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مواقيت الصالة - طرابلس

المولد النبوي.. ذكر ومدائح
ص16

نورد ستريم

فضاء

مع تعرض خطي أنابيب »نورد ستريم1« 
و»نورد ستريم2« لثالث حوادث تسريب 

غير مسبوقة، اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا 
بموازاة معركة اتهامات متبادلة بالتخريب؛ 

إذ قالت روسيا إنها ال تستبعد أن يكون 
التخريب سببًا وراء األضرار التي لحقت 

بشبكة أنابيب نورد ستريم التي بنتها في 
بحر البلطيق، وبينما حاول االتحاد األوروبي 

التأني في اتخاذ موقف، بادرت بولندا إلى 
اتهام موسكو. وقفزت أسعار الغاز الطبيعي 
األوروبية خالل تعامالت الثالثاء بحدة بعد 
أربع جلسات من الخسائر، وارتفعت العقود 

اآلجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم 
أكتوبر بنسبة أكثر من 12 في المئة.

نفط

كل شيء

دارت
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3 ملفات تشغل بال قيادة إيطاليا الجديدة عند التعامل مع ليبيا

ميلوني
المتطرفة،  اليمينية  الزعيمة  أصبحت 
جورجيا ميلوني، رئيسة حزب إخوان 

إيطاليا بعد فوزها باالنتخابات العامة، 
أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء 

في تاريخ البالد. ميلوني البالغة من 
العمر 45 عامًا، كتبت 
األحد على تويتر: 

»سنحت لنا فرصة 
فريدة إلحياء إيطاليا 

ومنع اليسار من 
العودة إلى الحكومة 

بعد سنوات من 
الكوارث والقيود. 

نحن مستعدون للقيام 
بدورنا«.

فما مستقبل العالقات 
»اإليطالية-الليبية«، 

في ظل حكومة يمينية 
متتشددة معادية 

وليبيا  للمهاجرين، 
السابقة  المستعمرة 

هي بوابة الهجرة 
غير الشرعية إلى 

إيطاليا؟

نجح المسبار »دارت« الذي أطلقته وكالة 
ناسا األميركية في االصطدام بالقمر 
الكويكبي »ديمروفوس«، في محاولة 
يأمل العلماء أن تؤدي إلى تغيير مسار 

الجرم السماوي بعيدا عن األرض.
ويأمل العلماء بشكل أكبر إثبات 

القدرة على تحويل مسارات الكويكبات 
الخطيرة القادمة إلى كوكب األرض.

جاءت هذه الخطوة بعد 10 أشهر من 
إطالق المركبة دارت على بعد 11مليون 

كيلومتر من األرض.
ولن يُعرف ما إذا كانت التجربة قد 

نجحت أم ال لكن مسؤولي ناسا أشادوا 
بالنتيجة الفورية لالختبار الذي أجري 

مساء االثنين.

ـ»الوسط«: توحيد املؤسستني العسكرية والشرطة أولوية قبل االنتخابات علي زيدان ل

بعد تقرير »املحاسبة«.. القيب: أوقفنا بيع الشهادات العلمية.. واملخالفات حقيقية

إجمالي الحصاد 
المتوقع من القمح 
والحبوب الروسية 

للعام 2022.
الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين

150
مليون

طن

الليبية في  أعلنت السفارة 
واشنطن، فتح منظومة 

الحجز إلصدار الجوازات مطلع 
أكتوبر المقبل، الفتة إلى 

أن الحجز سيكون عبر موقع 
السفارة اإللكتروني، وأن 

المواطنين سيجري  تصوير 
الليبية. بمقرالسفارة 

جاء ذلك خالل زيارة وزيرة 
الدولي  والتعاون  الخارجية 
الوطنية  الوحدة  بحكومة 

نجالء المنقوش، مقر السفارة.
المنقوش نقل  وأعلنت 

والموظفين  باألعمال  القائم 
السفارة  السياسيين في 

األميركية  بالعاصمة  الليبية 
واشنطن من المقر الكائن في 
»Dahlia street« إلى المقر 

 Wyoming« التاريخي في
avenue«؛ )بيت الضيافة 

سابقًا( الذي اشترته ليبيا في 
الملكي. العهد 

إصدار جوازات الليبيني 
في أميركا مطلع أكتوبر

تشارك  لكي  الدفعة  هذه  نُخرِّج  لم  »نحن 
بين  القتال  في  سببًا  تكون  أو  حرب  أي  في 
اإلخوة في أي مدينة، ولن نسمح بهذا، ولكن 
الوطن  لهذا  حماة  ليكونوا  اليوم  تخرجهم 
المؤسسة  توحيد  مع  وإننا  وللمواطنين، 
العسكرية«. هكذا وعلى خطى توحيد الجيش 
العسكرية  سبها  منطقة  آمر  استهل  الليبي 
التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية 
الفريق علي كنة كلمته خالل احتفالية تخريج 
التدريبات  استكمالهم  بعد  مجند   1500
التابع  ــاري  أوبـ تــدريــب  بمركز  العسكرية 

لمنطقة سبها العسكرية.
مع  وشهدها  األربعاء  أقيمت  االحتفالية 
آمري  من  وعدد  العسكرية  سبها  منطقة  آمر 
جانب  إلــى  والضباط  العسكرية  الــوحــدات 
ومشايخ  وأعيان  أوبــاري  البلدي  المجلس 
أمور  وأولياء  بالمنطقة  االجتماعية  المكونات 
عديد  ألقيت  االحتفالية  وخــالل  الخريجين. 

الكلمات من جانب عدد من الحضور.
هذه االحتفالية جاءت بعد يوم من تخريج 

للواء  التابعين  المجندين  من  أخــرى  دفعة 
العسكرية  سبها  بمنطقة  مشاة  السادس 
جديدة  دفعة  تخريج  حفل  أقيم  حيث  الثالثاء، 
 300 قوامها  السادس«  »اللواء  مجندي  من 
مجند وذلك بحضور آمر اللواء أحمد العطايبي 
أمور  وأولياء  العسكرية  القيادات  من  ولفيف 
لكراديس  استعراضًا  شهد  الحفل  الخريجين. 
بعدما  انضباطهم  مستوى  إلظهار  الخريجين 

أنهوا دورتهم التدريبية.
رئيس حكومة  قال  الماضي  أغسطس  وفي 
إن  الدبيبة،  عبدالحميد  الدفاع  وزير  الوحدة 
سيتحقق  هدف  العسكرية  المؤسسة  »توحيد 
ويحقق  هيبته  لوطننا  لتعود  وقت  أقرب  في 

طموحنا في بناء دولة مدنية ديمقراطية«.
الدبيبة دعا خالل كلمة ألقاها في احتفالية 
إلى  الليبي،  الجيش  لتأسيس   82 الذكرى 
الماضي  توحيد الصفوف و»التعلم من تجارب 
إنه »على ثقة من  بالحرب«، وقال  يلوِّح  لمن 
أن الجيش الليبي لن يتسبب في حروب جديدة 

تدمر البلد«.

باتيلي في ليبيا خالل أيام

االنقسام وتعدد املبادرات ينتظران املبعوث الجديد
أول  رسميًا  يشرع  تعيينه  من  أسابيع  بعد 
عبداهلل  ليبيا،  إلــى  أفريقي  أممي  مبعوث 
حل  إليجاد  صعبة  مهمة  مباشرة  فى  باتيلي 
سياسي لألزمة الليبية، في ظل وضع منقسم، 
آخر تجلياته الصراع القائم على الشرعية بين 
رئيسي حكومتين والذي فاقم من حدة التوتر 
بينما  العاصمة طرابلس،  في  األمني خصوصًا 
التي ال  الدستورية  القاعدة  الحديث عن  يعود 
يزال غيابها يشكل حجر عثرة في طريق المسار 

البالد. في  االنتخابي 
وليس بعيدًا عن ذلك تفجُّر الوضع األمني 
 40 )حوالي  تبعد  الزاوية  مدينة  في  الهش 
بين  االشتباكات  بتجدد  طرابلس(  عن  كلم 
النفوذ  على  المتصارعة  المسلحة  المجموعات 
قتلى  مخلفة  المدينة،  في  التهريب  ومسارب 
وجرحى بينهم طفالن بداية األسبوع الجاري.
الدبيبة،  حكومتا  كّثفت  األثناء  هذه  في 
إثبات  محاوالت  ضمن  نشاطاتهما  وباشاغا 
والتي  األمنية،  الحالة  هشاشة  رغم  الشرعية، 
ال يمكن فصلها عما كشفه تقرير صادم صدر 
عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حول 
مؤكدًا  ليبيا،  في  القضاء  نطاق  خارج  القتل 
أو  االحتجاز  بمراكز  قتلوا  المدنيين  مئات  أن 
تعرضوا للتعذيب حتى الموت بين يناير 2020 
ومارس 2022، متهمة عناصر موالية للحكومة 
األمر  االنتهاكات،  بارتكاب هذه  والميليشيات 
الواليات  سفير  بتصريح  ربطه  يمكن  الذي 
نورالند  ريتشارد  ليبيا،  في  مبعوثها  المتحدة، 
على  وباشاغا  الدبيبة  قدرة  في  يشكك  الذي 
ضمني  بشكل  مقترحًا  البالد،  شؤون  إدارة 
تدير شؤون  موحدة«  تنفيذية  »هيئة  تشكيل 

االنتخابات. إلجراء  اإلعداد  ومهمة  الدولة 
الوطنية،  الــوحــدة  حكومة  رئيس  لكن 
هذا  على  ضمنيًا  رد  الدبيبة  عبدالحميد 
من  الحكومي،  نشاطه  بتكثيف  التشكيك 
رؤساء  مع  التواصل  إلى  بوزرائه،  االجتماعات 
بلديات وأعيان إلى جانب الحديث عن ضرورة 

االنتخابات. إجراء  إلى  المؤدي  المسار  دعم 
لم يخف فشله في  الذي  باشاغا  أما خصمه 
من  حكومته  مهام  ومباشرة  العاصمة  دخول 
هناك، أمام تمسك الدبيبة بموقعه، فقد أعلن 
أنه استقر على خيار العمل متنقاًل بين مدينتي 

اجتماعات  سلسلة  عقد  حيث  وبنغازي،  سرت 
أشهر   7 نحو  مرور  وبعد  خدماتي،  طابع  ذات 
ينتظر  النواب،  مجلس  قبل  من  تكليفه  على 
المجلس  أمام  المقبل  األسبوع  باشاغا  مثول 
صالح  عقيلة  رئيسه  وجهها  دعوة  على  بناء 
لحضور جلسة مساءلة دون تقديم توضيحات 

منها. الغاية  حول 
تتوقف  لم  وقت  في  الجلسة  هذه  وتأتي 
طالب  إذ  المحاسبة،  ديوان  تقرير  ارتدادات 
الدعوى  بتحريك  العام  النائب  مكتب  عقيلة 
القضائية ضد من وردت أسماؤهم في تقارير 
أسماهم  من  تطال  وأن  الرقابية  األجهزة 
الصغيرة«  »الطيور  وليس  الكبيرة«  »الصقور 
 140 أحال  العام  النائب  أبلغ بأن  فقط بعدما 

الفساد. قضايا  في  للتحقيق  شخصية 
تقريرها  جهتها  من  الرقابة  هيئة  وأعلنت 
تجاوزات  فيه  كشفت  الذي   2021 السنوي 
حدثت  الــوحــدة  بحكومة  عــديــدة  وزارات 
وهيئات  االجتماعية  والــشــؤون  بالداخلية 

الخارج. في  دبلوماسية 

ممثلي  حــرك  المحاسبة  ديـــوان  تقرير 
واشنطن في ليبيا للتعبير عن دعمهم لمشاريع 

المحاسبة. ديوان  مثل  الفساد  عن  الكشف 
النواب  مجلسا  اللعبة،  طرفا  وواصــل 
إلى  بالعودة  السياسية  مناوراتهما  والدولة 
تزامنت  والتي  الدستورية،  القاعدة  ملف  فتح 

محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  تهديد  مع 
بنيويورك،  المتحدة  األمم  مقر  من  المنفي، 
انتخابي.  قانون  لصياغة  المجلسين  بتجاوز 
مجلس  ورئيس  صالح  عقيلة  اتفق  فبعدما 
الدولة خالد المشري في السابق على استبعاد 
القاعدة  من  البالد  لرئاسة  الترشح  شروط 
انتخابات،  إلى  الوصول  لتسهيل  الدستورية 
رد المشري مرة أخرى برفض ترشح مزدوجي 
مع  متطابقة  غير  حالة  باعتبارها  الجنسية 

الواقع.
وسط هذا الخالف المتشعب، ربما سيتعين 
باتيلي  عبداهلل  الجديد  األممي  المبعوث  على 
المقبل مما بدأ  أكتوبر  مباشرة مهامه بداية 
لقاءات تشاورية مع مختلف  بعقد  أسالفه،  به 
القيام  مع  ليبيا  وشــرق  غرب  في  األطــراف 
بهدف  وغربية  إقليمية  عواصم  إلى  بجولة 
تشدد  جديدة  طريق  خارطة  معالم  تحديد 
أواًل حسم  المؤسسات عن طريق  على توحيد 
وباشاغا  الدبيبة  بين  السلطة  على  الصراع 

االنتخابات. تنظيم  ملف  ودفع 

الدولي  المجتمع  بدعم  حظي  الذي  باتيلي 
يتولى مهمة  أفريقي  أول دبلوماسي  سيكون 
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  قيادة 
على  إنــه  الرئاسي  المجلس  رئيس  وقــال 
من  باتيلي،  مع  الكامل  للتعاون  استعداد 
وخصوصًا  السياسية،  العملية  تحريك  أجل 
إنجاز القاعدة الدستورية، غير أن هذا ال يبدو 
الذي  الجديد،  المبعوث  مهمة  إلنجاح  كافيًا 
على  تؤثر سلبًا  قد  الحواجز  يشبه  ما  سيواجه 
مثال  منها  معها،  يتعامل  أن  وعليه  خططه 
قبل  من  نطاقها  في  وما  المبادرات  تعدد 
حلحلة  عنوان  تحت  دولية  أو  إقليمية  أطراف 
األزمة، وسبق أن اشتكى منها سلفه، اللبناني 
غسان سالمة، الذي عبَّر في أكثر من مناسبة 
المبادارات،  تعدد  لظاهرة  ارتياحه  عدم  عن 
التي  السياسية  العملية  إطار  خارج  سيما 
تقودها األمم المتحدة، وما يعزز هذه الرؤية 
والدولي  اإلقليمي  السياسي  الحراك  هو 
الدوحة  من  الليبية،  الحالة  شهدته  التي 
والقاهرة  باسطنبول،  مرورًا  واشنطن  إلى 

وأبوظبي.
المبادرات  هذه  عن  الحديث  سياق  وفي 
خرجت عديد التسريبات التي تتعلق بتصورات 
لتجاوز عقبة »الحكومتين«، فكتب–على سبيل 
في  شمام  محمود  الليبي  المثال–اإلعالمي 
حديثًا  أن  »فيسبوك«  على  الشخصية  صفحته 
الحكومتين  لحل  أميركي  »ترويج  حول  يدور 
بينهما،  بالمناصفة  مصغرة  حكومة  وتشكيل 
الوزارتين،  رئيسي  نواب  رئاستها  يتداول 
 6 خالل  االنتخابات  على  اإلشــراف  مهمتها 
أشهر. وخطة بديلة لعقد اجتماع مشترك بين 
مجلسي النواب والدولة إلقرار قاعدة دستورية 
يعقد في  قد  للوزراء.االجتماع  رئيس  وانتخاب 
غدامس إذا لم يقبل أحد األطراف سرت مكانًا 

لالجتماع«.
حول  أيضًا  يدور  الحديث  أن  شمام  أضاف 
صارمة  عقوبات  بإنزال  سيبدأ  سياسي  »حرث 
من  اثــنــان  جدلية،  شخصيات  ــالث  ث على 

برقة«. من  وواحد  طرابلس 
الجديد  المبعوث  سينتقل  المناخ  هذا  في 
مهمته،  ليباشر  أيام  غضون  في  ليبيا  إلى 
الليبيين، والمهتمين بالشأن  تلحقه تساؤالت 
فيما  باتيلي  سيفلح  هل  رأسها:  وعلى  الليبي، 

السبعة؟ أسالفه  فيه  فشل 

مجلسا النواب والدولة يواصالن 
مناوراتهما السياسية بالعودة إلى فتح ملف 
»القاعدة الدستورية« بالتزامن مع تهديد المنفي

سفير أميركا ومبعوثها في ليبيا يشكك في 
قدرة الدبيبة وباشاغا على إدارة البالد ويقترح 

ضمنياً تشكيل »هيئة تنفيذية موحدة«

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

● أمين األمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي ) البعثة األممية في ليبيا(

اقتراح نيجيري يجعل ليبيا معبرًا للغاز إلى أوروبا
التي  الطاقة  أزمة  من  ليبيا  تستفيد  »هل 
تهدد أوروبا؟«، ربما كانت اإلجابة باإليجاب، 
حالة  في  البالد  كانت  لو  تفكير،  أدنى  دون 
واألمنية  السياسية  الظروف  لكن  عادية؛ 
السؤال  هذا  عن  اإلجابة  تجعل  المضطربة 
صعبة. اقترحت دراسة نيجيرية مشروع خط 
أنبوب عابر للصحراء، ينقل الغاز من نيجيريا 

إلى أوروبا ويمر عبر ليبيا.
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتلقت 
الطبيعي  للغاز  أنبوب  إنشاء  بشأن  دراســة 
في  نقص  من  تعاني  التي  أوروبا  إلى  يصل 
الروسية  الحرب  بعد  سيما  ال  الغاز  كميات 
الروسية  الكميات  وانخفاض  األوكرانية، 
النفط  وزير  وأعلن  القارة.  لدول  المصدرة 
والغاز في حكومة الدبيبة، محمد عون، األحد 
عن  بطرابلس  صحفي  مؤتمر  في  الماضي 
هذه الدراسة. وحسب السيناريو الذي شملته 
الدراسة، سيغادر الخط الجديد المخطط له 
أن  قبل  ليبيا  ثم  النيجر  ويعبر  نيجيريا،  من 
مع  يتعارض  المسار  وهو  أوروبــا.  إلى  يصل 
والنيجر  ونيجيريا  الجزائر  من  كل  قررته  ما 
للصحراء  العابر  األنابيب  خط  مشروع  في 
يمر  الذي  »نيغال«  باسم  اختصارًا  المعروف 

عبر الجزائر وصواًل إلى أوروبا. وتبقى فرص 
النيجيري-  الغاز  أنابيب  خط  مشروع  رؤية 
حاليًا،  للغاية  ضئيلة  النور  المحتمل  الليبي 
جدواه  حول  استكشافية  مناقشات  بدء  رغم 

مع نيجيريا.
ليبيين  بين مسؤولين  المناقشات  وجرت 
حول  األفــارقــة  النفط  ووزراء  ونيجيريين، 
عُقد  وزاري  اجتماع  المقترح، خالل  المشروع 
األفريقيين؛  البترول  منتجي  بمنظمة  أخيرًا 
السياق  هو  المشروع  يعيق  ما  أكثر  لكن 

رئيسيًا  عائقًا  يشكل  الذي  ليبيا  في  األمني 
تطوير  في  الدولة  طموحات  تحقيق  أمــام 

قطاعي النفط والغاز.
ونيجيريا  الجزائر  وقعت  المقابل،  وفي 
28 يوليو الماضي اتفاقًا جديدًا  والنيجر في 
مشروع  إنجاز  في  رسميًا  البدء  على  ينص 
آالف   4 بطول  للصحراء،  العابر  الغاز  أنبوب 
النيجر  عبر  نيجيريا  من  الغاز  لنقل  كيلومتر، 
لتصديره  تمهيدًا  الجزائرية  السواحل  إلى 

إلى أوروبا.

طرابلس- الوسط
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عائشة بن أحمد امرأة 
إيجابية في »وعد إبليس«

على خطى »الجيش املوحد«
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مهمة ثالثية ليبية
في القارة األفريقية

● مجمع مليتة  للغاز المسال

● حفل تخريج مجندي اللواء السادس »منطقة سبها العسكرية«
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»يوتيوب« تشارك أرباح اإلعالنات مع صانعي مقاطع الفيديو القصيرة

تغيير هذه اإلعدادات يجنبك اختراق حسابك على »فيسبوك«تغيير هذه اإلعدادات يجنبك اختراق حسابك على »فيسبوك«

الــصــوتــي  الــبــث  مــنــصــة  ــت  ــق ــل أط  u
الكتب  خــدمــة  الــثــاثــاء،  »ســبــوتــيــفــاي«، 
خطوة  في  المتحدة  بالواليات  المسموعة 
لتوفير  استراتيجيتها  ضمن  تندرج  جديدة 
مكان  في  الصوتية  المنتجات  ــواع  أن كل 
باتت  أنها  بيان  في  المنصة  وأعلنت  واحد، 
المتحدة  الواليات  في  لمستخدميها  توفر 
ويمكن  مسموع.  كــتــاب  ــف  أل  300 نحو 
على  صفحة  خال  من  مسموع  كتاب  شراء 
وتعتمد  التطبيق،  خارج  من  أي  اإلنترنت، 
منصات أخرى هذه التقنية، كما بالنسبة إلى 
لدفع  تجنبًا  مثًا،  »نتفليكس«  في  االشتراك 
الهواتف  تشغيل  أنظمة  لمشغلي  عمولة 
و»غوغل«  إس(  أو  )آي  »آبل«  أي  الذكية، 
الكتب  أن  »سبوتيفاي«  وأعلنت  )أندرويد( 
الرئيسية  المحاور  أحد  تشّكل  المسموعة 
المجموعة  واستحوذت  التوسعية.  لخطتها 
»فــايــنــدواي«  على  المنصرم  الــعــام  فــي 
وتحدث  المسموعة  الكتب  في  المتخصصة 

يونيو  في  إيك  دانيال  التنفيذي  الرئيس 
الكتب  خدمة  توفير  احتمال  عن  الماضي، 
المنصة  في  للمشتركين  مجانًا  المسموعة 
يشر  لم  الثاثاء،  بيان،  لكنّ  اإلعانات،  مع 

الكتب  كل  إتاحة  تناول  إذ  الصيغة  إلى هذه 
المسؤول  ــح  وأوض مالي  بــدل  مقابل  في 
في  إطاقها  أن  زيكرمان  نير  الخدمة  عن 
الخطوة  ســوى  »ليس  المتحدة  الــواليــات 
على  المسموعة  الكتب  مجال  في  األولــى 
خطوة  بمثابة  وستكون  )سبوتيفاي(«، 
ــواق  أس فــي  الــخــدمــة  إلطـــاق  تحضيرية 
لديها  أن  »سبوتيفاي«  وشرحت  األخــرى 
»شراكات مع دور نشر كبرى وأخرى مستقلة 
الكتب  تشكيلة  وأن  مؤلفين«،  مع  وكذلك 
المستقبل  في  أكبر  ستصبح  توفرها  التي 
»أوديبل«  شركة  مع  »سبوتيفاي«  وتتنافس 
لمجموعة  التابعة  الصوتية  للكتب  العماقة 
السوق  على  حاليًا  تهيمن  والتي  »أمازون« 
أن  ريسيرتش«  فيو  »غراند  شركة  وتوقعت 
المسموعة  للكتب  العالمية  السوق  تتسع 
 2030 سنة  بحلول  أضعاف  سبعة  بمقدار 
خمسة  من  فيها  المبيعات  حجم  يرتفع  وأن 

مليارًا.  35 إلى  حاليًا  مليارات دوالر 

بسبب عدم حماية بيانات مستخدميها 
األطفال، قد تتكبد منصة »تيك توك« 

غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني 
)29.06 مليون دوالر(، وأوضحت هيئة 

حماية البيانات البريطانية )ICO( في بيان 
أصدرته، اإلثنين، أنها أجرت تحقيقًا »أظهر 

أن الشركة قد تكون انتهكت قانون 
حماية البيانات البريطاني« بين مايو 

2018 ويوليو 2020، وأشارت إلى أنها 
وجهت كتابًا لـ»تيك توك« تحذرها فيه من 

فرض غرامة محتملة عليها، وذكر البيان 
أن التحقيق أظهر أن »بيانات األطفال 

الذين هم دون الثالثة عشرة قد تكون 
استخدامات من دون الحصول على موافقة 

ذويهم أو إبالغ المستخدمين بذلك من 
خالل لغة موجزة وشفافة وسهلة الفهم«، 

وفيما لم يُتخذ أي قرار حتى اآلن ولم 
يجر التوصل بعد إلى استنتاجات نهائية 

في شأن انتهاك المنصة للقانون، تنتظر 
الهيئة البريطانية حاليًا توضيحات من 

»تيك توك«، وقال مفوض الهيئة جون 
إدواردز »نود أن يتمكن األطفال من 

التعلم وأن يخوضوا تجربة العالم الرقمي، 
لكن نريد أيضًا أن تتوافر لهم حماية 

كافية لبياناتهم الشخصية«، وأشار إلى أن 
الهيئة تنظر في كيفية »امتثال 50 خدمة 

إلكترونية مختلفة لقانون البيانات الرقمية 
الخاصة باألطفال«، مضيفًا: »أجرينا ستة 

تحقيقات أخرى على شركات أظهرت النتائج 
أنها لم تتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق 

ببيانات األطفال بجدية كافية«.
وتشكل شبكات )إنستغرام وتيك توك 

ويوتيوب( للتواصل االجتماعي المصادر 
الثالثة الرئيسية للمعلومات لدى 

المراهقين في المملكة المتحدة، بحسب 
دراسة أجرتها هيئة »أوفكوم« الناظمة 

لالتصاالت في بريطانيا ونُشرت في يوليو، 
وتُتهم الشبكات االجتماعية باستمرار 

بأن لها تأثيرات مضرة على المستخدمين 
الصغار، فتظهر لهم مثاًل حياة أشخاص 

آخرين وكأنها مثالية أو تعرضهم إلعالنات 
غير مالئمة لهم.

