  الرأي..  وحرية  والديمقراطية 

البعيد خلف التالل.
المنطقة.  قلب  في  الوسط..  في  تقع  ليبيا  كانت 
مصر  كانت  تونس.  يسارها  وعلى  مصر  يمينها  على 
أيضًا  تونس  وكانت  وضعها.  تغير  ثم  ملكية  دولة 
تغيرت  ثم  أيضًا.  ملكية  البايات..  حكم  يشملها 
بأربع  بعدها  والثانية   1952 العام  األولى  أحوالهما. 
سواء  كليهما  في  الجمهورية  أعلنت   .1956 سنوات 
البريطاني  االحتاللي  تحت  البلدان  كــان  بسواء 
قوية  بصورة  األحــزاب  نشطت  ذلك  ومع  والفرنسي 
من  الكثير  رغــم  السياسي  بالعمل  وقامت  فيها 
والعراق  البعيد  الشام  وفي  والمواجهات.  المتاعب 
تسعى  وكتل  ومجموعات  أحــزاب  أيضًا  هناك  كان 
أحيانا  الخفاء  في  وبعضها  العلن  في  تعمل  للسلطة 

ليبيا حسب تقارير المنظمات الدولية المهتمة بهذا 
األمر.

ليبيا،  حــول   2 برلين  مؤتمر  أعمال  انطلقت 
دولية.  منظمات   4 إلى  إضافة  دولة   15 بمشاركة 
المؤتمر  الليبية في فعاليات هذا  الحكومة  وشاركت 
المحرز  التقدم  لتقييم  المؤتمر  وجاء  األولى.  للمرة 
األول،  برلين  مؤتمر  منذ  السياسية  العملية  في 
تقرر  التي  الوطنية  االنتخابات  ملف  إلى  باإلضافة 
المرتزقة  إخراج  24 ديسمبروكذلك ملف  عقدها في 

والقوات األجنبية.
 2510 رقــم  ــن  األمـ مجلس  ــرار  قـ على  ــاًء  ــن ب
برلين  مؤتمر  مخرجات  على  صادق  الذي   ،)2020(
المتحدة  األمــم  بعثة  قامت  ليبيا،  حــول  الدولي 
ملتقى  من  األولى  الجولة  بتيسير  ليبيا  في  للدعم 
نوفمبر   15 إلــى   7 من  الليبي  السياسي  الحوار 
 75 الملتقى  جمع  التونسية.  العاصمة  في   2020
يمثلون  الذين  والرجال  النساء  من  ليبيا  مشاركا 
بدأت  الليبي.  واالجتماعي  السياسي  الطيف  ألوان 
بجلستين  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  محادثات 
بين  مباشرة  باجتماعات  واستمرت  افتراضيتين 
الخاصة  الممثلة  وقامت  الــحــوار.  ملتقى  أعضاء 
بعثة  ورئيسة  باإلنابة  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم 
البعثة  من  فريق  من  بدعم  المحادثات  بتيسير 
مركز  من  فريق  وكذلك  األقــســام،  مختلف  يمثل 
المتحدة  األمم  برنامج  قدم  كما  اإلنساني.  الحوار 
اإلنمائي الدعم التنظيمي والتشغيلي لملتقى الحوار 
ممثلو  توافق  الملتقى،  ختام  وفي  الليبي.  السياسي 
وطنية  انتخابات  إلجراء  طريق  خارطة  على  الليبيين 
في  وذلك  مصداقية،  وذات  وديمقراطية  وشاملة 
الذي  التاريخي،  اليوم  وهذا   .2021 ديسمبر   24
استقاللها  ليبيا  إعالن  منذ  عاما   70 مرور  سيصادف 
في العام 1951، كان سيمثل فرصة إلنهاء المرحلة 

االنتقالية واختيار طريق جديد للمضي قدما.
السلطة  إصالح  ضــرورة  على  المشاركون  اتفق 
بما  الصخيرات  اتفاقية  عن  المنبثقة  التنفيذية 
هيكل  وحــددوا  برلين،  مؤتمر  وخالصات  يتماشى 
للحكومة  ورئيسا  الرئاسي  المجلس  واختصاصات 
منفصال عن المجلس، وهذا هو أول التعديالت على 
رئيس  تعتبر  كانت  التي  الصخيرات  اتفاقية  هيكلية 
المجلس  وكان  أيضا،  للحكومة  رئيس  هو  المجلس 
فقط.  أعضاء   3 إلى  فقلص  أعضاء   9 من  مكونا 
المناصب.  لهذه  الترشح  معايير  أيضا  حددوا  كما 
الترشح  ومعايير  االختصاصات  وثيقة  وشكلت 
الرسمية  المخرجات  المشاركات  عن  الصادر  والبيان 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  من  الجولة  لهذه 

الذي اعتبر خارطة طريق للوصول إلى االنتخابات.
قائمة  ليبيا  في  المتحدة  األمــم  بعثة  أعلنت 
رئيس  ومنصب  الرئاسي  للمجلس  المرشحين 
المجلس  لعضوية  مرشحا   24 اعتماد  وجرى  الوزراء، 
الذين  من  العديد  القائمة  تضمنت  وقد  الرئاسي، 
البلد،  بها  تمر  التي  السياسية  األزمة  في  تسببوا 
عقيلة  السيد  تضم  مثال  القوائم  إحــدى  فكانت 
صالح كرئيس للمجلس )بعد أن تعهد بترك رئاسة 
باشاغا  والسيد  الجنوب(  من  لشخصية  البرلمان 
هي  الدبيبة  المنفي-  قائمة  أن  إال  حكومة،  رئيس 

التي حظيت بالترشيح.
عقيلة  السيد  دفع  عقيلة–باشاغا  قائمة  فشل 
البرلمان،  رئاسة  عن  بالتخلي  لوعده  التنكر  إلى 
رئيس  انتخاب  في  التفكير  حــول  جــدال  ــار  أث مما 
تمكن  صالح  عقيلة  السيد  أن  إال  للبرلمان،  جديد 
الجدل  ذلك  رغم  البرلمان  رئاسة  إلى  العودة  من 

ومحاولة إبعاده.
القائمة  وزراء  رئيس  باعتباره  الدبيبة  كلف 
يجري  أن  المأمول  وكان  وزرائه،  باختيار  المرشحة 
على  وتشرف  البلد  تدير  مصغرة  حكومة  تكوين 

ظل  وكلها  المثال(.  سبيل  على  )الشيوعيون  كثيرة 
يتردد  صوت  واإلصالح.  واالستقالل  بالحرية  يطالب 
المظاهرات  خالل  من  بقوة  والساحات  الشوارع  في 
بعض  في  وقاتلة  دامية  كانت  التي  والمواجهات 

األحيان.
لها  الحقًا  صدى  ستجد  والجماعات  األحزاب  هذه 
فيه.  لبس  ال  واضحًا  وتقليدًا  ومحاكاة  تأثرًا  ليبيا  في 
والصراع  األربعينيات  في مخاض  ذلك  تم  البداية  في 
عتبة  إلــى  للوصول  تواطئة  البالد  شهدته  ــذي  ال
وظلت  قصيرة.  بفترات  االستقالل  بعد  ثم  االستقالل 
واقع  في  معا  والنظر  التجربة  لقصر  الليبية  األحزاب 
القادم  الصوت  وتقلد  بوضوح  الصدى  تــردد  األمــر 
على نحو الغموض فيه. وحدث الخوف والتوجس من 

انتقال العدوى بطريقة غير سليمة إلينا.
والذي  االستقالل  أعلن  الذي  إدريس  للملك  كان 
اعتبارًا  القريبة  في مصر  ومنفاه  عاش سنوات هجرته 
من نهاية 1922.. كان له رؤية في وجود األحزاب أو 
انتشارها في األصل. أخذ منها موقفًا لم يكن عدائيًا 
شراكها.  في  الوقع  عن  ينأى  موقف  وإنما  مضادًا  أو 
وزعماءها  رجالها  ــرف  وع مصر  فــي  عايشها  لقد 
وجداالتها  وحوارتها  وصحفها  نشاطها.  من  وأقترب 
مقارها  وفي  األرصفة  وفوق  البرلمان  في  وصراعاتها 
يوم  كل  أيضًا  وعلم  بالزحام  المليئة  القاهرة  بشوارع 
نكثوا  الذين  أعضائها  بعض  حتى  أو  بتصفياتها 
العنف عبر تلك  بلغ أقصى درجات  بعهودهم بأسلوب 
البرلمان بل  العدالة ومقر  أمام قصور  الشوارع وحتى 

لالنتخابات  اإلعــداد  وهــي  رئيسية  ملفات  ثالثة 
المواطنين،  حياة  وتيسير  الدولة  وتوحيد مؤسسات 
تدخالت  من  يسلم  لم  الحكومة  تشكيل  أن  إال 
وزارة   27 فشملت  السياسي،  المشهد  متصدري 
التشكيلة  وتمرير  هؤالء  إلرضــاء  دولة  وزارات  و6 
كان  كما  كــفــاءات  حكومة  تكن  ــم  ول ــة،  ــوزاري ال
يمثلون  وزراء  ضمت  ترضية  حكومة  بل  يفترض، 
على  المهيمنة  باألجسام  صلة  ذات  شخصيات 
األداء  في  الفشل  كان  لهذا  السياسي،  المشهد 

متوقعا.
وتعددت  االنتخابات،  تنجز  ولم  ديسمبر   24 مر 
قانون  ــى  إل البعض  أرجــعــهــا  الــفــشــل،  تفاسير 
ترشح  إلــى  اآلخــر  والبعض  المعيب،  االنتخابات 
لم  االنتخابات  أن  والنتيجة  بعينها،  شخصيات 
جديدة  إشكالية  عن  إنجازها  عدم  وأسفر  تنجز، 
ملتقى  طريق  لخارطة  البرلمان  تفسير  في  تمثلت 
نهاية  هو  االنتخابات  فشل  أن  اعتبروا  حيث  جنيف، 
أسباب  معالجة  محاولة  عن  وعوضا  دبيبة.  لحكومة 
العمل على إحقاقها  إنجاز االنتخابات، ومحاولة  عدم 
فشل  أسباب  الحكومة  بتحميل  فقط  البرلمان  اهتم 
االنتخابات، وبالتالي عملوا على إسقاطها من خالل 
االتفاق على التعديل الدستوري 12 وتكليف حكومة 
آخر مشاغل  االنتخابات  الحديث عن  جديدة، وأصبح 
أن  األمر  هذا  في  الغائب  أن  على  الليبي.  البرلمان 
واتفاقية  الطريق  خارطة  حزمة  من  جزء  الدبيبة 
لحزمة  األساسية  المكونات  أحد  أنه  أي  الصخيرات، 
فليس  وبالتالي  عنها،  منفصال  وليس  التفاهمات 
الرئاسي،  المجلس  على  أو  عليه  واليــة  للبرلمان 
الوضعية  من  ينال  ال  الحكومة  من  التقة  وسحب 
يمكن  مــا  فأعلى  الحكومة،  لرئيس  القانونية 

للبرلمان فعله هو المطالبة بتغيير الحكومة فقط.
ال  جديدة  أزمة  في  البلد  البرلمان  أدخل  هكذا 
الحكومة  قسمت  التي  األولــى  األزمــة  عن  تختلف 
فشل  وكما   ،2016 العام  في  الدولة  ومؤسسات 
إنهاء  إلى  بالليبيين  الوصول  في  الصخيرات  اتفاق 
كل  يمثل  جديد  برلمان  وتعيين  االنتقالية  المراحل 
فشلت  التشريعية،  السلطة  ملف  ويعالج  الليبيين 
العام  في  إفشاله  جرى  ما  إنجاز  في  جنيف  مخرجات 
2016 لتستمر أزمة تعدد مؤسسات الدولة والقضاء 
وحل  االنقسام  إلنــهــاء  ــادة  ج مــحــاوالت  أي  على 
والليبيون  كدولة  ليبيا  منها  تعاني  التي  المشاكل 

كمواطنين في هذه الدولة.
ما زال المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة الوحدة 
التي  الــدول  وحتى  الشرعية،  الحكومة  باعتبارها 
كما  االستقرار،  حكومة  تشكيل  بمباركة  سارعت 
اعترافا  تعلن  ولم  مباركتها  عن  تراجعت  سميت، 
لم  الوفاق  حكومة  أن  وكما  الحكومة.  بهذه  صريحا 
أن  عن  عحزت  الوحدة  وحكومة  وفاق  حكومة  تكن 
فحكومة  الليبي،  التراب  كل  على  سيطرتها  تفرض 
االستقرار أسقطت كل استقرار ممكن قبل أن تستلم 

مهامها، هذا إن تمكنت إن تستلم هذه المهام.
المرجعيات  غياب  في  هي  الحقيقية  اإلشكالية 
واللوائح  القوانين  تفسير  على  تهيمن  التي 
حسب  له  يحلو  ما  يفسر  فكل  وبالتالي  الصادرة، 
رؤيــة  الحائط  بعرض  ضــاربــا  ورؤيــتــه  مصالحه 
يتعمق  الخالف  أصبح  لذلك  وتفسيراتهم،  خصومه 
من  فريق  مصالح  سحب  أو  أضر  ما  أمر  حدث  كلما 
حيث  أممي،  منتج  هي  مثال  جنيف  مخرجات  الفرقاء. 
بالتعاون  الليبي  الحوار  ملتقى  الطريق  خارطة  صاغ 
ملفات  في  وضمنت  األممية،  البعثة  مع  والتنسيق 
هذه  تفسير  فإن  وبالتالي  الدولي،  األمن  مجلس 
وملتقى  األممية  للبعثة  أصيل  حق  هو  الخارطة 
قبل  من  تفسيرها  في  والخوض  الحوار،  مجلس 
إال،  ليس  الموقف  لتأزيم  الصراع هو محاولة  أطراف 
الحلول  لمنافذ  وسد  البالد  بمستقبل  عبث  وبالتالي 

الممكنة.

فشل قائمة عقيلة–
باشاغا دفع السيد 

عقيلة إلى التنكر 
لوعده بالتخلي 

عن رئاسة البرملان  
مما أثار جدال حول 
التفكير في انتخاب 

رئيس جديد 
للبرملان إال أن السيد 

عقيلة صالح تمكن 
من العودة إلى 

رئاسة البرملان رغم 
ذلك الجدل ومحاولة 

إبعاده

كان للملك إدريس 
الذي أعلن االستقالل 

والذي عاش سنوات 
هجرته ومنفاه في 

مصر القريبة اعتبارًا 
من نهاية 1922.. 

كان له رؤية في 
وجود األحزاب أو 

انتشارها في األصل
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وفي داخله أيضا.
يحدث  الــذي  لهذا  شديد  باختصار  رؤيته  كانت 
بعد  تصل  لم  العربية  الشعوب  أن  في  تتحدد  حزبيا 
والمعرفة  الكافي  السياسي  النضج  من  مرحلة  إلى 
األحزاب  لمفهوم  وإداركًا  وعيًا  تؤسس  التي  الحقيقية 
وأميركا.  أوروبــا  مجتمعات  في  تدور  التي  بالصورة 
إلى  المتباعدة  العربية  األقطار  هذه  في  وجودها  وأن 
ولديه  بهمومه  سينشغل  )كل  والتقاطع..  التنافر  حد 
الجراح  من  المزيد  إلى  يدعو  ما  وليس  يكفيه  ما 
المتخلفة  المنطقة  عبر  هذا  وجودها  والدمامل(.. 
هوة  من  ويزيد  التقدم  نحو  المطلوبة  حركتها  يعين 
الفتن  من  المزيد  إلى  وصــوال  واالختالف  الشفاق 
تحريك  عن  التتورع  التي  الخارجية  األطراف  وتدخل 
وراء  من  ولو  األمر  لزم  إذا  واحتضانها  األحزاب  تلك 

الستار.
الملك عنيفا في رأيه ضد األحزاب بصورة  لم يكن 
بأن  ويرى  هادئًا  سياسيًا  موقفًا  كان  لكنه  مباشرة. 
إلى  الشعوب  تصل  حتى  بتأسيسها  يحن  لم  الوقت 
الملك  السياسيين  والفهم  الوعي  متقدمة من  مرحلة 
هذه  خاض  جيل  من  رجــاًل  الظروف  هذه  تحت  كان 
مرت  التي  والتقلبات  والصراعات  والحروب  األحداث 
هذه  في  األحــزاب  أدوار  وشاهد  والمنطقة  بالعالم 
الساعة..  مدار  على  المملة  السياسة  لعبة  اللعبة. 
السياسي  الموقف  هذا  في  الكثيرون  ورأى  والزمن. 
ورياح  عواصف  وسط  والحكمة  الرزانة  من  الهادئ 

المنطقة التي ال تهدأ على اإلطالق.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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حان  مظلم،  جاف  حار  وبعد صيف  المتخاصمين،  الطرفين  بين  واإلغراء  اإلغواء  محاوالت  فشل  بعد 
فتحي  البرلمان  وزراء  فرئيس  العسكرية  وربما  السياسية  و»المنابشات«  التحرشات  موسم  دخول 
باشاغا بدأ »ينابش« رئيس وزراء العاصمة عبدالحميد الدبيبة لدخول طرابلس العاصمة في األيام 
القريبة المقبلة حيث بدأ باشاغا تحرشاته السياسية بتصريح دبلوماسي طالب فيه السيد الدبيبة أن 

يسلم السلطة... وإال....!
وأنه »ال يروق له الحرب وسيل الدماء، ولكنه على استعداد أن يخوضها« من أجل تحقيق شرعيته 

في حكم الوطن من العاصمة طرابلس.
ومن الجانب اآلخر، صرح الدبيبة بأنه هو »صاحب الشرعية«.

وبين شرعية هذا الطرف أو ذاك تقف األمم المتحدة والواليات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا وحتى مصر وتركيا موقف المتفرج على »صراع الديوك«!

هذا التحرش السياسي جاء بعد قرابة ستة أشهر من اإلغواءات السياسية التي وصلت إلى إغرءات 
بتسليم  إلقناعه  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء  لرئيس  سيادية  وسلطات  مالية 

السلطة بعد رفض األخير التنحي عن منصبه.
تطور األمر أخيرًا من مرحلة التحرش السياسي إلى مرحلة التحرش العسكري بعدما جهز باشاغا 
تكون  قد  مسلحة  مليشيات  من  بدعم  السلطة  وتسلم  المقبلة  األيام  في  العاصمة  لدخول  قواته 

داخل طرابلس أو في محيطها.
تجهيز  الدبيبة  فأعلن  منتخبة،  لحكومة  إال  السلطة  لتسليم  الرافض  الدبيبة  من  كان  فما 
مليشياته ودعمها بـ1.7 مليار دينار ليبي )340 مليون دوالر( في ذكرى »صد« قوات الجيش الليبي 
على  المقبل  الهجوم  يصد  أن  قادر  أنه  على  رسالة  في  طرابلس  دخول  من  حفتر  خليفة  بقيادة 

العاصمة.
وهل ستقف تركيا موقف المتفرج؟

مع  تقف  وقد  الطرفين،  بين  الحرب  توقف  فقد  ليبيا  في  مستقبلها  بخسارة  تسمح  لن  تركيا 
المنتصر بشريطة حفظ غنائمها.

وقد  وعسكري،  مدني  بين  شخص  مئة  وجرح  وفات  إلى  قاد  الطرفين  قبل  من  »التنابش«  هذا 
يقود إلى معركة دموية تفقد فيها األلوف بين قوات المليشيا المتواجدة داخل وفي محاور طرابلس.

بدأت اآلن هذه المعارك فعليا داخل طرابلس، وقد تنتشر إلى مناطق أخرى مثل مدينة الزاوية، 
ومدينة مصراتة موطن الجانبين المتخاصمين.

تماما مثل معركة »صراع الديوك« فلكل جانب أنصاره وخصومه.
فمجلس البرلمان يشجع الطرف األول بالدخول إلى طرابلس ومخاصمة الطرف الثاني على الحكم 
من العاصمة ليتحكم في مؤسسات سيادية متمثلة في المصرف المركزي )جيب ليبيا(، والمؤسسة 

الليبية للنفط )البقرة الحلوب(.
وقوات مليشيات طرابلس تساند الطرف الثاني لحماية مكاسبها المادية في العاصمة

للتذكير  العاصمة  على  العدوان«  »صد  بذكرى  االحتفاء  العاصمة  حماية  بحجة  الدبيبة  قرر  فقد 
بمحاولة دخول الجيش الليبي إليها )2020-2018(.

وبنظرة محايدة ومسافة واحدة من الطرفين المتخاصمين على »الشرعية« السياسية ومشروعية 
الحقوق  بمنطلق  يفكران  فالطرفان  الواقع  أرض  على  سياسات  من  ذاك  أو  الطرف  هذا  يتبناه  ما 
والغنائم، وليس الواجبات وما يستطيعان أن يقدماه للوطن المبتلى بهما وبغيرهما من ذوي الفكر 

الفوضوي مما تبقى من خردة الفكر الثوري المظلم.
عودة إلى الوراء توضح أن قرار البرلمان بتفويض )باشاغا( رئيسا للوزراء كان خاطئا مثل قرارهم 
بعدم المصادقة على رئيس حكومة الوفاق )فايز السراج( حيث إن القرارين كانا سببًا في تأخير قيام 
االستقرار  وراء حالة عدم  المغلوطة كانت  الليبي بحساباتها  النواب  قرارات مجلس  الدولة، فمجمل 

في ليبيا.
هذه القرارات غير المدروسة أدت وما زالت تؤدي إلى سقوط الكثير من أرواح المواطنين الذين 

»ال لهم ناقة وال جمل« في هذه الخصوم وهذه التحرشات السياسية منها والعسكرية.
ليبيا الوطن تناديكم إلنقاذها، وليس التعايش على أنقاضها.

ليبيا... تقرأ من جهتين وتحب من كل الجهات.

األكل  لتحضير  طينية  آنية  هو  الطاجين  أو  الطاجن  الطبخ،  أدوات  صناعة  تطور  وقبل  األصل  في 
الطين، ثم تطورت صناعته وأصبح يصنع من عدة معادن  التقليدي كليًا من  الطاجن  إناء  ويتكون 
لهجتنا  في  به..  الطعام  التصاق  تمنع  بمواد  الداخل  من  يُطلى  وصار  بل  وغيره  األلومنيوم  منها 
المحلية وإضافة إلى الوصف السابق يقصد بالطاجين ليس اإلناء فقط ولكن ماهية األكل الموجود 

به.. فيقولون »طاجين حوت« »طاجين دجاج«... الخ.
آخر  معنى  عن  للتعبير  المحلية  لهجتنا  في  »طاجين«  لفظ  باستخدام  فتهتم  السطور  هذه  أما 
وحالة معينة تعني »االستغفال والخداع«.. فعندما يقال لك كالم لدفعك لفعل غير محمود العواقب، 

ينبهك من يهمه أمرك ويقول لك احذر إنه »طاجين«.. أي ينبهك لكي ال تتورط في ذلك األمر.
على  الشخص  »حمل  لغة  يعني  الذي  »االستدراج«  هو  المقصود  المعني  أن  أيضًا  تقديري  وفي 
أن يفعل شيئًا باإلغراء أو الحيلة«.. ولذا »الطاجين« بالمعنى المجازي وحسب لهجتنا الليبية يعني 
ن منك، أو  استدراجك إلى مهلكة من خالل خِدعة وحيلة، وهي الوسيلة التي يلجأ إليها عدوك للتمكُّ

لحصاد منفعة ما.
قد يقول البعض أن االستدراج نوع من اإلكراه الخفي ولكن الرأي المقابل يقول أن استدراج أي 
شخص ال يصل بأي حال من األحوال إلى مرحلة اإلكراه الذي يعدم اإلرادة، بل يقتصر على إغرائه 

على ارتكاب ذلك الفعل، والذي كان عليه أال يستجيب له.
حاولت أن أعرف ما العالقة يا تُرى التي ربطت بين »الطاجين« والخداع واالستغفال واالستدراج 

والتوريط والسبب الذي استوجب اجتراح ذلك المعنى في لهجتنا المحلية؟
لم يتضح لي سر العالقة وال سر دخول كلمة »طاجين« للتعبير عن كل ما ذكرناه.. ولكن ربما 
دخوله  قبل  رؤيته  عند  اإلعجاب  وتستحق  تنال  التي  المتنوعة  بمكوناته  »الطاجين«  أن  المقصد 
للفرن، قد تتغير نتيجة اإلعجاب ألنه سيذهب نار الفرن وقد يحترق في الفرن! فتكون تلك النهاية 

السيئة التي يحذرون منها.
من  بأن  تشعر  بأن  مؤلم  شعور  إنه  للعالقات،  مقبرة  االستغفال  يكون  االجتماعية  العالقات  في 

يستغفلونك يعتبرونك ساذجًا، فأسوأ ما قد تشعر به أن تشعر بأنك مُستغَفل.
وتقديري أن هناك فرقًا بسيطًا بين االستغفال والكذب، ولكن كل شخص يستغفل من حوله هو 
كاذب، ألنه أظهر لهم شيئًا وأخفى شيئًا آخر، تمامًا كما النفاق.. واالستغفال هو االستخفاف بعقول 

اآلخرين وخيانة ثقتهم.
لصدام  قالت  األميركية  السفيرة  أن  يروى عن  ما  نستدعي  أن  يمكن  معنى »طاجين«  ولتقريب 

حسين
االطمئنان  بعث  مما  الكويت  مع  دفاع  اتفاقية  هناك  ليس  أنه  الكويت  غزو  بنيته  علمت  عندما 
الضربة  وكانت  وحلفاؤها  أميركا  تدخلت  أن  بعد  للمحرقة  استدراجه  وجرى  بالغزو  فقام  نفسه  في 

القاضية لنظام صدام في العراق حينها.
وفي سياق استخدام الحيل والخداع ال بأس من اإلشارة إلى ما يسمى بـ»الحيل الست والثالثين« 
وهي مجموعة من الحيل أو التكتيكات من التراث الصيني والتي يمكن استعمالها في السياسة أو 
)إيجابيًا( على عكس  الثقافة الصينية استعمال الحيل والتفطن لها أمرًا  في الحياة اليومية.. وتعتبر 

العديد من الثقافات األخرى التي ترى استعمال الحيل أمرًا ال أخالقيًا.
كيف يجري استدراجك للطاجين؟
او كيف يجري »جرك للدخول في

ورطة«!؟
هناك أحد التفسيرات األولية

حيث  والوقت،  الجهد  توفير  إلى  عام  بشكل  نميل  إننا  تقول..  والتضليل  الخداع  سهولة  حول 
والتدقيق  والتمحيص  التحليل  في  الجهد  بذل  لها عوضًا عن  يتبادر  ما  اللجوء ألول  أدمغتنا  تفضل 
لكل ما يقال.. ويفترض أن معرفة هذا العيب في طريقة تفكيرنا، ستساعدنا، على األقل، في االنتباه 
مما  نتأكد  كي  والتساؤل  التوقف  دائمًا  يستحق  األمر  لخداعنا.  محاوالت  هناك  تكون  عندما  أكثر 

نسمعه أو نقرأه، فربما ما نتبناه ليس له أساس، وننجو حينها من الطاجين.
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هراء أنيق

ذلك  وكان   ،»Sally Rooney روني  »سالي  اسم  أمامي  ظهر  فقط،  قليلة  أيام  منذ 
في سياق حملة ضدها في إسرائيل باعتبارها »معادية للسامية«، التهمة الجاهزة لدى 
الصهيونية وكيانها إسرائيل لكل من ينتقد إسرائيل وممارساتها العنصرية والوحشية 

ضد الفلسطينيين.
سالي روني هذه روائية وكاتبة أفالم أيرلندية من مواليد 1991، نشرت ثالث روايات 
أين  الجميل،  العالم  و»أيها   2018 عاديون«  »أناس   ،2017 األصدقاء«  مع  »محادثات 
على  الموافقة   2021 سنة  رفضت  عندما  إسرائيل  في  ضدها  الحملة  وتفجرت  أنت«. 
العبرية من قبل دار نشر إسرائلية  العالم الجميل، أين أنت« إلى  ترجمة روايتها »أيها 
اسمها »دار نشر مودان«. وقد أوضحت روني موقفها هذا بالقول »ببساطة ال أرى أنه 
إسرائيلية  ]نشر[  مع شركة  عقد جديد  ]توقيع[  قبول  الحالية  الظروف  في  الصائب  من 
التي  الفلسطيني  الشعب  العنصري و]ال[ تدعم حقوق  التمييز  علنا عن  بنفسها  تنأى  ال 
المقاطعة  »حركة  إليه  تدعو  ما  مع  هذا  في  تتضامن  وأنها  المتحدة«  األمم  قررتها 
تقوم  بأنها  روني  وصفتها  التي  الفلسطينية،  العقوبات«  وفرض  االستثمارات  وسحب 
نظام  مواجهة  في   ]...[ جذري  نحو  على  عنفية  غير  وأنها  للعنصرية  مضادة  »بحملة 
ترحب  أنها  على  مشددة  مهلك«،  بشكل  أخرى  إنسانية  حقوق  وانتهاكات  عنصري 

بالموافقة على ترجمة روايتها إلى العبرية، ولكن من قبل دار نشر غير إسرائيلية.
وفي ردة فعل داخل إسرائيل على هذا الموقف اإلنساني النبيل جرى سحب كتب روني 
من أرفف بعض المكتبات. إال أن دار مودان التي سبق لها ترجمة روايتين لروني، والتي 

رفضت هذه األخيرة توقيع العقد الثالث معها، أعلنت أنها ستستمر في بيع كتب روني.
موقف روني هذا وقرارها نال، من جانب آخر، تأييد سبعين كاتبًا وناشرًا مهمًا. ومما 
التواطؤ  إنهاء  الدوليين  زمالئهم  من  الفلسطينيون  الفنانون  »طلب  البيان  في  ورد 
أخالقي  التزام  منا  للكثيرين  بالنسبة  وهذا  اإلنسانية،  لحقوقهم  إسرائيل  انتهاكات  مع 
واضح«. كما ورد: »إن رفض سالي روني توقيع عقد مع ناشر إسرائيلي رئيسي–يسوّق 
التي  المتزايدة  المظالم  على  نموذجي  رد  بالتالي  اإلسرائيلية–هو  الدفاع  وزارة  عمل 
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقرير  إلى  البيان  وأشار  بالفلسطينيين«.  تُلحق 
العنصري  الفصل  ترتكب جرائم  أن »إسرائيل«  فيه  وورد  الماضي  أبريل  الذي نشر في 
واالضطهاد. جدير بالذكر أن روني كانت واحدة من أكثر من 16000 موقع على رسالة 
وغير  فوري  »وقف  إلى  الوقت  ذلك  في  داعية  الماضي،  مايو  في  العنصري  الفصل  ضد 

مشروط للعنف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين«.
للضمير  محكًا  الفلسطينية  القضية  أعتبر  أنني  مرة،  من  أكثر  وكتبت  دائمًا،  آمنت 
اإلنساني. فال يحتاج المرء إلى أن يكون عربيًا، أو مسلمًا أو مسيحيًا، ليقف ضد إسرائيل 

باعتبارها كيانًا عنصريًا دينيًا استيطانيًا وممارساتها الالإنسانية ضد الفلسطينيين.
وهنا نضع موقف روني وزمالئها أمام العرب الداعين إلى »التطبيع« مع إسرائيل. وأنا 
الذين أصبحوا يسخرون  العاديين  العرب  وإنما عن  العربية  األنظمة  أتحدث عن  هنا ال 

من معارضي »التطبيع« على اعتبار أن خطابهم »قومجي عربي باٍل«.

أنا أعي جيدًا، أنني منطلق مسرعًا نحو الثمانينيات! ومنتبه كثيرًا لما يكتبه من اقتربوا من 
أنني  الرغم من  على  يكتبون،  مثلما  وبالغة  بجمال  أنني كتبت،  أذكر  ال  ولكنني  السبعينيات، 

أكتب يوميا، فمن تأخذه الكتابة، والقراءة يصبح يتنفس من خاللهما.
التسليم بأنني في طريقي نحو تسليم  الباطن يرفض  وكثيرًا ما سألت نفسي، هل عقلي 
أعجز عن مجاراتهم ودقتهم، وبالغتهم في وصف واقع حال من  أنني  أم  الطارقات(؟  )تسليم 
هم في عمري، إنهم يتناولون مواضيع، وأحداًثا يومية بسيطة، يجيدون وصفها، وعلى الرغم 
من أنني منتبه إليها، فإنني ال أتذكر أنني أراها مثلما رأوها، فإليكم، على سبيل المثال، هذا 

الوصف:
» .. نجلس معًا في المساء، أنا وزوجتي، هي على مقعدها، وأنا على مقعدي في مواجهتها. 
أرتديها حتى  التي حاكتها لي، ظللت  الكنزات  أخرى! كثيرة هي  إنها تحوك لي كنزة صوفية 
وأحدق  من صنعها!  ألنها  عزيزة  فهي  منها  أي  عن  أتخلى  أن  أود  ال  خيوطها.  نسلت  بعدما 
إلى  تهب  جانبي،  إلى  وهي  انقضت  كلها  زواجنا،  على  سنة  وأربعون  سبع  مرت  لقد  إليها، 

معونتي كلما دعت الحاجة!«
ثم تقول لي بغتة: »ها أنت تتنهد مرة أخرى .. « فأتساءل مستغربًا: »حًقا، هل تنهدتُ؟«. 
وأحدق إليها، وأقول في نفسي: »كانت رائعة الجمال، شعرها في لون القمح، يطير فوق رأسها 
اللون،  فاتحة  بشرتها  كالخواتم.  أطرافه  واستحالت  الكتفين،  وعلى  عنقها،  فوق  ويستريح 
تزينها حمرة طبيعية في الصيف والشتاء، فزادتها جمااًل. أقول لها: »كم كنت ما زلت جميلة 
مضى!  أسبوع  منذ  قصه  ويتعين  طال،  شعرك  أن  أيضًا  وأعرف  ذلك.  »أعرف  تقاطعني:   »..
التي زرعتها الشهر  الطفيلية من جانب األزهار  النباتات  ثم ال تنس أنك كنت تريد أن تقتلع 

الماضي«.
هذا.  مقالي  مقدمة  في  وصفتها  كالتي  بجلسة  هنأت  وما  السابع،  منتصف  العقد  تجاوزت 
التي  الشعيرات  بتلك  فرحت  عندما  مثلما كنت  الدوام،  على  منطلًقا، مستعجاًل  زلت  وما  كنت 

نبتت تحت إبطي!
لطبيب  أشتكي  أن  أريد  وال  أكابر  أنني  أعترف  تجاهلته؟  أنا  أم  عني؟  غفل  الزمان  هذا  هل 
رفع  وبين  بيني  يحول  أصبح  األيمن،  كتفي  في  يتزايد  ألمًا  »إن  مثاًل:  له،  أقول  كأن  شاب، 
أنه  أعلم  النوم!  أثناء  حركتي  وبين  بيني  يحول  بدأ  واآلن  النافذة،  جوار  إلى  ونقله  الكرسي 
أقول:  أن  رغبة  وتتملكني  حاج!«  يا  »العمر  ساخرًا:  آخر،  بمعنى  أو  متبسمًا،  لي  يقول  سوف 
من  بداًل  الحقن  لي  فيصرف  غضبي،  بسبب  مني  ينتقم  أن  أخشى  ولكنني  بحاج!«  »لست 

األقراص الدوائية!
أثناء  أسرع  أن  تريدني  ال  فهي  الطبيعية،  ألوامري  اليسرى،  ركبتي  انصياع  عدم  وأتجاهل 
جولتي الصباحية، والواقع أطراف أخرى متضامنة معها. وأتذكر على الفور والدتي التي كانت 
يديك  بين  لك  كله  العالم  ألن  اآلن،  فيه  ترغب  ما  فافعل  شين!  »الكبر  لي:  تقول  ما  كثيرا 

اآلن!«
وأقول لها في سرى: »كوني هانئة! )وآخذ حقي ونص الباطل(« . البارحة قلت البني، الذي 
فقد بعضًا من طواحين أسنانه، وابيضّ شعره، وانتبهت إلى أنه يحدث، أحيانًا، نفسه وهو 
ال يدري، منذ أن تقرر موعد زفاف ابنته الثانية! قلت له: »الكبر شين! فال تعترف به أو تصادقه 
أبدًا، ولكنه شين، على كل حال، فتجاهله، افعل ما تريده اآلن .. « وأنا منتبه إلى أن قمصانه 
يسبح  وال  القدم،  كرة  يلعب  يعد  لم  وأنه  عامين!  منذ  بها  أراه  كنت  التي  تلك  الصيفية هي 
مثلما كان!« الجمعة الماضية سألته أن يأخذني باكرًا إلى شاطئ البحر ألنني أحب أن أسبح 
قبيل وبعد طلوع الشمس مباشرة. وبالفعل أخذني ولكنه لم يشاركني السباحة، فما إن بللت 
جسدي بما البحر حتى عدت وجلست بجواره وسألته، لماذا ال يسبح فالماء في شهر أغسطس 
يكون دافًئا في الصباح، هكذا تكون شواطئ بنغازي في شهري الصيف األخيرين دافئة والبحر 
)غليني(، وال أدري كيف أتممت األغنية في حضوره. »غليني ويا عين صبي واشربي واسقيني«. 
وانتبهت إلى أنني نسيت أنه ابني، بل هو أحد رفاقي، أو هكذا تصورت، ولكن لما فتح هاتفه، 
المترهل،  العجوز  له: »من هذا  قلت  البحر  عند خروجي من  لي  التقطها  التي  الصورة  ورأيت 
ولم أنتبه إلى أنه أنا إال لما رأيت فرعة السباحة التي اعتز بها والتي اشتريتها منذ أربعة عقود 

من شاطئ )جليفادا( في أثينا، كانت موديال لماركة مشهورة! ولكنها لم تعد كذلك!
فكيف أستطيع أن أكتب مثلما كتبه هذا العجوز متناواًل موضوعًا كموضوعي هذا، اختتمه 
من  المنظار،  خذ  بل  العاريتين،  بعينيك  إليه  تنظر  ال  األفق!  »األفق..  الجميلة:  الفقرة  بهذه 
الطفولية  النبتات  كاستئصال  البعيدة،  األشياء  إليك  ليقرب  يجب،  كما  وضعه  حفيدك، 
ستبقى  األزهار  أن  وتذكر  حالك،  على  تتأسف  فال  يطول.  بعدما  شعرك،  قص  أو  المتنامية، 

هناك، حيث هي، جميلة يانعة من بعد أن تبعد عنها ما نبت من طفيليات!«.
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بنبل،  يموت  أن  يود  أنه  النضج،  ينقصه  الذي  اإلنسان،  عالمة  إن 
من أجل قضية ما. بينما عالمة اإلنسان الناضج، أنه يود أن يعيش 

بتواضع، من أجل قضية ما.
• الروائي األميركي جيروم سالنجر

ما حدث في طرابلس، حدث من قبل وسوف يحدث، وتقريبا هناك 
تتوقف  لم  الساعة،  وحتى  2011م  أكتوبر  فمنذ  ذلك،  على  اتفاق 
بهذه  القائم  ماهية  أما  الليبية.  العاصمة  في  المسلحة  المناوشات 
لقادتها  وبالنسبة  بالميليشيات،  نعتها  على  اتفق  فقد  المناوشات؟ 
فقد اختفت أسماء، لكن من تبقى منهم، فهم شخصيات، قادة لهذه 
وإعالميا  رسميا  أسماؤهم  وتتردد  طويلة،  سنوات  منذ  الميليشيات 
وشعبيا. ورغم شيوع أسماء قادتها، فإن عددهم وعتادهم تتضارب 

حوله األقوال.
هذا التشخيص المادي المبتسر للميليشيات في العاصمة، يعتبر 
من جهة أنها أقوى جماعة مسلحة في ليبيا، ومن جهة أخرى أنها 
الطويلة  الفترة  وخالل  العاصمة.  لحماية  الضاربة  المسلحة  القوة 
تدعمهم  الذين  طرابلس«،  فبراير/ثوار  بـ»ثوار  يكنون  الماضية، 
يقوم  فيما  الدولة،  خزينة  من  العاصمة  في  المسؤولة  الجهات 
السكان بدعمهم بأبنائهم، لالنضواء كمقاتلين. ما عدوا في أغلب 
حموا  الذين  األبطال  فهم  العاصمة،  عن  يذوذون  كحراس  الوقت 

المدينة أكثر من مرة، ليس آخرها في أبريل 2019م.
تتخلق  جماعات  ليست  المسلحة،  الجماعات  هذه  أن  األهم  لكن 
الجهة  هذه  تتبع  نشأتها،  منذ  فالميليشيات  أحــد،  تتبع  وال  ذاتيا 
السياسية أو تلك كما في باقي البالد. وفي عراكها األخير على سبيل 

المثال: نسبت جماعة منها إلى السيد عبدالحميد الدبيبة، فيما نُسبت 
خصيمتها إلى السيد فتحي باشاغا، فهما من كانا يصرحان ويبرران 
وعليه  الشرعية!.  مصاحف  يرفع  منهما  كل  حيث  االقتتال،  دوافــع 
واآلن  إال،  ليس  جماعتين  باتت  المتقاتلة،  المسلحة  الجماعات  فإن 
كل منهما يتبع قائدا مدنيا، يرى في نفسه قائدا شرعيا له مشروع 

سياسي، هو كما يفصح عنه الساعة: مشروع واحد يدعى االنتخابات!.
إذا المحصلة األولي: أن االقتتال الحاصل في العاصمة الليبية، هو 
كتائب/ يتكون من  منهما جيش  لكل  بين شخصيتين سياسيتين، 
التسمية. يقود جيشا منهما رئيس وزراء  ميليشيات/أنصار وال يهم 
يدعى عبدالحميد الدبيبة، جاء بعملية، »وليامز القيصرية«، مندوبة 
األمم المتحدة السامية في ليبيا. هذا الرئيس معترف به دوليا، ومن 
من  السراج،  فائز  وريث  هو  هذا  وفي  استثناء!،  دون  األطــراف  كل 
الثاني،  الجيش  أما  الصخيرات«.  »اتفاق  تدعى  مماثلة  بعملية  جاء 
فينضوي تحت قيادة رئيس وزراء يدعى فتحي باشاغا، مرشح مجلس 
النواب، وهو في هذا كما وريث عبداهلل الثني، من لم ينل أي اعتراف 

ال إقليمي وال دولي، بعد اتفاق الصخيرات.
نفسه،  السابق  الحال  هو  الحالي  الحال  أن  الثانية:  المحصلة 
إال،  ليس  التفاصيل  في  فالمتغير  االنقسام،  ذات  االنقسام  وأن 
كالمناوشات األخيرة التي ظهر فيها سالح جديد، مما زاد من حدة 
االقتتال والخسائر الفادحة في األرواح. باإلضافة إلى إسقاط، طائرة 
على  وزيــادة  الغرض.  مجهولة  البالد،  شرق  في  أميركية  مسيرة 
أثناء  العاصمة  في  األميركي،  السفير/المبعوث  نورالند  تواجد  ذلك، 
االقتتال، ومقابالته المكوكية لشخصيات ليبية ذات مناصب رفيعة، 

منها رئيس مجلس الرئاسة. وهذا ما يذكر بتواجد أمين عام األمم 
اتصال  بجانب  2019م،  اقتتال  اندالع  فترة  العاصمة،  في  المتحدة 
أن  دون  حفتر.  خليفة  بالمشير  الشهير  ترامب  األميركي  الرئيس 
شواطئ  من  األميركي،  للمارينز  التلفزيوني،  باالنسحاب  نُذكر 

طرابلس لحظتها.
أي  لها  أن  أدعي  وال  أميركا،  أتهم  ال  أني  الثالثة:  المحصلة 
لكن  الليبية.  بالعاصمة  بالك  فما  العالم،  في  يحصل  فيما  دور، 
أقوى  أثناء  األميركي،  التواجد  مالبسات  إلى  وأشير  بالوقائع،  أذكر 
في  حدث  ما  إن  القائل  وسيقول  طرابلس!.  في  حصلتا  معركتين 
أشيع  ما  المتوفر،  بالسالح  والثروة  السلطة  على  عراك  طرابلس، 
مليون قطعة   20 ويتجاوز  لليبيين،  ورثه  القذافي  العقيد معمر  أن 
سالح، ما منها صواريخ بالستية، ومئات من طائرات ميج الروسية، 
كيميائي  وسالح  الثقيلة،  والمدافع  والمدرعات  الدبابات  وآالف 
وغير ذلك، ما لم تستخدم حتى اآلن، وال يعلم أحد أينها سوى اهلل 

والعالمين باألمور. وأريد أن أنوه، رغم ذلك، أني مع قول القائل.
وأن  سيئة،  بالدهم  أن  يرون  الكثر  الليبيون  هامشية:  محصلة 
ينعتونها  ما  ليبيا،  حال  يشجبون  الفاسدين  فحتى  أسوأ،  شعبها 
وكل  السماء،  من  سقطت  فالميليشيات  ذلك  وعلى  فاسدة.  ببالد 
سرت  جن  انتخبه  ما  النواب،  مجلس  خاصة  كذلك،  المسؤولين 
أيضا  فهم  هذه،  محصلتهم  على  يجمعون  أنهم  ورغم  األحمر. 
هو  كما  حالهم  في  البقاء  على  عليه،  يحسدون  بإصرار  يجمعون، 
عليه، متشبثين بالبقاء هنا، في »وادي جهنم« ما يدعى ليبيا. وال 

عجب...