30 مليون دوالر 
غرامة محتملة على 

»تيك توك«

»سبوتيفاي« تطلق خدمة الكتب املسموعة في الواليات املتحدة

CINEMA
CINEMA

جديدة  سينما  صالة  الماضي،  الثاثاء  افتُتحت، 
منذ  األولى  للمرة  كشمير،  بوالية  سريناغار  في 
دور  انفصاليون  متمردون  أغلق  بعدما  عقود 

السينما أواخر ثمانينات القرن الفائت.
جامو  والية  في  الهندية  اإلدارة  رئيس  وقال 
االفتتاح  حفل  خال  سينها،  مانوغ  وكشمير، 
واألجهزة  الحكومة  عن  ممثلون  حضره  الذي 
األمنية، إن افتتاح صالة السينما مؤشر على رغبة 
وفق  بالمنطقة،  السام«  »إرساء  في  الحكومة 

»فرانس برس.
صورة  يعكس  السينما  صالة  »افتتاح  أن  وأضاف 

كشمير التي تشهد تغييرًا«.
األسبوع  الجمهور  أمام  السينما  صالة  وستتاح 
دور  عشر  بفتح  سينها  إدارة  ووعدت  المقبل. 
غالبيتهم  سكانًا  تضم  منطقة  في  أخرى  سينما 

الوزراء  رئيس  حكومة  ووضعتها  المسلمين،  من 
بعد  المباشرة  إدارتها  تحت  مودي  ناريندرا 
الهندية  القوات  بين  االشتباكات  من  عقود 
االنفصالية  المنظمات  وأقفلت  والمتمردين، 
العام  وهو   ،1989 سنة  السينما  صاالت  معظم 
واعتبر  الهندي.  الحكم  التمرد ضد  فيه  بدأ  الذي 
الشهيرة  بوليوود  أفام  عرض  أن  المتمردون 
في  الهندية  الثقافية  لإلمبريالية  هيمنة  يشكل 
السينما  صاالت  األمنية  القوات  واحتلت  كشمير، 
واستخدمتها كمراكز اعتقال واستجواب. وال يزال 
الجنود يستخدمون بعضها حاليًا كثكنات، والقت 
السينما في كشمير  فتح صاالت  محاوالت إلعادة 
خال تسعينات القرن العشرين وفي فترة الحقة، 
فشًا، إذ كان لوجود قوات األمن بصورة مكثفة 

دور في عدم تشجيع الناس على ارتيادها.

»فيسبوك«  إعدادات  في  التغييرات  بعض  توفر 
أن  من  للتأكد  للمستخدمين،  إضافية  حماية 
اختراقها،  المستحيل  من  سيكون  حساباتهم 
ميزتان  وهناك  تراود معظمنا،  التي  الرغبة  وهي 
»فيسبوك«  في  الخصوص  وجه  على  اثنتان 
تنبيهات  عن  نتحدث  نحن  اهتمامك:  تستحقان 
المصادقة  وعن  المعروفة  غير  الدخول  تسجيل 
على  يساعداك  أن  يمكنهما  فكاهما  الثنائية، 
قبل  من  لاختراق  التعرض  حسابك  تجنيب 
أواًل  صن«،  »ذي  وفق  اإلنترنت،  عبر  المحتالين 
قسم  عن  البحث  ثم  اإلعدادات  إلى  االنتقال 
إلى الحصول على تنبيهات  ثانيًا االنتقال  األمان، 
المعروفة،  غير  الدخول  تسجيل  عمليات  حول 
شخص  سجل  إذا  »فيسبوك«  سيحذرك  وهنا 
عادة،  أو متصفح ال تستخدمه  الدخول من جهاز 
الخروج  التحقق من حسابك وتسجيل  ثم يمكنك 
أي جلسات تطبيق مشبوهة، وستتمكن من  من 
أين  ومن  الدخول  بتسجيل  يقوم  من  معرفة 
وعلى أي جهاز، ويضيف الخبير، إذا تمكن شخص 
تغيير  في  ففكر  حسابك،  إلى  الوصول  من  ما 
ثنائية  مصادقة  وأضف  كأولوية،  مرورك  كلمة 
برسالة  دخول  تسجيل  عمليات  أي  من  للتحقق 
بذلك  القيام  ويمكنك  األمان.  من  لمزيد  نصية، 
على  واألمان  المرور  كلمة  إعدادات  خال  من 

»فيسبوك«، وقال خبير اإلنترنت إريك كرون من 
كما   »The Sun« لجريدة   »KnowBe4« موقع 
على  المرور خطرا  كلمات  تمثل  دائما،  الحال  هو 
استخدامها  تكرار  عند  خاصة  األشخاص،  معظم 

عبر مواقع الويب المختلفة«.
وأضاف الخبير: »يعرف مجرمو اإلنترنت أنهم إذا 
المحتمل  فمن  واحدة،  مرور  كلمة  على  حصلوا 
بجد  يعملون  لذلك  أخرى،  أماكن  في  تعمل  أن 
لخداع الناس كي يتخلوا عنها«، وقال سام كاري 
يجب  القصير،  المدى  »على  اإللكتروني:  الخبير 
بكلمات  أنفسهم  حماية  المستخدمين  على 
الثنائية«، وأوضح  مرور قوية وتمكين المصادقة 
»إعادة  أن   »Cybereason« في  األمن  مسؤول 
أمني  إجراء  دائمًا  هي  المرور  كلمات  تعيين 
ال  الذين  األشخاص  عدد  من  وستندهش  جيد، 
أو   123456 المرور  كلمة  يستخدمون  يزالون 
وصول  يكون  قد  »تذكر  وأضاف:   ،»ABCDEF
مكلفًا  »فيسبوك«  على  حسابك  إلى  ما  شخص 
من  كبيرة  كميات  جمع  يمكنهم  إذ  للغاية، 
الختراق  استخدامها  يمكن  التي  المعلومات 
وكأنك  يتظاهروا  أن  يمكن  أو  أخرى،  حسابات 
حتى  ويمكنهم  المباشرة،  عائلتك  على  تحتال 
أو  ابتزازك  وربما  الخاصة  رسائلك  على  التطفل 

ابتزاز أحبائك«.

شعر الحكمة
ماياخذك عز بخطا*** وال ايذهبك قول قايل
والناس ماهي سوا*** فالمعرفة والخصايل

اهناك ناس رفقتهم دوا ***تبري جميع العاليل
وهناك ناس مافيهم عزا***والتبان فيهم جمايل

»آبل« تحدد وجهتها الجديدة 
لتصنيع »آيفون 14«

تالميذ في مدرسة بقرية تادف الواقعة على الخطوط األمامية للحرب في شمال غرب سورية.26 سبتمبر 2022 )أ ف ب(

كلمة1000
ووقف  إنتاجها  تنويع  إلى  إطار سعيها  في 
مجموعة  أعلنت  الصين،  على  االعتماد 
هاتف  ستنتج  أنها  األميركية،  أبل 

وقالت  الهند،  في  الجديد   14 آيفون 
»نحن  مقتضب:  بيان  في  »آبل« 
آيفون  هواتف  لتصنيع  متحمسون 

»فرانس  وفق  الهند«،  في   14
اإلعان  هذا  ويأتي  برس«، 
شركة  إطاق  من  أسابيع  بعد 

من  الجديدة  النسخة  »آبل« 
سانيام  وقال  الذكية.  هواتفها 
شركة  في  المحلل  شوراسيا 
إن  للتكنولوجيا،  »كاناليس« 

ستبدأ  األميركية  المجموعة 
الهند  في   14 آيفون  إنتاج هواتف 

أقرب بكثير مما كان األمر عليه  في وقت 
مقر  يقع  حاليًا،  السابقة،  النماذج  في 
رئيسي  بشكل  آيفون  هواتف  إنتاج  خط 
كوفيد«  »صفر  سياسة  لكن  الصين،  في 
الجائحة  لمكافحة  الباد  تنتهجها  التي 

أعاقتا  المتحدة  الواليات  مع  والتوترات 
الشركة  وتصنع  محللين،  وفق  اإلنتاج، 
طرازات  مقرا  كاليفورنيا  في  تتخذ  التي 
منتجين  عبر  الهند  في  األقدم  آيفون 
لديها  التي  فوكسكون  مثل  تايوانيين 
في  نادو  تاميل  والية  في  مصنع 

جنوب الباد.
»خال  شوراسيا  وأوضح 
الماضيين،  العامين 
في  »آبل«  سرعت 
إنتاجها  سلسلة  تنويع 
الهند«،  على(  )باالعتماد 
 7.5 نحو  أن  وأضاف 
 %  3 آيفون،  جهاز  مليون 
اإلجمالي  اإلنتاج  من  تقريبًا 
الماضي،  العام  الهند  في  صنعت  ألبل، 
استراتيجية  دعم  »آبل«  قرار  شأن  ومن 
ناريندرا  الوزراء  لرئيس  الهند«  »صنع في 
األجنبية  الشركات  شجعت  والتي  مودي، 

على تصنيع السلع في باده.

أعلنت إدارة تطبيق مقاطع الفيديو األشهر، »يوتيوب«، خططها لمشاركة 
مبيعات اإلعانات مع صانعي مقاطع الفيديو القصيرة، حيث سيعوض 
البرنامج الجديد منشئي المحتوى باستخدام مجموعة من اإلعانات التي 
تعرض في المقاطع القصيرة، وهذا مشابه للطريقة التي يدفع بها »تيك 
استخدم  توك«  »تيك  أن  من  الرغم  على  المشهورين،  لنجومه  توك« 
إدارة تطبيق  لكن  الضئيلة،  انتقاده بسبب مدفوعاته  تم  ثابتًا  تمويًا 

»يوتيوب«، ترى أن جهوده أكثر طموحًا مما فعله »تيك توك«.
من  منافسة  »غوغل«،  لشركة  تابعة  منصة  وهو  »يوتيوب«،  ويواجه 
»تيك توك« لكل من المشاهدين الشباب والنجوم عبر اإلنترنت التي 

حولت المنصة الصينية للفيديو إلى عماق تجاري ناجح.
وفي العام 2020، قدمت المنصة التابعة لـ»غوغل«، ما يعرف بـ»يوتيوب 
شورتس«، وهو مقاطع فيديو قصيرة يروج له بشكل متزايد في تطبيق 

الشركة، التي لديها أكثر من 1.5 مليار مشاهد شهريًا.
وقال كبير مسؤولي المنتجات في »يوتيوب«، نيل موهان، إن »الخطة 
في  واسع،  نطاق  على  اإلنترنت  عبر  قصير  فيديو  لتمويل  األولى  هي 
مساحة اإلنتاج التابعة للشركة في لوس أنجلوس. إنه يمكن لمنشئي 
المحتوى االنضمام سواء كانوا يريدون أن يصبحوا الشيء الكبير التالي أو 
يحتاجون فقط إلى المساعدة في سداد الفواتير، ونريد أن يكون يوتيوب 

هو المكان الذي يمنحهم أكبر قدر من الدعم في المشهد الرقمي«، وفقًا 
لمنشئي  »يمكن  إنه  إلى  موهان  ولفت  األميركي،  »بلومبرغ«،  لموقع 
المحتوى االنضمام إلى برنامج شركاء »يوتيوب« إذا كان لديهم أكثر 
من 10 مايين مشاهدة على مقاطعهم القصيرة للفيديو، وأكثر من 
مع  اإلعانات  مبيعات  مشاركة  في  »يوتيوب«  وبدأ  مشترك«،   1000
المنتجين في عام 2007 ولديه اآلن أكثر من 2 مليون منشئ محتوى 
في برنامجه، وفي العام الماضي، أعلن »يوتيوب« عن مبيعات إعانات 
تزيد على 28 مليار دوالر، قبل مدفوعات منشئ المحتوى، وومع ذلك، 
فقد تباطأ النمو هذا العام، وهو ما يعزوه المحللون إلى قيود شركة أبل 
على استهداف اإلعانات وصعود »تيك توك« وتاريخيًا، قدم »يوتيوب«، 
55 % من حصيلة مبيعاته اإلعانية للمبدعين واحتفظ بالباقي، لكن مع 
خدمة الفيديوهات القصيرة، فإن المنصة ستشارك 45 % من اإليرادات 
جديدة  ميزة  أيضًا  »يوتيوب«  وقدم  المحتوي،  صانعي  مع  اإلعانية 
الشعبية  للمبدعين ترخيص األغاني  تسمى »Creator Music« تتيح 
في مقاطع الفيديو بسهولة مع االستمرار في جني األموال، وفي السابق، 
كان مالكو حقوق الموسيقى يأخذون الحصة الكاملة من اإليرادات من 
كانت  النقيض  وعلى  الفيديو،  مقاطع  في  تشغيلها  يتم  التي  األغاني 

الموسيقى الشعبية في المقاطع محركًا كبيرًا لشعبية »تيك توك«.

#ملستقبل_الزاوية_ومستقبل_ابناءها
أطــلــق الــنــاشــط الــمــدنــي، ربــيــع شــريــر »هــشــتــاغ« 
كنداء  »#لمستقبل_الزاوية_ومستقبل_ابناءها«، 
المؤسفة  األحداث  بعد  الزاوية  مدينة  نخب  إلى  موجه 

الماضي. األسبوع  خال  المدينة  شهدتها  التي 
بموقع  صفحته  على  تدوينه  في  شرير،  ربيع  وقــال 
عن  نتحدث  »اآلن  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل 
ولن  والحسبنة،  والبكاء  الدعاء  استخدم  لن  الزاوية، 
الماضية،  األيــام  االقتتال  أشعل  لمن  الشتائم  أكيل 
برجالها  الزاوية  مدينة  تكون  فعندما  يفيد،  ال  فذلك 
للمخدرات  ــرًا  وك المحافظة  وعائاتها  المحترمين 
أمن  مديرية  أن  يعني  فهذا  وغيرها،  والتهريب 
الفراغ  وتركت  المسؤولية،  بمستوى  تكن  لم  الزاوية 

تشاء«. ما  تفعل  للعصابات 
في  جــذري  تغيير  إجــراء  الواجب  من  »وهنا  ــاف:  وأض
بالكيانات  وانتهاًء  بمديرها  بدءًا  الزاوية  أمن  مديرية 
نائب  السيد  وعلى  هيكلها،  في  ُأدرجت  التي  الدخيلة 
ابن عمه إلجراء  أن يجتمع مع  الرئاسي  المجلس  رئيس 
كما  مؤهلة،  جديدة  إدارة  أي  مع  واالستام  التسليم 
تحمل  للمديرية  الحالي  المدير  السيد  على  ينبغي 
احترامًا  وذلــك  بالكامل،  األمني  التدهور  مسؤولية 
لألرواح التي ُأزهقت، واألرزاق التي نهبت ودمرت طيلة 
جميعًا  وعليكم  علينا  الواجب  من  الماضية،  السنوات 
أبناء  أو  العمومة  أبناء  بين  حتى  مصغرة  نقاشات  إجراء 
والشوارع،  والمقاهي  والمكاتب  المرابيع  وفي  المنطقة 

في  أوقبلية  سياسية  حسابات  أي  عن  بعيدًا  والتفكير 
شخصية  اقترحوا  أبنائكم.  ومستقبل  المدينة  مستقبل 
قوية قادرة على إنهاء العبث، حتى وإن كانت من خارج 
إال  ناجع  أثر  وال  بالتقوى،  إال  بيننا،  فرق  فا  المدينة، 

اآلن«. لتبدأ  بالقوة، 
والثقيلة  المتوسطة  باألسلحة  اشتباكات  واندلعت 
الماضي،  األحد  عصر  من  بداية  الزاوية  مدينة  في 
ما  اإلثنين،  صباح  من  مبكر  وقت  حتى  واستمرت 
طفلة  بينهم  أشــخــاص،  خمسة  مقتل  عــن  أســفــر 

آخرين.  13 وإصابة 

الملياردير،  فريق  أن  من  »تويتر«  شركة  شكت 
مع  مراساته  يسلم  لم  القانوني  ماسك،  إيلون 
جيمس  ستانلي،  مورغان  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
االستحواذ  عرض  بشأن  المحاكمة  قبل  جورمان، 
وطلب  ماسك،  سحبه  الذي  دوالر  مليار   44 البالغ 
ديــاويــر  محكمة  قــاضــي  مــن  »تــويــتــر«  محامو 
جلسة  في  ماكورميك،  سانت  كاثالين  تشانسري، 
تقديم  لعدم  ومحاميه  الملياردير  لمعاقبة  استماع، 
الري  أوراكل  شركة  ورئيس  جورمان  مع  مراسات 
من  »منزعجة  إنها  القاضية  وقــالــت  إليسون، 
الرسائل،  التي تعامل بها فريق ماسك مع  الطريقة 
إدارة  وطلبت  الحقًا«،  ستحكم  إنها  قالت  لكنها 
محاكمة  قبل  النصية  الرسائل  استدعاء  »تويتر« 
والتي  دياوير،  بوالية  ويلمنغتون  في  أكتوبر   17
شخص  أغنى  كان  إذا  ما  ماكورميك  فيها  ستقرر 
للتخلي عن عرضه  العالم لديه أسباب مشروعة  في 
التواصل  منصة  لشراء  للسهم  دوالر   54.20 البالغ 
كبير  ستانلي  مــورغــان  بنك  ــان  وك االجتماعي، 
بتقديم  وتعهد  لماسك  الماليين  المستشارين 
استثمر  بينما  للتمويل،  دوالر  مليارات   5 من  أكثر 
المحكمة،  إليداعات  ووفقًا  دوالر،  مليار  إليسون 
ذلك  في  بما  جورمان،  مع  نصوص   4 ماسك  حجب 

فيه  قبلت  الذي  اليوم  وهو  أبريل،   25 من  بعضها 
أحد  ويلسون،  برادلي  وقال  ماسك،  عرض  الشركة 
تصدر  لكي  الوقت  حان  »لقد  »تويتر«:  محامي 
ماسك  تعامل  على  شــديــدة  عقوبة  المحكمة 
البريد  ورسائل  النصوص  مع  مساعديه  وكبار 

اإللكتروني«.
اشتكى  الماضي،  الثاثاء  االستماع  جلسة  وخال 
بسبب  ماسك  محامي  من  أيضًا  »تويتر«  فريق 
التي  واألبحاث  الدراسات  عن  الكشف  في  التباطؤ 
وحسابات  العشوائية  الرسائل  مدى  أن  تظهر  قد 
الروبوت على المنصة لم تكن بنفس األهمية التي 

ادعى الملياردير علنًا بوجودها، في وقت سابق من 
»تويتر«  في  القانوني  الفريق  أشار  الشهر،  هذا 
آخر  مصرفي  إلى  مايو  في  ماسك  أرسله  نص  إلى 
الصفقة  إبطاء  إلى  يسعى  ستانلي  مورغان  في 
فاديمير  الروسي  الرئيس  ألقى  أن  بعد  وتأجيلها، 
أوكرانيا،  التالي حول حرب  اليوم  في  بوتين خطابًا 
وكتب ماسك: »لن يكون من المنطقي شراء تويتر 
الثالثة«،  العالمية  الحرب  إلى  متجهين  كنا  إذا 
النصية  الرسائل  أيضًا  »تويتر«  موقع  ويستهدف 
سحب  عن  األول  إعان  قبل  وإليسون  ماسك  بين 
المليارديرين كانا  إن  إدارة »تويتر«  عرضه. وقالت 

الباكر«. الصباح  »في ساعات  يتواصان 
إلى  األخــيــرة  رسالته  ماسك  ــل  »أرس وأضــاف: 
مايو،   13 يوم  صباحًا   12:20 الساعة  في  إليسون 
ماسك  غرد  ساعات،   4 نحو  وبعد  لإليداع،  وفقًا 
حسابات  أن  من  مخاوف  بسبب  الصفقة  يعلق  بأنه 
عنها  أفصح  التي  والروبوتات  العشوائي  البريد 
المنصة«،  على  الحقيقي  العدد  من  أقل  )تويتر( 
في  فشل  ماسك  أن  من  »تويتر«  اشتكى  كما 
من  بعض  وكذلك  الخاصة  نصوصه  بعض  تسليم 
الرئيسي  والمحامي  بيرشال  غاريد  مساعديه  كبار 

سبيرو. أليكس 

»تويتر« تكشف مفاجأة جديدة في نزاعها مع ماسك
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اشتباكات الزاوية تجلب إدانة دولية وتؤكد الحاجة إلى انتخابات
في  مسلحة  اشتباكات  وتقع  إال  تقريبًا  أسبوع  يمر  يكد  لم 
واإلثنين  األحد  فيوما  منها،  بالقرب  أو  طرابلس  العاصمة 
عن  أسفر  ما  الزاوية،  بمدينة  اشتباكات  شهدا  الماضيين، 
مقتل خمسة وإصابة 13 آخرين؛ فيما يبدو أن أصوات المدافع 
أقرب  في  انتخابات  إجراء  إلى  الدعوة  صوت  من  تعلي  هذه 

وقت.
من  العاشرة  في  طفلة  بينهم  كــان  االشتباكات  قتلى 
التي  األممية  البعثة  من  إدانة  محل  الحادث  كان  فيما  العمر؛ 
المكتظة  األحياء  في  الثقيلة  األسلحة  استخدام  رفضها  أكدت 
بالسكان. وأضافت أنها تتابع بـ»قلق بالغ« التقارير التي تفيد 

بإصابة ومقتل مدنيين خالل االشتباكات المسلحة.
غير  المدنيين  حماية  ضرورة  إلى  الدعوة  البعثة  وجددت 
الضحايا،  أسر  إلى  التعازي«  »أحر  قدمت  فيما  المشروطة، 

وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

تدخل األعيان يوقف اشتباكات الزاوية
بالزاوية  االجتماعية  المكونات  ممثلو  أكد  اإلثنين،  ومساء 
إيقاف االشتباكات العنيفة بين األطراف المتنازعة في المدينة، 

»بجهود الخيرين من الحكماء واألعيان«.
مديرية  بمقر  عقد  طارًئا  اجتماعًا  أن  بيان،  في  وأضافوا، 
حلول  إليجاد  المدينة  مكونات  كافة  له  تنادت  الزاوية،  أمن 
جذرية تنهي كافة المشاكل والنزاعات، بحضور عضو المجلس 
الساحل  العسكرية  المنطقة  وآمر  الالفي،  عبداهلل  الرئاسي 
األمن  ومدير  البلدية  وعميد  النمروش،  صالح  اللواء  الغربي 

وممثل عن غرفة العمليات بالمنطقة الغربية.
وأكدوا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل مكونات الزواية 
للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع االجتماعي المترتب 
تشكيل  البلدي  المجلس  وتكليف  األمنية،  األحداث  هذه  على 

لجنة لحصر األضرار الناتجة عن االشتباكات.
في  واألمومة  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  نددت  كما 

جراء  العمر  من  العاشرة  في  طفلة  بوفاة  )يونيسف(  ليبيا 
طفل  بمقتل  تفيد  »التقارير  إن  بيان  في  وقالت  االشتباكات، 
آخر«، مشددة على ضرورة حماية األطفال في جميع األوقات، 

وأينما كانوا.