كتاب  على  اطــالعــي  بعد  المالحظات  ببعض  احتفظت 
أو  الموضة،  على  ــراء  ه  )Fashionable Nonsense(
استخدام  »ســوء  األصــل  في  جانبي  عنوان  مع  أنيق،  هــراء 
ألن  الفيزياء:  عالمي  تأليف  للعلم«  بعد-الحداثة  ما  مثقفي 
فمن  الحصادي.  نجيب  وترجمة  بركموت،  وجين  سوكال 
مسبقًا  حكمًا  أو  اتهامًا  نلمس  أن  يمكن  الجانبي  العنوان 
الحداثة  بعد  ما  مفكري  أو  مثقفي،  تجاه  االستخدام«  بـ»سوء 
دعم  في  ودقيقة  معقدة  علمية  بنظريات  استعانوا  الذين 
اإلنجليزية  التوطئة  وفي  النقدية.  أو  الفكرية  أطروحاتهم 
خديعة  عن  نتجت  الكتاب  هــذا  فكرة  أن  المؤلفان  يذكر 
الحكاية  هذه  في  الخديعة  وتكمن  شهيرة،  اآلن  أصبحت 
تقليدية  غير  بتجربة  يقوم  أن  )سوكال(  أحدنا  »قرّر  الطريفة 
ثقافية- مجلة  إلى  يقدم  أن  منضبطة(:  غير  بأنها  )مسّلم 

محاكاة  االجتماعي،  النص  مجلة  مرموقة،  أميركية  علمية 
السنوات  في  راجــت  التي  األعمال  لنوع  ]بـــارودي[  ساخرة 
الدراسة،  وكانت  تنشرها.  سوف  كانت  إذا  ما  ليرى  األخيرة، 
تحوّلية  هيرمينيوطيقا  صوب  الحدود:  »تخطي  وعنوانها 
يتّضح  التي  الالمعقولة  باألحكام  تحشد  الكمية،  للجاذبية 
الدراسة  أن  غير  شواهد«.  من  لها  يُطرح  عما  تلزم  ال  أنها 
خاص  عدد  في  نُشرت  أنها  هذا  من  وأسوأ  ونُشرت،  ُقبلت 
من مجلة النص االجتماعي كرّس للرد على انتقادات وجهها 
االجتماعية.  والبنائية  بعد-الحداثة  ما  ضد  مميزون  علماء 
أكثر  يتخيلوا طريقة  أن  المجلة  وكان صعبًا على محرري هذه 
على  الشغل  خالل  ومن  أنفسهم«.  من  االنتقام  في  جذرية 
ال  أنهما  يبينان  رصينة  مجلة  فيه  وقعت  الذي  الكمين  هذا 
»الكان،  أمثال  من  كبارا  مثقفين  أن  تبيين  إلى  إال  يسعيان 
متكرر  بشكل  أساءوا  ودولوز  وبوديار،  وإريغاري،  وكريستيفا، 
أفكار  بتوظيف  إما  علميّة:  ومصطلحات  مفاهيم  استخدام 
نثر  أو  مبرّر..  أي  تأمين  دون  كّليا،  سياقها  خــارج  علمية 
اعتبار  دون  العلم  في  مختصين  غير  قراء  أمام  علمية  عبارات 
الحادة  المجابهة  هذه  خالل  ومن  معناها«.  حتى  أو  لتعلقها 
خرجت  المجردة  ــرى  األخ العلوم  من  وتخومه  العلم  بين 

المالحظات: ببعض 
الذي  الشهير  النفسي  التحليل  عالم  ضحاياهما  أول  كان 
وأساسا  الرياضيات،  على  بها  المحتفى  النفسية  نظرياته  بنى 
يتناول  الــذي  الرياضيات  فرع  الطوبولوجيا،  حول  تتمحور 
الهندسية  المواضيع  خصائص  ــرى(  أخ أشياء  عن  )فضال 
وجاهة  ورغم  ذلك.  إلى  وما  الصلبة،  واألشياء  السطوح،   –

النظرية  لُكنه  فهمه  في  عديدة  التباسات  من  عرضاه  ما 
أهمية  من  يقلل  ال  القصور  هذا  أن  أرى  فإني  الرياضية، 
فإنه  الحاد؛  العلمي  التبجح  عن  النظر  وبغض  استنتاجاته، 
مهنته  غطاس  جهد  نحترم  مثلما  جهده  نحترم  أن  علينا 
لؤلؤة.  على  يعثر  أن  دون  طويلة  لساعات  غاص  اللؤلؤ  صيد 
وإن  الرياضيات  في  عمره  من  ردحًا  غاص  الكان  أن  وواضح 
المحترفون. فالعب  الذي يصله  العمق  إلى  لم يوصله غوصه 
وهو  وفيزيائية  رياضية  قوانين  تحكمه  يفعله  ما  كل  الجمباز 
والتصفيق  اإلعجاب  من  يمنعنا  ال  وهذا  شيئًا.  فيها  يفهم  ال 
سوى  للمجتمع  ملموسة  خدمة  أي  يقدم  لم  أنــه  رغــم  له 
الفكري.  الترفيه  من  نوعًا  الكان  تحليالت  فلتكن  الترفيه. 
اقتباساته  بعض  خالل  من  الكان  يظهر  آخر  جانب  من  لكن 
إلبهار  بصرية  خدعا  يستخدم  الذي  الساحر  مثل  المشوشة 
وفي  نفسه،  للغرض  علمية  خدعًا  باستخدامه  جمهوره 
صروح  بنوا  كبار  لمفكرين  نفسه  الوصف  نجد  الكتاب  ثنايا 
بعدها،  ما  أو  البنيوية  مثل:  النقد،  في  مفصلية  أطروحات 
الحداثة  بعد  ما  تيار  أو  النسوي  النقد  أو  السيميوطيقيا،  أو 
السياق بكونهم يعكرون  عموما، والذين يوصوفون في هذه 

بركة الماء كي تبدو عميقة.
لغة  ظمأ  من  الكثير  الفيزياء  مصطلحات  أسعفت  لقد 
على  العثور  دون  نظرياته  يصوغ  كان  الذي  األدبــي  النقد 
كان  ألنه  ذلك  نستغرب  ولن  دقيقة،  أو  مناسبة  مصطلحات 
والقوانين  النظريات  من  الكثير  ابتكار  في  كبير  دور  للخيال 
قبل  الذكية  والمخيلة  الحدس  على  اعتمدت  التي  الفيزيائية 
أن تؤازرها التجربة بقدر كبير من الوجاهة. وال ننسى أن بور 
فيزيائية:  وقدة  شرح  يحاول  وهو  محاضراته  إحدى  في  قال 
بعجز  أحس  حين  أفضل.  أشرحها  كي  الشعر  لغة  إلى  أحتاج 

لغته العلمية في توصيلها.
من جانب آخر يرى مؤلفا الكتاب أنه لكي تستخدم القواعد 
بُد  ال  مجردة  إنسانية  علوم  في  الكتابة  مجازات  في  العملية 
أو  رياضية  العلمية،  األطروحة  بدقة  تمامًا  ملمًا  تكون  أن 
فيزيائية، كي تعتمد عليها في توصيل فكرتك بدقة في سياق 
أو  السوسيولوجي  التحليل  أو  النسوي  الفكر  أو  األدبي  النقد 
الذي  المنهجي  المبرر  إيضاح  األقل  على  أو  السياسي،  الفكر 
جعلك تعتمد على قاعدة رياضية أو قانون فيزيائي. فهل من 
الضروري أن يكون المفكر أو الناقد ضليعًا في النسبانية مثاًل 
أو  االجتماع  أو  السياسة  في  أخرى  مجاالت  على  يسحبها  كي 
النقد، أم تكفي جرعتها االرتيابية كي تجعله يتخذ موقفا من 

الحقيقة أو اليقين الذي يسم أحيانًا هذه الحقول التأملية دون 
هذا  ضحايا  من  العلمي.  االختبار  أو  للتجربة  خضوعها  حتى 
الكتاب المفكرة النسوية أريجاراي التي اتكأت على الرياضيات 
وصفاها  والتي  الحيض،  عملية  أو  الجنس  طبيعة  لتحليل 
والسخرية  محاولتها  ازدراء  يمكن  ال  ولكن  الفاشلة،  بالتجربة 
زاخر  نفسه  العلم  حقل  ألن  األقل  على  الشكل،  بهذا  منها 
جزءًا  شكلت  التي  المحبطة  واالستنتاجات  الفاشلة  بالتجارب 

من تاريخه ومن قدرته على التجاوز.
االستجوابي  النهج  هذا  بنا  يذهب  أن  الممكن  من  هل 
إخضاع  يحاولون  مفكرين  بين  جــدل  عن  يصدر  ــذي  ال ــ 
العلم،  جزمية  في  يشككون  أو  علمية،  لمرجعيات  مجاالتهم 
نعتبر  أن  إلى  ــ  بضراوة،  حقلهم  عن  يدافعون  علماء  وبين 
أو  له،  مبرر  ال  القمر  لمجازات  العشاق  أو  الشعراء  استخدام 
مجاله  وال  الجيولوجية  القمر  طبيعة  يعرفون  ال  طالما  هراًء، 

المغناطيسي وال وجهه اآلخر القاحل .... إلخ.
من  موقفهما  يحددان  المؤلفان  أخــرى،  ناحية  من  لكن 
من  المبهمة  التمثيالت  هذه  يستخدمون  ومفكرين  فالسفة 
غير  بعمق  القارئ  قمع  أو  اطالعهم،  سعة  استعراض  باب 
التوقف،  تستحق  بأمثلة  مستعينين  كتاباتهم،  في  حقيقي 
إلى  النقد  أو  الفكر  نقل  الذي  النتاج  هذا  يسمون  يجعلهم  ما 
ألزياء  تصميم  مجرد  أو  الموضة،  على  هراء  أخــرى،  مناطق 
يفهم  أن  دون حتى  بغرابتها  المالحِظ  تبهر  وموقتة  جديدة 

حس المغامرة أو الشطح فيها.
مثل  في  القش  رجل  أغلوطة  نلمس  أن  الممكن  من  هل 
في  الضعف  أو  القصور  حاالت  تنتقي  التي  المقاربات  هذه 
بعض السرديات اإلنسانية وتهمل نجاحاتها أو مكامن قوتها 
في أجزاء أخرى، وهي نجاحات يدين لها التطور الملحوظ في 
وفي  والنفس،  واالجتماع  السياسة  علوم  إلى  الشاملة  النظرة 

مجاالت الكتابة النسوية والنقدية وغيرها.
ينشر  الذي  والجمال  والزمان  )المكان  الذي يجعل كتاب  ما 
بيكاسو  ولوحات  إينشتاين  فيزياء  بين  العالقة  عن  الفوضى( 
مهما؟ أال يكمن سر المقارنة والتأثر والتأثير بين عالم فيزياء 
نفسه  الرياضيات  عالم  على  تعرفا  كونهما  في  رسم  وفنان 
بيكاسو  ثورة  نعتبر  أن  الممكن  من  هل  )مينكوفسكي(؟، 
ألنه  هراء  مجرد  الرابع  البعد  من  استلهمها  التي  الرسم  في 
وفيزيائيا.  رياضيا  الرياضي  البعد  هذا  معنى  تماما  يفهم  ال 
التي تعرض شظايا متزامنة  أفينيون( خصوصا،  آنسات  )لوحة 

من منظورات متعددة.
وركزا  األساس،  الفن في  إلى  يتطرقا  لما  المؤلفان  حقيقًة، 
اعتمادًا  رصين  علمي  بأسلوب  يكتبون  أنهم  يعتقدا  على من 
يفهموا  أن  دون  قراءهم  ويبهرون  العلم،  ابتكارات  على 
اإلبهام.  من  بمزيد  العلمي  الغموض  لهذا  بشحنهم  شيئًا 
اإلنسانية  العلوم  في  النثر  هذا  كل  مع  نتعامل  أن  يمكن  أال 
لم  عظام  فنانون  منها  استفاد  التي  نفسها  اإللهام  بنظرة 
طفرات  من  العلم  به  زودهم  بما  الكافية  الدراية  لهم  تكن 
يقر  ما  فوفق  األمثلة،  من  الكثير  الموسيقى  وفي  الخيال،  في 
قوانين  بكونه  سترافنسكي  الموسيقي  استخدم  كونديرا  به 
موضوعيا،  نتاجا  الموسيقى  من  ليجعل  مشروعه  في  رياضية 
فيما  الفني  النقد  في  مهمة  قفزة  الفتوحات  هذه  عن  وترتب 
سيمفونية  يعزف  هو  وبينما  موسورغسكي  أن  »يحكى  بعد. 
شومان على البيانو، توقف قبل فصل التنمية وصاح: هنا تبدأ 
الرياضيات الموسيقية. كما يذكر كونديرا في كتابه )الوصايا 

المغدورة(.
أمام  التواضع  من  يخلو  ال  )وهو  العلمي  التبجح  هذا  أن  لو 
الغموض( استُخدِم ضد بيكاسو أو دالي أو سيزان أو شومان 
أوسترافنسكي الذين استفادوا من وحي الرياضيات في ابتكار 

نقالت مهمة في مشاريعهم، فماذا سنكون خسرنا؟
من  وضــربــًا  متطرفًا  تعصبًا  الكتاب  خطاب  فــي  أرى 
المقدسة  للنصوص  الدين  رجل  احتكار  مثل  العلم،  احتكار 
التطرق  من  الهواة  أو  المجتهدين  وقمع  أصيل،  كاختصاص 
»العلم  يحولون  أريجاري،  تقول  كما  أو  يفهمونه  ال  أمر  إلى 
»يقبلن  بأال  للنساء  نصيحتها  صدد  في  جديد«  أعلى  أنا  إلى 

أو يوافقن على وجود علم كلي محايد«.
بهدوء  الحداثيين  مابعد  مــع  حسابه  يصفي  الكتاب 
في  والرغبة  الطوية  سوء  إخفاء  يستطيع  أن  دون  وحذاقة، 
ذلك  ويظهر  متبجحة،  موضوعية  صرح  فوق  مشيد  انتقام 

بداية من اسم الكتاب المستفز والتعميمي.

يوم جديد مشرق 
وعزيز

نبل سالي روني
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عدنان معيتيق: العمل الفني شاهد على جرائم اإلنسان ويفضح القتلةعدنان معيتيق: العمل الفني شاهد على جرائم اإلنسان ويفضح القتلة
قال إن »مكامن الضوء« مقاالت عن تجارب ليبية

لطبيعة  فهمك  حول  للسؤال  يقودنا  »رياحين«  كتابك   ●
التجارب العربية بالخصوص؟

واسع  واطالع  قراءات  نتيجة  باألساس،  بحث  موضوع  هو 
منذ ان تمّلكني الشغف بالرسم، فكان من الضروري معرفة 

ما هو الفن التشكيلي، وكيف يفكر رواده وما هي التجارب 
التشكيلية العربية الرائدة ولماذا رائدة أصال؟ ومقارنتها 

في  والمهم  األساس  المعيار  هي  التي  الغرب  بتجارب 
العربية  التجربة  أن  بحكم  تشكيلية،  تجربة  أي  تقييم 
بالخصوص وغيرها من األمم األخرى تشكلت بنيتها 
ومفاهيمها على األساس الغربي وشروطه، حتى تلك 
أو  مواد  واستخدام  األصل  الى  العودة  تدعي  التي 
بلكاهية  المغربي  الفنان  كاستخدام  محلية،  مفردات 
استخدام  أو  محليا،  المصنوعة  األصباغ  أو  للجلود 

وتفجير  العربي  الحرف  سعيد  آل  حسن  شاكر  العراقي 
الغرب  فلسفات  مع  تماهيا  ذلك  كان  الجمالية،  طاقاته 

تجرب  من  األوروبية  النهضة  بعد  طرحت  التي  وأفكاره 
بول كلي في استخدام الكتابة وتحويلها إلى رسم، وكذلك 

من  والعديد  لأللوان  الطيفي  التحليل  اكتشاف  عند  حدث  ما 
والفلك  والطب  كالهندسة  العلوم  مجال  في  العلمية  النظريات 

ونتائج التكنولوجيا الحديثة، فكل هذا جاء من النهضة اإلنسانية 
يعني  ال  وهذا  الحالي،  شكله  في  الرسم  جعلت  التي  أوروبا  في 
العربية  والدول  ليبيا  في  بلداننا  في  تميزنا  سمات  بال  نكون  أال 
واألفريقية، بل هناك أمثلة واضحة على النجاح في اليابان والصين 
ودول أميركا الالتينية، فدخول الفنانين بثقافتهم إلى هذا العالم 
بمالمحهم  فن  صناعة  في  لتسخيره  قبوله  يمكن  ما  كل  وقبول 

الخاصة.
● العنوان يقول أنها تجارب مختارة، ما هي معاييرك التي 

اعتمدتها في االختيارات؟
تجارب جرى اختيارها حسب رؤيتي لمستواها الفني، ومن هنا ال 
يمكن أن نحدد شروطا ومعايير منضبطة، بل هي تتبع منجز فني 
معرفي ورصيد من المعارض والمنجز على األرض الواقع، فضال عن 
القيمة التشكيلية والتي ال تخفى عن أي صاحب ذائقة فنية، فالناقد 
يجب أن يمتلك ذائقة تمكنه من معرفة الجيد من الرديء، وحتى 
الفنان يجب أن يمتلك هذه الذائقة باإلضافة إلى اطالع كبير على 
تاريخ فن وفلسفة كل التيارات والمدارس الفنية، وما جرى إنجازه 
المهم  ومن  والمحلية،  والعربية  الدولية  الساحة  على  أعمال  من 
أيضا أن يطلع الكاتب على التجربة وما يحيط بها من ظروف 
اجتماعية وسياسية واقتصادية، ومن أي مناخ تعيشه أفريقية 
على  تعمل  مجتمعة  العوامل  هذه  فكل  غيرهما،  أو  عربية  أو 

صناعة فكرة عن المنجز التشكيلي ومدى أهميته من عدمه.
وأفكارها،  موضوعاتها  في  األعمال  اتجاهات  ماهي   ●

وهل هناك عامل مشترك يجمعها؟
لإلجابة أحيلك إلى ما كتبه الناقد والفنان التونسي الكبير 
الدكتور خليل قويعة في تقديمه لكتاب بقوله »المؤلف ينفتح 
أن  حاول  وقد  العربي،  بالعالم  اإلبداع  تجارب  مختلف  على 
إنها  العربية،  البلدان  أكثر ما يمكن من  يغّطي في نصوصه 
تجربة في النظر والقراءة، ويمكن تقسيم تفرعاتها إلى أربعة 
الجمالية  القيم  وهي  المعالم،  واضحة  أبواب 
من  بصرية  شذرات  وإحياء  أوال،  والروحية 
ثالثا،  الوطن  وداللة  ثانيا،  المنسية،  الذاكرة 
الثقافي  والتراث  اليومي  تجليات  أخيرا  ثم 
الفنّ  من  بعينها  نماذج  ومن خالل  المحلي. 
التشكيلي العربي الراهن، يتطرق الكاتب في 
الجمالي والروحي، إلى صمت الشكل  السياق 
الفني وطرائق استنطاقه، وإلى ثنائية »الحركة 
والحس  الذات«  »متاهات  وإضاءة  والسكون« 

الطفولي الباكر ومخزونه الشاعري.
األبعاد  إلى  يتطرق  »كما  قويعة  ويضيف 
داخل  المشكلة  العربية  للحروف  الصوفية 
اللوحة، وإلى جمالية النشأة والتكوين والنظر 
إلى النبض األبدي للعالم وهو يستمر إيقاعيا 

كان الفن التشكيلي وال يزال 
نافدة لونية كبرى على حياة 
اإلنسان وأفكاره وأحالمه، وهو 
جسر نفسي أثير يصل الفنان 
بأسئلته القدرية بقدر ما يستشرف 
اإلجابة، ويمنح لذاته المنشغلة 
بالواقع ومجاهله فرصة رسم 
يقارب عوالمه.

وإذا كان هذا الملمح يصف 
بعضا من منطلقات الرؤية 
التشكيلية في مفهومها العام، 
لكن يظل التباين موجودا بين 
تجربة وأخرى من حيث الظروف 
واألساليب والمعالجات الفنية، 
على مستوى الشخوص وكذا 
البلدان والقارات، وإذا ما اتجهنا 
إلى التجربة الليبية والعربية 
سنضع أمامنا جملة من التصورات 
التي تحاول فهم مكونات وطبيعة 
بيئاتها المختلفة وإفرازاتها الفنية 
عبر رساميها.

الفنان التشكيلي عدنان 
معيتيق أحد المنشغلين بالكتابة 
عن هذا الفضاء وتتبع مساره في 
خارطته المحلية والعربية وحتى 
اإلقليمية، وصدر له كتاب »مكامن 
الضوء« راصدا إيقاعاته في محفله 
الليبي، كما يرى النور قريبا 
كتابه »رياحين« الذي يستطلع 
بعض التجارب العربية وأسئلتها، 
ولمعرفة روافد هذه النوافذ كان 
حوار الوسط مع الفنان والذي جاء 
ألوانا على النحو التالي.. الكاتب  يباحث  المنسية،  الذاكرة  سياق  وفي  العين.  أمام 

قصر  في  »خافتة  ألوانا  وتغازل  الذكريات«  ركام  »تطارد  وظالال 
العالمات  ومختلف  والخط  اللون«  »ذاكرة  يستدرج  كما  التيه«، 
الساكنة في المناطق الالمغزوة للذاكرة، باتجاه استعادتها داخل 
القراءة البصرية، وبين طيات الخطاب، فيما يعمل في سياق ثيمة 
الوطن على ربط الشكل الفني بقيم الوطن والسلم والحرية، حيث 

»الرسم وطن للحلم«، بل وتحقيق إبداعي لحلم الوطن«.
● في »مكامن الضوء« كانت اإلطاللة محلية، ما وجه التشابه 

واالختالف بين التجربة الليبية ونظيرتها العربية؟
في »مكامن الضوء« كانت مقاالت عن تجارب ليبية منها الرائدة 
واألخرى الشابة منذ فترة التسعينيات، وهذه الفترة التي أعتبرها 
أهم مراحل التشكيل الليبي التي تشكل فيها الفهم الصحيح بعد 
تجارب  وظهور  متخصصة،  كليات  من  التجارب  من  العديد  تخرج 
أخرى مهمة تحمل ذائقة مطلعة ومثقفة زادت من ثراء المشهد، 
مصادر  في  تقارب  هناك  كان  واالختالف  بالتشابه  يتعلق  وفيما 
العربية  التجارب  إال أن بعض  الغرب،  والتأثير من مدارس  اإلهام 
وتونس  والمغرب  وسورية  والعراق  ولبنان  مصر  مثل  بلدان  في 
واستلهام  بالطويلة،  ليست  زمنية  بفترة  سابقة  كان  والسودان، 

التراث والموروث الشعبي كل حسب بيئته وشكله.
● من خالل تتبعك لمسيرة الفن التشكيلي على المستوى 

المحلي والعربي، أين تطور وأين تراجع في كليهما؟
التجارب الرائدة كانت أكثر تطورا من األخرى الالحقة، ألسباب 
منها االطالع والدراسة الصحيحة وسعة األفق المعرفي للفنانين، 
تزويرها  الممكن  من  أصبح  التشكيل  أمور  من  فكثير  اآلن  وأما 
العمل »الديجيتل« فالكثير ال يرسم  الناس بها من خالل  وخداع 
الحديثة، وهذا  الرسم  الكمبيوتر وبرامج  بل يتكئ على ما يفعله 

غير صحيح ألن هذه التقنية ليست الفنان وال تحل محله بل يجب 
أن تكون أداة الفنان يستعملها برؤيته وخبرته، كاألدوات األخرى 

التقليدية من الفرشاة والسكين واألقالم وغيرها.
● هل المست انطباعا نقديا عربيا عن التجربة الليبية؟ وما 
إذا كانت هناك إصدارات تناولتها كما في كتابك »رياحين«؟

الليبية  التشكيلية  التجارب  عن  الجيدة  االنطباعات 
فردية،  تجارب  عن  أقصد  فردي  بشكل  كانت  وإن  عديدة 
في  منظمة  تشكيلية  حركة  توجد  ال  تعلم  كما  أنه 
التي  المؤسسات  من  ومنظومة  مؤسساتي  إطار  داخل 
عرض  قاعات  من  الليبي،  للفن  وتسوق  وتعرض  ترعى 
تم  ما  لحفظ  ومتاحف،  ثقافية  وقنوات  ومجالت وصحف 
إنتاجه عبر تاريخ فن الرسم الليبي منذ بداياته األولى، 
وباحثين  مهتمين  من  اأجانب  والزوار  األجيال  وتعريف 

ودارسين في هذا المجال.
في  ليبية  أعمال  إلى  إشارات  هناك  أن  قوله  يمكن  ما 
علي  الفنانين  كتجربة  العرب  النقاد  مقاالت  من  بعض 
من  حتى  وغيرهم،  الزويك  وعلي  المغربي  والطاهر  العباني 
التجارب الشابة ولكن حقيقة أقولها لم يجر رصد وإدراج الحركة 
التشكيلية الليبية في الكثير من كتب التشكيل العربي، وال أعلم 
والمؤسسات  الليبي  الرسمي  اإلعالم  أن  أعتقد  األسباب،  ما هي 
الساحة  على  الغياب  هذا  في  السلبي  الدور  لها  كان  الرسمية 
من  فردي  بشكل  يحدث  يجري  ما  فكل  مشاركات،  من  العربية 
فنانين على نفقتهم الخاصة، وكل ما يكتب من بعض الفنانين 
عن تجارب زمالئهم هو تطوع ورغبة في العمل من أجل تغطية 
هذا العجز الذي كان من المفترض أن تقوم به الدولة في إطار 

مؤسساتها المعروفة وصناعة بيئة مالئمة لهذا المجال.
● تمارس النقد والرسم، أي منهما يمثل عدنان معيتيق؟

فعل الرسم والكتابة كالهما يفضي إلى نفس النتيجة من حيث 
فأجد  المعنوي،  الجانب  في  األقل  على  ونجاحه  اإلبداعي  المنجز 

نفسي في الرسم والكتابة التشكيلية معا.
تناولت في أعمالك أوجاع الحرب، إلى أي مدى يساهم الفن في 

التعريف بمخاطر العنف ومضاعفاتها؟
الحروب كانت مؤثرة جدا  تلك جسدت فضاعة  األعمال  أشهر 
كثيرة،  واألمثلة  لبيكاسو  مثل»غرنيكا«  الشعوب  وجدان  في 
هذا  من  واألهم  والتوثيق،  الرصد  بدور  تقوم  الفنية  فاألعمال 
كله تشكيل الوعي والمواجهة وفضح القتلة والمجرمين، وتبقى 
األعمال الفنية شأن الكتب، وثيقة وشاهد على فظاعات اإلنسان 

وجرائمه في كل مكان وزمان.
روحك  تجديد  على  كفنان  تساعدك  التي  المصادر  ما    ●

الفنية، وفتح آفاق للتفكير ومواكبة دفق التصورات الحديثة؟
أعتقد أن الدفع الذاتي والشغف بالرسم والكتابة شيء يمتلكه 
والنظر  المستمرة  والقراءة  االطالع  ويبقى  الوالدة،  منذ  اإلنسان 

هي الوقود الذي يعتمده الفنان في االستمرار.
● تقل مصادر والمراجع المهتمة بالفن التشكيلي والبصر 

ي بشكل عام، ما السبب؟
ليبيا  في  جدا  قليلة  التشكيلي  الفن  في  والمراجع  المصادر 
نادرا وحتى  إال  يكتب  يوجد من  أعتقد ألنه ال  العربية  والمنطقة 
لغة  ألن  السبب،  لهذا  جدا  قليلة  الفنون  كتب  في  الترجمات 
التشكيل على قدر كبير من الخصوصية، فال تجد من المترجمين 
إلى  أجنبية  لغة  من  علمية  مادة  يترجم  أن  إلى  أصال  يميل  من 

العربية.
التشكيلي من حيث  الفن  أخيرا نشاط في حركة  يُلحظ   ●
الذي  ما  الفن،  هذا  لممارسة  المتجهة  والمواهب  المعارض 
من  الرفع  يمكن  وكيف  الفاعلية،  من  الذروة  هذه  تحتاجه 

مستوى مادتها؟
كل  في  والنقاد  والدارسين  المتخصصين  من  يأتي  التوجيه 
المتاحة من مرئية ومطبوعة ومواقع اجتماعية، لتقديم  القنوات 
التجارب واإلشارة الى منجزها اإلبداعي فهناك الكثير من المواهب 
الشابة ولها تجارب إبداعية أصبحت مهمة وأيضا قاعات العرض 
للدولة  تام  غياب  ظل  في  للفنانين  أهمية  أكثر  أصبحت  الخاص 

لعرض وتقديم التجارب الحقيقية والدفع بها إلى األمام.

حوار:  عبدالسالم الفقهي

القاهرة ـ الحسين المسوري

الرسم والكتابة كالهما يفضي إلى 
النتيجة نفسها من حيث المنجز 

اإلبداعي ونجاحه

»العلكة«.. رواية عن ليبيا الثمانينات
صدرت رواية »العلكة« لألديب منصور بوشناف في 

ترجمتها اإلنجليزية العام 2014 عن 
دار نشر دارف، وترجمتها إلى اإلنجليزية 

»منى ذكي«.
منعت الرواية في نسختها العربية 

والتي كانت تحمل عنوان »سراب 
الليل« من التداول في ليبيا العام 

2008، فقدم بوشناف نسخًا منها 
لبعض أصدقائه ولم تصل العلكة 

للقارئ حتى بعد سقوط نظام القذافي، 
حيث منعت للمرة الثانية.تتناول الرواية 
الحياة الليبية فترة الثمانينات، وتصنف 

كرواية تاريخية لرصدها جزًءا من حياة سكان مدينة 

طرابلس، وتقدم رؤية حول كيفية تغير األشخاص 
واألماكن إلى األسوأ مع الوقت، ورغبة 

مجموعات مختلفة من األشخاص منهم 
التاريخيون والفالسفة ومخرجو المسرح 

والسياسيون لفهم ما الذي يجري في 
بالدهم، من خالل قصة بطلين يقعان في 

الحب وهما فاطمة ومختار اضطر كل منهما 
إلى ترك مَن يحب.ترشحت »العلكة« 

لجائزة emerging voices األميركية ألدب 
آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية، واختيرت 

في أغسطس العام 2014 ضمن مجموعة 
من األعمال األدبية العالمية لتوزيعها 

مجانًا في القطارات بمدينة لندن.

كتاب

لوحات محمد الشريف تبحث عن املغيب واملضمر في ثقافتنا
بالكاريكاتير،  الشريف  محمد  الساخر  الفنان  يتسلح 
واستظهارا  ثقافتنا  في  والمضمر  المغيب  عن  بحثا 
وقلقها  وصخبها  الحياة  نسيج  في  المتوارية  للحكايات 
أو  الخوف  سقف  تحت  أيضا  والمحتجبة  يرحم،  ال  الذي 
نكش  لكنه  والجهل،  الشخصية  الحسابات  أو  التردد 
فنية  وتجارب  مالمح  في  مكررا  بدى  وإن  الزم  صحي 
أخرى، إال أن انعكاساته في كل منها لها بصمة الفنان 
كل  في  تشبه  ال  والتي  الخاصة  نظره  ووجهة  وأنفاسه 

منها األخرى.
تحولت  التي  لماسته  وضع  من  الشريف  تمكن  وقد 
مع  رحلته  كنتاج  لخطوطه  بطاقة شخصية  إلى  تدريجيا 
األفكار والريشة، حيث يدون مسالكه وهي تتجه لرسم 
لتلك  نكشه  وفي  للبشر،  النفسية  التحوالت  عصارة 
الغلبان  المواطن  عن  مفتوحة  مجانية  مرافعة  األبعاد 
يطل  الذي  والكود  الشارع،  معادلة  في  الرئيس  الثابت 
خلطته  في  ويبرقها  المعالجات  مسرح  على  خالله  من 

الكربونية.
متصورة  أولى  دعامتين  على  أفكاره  الفنان  يقدم 
إلى  الهامش  من  يرتفع  فالتعليق  شارحة،  والثانية  لها 
تحاول  األم،  للوحة  خلفية  لوحة  أو  لديه،  مواز  نص 
الفراغ  في  معلقا  ما  شيئا  تترك  لكنها  المشهد،  تفسير 
اكتشاف  فرصة  لك  ويبقي  بالباب  يصلك  للتأويل،  طلبا 
المكان، ومن واقع األعمال نرى تمسكا من الشريف بهذه 
وهو  الفني،  نصه  الكتمال  ضروريا  يراه  كخيار  الخاصية 

الساخر،  التهكمي  االعتيادي  الكتابة بشكلها  ال يمارس 
بل يلحقها بما يشبه عالمات دالة مثال »مواطن ليبي، 
مواطنة  مستفيد،  واحد  راجلها،  ثانية،  درجة  مسؤول 
ليبية«، قد ال يحتاج الموقف لهذه اإلضافات، ولكن ربما 
يذهب الشريف إلى شيء آخر وهو تأكيد الصيغة المحلية 

للحدث وتأريخه كشهادة.
وإلغاء  البياض  اعتماد  إلى  ينحو  آخر  جانب  ومن 
يصبح  حيث  المكان،  هوية  على  الدالة  اإلشارات  كل 
المتلقي في مواجهة  الحدث فقط محور االنتباه، إلبقاء 
لرفع  أي  ولماذا،  ذلك  حدث  كيف  المطلوب  السؤال 
كل  أبعاد  أو  إزاحة  من  بد  ال  ما  لظاهرة  الناقد  الصوت 
الهدف  كان  وإذا  له،  المصاحبة  والتشويشات  العوالق 
أعلى  إلى  الشراكة  إذا شد خيوط  ينبغي  مشهد بصري 
قدر  أكبر  وشغل  الكتلة  بتضخيم  مدعومة  مستوياتها، 

ممكن من فراغ دائرة الهدف.
تحيلك تعليقاته إلى ما يمكنني تسميته بلهجة »ولد 
أو»أكيد  ريقالو«  سنة  معاش  »بيعطونا  مثل  المدينة« 
ميغمين زينا« أو »حكاية زحمتهم هللي من غير فايدة«، 
مترادفاتها  لديك  تستدعي  بجملة  المشهد  تطعيم  أي 
الذاكرة  تستحضرها  بإضافات  الخيال  وتخصب  المحلية 
في  معها  وتتوالد  المربوعة«  والمقهى  »الزنقة  من 
سلسلة  إلى  الوصول  أي  مشابهة،  لمواقف  استرسال 
والكاشفة  الواقع  مع  المتعالقة  النظائر  من  المتناهية 

لذواتنا.

ترى أن لوحاتها»كائن حي 
يتنفس ويكبر ويصغر ويتلون 

ويمارس حياته مثلنا«

الجنوبية  الجذور  بعض  من  الرغم  على 
تعرف  وال  فزان،  ترَ  لم  فيها،  المتأصلة 
الصحراء رغم أن جدتها )فزانية(، منها مثلما 
جدتها  من  والشموخ  »الطيبة  استمدت  قالت 
الليبية  المرأة  عزة  لها  تمثل   - أنها  وترى  ـ 

بأصالتها«. واعتزازها 
مدن  وبقية  وشحات،  بسوسة،  ومأخوذة 
ببنغازي  ممتلئة  ولكنها  األخضر،  الجبل 
البحر  لوني  من  ألوانها  أن  ترى  وتاريخها، 
وتفاحتها  الهسبيريدس  وحديقة  والنوارس، 
الذهبية المحروسة، »ومع ذلك بنغازي ليست 

اآلن..«. حتى  لوحاتها  في  كثيرا  حاضرة 
يغتسل  زال  ما  بعد،  يتفجر  لم  »إلهامها 
الجمل  بهذه  مخيلتي«..  في  الملح  من 
الفنانة  تتحدث  البليغة  والتشبيهات 
تجربتها،  عن  العيادي(  )آمال  التشكيلية 
لجمل  انتقائها  حسن  نستغرب،  ال  ولكننا 
أيضا.  كاتبة  أنها  نعرف  بعدما  حديثها، 
أنها  العيادي(  فرج  )آمال  الفنانة  وتعترف 
باجتهاد  تنمِّي  الفن،  في  طفلة  تزال  ال 
الفنية،  موهبتها 
قراءتها  خالل  من 
المدارس  عن 
تدرس  ولم  الفنية، 
عنه  تعرف  وال  الفن 
منه  الذائع  سوى 
على  والمشهور، 
قناعتها  من  الرغم 
هي  الدراسة  أن 
»تؤسس  التي 
الفنان وتصقل موهبته وترفع من مستواه«.

ترى أن لوحاتها: »كائن حي يتنفس ويكبر 
مثلنا..«،  حياته  ويمارس  ويتلون  ويصغر 
بوهيمية،  لحظات  »ثمرة  تقول:  مثلما  وأنها 
شحات  بمدينة  كانت  البداية  صامتة،  صرخة 
لم  ولكنها   2004 العام  من  أبريل  شهر  في 
رخات  إلى  أدت  مستحلبة  غيمات  سوى  تكن 
إلهام متحايل ليس إال، اعتبر البداية الفعلية 
بعد  من  »باغتها   .. نافع  إلهام  لهطول 
للمنطقة  شهرين  دامت  رحلة  من  عودتها: 
شهر  خالل  ودرنة،  والبيضاء  طبرق  الشرقية 
حوالي  أنجزت  أشهر  ستة  ففي   .2005 يوليو 

حاسوبية«. لوحة  وثمانمئة  ألف 
والفنانة  الكاتبة  أن  نعرف  أن  بقي 
مواليد  من  العيادي  فرج  آمال  التشكيلية 
دبلوم  على  متحصلة   ،1969 سنة  بنغازي 
ربة  إسالمية،  وتربية  عربية  لغة  معلمين 
من  عدد  ولها  أطفال،  لثالثة  وأم  بيت 
حضني(  في  ظامئة  )بقع  هي:  اإلصدارات 
مجموعة  العين(  و)رمش  قصص،  مجموعة 
نصوص،  مجموعة  خان(  و)شيش  نصوص، 
ورواية  قصص،  مجموعة  الحكلة(  و)البالونة 
)قسامي(. وفوق ذلك تمارس الفن التشكيلي 
شاركت  اللوحات،  من  عدد  ولها  الحاسوبي، 

والخارجية. الداخلية  المعارض  عدد  في 

التليسي أحد أعمدة األدب الليبي
يعد خليفة محمد التليسي أحد أعمدة األدب 

في ليبيا، حفر لنفسه مكانة واسعة في الشعر 
واألدب والمؤلفات والتراجم والقصص 

والرواية.
ولد في مايو 1930 وتوفي يناير 
2010، تحصل على دبلوم التعليم 

العام والدكتوراة الفخرية من جامعة 
نابولي عندما استقر في إيطاليا 

العام 1960 في بعثة أدبية على 
نفقة اليونيسكو للتعرف على األدب 

اإليطالي.
تولي رئاسة الجنة العليا لإلذاعة 

الليبية، وعين رئيسًا لمجلس إدارة الدار العربية 

للكتاب سنة 1974، واختير أمينًا أوًال التحاد اأُلدباء 
والكتاب الليبيين، وانتخب نائبًا لألمين العام 
التحاد اأُلدباء العرب سنة 1978، 

واختير سنة 1981 أمينًا عامًا لالتحاد 
العام للناشرين العرب.