نورالند: نريد حل النزاع
نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي  السفير  صرح  ذلك،  إلى 
بأن مشاركته في اجتماعات األمم المتحدة األخيرة بنيويورك 
ركزت على إيجاد حل للنزاع في ليبيا. وأعرب عن أمله في أن 
لحل  الليبيين  القادة  مع  يعملون  الذين  العالم  قادة  يتوصل 
دون  ستكون  المحاسبة  وأّن  الموارد  إدارة  أن  مضيفا  األزمة، 

شك جزءا من هذه العملية
في  مهما  دورا  يلعب  المحاسبة  »ديــوان  أن  على  وشدد 
الحكومة،  ومصاريف  موارد  على  والمراجعة  المراقبة  ممارسة 
لمحاربة  المحاسبة  ديــوان  على  يعولون  الليبيين  أن  كما 

الفساد وزيادة الشفافية«.
جاء ذلك خالل حضور نورالند إطالق مشروع شهادة مهنية 
متخصصة في أعمال المراجعة بالعاصمة التونسية، بالشراكة 
والعربي  الدولي  والمجمع  للتنمية،  األميركية  الوكالة  مع 

القانونيين. للمحاسبين 

اهتمام أميركي بالمراجعات الحسابية
بشكل  الليبية  الموارد  »توزيع  أن  األميركي  السفير  وأضاف 
عادل هو هدف مهم للواليات المتحدة«، الفتا إلى أن »الحاجة 
وما  النفط  إنتاج  استئناف  بعد  قوية  محاسبية  مراجعات  إلى 

يدره من عوائد كبيرة منذ مطلع هذا العام«.
متضمنا  المحاسة  ديوان  تقرير  صدر  الماضي،  واألسبوع 
وتوصياته  لرقابته  الخاضعة  الجهات  حول  المالحظات  أهم 
ارتكبتها  »تجاوزات«  على  الضوء  التقرير  وسلط  بخصوصها. 
عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
دينار  مليون   12 تجاوزت  مديونية  رصد  بينها  من  الدبيبة، 
مستحقة على ديوان مجلس الوزراء لصالح محال »المجموعة 
لضيوف  كهدايا  الساعات  خصصت  فيما  للساعات«،  العالمية 

الوزراء. رئيس 
الحجز  منظومة  فتح  الليبية  السفارة  أعلنت  واشنطن،  وفي 
الحجز  أن  إلى  الفتة  المقبل،  أكتوبر  مطلع  الجوازات  إلصدار 
تصوير  وعملية  اإللكتروني،  السفارة  موقع  عبر  سيكون 
 Leesburg Pike  5881« في  الواقع  المقر  في  المواطنين 

.»Falls Church, VA 22041
والتعاون  الخارجية  زيارة وزيرة  جاء ذلك خالل على هامش 
مقر  إلى  المنقوش  نجالء  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الدولي 

الليبية. السفارة 
وأعلنت المنقوش نقل كل من القائم باألعمال والموظفين 
السياسيين في السفارة الليبية بالعاصمة األميركية واشنطن 
التاريخي  المقر  إلى   »Dahlia street« في  الكائن  المقر  من 
الذي  سابقًا(  الضيافة  )بيت  »Wyoming avenue«؛  في 

اشترته ليبيا في عهد المملكة، وهي خطوة اعتبرتها الوزيرة 
ليبيا  بين  ــوى  وأق أوثــق  عالقات  وبناء  تقوية  على  ــة  »دالل

والواليات المتحدة«.
كما اجتمعت المنقوش، بأعضاء الجمعية األميركية الليبية 
السفارة،  األميركية في مقر  الشركات  لألعمال وبعض ممثلي 
البلدين  بين  االقتصادية  العالقات  تطوير  أهمية  وناقشت 
ليبيا، مع وعد  للعمل في  األميركية  الشركات  من خالل عودة 
الفترة  خالل  ليبيا  إلى  أميركيين  أعمال  رجال  من  بزيارات 

المقبلة. القريبة 
إلى ذلك، أكد كل من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي 
التدخالت  أشكال  كل  رفضهما  لعمامرة  رمطان  والجزائري 
سياسية  تسوية  بهدف  لليبيا  الداخلية  الشؤون  في  الخارجية 
جرت  الوزيرين  بين  محادثات  هامش  على  ذلك  جاء  لألزمة. 
خالل مشاركتهما في الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية 
إلى   20 من  نيويورك  احتضنتها  التي  المتحدة  لألمم  العامة 
أكد  فقد  التونسية،  الخارجية  وزارة  وحسب  سبتمبر.   26
الليبية  األطراف  لمساعدة  الجهود  مواصلة  أهمية  الوزيران 
تنهي  الحوار،  طريق  عن  سياسية  تسوية  إلى  التوصل  على 
سيادتها  وتحفظ  ليبيا  إلى  واالستقرار  األمن  وتعيد  األزمة 

ووحدتها.
المقبلة  العربية  للقمة  الجزائر  تحتضن  فيما  ذلك  يأتي 
واالجتماعات الوزارية التحضيرية من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 
إلى  تونس  من  القمة  رئاسة  فيها  ستنتقل  والتي  المقبل، 
هذا  يكتسيها  التي  »األهمية  على  الوزيران  وشدد  الجزائر. 
عملية  وتصورات  حلول  وضع  في  المهم  العربي  االستحقاق 
الدولية  الظروف  ظل  في  المرحلة  الستحقاقات  تستجيب 
الجزائري  الرئيس  جدد  الماضي،  واألحد  الراهنة«.  واإلقليمية 
االستقرار  يعود  حتى  »لليبيين  بالده  دعم  تبون  عبدالمجيد 
للوضع  الوحيد  الحل  أن  البالد للشعب«، معتبرا  وتعود ثروات 
المتأزم هو االنتخابات. وانتقد تبون محاوالت البعض تشكيل 
»حكومات موازية«، مضيفا »أنه ال توجد شرعية الصندوق في 

ليبيا لذلك تكتفي الجزائر بدعم الشرعية الدولية«، في تأكيد 
مجلس  من  المكلفة  للحكومة  الرافض  تبون  لموقف  سابق 
الوحدة  بحكومة  والمعترف  باشاغا،  فتحي  برئاسة  النواب 

الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

حد أدنى للرواتب
حضور  صالح  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  رفض  محليا، 
جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس، قائال إن أحد المرشحين 
معه  أجلس  أن  يمكنني  »ال  وتابع:  بالتزوير.  اتهمه  للمنصب 
رسمي  بيان  أصدر  )هو(  لقدر  الرئاسة..  في  واحدة  سُدة  في 
قال فيه إنني مزوِّر«. وأشار إلى تأجيل مناقشة انتخاب النائب 

الثاني لرئيس المجلس إلى الجلسة المقبلة.
وعلق صالح على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة األخير، 
500 مليون دينار  الديوان عن تخصيص  إلى ما ذكره  مشيرا 
المواطنين  له، وقال: »لكن بعض  التابعة  والجهات  للمجلس 
يعتقدون أن الميزانية للمجلس فقط، وال ينتبهون إلى مسألة 
الجهات التابعة للمجلس«، الفتا إلى أن هذه الجهات تتضمن 
والهيئة  ــة  اإلداري الرقابة  وهيئة  نفسه  المحاسبة  ديــوان 

الوطنية لمكافحة الفساد.
الجهات  على  القائمين  جميع  استدعاء  إلى  عقيلة  ودعا 
كلهم  »ندعوهم  قائال:  المقبلة،  الجلسة  خالل  الرقابية، 
الصديق  العام  النائب  عقيلة  وطالب  الجميع«.  إلى  ونستمع 
الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم في 
إدارة  مخاطبة  إمكانية  إلى  أشار  كما  المحاسبة.  ديوان  تقرير 
صرف  سعر  تعديل  مسألة  في  للنظر  المركزي  ليبيا  مصرف 

الدينار.
النواب  مجلس  أعضاء  صوت  كذلك،  الثالثاء  جلسة  وفي 
ألف  إلى   500 من  لألجور  األدنى  الحد  زيادة  على  بالموافقة 
على  سيطبق  لألجور  ــى  األدن الحد  إن  صالح،  وقــال  دينار. 
إمكانية  إلى  مشيرا  سواء،  حد  على  والخاص  العام  القطاعين 

استمرار المداوالت حول مشروع القانون لعدة جلسات.

نورالند: توزيع الموارد الليبية بشكل عادل 
هدف مهم للواليات المتحدة.. ويجب إجراء 

مراجعات محاسبية قوية

الجزائر وتونس تأمالن في تسوية سياسية 
لألزمة الليبية

طرابلس ـ الوسط

رفض من البعثة األممية: يجب حماية المدنيين دون شروط

الهجرة واملوقف من روسيا وتركيا واحلكومتان..

3 ملفات تشغل بال القيادة الجديدة في إيطاليا عند التعامل مع ليبيا
اإليطالي  المتطرف  اليمين  خطاب  عن  غائبة  ليبيا  تكن  لم 
توجّهات  عن  أفصح  ما  البرلمانية،  االنتخابات  في  الفائز 
ستقودها  حكومة  ظل  في  المنتهجة  الخارجية  السياسة 
العالقات  طبيعة  ملفات  ثالثة  ستحدد  حيث  ميلوني،  جورجيا 
من  والموقف  الهجرة  بقضية  األمر  ويتعلق  السلطات،  مع 
صراع الشرعيات ومواجهة النفوذ الفرنسي والتركي والروسي 
في ليبيا، أبرز الملفات التي سيتعين على الحكومة اإليطالية 
الجديدة )المتوقع أن تكون يمينية متطرفة( أن تتعامل معها.

ميلوني  جورجيا  بزعامة  ديتاليا«  »فراتيلي  حزب  فاز  فقد 
االنتخابات  في  األكثرية  على  وحصل  التشريعية  باالنتخابات 

نحو 26 % من األصوات.
في  وقالت  المقبلة  الحكومة  ستقود  أنها  ميلوني  وأعلنت 
خطاب مقتضب في روما، مضيفة أن اإليطاليين بعثوا رسالة 
وهو  ديتاليا،  فراتيلي  بقيادة  يمينية  حكومة  لدعم  واضحة 
بقيادة  المتطرفة  اليمينية  الرابطة  من  كل  مع  يتحالف  الذي 
بقيادة سيلفيو  المحافظ  إيطاليا  فورزا  ماتيو سالفيني وحزب 

برلسكوني.
ويتوقع المراقبون في إيطاليا أن تتبع هذه الحكومة المسار 
المصالح  لحماية  ماريو دراغي  الذي سارت عليه حكومة  ذاته 
اإليطالية في ليبيا، خاصة مع اإلشارة إلى التاريخ االستعماري 
اإليطالي. وسيكون قطاع الطاقة هو الهدف األكبر، إذ تملك 
روما أكبر نسب استثمار في ليبيا، فيما ال تؤيد إيطاليا أيًا من 
الحكومتين المتنافستين )عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا(، 

فقد دعت إلى تشكيل حكومة جديدة.

رفض إيطالي للحكومتين
المبعوث اإليطالي إلى ليبيا نيكوال أورنالدو، أكد في أغسطس 
لقيادة  وشمولي  موحد  تنفيذي  جسم  إلى  »الحاجة  الماضي 
يكون  أن  في  الرغبة  إلى  إشارة  في  االنتخابات«،  إلى  البالد 
لدى ليبيا حكومة موحدة بإمكانها التفاوض معها على ملفات 

الطاقة والهجرة.
في  عنها  المعلن   )2024-2022( الدفاع  وثيقة  على  وبناء 
المرتقبة  فإن حكومة ميلوني  بإيطاليا،  الماضي  7 أغسطس 
المنتهجة في  الوطنية  اإلستراتيجية  اإلرشادات  لن تحيد عن 
منطقة البحر األبيض المتوسط من خالل تعزيز القدرة على 

منع المفاجآت اإلستراتيجية.
األوسط  الحوض  في  التواجد  ضرورة  إلى  الوثيقة  ودعت 
يتعين  لليبيا، حيث  بالنسبة  الخصوص  وعلى وجه  والشرقي، 
رئيسية  دولة  تعتبر  التي  ليبيا  لدعم  المنظم  التعاون  توطيد 

للمصالح الوطنية، حسب الوثيقة ذاتها.

الليبية–التونسية  المنطقة  وصف  جرى  الصدد،  هذا  وفي 
باألكثر ارتباطًا بمجال النفوذ اإليطالي.

ومن هذا الباب سارعت روما إلى اإلعالن عن مرحلة جديدة 
المقبلة،  األسابيع  في  ليبيا  مع  الفني  العسكري  التعاون  من 
مقارنة  مصراتة،  في  الجنود  من  أقل  عدد  النتشار  النية  مع 

بالموجود حتى اآلن.
فرانشيسكو  اإليطالي  الجيش  قائد  زيارة  بعد  ذلك  يأتي 

باولو فيليوولو مدينتي طرابلس ومصراتة األسبوع الماضي.
كانت  األجـــواء  أن  اإليطالية  »نــوفــا«  وكالة  وأوضــحــت 
»ممتازة« خالل االجتماعات التي تناولت على وجه الخصوص 
إعادة تشكيل التعاون في مصراتة، التي قالت إنها »ثالث أهم 
مدينة في ليبيا الواقعة 200 كيلومتر شرق طرابلس«، معتبرة 
أن تلك الزيارة تعبر عن االنسجام التام مع السلطات المحلية.

اإليطالي  الجيش  قائد  استقبل  الماضي،  يونيو   16 وفي 
بوتشينو،  جوزيبي  ليبيا  في  إيطاليا  سفير  من  كاًل  فيليوولو 
ليبيا  في  والدعم  للمساعدة  الثنائية  اإليطالية  البعثة  وقائد 

األدميرال بالتشيدو توريسي.
وتعمل روما على االهتمام بالجوانب التي يحتاجها الجانب 
اجتمع  فقد  الصحي.  والمجال  التدريب  مقدمتها  وفي  الليبي، 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  للجيش  العامة  ــان  األرك رئيس 
الموقتة، الفريق أول محمد الحداد، مع رئيس هيئة العمليات 
التعاون  تعزيز  آليات  لمناقشة  سابق،  وقت  في  اإليطالي 
المشترك بين البلدين في مجال التدريب العسكري. وتعد هذه 
االجتماعات مهمة ألنها جاءت بعد اشتباكات بين مجموعات 

مسلحة في طرابلس.

مخاوف روما من الدور التركي
وتدرك روما أن التوتر األمني المندلع في وسط المدينة وحول 
العاصمة وصل إلى طريق مصراتة شرقا، واشتركت فيه قوات 
اللواء أسامة الجويلي المتركزة في مدينة الزاوية. كما تدخلت 
لحسمه طائرات دون طيار تركية الصنع، حسبما ظهر من بقايا 
ما  وهو  المعارك؛  مواقع  في  عليها  العثور  جرى  التي  الذخيرة 

يؤرق إيطاليا.
ويقدم المشهد األمني العام في ليبيا مؤشرات على سلطة 
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي ال تزال ضعيفة لفرض 
المساعدة  أن  لها  ويتأكد  الليبي،  التراب  كامل  على  نفسها 
حكومة  تسعى  المقابل  في  لكن  مهمة،  تزال  ال  اإليطالية 
الحد  إلى  اإليطالي  العسكري  الوجود  تقليص  إلى  الدبيبة 
اإليطالية  الناعمة«  »القوة  نهج  يسلم  ولم  الضروري.  األدنى 
من االنتقادات في وسائل اإلعالم اإليطالية التي رفضت إبقاء 
روما على هامش الدعم العسكري لحكومة الدبيبة والمخاطرة 
وجودهم  لزيادة  ــرى  األخ الفاعلة  للجهات  المجال  بترك 
العسكري على غرار تركيا وروسيا، وقالت بعض هذه الوسائل: 
»يتعين على طرابلس إثبات أنها ال تعتمد على القوى الغربية 
في تثبيت سلطتها، في الوقت الذي تولي إيطاليا أهمية كبرى 
لليبيا، حيث يعتبرها حلف شمال األطلسي نقطة ارتكاز للجبهة 

الجنوبية القلقة أكثر من التوغل الروسي والصيني المتزايد«.
الفرنسي،  اإليطالي  الصدام  عودة  من  أيضا  حذر  ويسود 

ففيما أشاد كل من زعيمي اليمين المتطرف الفرنسي مارين 
أكثر  اإلليزيه كان  فإن  ميلوني،  بانتصار  زمور  وإريك  لوبان، 
الديمقراطي لإليطاليين،  الخيار  أنه يحترم  إلى  حذرًا، مشيرًا 
مواصلة  إلى  اإليطالية  للحكومة  الجديد  الرئيس  ويدعو 

العمل معا.
وما يثير الترقب مواقف زعيمة اليمين المتطرف اإليطالية، 
الرئيس  ليبيا بل سارت في شتم  انتقدت دور فرنسا في  حين 
لميلوني  فيديو  مقطع  ويظهر  ماكرون.  إيمانويل  الفرنسي، 
2018 وهي تقول »مانويل وصفنا بالمقرفين  يعود إلى العام 
الذي  فهو  مسؤول  غير  نفسه  ماكرون  المسؤولين..  وغير 
امتيازات  على  إيطاليا  تحصل  أن  من  خاف  والذي  ليبيا،  قصف 
في ليبيا بمجال الطاقة مع القذافي والذي تركنا نواجه الهجرة 
هي  المقرف  كله،  ذلك  من  »واألهم  وأكملت  الشرعية«.  غير 
بلدًا  لـــ14  النقود  طباعة  عبر  أفريقيا  تستغل  التي  فرنسا 
تشغل  أنها  كما  العملة،  صك  رسوم  عليهم  وتفرض  أفريقيًا 
في  يحصل  كما  الخام  المواد  وسرقة  المناجم  في  أطفالهم 
النيجر«. وكان هذا الخطاب ردًّا على انتقادات وجهها الرئيس 
امرأة  أول  أصبحت  ولكونها  المقابل،  في  إليطاليا.  الفرنسي 
ترأس حكومة إيطاليا عبر تاريخ البالد، ستكون مواقف جورجيا 
من  فاألخيرة  موسكو،  مع  العالقة  طبيعة  تحديد  في  حاسمة 
األوروبية  العقوبات  لكسر  اليمينية  األطراف  فوز  مصلحتها 
المفروضة عليها. وقد عبر وزير الخارجية اإليطالي لويغي دي 
أسقطوا  الذين  إن  وقال  روسيا،  توغل  من  مخاوفه  عن  مايو 
للرئيس  فضّة  من  طبق  على  دراغي  رأس  »قدّموا  الحكومة 

الروسي فالديمير بوتين«.

موقع روسيا
ويتقاطع هذا الهاجس مع اتهامات إيطالية وجهت ضد موسكو 
إيطاليا  ألمن  البرلمانية  اللجنة  تقرير  حملها  أسابيع  قبل 
الذين  المهاجرين  عدد  زيادة  بين  عالقة  بوجود  )كوباسير( 
يغادرون ليبيا وبين إستراتيجية الكرملين الشاملة للضغط على 

دول االتحاد األوروبي السيما التي تمر بمرحلة انتخابات.
وأعضاء  للنواب  سلمته  الذي  تقريرها  في  اللجنة  توصّلت 
إحدى  الهجرة،  ضغط  أن  مفاده  استنتاج  إلى  الشيوخ  مجلس 
وسائل الحرب المختلطة لروسيا »في محاولة لخلق إستراتيجية 
حقيقية للفوضى«. لكن رئاسة جورجيا ميلوني الحكومة الجديدة 
لن يغير بشكل كبير من سياسة الهجرة مع الجانب الليبي فحسب، 
بل سيدفع نحو تشديد المنافذ، حيث تشير المصادر اإليطالية 
التمويل والدعم لها  ليبيا بتقديم  اتفاقات أخرى مع  إلى توقيع 
لمنع المهاجرين الوافدين الجدد التدفق من سواحلها. وحسب 
في  الفائزة  ميلوني،  جورجيا  فإن  الفرنسية،  »لوبوان«  مجلة 
عسكرية  مهمة  إلنشاء  تخطط  األخيرة،  التشريعية  االنتخابات 

أوروبية لمواجهة المهاجرين من ليبيا وتونس.

تغييرات في ملف الهجرة
وألقت ميلوني خطابات عسكرية حول موضوع الهجرة وأبدت 
وسياسات  دراغــي  ماريو  ــوزراء  ال رئيس  لسياسة  معارضتها 
دول المغرب العربي، التي تركت جزءا من شعوبها تستسلم 
تحمل  التي  المنشورات  أحد  إلى  ولفتت  األوروبــي.  للسراب 
صورة واسم ميلوني يتحدث عن اعتزامها إقامة حصار بحري 
التي  الهجرة  المتوسط لوضع حد ألمواج  األبيض  البحر  على 
اقتحمت شواطئ بالدها، وأنه مع وجودها في السلطة ال مزيد 

من الهزل في بروكسل إزاء هذا الملف.
وتريد ميلوني إنشاء مهمة عسكرية أوروبية تنفذ باالتفاق 
مع السلطات الليبية لمنع قوارب المهاجرين من المغادرة في 
ألف   89 الجاري وصل نحخو  21 سبتمبر  إيطاليا. وحتى  اتجاه 
مهاجر عن طريق البحر إلى إيطاليا واليونانا، بينما استقبلت 

إسبانيا 20 ألف مهاجر منذ بداية العام.
الطرف  عن  النظر  بصرف  أنه  الفرنسية  المجلة  وأوضحت 
الحاكم في إيطاليا سواء كان من اليسار أو اليمين، فقد شددت 
روما باستمرار شروط الوصول إلى أراضيها، ما أدى لتراجع عدد 
الوافدين إليها من 527 ألف مهاجر في 2007 إلى 247 ألف 
مهاجر في 2020. بدوره، توقع وزير الداخلية المالطي بايرون 
كاميليري، أن تبدأ الحكومة اإليطالية اليمينية الجديدة تغيير 
سياسة الهجرة في البالد قريبا، بعد تعهد زعيمتها المحتملة 

جورجيا ميلوني بمنع رسو قوارب المهاجرين في إيطاليا.
وحّذر كاميليري من أنه ال توجد طريقة يمكن بها معالجة 
أزمة قوارب المهاجرين إذا لم يعمل البلدان )إيطاليا ومالطا( 
معًا، مضيفا: »نشترك مع روما في نفس التحديات في وسط 
هذه  لمواجهة  وسيلة  توجد  وال  المتوسط،  األبيض  البحر 
سياق  في  الجهود  بذل  وجب  معًا،  نعمل  لم  إذا  التحديات 
الدول  مع  عالقتنا  وكذلك  ــي،  األوروب االتحاد  في  عضويتنا 

المجاورة مثل ليبيا وتونس«.

الوسط- عبد الرحمن أميني
جورجيا ميلوني تملك تاريخاً صدامياً مع 

ماكرون.. ومخاوف من »فرحة بوتين«

توقعات بأن تمنع روما رسو قوارب المهاجرين 
قرب سواحلها

● نتائج االنتخابات االيطالية ستلقى بظاللها على ليبيا واملنطقة
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االنقسام  عتمة  يبدد  نور  األفق  في  بدا  كلما 
واألسلحة  القذائف  أصوات  تطغى  السياسي، 
اآلذان  فتصم  الليبي  المشهد  على  الثقيلة 
الليبيين. هكذا وصف متتبعون  وتحجب رؤية 
للشأن الليبي اشتباكات الزاوية الواقعة غرب 
التي  مترًا،  كيلو   50 بنحو  طرابلس  العاصمة 
نحو  وُأصيب  أشخاص  خمسة  ضحيتها  راح 

ثالثة عشر آخرين بجراح.
اإلرهاب  لمكافحة  الردع  جهاز  وبدأ 
أحد  مع  التحقيق  المنظمة،  والجريمة 
االشتباكات  في  المتسببين  المطلوبين 
بعد  الزاوية  مدينة  شهدتها  التي  العنيفة 
طلب  على  بناًء  هناك،  من  المطلوب  استالم 
ما  وفق  المدنية،  وحكماء  أعيان  من  كتابي 

اإلثنين. الجهاز مساء  أعلنه 
المتوسطة  باألسلحة  اشتباكات  وبدأت 
األحد  عصر  الزاوية  مدينة  في  والثقيلة 
من  مبكر  وقت  حتى  واستمرت  الماضي، 
خمسة  مقتل  عن  أسفر  ما  اإلثنين،  صباح 

13آخرين. بينهم طفلة وإصابة  أشخاص، 
الــردع  جهاز  يطالبون  الــزاويــة  أعيان 

باستالم المطلوبين
التواصل  موقع  على  صفحته  وعبر 
الردع  جهاز  أكد  »فيسبوك«،  االجتماعي 
أن  المنظمة  والجريمة  اإلرهاب  لمكافحة 
معه  تواصلوا  الزاوية  وحكماء  أعيان  مجلس 
االشتباك  أسباب  لمتابعة  كتابي  »بخطاب 
المطلوبين  واستالم  عليها  والوقوف 
بعدما  وذلك  الصراع«  لهذا  المسببين 
العنف  أحداث  المدينة جراء  الوضع في  تفاقم 
وإنهاء  النزاع  لفض  األطراف  عديد  وتدخل 

القائمة. الحرب 
أحد  »استالم  الردع  جهاز  وأعلن 
وذلك  التحقيق،  في  فعليًا  والبدء  المطلوبين 
إلى  للوصول  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق 
الكلمة  وتكون  الدائر،  للصراع  نهائي  إيقاف 
وذلك  القضائية«،  للسلطات  والفيصل 
الرئاسي  المجلس  رئيس  من  كل  »بمتابعة 
ورئيس  الوطنية  الوحدة  حكومة  ورئيس 
المنطقة  وآمر  الداخلية  ووزير  العامة  األركان 
أمن  ومدير  الغربي  بالساحل  العسكرية 

الزاوية«.

توقف االشتباكات
في  االجتماعية  المكونات  ممثلو  وأكد 
مساء  من  سابق  وقت  في  الزاوية،  مدينة 
بين  العنيفة  االشتباكات  إيقاف  اإلثنين، 
وذلك  المدينة،  في  المتنازعة  األطراف 
المدينة،  وأعيان  حكماء  من  الخيرين  بجهود 
وفق بيان مصور أصدروه بالخصوص، وذلك 
األمن  مديرية  بمقر  عقد  طارئ  اجتماع  بعد 
عبداهلل  الرئاسي  المجلس  عضو  بحضور 
الساحل  العسكرية  المنطقة  وآمر  الالفي، 
وعميد  النمروش،  صالح  اللواء  الغربي 
غرفة  عن  وممثل  األمن  ومدير  البلدية 

بينهم  أشخاص،  خمسة  مقتل  عن  أسفرت 
13 آخرين. طفلة وإصابة 

الوحدة  بيان، حكومة  في  الوزارة،  وحملت 
»األحداث  هذه  عن  المسؤولية  الوطنية 
»لم  الدبيبة  حكومة  إن  قائلة  المأساوية«، 
إلى  المجموعات  هذه  لضم  اآلليات  تضع 
زاد  مما  داعمًا  كانت  بل  الدولة،  مؤسسات 

تغولها«.

حصيلة قتلى اشتباكات الزاوية
أعلن  رسمية،  حصيلة  آخر  وحسب 
خمسة  مقتل  والطوارئ  اإلسعاف  جهاز 
آخرين،   13 وإصابة  طفلة  بينهم  أشخاص 
باألسلحة  اندلعت  التي  االشتباكات  في 
منذ  الزاوية  مدينة  في  والثقيلة  المتوسطة 

عصر األحد، واستمرت حتى صباح اإلثنين.
مقتضب  بيان  آخر  في  لفت  اإلسعاف  جهاز 
عشر  نحو  العمر  من  تبلغ  طفلة  »وفاة  إلى 
إصابتها  إثر  الغنم  بئر  بطريق  سنوات 
ليرتفع  االشتباكات،  منطقة  من  برصاصة 

القتلى إلى خمسة أشخاص«. عدد 
صفحات  عبر  معلومات،  ليبيون  وتداول 
بأن  تفيد  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
األحد  عصر  منذ  دارت  متقطعة  اشتباكات 
يقودها  إحداهما  مسلحتين،  مجموعتين  بين 
لمديرية  التابعة  الجسر  التحري  وحدة  آمر 
بقيادة  والثانية  السيفاو،  محمد  الزاوية  أمن 
آمر ما يسمى »كتيبة السلعة« عثمان اللهب.