من دواوينه الشعرية »وقف عليها 
الحب« 1980 و»قدر المواهب« 

و»المجانين« و»شاعر القرية«، وله 
أعمال في مجاالت النقد األدبي 

واألدب اإليطالي والتاريخ الليبي 
الحديث والتراجم منها »طرابلس 

تحت حكم اإلسبان« و» طرابلس من 
.»1850-1510

كاتب 

القمر فوق القرية
تعد لوحة »القمر فوق القرية« واحدة من أبرز 

أعمال الفنان التشكيلي الليبي مصباح الكبير، ابن 
مصراته، والمولود في إحدى مناطقها الشهيرة، 
وهي منطقة المقاوبة سنة 1958. تعلم الرسم 

بشكل شخصي، وشارك في العديد من المعارض 
المحلية في كل من مصراته وطرابلس ومن 

أهمها معرض ثالثي مع الفنان عدنان معيتيق 
والفنان محمد المين بقاعة دي فيال بطرابلس 

1998 ومعرض ثنائي بالمركز الثقافي الفرنسي 
بطرابلس 2002. له أعمال مقتناة في العديد 
من دول العالم ومن أهمها للسفير الفرنسي 

بطرابلس.

لوحة

من منشورات جامعة »أكسفورد«..

نجيب الحصادي يترجم »الكراهية والسياسة والقانون«نجيب الحصادي يترجم »الكراهية والسياسة والقانون«

انتهى األكاديمي والمترجم نجيب الحصادي، 
من ترجمة كتاب »الكراهية والسياسة والقانون« 
جامعة  منشورات  عن  اإلنجليزية  باللغة  الصادر 
الكتاب  يؤمن  حيث   ،2017 سنة  »أكسفورد« 
األساسية  لالفتراضات  وتقويما  نقديا  تقصيا 
المكافحة  وراء  العاملة  واألجندات  والمُثل 

الحديثة للكراهية.
الكتاب  هذا  في  أنه  الحصادي  وأوضح 
مجاالت  في  الباحثين  من  مجموعة  »تتقصى 
السياسية،  والعلوم  الجريمة،  وعلم  الفلسفة، 
هذه  االجتماع  وعلم  النفس،  وعلم  والقانون، 
األسئلة وتطرح نطاقا من المنظورات التفسيرية 
العالقة  في  المحك  على  يكون  لما  والمعيارية 
الشائكة بين الكراهية والديمقراطية الليبرالية«.

وأضاف: »فيه يُكشف عنه أنه على الرغم من 
شريفة  الكراهية  على  الحرب  تكون  أن  مُكنة 
بالتناقضات،  مترعة  فإنها  حسنة،  نوايا  وتخدم 
المحسومة  غير  والشواغل  والمفارقات، 
قيام  إلى  يخلص  وهو  للنقاش.  والمفتوحة 
عالقات مركبة ودقيقة بين الكراهية، والسياسة، 
والقانون، وإلى تبصر يرتبط عادة بمن يدعمون 
توتر  عالقة  هناك  أن  مؤداه  الكراهية  تشريع 

عميقة بين الكراهية والسياسة الديمقراطية«.
»يطرح  الكتاب  أن  إلى  المترجم  ولفت 

قبيل:  من  تساؤالت  عن  اإلجابة  ويحاول 
والجذور  المعيارية،  االفتراضات  ما 
األيديولوجية، والوعود، والقيود، والنقاط 
المعتمة في الحرب الحديثة ضد الكراهية؟ 
الكراهية؟  تجريم  شُرعن  ولماذا  متى 
ما  قول  أو  فعل  وصف  من  المقصود  وما 

الحديث  االستخدام  يرتبط  وكيف  مكروه؟  بأنه 
والعام لكلمة )كراهية( بالتاريخ األطول واألوسع 

لمفهوم الكراهية؟«.
تُعزى  ما  عادة  أنه  إلى  الحصادي  وأشار 
الكراهية إلى اآلخر »المجرم، أو العدو، أو الغريب، 
ما  ينطوي وصف شيء  ما  وغالبا  المتطرف«،  أو 
بأنه مسألة كراهية على دعوة للقيام بفعل ما: 
إحصاءات جديدة أو أكثر تفصيال، أو مواد تجريم 
أو تعزيز للعقوبات، أو تدريب الشرطة، أو دفاع 
عن حقوق اإلنسان، وقد ينطوي حتى على دعوة 
إلى شن حرب. ومؤدى االفتراض هنا هو أن أي 
قيم  غرس  تنشد  نفسها  تحترم  ليبرالية  دولة 
بالتالي  وتكافح  المتبادل،  واالحترام  التسامح 
فعال،  أو  قوال  تمظهرت  سواء  الكراهية،  عاطفة 

بسبل متنوعة ليس أقلها التشريعات التي تحظر 
خطاب الكراهية وجريمتها.

الكراهية«  »أرخنة  األول  الباب  ويتكون 
الكراهية(،  إلى  العنصر  )من  هما:  فصلين  من 
و)الكراهية والدولة في اليونان القديمة(، بينما 
 7 من  الكراهية«  »مفهمة  الثاني  الباب  يتكون 
فصول وهي: )الكراهية وراء التعصب(، و)أشكلة 
و)صوب  الديمقراطية(،  الدول  في  الكراهية 
و)استجابات  الكراهية(،  في  قانوني  مفهوم 
للكراهية(، و)تجريم الكراهية(، و)إعادة تفكر في 
مناسب(،  رد  التسامح  و)هل  الكراهية(،  جريمة 
بينما  السياسي(،  التضامن  إلى  الكراهية  و)من 
يتكون  ديمقراطية«  »كراهات  الثالث  الباب 
في  الكاره  العدو  )صناعة  وهي:  فصول   3 من 
الديمقراطية(، و)حين تكره الدولة(، و)مشروعية 

الكراهية وسياساتها(.
كتابا   27 ترجم  الحصادي،  نجيب  األكاديمي 
منها: »التفكير الناقد وطرح األسئلة المناسبة«، 
بين  العقل:  حدود  ضمن  العلم  عن  »دفاع 
فك  الثقافة:  »خريطة  والتهكمية«،  العَلموية 
شفرة الكيفية التي تؤثر بها الثقافة في التفكير 
المهام«، و»دليل أكسفورد في  والقيادة وإنجاز 
الفلسفة«، وبالتعاون مع الدكتور زاهي المغيربي 
ترجم كتب »ضلع اإلنسانية األعوج«، و»التنوير 

متنازعا فيه«.
كما قام الحصادي بتأليف 18 كتابا نذكر منها: 
»أوهام الخلط«، و»تقريظ المنطق«، و»تقريظ 
بالعقل  و»ليس  المنهج«،  و»نهج  العلم«، 
المعيار« وأسس »المنطق  وحده«، و»معيار 
جدلية  المحتمل  »آفاق  المعاصر«،  الرمزي 
العلم«،  قدسية  في  »الريبة  األنا-اآلخر«، 
و»في  »األغاليط«،  فلسفية«،  »قضايا 

الوعي األخالقي والعلمي«.
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فن x فن

 االحتفاء بمئوية منير مراد وعلي إسماعيل وسعيد الشيخ

 إحياء الذكرى األربعين على وفاة أبية فريد 
أول مديرة تصوير في مصر

تكريم دنيا سمير غانم في »اإلسكندرية لسينما البحر املتوسط«تكريم دنيا سمير غانم في »اإلسكندرية لسينما البحر املتوسط«

»تسليم أهالي« يتصدر اإليرادات »تسليم أهالي« يتصدر اإليرادات 
املصرية في أسبوعه الرابع.. و»كيرة املصرية في أسبوعه الرابع.. و»كيرة 
والجن« يتخطى حاجز الـوالجن« يتخطى حاجز الـ110110 ماليني ماليني
تصدر فيلم »تسليم أهالي« للنجمين دنيا سمير غانم وهشام 
ماجد شباك التذاكر، لألسبوع الرابع على التوالي، حيث حقق في 

أسبوعه األخير 3 ماليين و608 آالف و31 جنيهًا، ليصل إجمالي ما 
حققه إلى 21 مليونًا و982 ألف وجنيهين. الفيلم يشارك في بطولته 
النجمة الراحلة دالل عبدالعزيز وبيومي فؤاد، وهو من تأليف شريف 

نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.
وفي المركز الثاني جاء فيلم »كيرة والجن«، حيث حقق في أسبوع 

عرضه التاسع مليونين و166 ألفًا و425 جنيهًا، ليصل إجمالي ما 
حققه إلى 110 ماليين و591 ألفًا و856 جنيهًا.

فيلم »كيرة والجن« مستوحى من رواية »1919« للمؤلف أحمد 
مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم 
عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وأحمد مالك وعلي قاسم 

وهدى المفتي ومحمد عبدالعظيم وعارفة عبدالرسول وتامر نبيل.
وجاء فيلم »عمهم« بطولة محمد إمام، في المركز الثالث، حيث 

حقق في أسبوع عرضه الثامن مليونًا و544 ألفًا و106 جنيهات، ليصل 
إجمالي ما حققه إلى 48 مليونًا و165 ألفًا و828 جنيهًا.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد سالم وهدى المفتي وسيد رجب 
وباسم سمرة ورياض الخولي ومحمد ثروت محمد لطفي والشحات 

مبروك وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبري وإخراج حسين 
المنباوى، وتدور أحداثه في إطار من األكشن والكوميديا، حول 

سلطان وهو مالكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، 
فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير األموال ويتورطا في العديد من 

المتاعب.
وفي المركز الرابع جاء فيلم »بحبك« بطولة تامر حسني، وحقق في 

أسبوع عرضه الثامن 996 ألًفا و80 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه 
إلى 50 مليونًا و323 ألفا و438 جنيها.

الفيلم يشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى 
المفتي ومدحت تيخة،وعمرو صحصاح وتميم عبد، وسمر متولي، 

وتدور األحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته 
بين فتاتين، ويظهر اختالف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل 

والمرأة، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.
وجاء في المركز الخامس فيلم »خطة مازنجر« حيث حقق في 

أسبوع عرضه األول 802 ألف و675 جنيهًا، وهو من بطولة ياسمين 
رئيس وحمدي الميرغني ومحمود حافظ وبيومي فؤاد وحسام داغر 

وسماء إبراهيم ومصطفى سعفان وإسماعيل فرغلي وياسر الطوبجي 
ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وليد خيري ومحمد 

 »aka« إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق اهلل، وإنتاج شركة
ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وأخيرًا جاء فيلم »الدعوة عامة« حيث حقق في أسبوع عرضه الثاني 
348 ألفًا و600 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه إلى مليون و249 ألفًا 

و162 جنيهًا. الفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي 
)كيمز( ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبدالرحمن )توتا(، أحمد 

الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد 
آخر من الفنانين.

تونس ضيف شرف الدورة الـ38..

تقام الدورة الثامنة والثالثون من مهرجان »اإلسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط« برئاسة 
الناقد السينمائي األمير أباظة في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، وهي الدورة التي تحمل اسم النجم 
المصري محمود حميدة، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيالني، ومحافظ 

اإلسكندرية اللواء محمد الشريف.
يكرم المهرجان في دورة هذا العام عددًا كبيرًا من صنَّاع السينما من مصر ودول البحر المتوسط، إذ 
تقرر إهداء اسم الفنان الراحل الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دالل عبد العزيز وسام فارس الكوميديا 
الفنانين  كريمة  الوسام  تتسلم  أن  على  اإلسكندرية،  بمكتبة  يقام  الذي  المهرجان  افتتاح  حفل  خالل 
الراحلين النجمة دنيا سمير غانم بعد تكريمها من قبل المهرجان، حيث تعد إحدى أبرز نجمات السينما 

والدراما التلفزيونية المصرية.
كما قررت إدارة المهرجان إهداء اسم الفنان الراحل سمير صبري وسام ملك االستعراض، وهو الفنان 

الذي ولد بمدينة اإلسكندرية في العام 1936.
ألكيستيس  اليونانية  الفنانة  تكريم  تقرر  المتوسط،  البحر  لدول  ينتمون  الذين  الفنانين  ومن 
منظمة  السينما  ونقاد  لكتاب  المصرية  الجمعية  درع  االفتتاح  حفل  في  تتسلم  حيث  بروتوبستالي، 
المهرجان. وألكيستيس هي مطربة يونانية ولدت باإلسكندرية ألبوين يونانيين، وهي واحدة من أهم 
اإلنجليزية  مثل  اليونانية،  جانب  إلى  لغات  بعدة  الغناء  ألكيستيس  وتتقن   ،21 بالقرن  العالم  مطربي 

والفرنسية واإلسبانية واإليطالية وغيرها.
ومن دول البحر المتوسط أيضًا، يكرم المهرجان النجمة الفرنسية الكبيرة ماريان بورجو، التي أعربت 
عن سعادتها بتكريمها في مهرجان »اإلسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط«، معربة عن امتنانها 
لهذا التكريم العظيم وهو تكريم من مصر البلد التي عاشت فيها ووالدتها لمدة ثالث سنوات وزارتها 

مرة واحدة خاللها.
الجوائز في مهرجانات محلية  العديد من  بورجو حصلت على  ماريان  الفرنسية  النجمة  أن  إلى  يشار 

ودولية مختلفة، وتعمل في مجال السينما وصناعة األفالم منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.
للمنتج  األصغر  الشقيق  وهو  الليثي،  وجيه  والموزع  المنتج  أيضًا،  العام  هذا  المكرمة  األسماء  ومن 
الليثي،  أفالم جمال  لشركة  تنفيذي  اإلنتاجية كمدير  بدأ مسيرته  والذي  الليثي،  والسيناريست ممدوح 
أبرزها  من  سينمائيًا،  عماًل   60 حوالي  وهي  السينمائية  األعمال  من  بالعديد  الفني  اإلنتاج  في  وشارك 

»عفريت مراتي« و»شلة المراهقين« و»30 يوم في السجن«.
ويكرم أيضًا، المخرج السوداني سعيد حامد، وهو الذي ولد العام 1958 بالخرطوم، ودرس بالقاهرة 
بالعمل كمساعد  الفنية  1982، ثم بدأ مسيرته  العام  للسينما قسم مونتاج  العالي  المعهد  وتخرج في 
مخرج، قبل أن يخوض تجربة اإلخراج منفردًا من خالل فيلم »الحب في الثالجة« العام 1992، لتتوالى 

ـ»الفحش«والدة كندة اتهام ب
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بعدها أعماله الفنية والتي من أبرزها »شورت وفانلة وكاب«، و»صعيدي في الجامعة األميركية«.
كما يكرم المهرجان اإلعالمي الكبير إمام عمر، وهو الذي تخرج في كلية اآلداب - قسم تاريخ، جامعة 
السودان وهي  ركن  إذاعة  في  وتحديدًا   1973 العام  بها  باإلذاعة وعمل  والتحق   ،1968 العام  القاهرة 
وادي النيل حاليًا، كما قام بتقديم عدة برامج من أشهرها »ضحكات على الهواء« و»الميكروفون الفائز«.

ويحيي المهرجان في دورته هذا العام الذكرى األربعين لرحيل أبية فريد أول مديرة تصوير سينمائي 
1971 قسم  العالي للسينما األولى على دفعة  الزغبي كما تقول سجالت المعهد  في مصر. وأبية فريد 
تصوير، ربما ال يعرفها أحد اآلن، وربما اختفت ذكراها وراء حجب الزمن، فهي لم تكن قد تجاوزت الرابعة 
والثالثين من عمرها عندما اختارها الموت ليفجع فيها أسرتها والوسط السينمائي الذي عملت به لمدة 

أحد عشر عامًا منذ تخرجها 1971.
كما أعلنت إدارة »اإلسكندرية السينمائي« االحتفال بمئوية المونتير الراحل سعيد الشيخ. والمونتير 
في  كمساعد  وبدأ   ،1922 العام  حلوان  في  ولد  مصر  في  المونتاج  لفن  المؤسس  هو  الشيخ  سعيد 
في  منفردًا،  المونتاج  بأعمال  القيام  وبدأ  رمزي،  حسن  للمخرج   1947 سليمان«  »خاتم  فيلم  مونتاج 
فيلم »الستات العفاريت« لحسن اإلمام، كما قام بمونتاج أربعة أفالم مرة واحدة، وفي العام 1950 قام 
الثانية«  30« و»الزوجة  المهابيل« و»القاهرة  أبرزها »درب  أعماله ومن  لتتوالى  أفالم،  بمونتاج ستة 

الكثير. وغيرهم 
بمئوية  االحتفال  أيضًا،  السينمائي«  »اإلسكندرية  يقيمها  التي  الخاصة  االحتفاالت  ضمن  ومن 
الموسيقي  فوالده  فنية،  بيئة  في  إسماعيل  علي  الموسيقار  ونشأ  إسماعيل.  علي  الراحل  الموسيقار 
بأذن  يتمتع  صغره  في  وكان  الملكية،  الموسيقى  لفرقة  قائدًا  كان  خليفة  أفندي  إسماعيل  المخضرم 
وتميز  عبدالوهاب  محمد  بفرقة  بعد  فيما  عمل  كما  الموسيقى،  بمعهد  فالتحق  حساسة،  موسيقية 
الكثير من  النغم، وله  المرح وثالثي  الثالثي  الموسيقي، وأسس أكثر من فرقة منها  بالتأليف والتوزيع 

األعمال في اإلذاعة والسينما والمسرح، ووضع الموسيقى التصويرية لعشرات األفالم.
المئوية الثالثة التي يحتفل بها المهرجان هذا العام خاصة بالفنان الراحل منير مراد. والتحق الفنان 
الراحل منير مراد بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، وفضل أن يخوض مجال الفن، كما عمل في 
العديد من األفالم كمساعد مخرج، وبعدها بدأ في تلحين العديد من األغاني في األفالم، كما قام ببطولة 
عدد من األفالم، ولكنه قرر بعدها أن يضع كل تركيزه في التلحين والذي تميز فيه بشدة وتُوفي في 

العام 1981 عن عمر يناهز 59 عامًا.
وتحل تونس هذا العام ضيف الدورة الثامنة والثالثين، وتتضمن االحتفالية تنظيم بانوراما للسينما 
التونسية الكوميدية وتكريم عدد من صناعها، كما تتضمن أيضًا تنظيم معرض صور لألفالم المصرية 

التي صُوِّرت في تونس للناقد خميس خياطي.
بينما تشارك السينما التونسية في مسابقات المهرجان المختلفة بعرض مجموعة من أحدث أفالمها 
في مسابقة األفالم الطويلة ومسابقة األفالم القصيرة لدول البحر المتوسط ومسابقة نور الشريف للفيلم 
العربي. فيما يعقد المهرجان ندوة بحضور ضيوف المهرجان من تونس حول العالقات الثقافية وخاصة 

السينمائية بين البلدين الشقيقين بمشاركة عدد من السينمائيين والفنانين. 

القاهرة ـ محمد علوش
سمير غانم

دنيا سمير غانم

دالل عبدالعزيز

انطلق األربعاء، مهرجان »البندقية السينمائي« في نسخته التاسعة 
والسبعين والذي يتنافس على جوائزه ثالثة وعشرون فيلمًا.

ومن أكثر األعمال المنتظرة ومقرر عرضه ضمن المسابقة الرسمية، 
لجويس  رواية  المستوحى من  مارلين مونرو،  فيلم »بلوند« عن سيرة 
كارول أوتس، ومن بطولة الممثلة آنا دي أرماس »فتاة جيمس بوند« 
قبيل  عقد،  نحو  منذ  له  يحضر  الذي  الفيلم  هذا  وسيعرض  السابقة. 
لـ»فرانس  وفقًا  الهوليوودية،  األيقونة  لوفاة  الستين  السنوية  الذكرى 

برس«.
في  تشارك  لـ»نتفليكس«  إنتاجات  أربعة  بين  من  هو  الفيلم  وهذا 
المسابقة هذا العام منها فيلم االفتتاح »وايت نويز« للمخرج األميركي 

نواه باومباخ.
ومن بين السينمائيين اآلخرين المشاركين في المسابقة هذا العام، 
المكسيكي الحائز جائزة »أوسكار«، أليخاندرو غونزاليس إينياريتو بفيلم 

»باردو«.
مع  مور،  جوليان  األميركية  الممثلة  المهرجان  تحكيم  لجنة  تترأس 
في  المنافسة  لكن  تركيبتها.  في  الجنسين  بين  تامة  شبه  مناصفة 
المقابل غير متوازنة، إذ تضم ثماني مخرجات فقط، بعد عام على تتويج 
الكبرى عن  المهرجان  بجائزة  ديوان  أودري  لبناني  الفرنسية من أصل 

فيلمها »ليفنمان« عن اإلجهاض.
بينهم  النجوم،  من  كبيرًا  عددًا  المهرجان  يستقطب  أن  ويتوقع 
جائزة  تتلقى  التي  دونوف  وكاترين  بالنشيت  وكايت  كروث  بينيلوبي 

»أسد ذهبي« شرفية، وكولن فاريل وويليم دافو.
بينهم  النجوم،  من  جديدًا  جياًل  العام  هذا  المهرجان  يجذب  كما 

الذي  عامًا(   26( شاالميه  تيموتي 
الحمراء  السجادة  حضوره  ألهب 
»دون«.  فيلم  مع  الماضي  العام 
ويشارك الممثل هذا العام عن فيلم 

يجمع بين الرومانسية والعنف ويعيد 
باي  مي  »كول  مخرج  مع  التعاون  فيه 

يور نايم« لوكا غوادانينو.
ومن النجوم الذين قد يأتون أيضًا إلى 

البريطاني  البوب  نجم  اإليطالية،  المدينة 
والذي شارك  عامًا   28 البالغ  ستايلز  هاري 
ووري  »دونت  فيلم  في  بيو  فلورنس  مع 
من  الرسمية،  المسابقة  خارج  دارلينغ« 

إخراج شريكة حياته أوليفيا وايلد.
الحرية  وقضايا  السياسة  تغيب  ولن 

الذي  العريق  المهرجان  هذا  عن  اإلبداعية 
مديره  حرص  فقد  عامًا:  تسعين  قبل  انطلق 

بناهي  جعفر  للمخرج  فيلم  إشراك  على  باربيرا  ألبرتو 
أودع  والذي   2000 سنة  الذهبي  األسد  جائزة  الحائز 

أخيرا السجن لتمضية عقوبة مدتها ست سنوات بتهمة 
»الدعاية السياسية ضد النظام«.