تنفذ  لشركة  مكثفة  أمنية  حماية 
مشروعًا استثماريًا بمنطقة الظهرة

الداخلية  وزارة  خصصت  قريب،  سياق  في 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  في 
الشركة  وحماية  لتأمين  أمنية  دوريات 
قطعة  داخل  استثماري  مشروع  لبناء  المنفذة 
مملوكة  بطرابلس،  الظهرة  بمنطقة  األرض 
لنادي »األهلي طرابلس«، بناء على تعليمات 

العام. النائب 
إلدارة  التابعة  الدوريات  إن  الوزارة  وقالت 
للعمليات  العامة  باإلدارة  القانون  إنفاذ 
اإلثنين،  التأمين  بأعمال  قامت  األمنية 
قطعة  على  يجري  البناء  أن  إلى  مشيرة 

1500متر. البالغة مساحتها  األرض، 

اجتماع يبحث مشاكل منتسبي
الدعم المركزي

المركزي  للدعم  العامة  اإلدارة  وعقدت 
اإلدارة  عام  مدير  برئاسة  اإلثنين،  اجتماعًا، 
التي  العراقيل  لمناقشة  اهلل؛  فتح  حمد  اللواء 
ووضع  اإلدارة،  منتسبي  عمل  سير  تواجه 
مع  التام  بالتنسيق  لها  المناسبة  الحلول 

وحدات الشؤون اإلدارية والمالية بالفروع.
الدوريات  عمل  سير  مناقشة  جرت  أيضًا 
الخطط  تنفيذ  في  المشاِركة  األمنية 
من  يقدم  ما  ومتابعة  األمنية  والترتيبات 
التابعين  الواجب«  شهداء  »ألسر  خدمات 
الحديثة  الميكنة  واستخدام  لإلدارة، 
في  اإللكترونية  واألرشفة  التقني  والتطور 

نظام عمل اإلدارة.

اشتباكات الزاوية.. من يقتص للضحايا األبرياء؟

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

خلص  االجتماع  الغربية.  بالمنطقة  العمليات 
ممثلين  تضم  لجنة  تشكيل  على  االتفاق  إلى 
للتواصل  الزاوية  مدينة  مكونات  كل  عن 
االجتماعي  الوضع  لتسوية  النزاع  أطراف  مع 
وتكليف  األمنية،  األحداث  هذه  على  المترتب 
األضرار  لحصر  لجنة  تشكيل  البلدي  المجلس 
باإلضافة  االشتباكات،  هذه  عن  الناتجة 
األمن  لبسط  المشتركة  القوة  تفعيل  إلى 

المدينة. الهدامة دخل  الظواهر  ومكافحة 

إدانة أممية لالشتباكات
المتحدة  األمم  بعثة  دانت  جانبها  من 
اشتباكات  بيان،  في  ليبيا،  في  للدعم 

في  الثقيلة  األسلحة  واستخدام  الزاوية، 
قلقها  عن  معربة  بالسكان،  المكتظة  األحياء 
المدنيين  من  عدد  وإصابة  مقتل  من  البالغ 

منظمة  نددت  أيضًا  االشتباكات.  تلك  جراء 
ليبيا  في  واألمومة  للطفولة  المتحدة  األمم 
)يونيسف( بوفاة طفلة في العاشرة من العمر 

الزاوية،  بمدينة  األخيرة  االشتباكات  جراء 
»التقارير  إن  لها  بيان  في  المنظمة  وقالت 
تفيد بمقتل طفل آخر«، مشددة على ضرورة 
وأينما  األوقات،  جميع  في  األطفال  حماية 

كانوا.
»داخلية حكومة باشاغا«:

إجراءات قانونية ضد المتسببين
الداخلية بالحكومة  من جهتها قالت وزارة 
فتحي  برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة 
عمليات  »باشرت  إنها  اإلثنين،  باشاغا، 
ضد  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  االستدالل 
التي  الزاوية«،  اشتباكات  في  المتسببين 

● دخان متصاعد جراء اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية 25 سبتمبر 2022، )اإلنترنت(

● أحد المطلوبين ) صفحة جهاز الردع(● قوات جهاز الردع لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة )أرشيفية(

إدارة الدعم المركزي برئاسة 
اللواء حمد فتح الله تبحث 

تنفيذ الخطط األمنية

دوريات مكثفة لتأمين شركة 
منفذة لمشروع استثماري 

بمنطقة الظهرة في طرابلس

إدانة أممية بعد مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة.. و»يونيسف« تطالب بحماية األطفال.. و»داخلية حكومة باشاغا« تحمل »الوحدة الوطنية« المسؤولية

جهاز الردع يحقق مع أحد المطلوبين

ديوان  تقرير  كشفه  ما  توابع  التزال 
من   2021 للعام  السنوي  المحاسبة 
وزير  قال  جهته  فمن  تتوالى،  مخالفات 
حكومة  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الوزارة  إن  القيب،  عمران  الموقتة  الوحدة 
إذ  العالي،  التعليم  إلصالح  جهودًا  بذلك 
حتى  وتتابع  العلمية،  الشهادات  بيع  أوقفت 
الدوريات  في  أبحاث  بنشر  يقومون  من 

المحكمة. العلمية 
أحد  في  الوزارة  مسؤولي  إقامة  وحول 
إقامة  القيب قائاًل: إن  الكبيرة، علق  الفنادق 
الشرق  من  المغتربين  الوزارة  موظفي 
أيام  ثالثة  لمدة  محدد  والجنوب  والغرب 
الدرجة  من  نفسه  والفندق  أقصى،  كحد 

المتوسطة.
عقدت  حكومية  ندوة  في  لفت  القيب 
األحد، إلى إنشاء منظومة إلكترونية للوزارة 
 3 بلغت  بتكلفة  الليبية،  للجامعات  ومواقع 
كافة  تجوب  لجان  وتشكيل  دينار،  ماليين 
عن  وأعرب  الجامعات.  لمتابعة  ليبيا  مناطق 
القانون  التي يكفلها  المزايا  استعداده »لرد 

من مالنا الخاص«، على حد قوله.

المخالفات اإلدارية حقيقية
اإلدارية  المخالفات  ببعض  اعترف  القيب 
قائاًل:  المحاسبة،  ديوان  تقرير  رصدها  التي 
ديوان  ونشكر  حقيقية،  اإلدارية  المخالفات 
اضطررنا  لكننا  رصدها،  على  المحاسبة 
سرعة  بهدف  الروتينية،  اإلجراءات  لتجاوز 
على  أمثلة  المطلوبة، وضرب  الخدمة  تنفيذ 
المالي  المراقب  وجهت  ككلة  في  ذلك:* 
للجامعة،  )بوطي(  مياه  لصرف سعر صهريج 

مخالف  اإلجراء  هذا  أن  لي  أكد  أنه  رغم 
الجامعة  في  العمل  يمكن  ال  لكنه  للقانون 

دون مياه.
قال  بمزدة،  التربية  كلية  وبخصوص 
بند  من  لها  مقر  ببناء  قمنا  لقد  القيب: 
»ناصر  جامع  في  كان  مقرها  ألن  الطوارئ، 
إلى  مشيرًا  سنوات،  عشر  لمدة  الزرع« 
تحفيظ  حجرات  صيانة  الجامع  شيخ  طلب 
الوزارة  حساب  على  المسجد  في  القرآن 
10 سنوات، فوعدته  نظير استخدامها لمدة 
إلى  منه  الكلية  خروج  بعد  الجامع  بصيانة 

مقرها الجديد.
درنة  جامعة  أثاث  بتوفير  قمنا  درنة  في 
التجهيزات  هذه  نقل  لكن  الفتايح،  بمنطقة 
مالية  مخصصات  يتطلب  كان  المدينة  إلى 

لم تكن متاحة، فاضطرت الوزارة إلى تكليف 
إلى  األثاث  لتدبير وسيلة نقل هذا  العاملين 

المدينة.
أجهزة  بشراء  أمرت  ترهونة  أضاف»وفي 
حيث  لها،  زيارتي  عقب  للجامعة،  تكييف 

أمرت مدير المشتريات بنقل 15 جهاز تكييف 
لترهونة، ووعدته بتجيز أمر التكليف«.

القيب يرد بشأن »اآليفون«
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  كان 

في  ورد  ما  على  الخميس،  رد  القيب  عمران 
الصادر  السنوي  المحاسبة  ديوان  تقرير 
الثالثاء قبل الماضي، بشأن تخصيص وزارة 
هواتف  لشراء  مالية  مبالغ  العالي  التعليم 

لعدد من موظفيها.
ديوان  رصد  السنوي  تقريره  وفي 
المحاسبة صرف وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي 155 ألف دينار لشراء هواتف »آيفون 
بالوزارة،  لجان  ألعضاء  ماكس«  برو   13
لجنة  أكثر من  أن بعضهم أعضاء في  اتضح 

وحصلوا على أكثر من هاتف.
العادي  االجتماع  خالل  القيب  ورد 
التعليم  وزارة  بأن  الخميس،  للحكومة، 
أن  موضحا  للقانون،  وفقا  هواتف  اشترت 
القانون منح مزايا لمديري اإلدارات واللجان، 

عليها  يحتوي  مزايا  »هذه  قائال:  ومضى 
وأعطينا  كوزير،  أنا  أضعها  ولم  القانون 
يسمح  أن  منها  وجزء  حقوقهم  المديرين 
مزايا  وهناك  اتصاالت،  وقيمة  بهاتف  لهم 

أخرى لم نمنحها لهم مثل زيادة الرواتب«.
عبدالحميد  الحكومة  رئيس  طالب  بدوره 
قائال:  هذا،  عن  بالتوقف  الوزير  الدبيبة، 
»الليبيون يتحسسون من النقاالت، أي شيء 
المحاسبة  وديوان  الليبيون  منه  يتحسس 
حق  من  كان  لو  حتى  فعله  عن  توقف 

الموظفين ذلك. أجلوا هذا لفترة«.

هدايا الدبيبة ونفقات سكن أبوجناح
المحاسبة  ديوان  تقرير  رصد  أيضا 
دينار  مليون   12 بقيمة  تجاوزت  مديونية 
حكومة  وزراء  مجلس  ديوان  على  مستحقة 
الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد 
العالمية  المجموعة  محال  لصالح  الدبيبة 
كهدايا  الساعات  وخصصت  للساعات، 

لضيوف رئيس الوزراء.
فارهة  سيارة   25 شراء  رصد  جرى  كما 
قدرت  تجاوزت  بقيمة  الدبيبة  لصالح موكب 
21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها  بنحو 
باسم ديوان مجلس الوزراء. وحسب التقرير، 
المخصَّصة  اإلعاشة  مصروفات  قيمة  بلغت 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  لجناح 
مليونا  الماضي  نوفمبر  شهر  خالل  الموقتة 
و624 ألف دينار، فيما بلغت مصروفات إقامة 
في  أبوجناح،  رمضان  الحكومة  رئيس  نائب 
 337 نحو  بلو«  »راديسون  المهاري  فندق 
ألف دينار خالل ثالثة أشهر من العام 2021، 
بمعدل 105 آالف شهريا، فيما وصلت تكلفة 
 12600 الوزراء  رئيس  مكتب  مدير  إقامة 
وحقوق  المهجرين  ووزير  شهريا،  دينار 

اإلنسان 41 ألف دينار شهريا.

وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية.. واملخالفات حقيقية

● القيب خالل ندوة للرد على مالحظات ديوان المحاسبة 25 سبتمبر 2022.

رداً على تقرير »المحاسبة«..

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

القيب: مزايا الـ»آيفون« وفق القانون.. ومستعد لردها من مالي الخاص

الوزارة اشترت هواتف »آيفون 
13 برو ماكس« ألعضاء لجان 
بعضهم عضو في أكثر من لجنة

نشكر الديوان على رصده.. 
لكننا اضطررنا لتجاوز 

اإلجراءات الروتينية

● اجتماع حكومة الدبيبة 22 سبتمبر 2022
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في11 مارس 2014 صوت »المؤتمر 
الوطني العام« بحجب الثقة عن حكومته، 
وتكليف وزير الدفاع عبد اهلل الثني مهام 

رئيس الحكومة، وعندما كان يشغل منصب 
رئيس الوزراء في أكتوبر 2013 جرى خطفه 

من مقر إقامته، وكذلك تعرض للخطف 
في14 أغسطس2017 أثناء تواجده بفندق 

»الشرق« بالعاصمة الليبية طرابلس.
إنه علي زيدان، ابن بلدة ودان الليبية، الذي 

حاورته »الوسط« فتحدث وأجاب بصراحة 
عن كل األسئلة. علي زيدان الذي أسسس 

حزب »القرضابية«، قال إن ليبيا قادرة 
بأيدي أبنائها إلى العودة إلى االستقرار 
وبناء المؤسسات، مؤكدًا ضروة توحيد 

المؤسسة العسكرية والشرطة قبل إجراء 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية. واعتبر 

زيدان أن مشروع الدستور يحتاج إلى إعادة 
نظر، كون بعض نصوصه تثير الفرقة بين 

الليبيين، ودعا إلى إجراء االنتخابات الرىاسية 
والبرلمانية متزامنة، وإلى نص الحوار..

حوار - رمضان كرنفوده

يحمل  حزب  تأسيس  فكرة  أتت  أين  من   •
»القرضابية«؟ اسم 

ارتباطًا  جاء  »القرضابية«  حزب  اسم 
عمل  أول  وهي   1915 القرضابية  بمعركة 
مناطق  مختلف  من  الليبيبون  خاضه  جهادي 
بخط  تمتد  وليبيا  االستعمار،  ضد  ليبيا 
إلى  اجدير  رأس  إلى  ومساعد  الجغبوب  من 
البحر،  إلى  تبستي  ومن  غات،  إلى  غدامس 
يلتقي  التاريخ  في  مرة  وأول  ليبيا،  هي  هذه 
في  جهادي  عمل  في  المناطق  هذه  أهل 
أي  القرضابية،  معركة  كان   1915 العام 

فزان وبرقة وطرابلس.
منتسبيه  وعدد  الحزب  وأهداف  مبادئ  ما   •

حتى اآلن؟
تنصب  وطنية  مبادئ  هي  الحزب  مبادئ 
الليبي،  المواطن  وعلى  الليبية  األراضي  على 
والتباوي  والعربي  الطارقي  يمثل  الذي 
وطرابلس،  وبرقة  فزان  ويمثل  واألمازيغي، 
ويمثل  المتوسط،  البحر  ساحل  يمثل  وكما 
وتومو،  وتبستي  ونفوسة  أكاكوس  جبال 
ولكن  تبو  ونحن  ليبيون،  ولكن  عرب  فنحن 
ليبيون،  ولكن  طوارق  ونحن  ليبيون، 

ورغم  ليبيون،  ولكن  أمازيغ  ونحن 
نرتبط  والتقاليد  العادات  اختالف 
الوطن  وأهداف  األرض  بهذه 
تأسيس  بداية  في  المشتركة. 
خمسة  العدد  كان  الحزب 
في  واآلن  منتسب،  آالف 

ازدياد.
الماضي  الــعــام  تقدمت   •
لالنتخابات  ترشحك  بأوراق 

أجل  بإجراءات من  وقاموا  أموااًل  دفعوا  أناسًا 
اآلن  شخصيًا  وأنا  بعينها،  شخصيات  استبعاد 
وابتعدت  ومقرفًا  مقززًا  وأصبح  األمر،  عففت 
أعترض  لم  ألني  الترشح  موضوع  عن  نهائيًا 
االنتخابات  من  إبعادي  سبب  على  أعلق  أو 
بي  يليق  ال  األمر ألنه  يدي من هذا  ونفضت 

يشرفني. وال 
داخل  يحدث  فيما  اإلقليمية  القوى  دور  ما   •
مفاتيح  بيده  نظرك  وجهة  من  ومن  ليبيا.. 

حل األزمة حاليًا؟
الليبيين  في  الخلل  ولكن  موجود،  دورها 
دولة  وكل  القوى،  لهذه  انصاعوا  الذين 

مصلحتها. عن  تبحث 
• ما مخرج األزمة الليبية؟

فهم  أنفسهم،  الليبيين  عموم  خالل  من 
وعليهم  المحنة،  هذه  تجاوز  على  قادرون 
هدفًا  الوطن  مصلحة  تكون  وأن  يتحدوا  أن 

الليبيين. للكل  واحدًا 
النظام  معارضة  في  كانوا  من  أغلب  لماذا   •
على  الحصول  إلى  سباقين  كانوا  السابق 

المناصب؟
البد  السياسي  المعترك  يدخل  شخص  أي 
القيام  إلى  الطريق  ألنها  السلطة  يطلب  أن 
يطلب  أن  عيبًا  وليس  السياسي،  بالعمل 
البالد  يخدم  أن  أراد  ومن  السلطة،  اإلنسان 
مدخل  له  ليس  الدولة  بناء  في  ويشارك 
والمعارضة  الدولة،  إدارة  في  يكون  أن  إال 
األحداث  ولكن  مشروع  لها  كان  الليبية 
جدًا،  سريعة  دراماتيكية  بطريقة  تطورت 
بهدة  القذافي  ينتهي  أن  أحد  يتوقع  ولم 

الكيفية.
معمر  نظام  فترة  في  أني  لكم  وأؤكد 
الخط  يوقف  أن  شخصيًا  منه  طلبت  القدافي 
الذي تسير عليه الدولة في ذلك الوقت حتى 

لكنه رفض. ليبيا  إنقاد  نتفاهم ويمكن 
البلديات  أو  المحلية  اإلدارة  نظام  ترى  كيف   •

التي تعتبر نتاج القانون 59؟
مرات  عدة  الوقت  ذلك  في  طلبت  أنا 
وكذلك  البلديات  عمداء  تعيين  يتم  أن 
المملكة  عهد  في  كان  ما  مثل  المحافظين 
ألن  الدولة  انطالق  بداية  وهذا  الليبيبة، 
فساد،  باب  فتحت  البلديات  انتخابات 
ومجلس  الدولة  لرئاسة  تكون  واالنتخابات 
تعيين  فيتم  البلديات  أما  فقط،  النواب 
وكفاءات  بشروط  البلدية  وعميد  المحافظ 
هي  المحافظة  ألن  وتخصصات  ومهنية 
السلطة  على  تشرف  التي  المركزية  السلطة 
إشرافًا مباشرًا، ويعتبر هذا جزءًا من  المحلية 

الحكومة. رئيس  اختصاصات 
• هناك من يطالب بالعودة إلى دستور المملكة 

الليبية.. ما ردك؟
أوغيره،  المملكة  دستور  في  ليس  الخلل 
أورجااًل  أشخاصًا  نختر  لم  أننا  والمشكلة 
اختيار  وعلينا  الدولة،  بناء  في  عليهم  يعول 

العاقلين. القادرين  األشخاص 
من  والخروج  ليبيا  بناء  في  أمل  هناك  هل   •

المظلم؟ النفق  هذا 
ليبيا  تعود  أن  في  كبير  أمل  هناك  نعم 
لها  وتكون  واألمن،  والبناء  االستقرار  إلى 

العالم. مكانة بين دول 
• وماذا تقول في ختام هذا الحوار؟

وأن  العقل  يستجمع  أن  الليبي  الشعب  على 
على  قادرين  كفاءة،  أصحاب  ــااًل  رج يختار 
وعلى  المؤسسات،  وبــنــاء  الــدولــة  ــالح  إص

لييبا. العمل بيد واحدة من أجل  الليبيين 

علي زيدان: توحيد املؤسسة العسكرية 
والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

النظام  بخصوص  برنامجك  ما  الرئاسية.. 
العسكرية  المؤسسة  وتوحيد  الــفــدرالــي 

الدستور؟ ومشروع 
أوإشكالية،  قضية  أراه  ال  الفدرالي  النظام 
أراها  وال  الوطن،  بناء  هو  يهمنا  ما  وكل 
سياسي  نظام  والفدرالية  مخرجًا،  أو  مدخاًل 
فهو  يصلح  ال  كان  أو  تمام،  صالحًا  كان  إذا 
المؤسسة  توحيد  أما  يصلح،  ال  كذلك 
وضرورة  األولويات  أهم  فمن  العسكرية 
توحيد  من  بد  وال  الدولة،  ضرورات  من 
»القرضابية«  وحزب  العسكرية،  المؤسسة 
الدستور  مشروع  أما  ذلك،  حول  برنامج  له 
النظر  فيه  يعاد  أن  يجب  نظري  وجهة  فمن 
المسودة  في  وردت  التي  النصوص  ألن 

الليبيين. بين  للفرقة  مثيرة  تكون  سوف 
االنتخابات  ــراء  إج من  حزبكم  موقف  ما   •

؟ الرئاسية  االنتخابات  وتأجيل  البرلمانية 
الرئاسية  االنتخابات  تتم  أن  نرى  نحن 
وأن  بعضها،  مع  متزامنة  والبرلمانية 
عند  يقفوا  أال  فيجب  دولة  أرادوا  لو  الليبيين 

النقطة. هذه 
النواب  لمجلسي  بديلة  رؤيــة  لديك  هل   •

دستورية  قاعدة  إنتاج  بخصوص  والدولة 
لالنتخابات؟

سؤال جيد، ينبغي أن تكون هناك حكومة 
االنتخابات،  ترتيب  تتولى  جديدة  انتقالية 

والشرطة،  الجيش  توحيد  االنتخابات  وقبل 
الحكومة  اختيار  ويتم  االنتخابات  وتجرى 
بالنزاهة  يتمتعون  محاييدين  أشخاص  من 
كفاءات  يكونون  بل  المحاصصة،  وليس 
الدولة  للبناء  قاعدة  وضع  على  قادرين 

والخروج من األزمة.
)الدبيبة  حكومتين  وجود  على  تعليقك  ما   •
السياسي  االنقسام  واستمرار  باشاغا(   -
الخروج من هذا  والمؤسساتي.. وكيف يمكن 

الخسائر؟ بأقل  الوضع 
على  مسؤوليته  وتقع  مؤسف  شيء  هذا 
إليها  ينتمي  التي  المدن  خصوصًا  الجميع، 
المسؤولية  تقع  وكذلك  الناس،  هوالء 
في  انخرطت  التي  السياسية  القوى  على 
دون  الخروج  الليبيون  ويستطيع  الحكومتين، 

خسائر.
كل  به  تعترف  حكومة  رئيس  آخــر  أنــت   •
عملية  بعد  االنقسام  وحدث  الليبية  األطراف 
العملية  تلك  حدثت  لماذا  ليبيا«..  »فجر 

حسب وجهة نظرك؟
يعون  أوالناس  ذلك  في  المسؤولون  ال 
يحققها  التي  السلبية  النتائج  يعرفون  أو 

قلته  الكالم  وهذا  والتنازع،  الفرقة  إحداث 
أقلت  وعندها  العام«،  الوطني  »المؤتمر  في 
تذهب  سوف  البالد  أن  أعرف  ألني  ابتعدت 
هاوية؛  إلى  ذهبت  قد  وبالفعل  هاوية،  إلى 
ال  أيديولوجية  سياسية  اطرافًا  هناك  ألن 
تؤمن بالوطن وال تؤمن باألرض، بل تؤمن 
وال  ليبية،  غير  وارتباطاتها  بأيديولوجيتها، 
في  ربما  بل  بريطانيا،  أو  أميركا  هنا  أعني 

المنطقة.
خالل  بنغازي  في  الطوارئ  تعلن  لم  لماذا   •
األمني  الوضع  تدهور  رغم  الحكومة  رئاستك 
المدينة  على  المتطرفة  الجماعات  وسيطرة 

2013؟ في أغسطس 
الطوارئ،  إعالن  فائدة من  أي  أرى  ألني ال 
االختيار  لنا  ترك  لو  ولكن  حاًل،  تكون  ولن 

في ذلك الوقت لكانت هناك خطط أخرى.
درنة  إلى  قوات  إرسال  عن  تراجعت  لماذا   •
2013 رغم مطالبة المتظاهرين  في ديسمبر 

ووجود دعم شعبي لهذه الخطوة؟
لم أتراجع عن إرسال القوات، ولكن أهالي 
قوات،  أية  إرسال  عدم  مني  طلبوا  درنة 
فلدينا  قوات،  أية  نريد  ال  »ألننا  مؤكدين 
عنه  عبرت  وهذا  االجتماعية«،  خصوصيتنا 
مدينة  نواب  أن  رغم  مقابلة  من  أكثر  في 
ولكن  مؤيدين،  كانوا  الوقت  ذلك  في  درنة 

الرفض جاء من أهالي درنة.
وما  االنتخابات..  إجــراء  الممكن  من  هل   •
األطراف  من  خاصة  نتائجها  قبول  ضمانات 
وحقول  العاصمة  على  تسيطر  التي  الرئيسية 

النفط؟ وموانئ 
من  الليبون  توحد  إذا  ذلك  الممكن  من 
االنتخابات  إن  لك  وأقول  االنتخابات،  أجل 
الليبيين  قبل  من  تخريبها  جرى  الماضية 
منها  استبعادي  جرى  ولقد  أنفسهم، 
عماد  الدكتور  وسألت  اإلعالم،  عبر  وعرفت 
عن  االنتخابات  مفوضية  رئيس  السايح 
نقم  لم  نحن  لي  فقال  استبعادي،  سبب 
هذه  خالل  من  لك  أقول  ولكن  باستبعادك، 
هناك  إن  الوسط«  »جريدة  عبر  المقابلة 

● علي زيدان في حواره مع »الوسط«

هناك أمل كبير في أن تعود ليبيا 
إلى االستقرار والبناء واألمن 

وتكون لها مكانة بين دول العالم

لم أعلن الطوارئ في بنغازي خالل 
رئاستي الحكومة رغم تدهور 

الوضع األمني ألنها لن تكون حالً

مشروع الدستور في رأيي يجب 
أن يعاد فيه النظر ألن بعض 
نصوص المسودة تثير الفرقة

طلبت من القذافي شخصياً أن يوقف 
الخط الذي تسير عليه الدولة حتى 

نتفاهم ويمكن إنقاد ليبيا.. لكنه رفض

دور القوى اإلقليمية موجود ولكن 
الخلل في الليبيين الذين انصاعوا 

لها.. فكل دولة تبحث عن مصلحتها

بالدنا ذهبت إلى هاوية ألن هناك أطرافاً سياسية ال تؤمن بالوطن وال باألرض.. وارتباطاتها غير ليبية

رئيس الوزراء األسبق في حوار خاص مع »الوسط«:

الحيوانية،  للصحة  الوطني  المركز  أعلن 
الثالثاء، وقف سباقات وتجمعات وتوريد الخيول 
في ليبيا موقتًا، في إطار اإلجراءات االحترازية، 
البيطري  الصحي  الوضع  من  التأكد  حين  إلى 
أوضح  الحيوانية،  للصحة  الوطني  المركز  لها. 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته  عبر 
تداول  بعد  اتخذ  اإلجراء  هذا  أن  »فيسبوك« 
التواصل  مواقع  صفحات  عبر  معلومات 
إصابة  وأعراض  حاالت  تسجيل  عن  االجتماعي 
اسطبالت  بعض  في  ونفوق  تنفسية  بأمراض 

الخيول.