كذلك، يُقدّم فيلم وثائقي أوكراني خارج المسابقة الرسمية، 
محور  المتحدة  الواليات  في  األفيونيات  فضيحة  ستكون  فيما 

وثائقي. 

انطالق الدورة الـ79
من »البندقية السينمائي« 

الفنانة السورية كندة علوش ترزق بطفلها الثاني من 
زوجها الفنان عمرو يوسف، حسبما أعلنت عبر صفحاتها 
الثاني  ابنها  التواصل. وأشارت كندة إلى أن  على مواقع 
في  تقريبًا  شهور  بثالثة  موعده  قبل  الدنيا  وصل  كريم 
حجمه  بسبب  الحضانة  في  وظل  السابع  الشهر  أول 
»عدت  ولكنها  صعبة  فترة  كانت  أنها  مؤكدة  الصغير، 

على خير« حسب وصفها.

قبل  من  للتحقيق  خضع  سينغ،  رانفير  بوليوود  نجم 
له، في  الشرطة بتهمة »الفحش« بعد نشر صور عارية 
قضية تسلط الضوء على عالقة الهند المعقدة بالعري. 
االجتماعي،  التواصل  يوليو على وسائل  ونشر سينغ في 
صورًا عارية التقطها لمجلة »بيبر ماغازين«، ما أثار ضجة 

إعالمية وشكاوى عدة في الهند.

جورج  اللبناني  الفنان 
الموت،  غيَّبه  الراسي، 
أثناء  مروع  سير  حادث  إثر 
الحفالت  إحدى  من  عودته 
واصطدمت  سورية.  في 
بـ»حاجز  الراحل  الفنان  سيارة 
في  المصنع  بمحلة  وسطي 
بين  ما  الفاصلة،  النقطة 
والسورية«.  اللبنانية  الحدود 
الحادث  في  معه  تُوفيت  كما 

شابة كانت بداخل السيارة.

انطالق »منارات« تونس

ابن الحاج أحمد

بمركز  انطلق 
العربية  الموسيقى 
»النجمة  والمتوسطية 
الزهراء« بسيدي بوسعيد 
فعاليات  تونس،  في 
لمهرجان  الثالثة  الدورة 
المتوسطية  السينما 
احتجابه  بعد  »منارات« 
متتاليتين؛  لسنتين 

بسبب جائحة »كورونا«. يتضمن برنامج »منارات«، في دورته الثالثة، 
عرض حوالي 30 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا من عشر دول.

الجديد  فيلمه  مشاهد  أول  تصوير  يبدأ  شيكو  المصري  الفنان 
»ابن الحاج أحمد« مطلع األسبوع المقبل، بعد فترة من التحضيرات، 
بمفرده  السينما  في  لشيكو  األولى  المطلقة  البطولة  الفيلم  ويسجل 
أحمد  ورحمة  رجب  سيد  البطولة  ويشاركه  ماجد،  هشام  عن  بعيدًا 

ومصطفى غريب وعايدة رياض والطفل منذر مهران.

هيفاء في »رمسيس باريس«
تلتحق  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة 
نهاية  باريس«  »رمسيس  فيلم  بتصوير 
استئنافه،  جرى  والذي  الجاري،  األسبوع 
يشارك  بالقاهرة.  ناصر  بمنشأة  الثالثاء، 
الميرغني  حمدي  الفيلم  بطولة  في  هيفاء 
ومصطفى خاطر ومحمد سالم وأوس أوس 

ومحمد ثروت.

وفاة الراسي

تشهد 
عودة 
مارلين 
مونرو



أعلن مدير المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، عبدالسالم الكوت، عودة ◆
المنتخب للواجهة الدولية من جديد حيث سيلتقي األيام المقبلة منتخب 

السودان للشباب في مباراتين ببنغازي. وأكد الكوت في تصريح إلى 
»الوسط« أن هاتين المباراتين ضمن االستعداد لبطولة شمال أفريقيا بمصر 

المؤهلة لـ»أمم أفريقيا« للشباب. وأكد عبدالسالم الكوت أن هناك عناصر 
جديدة اختيرت من قبل المدير الفني للمنتخب الوطني عياد القاضي.
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فيفي
املرمىاملرمى

أعلن علي الطرمال، رئيس جمعية قدامى الرياضين بمدينة زوارة، ◆
تنظيم الجمعية لبطولة السالم األولى للترايثلون الخاصة، بجمعيات 

القدامى التي تشمل السباحة والدراجات والركض بنهاية شهر سبتمبر. 
وقال في تصريح إلى »الوسط« إن المشاركة ستكون ألعمار متفاوتة 

وخاصة بكبار السن لخلق روح التنافس وأجواء من المرح لجميع 
الرياضين القدامى على مستوى ليبيا.

3
اختُتمت خالل اليومين الماضيين بمدينة 
لكرة  المحليين  المدربين  دورة  طرابلس 
»الرخصة  على  الحصول  أجل  من  القدم، 
قرابة  مدى  على  تواصلت  والتي   »D
محليًا  مدربًا   40 بمشاركة  أيام،  العشرة 
دورات  وهى  ليبيا.  مناطق  مختلف  من 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  معتمدة من 

»كاف«.
النظرية  المحاضرات  إلقاء  في  وساهم 
الوطنية  الخبرات  من  عدد  والعملية 
الخبرة  أصحاب  من  التدريب  مجال  في 

هذا  خالل  يقام  أن  وينتظر  والتجربة 
لتوزيع  للدورة  الختامي  الحفل  األسبوع 
المدربين  على  المعتمدة  الشهادات 

المشاركين. المحليين 
وستنطلق الدورة التدريبية الثانية للمدربين 
للحصول على »الرخصة D« في العاشر من 
شهر سبتمبر الجاري، والتي ستتواصل لمدة 
بمشاركة  طرابلس  بمدينة  أيام  عشرة 
الدورات  35 مدربًا وتقام جميع هذه  قرابة 
الفنية  باإلدارة  التعليمي  المدير  بإشراف 
لالتحاد الليبي لكرة القدم، والتي ستستمر 
التدريبية  الدورات  هذه  مثل  إقامة  في 
الليبية خالل  المدن  التأهيلية في عدد من 

الفترة القريبة المقبلة.

»D اختتام دورة املدربني املحليني للحصول على »الرخصة

● دورة المدربين

الوسط - زين العابدين بركان

أيام ليبية بنكهة 
أفريقية

الحدث

زين العابدين بركان

الكروية  المواعيد  شهر  سبتمبر،  شهر  سيكون 
سيشهد  حيث  بامتياز؛  أفريقية  بنكهة  الليبية 
لكرة  األول  الليبي  المنتخب  عودة  الشهر  هذا 
القدم الستئناف نشاطه بإقامة دورة ودية دولية 
ضمن أيام »فيفا« بمشاركة منتخبنا الوطني إلى 
جانب منتخبي زامبيا ومالي خالل الفترة من 21 

إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري.
الفني  الجهاز  أمام  مهمة  مناسبة  وهي 
واإلعداد  للتحضير  مارتينيز  بقيادة  الفرنسي 
للمرحلة المقبلة التي ستكون حافلة بالتحديات 
واالستحقاقات الدولية المهمة أبرزها المشاركة 
العام  مطلع  بالجزائر  »الشان«  نهائيات  في 
الجديد، واستئناف تصفيات »الكان« خالل شهر 
الوطني  لمنتخبنا  سيكون  كما  المقبل.  مارس 
للشباب واألولمبي حضور بخوضه عدة مباريات 
استعدادًا  السوداني  المنتخب  أمام  دولية  ودية 

لالستحقاقات القادمة.
في  للمشاركة  الشباب  منتخب  ويستعد 
بطولة  لنهائيات  المؤهلة  األفريقية  التصفيات 
أفريقيا للشباب بمصر خالل شهر أكتوبر المقبل، 
رواندا  منتخب  األولمبي  المنتخب  سيواجه  فيما 
ألولمبياد  المؤهلة  األولمبية  التصفيات  ضمن 
األولى  الذهاب  مباراة  ستدور  حيث  باريس، 
فرقنا  عودة  الشهر  هذا  سيشهد  كما  ببنغازي. 
مسابقتي  في  األفريقية  الواجهة  إلى  المحلية 
الكونفدرالية  وبطولة  أفريقيا  أبطال  دوري 

األفريقية، بعد أن حجزت 4 مقاعد.
وسيقص فريق األخضر شريط مشاركات فرق 
فريق  بمواجهة  الموسم  هذا  الليبية  األندية 
أهلي الخرطوم ببنغازي في مباراة الذهاب األولى 
سيخوض  فيما  الكونفدرالية،  تمهيدي  ضمن 
األولى  مبارياتهما  طرابلس  واألهلي  االتحاد 
خارج  األفريقي  األبطال  دوري  تمهيدي  ضمن 
الديار، على أن تكون مواجهات الحسم ببنغازي، 
فيما  بورندي  بطل  االتحاد  فريق  سيواجه  حيث 
يلتقي األهلي طرابلس فريق كمكم من زنجبار.

خوض  من  النصر  فريق  القرعة  أعفت  بينما 
المتأهل  يترقب  حيث  الكونفدرالية،  تمهيدي 
من مواجهة بطل جيبوتي وبطل رواندا وأمامه 
غمار  لخوض  واإلعداد  للتحضير  الوقت  بعض 
الطيبة  التمنيات  البطولة. كل  الثاني من  الدور 
لهذه األيام األفريقية المرتقبة لفرقنا ومنتخباتنا 
بالنجاح والتوفيق وأن تحقق فرقنا نتائج إيجابية 
بعد أن عادت لتخوض منافساتها داخل مالعبها 
أجل  من  المنافسة  في  حظوظها  لها  لتعود 
لعب أدوار رئيسية كبيرة في كل هذه المواعيد 

األفريقية وعلى كافة الواجهات.

اإلنجليزي  الالعب  »توتنهام«،  فريق  نجم  تمكن 
تاريخ  به  دخل  مميز،  رقم  تحقيق  من  كين،  هاري 
الدوري اإلنجليزي، بعدما تألق في مباراة فريقه أمام 
»نوتينغهام فورست«، الذي فاز عليه بهدفين 
الرابعة  الجولة  منافسات  ضمن  مقابل،  دون 

في بطولة »البريميرليغ«.
»توتنهام«،  هدفي  تسجيل  في  كين  هاري  ونجح 
إلى  اإلنجليزي  الدوري  في  األهداف  من  رصيده  ليرتفع 
187 هدفًا. وأصبح الالعب اإلنجليزي ثالث أكثر الالعبين 
تسجياًل لألهداف في تاريخ الدوري اإلنجليزي، متساويًا 

مع آندي كول.
في  جديدًا  قياسيًا  رقمًا  حقق  كين  يكون  وبذلك 
في   201 رقم  للهدف  وصل  إذ  الكروية،  مسيرته 
الدوري اإلنجليزي، بمختلف درجاته، حيث سجل أيضًا 
9 أهداف في )التشامبيونشيب(، و5 أهداف في دوري 

الدرجة األولى )ليغ ون(.
اإلنجليزي  الدوري  في  كين  أهداف  جميع  وكانت 
الممتاز بقميص نادي »توتنهام«، فيما توزعت باقي 
وهي:  عدة،  أندية  مع  األخرى  الدرجات  في  األهداف 
أهداف،  بـ5  أورينت«  أهداف، و»وليتون  بـ7  »ميلوول« 

و»ليستر سيتي« بهدفين.
أساطير  لمناطحة  الحاليين  الالعبين  أقرب  كين  وبات 
الهداف  يتقدمهم  اإلنجليزي  الدوري  في  التهديف 
المجمل  260 هدفًا في  الذي سجل  التاريخي آالن شيرر 
الدوري  ثم  األولى  الدرجة  اإلنجليزي  الدوري  )فترتي 
الممتاز(، وصاحب المركز الثاني واين روني الذي وصل 

إلى 208 أهداف.

منافسات  المقبل،  أكتوبر  تستأنف مع مطلع شهر 
المباريات  القدم، وتعود  ليبيا لكرة  بطولة كأس 
إلى نشاطها بإقامة لقاءات الدور السادس عشر 

التي شهدت منذ أسابيع إقامة مباراة واحدة فقط 
حملت مفاجأة بنجاح فريق »أبوسليم« في إقصاء 

المنافسة. فريق »الهالل« من سباق 
وسيشهد هذا الدور مواجهات قوية، حيث 
سيواجه فريق »األهلي بنغازي«، نظيره فريق 

»بنغازي الجديدة«، أحد فرق دوري الدرجة األولى، 
في حوار محلي بامتياز سيدور على ملعب »شيخ« 

بالبيضاء.
ببنغازي  بنينا«  »شهداء  ملعب  سيحتضن  بينما 

»التعاون« و»األولمبي«، كما سيشهد  مباراة فريق 
مباراة »األهلي طرابلس« مع »الصداقة«، بينما 

أجدبيا.  سيلتقي فريق »«مع »دارنس« بملعب 
الدور  المرج قمة مباريات هدا  وسيشهد ملعب 

النسخة األخيرة  بين فريقي »االتحاد« بطل 
فريق  »المدينة«  بينما سيواجه  و»األخضر«، 

وسيلتقي  الجميل،  بملعب  المصراتي«  »االتحاد 
فريق »السويحلي« مع فريق »هالل« سبها صاحب 
أقوى المفاجآت الذي وصل لهذا الدور بعد إقصائه 

»الخمس«. فريق 
ليبيا  الحالية من بطولة كأس  النسخة  وتعد 

الـ23 في سجل منافسات  لكرة القدم، هي النسخة 
فرق محلية،  ثمانية  بلقبها  توجت  التي  البطولة 

التتويجات  حيث يتصدر فريق »االتحاد« الئحة 
 6 7 ألقاب يليه »األهلي طرابلس« برصيد  برصيد 
ألقاب ثم   3 ألقاب، يليهما فريق »النصر« برصيد 

»المدينة«  ولفرق  لقبين،  برصيد  بنغازي«  »األهلي 
و»الهالل« و»الشط« و»خليج سرت« لقب واحد.

عودة اإلثارة والتشويق وترقب 
لمفاجآت جديدة في سباق 

كأس ليبيا لكرة القدم

»األهلي طرابلس« يستعني 
باملدرسة الهولندية إلعداد ناشئيه

»األهلي  بنادي  التسييرية  اللجنة  كلفت 
طرابلس«، برئاسة فرج إدريس، المدرب الوطني 
السنية  الفئات  فرق  إدارة  مهمة  الديب،  رضوان 
تزامنًا  ذلك  وجاء  بالنادي.  القدم  لكرة  والعمرية 
مع وصول طاقم تدريب هولندي متكامل سيشرف 
»األهلي  بنادي  الناشئين  قطاع  تدريبات  على 

الجاري. طرابلس« بداية من شهر سبتمبر 
اللجنة  خطط  ضمن  الخطوة  هذه  وتأتي 
تطوير  في  طرابلس«  »األهلي  بنادي  التسييرية 
هي  التي  بالقاعدة  واالهتمام  الناشئين،  قطاع 
األساس، وتعتبر خط اإلمداد األول للفريق األول 

بالنادي. القدم  لكرة 
طرابلس«  »األهلي  النادي  مدرسة  أن  يذكر 
في  القدم  كرة  مدارس  وأعرق  أشهر  من  تعد 
الصغيرة،  المواهب  وإعداد  ليبيا، من حيث صقل 
القدم  كرة  نجوم  كبير من  عدد  فيها  تخرج  حيث 

الليبية.
اليوم  مساء  األنظار،  تتجه  آخر  جانب  على 
حيث  »الزعيم«،  ملعب  أرضية  إلى  الخميس 
الناشط  الزرقاء«  »األمواج  نظيره  يستضيف 
ضمن  الجمهور،  بحضور  الثانية،  الدرجة  بدوري 
الجديد  الرياضي  للموسم  الفريقين  استعدادات 
في  الودية  المباراة  هذه  تأتي   .2023  -  2022
الجديد  الموسم  لخوض  الفريق  استعدادات  إطار 
من بطولة الدوري الممتاز، والمشاركة األفريقية 

بدوري األبطال.
في  مشواره  طرابلس«  »األهلي  ويفتتح 
الجديد  الرياضي  للموسم  الممتاز  الليبي  الدوري 
»أبو  مباراة  تليها  »أساريا«  فريق  بمواجهة 

الثانية. الجولة  في  سليم« 

الوسط- زين العابدين بركان

●  رضوان الديب

اتحاد الكرة يستحدث النظام اإللكتروني
في تسجيل الالعبني.. وخطاب عاجل لألندية

في  قريبًا  البدء  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
لكافة  إلكترونيًا  الالعبين  تسجيل  نظام  استحداث 
ليبيا،  أنحاء  مختلف  في  الفرعية  واالتحادات  األندية 
نظام  أو  الجديدة  بالتعاقدات  يتعلق  فيما  سواء 
أنحاء  جميع  في  متبع  هو  بما  أسوة  االنتقاالت، 

العالم.
التسجيل  منظومة  إطالق  إعالن  وجاء 
ضمن  الرياضية،  األندية  لكل  اإللكتروني 
الجادة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  خطوات 

للتطوير. الساعية 
وسيشرع اتحاد الكرة قريبًا في إطالق منظومة 
الرياضية  األندية  لكل  اإللكتروني  التسجيل 
تحت  وذلك  ليبيا،  ربوع  بكافة  الفرعية  واالتحادات 
االحتراف  وشؤون  المعلومات  تقنية  مكتب  إشراف 
هذا  من  اعتبارًا  وانتقاالتهم  الالعبين  أوضاع  لجنة  مع 

.2023 - 2022 الموسم الرياضي 
المهندس  لـ»كاف«،  الفني  المراقب  وجه  جانبه  ومن 
الليبي  الدوري  أندية  إلى  عاجاًل  خطابًا  قريميدة،  محمد 
الممتاز لكرة القدم، جاء فيه إنه إشارة للوائح وتعليمات 
وأوضاعهم  الالعبين  بانتقاالت  المتعلقة  »فيفا« 
مع  العقود  إبرام  عند  تضمينها  الواجب  والبيانات 
الالعبين المحترفين، التي من بينها أن تتضمن العقود 

النادي والالعب. العقد بين  تاريخ بداية ونهاية 
وطالب قريميدة، في خطابه العاجل، بضرورة تحديد 
باألرقام،  والسنة  والشهر  باليوم  العقد  ونهاية  بداية 
نهاية  إلى  الموسم  بداية  من  بعبارة  تحديدها  واليجوز 
باألرقام  التواريخ  إدراج  من  نتمكن  حتى  الموسم، 
سنعتبر  فإننا  بذلك  التقيد  عدم  حال  وفى  بالمنظومة، 
30 - 6 كتاريخ  إلى يوم  تاريخ تحريره  العقد من  بداية 

المعمول به دوليًا. الموسم وفق  لنهاية  افتراضي 

الوسط- الصديق قواس

تحديد مباريات النسخة الـ48 من الدوري املمتاز
االتحاد يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة األولمبي.. واختبار صعب ألساريا ضد األهلي طرابلس

شهدت مدينة شحات األثرية، مراسم قرعة بطولة 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي 
الجديد )2022 - 2023(، في نسخته الـ»48«، حيث 
حددت القرعة مواجهات المجموعة األولى والثانية 
ببلطولة األقوى محليًا.  وستشهد الجولة األولى من 
حيث  مثيرة،  مباريات  األولى،  المجموعة  منافسات 
األضواء  دوري  إلى  حديثًا  الصاعد  الصقور،  يلعب 
مع  الصداقة  ويلتقي  النصر،  نظيره  مع  والشهرة، 
دارنس،  نظيره  الهالل  يواجه  كما  بنغازي.  األهلي 
يلعب  فيما  التحدي،  فريق  الجبل  شباب  ويقابل 
الثانية  المجموعة  وستشهد  األخضر.  مع  التعاون 
مباريات قوية أيضًا في الجولة األولى، حيث يلتقي 
مع  سليم  أبو  ويتواجه  الخمس،  جاره  السويحلي 
المدينة.  جاره  المحلة  ويقابل  المصراتي،  االتحاد 
وسيكون أساريا، الصاعد حديثا، على موعد مع اختبار 
صعب أمام األهلي طرابلس، بينما يواجه األولمبي 
النصر  بين  بنغازي  ديربي  االتحاد. وسيقام  نظيره 
واألهلي بنغازي في إطار الجولة الثانية، التي ستشهد 
واالتحاد  السويحلي  بين  مصراتة  ديربي  كذلك 
المصراتي، فيما يواجه األهلي طرابلس جاره االتحاد، 

لحساب الجولة التاسعة واألخيرة.
في  التالية  المواجهات  عن  القرعة  وأسفرت 

المجموعة األولى:
● األسبوع األول

)النصر × الصقور(
)الهالل × دارنس(

)شباب الجبل × التحدي(
)الصداقة × األهلي بنغازي(

)التعاون × األخضر(
◄ األسبوع الثاني

)النصر × دارنس(
)الصقور× التحدي(

)الهالل × األهلي بنغازي(
)شباب الجبل × األخضر(

)الصداقة × التعاون(
◄ األسبوع الثالث

)النصر × التحدي(
)دارنس × األهلي بنغازي(

)الصقور × األخضر(
)الهالل × التعاون(

)شباب الجبل × الصداقة(
● األسبوع الرابع

)النصر × األهلي بنغازي(
)التحدي × األخضر(
)دارنس × التعاون(

)الصقور × الصداقة(
)الهالل × شباب الجبل(

● األسبوع الخامس

)النصر × األخضر(
)األهلي بنغازي × التعاون(

)التحدي × الصداقة(
)درانس × شباب الجبل(

)الصقور × الهالل(
◄ األسبوع السادس
)النصر × التعاون(

)األخضر × الصداقة(
)األهلي بنغازي × شباب الجبل(

)التحدي × الهالل(
)دارنس × الصقور(

● األسبوع السابع
)النصر × الصداقة(

)التعاون × شباب الجبل(
)األخضر × الهالل(

)األهلي بنغازي × الصقور(
)التحدي × دارنس(

● األسبوع الثامن
)النصر × شباب الجبل(

)الصداقة × الهالل(
)التعاون × الصقور(
)األخضر× دارنس(

)األهلي بنغازي × التحدي(

● األسبوع التاسع
)النصر × الهالل(

)شباب الجبل × الصقور(
)الصداقة × دارنس(
)التعاون × التحدي(

)األخضر × األهلي بنغازي(
للموسم  الممتاز  الليبي  الدوري  فيما أسفرت قرعة 
في  التالية  المواجهات  عن  الجديد  الرياضي 

المجموعة الثانية:
● األسبوع األول

)السويحلي × الخمس(
)أبوسليم × االتحاد المصراتي(

)المحلة × المدينة(
)أساريا × األهلي طرابلس(

)األولمبي × االتحاد(

● األسبوع الثاني
)السويحلي × االتحاد المصراتي(

)الخمس × المدينة(
)أبوسليم × األهلي طرابلس(

)المحلة × االتحاد(
)أساريا × األولمبي(

● األسبوع الثالث
)السويحلي × المدينة(

)االتحاد المصراتي × األهلي طرابلس(
)الخمس × االتحاد(

)أبوسليم × األولمبي(
)المحلة × أساريا(

● األسبوع الرابع
)السويحلي × األهلي طرابلس(

)المدينة × االتحاد(

)االتحاد المصراتي × األولمبي(
)الخمس × أساريا(

)أبوسليم × المحلة(
● األسبوع الخامس

)السويحلي × االتحاد(
)األهلي طرابلس × األولمبي(

)المدينة × أساريا(
)االتحاد المصراتي × المحلة(

)الخمس × أبوسليم(
● األسبوع السادس

)السويحلي × األولمبي(
)االتحاد × أساريا(

)األهلي طرابلس × المحلة(
)المدينة × أبوسليم(

)االتحاد المصراتي × الخمس(
● األسبوع السابع

)السويحلي × أساريا(
)األولمبي × المحلة(
)االتحاد × أبوسليم(

)األهلي طرابلس × الخمس(
)المدينة × االتحاد المصراتي(

● األسبوع الثامن
)السويحلي × المحلة(

)أساريا × أبوسليم(
)األولمبي × الخمس(

)االتحاد × االتحاد المصراتي(
)األهلي طرابلس × المدينة(

● األسبوع التاسع
)السويحلي × أبوسليم(

)المحلة × الخمس(
)أساريا × االتحاد المصراتي(

)األولمبي × المدينة(
)االتحاد × األهلي طرابلس(.

● من حفل مراسم سحب قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022 - 2023

الوسط- بنغازي

النصر يلعب أولى مبارياته أمام 
الصقور.. واألهلي بنغازي يقص 

شريط مواجهاته باللعب ضد الصداقة

● الطرمال

● هاري كين
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

فزاعة الدعم
خاصة  انطالقه  وقبل  رياضي  موسم  كل  مع 
وهو  يتكرر  عام  وفي كل  القدم،  كرة  لعبة  في 
عن  االمتناع  أو  الحكومي  الدعم  عن  البحث 
اللعب بالدوري، وهو ما تطالب به أغلب األندية 
ليطرح  الدوري  انطالق  اقتراب  عند  الليبية 
األندية  حق  من  هل  القديم  الجديد  السؤال 
الدولة  وهل  المال؟  دفع  بعد  إال  اللعب  رفض 
ملزمة أن تدفع المال لألندية وهي التي تؤكد 
أنها أندية أهلية ويجب أن تعتمد على نفسها 
ميزانية  ترهق  أن  دون  الدعم  عن  وتبحث 

الدولة ؟
ويبقى البحث عن الدعم وتنوع االستثمارات 
الليبية  األندية  تؤرق  التي  القضايا  إحدى 
الليبي  الدوري  انطالق  وقبل  عام.  بشكل 
الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد هددت 
بعض األندية كالعادة بعدم اللعب حتى تمنح 
أخرى  بأندية  أسوة  المالي  الدعم  في  الحق 
هناك  ألن  الحق  لها  الجانب  هذا  في  وهي 
الحكومة والتي  الذي تقدمه  الدعم  تفاوتًا في 
ولكنها  بتقديمه  ملزمة  غير  إنها  تقول  أحيانا 
أخرى خوفًا  آخر تقدمه ألندية دون  من جانب 
حول  االستياء  من  حالة  يخلق  مما  رضوخًا  أو 
الدعم  على  تحصل  أندية  بين  الدعم  هذا 

وأندية أخرى تعاني.
على  والقضايا  المشاكل  هذه  تطفو  وكلما 
الحكومة  جديد  من  الكثيرون  يطالب  السطح 
بشكل  وتطويرها  االسثتمار  قوانين  بتعديل 
االستثمار،  مواكبة  على  قادرة  األندية  يجعل 
األندية  والبحث عن مصادر دخل في ظل عجز 
عن اإليفاء بالتزاماتها في كل األلعاب، وخاصة 
لعبة  أكثر  هي  غالبًا  والتي  القدم  كرة  لعبة 
األندية وتجعلها تتورط في مبالغ  تثقل كاهل 

والتزامات مادية ال تتوقف.
لخلق  القوانين  وتطوير  تعديل  يجري  فهل 
مناخ لالستثمار بشكل أفضل وأقوى يجعل هذه 
األندية في غنى عن دعم الدولة؟ أو أن األندية 
االستثمار  تطوير  تريد  وال  متكاسلة  نفسها 
الحصول  من  يمكنها  أفضل  مناخ  عن  والبحث 

على المال دون استجداء الدولة.
موضوع جديد قديم غير أننا نتذكرها فقط 
ما  نادي  يقوم  عندما  أو  تحصل مشكلة  عندما 
اللعب دون حل جذري يجعل  بالتهديد برفض 
أغلبها  وأن  خاصة  ماليًا  أقوى  الليبية  األندية 
لديها استثماراتها وأسواقها ومحالتها ولكنها 
وهي  مصاريفها  تغطي  وال  بالغرض  تفى  ال 
سوق  في  بالدخول  أقوى  لالستثمار  بحاجة 
والسفر  الطيران  وشركات  والفنادق  األسهم 
والمطاعم لالنتقال من مرحلة ألخرى في عالم 

المال واالستثمار.

يخوض المحترف الدولي الليبي، أحمد بن علي، تجربة 
جديدة في الدوري اإليطالي، بعدما أعلن نادي بريشيا 
األيام  خالل  الثانية،  الدرجة  دوري  في  الناشط 
الماضية، تعاقده بشكل رسمي مع الالعب 
الليبي، قادمًا من نادي كروتوني اإليطالي. 
على  الرسمي  حسابه  عبر  »بريشيا«،  وقال 
»يحب  ألنه  النادي  اختار  علي  بن  إن  »فيسبوك«، 
ريجامونتي..  في  اللعب  معنى  ويعرف  المدينة 
مرحبًا  بريشيا..  في  جديد  العب  علي  بن 

بعودتك أحمد!«.
وكشف نجم خط الوسط الدولي السبب 
بريشيا  نادي  إلى  العودة  اختياره  وراء 
الخاص  الصحفي  المؤتمر  خالل  اإليطالي 
من  الثالثة  الجولة  في  كومو  بمباراة 
قائاًل:  الثانية،  الدرجة  اإليطالي  الدوري 
نادي  ولكن  رائعة  عروض  لديّ  »كانت 
بالنسبة  خاص  شيء  بريشيا 
واحتضنني  بي  رحب  ألنه  لي 
اآلن  صغيرًا..  كانت  عندما 
للفريق  الجميل  أرد  أريد أن 

والمدينة وأنا واثق أن لديّ ما أستطيع تقديمه للفريق 
التعلم  في  كبيرة  رغبة  لديهم  أقوياء  يوجد شباب  وهنا 
عامًا(  الـ)30  صاحب  علي  بن  ألحمد  وسبق  والنمو«. 
اللعب في صفوف بريشيا لمدة 3 مواسم، من 2012 إلى 

وكروتوني.  وبيسكارا  باليرمو  ألندية  لعب  كما   ،2015
أعلن في  الذي كان  لنادي »بيزا«،  وأخيرًا لعب بن علي 
قادمًا  الوسط  العب  مع  الرسمي،  تعاقده  سابق  وقت 
من »كروتوني«، على سبيل اإلعارة لمدة 6 أشهر، حتى 

الرسمي  الحساب  حينها  ونشر  الجاري.  الموسم  نهاية 
لنادي »بيزا« اإليطالي، عدة صور للمحترف الليبي أحمد 
بن علي، وفيديو ترحيبيًا به، وعلق عليه: »أهاًل بك أحمد 
بن علي.. يعلن نادي بيزا الرياضي أنه تعاقد مع أحمد 

بن علي على سبيل اإلعارة قادمًا من كروتوني«.
)30 عامًا(،  العمر  البالغ من  يذكر أن أحمد بن علي، 
نادي  في  الشباب  فئة  صفوف  في  الكروي  مشواره  بدأ 
 2011 العام  ُأعير في  »مانشستر سيتي« اإلنجليزي، ثم 
إيطاليا  في  ولعب  اإلنجليزي،  »روتشيدل«  فريق  إلى 
يوقع  أن  قبل  و»بيسكارا«،  و»باليرمو«  »بريشيا«  لفرق 
صفوف  من  قادمًا   2018 يناير  في  »كروتوني«  مع 
إلى  يمتد  بعقد  »كروتوني«  مع  ويرتبط  »بيسكارا«، 

يونيو 2023.

 23 في  اإليطالي،  »كروتوني«  نادي  إدارة  وأعلنت 
تمديد  رسمي،  بشكل   ،2020 العام  من  أغسطس 
متوسط  علي،  بن  أحمد  الليبي  المحترف  مع  التعاقد 
 .2023 حتى  مواسم  ثالثة  لمدة  األول،  الفريق  ميدان 
بتمديد  سعادته  عن  الليبي،  الدولي  حينها  أعرب 
تعاقده مع ناديه. وكتب »بن علي«، حينها عبر صفحته 
»فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصية 
»فخور الستمراري بارتداء قميص كروتوني. شكرًا لكل 
من أراد استمراري، ولكل الذين دعموني«، موضحًا: »ال 
أطيق االنتظار، وشغوف بالدفاع عن ألوان كروتوني من 

جديد، وهز شباك المنافسين«.
ويعد أحمد بن علي أول العب في تاريخ ليبيا يسجل 
 2016( موسم  في  وذلك  اإليطالي،  الدوري  في  هدفًا 
»بيسكارا«  السابق  فريقه  مع  سجل  حين   ،)-2017
بالتعادل  المباراة  وانتهت  الدوري،  في  »نابولي«  أمام 

بهدفين لكل فريق.
»كروتوني«  في  العب  كأفضل  ُاختير  علي  بن  وكان 
االختيار  اإليطالي لموسم »2018 - 2019«، وجاء هذا 
للنادي  الرسمية  الصفحة  على  ُأقيم  تصويت  خالل 
اإليطالي الناشط في دوري الدرجة الثانية اإليطالي، عبر 
بعد  التصويت  في  أواًل  علي  بن  حل  حيث  »فيسبوك«، 
النيجيري  المهاجم  على  متفوقًا  صوتًا،   6425 جمع  أن 

نوانكو سيمي والحارس أليكس.

أحمد بن علي يخوض تحديًا جديدًا في الدوري اإليطالي

املنتخب الليبي يودع كأس العرب للناشئني.. واكتمال عقد املتأهلني للدور ربع النهائي
من  للناشئين،  الليبي  الوطني  المنتخب  خرج 
العرب  كأس  لبطولة  الرابعة  النسخة  نافسات 
وهران  مدينة  في  تقام  التي   ،2022 للناشئين 
أغسطس   23 من  الفترة  خالل  الجزائرية، 
بمشاركة  الجاري،  سبتمبر   8 وحتى  الماضي 
والجزائر  وتونس  اإلمارات  هي  منتخبًا   16
وعمان  والعراق  وسورية  والسودان  والسعودية 
ومصر  وليبيا  ولبنان  القمر  وجزر  وفلسطين 

والمغرب وموريتانيا واليمن.
بعدما  البطولة  المتوسط«  »فرسان  وودع 
تعادل مع نظيره اليمني بهدف لكل فريق، حيث 
المبروك،  ليبيا الالعب عبدالمؤمن  سجل هدف 
بينما جاء هدف اليمن عن طريق أنور الطريقي. 
منتخب  حقق  )الثانية(،  نفسها  المجموعة  وفي 
 ،1-2 بنتيجة  عمان  منتخب  على  فوزًا  تونس 
ومحمد  العمدوني  أنس  من  كل  له  وسجل 
كريم، بينما جاء هدف عمان عن طريق عبداهلل 

الشرقي.
صدارة  اليمن  منتخب  احتل  النتائج  وبتلك 
منتخب  مع  بالتساوي  نقاط،  بـ5  المجموعة 
تونس، يليهما منتخب ليبيا بالرصيد نفسه، ثم 
المنتخب العماني رابعًا دون نقاط؛ وبذلك تأهل 
المنتخب التونسي رفقة نظيره اليمني إلى الدور 
ربع النهائي، متفوقا بقاعدة اللعب النظيف على 

المنتخب الليبي.
ربع  الدور  إلى  المتأهلين  عقد  واكتمل 
النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، 
المجموعة  ففي  المجموعات.  مرحلة  ختام  بعد 
منتخب  حقق  السيق،  ملعب  وعلى  الثالثة 
منتخب  على  رد  دون  بهدف  الفوز  المغرب 

وفي  شكير.  آدام  الالعب  سجله  القمر،  جزر 
ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم  المجموعة 
منتخبي  مباراة  نتيجة   1-1 اإليجابي  التعادل 
لموريتانيا  سجل  حيث  وموريتانيا،  العراق 
العراق  هدف  جاء  بينما  با،  سيدي  الالعب 

بواسطة حسن جاسم.
كأول  العراق  منتخب  تأهل  النتائج  وبتلك 
المجموعة بـ7 نقاط، يرافقه المنتخب المغربي 
الثاني برصيد 6 نقاط. وفي المجموعة الرابعة 
على  مصر  منتخب  فاز  السيق،  ملعب  وعلى 
من  كل  سجلها   ،0-5 بنتيجة  سورية  منتخب 
أيمن عبدالعزيز وأحمد فؤاد بواقع هدفين لكل 

منهما، وهدف ذاتي سجله حارس سورية مجد 
الجبارة بالخطأ في مرماه.

وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، 
لبنان  منتخب  على  السعودي  المنتخب  تغلب 
أهداف(   3( حاجي  طالل  سجلها   ،0-6 بنتيجة 
ونواف  اليهيبي  وعمار  الشمراني  وفرحة 

الجناحي.
كمتصدر  مصر  منتخب  تأهل  النتائج  وبتلك 
المنتخب  يرافقه  نقاط،   9 برصيد  للمجموعة 
يلتقي  حيث  نقاط،   6 برصيد  الثاني  السعودي 
نظيره  مع  الجزائر  منتخب  الخميس  اليوم 
منتخب  مع  اليمن  منتخب  ويلعب  التونسي، 

السودان، في اليوم األول من مباريات الدور ربع 
النهائي، فيما يلتقي الجمعة، العراق والسعودية 
وتقابل مصر نظيرتها المغرب في آخر مباريات 

هذا الدور.
السيق،  ملعب  وعلى  األولى  المجموعة  وفي 
اإلمارات  منتخب  على  الجزائر  منتخب  تغلب 
محمد  من  كل  سجلها  رد،  دون  بثالثية 
مسلم.  وأناتوف  كساسي  وفتحي  عبدالمجيب 
وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، 
فلسطين  منتخب  على  السودان  منتخب  فاز 
أحمد  مصعب  سجلها   ،)0-3( النتيجة  بنفس 
وموسى علي ومنذر صابر. وبتلك النتائج يتربع 

المجموعة  ترتيب  صدارة  على  الجزائر  منتخب 
األولى بـ9 نقاط من 3 انتصارات، يليه منتخب 
اإلمارات  منتخبا  ثم  نقاط،  بـ6  السودان 

وفلسطين برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 
للناشئين 2022، اجتماعها برئاسة عبدالحكيم 
الشلماني، في مدينة وهران الجزائرية، بحضور 
المعاونة،  اللجان  وممثلي  اللجنة  أعضاء  جميع 
من  المجموعات  دور  مرحلة  ختام  بعد  وذلك 

منافسات البطولة.
الفنية  التقارير  استعرضت  االجتماع  وخالل 
واإلدارية وتقارير الحكام ومختلف اللجان بشأن 

المباريات الماضية، حيث قدم الشلماني، شكره 
وتقديره ألعضاء اللجنة ولرؤساء وأعضاء اللجان، 
ولجميع الفرق العاملة في البطولة على الجهود 
المجموعات،  دور  مباريات  خالل  بُذلت  التي 
مبديًا سعادته بما تحقق خالل الفترة الماضية، 
خالل  النجاح  هذا  استمرار  في  أمله  عن  معربًا 

األدوار النهائية القادمة.
وهنأ رئيس اللجنة المنظمة منتخبات الجزائر 
والمغرب  والعراق  وتونس  واليمن  والسودان 
ربع  الدور  إلى  التأهل  على  والسعودية،  ومصر 
المراحل  في  التوفيق  لها  وتمنى  النهائي، 
المقبلة، مقدمًا شكره وتقديره لبقية المنتخبات 
متمنيًا  البطولة،  في  المتميزة  مشاركتها  على 
لها التوفيق في قادم االستحقاقات العربية. كما 
لمباريات  التحضيري  التنسيقي  االجتماع  عُقد 
جميع  ممثلي  بحضور  النهائي،  ربع  الدور 
قوائم  خالله  استعرضت  المتأهلة،  المنتخبات 
الالعبين واعتماد ألوان المنتخبات في المباريات 
التنظيمات  استعراض  إلى  إضافة  المقبلة، 

الخاصة باألدوار النهائية.

إحدى بطوالت االتحاد العربي
 2022 للناشئين  العرب  كأس  بطولة  وتعد 
القدم،  لكرة  العربي  االتحاد  بطوالت  إحدى 
حاليًا.  الجزائري  االتحاد  يستضيفها  التي 
 2011 العام  في  أقيمت  األولى  النسخة  وكانت 
واستضافتها المملكة العربية السعودية، وتوج 
منتخب  حل  بينما  السعودي،  المنتخب  بلقبها 
سورية وصيًفا، ثم أقيمت النسخة الثانية العام 
المنتخب  باللقب  وتُوج  تونس،  في   2012
التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، 
أقيمت في  التي  الثالثة  النسخة  بلقب  فاز  الذي 

قطر العام 2014 أمام المنتخب السعودي.