مسح بيطري للخيول بالنوادي واالسطبالت
بحكومة  الزراعة  لوزارة  التابع  المركز،  وقال 
»باشرت  ذلك  على  بناًء  إنه  الوطنية،  الوحدة 
إدارة الخدمات البيطرية بتشكيل فريق بيطري 
والبدء  الخيل،  واسطبالت  نوادي  على  والمرور 
تضمنت  حيث  والتقصي،  المسح  برنامج  في 
العينات  وسحب  المعلومات  جمع  الزيارة  هذه 
للتأكد  الواردة  البالغات  خلفية  على  المخبرية 

أو نفيها«. من صحتها 
من  عددًا  كذلك  اتخذ  أنه  المركز  وأضاف 
الوضع  من  التأكيد  لحين  االحترازية  اإلجراءات 
إلعطاء  الموقت  »الوقف  منها  البيطري  الصحي 

وتجمع  وللسباقات  الخيول،  توريد  أذونات 
الوبائي  الوضع  تبين  حين  إلى  وذلك  الخيل، 
وتقييم  عمله  من  البيطري  الفريق  واكتمال 

الخيلية«. لفصلية  الصحي  الوضع 
الحيوانية  للصحة  الوطني  المركز  وأهاب 

النوادي  على  المشرفين  بالبياطرة 
عالج  في  المتخصصة  والعيادات  واالسطبالت، 
التواصل، وإبالغ  الخيول ومربي ومالكي الخيل 
بأي  إصابتها  في  يشتبه  حاالت  أي  عن  المركز 

أعراض مرضية معدية أو وبائية.

المركز يرد على تقرير ديوان المحاسبة
للصحة  الوطني  المركز  قال  ثانية  جهة  من 
الرسمية  صفحته  على  منشور  في  الحيوانية، 
التقرير  على  »بناء  إنه  »فيسبوك«،  بموقع 
 ،2021 لسنة  الليبي  المحاسبة  لديوان  السنوي 
وزارة  من  المحال  المصلحي  التفويض  وعلى 
الوطني  المركز  إلى  الحيوانية  والثروة  الزراعة 

للصحة الحيوانية«.
إنه يود توضيح أن  المركز، في منشوره،  قال 
والثروة  الزراعة  وزارة  المصلحي من  »التفويض 
الحيوانية هو عبارة عن مخصصات الباب الثالث 
)التحول( عن سنة 2021 بند التحصينات واألدوية 
إلى  المصلحي  التفويض  إحالة  البيطرية. وتمت 
المركز في شهر فبراير 2022 بعد انتهاء السنة 
وزارة  مع  الحسابات  وقفل   2021 لسنة  المالية 

المالية«.
حسابات  وتجميد  لإليقاف  »ونظرًا  وأضاف: 
الزراعة والثروة الحيوانية لم تودع القيمة  وزارة 
إلى  المصلحي  التفويض  في  المحالة  المالية 

حساب المركز حتى تاريخة«.
وأكد أن »التفويض المصلحي مخصص لبند 
البيطرية وهي قيمة مالية  التحصينات واألدوية 
البيطرية  واألدوية  التحصينات  لتوفير  ترقى  ال 
مهامة  أداء  من  المركز  يتمكن  حتى  المطلوبة 
لهذا  والوبائية،  المعدية  األمراض  لمكافحة 
حساب  في  تودع  لم  المحالة  القيمة  أن  نؤكد 

المركز حتى تاريخه«.

»الصحة الحيوانية« يوقف سباقات وتجمعات الخيول موقتًا

● المسح البيطري ألحد الخيول. )المركز الوطني للصحة الحيوانية(

للتأكد من عدم تسجيل إصابات بأمراض تنفسية

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

هناك أناس دفعوا أمواالً الستبعاد شخصيات بعينها من الترشح
وأعتبر األمر أصبح مقززاً ومقرفاً واليشرفني الترشح

على الشعب الليبي أن يستجمع العقل ويختار رجاالً أصحاب 
كفاءة قادرين على إصالح الدولة وبناء المؤسسات

أطالب دائماً بتعيين عمداء البلديات والمحافظين مثل ما 
كان في العهد الملكي فانتخابات البلديات فتحت باب فساد
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 فوز اليمني املتطرف.. زلزال سياسي يضرب أوروبا
بعد  األوروبـــي،  واالتحاد  إيطاليا  يضرب  سياسي  ــزال  زل
فوزًا  إيطاليا،  في  المتطرف  اليمين  حقق  بعدما  السويد، 
تاريخيًا في االنتخابات التشريعية، تمثل بنيل حزب »فراتيلي 
جديدة،26  فاشية  جذور  له  الذي  إيطاليا(،  )إخوة  ديتاليا« 
4 % من األصــوات في  نحو  نال  أن  % من األصــوات، بعد 
االنتخابات األخيرة العام 2018، وبقي منذ ذلك الحين حتى 

اآلن في المعارضة، في كل الحكومات المتعاقبة.
وبفوز جورجيا ميلوني في االنتخابات التشريعية، ستتاح 
 ،1945 العام  منذ  األولى  للمرة  البالد  فرصة حكم  للحزب 
أوروبا،  في  المتطرف  لليمين  جديدة  انفراجة  ذلك  ويعد 
بعد السويد.وأعلنت ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة، 
وقالت في خطاب مقتضب في روما: إن »اإليطاليين بعثوا 
)فراتيلي  بقيادة  يمينية  حكومة  لدعم  واضحة  رسالة 

ديتالي(«، واعدة »بأننا سنحكم لجميع« اإليطاليين.
يسار  يمثل  الذي  الديمقراطي  الحزب  اعترف  بالمقابل، 
الوسط بإيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم اإلثنين، 
سيكون  إنه  الحزب  وقال  العامة.  االنتخابات  في  بهزيمته 
ديبورا  وقالت  المقبل.  البرلمان  في  معارضة  قوة  أكبر 
الديمقراطي،  الحزب  في  البارزة  البرلمانية  سيراتشياني، 
للبالد«.  حزينة  أمسية  »هذه  النتيجة:  على  للصحفيين 

»)اليمين( له األغلبية في البرلمان، لكن ليس في البالد«.
اليميني  ائتالفًا، يضم حزب »الرابطة«  وتقود ميليوني 
المتطرف، بقيادة ماتيو سالفيني، و»فورزا إيطاليا«، بزعامة 
رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني، اللذين حال خلف 
حزبها، وفق النتائج الجزئية، حيث حصال على 9 % و8 % من 
األصوات. وفي تحرك سريع بدأت زعيمة اليمين المتطرف 
في إيطاليا جورجيا ميلوني وحلفاؤها، الثالثاء، عملية يرجح 
أزمات  وسط  جديدة  حكومة  لتشكيل  أسابيع  تستغرق  أن 

تلوح في األفق على عدة جبهات.
الذي  إيطاليا«  »إخــوة  ديتاليا  فراتيلي  لحزب  وليس 
في  خبرة  أي  األحد  انتخابات  في  والفائز  ميلوني  تتزعمه 
الحكم، لكن يتعين عليه أن يجمع فريقًا من مختلف األحزاب 
الطاقة،  وأسعار  للتضخم  الصاروخي  االرتفاع  أزمة  يعالج 

ومشكلة العالقات مع أوروبا التي تشعر بالقلق.
امرأة  أول  تكون  أن  عامًا   45 البالغة  ميلوني  وتأمل 
على رأس الحكومة اإليطالية، لكنها بحاجة لحليفيها حزب 
وحزب  سالفيني  ماتيو  بزعامة  المتطرف  اليميني  الرابطة 
سيلفيو  السابق  الوزراء  رئيس  بزعامة  إيطاليا«  »فورتسا 

برلوسكوني لضمان غالبية في البرلمان.

وتوزيع الحقائب األكثر أهمية، ال سيما وزارات االقتصاد 
دائمًا  سيكون  والداخلية،  والدفاع  الخارجية  والشؤون 
مسألة سياسية، لكنه اآلن وأكثر من أي وقت مضى »يجب 
أن يعكس مجاالت االختصاص« وفق جريدة الستامبا. في 
المرات السابقة كان تولي إدارة جديدة المهام يستغرق ما 

بين أربعة أسابيع إلى 12 أسبوعًا.
على  يتعين  إذ  بسرعة،  يقترب  األول  االستحقاق  لكن 
مشروع  لبروكسل  تقدم  أن  بالديون  المثقلة  إيطاليا 

موازنتها للعام المقبل قبل 15 أكتوبر.
تكليف  مشاورات  ماتاريال  سيرجيو  الرئيس  يبدأ  ولن 
مجلسي  رئيسي  انتخاب  بعد  إال  الجديدة  للحكومة  رئيس 
الشيوخ والنواب من أعضاء البرلمان الذي سيجتمع في 13 
لطمأنة  االنتخابية  الحملة  خالل  ميلوني  وسعت  أكتوبر. 
المستثمرين إلى أنه رغم تاريخها المتطرف يمكن الوثوق 
ارتفعت  اإليطالية لعشر سنوات  السندات  فائدة  بها. لكن 

إلى أعلى مستوى لها، منذ أكتوبر 2013، صباح الثالثاء.
واإليطالية،  األلمانية  الفائدة  أسعار  بين  الفارق  واتسع 
للمرة  نقطة   250 من  أكثر  إلى  المراقبون،  يرصده  الذي 

األولى منذ ذروة جائحة فيروس »كورونا« في ربيع 2020.
شخص غير مثير للجدل.. وذو مصداقية

وافقت المفوضية األوروبية، الثالثاء، على ثاني شريحة 
من أموال اإلغاثة إليطاليا في مرحلة ما بعد الوباء، بقيمة 

تصل إلى 21 مليار يورو تقريبًا، وفق مصدر حكومي.
لكن ميلوني، قالت إنها تريد إعادة التفاوض على صفقة 
اإلغاثة مع بروكسل، ما قد يعرض باقي المبلغ المقدر بنحو 
لشؤون  األوروبي  المفوض  وقال  للخطر.  يورو،  مليار   200
اإليطالية  »الحكومة  حض  إنه  جنتيلوني  باولو  االقتصاد 
القادمة على ضمان اغتنام هذه الفرصة« وقال إنها أساسية 

لوضع إيطاليا على مسار »نمو قوي ودائم«.
ورأت المحللة لدى وحدة األبحاث بمجلة إيكونوميست، 
أنييزي أورتوالني، أنها تتوقع أن تقوم ميلوني »بمواصلة 
للجدل  مثيرة  غير  شخصية  باختيارها  ــواق  األس طمأنه 
أيضًا  »ستريد  مذكرة:  في  وكتبت  المالية«.  وزير  لمنصب 
تجنب اإلضرار بسمعتها بتعيين شخص ال تعتبره األسواق 
على  للحصول  ميلوني  حلفاء  ويسعى  مصداقية«.  ذا 
فيما  الداخلية،  حقيبة  يريد  فسالفيني  المهمة،  الــوزارات 

يطمح برلوسكوني لرئاسة مجلس الشيوخ. لكن نتائجهما 
المخيبة في االنتخابات وعدم وصول أي منهما إلى عتبة 10 
% من األصوات مقارنة بفراتيلي ديتاليا الذي حصل على 26 

% ، يعني أن ميلوني قد تعتزم تهميشهما.
للحكم،  مشترك  برنامج  على  الثالثة  األحزاب  واتفقت 
المهاجرين،  تدفق  وكبح  ضريبية،  تخفيضات  إقرار  يشمل 

لكنها اختلفت في عدد من المجاالت.
كما أن لديهما وجهات نظر مختلفة حول طريقة التعامل 
الوعود،  من  مجموعة  وقدما  المتزايدة،  الطاقة  فواتير  مع 
التي  المعاشات،  وإصالح  ضريبية  تخفيضات  ذلك  في  بما 

ستواجه إيطاليا صعوبات في تحملها.
ائتالفًا حكوميًا مماثاًل  أن  اآلن على  منذ  الخبراء  ويتفق 
حلفاء  مع  التعامل  في  حقيقيًا  تحديًا  ميلوني  فيه  ستُواجه 
لن يستمر طوياًل،  برلوسكوني، وسالفيني،  مربكين، مثل 
في بلد معروف بافتقاره إلى االستقرار الحكومي، إذ تشكلت 

فيه 70 حكومة منذ العام 1946.
وقال رئيس »مركز دراسات االنتخابات اإليطالي« لورنزو 
هذا  تحويل  هو  ميلوني  تواجهه  الذي  »التحدي  إن  دي 
النجاح االنتخابي إلى قيادة حاكمة.. قادرة على االستمرار«.
عديد  في  ميلوني  مع  وبرلسكوني  سالفيني  يتفق  ال 
كل  ووسط  باألسلحة.  أوكرانيا  إمــداد  ومنها  الجبهات، 
التجاذبات المحتملة في المستقبل فإن الفوز في االنتخابات 
»كان الجزء السهل تقريبًا«، حسبما كتب لوتشانو فونتانا 

رئيس تحرير جريدة »كورييري ديال سيرا«.
وقلل برلوسكوني من شأن المخاوف من احتمال زعزعة 
تنازالت  لتقديم  مستعد  حزبه  إن  الثالثاء،  وقال،  التحالف 

»في مصلحة البالد«.
أنتونيو  حليفه  تعيين  احتمال  إلى  التكهنات  وتشير 
تاجاني، رئيس البرلمان األوروبي السابق، وزيرًا للخارجية، 
وهو ما يمكن أن يرضي برلوسكوني ويهدئ مخاوف دولية 
إزاء أن يكون حزب ميلوني الشعبوي المشكك في مؤسسات 

االتحاد األوروبي، يخطط لخوض معركة مع بروكسل.
وربما يكون الوضع مع سالفيني ) 49 عامًا( أكثر صعوبة. 
وهو يُحاكم حاليًا بتهمة استغالل سلطاته كوزير للداخلية 
في 2019 لصد المهاجرين في البحر، ما قد يجعل عودته 

إلى الوزارة مستبعدة.

االئتالفية،  تنصيب حكومتها  يتم  أن  المرجح  غير  ومن 
قبل نهاية أكتوبر، وال يزال رئيس الوزراء ماريو دراغي على 

رأس اإلدارة الموقتة في الوقت الحالي.

إثبات الجدارة
نتذكر  أن  عامًا( ألنصار حزبها: »يجب   45( ميلوني  وقالت 
البداية.  النهاية، فنحن في نقطة  إلى نقطة  لم نصل  أننا 
بلهجة  نثبت جدارتنا«. وتحدثت  أن  الغد يجب  اعتبارًا من 
تصالحية: »إذا طلب منا حكم هذا الشعب فسنفعل ذلك من 
أجل جميع اإليطاليين، بهدف توحيد الشعب، والتركيز على 

ما يوحدنا وليس ما يفرقنا. هذا وقت تحمل المسؤولية«.

أدنى مشاركة.. وناخبون ملوا
تاريخي  مستوى  أدنــى  إلى  المشاركة  نسبة  وانخفضت 
االنتخابات  مئوية من  نقاط  تسع  بنحو  أقل  أي   %  64 إلى 

السابقة العام 2018.
التيارات  اإليطالي من  الناخب  الحزب ملل  فوز  ويعكس 
ممارسات  لديه  وتراكمت  جربها،  التي  األخرى  واألحــزاب 
وقرارات يراها ضاعفت أزماته، لذلك رأى في ميلوني وحزبها 
الخيار السياسي الوحيد الذي لم يتم اختباره من قبل، ومن 
من  الخروج  في  أماًل  لهما،  النسبية  األغلبية  صوتت  ثم 
قائمة األزمات التي تراكمت خالل فترات الحكومات السبع 

السابقة، تتصدرها األزمة االقتصادية.

األعلى منذ 1945
ومع اللعبة المعقدة للدوائر االنتخابية، يُفترض أن يضمن 
يُشكله حزب »فراتيلي ديتاليا« مع كل من  الذي  التحالف 
بقيادة ماتيو سالفيني، وحزب  المتطرفة  اليمينية  الرابطة 
»فورزا إيطاليا« المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني لنفسه 

غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
التي  األصــوات  من  نسبة  »أعلى  النتائج،  وتعكس 
تاريخ  في  اإلطالق  على  المتطرف  اليمين  أحزاب  سجلتها 
أوروبا الغربية منذ العام 1945 إلى اليوم«، بحسب المركز 

اإليطالي للدراسات االنتخابية.
الدول  إحدى  إيطاليا،  في  حقيقيًا  زلــزااًل  ذلك  ويشكل 
منطقة  في  اقتصادية  قــوة  وثالث  ألوروبـــا،  المؤسسة 

اليورو، إنما كذلك في االتحاد األوروبي الذي سيضطر إلى 
المجري  الوزراء  رئيس  من  المقربة  السياسية  مع  التعامل 
فيكتور أوربان. وفي هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية 
االتحاد  لدى  أن  إلى  اليين،  دير  فون  أورســوال  األوروبية 
تنتهك  التي  األعضاء  الدول  لمعاقبة  »أدوات«  األوروبــي 

سيادة القانون وقيمه المشتركة.

التعامل مع أوروبا
وأيًا تكن الحكومة التي ستنبثق من االنتخابات لتتولى 
اآلن  منذ  تواجه  فهي  أكتوبر،  نهاية  من  اعتبارًا  مهماتها 

عقبات على طريقها.
فسيتحتم على تلك الحكومة معالجة األزمة الناجمة من 
االرتفاع الحاد في األسعار في وقت تواجه إيطاليا دينًا يمثل 
150 % من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة 

اليورو بعد اليونان.
الستمرار  ماسة  بحاجة  إيطاليا  السياق،  هــذا  وفــي 
إطار خطته  األوروبي في  االتحاد  يوزعها  التي  المساعدات 
يمثل  التي   ،»19  - »كوفيد  بعد  االقتصادي  لإلنعاش 
الدول  عن  كبير  وبفارق  منها  المستفيدين  أول  البلد  هذا 

األخرى.
أن  إليطاليا  يمكن  »ال  أنه  أوضح  الزار  مارك  المؤرخ 
المالية«،  المبالغ  هذه  عن  باالستغناء  لنفسها  تسمح 
جدًا«  محدود  ميلوني  أمام  التحرك  »هامش  أن  معتبرًا 
الوقوف  بإمكانها  المقابل،  في  االقتصادي.  الصعيد  على 
بروكسل  مع  معركتهما  في  وبودابست  وارسو،  صف  في 
»حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح 

األوروبية«.
الفرنسي  المتطرف  اليمين  زعيمة  قبلها  فعلت  ومثلما 
عن  المطاف  نهاية  في  ميلوني  تخلت  لوبن،  مارين 
تطالب  لكنها  اليورو،  من  بالخروج  القاضي  مشروعها 
بـ»مراجعة قواعد ميثاق االستقرار« المعلقة بسبب األزمة 
الدول  ميزانية  في  العجز  سقف  تحدد  والتي  الصحية، 
ناتجها  إجمالي  من  التوالي  على   % و60   % بـ3  وديونها 

المحلي.

صورة الحزب.. وهامش التحرك
ترفع  والتي  بموسوليني،  سابقًا  المعجبة  ميلوني،  نجحت 
مقبواًل  حزبهًا  جعل  في  العائلة«  الوطن..  »اهلل..  شعار 
مواطنيها،  استياء  تعكس  التي  المسائل  وطرح  سياسيًا، 
وإحباطهم، ببقائها في المعارضة، في وقتٍ كانت األحزاب 
األخرى تؤيد حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

روما - وكاالت

موسكو تعاود التهديد باستخدام النوويالقومية الضيقة تحكم التيارات اليمينية المتطرفة:

احتدام القتال وسط إعالن روسيا ضم مناطق أوكرانية خالل استفتاءاتمصير مجهول ينتظرآالف املهاجرين إلى إيطاليا وسط مخاوف منظمات اإلغاثة
اليمين المتطرف انفراجة جديدة له  بعدما حقق 
االنتخابات  في  ميلوني  جورجيا  بفوز  أوروبا،  في 
من  المخاوف  تتزايد  إيطاليا،  في  التشريعية 
إلى  المهاجرين  آالف  ينتظر  مجهول  مصير 

إيطاليا
المتطرفة  اليمينية  التيارات  مشاريع  وتركز 
تقصي  ثم  ومن  الضيقة،  القومية  مسألة  على 
وتدعو  األوروبيين،  غير  من  خاصة  المهاجرين 
اجتماعيًا  متجانسة  وطنية  أوروبية  دول  إلى 

ودينيًا. وثقافيًا 
مواقف  روما  من  المتحدرة  ميلوني  وتعتمد 
إلى  وصولها  وســيــؤدي  متشددة،،  محافظة 
إلى  يصل  بلد  حدود  إغالق  إلى  أيضًا  السلطة 
وهو  المهاجرين،  آالف  عشرات  سنويًا  سواحله 
التي  الحكومية  غير  المنظمات  مخاوف  يثير  ما 
مراكب  في  البحر  يعبرون  سرًا  مهاجرين  تغيث 

أفريقيا. في  البؤس  هربًا من  متداعية 
ألف   700 نحو  وصــل   ،2017 العام  ومنذ 
مدار  وعلى  اإليطالية،  السواحل  إلى  شخص 
اإليطالية،  الحكومة  بذلت  الماضية،  السنوات 
كبيرة  جهودًا  األوروبــي،  االتحاد  من  مدعومة 
على  الوافدين  المهاجرين  ــداد  أع من  للحد 
بنسبة  إجماليًا  انخفاضًا  سجلت  حيث  سواحلها، 
مقارنة   ،2017 العام  نهاية  مع  تقريبًا   %  35
وزارة  بحسب   ،2016 العام  من  نفسها  بالفترة 

اإليطالية. الداخلية 
إعجابها  تخف  لم  التي  ميلوني،  وتتمسك 
المهاجرين  لدخول  معادية  بأفكار  بموسيليني، 
القوات  من  حصار  فــرض  إلــى  ودعــت  للبالد، 
أفريقيا  المتوسط   في  البحر  على ساحل  البحرية 
إيطاليا،  إلى  الوصول  من  المهاجرين  لمنع 
على  فيديو  نشرت  عندما  الجدل  ميلوني  وأثارت 
حسابها الرسمي، قبل أشهر، وصفته بأنه لحظة 

أوكرانية. لنازحة  إيطاليا  في  اغتصاب الجئ 
تفاقم  إلــى  ذلــك  ــؤدي  ي أن  الممكن  ومــن 
يواجهه  الذي  العداء  وزيادة  اإلنسانية  األزمات 
من  العديد  ترك  ومع  إيطاليا.  في  المهاجرون 

قد  بأنها  موسكو  فيها  لوحّت  عدة،  مناسبات 
تلجأ إلى األسلحة النووية في أوكرانيا، بينما آخر 
السابق  الروسي  الرئيس  التهديدات صدرت عن 
دميتري  الروسي  األمــن  مجلس  رئيس  ونائب 
موسكو  أن  على  خاللها  ــدد  وش ميدفيديف 
ستدافع عن األراضي التي تنوي ضمّها ال سيّما 

من خالل »األسلحة النووية االستراتيجية«.
خاللها  شــدد  التى  ميدفيديف  تصريحات 
»سأكرّر  عبارة:  فيها  وقال  الروسي  الحق  على 
لروسيا  الصماء،  لــآذان  أخــرى  مرة  الموضوع 
األمر«،  لزم  إذا  نووية  أسلحة  باستخدام  الحق 
من  التحذير  ــى  إل المتحدة  ــات  ــوالي ال دفعت 
أسلحة  روسيا  استخدمت  إذا  كارثية«  »عواقب 
وزير  قال  أن  بعد  وذلــك  أوكرانيا،  في  نووية 
تجري  التي  المناطق  إن  الــروســي  الخارجية 
إذا  الكاملة  الحماية  تحت  ستكون  استفتاءات 

موسكو. ضمتها 
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  الناطق 
الروسية  العسكرية  بالعقيدة  ذّكر  جانبه،  من 
إذا  نووية  ضربات  شن  إمكانية  على  تنص  التي 

تعرضت أراض تعتبرها موسكو روسية لهجوم.
يتّخذها  التي  النووية  التهديدات  وتزامنت 
االستفتاءات  انتهاء  مع  الجدّ  محمل  على  الغرب 
دونيتسك  منطقتي  في  موسكو  نظمتها  التي 
أوكرانيا  شــرق  في  االنفصاليتين  ولوغانسك 
الشرق  فــي  وزابوريجيا  خيرسون  ومنطقتي 
نــددت  ــد  وق ــروســي.  ال لالحتالل  الخاضعتين 

أوكرانيا وحلفاؤها بهذه االستفتاءات »الزائفة«.
وأكد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية 
في االتحاد األوروبي الثالثاء، أن استفتاءات الضم 
قانونية«  »غير  أوكرانيا  في  روسيا  نّظمتها  التي 
وأن جميع األشخاص الذين شاركوا في تنظيمها 

ستُفرض عليهم عقوبات.
تردع  لم  والتهديدات  االنتقادات  هذه  أن  إال 
الماضي  األسبوع  التي نظمت على عجل  موسكو 
هذه االستفتاءات على خلفية المكاسب العسكرية 
في  االقــتــراع  مراكز  مئات  فاتحة  األوكــرانــيــة 

قد  فإنهم  إيطاليا،  في  دعم  دون  المهاجرين 
مجموعة  بسبب  الحرمان  من  لمزيد  يتعرضون 
األوروبية  واإلجراءات  المتهورة  السياسات  من 
في  اليمينية  الكتلة  فوز  أعقاب  في  الفعالة  غير 

االنتخابات.
لجمعية  التنفيذي  المجلس  عضو  ويرجح 
جوردن  آي(،  )سي  األلمانية  الخيرية  اإلنقاذ 
الجديدة  اإليطالية  الحكومة  »تصعد  أن  إيسلر، 
الذين  األشــخــاص  تجاه  الـــردع  عمليات  مــن 
مستويات  إلى  الحماية  على  للحصول  يسعون 
مما  أبعد  إلى  تذهب  وربما  تصورها،  يمكن  ال 
وقال  اليونان«،  في  الحكومية  الجهات  تفعله 
اليمينية  الحكومة  إن  نيوز«  »مهاجر  لموقع 
»ستبذل قصارى جهدها للحد من وصول طالبي 
بوعدها  الوفاء  أجل  من  إيطاليا  إلى  الحماية 

للناخبين«.
الصادر   2022 للعام  السنوي  للتقرير  وفقًا 
)ايستات(،  اإليطالي  الوطني  اإلحصاء  عن مكتب 
5.2 مليون مواطن أجنبي حاليًا في  يقيم حوالي 

المناطق األربع وفي روسيا لكي يصوت النازحون.
بوتين،  فالديمير  الــروســي  الرئيس  وأكــد 
»إنقاذ  إلــى  تهدف  االستفتاءات  أن  الثالثاء، 
اللجنة االنتخابية  المناطق. وأعلنت  سكان« هذه 
أربع  النتائج األولية الستفتاءات ضم  الروسية أن 
مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كلية أو 
جزئية تظهر فوز الـ»نعم« وذلك بعد فرز أصوات 
موسكو  جددت  فيما  روسيا  في  االقتراع  مكاتب 
للدفاع  النووي  السالح  باستخدام  تهديداتها 
األوكرانية  الخارجية  واعتبرت  األراضي.  هذه  عن 
على  تؤّثر«  »لن  الروسية  االستفتاءات  نتائج  أن 

الجبهة. تحركات األوكرانيين على 

فرار روس
االعتراف  »عدم  السبع  مجموعة  دول  وتعهدت 
واشنطن  وعدت  فيما  االنتخابات  بنتائج  مطلقا« 
عقوبات  فرض  خالل  من  وقــاس«  »سريع  برد 
المناطق  هذه  ضم  حال  في  إضافية  اقتصادية 
في  القرم  حزيرة  شبه  مع  حصل  ما  غــرار  على 
موسكو  شريكة  الصين  ودعت   .2014 مارس 
الدول«  كل  أراضي  »وحدة  احترام  إلى  الكبرى 

من دون أن تندد بهذه االستفتاءات.
كاترين  الفرنسية  الخارجية  ــرة  وزي وزارت 
بالدها  دعم  عن  للتعبير  كييف  الثالثاء  كولونا 

إيطاليا، ويشكلون ما يقرب من 9 % من إجمالي 
مليونًا.  59 البالغ  البالد  سكان 

كان  والهجرة  اللجوء  ملف  أن  إلــى  يشار 
االنتخابية  المعركة  خالل  أهمية  األكثر  العنصر 
وعلى  المتطرفة،  األحــزاب  وكانت  اإليطالية، 
ــة  ــط و»راب ــوم«  ــج ن خمسة  ــة  ــرك »ح ــا  ــه رأس
االنتخابية  حملتها  خالل  دعت  قد  الشمال«، 
من  الشرعيين  غير  المهاجرين  كافة  طرد  إلى 
المولودين  لغير  الجنسية  منح  وعدم  إيطاليا، 

اإليطالي. التراب  على 
هجمات  عدة  وقعت  األخيرة،  األشهر  وفي 
في  بما  إيطاليا،  في  المهاجرين  ضد  عنيفة 
أليكا  النيجيري  المتجول  البائع  مقتل  ذلــك 
والذي  عامًا،   39 العمر  من  البالغ  أوغورشوكو، 
النهار  وضح  في  الموت  حتى  للضرب  تعرض 
وسط  ماركي  تشيفيتانوفا  مدينة  وسط  في 
إيطاليا في نهاية شهر يوليو، وعقب وفاته خرج 
مطالبين  المدينة  شوارع  في  األشخاص  مئات 

للمهاجر. بالعدالة 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وللقاء  ألوكرانيا 
زيلينسكي.

جزئية  تعبئة  موسكو  تواصل  ذلك،  وبموازاة 
ألف   300 نحو  تجنيد  أجل  من  االحتياط  لجنود 
أوكرانيا  غزوها  في  المشاركة  بغية  عسكري 
والتصدي للهجوم األوكراني المضاد الذي سمح 
بفضل امدادات األسلحة الغربية، باستعادة آالف 

منذ مطلع سبتمبر. المربعة  الكيلومترات 
جومارت  قاسم  الكازاخستاني  الرئيس  وأكد 
الروس  ستحمي  بــالده  أن  الثالثاء،  توكاييف، 
من  لإلفالت  كازاخستان  إلــى  يــفــرّون  الذين 
التعبئة العسكرية في روسيا للقتال في أوكرانيا.
عن  كييف  تحدّثت  أوكرانيا،  في  ميدانيًا 
بلدة  استعادة  خــالل  مــن  لها  جديد  تــقــدّم 
أوسكيل  لنهر  اليسرى  الضفة  على  بوريفتشينا 
كوبيناسك-فوزلوفي  وبلدة  خاركيف  منطقة  في 
من  موسكو  وواصلت  لوجستيًا.  االستراتيجية 
التأكيد أنها تُلحق بكييف خسائر كبيرة. جهتها 

إيرانية  بمسيرات  الروسية  الهجمات  وتكثفت 
التي  أوديسا  فوق  سيما  وال  األخيرة  األيام  في 
البحر األسود حيث ضربت  تضم مرفأ كبيرا على 
اإلثنين  عسكرية  منشآت  »انتحاريتان«  طائرتان 
ما  على  ذخائر  وانفجار  كبير  بحريق  تسبب  ما 

األوكرانية. العسكرية  القيادة  أعلنت 

● مهاجرون غير شرعيون على متن قارب بعرض البحر

● سيلفيو برلسكوني و جورجيا ميلوني وماتيو سالفيني أحزاب اليمين المتطّرف واليمين

●  جنود أوكرانيون يطلقون النار على كوبيانسك التي تم استعادتها مؤخًرا في منطقة خاركيف بأوكرانيا

موسكو - كييف: وكاالتعواصم العالم - وكاالت

هل تشهد روما عودة »فاشية جديدة« بعد فوز الـ»معجبة مبوسوليني«؟



عربي و دولي 07

هل تعيد القمة العربية بالجزائر »لم الشمل العربي«؟
بداية  العربية  القمة  الستضافة  الجزائر  تستعد 
إضافية  أهمية  القمة  وتكتسي  المقبل،  نوفمبر 
محمد  المغربي  الملك  مشاركة  ترجيح  مع 
عالقاتها  الجزائر  قطع  بعد  فيها،  السادس 
على  الماضي  العام  المغرب  مع  الدبلوماسية 
أثر تطورات في قضية جبهة البوليساريو، ويرى 
تسهم  قد  تمت،  لو  المشاركة،  هذه  أن  خبراء 

القمة في ظل اهتمام عربي ودولي. إنجاح  في 
من  ــوة  دع المغرب  ملك  تلقى  والــثــالثــاء، 
لحضور  تبون  عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس 
مطلع  الجزائر  في  المرتقبة  العربية  القمة 
نوفمبر، وقالت الخارجية المغربية، في بيان، إن 
الرئيس  مبعوث  استقبل  بوريطة  ناصر  الوزير 
الذي  طبي،  عبدالرشيد  العدل  وزير  الجزائري 
الملك  إلى جاللة  الموجهة  الدعوة  سلم »رسالة 
العربية  القمة  أعمال  لحضور  السادس  محمد 
المقرر عقدها بالجزائر، يومي األول والثاني من 

المقبل«. نوفمبر 
في  سيمثله  عمن  بعد  المغرب  يعلن  ولم 
الدورة الـ31 لقمة الجامعة العربية، لكن تقارير 
الملك  أن  سبتمبر  منتصف  في  ذكرت  إعالمية 
في  شخصيًا،  أعمالها  سيحضر  السادس  محمد 
المملكة  إن  مغربية  إعالم  وسائل  قالت  حين 

عزيز  الحكومة  رئــيــس  فــي  ممثلة  ستكون 
بوريطة. ناصر  الخارجية  ووزير  أخنوش، 

إغالق  إلى  الماضي،  العام  الجزائر،  وسارعت 
مجالها الجوي مع المغرب بعد اتهامات وجهتها 
والممارسات  »االستفزاز  بممارسة  المغرب  إلى 
من  أغسطس   24 في  أعلنت  كما  العدائية«. 
مع  الدبلوماسية  عالقاتها  قطع  الماضي  العام 
المغرب، معتبرة أنه »لم يتوقف يومًا عن القيام 
أعرب  جانبه،  من  ضدها.  وديــة«  غير  بأعمال 
قطع  الجزائر  لقرار  أسفه  عن  وقتها  المغرب 

الزائفة«. »مبرراته  ورفض  معه،  عالقاتها 
وسبق للملك محمد السادس أن دعا الرئيس 
يوليو،  في  العرش  خطاب  لمناسبة  الجزائري، 
البلدين  بين  الحدود  وفتح  العالقات  تطبيع  إلى 
كان  مماثلة  دعوة  مجددًا   ،1994 منذ  المغلقة 
ردًا  تلقَ  لم  دعوته  لكن  الماضي.  العام  وجهها 

الجزائري. الجانب  من 
السنوي  خطابه  في  المغربي  العاهل  قــال 
العرش:  على  لجلوسه  الـ23  الذكرى  لمناسبة 
ألن  الجزائرية،  الرئاسة  مع  للعمل  نتطلع  »إننا 
يضع المغرب والجزائر يدًا في يد إلقامة عالقات 
روابط  تجمعهما  شقيقين  شعبين  بين  طبيعية، 

المشترك«. والمصير  وإنسانية،  تاريخية 
التلفزيون:  على  بث  الذي  خطابه  في  وأضاف 

تفرق  التي  الحدود  أن  على  أخرى  مرة  »أشدد 
والجزائري  المغربي  الشقيقين  الشعبين  بين 
التواصل  أجــواء  تغلق  ــدودًا  ح أبــدًا  تكون  لن 
جسورًا  تكون  أن  نريدها  بل  بينهما،  والتفاهم 

والجزائر«. المغرب  مستقبل  يديها  بين  تحمل 
أواخــر  في  أيضًا  المغربي  العاهل  واقــتــرح 
مشتركة  سياسية  »آلية  تشكيل   2018 العام 
القائمة  الخالفات«  »تجاوز  أجل  من  للحوار« 
البرية  الحدود  فتح  إلى  داعيًا  الجارين،  بين 
1994. لكن االقتراح لم يلقَ  المغلقة منذ العام 

استجابة.
مدًا  المغربية–الجزائرية  العالقات  وتواجه 
بعد  خاصة  الماضي،  القرن  ستينات  منذ  وجزرًا 
التي   1976 العام  في  البوليساريو  جبهة  ظهور 
عن  الغربية  الصحراء  إقليم  بانفصال  تطالب 
المغرب، وتعتبره هذه األخيرة جزءًا ال يتجزأ من 
مطالبها،  في  الجبهة  الجزائر  وتدعم  أراضيها. 

أراضيها. على  وتؤويها 
الــعــالقــات  تطبيع  أن  الــجــزائــر  واعــتــبــرت 
برعاية  وإسرائيل،  المغرب  بين  الدبلوماسية 
الذي  التطبيع  وهــو  ضدها.  موجه  أميركية، 
بسيادة  المتحدة  الواليات  اعتراف  أيضًا  تضمن 
العام  أواخــر  الغربية،  الصحراء  على  الرباط 
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تختلف أجواء العاصمة اإليرانية بشكل جذري بين نهار يخيم عليه 
تنطلق  صاخبة  احتجاجات  تسوده  وليل  الفجر،  بزوغ  قبيل  الهدوء 
موت  منذ  عنف  أعمال  موجة  إيران  تشهد  إذ  الشمس،  غروب  مع 
الشابة الكردية مهسا أميني البالغة 22 عامًا في 16 سبتمبر بعدما 

أوقفتها »شرطة األخالق« بسبب ارتدائها »لباسًا غير محتشم«.
ثمانية  سكانها  عدد  يتخطى  التي  طهران  تبدو  النهار،  ففي 
توجه  مع  ومسالمة  هادئة  بالجبال،  والمحاطة  نسمة  ماليين 
األطفال إلى المدارس وفتح المحال أبوابها أمام الزبائن. أما لياًل، 
شوارعها  في  تنظم  إذ  المدينة،  أجواء  تتغير  أيام،  عشرة  ومنذ 
وقوات  المحتجين  بين  وصدامات  مواجهات  تتخللها  تظاهرات 

األمن.
وتخللتها  عدة،  إيرانية  مدن  إلى  االحتجاجات  رقعة  وتمددت 
قوات  وعناصر  متظاهرين  بين  القتلى  عشرات  أوقعت  عنف  أعمال 
منظمات  تقول  إذ  االحتجاجات،  ضحايا  أرقــام  وتتضارب  األمــن. 
التي  األمنية  الحملة  في  قتلوا  شخصًا   76 من  أكثر  إن  حقوقية 
أعلنتها  حصيلة  أحدث  بحسب  لكن  اإليرانية،  السلطات  تنفذها 
كما  أمن،  وعناصر  متظاهرون  بينهم  شخصًا   41 ُقتل  السلطات 

1200 متظاهر. أوقفت السلطات اإليرانية أكثر من 
طهران  تستعيد  لياًل،  تسود  التي  العارمة  الفوضى  بعد  لكن 
الكبرى.  المدن  من  بغيرها  أشبه  غالبًا  وتبدو  هدوءهًا  صباحًا 
محمولة:  هواتف  لوازم  بائع  وهو  عامًا   60 البالغ  محمود  ويقول 
أفتح  وأنا  المدرسة  إلى  األطفال  زوجتي  تصطحب  الصباح،  »في 
تتوقف  االحتجاجات...  تبدأ  عندما  المساء،  »في  ويضيف:  المحل«. 

في  محمود  محل  ويقع  المحل«.  إلغالق  ونضطر  التجارية  الحركة 
شارع ولي عصر في وسط طهران حيث يتمركز شرطيون بخوذهم 

وهراواتهم.

قلبي يعتصر
رئيس  دفع  حد  إلى  بالتطورات  االنشغال  شديدة  طهران  وشرطة 
زيارة  إجــراء  إلى  ِإجئي  محسني  حسين  غالم  القضائية  السلطة 
الشرطيين  إن  وقال  عناصره.  معنويات  لرفع  األحد  للجهاز  تفقدية 
الليلة  ال  يناموا  »لم  وأضــاف:  اليوم«،  في  ساعة   24« منتشرون 

الفائتة وال الليالي التي سبقت... ويجب أن نشكرهم«.
حركة  وتكون  بالمارة  عصر  ولي  شــارع  يزدحم  النهار،  خالل 
السير فيه كثيفة وتعج محاله بالزبائن. وتقول مرضية وهي طالبة 
صحافة تبلغ 18 عامًا إن »طهران في الصباح مدينة عادية، لكن في 
الليل خالل االحتجاجات، كما ترون، تشهد حرائق مفتعلة«. وتنتقد 
مرضية التي ترتدي التشادور الداكن، االحتجاجات وتقول: »لم يعد 

يمكننا أن نقول إنها تظاهرات... لقد تحولت إلى أعمال شغب«.
األحياء  في  المتظاهرون  يطلقها  التي  الهتافات  صدى  ويتردد 
المقيم  علي  ويقول  بالحركة.  النابض  المدينة  وسط  عن  البعيدة 
النوافذ  في شمال غرب طهران إنه يسمع مساء ولساعات عدة عبر 

واألسطح هتافات »امرأة.. حياة.. حرية«.
آرام،  المحامية  تقول  الشمسية  ونظاراتها  الرمادي  بحجابها 
جزئي  بشكل  تمليها  الليلية  االحتجاجات  إن  عامًا،   30 البالغة 
في  أشغالهم  في  الناس  »يكون  وتضيف:  اليومية.  الحياة  وتيرة 
احتجاجية  تحركات  في  يخرجون  هم  لذا  لديهم،  وقت  وال  الصباح 
بصفتي  بشدة...  تأذت  الناس  »مشاعر  آرام:  وتقول  المساء«.  في 
الذي  بلدي  شعب  انزعاج  مدى  أرى  عندما  يعتصر  قلبي  إيرانية 

الحقوقية  الكردية  ينادي بمطالب محقة«. وقالت منظمة »هنكاو« 
ومقرها النرويج، إن عددًا من النساء في مدينة سنندج في محافظة 
السلطات فيما  كردستان لوحن بحجابهن فوق رؤوسهن، متحدات 

أبواق سياراتهم تضامنًا. أطلق سائقون 
محمود  ــران«  إيـ فــي  اإلنــســان  »حــقــوق  منظمة  مدير  ــال  وق
عملية  خطوات  اتخاذ  إلى  الدولي  المجتمع  »ندعو  مقدم:  أميري 
المتظاهرين«،  وتعذيب  قتل  لوقف  ومــوحــد  حاسم  بشكل 
حصلت  التي  الوفاة  وشهادات  المصورة  التسجيالت  أن  مضيفًا 
على  مباشرة  تطلق  الحية  »الذخيرة  أن  تظهر  المجموعة  عليها 

المتظاهرين«.

توترات مع الغرب
ورغم القيود الصارمة على اإلنترنت بما في ذلك حجب »إنستغرام« 
نطاق  على  تداولها  تم  جديدة  فيديو  مقاطع  أظهرت  و»واتساب«، 
في  األحد  ليل  احتجاجات،  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  واسع 
طهران، ومدن بما فيها يزد وأصفهان وبوشهر المطلة على الخليج 
العربي. وذكرت تقارير أخرى أن طالبًا في جامعات طهران والزهراء 
أساتذتهم  ودعوا  الصفوف،  ورفضوا حضور  إضرابًا  نفذوا  والشريف 

إليهم. لالنضمام 
وانتقد االتحاد األوروبي إيران وقال إن »االستخدام غير المتكافئ 
في  جاء  ما  على  مبرر«،  وغير  مرفوض  المتظاهرين  حق  في  للقوة 

بيان لمسؤول السياسة الخارجية لالتحاد جوزيب بوريل.
الخيارات  وقال بوريل إن االتحاد األوروبي: »سيواصل درس كل 
المتاحة قبل االجتماع المقبل لوزراء الخارجية إزاء وفاة مهسا أميني 
التظاهرات  على  اإليرانية  األمنية  القوى  فيها  ترد  التي  والطريقة 

خلفية  على  عقوبات  عليه  فرضت  الــذي  البلد  في  تلت«،  التي 
النووي. برنامجه 

البريطاني  السفير  ــد،  األح طــهــران،  استدعت  جانبها،  من 
لالحتجاج على ما وصفته بأنه »تحريض على أعمال شغب« تنتهجه 
لندن.  ومقرها  بالفارسي  تبث  التي  فارسي«  »بي.بي.سي  شبكة 
بناءة«  غير  »تصريحات  خلفية  على  النرويج  سفير  استدعت  كذلك 
في  التظاهرات  خلفية  على  النرويجي  البرلمان  رئيس  بها  أدلى 
األسبوع  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  وحيا  اإلسالمية.  الجمهورية 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  وأكد  المتظاهرين،  الماضي، 
أجل  من  يتظاهرن  اللواتي  الشجاعات  إيران  نساء  مع  »التضامن 

ضمان حقوقهن األساسية«.

طهران ترفض االنتقادات األوروبية
كنعاني  ناصر  اإليرانية  الخارجية  باسم  الناطق  انتقد  جانبه،  من 
الشغب  أعمال  بشأن  وأميركيين  أوروبيين  لمسؤولين  تصريحات 
وقال  ــا(.  )ارن اإليرانية  األنباء  وكالة  بحسب  بــالده،  في  األخيرة 
كنعاني: »ال شك أن الحرب المعرفية والمشتركة التي شنها الغرب 
هذه  آخر  فشال  باعتبارها  التاريخ  في  ستسجل  اإليراني  الشعب  ضد 

المرة ايضا كسابقاتها«، بحسب الوكالة اإليرانية.
في  البارزة  اإليرانية  الشخصيات  إن  قضائيون  مسؤولون  وقال 
في  قضائية  دعــاوى  يواجهون  سوف  الرياضة  أو  السينما  مجال 
المقبوض  عدد  واليزال  المظاهرات.  مع  تضامنهم  عن  أعربوا  حال 
تسجيل  وجرى  معروف،  غير  الماضية  التسعة  األيام  خالل  عليهم 
أكثر من ألف عملية اعتقال في شمال البالد، وهناك مخاوف أن آالفا 

آخرين احتجزوا عبر البالد.

طهران–وكاالت

طهران: هدوء بالنهار.. ومظاهرات بالليل

مهسا أميني تشعل غضب اإليرانيني
.. وتصاعد التوتر مع الغرب

بعد وساطة محمد بن سلمان لدى روسيا

هل تعزز الحرب في أوكرانيا 
نفوذ السعودية الدبلوماسي؟

الرياض–وكاالت
انتصارًا  حققت  السعودية  أن  محللون  ــرى  ي
مقاتلين  عن  اإلفراج  تأمين  خالل  من  دبلوماسيًا 
الضوء  يسلط  مما  أوكرانيا،  في  أسرهم  تم  أجانب 
الوثيقة لولي عهد السعودية  على أهمية العالقات 
الغرب،  في  الرياض  لشركاء  بالنسبة  روسيا  مع 
الذين يسعون لعزل موسكو بسبب الحرب الدائرة 

هناك.
ولي  إن  »رويــتــرز«  لوكالة  المحللون  ويقول 
أيضًا  يكتشف  قد  سلمان  بن  محمد  األمير  العهد 
دون  أو  قصد  عن  تساعده،  أن  يمكن  المبادرة  أن 
تحسين صورته  نحو  أقرب  اتخاذ خطوة  في  قصد، 
الدولية بعد مقتل جمال خاشقجي في 2018، الذي 

أضر كثيرًا بسمعته.
روسيا  أطلقت  محمد،  األمير  من  وساطة  وبعد 
قد  كانت  أجانب  عشرة  الماضي  األربــعــاء  يــوم 
بريطانيين  خمسة  بينهم  أوكرانيا،  في  أسرتهم 
التي  الخطوة،  هذه  وتزامنت  اثنين.  وأميركيين 
التي  العالقات  أصبحت ممكنة على ما يبدو بفضل 
عمل األمير محمد على تطويرها بعناية مع الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين، مع عملية أسهمت تركيا 
 215 شملت  األســرى  لتبادل  فيها  التوسط  في 
المؤيدين  واألوكرانيين  الروس  من  و55  أوكرانيًا 

لموسكو.
أن  الرياض،  في  مقيم  عربي،  دبلوماسي  ويرى 
تسمح  األســرى  تبادل  في  التوسط  مثل  خطوات 
أنه  للغرب  يثبت  »بأن  سلمان  بن  محمد  لألمير 
بفضل  الدولية«  الشؤون  في  به  موثوق  شخص 

عالقاته مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
»فرانس  لوكالة  حديث  في  الدبلوماسي،  وتابع 
أيضًا  يخلق  الطريقة  بهذه  »انخراطه  أن  برس« 
األحكام  مثل  قصص  على  تغطي  صحف  عناوين 
مشيرًا  الحكومة،  منتقدي  ضد  القاسية«  القضائية 
بالسجن  أخيرًا  عليهما  حكم  امرأتين  قضيتي  إلى 
التواصل  وسائل  على  منشوراتهما  بسبب  لعقود 

االجتماعي.
العلوم  أستاذ  أولريشسن،  كريستيان  وقــال 
في  رايــس  بجامعة  بيكر  معهد  في  السياسية 
الواليات المتحدة، إن روابط العمل بين السعودية 
نجاح  في  حاسمًا  عنصرًا  كانت  أنها  يبدو  وروسيا 

الوساطة. عملية 
االنــخــراط  ــالل  خ ــن  »م أولريشسن:  وأضـــاف 
النتائج  تحقيق  في  ونجاحها  الوساطة  هذه  في 
نفسه  تقديم  سلمان  بن  محمد  استطاع  المرجوة، 
على أنه قادر على لعب دور رجل الدولة النافذ على 
التي  الرواية  مع  تتعارض  ف  اإلقليمي  المستوى 
تصور ولي العهد باعتباره شخصًا مندفعًا وخطيرًا«.
كقائد  محمد  لألمير  األولية  الصورة  تضررت 
الكاتب  خاشقجي،  مقتل  بسبب  جــريء  إصالحي 
يد  على  بوست«،  »واشنطن  جريدة  في  الصحفي 
مقربون  بأنهم  يعتقد  سعوديين  مخابرات  ضباط 
أمرًا  إصداره  محمد  األمير  ونفى  محمد.  األمير  من 
المسؤولية  يتحمل  إنه  قال  لكنه  خاشقجي،  بقتل 
في  وهو  حدث  أنه  اعتبار  على  المطاف  نهاية  في 

السلطة. موقع 

إنسانية لفتة 
)بي. البريطانية  اإلذاعــة  لهيئة  تصريحات  وفي 

األمير  السعودي،  الخارجية  وزيــر  قال  بي.سي(، 
فيصل بن فرحان، إن الدافع وراء وساطة السعودية 

في إطالق األسرى كان إنسانيًا باألساس. ونفى أن 
يكون ولي العهد توسط في األمر لتحسين سمعته 

الدولية.
أن  أعتقد  االعتبار.  في  يؤخذ  لم  »هذا  وأوضح: 
أنه  وأضاف  األمر«.  تجاه  للغاية  خبيثة  نظرة  هذه 
فيما يتعلق بالصراع نفسه، تريد المملكة الوصول 
بمحاولة  ملتزمة  الرياض  وأن  تفاوضي،  حل  إلى 

المساعدة في تحقيق ذلك.
وقال األمير فيصل إن ولي العهد أجرى محادثات 
لألسرى  تبادل  صفقة  إلــى  للتوصل  بوتين  مع 
المواطنين  قضية  »تفهم«  عندما  أبريل،  منذ 
بها  قام  للمملكة  زيارة  بعد  الخمسة  البريطانيين 
رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون.