الوسط - القاهرة

المحترف الليبي يعود إلى صفوف 
نادي بريشيا الناشط في دوري 

الدرجة الثانية

● أحمد بن علي

● بن علي

الوسط- محمد ترفاس

● المنتخب الوطني للناشئين● المنتخب الوطني تحت 17 سنة

يشهد شهر سبتمبر الجاري عودة جديدة للمنتخب 
أيام  خالل  نشاطه  إلى  القدم  لكرة  األول  الوطني 
االتحاد  يستضيف  أن  ينتظر  حيث  الدولية،  »فيفا« 
مصغرة  دولية  ودية  دورة  القدم،  لكرة  الليبي 
ستشهد مشاركة المنتخب الوطني األول إلى جانب 

منتخبي زامبيا ومالي.
وستكون انطالقة الدورة خالل الفترة من الثامن 
عشر من شهر سبتمبر الجاري حتى السابع والعشرين 
شهداء  بملعب  الدورة  وستقام  نفسه،  الشهر  من 
بنينا الدولي ببنغازي، وسيسبق إقامة الدورة تجمع 
مارتينيز،  الفرنسي  مدربه  بقيادة  للمنتخب  قصير 
ستشهد  التي  الجديدة  قائمته  عن  سيعلن  الذي 
الفني  الجهاز  أخذ  أن  بعد  خاصة  عديدة  تحويرات 
مباريات  متابعة  في  الوقت  من  متسعًا  ومساعدوه 
الدور السداسي ونشاط الالعبين المحترفين، إضافة 
بطولتي  في  األربعة  المحلية  الفرق  مشاركة  إلى 
دوري األبطال والكونفدرالية. وستكون هذه الدورة 
الدولية الودية خير إعداد وتحضير للمنتخب الوطني 
الليبي لالستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها 
العام  مطلع  ستقام  التي  بالجزائر  الشان  نهائيات 
الجديد إلى جانب استكمال باقي منافسات تصفيات 
الكان. يذكر أن المنتخب الوطني األول لكرة القدم، 
االستوائية،  غينيا  نظيره  أمام  مباراته  نتيجة  فقد 
في  جمعتهما  التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدفين 
السادس من يونيو الماضي، بدولة غينيا االستوائية، 
في ثاني جوالت التصفيات المؤهلة إلى كأس األمم 

األفريقية »كوت ديفوار 2023«.
المنتخب األولمبي يستأنف تحضيراته ببنغازي 

بمباراتين وديتين قبل مواجهة رواندا
يعود المنتخب الوطني األولمبي لكرة القدم اليوم 
الخميس، الستئناف تحضيراته بمعسكره التدريبي 
المهدي  الوطني  المدرب  بقيادة  بنغازي  بمدينة 
بحضور  قشوط،  صبري  المساعد  ومدربه  أبوشاح، 
23 العبًا ستضمهم القائمة النهائية بعد أن اختتمت 
الماضي  الثالثاء  يوم  لالعبين  األولى  التصفيات 

بمدينة البيضاء.
التحضيرية  المحطة  بنغازي  مدينة  وستكون 
الثانية واألخيرة للمنتخب األولمبي بداية من اليوم 
الجاري،  الثامن من شهر سبتمبر  الخميس، وحتى 
أمام  وديتين  مباراتين  الفريق  يجري  أن  وتقرر 
الثالث  يومي  خالل  السوداني  األولمبي  المنتخب 
والخامس من شهر سبتمبر الجاري بملعب شهداء 
رواندا  منتخب  لمواجهة  استعداداً  الدولي،  بنينا 

ضمن التصفيات األفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة 
خالل  المغرب  سيستضيفها  التي  للشباب  أفريقيا 

شهر يونيو من العام 2023.
التصفيات  وهي  أفريقية  منتخبات   8 وتشارك 
وسيستقبل   ،2024 باريس  ألولمبياد  المؤهلة 
فرسان المتوسط نظيره الرواندي في مباراة الذهاب 
األولى بملعب شهداء بنينا الدولي يوم التاسع عشر 
المتأهل من مباراتي  من شهر سبتمبر، وسيواجه 
منتخب ليبيا ورواندا منتخب مالي قبل التأهل رسميًا 

للنهائيات األفريقية.
للشباب  الوطني  المنتخب  دعـــوة 

لالستعداد للتصفيات األفريقية
ويستأنف المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم 
تحت سن 20 عامًا، تدريباته استعداداً لخوض غمار 
منتخب  وسيستأنف  المقبلة،  األفريقية  التصفيات 
بنغازي،  داخلي بمدينة  تدريباته بمعسكر  الشباب 
حيث ستبدأ التدريبات بملعب شهداء بنينا الدولي 
بداية من اليوم الخميس الموافق األول من شهر 
الشهر نفسه  العاشر من  إلى غاية  الجاري  سبتمبر 
ومساعده  القاضي،  عياد  الوطني  المدرب  بقيادة 

محمد عبد الجليل وعبدالسالم الكوت مديراً إداريًا.
ووجه الجهاز الفني للفريق الدعوة لعدد 27 عبا 
لالنضمام إلى معسكر مدينة بنغازي. وكان المنتخب 
ظهوره  سجل  قد  عامًا   20 تحت  للشباب  الوطني 
أخيراً في نهائيات بطولة كأس العرب للشباب التي 
أقيمت بمدينة الدمام بالسعودية خالل شهر يوليو 
الثانية  المجموعة  فرق  لعب ضمن  الماضي، حيث 
أمام  وخسر  اللبناني،  المنتخب  على  تفوق  حيث 

المنتخب الجزائري، وغادر المنافسة من الدور األول.
جيدًا  وإعداداً  تحضيراً  المشاركة  هذه  وكانت 
األفريقية  التصفيات  في  للمشاركة  الفني  للجهاز 
مدينة  ستستضيفها  التي  الشباب  لمنتخبات 
الليبي  المنتخب  سيلعب  حيث  بمصر،  السويس 
للشباب ضمن مجموعة منتخبات شمال أفريقيا التي 
تضم منتخبات المغرب والجزائر وتونس، وذلك خالل 
الفترة من الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل إلى 

غاية 24 من الشهر نفسه.
بث  بشأن  الكرة  اتحاد  من  خطاب 

مباريات المنتخب حصريا
إلى  خطابًا  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  ووجه 
القنوات المرئية بشأن الحصول على حقوق بث عدد 
من المباريات الودية والرسمية للمنتخبات الوطنية، 
بيان  في  الكرة  اتحاد  وقال  المقبلة.  الفترة  خالل 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  نشره 
واإلعداد  التطوير  خطة  إطار  في  إنه  »فيسبوك«، 
للمنتخبات الوطنية يقيم االتحاد الليبي لكرة القدم 
ودية  )دورة  والرسمية  الودية  اللقاءات  من  عددًا 
للمنتخب األول يشارك بها منتخبات مالي / وزامبيا(.

للمنتخبات  والرسمية  الودية  اللقاءات  وتقام 
الوطنية، بمدينة بنغازي على ملعب شهداء بنينا، 
كما   ،2022 سبتمبر   27 إلى   21 من  الفترة  خالل 
المنتخب  الليبي  األولمبي  المنتخب  يستضيف 
األولمبي السوداني في مباراتين يومي 5 و 8 سبتمبر 
2022 على ملعب شهداء بنينا. وأشار اتحاد الكرة 
منتخب  يستضيف  الليبي  الشباب  منتخب  أن  إلى 
الشباب السوداني في مباراتين يومي 6 و9 سبتمبر 
2022، ببنغازي على ملعب شهداء بنينا، كما ستقام 
مباراة رسمية في إطار التصفيات األفريقية المؤهلة 
الليبي  المنتخب  بين   2024 باريس  ألولمبياد 
األولمبي والمنتخب الرواندي األولمبي 20/9/2022.
القنوات  جميع  الليبي  القدم  كرة  اتحاد  ودعا 
هذه  نقل  بشأن  عروضها  لتقديم  المرئية، 
بأن  علمًا  مشترك،  أو  حصري  بشكل  المباريات 
مراعاة  مع  الجمهور،  بحضور  ستقام  المباريات 
للدول  المرئية  اإلشارة  منح  على  الموافقة 

المشاركة بهذه المباريات ختامًا.

●  المنتخب الوطني األول

● المنتخب الوطني للشباب

الوسط - زين العابدين بركان

»الفرسان« يعود بدورة دولية.. واملنتخب األوملبي يخوض وديتني أمام السودان
جهاز منتخب »الشباب« يستدعي 27 العباً لمعسكر بنغازي استعداداً لغمار التصفيات األفريقية

عودة المنتخبات الوطنية إلى الواجهة من جديد
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ماذا عن إمكانية إجرائها في هذه الظروف؟
من سيشرف عليها إذا ما جرى االتفاق على تنظيمها؟

متى يمكن أن يكون التوقيت مالئمًا إلجرائها؟

أين الضمانات التي ستحمي الناخبين والمرشحين معًا؟
لماذا فشلت مواعيدها السابقة؟

كيف يمكن أن تجرى في ظل حالة االنقسام والفوضى األمنية القائمة؟

االنتخابات

++HH55

 كل شيء كل شيء

الشاعر علي صدقي عبدالقادر
اشتُهر علي صدقي عبدالقادر بشاعر الشباب، وأيضًا الوردة، ولد في 

طرابلس سنة 1924. ُلقِّب بــ»السريالي األخير« و»جاك بريفر العرب« 
وأيضًا بشاعر »بلد الطيب« نسبة إلى القصيدة التي تغنت بها ليبيا، في 
وقت من األوقات. درس االبتدائية بطرابلس، ثم نال دبلوم المعلمين، 

وانتسب إلى جامعة نابولي لمدة سنتين. نال إجازة في القانون، ثم 
إجازة في المحاماة، فمارسها ألكثر من 40 عامًا. تواصلت تجربته ألكثر 

من 50 عامًا، وصدر له عدة دواوين. اشترك في كثير من الندوات 
والمؤتمرات األدبية، واختُير عضوًا في لجنة التعليم والعلوم والثقافية 

واإلعالم الخاصة بالوحدة االندماجية بين مصر وليبيا. اعتُقل بسبب 
بعض من قصائد، ومن مؤسسي »النادي األدبي بطرابلس«، و»نادي 
العمال بطرابلس«. تُرِجم شعره إلى اإلنجليزية والفرنسية والصينية. 

أصدرت عنه مجلة »الفصول األربعة« عددًا خاصًا سنة 1992. كتب 
لإلذاعة برنامج عن الحياة والحب والوطن عنوانه »حفنة من قوس قزح« 
ُقدم خالل أشهر رمضان منذ 1998 إلى 2007 . له عدة دواوين، ضمت 

مجموعته الشعرية الكاملة، ووسد ثرى طرابلس يوم 2008/9/1.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

فترة  خالل  لهم،  تتح  لم  بهم،  خاصة  لظروف  أو  األسباب،  من  لسبب  منا،  الذين 
أو منعتهم منها، وهم  القرن الماضي، فرصة العيش في ليبيا،  الثمانينيات من 
كثر، بإمكانهم، إن شاءوا، العودة إلى تلك الفترة، وتذوق طعم تلك األعوام المُرّة، 
بقراءتهم رواية »العلكة« للكاتب المبدع منصور بوشناف. في تلك الرواية التي 
أعتبرها، واحدة من أجمل ما قرأت شخصيًا، من أعمال روائية على وجه العموم، 
ينفذ الكاتب ببصيرته وإبداعه إلى قلب تلك الفترة المعتمة والساكنة حد الموت، 
حيث يتوقف الزمن، وينزع عنها، بجمال، القشرة الخارجية، كاشفًا ومشخصًا ماهية 
الداء، مثل جرّاح ماهر، يعرف عما يبحث ويريد، وينتهي من حيث بدأ، في دورة 
زمنية استمرت عقدًا من الزمن، وفي نقطة من ذات المكان، في حديقة الغزالة 
بطرابلس، حيث يجلس رجل على كرسي، في مقهى، ثابتًا ساكنًا في مكانه، طيلة 
عشرة أعوام كاملة، بال حراك. وفي رأيي الشخصي، تظل تلك الرواية عالمة أدبية 
نقلة  وتمثل  والباحثون،  النقاد  عندها  يتوقف  مهمة  ومحطة  عين،  تخطئها  ال 

نوعية مهمة في الرواية الليبية والعربية، شكاًل ومحتوى.
متميزة.  قلة  بوشناف  منصور  نوعية  من  الروائيين  لكن  أنواع.  الروائيون 
واسعة،  ثقافة  وترفدهم  موهوبون،  بيئاتهم،  اختلفت  ومهما  كانوا،  أينما  وهم 
وفي  وتاريخه،  واقعهم  حراك  مع  اتساق  وعلى  راقية،  جمالية  ذائقة  ويمتلكون 
حوار دائم معه. ومنصور بوشناف واحد منهم. وهو، على عكس إبراهيم الكوني 
تحديدًا،  طرابلس  والمدينة،  المدينة.  وعالمه  مدينة،  ابن  الصحراوية،  وعوالمه 

تحظى من اهتمامه بمنزلة خاصة ملحوظة. وهي، 
وأسئلته،  قلقه  ومحور  أرقه  مبعث  طرابلس،  أي 
في  مــرّة  أبــان  كما  الــروائــي،  مشروعه  وهــدف 
مقابلة ُأجريت معه. لذلك السبب، يسعى منصور 
بوشناف إلى التنقيب في تاريخها، وإعادة كتابته 
وال  حياتيًا،  واستوعبه  قرأه  و  عرفه  كما  روائيًا، 
وإعادة  تفكيكه  محاواًل  معه  االشتباك  في  يتردد 
الثانية  وروايته  الخاصة.  رؤيته  وفق  تركيبه 
المعنونة »الكلب الذهبي« تأتي في هذا السياق، 

وتأكيدًا له.
التاريخ، محّط اهتمام منصور بوشناف، ونقطة 
المركز في عالمه اإلبداعي. ليس فقط في روايتيه، 

بل أيضًا في مسرحيته: »تداخل الحكايات في غياب الراوي«. وفيما ينشره كذلك 
من نصوص ومقاالت. وهو في ذلك يقف على أرض مشتركة مع روائي ليبي آخر 
مميز، هو المبدع صالح السنوسي. بوشناف يعيد، بمنهج الفن ووسائله وأدواته، 
كتابة التاريخ الليبي. والسنوسي أيضًا يشاركه ذلك االهتمام بشغف، إال أن األخير 
أن  ويُالحظ  العربي.  محيطه  في  الحراك  رصد  على  تحرص  أوسع،  بعين  يتميز 
من  و»الهروب  الحشر«.  زمن  »يومياتُ  األخيرة:  الروائية  أعماله  في  السنوسي، 
جزيرة أوستيكا« وأخيرًا »أزهار بيضاء على تخوم المقبرة« ركز، بشكل خاص، على 

االشتباك روائيًا بالتاريخ الليبي.
مؤشر مهم  مرموقين،  ليبيين  وروائيين  كاتبين  لدى  بالتاريخ،  االهتمام  هذا 
على أهمية التاريخ، وعلى إعادة كتابته بما يضمن سد نواقصه وتصحيح عواهنه، 
الروائي بإمكانه السير، يدًا بيد، مع  وكشف المخبأ من أسراره. والتأكيد على أن 
مختلفتين،  وبعينين  ووسائله،  الفن  بأدوات  ولكن  واحدة،  طريق  في  المؤرخ، 
وينحاز  القائمة،  السلطة  إلى  ينحاز  العادة،  في  المؤرخ،  كذلك.  مختلفة  وأسئلة 
في  نقرأ  السبب،  لذات  وربما  ولفنّه.  وتاريخها  وألمته  لشعبه  مخلصًا  الروائي 

الرواية تاريخًا مختلفًا عما يوثقه المؤرخون.
إطالق  من  تمكنهم  مساحة  للروائيين  توفر  أدبي،  كجنس  بتميّزها  الرواية 
عن  مختلفة  عوالم  في  الغوص  على  وقدراتهم  وأسئلتهم،  لمواهبهم،  العنان 
تلك التي ينشدها المؤرخون ويسعون إليها، وتمنحهم فرصًا عديدة لطرق أبواب 
يغامرون،  حين  وهم  يعقوب.  نفس  في  لحاجة  وراءهم،  عمدًا  المؤرخون  أقفلها 
يكن  لم  وإن  بفتحها،  بل  فقط،  األبواب  تلك  بطرق  األحيان،  أغلب  يكتفون،  ال 
الثقوب والشقوق، بحثًا عما تخفيه وراءها، وتحجبه  بالتلصص، من خالل  ممكنًا، 
تقلقهم،  وأسئلة  معرفي،  وفضول  مبدع،  خيال  ذلك  في  يحّفزهم  األعين،  عن 
ويفعلون  معًا.  والمؤرخ  الروائي  حاسة  وتقودهم  وعقولهم،  قلوبهم  في  تتوالد 
ذلك بجمال فنّي راق. ألن اإلمتاع في القلب من الفن. ومن دونه، ال يكون إبداعًا 

وال فنًا.

عن فن الرواية والتاريخ

المتأمل لبيوت مدينة غدامس القديمة من ناحية المزارع 
أو من الخارج سيجد أن الشكل الخارجي ال يظهر بيوتا عادية 
ذات نوافذ واسعة أو التي تمتلك شرفات خشبية كالموجودة 

في مدن العالم اإلسالمي؛ وإنما منازل تماثل أشكالها 
الحصون ذات الحوائط العالية بها فتحات صغيرة، ويدخل 

إليها عبر سبعة أبواب رئيسة. والتفاصيل الهندسية والزخرفة 
الحائطية وكل ما يُستعمل في غدامس من صنع أهلها، إذ 

يبني الرجال المنازل مستخدمين الطين وأشجار النخيل، 
وتهتم المرأة بزخرفة البيت من الداخل باللون األحمر الحار 

جدًّا. لذا تعد مدينة غدامس من أجمل أسرار الصحراء الكبرى 
لخصوصية معمارها وفنونها وتراثها. ولبيوت غدامس بنية 

نموذجية مميزة، حيث شيدت بشكل عمودي، إذ يستخدم 
الطابق األرضي لتخزين المواد األساسية، وأما الطابق األول 

فهو لسكن العائلة وخصص السطح المفتوح للنساء، فتسمح 
الممرات التي تربط أسطح البيوت ببعضها البعض بتنقل 

النساء بكل حرية، كما تتوافر المدينة على شبكة من الممرات 
تحت األرض تسمح بتنقل األهالي.

الرواية  تلك  تظل 
تخطئها  عالمة ال 

ومحطة  عني 
النقاد  عندها  يتوقف 

وتمثل  والباحثون 
للرواية  نوعية  نقلة 

والعربية الليبية 

بيوت غدامس آللئ
في الصحراء

»مدينة الرب« 
فريسة العنف

يحمل الحي الواقع في ضاحية 
غواياكيل، المدينة الساحلية 

الكبرى في اإلكوادور، اسما 
مقدسا هو سيوداد دي ديوس 

أو »مدينة الرب«، غير أن سكانه 
يعانون الجحيم اليومي جراء 
تفشي البؤس والعنف وسط 

ازدهار أنشطة تهريب مخدرات.
وكما في فيلم »مدينة الرب« 

الذي روى العام 2002 يوميات 
أحد أعنف أحياء ريو دي جانيرو 

الفقيرة، تقع »مدينة الرب« 
اإلكوادورية على تلة خضراء 

إلى شمال غرب غواياكيل، ثاني 
أكبر مدن البالد التي شهدت 
منذ مطلع العام 861 جريمة 
قتل، أي ثلث العدد اإلجمالي 

لإلكوادور ككل. وهي من مدن 
الصفيح الـ55 المنتشرة في هذا 
الحي الشاسع المعروف بـمونتيه 

سينايي )جبل سيناء(.

اكتشاف أكبر 
صوروبودا

في مطلع أغسطس، استخرج 
علماء حفريات برتغاليون 

وإسبان عظاما متحجرة، من 
حديقة منزل بوسط البرتغال، 

تعود لديناصور يمكن أن 
يكون األكبر من ساللة 

الصوروبودا أو سحليات األرجل 
اكتشف حتى اليوم في أوروبا.

وقالت عالمة الحفريات 
اليزابيتشي ماالفايا من معهد 

دوم لويز بكلية العلوم في 
جامعة لشبونة »إنه واحد من 

أكبر النماذج المعروفة في 
أوروبا أو حتى في كل أنحاء 

العالم«. وأوضحت أن الباحثين 
عثروا بين الفقرات واألضالع 

التي أمكن جمعها والتي 
تعود إلى العصر الجوراسي 
قبل نحو 150 مليون عام، 

على بقايا ضلع بطول يقرب 
من ثالثة أمتار. واكتُشفت 

هذه المتحجرات للمرة األولى 
العام 2017 عندما كان أحد 
سكان منطقة بومبال يحفر 

األرض بحفارة لبناء ملحق على 
ممتلكاته.

ميريام فارس..
وتحدي »قضيها انبساط«

فيديو  متابعيها مقطع  فارس،  اللبنانية، ميريام  النجمة  شاركت 
عبر  بالسعودية،  »الجيمرز«  موسم  فعاليات  ضمن  حفلها  من 
الجمهور  مع  تغني  وهي  »إنستغرام«،  على  الرسمي  حسابها 

انبساط«. أخيرًا وهى »قضيها  التي طرحتها  أغانيها  أحدث 
األغنية  هذه  على  الرقص  تحدي  ميريام  أطلقت  ذلك  وأثناء 

الحفل. الذي حضر  الرقصة للجمهور  وقامت بشرح خطوات 
و»قضيها انبساط« من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد 
في  انبساط«  »قضيها  ربيعة، وصورت  هاني  وتوزيع  مصطفى، 
برلين، وظهرت من خاللها ميريام فارس بإطاللة عصرية وأدت 
تصميمها  من  رقصة  الكليب  في 

الخاص.
احتفلت  آخـــر،  جــانــب  على 
بتخطي  ــرًا  ــيـ أخـ ــام  ــري ــي م
الحلو«  ــذا  »هـ أغنيتها 
مشاهدة،  مليون  المئة 
فيديو  مقطع  ونشرت 
الرسمي  حسابها  عبر 
على موقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي 
»انــســتــغــرام« 
من  وظــهــرت 
وهي  خالله 
تــــــــؤدي 
ــة  ــي ــن األغ
فـــــــــــي 
من  ــدد  ــ ع
الشهيرة  حفالتها 
مليون«   100« رقم  وظهرت 

الفيديو. على شاشة 

أقوالهمأقوالهم

 »الطريقة الوحيدة لوقف 
الهجرة غير الشرعية هي الحصار 

البحري قبالة سواحل ليبيا«

زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني
 جورجيا ميلوني

»نحث السياسيين الليبيين على 
االتفاق على قاعدة دستورية 

إلجراء االنتخابات ووضع مصالح 
الشعب فوق

 المصالح الشخصية«
مساعدة وزير الخارجية األميركي 

لشؤون الشرق األدنى
 باربرا ليف

 »المفوضية تدعو جميع 
األطراف للعمل بشكل وثيق من أجل 

تحقيق السالم
 واالستقرار واالزدهار للشعب الليبي«

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 
موسى فقي محمد

»نستعد لعقد اجتماع بين وزراء 
خارجية الدول المغاربية لصياغة 

خطة سالم شاملة في ليبيا«

األمين العام التحاد
 المغرب العربي
الطيب البكوش
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