نيوز«:  »فوكس  لشبكة  فيصل  األمير  وقــال 
بأن  بوتين  الرئيس  إقناع  األمير  سمو  »استطاع 
هي  وهــذه  العناء،  تستحق  إنسانية  لفتة  هــذه 
ونُقل  النتيجة«.  هذه  بها  حققنا  التي  الطريقة 
كرواتي  أيضًا  وبينهم  عنهم،  المفرج  ــرى  األس
طائرة  متن  على  الرياض  إلى  وسويدي،  ومغربي 

سعودية، حيث كان مسؤولون في استقبالهم.
مصدرة  دولة  أكبر  المملكة،  أهمية  وتنامت 
واشنطن  من  لكل  بالنسبة  العالم،  في  للنفط 
في  الروسية  الحرب  فيه  تربك  وقت  في  وموسكو، 
زعماء  وتــردد  العالمية.  الطاقة  أســواق  أوكرانيا 
النفط.  إنتاج  للمطالبة بزيادة  الرياض  العالم على 
للمشاركة  يذكر  استعدادًا  تبد  لم  السعودية  لكن 
بوتين،  مع  تعاونها  وعززت  روسيا،  في جهود عزل 

بما في ذلك داخل مجموعة )أوبك +(.

عالقات »مفيدة« مع روسيا
في  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  زيــارة  وفشلت 
السعوديين  من  تعهدات  على  الحصول  في  يوليو 
بزيادة فورية في إنتاج النفط أو اتخاذ موقف أكثر 
على  الضوء  يسلط  ما  في  بوتين،  ضد  صرامة 
واشنطن  بين  العالقات  على  تؤثر  التي  التوترات 

والرياض.
الشهابي  علي  للحكومة  الموالي  المعلق  وقال 
األسرى  سراح  إطالق  في  السعودية  الوساطة  إن 
»كانت األولى«. وأضاف »أعتقد أن المملكة كانت 
روسيا  مع  عالقاتها  بأن  الغرب  إلى  رسائل  ترسل 
قائاًل:  أيضا«. ومضى  لهم  تكون مفيدة  أن  يمكن 
»هناك حاجة ألن تحافظ بعض الدول على عالقات 

مع كال الجانبين«.
التفاق  التحضير  إن  غربي  دبلوماسي  وقال 
المجتمع  معظم  لكن  شهورا،  استغرق  األسرى 
إال  عنه  يسمعوا  لــم  الخليجي  الدبلوماسي 
مستشار  وشكر  األخيرة.  لمراحله  وصوله  بعد 
ووزير  سوليفان،  جيك  األميركي  القومي  األمن 
ــوزراء  ال ورئيسة  بلينكن،  أنتوني  الخارجية 
على  السعودية  عهد  ولي  تراس،  ليز  البريطانية 

دوره.
المقيمة  الباحثة  ديــوان،  كريستين  وقالت 
العربية بواشنطن،  الخليج  البارزة في معهد دول 
العربية  المملكة  تطبق  أن  المعتاد  غير  من  إن 
الدبلوماسية،  الوساطة  استراتيجية  السعودية 
الخليج  دول  فــي  مترسخة  دبلوماسية  وهــي 
»الموضوع  ديوان:  وأضافت  قطر.  مثل  األصغر 
يحول  محمد(  )األمــيــر  ــه  إن الكيمياء.  يشبه 
انتقاد  موضع  كانت  التي  روسيا  مع  عالقاته 

ذهب«. إلى  شديد 

● صورة نشرتها وكالة األنباء السعودية تظهر أسرى حرب مفرج عنهم لدى وصولهم مطار الرياض 
في 21 سبتمبر 2022
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قيمة نفقات الموازنة اللبنانية 

الجديدة مقابل 810 ماليين
 دوالر إيرادات
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شارك سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، في اجتماع موسع مع وزير 
االقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، ورئيس الغرفة التجارية وعدد 

من رجال األعمال لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ليبيا.
ووصف السفير في منشور على حسابه بموقع »تويتر«، اإلثنين، االجتماع بـ»الرائع«، 
مشيرًا إلى أهمية هذه االجتماعات في دعم التعاون الليبي-األوروبي، ولكونها تتيح آفاقًا 

مستقبلية مع آمال بتحقيق نتائج عملية وإيجابية مستقباًل.
وفي فبراير الماضي، أكد ساباديل استعداد االتحاد األوروبي للمساهمة في تحويل 
االقتصاد إلى محرك للسالم في ليبيا. وشدد على أن مسألة إعادة اإلعمار وتوفير الخدمات 

ستكون أساسية في مستقبل البالد.
ولفت إلى دور االتحاد »كشريك في ترؤس مجموعة العمل االقتصادية المنبثقة من 
عملية برلين«. وأكد استعداد االتحاد »لدعم االنتعاش االقتصادي في ليبيا واستعادة 

الخدمات العامة لفائدة كامل الشعب الليبي«.

اهتمام من البعثة األوروبية بحل مشاكل القطاع الخاص

العالم مقبل على ركود 
عالمي وعلينا أن نستعد 
لمواجهته من أجل العودة 
إلى النمو

المديرة العامة 
لمنظمة التجارة العالمية 
نغوزي أوكونجو إيوياال

1.2
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

5.0866دوالر أميركي
4.8669يورو

5.4351الجنيه االسترليني
1.3522الريال السعودي
1.3849درهم إماراتي
0.7041اليوان الصيني

2022  /9/28 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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تأثير صعود الدوالر

مارسيلو استيفاو *

»النواب« يقر قانون املرتبات املوحد.. وألف دينار حدًا أدنى لألجور

* المدير العام لقطاع الممارسات العالمية لالقتصاد الكلي 
والتجارة واالستثمار

بعد أن كانت 750 ديناراً في المسودة األولى..

في الواقع، انخفضت أسعار عدد هائل من العمالت مقابل الدوالر، 
وبالنظر  النامية.  العالم  بلدان  على  كبيرة  وتداعيات  آثارًا  مُخلفًة 
بيان بعض  أردتُ  الصدد،  العناوين في هذا  الكبير من  العدد  إلى 

اآلثار الرئيسية لصعود الدوالر على بلدان األسواق الصاعدة.
على  الطلب  قوة  هو  الدوالر  قيمة  الرتفاع  الرئيسي  السبب  إن 
إلى  البلدان  لمعظم  االقتصادية  اآلفاق  تقارير  وتشير  الدوالرات. 
الحرب  الوقت نفسه، خلقت  للنمو. وفي  اتجاهها نحو تراجع شديد 
على  عالوًة  األسواق.  في  وتقلبات  جيوسياسية  مخاطر  أوكرانيا  في 
االحتياطي  تاريخية مجلس  بلغ مستويات  الذي  التضخم  دفع  ذلك، 
االتحادي )البنك المركزي األميركي( إلى إجراء زيادات كبيرة ألسعار 

الفائدة.
نحو  الجنوح  إلى  أخرى  أشياء  جملة  ضمن  العوامل  هذه  تدفع 
مراكزهم  من  المستثمرون  يتخارج  حيث  اآلمنة،  االستثمارات 
ويبحثون  أخرى  وأماكن  الصاعدة  واألسواق  أوروبا  في  االستثمارية 
عن مالذ آمن في أدوات استثمارية مقومة بالدوالر وهو ما يتطلب 

قطعًا شراء دوالرات.
وهذه ظاهرة ليست جديدة. فقد تسبَب غزو أوكرانيا في ارتفاع 
كان  الصاعدة  األسواق  بلدان  عمالت  مقابل  الدوالر  لقيمة  أولي 
التي  االضطرابات  عن  الناجمة  الدوالر  سعر  في  الزيادات  من  أكبر 
الواليات  في  النقدي  التوسع  عن  التراجع  خطط  إعالن  صاحبت 
في  بالصراع  المرتبطة  السابقة  واألحداث   ،  2013 عام  المتحدة 

بلدان مصدرة للنفط.
مجلس  فائدة  ألسعار  سريعة  زيادات  تتوقع  األسواق  تزال  وال 
سريعة  زيادات  شهدت  مماثلة،  أوضاع  وفي  االتحادي.  االحتياطي 
الصاعدة  األسواق  بلدان  واجهت  مضى،  فيما  الفائدة  ألسعار 
أزمات. وكان هذا هو الحال في ثمانينات القرن الماضي في أميركا 
الالتينية، في أزمة العقد المفقود، وفي التسعينات في أزمة تاكيال 

المالية في المكسيك )التي امتدت إلى روسيا وشرق آسيا(.
بناء على ما سبق، يمكنك توقع أن تشهد مزيد اإلجهاد في مجال 

الديون السيادية  الذي يمر بالفعل بوضع متأزم.
فبلدان كثيرة -ال سيما أشد البلدان فقرا- عاجزة عن االقتراض 
والمقرضون  تريدها.  التي  االستحقاق  آجال  أو  بالقدر  بعملتها 
قروضهم  سداد  عليه  ينطوي  الذي  الخطر  تحمُل  عن  عازفون 

تلجأ  ذلك،  عن  وبداًل  المقترضين.  لهؤالء  المتقلبة  بالعمالت 
متعهدًة  بالدوالر،  االقتراض  إلى  العادة  في  البلدان  هذه 
مع  وهكذا  الصرف.  سعر  كان  مهما  بالدوالر،  ديونها  بسداد 
كثيرًا  تزداد  األخرى،  للعمالت  بالنسبة  الدوالر  قيمة  ارتفاع 
نُسميه  ما  المحلية. وهذا  بالعملة  الديون  أقساط  دفع  تكلفة 

في مصطلحات الديْن العام »الخطيئة األولى«.
أفضل  سيكون  فمن 
الديون  نسبة  إن  حااًل؟ 
منخفضة  بالدوالر  المقومة 
شرق  بلدان  لدى  نسبيًا 
آسيا، وسجلت البرازيل أداء 
األخيرة.  األشهر  في  جيدًا 
من  األخيرة  استفادت  فقد 
المركزي  البنك  حيازات 
الدوالرات،  من  الكبيرة 

الخاص  القطاع  أن  وحقيقة 
يحمي  أن  يبدو  فيما  استطاع 
العمالت،  تقلبات  من  جيدًا  نفسه 

وأنه مُصدر صاف للسلع األولية.
المركزي(  )البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس  يرفع  حينما 
األخرى  للبلدان  المركزية  البنوك  تضطر  الفائدة،  أسعار  األميركي 
والدفاع  التنافسية  قدرتها  على  للحفاظ  فائدتها  أسعار  رفع  إلى 
)ارتفاع  سببًا  المستثمرين  إعطاء  يجب  أخرى،  بعبارة  عملتها.  عن 
العوائد( حتى يستثمرون في بلد من بلدان األسواق الصاعدة بداًل 

عن استثمار أموالهم في أصول أميركية أقل خطورة.
المركزي  البنك  يريد  ناحية،  فمن  معضلة.  على  هذا  وينطوي 
المحلي.  االقتصاد  في  األجنبي  االستثمار  حماية  طبعًا  بلد  ألي 
تكلفة  ترفع  الفائدة  أسعار  زيادات  أخرى،  ناحية  من  ولكن 

أيضًا. للنمو  مُثبط  تأثير  لها  ويكون  المحلي،  االقتراض 
لمعهد  بيانات  عن  نقاًل  تايمز«  »فاينانشال  جريدة  وأوردت 
األجانب  »المستثمرين  أن  األخيرة  اآلونة  في  الدولي  التمويل 
متتالية  أشهر  خمسة  لمدة  الصاعدة  األسواق  من  أموااًل  سحبوا 
وهذه  اإلطالق.  على  لالستثمارات  سحب  موجة  أطول  في 
مالذ  عن  بحثًا  الصاعدة  األسواق  من  تتخارج  حيوية  استثمارات 

آمن«.
الوقت  بمرور  المحلي  االقتصاد  نمو  تباطؤ  سيضر  وأخيرًا، 
الديون  مشكالت  تفاقم  إلى  يؤدي  وقد  الحكومية،  باإليرادات 

آنفَا. المذكورة 
التجارة.  على  أيضًا  الدوالر  صعود  يؤثر  قد  القصير،  األمد  في 
الشركات  وتستخدمه  الدولية.  المعامالت  على  يُهيمن  فالدوالر 
وتسوية  التسعير  في  بالدوالر  تتعامل  ال  اقتصادات  في  العاملة 
أساسية  أولية  سلع  إلى  المثال  سبيل  على  ولتنظروا  معامالتها. 

بالدوالر. وتشترى  تباع  النفط  مثل 
باألسعار  تتأثر  كثيرة  نامية  اقتصادات  هناك  ذلك،  على  عالوًة 
األسواق  على  تؤثر  ال  وإجراءاتها  )سياساتها  فيها  تؤثر  وال 
ومن  العالمية،  التجارة  على  كبيرًا  اعتمادًا  وتعتمد  العالمية(، 
عليها، محليًا، ومن ذلك  آثار كبيرة  الدوالر  قد تكون لصعود  ثمَ 

التضخم. معدالت  زيادة 
المحلية(،  )بالعملة  الواردات  تكلفة  تزداد  الدوالر  ارتفاع  ومع 
زيادة  أو  استثماراتها  تقليص  إلى  الشركات  تضطر  وهكذا 

الحيوية. الواردات  على  اإلنفاق 
األمد  على  التجارة  صورة  تبعث  البلدان  لبعض  وبالنسبة 
ذات  صورة  عام  بوجه  لكنها  التفاؤل  من  أكبر  قدر  على  الطويل 
الواردات تصبح أكثر تكلفة عند صعود  مالمح متباينة. صحيح أن 
للمشترين  بالنسبة  نسبيًا  أرخص  تكون  الصادرات  لكن  الدوالر، 
التصدير  على  القائمة  لالقتصادات  يُمكن  وقد  األجانب. 
إجمالي  نمو  تعزيز  إلى  الصادرات  زيادة  تؤدي  حيث  االستفادة، 
يساعد  الذي  األمر  األجنبي،  النقد  واحتياطيات  المحلي  الناتج 

يلي. فيما  المُبيَنة  المشكالت  من  كثير  تخفيف  على 
هذه  لمعالجة  تذكر  خيارات  البلدان  أمام  ليس  الحظ،  لسوء 
المشكالت في األمد القصير. وهي مشكالت أفضل سبيل لمعالجتها 

هو التصرف بشكل استباقي وليس كرد فعل.
أن  اآلن  البلدان  على  يجب  التالية،  األزمة  وقوع  دون  وللحيلولة 

تعزز أوضاع ماليتها العامة وأن تعتمد على االقتراض المستدام.
السياسات  لواضعي  يمكن  العصيبة،  األوقات  في  وحتى 
االقتصادي  النمو  وتحفيز  االستثمار  على  للتشجيع  فرص  إيجاد 
ويجب  العامة.  المالية  على  الضغوط  تخفيف  ذاته  الوقت  وفي 
الجهد للتعجيل  مزيد  يبذل  أن  جانبه  من  الدولي  المجتمع  على 
العمل سيقطع شوًطا طوياًل  فالقيام بهذا  الديون.  بإعادة هيكلة 
للمالية  استدامة  أكثر  مسار  إلى  البلدان  إعادة  إلى  الطريق  في 

العامة.

الخطيئة الكبرى تتمثل في اقتراض 
البلدان الفقيرة بالدوالر والتعهد 

بسداد ديونها بالدوالر مما يزيد من 
تكلفة دفع أقساط الديون عليها

المكلفة  بالحكومة  والمالية  التخطيط  وزير  وقال 
النهائي  المقترح  إن  أسامة حماد،  النواب  من مجلس 
الخزانة  من  الممولة  العامة  بالجهات  الرواتب  لنظام 

العام جرت إحالته إلى المجلس.
فتحي  الحكومة  لرئيس  مراسلة  في  أوضح  حماد 
الميزانية  قانون  مع  جرت  المقترح  إحالة  أن  باشاغا 
العامة لسنة 2022، وذلك عقب مشاورات واجتماعات 
والتي  بالخصوص،  المشكلة  اللجنة  قبل  من  عديدة 
ضمت خبراء ومستشارين من اللجنة المالية بمجلس 
النواب، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية ومجلس 

التخطيط الوطني.

مراسالت بين باشاغا وعقيلة
وجرى تداول مراسالت متعلقة بالمقترح، من بينها 
النواب  مجلس  رئيس  إلى  الحكومة  رئيس  خطاب 

بهدف دراسة المقترح واعتماده.
مجلس  رئيس  خطاب  المراسالت  وتضمنت 
التخطيط الوطني مفتاح الحرير، لوزير المالية، بشأن 
والتي  بالخصوص،  عُقِدت  التي  االجتماعات  نتائج 
راعت في احتساب الراتب أن يكون األجر مقابل العمل 

واألداء.
كما شدد المقترح على تساوي الرواتب فيما يؤدي 
معيار  يكون  وأن  متكافئة،  ومسؤوليات  أعمال  من 
استحقاق الزيادة المقررة بالرواتب وفقًا لمستوى األداء 
والمخرجات، فيما يخضع التمييز في الوظائف لمعايير 
وضوابط جرى تحديدها بدقة، وال يخل بتوازن رواتب 

باقي شرائح المجتمع.

مخالفات في رواتب 2021
تقريره  في  رصده  المحاسبة  ديوان  أن  إلى  يشار 
ملحوظًا  ارتفاعًا   2021 العام  في  الحكومي  األداء  عن 
في باب الرواتب مقارنة باألعوام السابقة، حيث بلغت 

الزيادة نحو 5.8 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.
وأرجع الديوان هذا التضخم إلى التعيينات الجديدة 
خالل  جرت  التي  الرواتب  في  والزيادات  واإلفراجات 
عتبة  تجاوز  الدولة  موظفي  عدد  أن  إلى  الفتًا  العام، 
مليوني موظف حكومي، وهو ثلث عدد السكان تقريبًا.

الفعلي  اإلنفاق  حجم  أن  الديوان  بيانات  وتظهر 
خالل العام 2021 بلغ 85.8 مليار دينار، من بينها 33 

مليارًا للباب األول )الرواتب(.

دون  سلف  بشكل  رواتب  صرف  الديوان  والحظ 
التقيد بمنظومة الرقم الوطني، لبعض الجهات خصمًا 
العام  خالل  قيمتها  وصلت  األول،  الباب  حساب  على 

2021 إلى حوالي 4 مليارات دينار.
وبشأن الموظفين، أشار التقرير إلى أن عددهم في 
الجهات الممولة من الخزانة العامة بلغ بنهاية ديسمبر 
2021 مليونين و24 ألفًا و539 موظفًا، بزيادة قدرها 
244 ألفًا و439 موظفًا، عن العام السابق 2020، مع 
مالحظة أن هذا العدد ال يتضمن عددًا من القطاعات 
بالمنطقة الشرقية التي لم تقدم بيانات موظفيها إلى 
وزارة المالية ويصرف لها سلف مالية موقتة إلى جين 

تقديمها وفقا لقانون الرقم الوطني.
في  جوهرية  تغيرات  وجود  الديوان  الحظ  كما 

 2021 وأكتوبر  مايو  شهري  خالل  حدثت  المرتبات 
عن  الصادرة  واإلفراجات  الجديدة  التعيينات  نتيجة 
وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية واعتماد زيادات 
الجهات خاللهما، إضافة  في جداول مرتبات عدد من 
إلى أن األعداد اإلضافية للموظفين التي تمت من قبل 
حكومة الوحدة الوطنية خالل العام 2021 عددها في 
الحقيقة 268 ألفًا و735 موظفًا وليس 244 ألفًا و439 
ألفًا   24 استبعاد  ذاته  العام  في  جرى  حيث  موظفًا، 
المطابقة  وعدم  والتقاعد  الوفاة  نتيجة  موظفًا  و296 

وغيرها من األسباب.
على  بالصرف  تجاوزًا  كذلك  الديوان  ورصد 
 703 بقيمة  األول  للباب  المعتمدة  المخصصات 
رقم  بالقرار  مقارنة  دينارًا،  و275  ألفًا  و857  ماليين 

429 لسنة 2021 المعتمد من مجلس الوزراء، مشيرًا 
للباب  الفعلية  بالمصروفات  الجهات  تجاوز بعض  إلى 
األول ما جرى تسييله بحساباتها؛ مما يدل على تغطية 
للقانون  بالمخالفة  اإليرادات  باستخدام  إما  الفرق 
جرى  سابقة  سنوات  من  باقية  أرصدة  باستخدام  أو 

االحتفاظ بها بالمخالفة للقانون.
رئيس  أرسل  الماضي،  أغسطس  من  العاشر  وفي 
ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كتابًا رقم 574919، 
إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد 
في  التضخم  بشأن  مالحظات  تضمن  الذي  الدبيبة، 
اإلداري  بالجهاز  العاملين  وأعداد  الوظيفية  المالكات 

للدولة.

الدبيبة: لم نعين موظفين جددًا
الدبيبة بالقول إن حكومته  22 أغسطس، رد  وفي 
أي موظفين جدد، ولكن  أو تعيين  بالتعاقد  »لم تقم 
سنوات  منذ  يعملون  الذين  الموظفين  رواتب  تعالج 

دون الحصول على حقوقهم«
مجلس  بين  الخالف  وقبل  الماضي،  نوفمبر  وفي 
النواب وحكومة الدبيبة الذي اشتد في مارس الماضي، 
نشرت الحكومة نص مشروع قانون المرتبات الموحد، 
وأوضحت أن بداية رواتب الموظفين فيه ستكون 750 
دينار،  ألف  بـ20  الدولة  رئيس  راتب  ُقدر  فيما  دينارًا، 

باإلضافة إلى سبعة آالف دينار بدل سكن.
ونصّ المشروع وقتها على أن راتب رئيس مجلس 
الوزراء يبلغ عشرة آالف دينار وبدل سكن بخمسة آالف 
دينار، فيما راتب كل من رئيس مجلس النواب والنواب 

10 آالف دينار مع بدل سكن بخمسة آالف دينار.
الوزير بسبعة آالف دينار وبدل سكن  راتب  وتحدد 
البلدية  عميد  راتب  بلغ  حين  في  دينار،  آالف  بأربعة 

أربعة آالف دينار وألفي دينار بدل سكن.
لمن  تحدد  فقد  العامة،  الوظيفة  في  العاملون  أما 
يعمل بالدرجة األولى راتبًا يبدأ بـ750 دينارًا، وينتهي 
عند 950 دينارًا، وعالوة سنوية 20 %، والدرجة الثانية 
 1050 مربوط  وبنهاية  دينارًا،   850 بدايته  راتب 

دينارًا، مع النسبة نفسها من العالوة السنوية.
بمربوط  بدأت  فقد  الثالثة،  الوظيفية  والدرجة 
الرابعة  والدرجة  بـ1150 دينارًا،  950 دينارًا، وتنتهي 
دينارًا،   1250 المربوط  ونهاية  دينارًا   1050 بدايتها 

مع عالوة سنوية 20 % لكل منهما.
وتشمل  العاملين  جدول  في  األعلى  الدرجات  أما 
الدرجة 15 براتب بدايته 3500 دينار، ونهاية مربوط 

4100 دينار بنسبة زيادة سنوية 60 %.

أعاد مجلس 
النواب حديث 
الرواتب إلى 
الواجهة، مع تأكيد 
رئيس المجلس 
عقيلة صالح أن الحد 
األدنى لألجور في الدولة سيكون 
ألف دينار، وفق مشروع قانون 
جدول المرتبات الموحد، والذى 
أقره المجلس، وذلك بعد أن جاء 
في المسودة األولى للقانون أن 
الحد األدنى سيكون 750 دينارًا.
عقيلة صالح بيّن أن الحد 
األدنى سيطبق على القطاعين 
العام والخاص، حسب كلمته في 
جلسة مجلس النواب، الثالثاء.

مراسالت بين باشاغا وعقيلة 
صالح بشأن القانون

 ديوان المحاسبة يرصد زيادة في باب الرواتب 
بنحو 5.8 مليار دينار خالل 2021

الوطنية  الوحدة  حكومة  في  المالية  وزير  أعلن 
للمراقبين  المبروك، تعليمات جديدة  الموقتة، خالد 
الليبية  السياسية  والبعثات  بالسفارات  الماليين 

بالخارج.
إدارة  موافاة  ضرورة  التعليمات  ضمن  وجاء 
المالية  بوزارة  الفني  والتعاون  المالية  المؤسسات 
عن  دقيقة  ببيانات  تاريخه  من  أسبوع  غصون  في 
المنظمات الدولية واإلقليمية التي تسهم فيها ليبيا 
تتضمن حصر قيمة المساهمات المتأخر سدادها عن 
بيان  إلى  إضافة  له،  السابقة  واألعوام   2021 العام 

بقيمة المساهمات المستحقة عن العام 2022.
المراقبين  إلزام  أيضًا  التعليمات  وتضمنت 
قيمة  بتحويل  بالخارج  والبعثات  بالسفارات  الماليين 
المساهمات المخصصة والمحالة إليهم إلى وجهتها 

حسب تعليمات وزارة الخارجية في الخصوص، وذلك 
تسلمها  تاريخ  مـن  األسبوعين  يتجاوز  ال  أجل  في 
لهم، وموافاة إدارة الشؤون اإلداريـة والمالية بوزارة 

الخارجية بما يفيد التنفيذ.
بالسفارات  الماليين  المراقبين  المبروك  وطالب 
والبعثات السياسية الليبية المعنية بسداد مساهمات 
بضرورة  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  في  ليبيا 
بتعرض  وهدد  وتنفيذها،  التعليمات  بهذه  التقيد 

المخالفين إلى المساءلة.
ونهاية أغسطس الماضي، أصدر المبروك منشورًا 
السفارات  إيرادات  استخدام  ضوابط  بموجبه  حدد 

والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وشملت الضوابط إعداد تقرير مفصل عن إيرادات 
السفارات والقنصليات والبعثات واإلفصاح عنها بشكل 
شهري، وتقديم التسوية المصرفية لحساب اإليرادات 

كل ثالثة أشهر إن وجد.

القاهرة - الوسط

تعليمات جديدة للمراقبني 
املاليني بالسفارات الليبية

● مقر السفارة الليبية في واشنطن

● ليبيون داخل أحد المصارف

● متسوقون فى أحد األسواق الشعبية 

طرابلس - الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السابعة
العدد 358   3 ربيع األول 1444 هـ

29 سبتمبر 2022 م اخلميس



 

اقتصاد 09

شهدت منطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس فعاليات الدورة السابعة لمعرض ليبيا 
الزراعي، خالل األسبوع الجاري، وذلك بدعم من شركة »زالف« الستكشاف وإنتاج النفط 
والغاز وجهاز تنمية وتطوير الجنوب؛ فيما ضم المعرض منتجات وأفكارًا محلية لالرتقاء 

بالقطاع الزراعي.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض محمد الهادي، في تصريح إلى »الوسط«، إن 
الهدف من المعرض إظهار اإلنتاج الزراعي والصناعات القائمة عليه، وخلق فرصة اللقاء بين 
أصحاب اإلنتاج والمستثمرين، إلى جانب عرض أحدث التقنيات في مجال المعدات واآلليات 

الزراعية وما في حكمها.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية بالمعرض، الدكتور بلقاسم عامر، أن المعرض 
يشهد أنشطة ضمن الصالون االقتصادي، كما يجري عرض عديد األوراق العلمية حول 

الزراعة، التي تعتبر دراسات علمية يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص.
يشار إلى أن الدورة السابعة تشهد إقامة أجنحة لإلنتاج الزراعي المتنوع مثل الخضراوات 

والتمور، وكذلك صناعات محلية مثل مربى التمر والخل والعسل، إلى جانب السعفيات.

منتجات وأفكار في معرض ليبيا الزراعي بوادي البوانيس
»العدل«: اتجاه للتعامل إلكترونيا بالكامل مع امللفات العقارية

حكومة باشاغا تسعى لتفعيل البورصة 
وتحقيق اكتفاء من القمح

تعاون ليبي مع بنغالديش لتنظيم 
استقبال األيدي العاملة

مؤشرات سلبية للعمالت الرقمية.. 

خسارة 40 مليار دوالر في ساعات

أبدت بنغالديش رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتنظيم 
ل األيدي العاملة بين البلدين، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة  تنقُّ
قريبة لوزير العمل البنغالي إلى ليبيا خالل الفترة القريبة المقبلة، 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتأهيل  العمل  وزارة  أعلنته  ما  بحسب 

الموقتة.
وزير العمل علي العابد التقى الثالثاء الماضي مع سفير بنغالديش 
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  لمناقشة  الزمان،  ليبيا شميم  لدى 

وملف العمالة الوافدة.
أكد  فيما  البلدين،  تجمع  التي  العالقات  استعراض  جرى  كما 
العابد حرص الوزارة على تسوية أوضاع كافة العمالة األجنبية وفق 

القوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك العمالة البنغالية.
وأضاف أن »سوق العمل الليبية تضم أعدادًا من العمالة البنغالية 
حتى  للعمالة  التوعية  »أهمية  على  مشددًا  عديدة«،  مجاالت  في 
غير  والهجرة  المنظمة  والجريمة  بالبشر  االتجار  ضحية  تكون  ال 
الشأن،  هذا  في  »الوافد«  منصة  دور  العابد  أكد  كما  الشرعية«. 
الشرعية  الطرق  »عبر  الدخول  ضرورة  إلى  الوافدين  جميع  داعيًا 
وعبر المنصة التي بدأت بالعمل بشكل رسمي«. أما السفير فلفت 
إلى رغبة بالده في توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في البلدين 
زيارة  أنه ستكون هناك  العمالة، مؤكدًا على  لتنظيم تنقل األيدي 

قريبة لوزير العمل البنغالي في اآلونة القريبة المقبلة.

شهدت سوق العمالت الرقمية، هبوطا جديدًا في أسواق اإلثنين 
الماضي، ما دفعها إلى حالة انهيار، لتفقد قيمتها السوقية 40 مليار 
دوالر خالل ساعات، وتهبط من مستويات أعلى من 950 مليار دوالر 

إلى دون 916 مليار دوالر.
والعمالت،  المال  أسواق  لرصد  »انفستنغ«  لموقع  تقرير  وحسب 
انخفضت أكبر العمالت الرقمية بتكوين إلى ما دون عالمة 19 ألف 
االنخفاض ويقترب جدًا من  إيثريوم في  أخرى، ويستمر  دوالر مرة 

االنخفاض إلى ما دون مستوى 1.3 ألف دوالر.
كسر  الرقمية،  العملة  انهيار  في  الخاسرين  أكبر  أحد  »كاردانو« 
حركته الصعودية وهبط إلى 0.446 دوالر، تزامنا مع سقوط كافة 

العمالت المليارية الكبرى في سوق »الكريبتو« اآلن.
في  الدوالر  فيه  يستمر  الذي  الوقت  في  التشفير  وانهارت سوق 
إظهار قوة غاشمة، حيث ارتفع مؤشر العملة األميركية بنسبة 0.64 ٪ 

أخرى ليتجاوز مستويات الـ 114 نقطة.
وترتبط سوق العمالت الرقمية ارتباًطا وثيًقا بالسوق العامة األوسع 
 NASDAQ 100 «لألسهم األميركية، وترتبط بشكل خاص بمؤشر
« ذي التوجه التكنولوجي، وتعمل قوة الدوالر على تدمير العمالت 
أنه  كما  واليورو،  اإلسترليني  الجنيه  ذلك  في  بما  األخرى،  العالمية 

يتسبب في ضرر لسوق األصول الخطرة مثل انهيار العمالت الرقمية.
وانخفض مؤشر الخوف خالل تعامالت، اإلثنين، ثالث نقاط جديدة 
نقطة خالل   24 مقابل مستويات  نقطة   21 إلى مستويات  ليهبط 

تعامالت األحد نهاية عطلة األسبوع.
وتتداول »بيتكوين« أكبر العمالت الرقمية قرب مستويات الـ 18.5 
ألف دوالر بتراجع أكثر من 1.5%، بينما هبطت قيمتها السوقية إلى 

362 مليار دوالر، إال أنها ال تزال ترتفع 2.6% خالل أسبوع.
وسقطت عملة »إيثريوم«، دون مستويات الـ 1300 دوالر، إذ تحوم 
بالقرب من مستويات 1290 دوالرا، بانخفاض في حدود 3% بينما 

سقطت قيمتها السوقية إلى مستويات دون 159 مليار دوالر.

احتفلت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
باكتمال مشروع األرشفة اإللكترونية العقارية على مستوى 
هذا  بإنجاز  أنه  مؤكدة  طرابلس،  وجنوب  شمال  إدارتي 
يكون  ألن  العقاري  التسجيل  مصلحة  ستتجه  المشروع 

التعامل مع نظم الملفات العقارية إلكترونيًا بالكامل.
العقاري،  التسجيل  مصلحة  بمقر  أقيمت  االحتفالية 
اإلثنين، بحضور وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ورئيس 
إدارة مصلحة التسجيل العقاري المستشار فرج المحمودي، 
وعمداء بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وأبوسليم 

وحي األندلس.

الجديد«  »المدار  شركة  مدير  فيها  شارك  كما 
المعلومات  لتقنية  »النسر«  شركة  ورئيس  لالتصاالت، 
ونظم  بعد  عن  لالستشعار  الليبية  »الجمعية  ومدير 

الجغرافيا«، إذ أن هذه الجهات هي المنفذة للمشروع.
والمستندات  الكراريس  أرشفة  جرت  أنه  البيان  وذكر 
وأن  بالكامل،  التقني  بالتصوير  ومسحها  والوثائق، 
الوثائق مخزنة بشكل مشفر بصالحيات تضعها المصلحة 
أرشفة  إلى  مشييرة  للبيانات،  خوادم  سحابة  هيئة  على 
العقارية  ألف مستند عقاري »للحفاظ على حقوق الملكية 

الخاصة والعامة . 

هل تتحول ليبيا إلى ركيزة في خطوط نقل الغاز األفريقي ألوروبا؟

● رموز للعمالت الرقمية

الوسط- عبدالرحمن أميني

باشاغا،  فتحي  النواب  مجلس  المكلف من  الحكومة  رئيس  عقد 
السعيدي،  عبدالقادر  امحمد  والمعادن  الصناعة  وزراء  مع  اجتماعًا 
والزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي، والثروة البحرية علي بن 
يونس، واالستثمار علي السعيدي القايدي، لمناقشة خطط عملهم في 

الملفات الخدمية، مؤكداً أهمية تفعيل البورصة الليبية.
وقال المكتب اإلعالمي للحكومة إن باشاغا اطلع خالل االجتماع 
أداء  على  الثالثاء  بنغازي  في  الوزراء  مجلس  ديوان  بمقر  عقد  الذي 
الوزارات وخطط عملها، ومناقشة ملفات خدمية من بينها إحالة بعض 

المصانع المهمة التي لديها شهادات عقارية إلى وزارة الصناعة.
وتناول االجتماع كذلك ملف األعالف وضرورة وضع حلول له بشكل 
عاجل ودور المصرف الزراعي في مساعدة المزارعين، وإعداد مقترح 
للبدء بزراعة محصول القمح لتحقيق إنتاج للدقيق بما يكفي حاجة 

السوق المحلية، فضاًل عن دعم الشرطة الزراعية وتوفير احتياجاتها.
فضاًل عن التطرق إلى ملف الجهات التابعة لوزارة الثروة البحرية 
وإعادة هيكلتها ووضع خطة عمل لها، باإلضافة إلى وزارة االستثمار 
والجهات التابعة لها، الفتًا إلى أن »االجتماع أمّن على ضرورة تفعيل 

البورصة المالية بغية إنعاش السوق المحلية«.
واستعرض باشاغا مع وزراء المواصالت والنقل عبدالحكيم الغزيوي، 
والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، والحكم المحلي سامي 
الضاوي، اإلثنين الماضي، العمل والمشاريع المدرجة للتنفيذ بالبلديات 

في القطاعات الثالثة خالل الفترة المقبلة.

الوسط- وكاالت

ارتفاع أسعار النفط بعد تسجيل أدنى مستوى في 9 أشهر
أدنى  إلى  هوت  أن  بعد  الثالثاء،   ،1% على  يزيد  بما  النفط  أسعار  ارتفعت 
مستوياتها منذ تسعة أشهر، اإلثنين، وسط مؤشرات على أن تحالف »أوبك+« 

قد يشرع في خفض اإلنتاج لتجنب مزيد من االنهيار في األسعار.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت تسوية نوفمبر 1.17 دوالر أو 1.39% إلى 
85.23 دوالر للبرميل، بينما ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األميركي تسليم نوفمبر 1.13 دوالر إلى 77.84 دوالر للبرميل،بحسب وكالة 

»رويترز«.
وتراجع الدوالر عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما، والذي كان المسه اإلثنين، 

ما أضفى بعض الشعور باالطمئنان على سوق النفط.
برنت  خام  انخفض  الثالثاء،  جلسة  على  السابقتين  التداول  جلستي  وفي 
ارتفاع  8.1 %، تحت ضغط  الوسيط  تراجع خام غرب تكساس  بينما   ،%  7.1
الدوالر الذي يجعل النفط الخام المقوم بالدوالر األميركي أكثر تكلفة بالنسبة 
أن  من  المتزايدة  المخاوف  وكذلك  األخرى،  العمالت  حائزي  من  للمشترين 
يؤدي رفع أسعار الفائدة لحدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الطلب 

على الوقود.
وفي رد فعل على االنخفاضات األخيرة، ألمح مسؤولون من كبار المنتجين 

إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار األسعار.
وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن تحالف »أوبك+«، يراقب 
الوضع في أسواق الخام، ويريد الحفاظ على التوازن في األسواق، مضيفا في 
مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي »ال نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو 

انهيارها«.
إلى  تؤدي  قد  النفط،  أسواق  اإلضافية في  البيع  إن عمليات  وقال محللون 

تدخل »أوبك+« لدعم األسعار من خالل خفض إنتاجها بشكل جماعي.
وعززت مجموعة »أوبك+« اإلنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 
2020، بسبب انهيار الطلب الناجم عن تفشي جائحة كوفيد19-. ومع ذلك، 
أخفق التكتل في األشهر األخيرة في الوفاء بزيادات مخطط لها في اإلنتاج، مما 

● عامالن في موقع إنتاج نفطي بالعراققد يقوض فعالية أي تخفيضات مُعلنة لإلمدادات.

السعر بالدوالرنوع الخام

87.45برنت

79.93غرب تكساس

90.72دبي

89.81سلة أوبك

85.86خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/28/ 2022

● باشاغا خالل اجتماعه مع عدد من وزراء حكومته

● جانب من العمل في موقع إنتاج نفطي تابع لشركة »زالف« ليبيا للنفط

غرب  في  دولة   15 على  األنبوب  مرور  بسبب 
أفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا وسيمتد على 

طول 5 آالف و660 كيلو مترًا.
وتأكيدًا على أهمية خطوط نقل الطاقة من 
أفريقيا إلى أوروبا، قال وزير الموارد البترولية 
النيجيرية تيمبر سيلفا، إن بالده تنتج حاليا 8 
وتسعى  يوميًا،  الغاز  من  مكعبة  قدم  مليارات 

لزيادته إلى 12.2 مليار قدم مكعبة.
تمديد  على  حاليًا  العمل  إلى  سيلفا  وأشار 
والجزائر  المغرب  أوروبا عبر  إلى  للغاز  خطوط 
بقوله »نحن في شراكة مع الجزائر لبناء خط 
ولدينا خطة  أوروبا،  إلى  غازنا مباشرة  سينقل 
أخرى مع المغرب لبناء أنبوب آخر سينقل الغاز 

النيجيري إلى القارة األوروبية«.
»الشرق  قناة  مع  مقابلة  في  الوزير  وأوضح 
عامين  خالل  أنه  السعودية،  بلومبيرغ« 
بعمليات  البدء  على  قادرة  نيجيريا  ستكون 
والذي  الجزائر،  إلى  الواصل  لألنبوب  اإلنشاء 

يسمى الخط العابر للصحراء األفريقية.
وأضاف: »استكملنا 70 % تقريبًا من الخط 
إلى  نيجيريا  جنوب  من  الغاز  سينقل  الذي 
إلى  الغاز  نقل  من  ننتهي  وعندما  شمالها، 
خارج  إلى  لنقله  جاهزين  سنكون  الشمال، 
البالد إلى النيجر، ومن ثم عبرها إلى الجزائر«، 
الوزير سيلفا  المغرب، فأكد  أما بالنسبة لخط 

أنه »ما زال في مرحلة الدراسة«.
الليبي،  اإلنتاج  لتحسين  السعي  إطار  وفي 
لدى  تونس  سفير  مع  عون  الوزير  ناقش 
الشركات  عودة  مسألة  عجيلي  األسعد  ليبيا، 
والغاز  النفط  قطاع  في  للعمل  التونسية 
بينهما في طرابلس  لقاء  وذلك خالل  الليبي، 

األسبوع الجاري.
صناعة  حول  اجتماعات  بعقد  عون  ورحب 
قدرة  مؤكدًا  الليبية،  األراضي  على  النفط 
مجال  في  خبرة  من  لديها  بما  الدولة 
االستكشاف واإلنتاج لتقديم المساعدة الفنية 

والقانونية لتونس.
تونس  دولة  أهمية  عن  الوزير  وتحدث 
تدير  التي  النفط  شركات  نشاطات  لمختلف 
العديد  احتضان  في  ودورها  بحرية،  عمليات 
واقترح  العمليات،  لهذه  اإلمداد  قواعد  من 
عمل  ورشة  عقد  ليبيا  لدى  تونس  سفير 
في  النفطية  بالصناعة  المعنية  الجهات  بين 

البلدين.

تراجع اإلنتاج النفطي
وكان اإلنتاج الليبي قد شهد انخفاضًا خالل 
األيام األخيرة، فبعد أن سجل مليونا و200 ألف 
و185  مليون  إلى  تراجع  أسابيع،  قبل  برميل 

ألف برميل األحد الماضي.
إنتاج  أن  إلى  النفط  مؤسسة  وأشارت 
المكثفات بلغ 47 ألف برميل، األحد، فيما بلغ 
الطبيعي  للغاز  المحلي  االستهالك  إجمالي 

مليارًا و83 مليون قدم مكعب.
الطبيعي،  للغاز  المحلي  االستهالك  وتوزع 
بواقع 848 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة 
العامة للكهرباء، و139 مليون قدم للمؤسسة 
الوطنية للنفط، و62 مليون قدم لصالح مجمع 
األخرى،  الصغيرة  والمصانع  والصلب  الحديد 

و34 مليون قدم لمصانع األسمنت.

»هل تستفيد ليبيا من أزمة الطاقة التي تهدد 
دون  باإليجاب،  اإلجابة  كانت  ربما  أوروبا«، 
عادية،  حالة  في  البالد  كانت  لو  تفكير،  أدنى 
المضطربة  واألمنية  السياسية  الظروف  لكن 
صعبة،  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  تجعل 

ومرتبطة بتحسن الظروف مستقباًل.
إيطاليا  مثل  أوروبية  دول  اتجهت  أن  فبعد 
كان  وأنغوال،  والكونغو  الجزائر  من  كل  إلى 
أسهل لها التعاون مع ليبيا، لكن األوضاع في 
مشروع  هو  وها  ذلك،  على  تشجع  لم  البالد 
مقترح جديد يجد الظروف األمنية والسياسية 
أنبوب  خط  مشروع  وهو  أال  طريق،  في  عثرة 
إلى  نيجيريا  من  الغاز  ينقل  للصحراء،  عابر 

أوروبا ويمر عبر ليبيا.
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتلقت 
أنبوب  بشأن  والغاز  النفط  وزارة  من  دراسة 
النيجيري المقرر له إمداد أوروبا بالغاز،  الخط 
وفق ما أعلن الوزير محمد عون األحد الماضي 

في مؤتمر صحفي بطرابلس.

ليبيا نقطة عبور للغاز؟
السلطات  وضعته  الذي  السيناريو  وحسب 
له  المخطط  الجديد  الخط  سيغادر  المعنية، 
أن  قبل  ليبيا  ثم  النيجر  ويعبر  نيجيريا،  من 
يصل إلى أوروبا. وهو المسار الذي يتعارض مع 
ما قررته كل من الجزائر ونيجيريا والنيجر في 
مشروع خط األنابيب العابر للصحراء المعروف 
اختصارا باسم »نيغال« الذي يمر عبر الجزائر 

وصواًل إلى أوروبا.
وتبقى فرص رؤية مشروع خط أنابيب الغاز 
النيجيري- الليبي المحتمل النور ضئيلة للغاية 
حول  استكشافية  مناقشات  بدء  رغم  حاليًا، 

جدواه مع نيجيريا.
ليبيين  مسؤولين  بين  المناقشات  وجرت 
حول  األفارقة  النفط  ووزراء  ونيجيريين، 
عُقد  وزاري  اجتماع  خالل  المقترح،  المشروع 
األفريقيين؛  البترول  منتجي  بمنظمة  أخيرًا 
لكن أكثر ما يعيق المشروع هو السياق األمني 
في ليبيا الذي يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق 
النفط  قطاعي  تطوير  في  الدولة  طموحات 

والغاز.
ونيجيريا  الجزائر  وقعت  المقابل،  وفي 
جديدًا  اتفاقًا  الماضي  يوليو   28 في  والنيجر 
ينص على البدء رسميًا في إنجاز مشروع أنبوب 
كيلومتر،  آالف   4 للصحراء، بطول  العابر  الغاز 
لنقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى السواحل 

الجزائرية تمهيدا لتصديره إلى أوروبا.
الماضي، أطلقت في  16 فبراير  وقبلها في 
المشروع،  تنفيذ  خطة  نيامي  النيجر  عاصمة 
حيث شُكل فريق عمل إلطالق تحديث دراسة 
الدول  من  الحيوي  المشروع  لهذا  جدوى 

الثالث.

نيجيريا توسع خياراتها
نيجيريا ودول غرب  مع  المغرب  كما وقعت 
تفاهم  الجاري مذكرة  16 سبتمبر  في  أفريقيا 
رغم  أوروبا،  إلى  عابر  غاز  أبوب  لتأسيس خط 
المشروع  تعترض  قد  لوجستية  صعوبات 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الظروف السياسية واألمنية أكبر عائق..

 وزارة النفط تتلقى دراسة 
حول إنشاء أنبوب نيجيري 

ينقل الغاز إلى أوروبا عبر ليبيا

 إنتاج النفط الليبي يتراجع 
إلى مليون و185 ألف 

برميل



التنظيمات السياسية في 
ليبيا 1969-1952 )6(

سالم الكبتي

رأي

 الشخصية   الليبية   مفهوم 
ودليل   وعمل

»التعليم العالي«.. إنتاج النخب
 أم نقيضها؟

أمين   مازن

آمنة القلفاط

وكما   أوقعتني   عشوائية   البحث   عند   الجلوس  
 أمام   الشاشة   الصغيرة   في   الندوة   التي   بُثت  
 من   بنغازي   حــول   المثقف   اإلصالحي   الكبير  
 عبدالمولى   دغمان  - طيب   اهلل   ثراه-   فأشاهد  
تيسر   لي   أن   أشاهد ،  وأملي   من   جانبي   ما   ما 
ــالؤه   عما   لــدى   عن   ذلــك   الرجل   تيسر   لي   إم
 الــذي   دافــع   عن   نضجه   في   األسابيع   األولــى  
 مــن   ســقــوط   الــنــظــام   الملكي   فــي   سبتمبر  
   1969، وجدتني   في   األيــام   الماضية   أعيش  
 نفس   الظروف ،    وأنــا   أشاهد   عبر   شاشة   ليبيا  
 األحرار   حلقة   من   حلقاتها   التي   تناولت   بعض  
 األسئلة   الوطنية   بمشاركة   عدد   من   المهتمين  
 استوقفني   منهم   األعزاء – مع   حفظ   األلقاب– 

 منصوربوشناف  و  رضــا   بن   موسى     وجمعة  
 عتيقة   وتعرض   هذا   األخير   لدعوة   الشخصية  
 الليبية   الــتــي   ارتبطت   رسمياً   بالسياسي  
 والمثقف   الليبي   عبد  الحميد   البكوش ،  عند  
 ترؤسه   للحكومة   الليبية   في   شهر   أكتوبر 67، 
أن     بدأت   في   وبعد   مشاركة   في   الحكم   سبق 
 العام   الــرابــع   والستين   بحمل   حقيبة   وزارة  
به   منذ   انــدالع   أحــداث    العدل،   وموقف   جاهر 
 الطلبة   التي   رافقت   سقوط   حكومة   الدكتور  
 محيي   الــديــن   فكيني،  فرأيتني   فــي   حاجة  
سبق   أن   أدليت   به   في   الندوة    إلى   إعــادة   ما 
 التأبينية   التي   انتظمت   بمركز   الجهاد   عقب  
السيد    حلول   السابع   عشر   من   فبراير   وترؤس 
 علي   زيدان   للحكومة   وكنا   يومئذ   نتحرك   عبر  
 تجمع   فكرنا   أن   ندعوه   بضمير   الوطن،   واعتبره  
 مدير   المركز   ضمن   مشروع   التاريخ   الليبي   في  
 مئة   سنة   وقد   شاركنا   يومئذ   الدكتور   عتيقة  
 والــمــرحــوم   عــبــد  اهلل   شــرف   الــديــن   واألســتــاذ  

 إبراهيم   الهنقاري.
 وحرص   السيد   علي   زيدان   أن   يحضر   ويبارك  
 المنشط   ويجيء   كريمات   المرحوم   عبد الحميد  
 ووالدتهن   الالتي   حضرن   من   المهجر   ودون  
 التخلي   عن   الحق   وباألحرى   الواجب   في   تدقيق  
 المعلومة   مــن   حيث   أسبقية   الحديث   حــول  
 الشخصية   الليبية   كمبدأ   وطريقة   للتناول   وشعار  
تحدث   به   األستاذ    يخص   المرحلة،     وال سيما   ما 
 عبد اهلل   القويري   في   كتابه   الــوقــدات  وتوأمه  
 أشياء   بسيطة   ومعنى   الكيان   والقائمة   أكبر   من  
 أن   تحصى   وما   نشرته   جريدة   الميدان   طيلة  
 السنوات   الخمسة   التي   عاشتها   وكــان   كاتب  
بن    هذه   السطور   دائم   الوجود   والمثقف   رضاء 
يعرفه   غيره   عنها   وعن   ال   موسى   الذي   يعرف   ما 
 الشخصية   الليبية   وغيرها   من   القضايا   التي  
 طالما   انفردت   بإثارتها   ودفــع   العاملون   فيها  
 الثمن   غالياً   والذي   يعترف   به   الخصوم،   وبالجملة  
 ،فــإن   البكوش   لم   يغفل   وهو   يثير   الشخصية  
تعني   االنفصال   عن    الليبية   أن   يؤكد   أنها   ال 
سيما   ترمى   إلى   معاداة   العرب   وال   المحيط   وال 
 دول   الجوار   ألن   ذلك   ليس   من   مصلحة   ليبيا   إال  
تحتاج   إليه   تروم   فقط   سوى   تحقيق   ما   أنها   ال 
 من   شروط   البقاء   وأسباب   الحكمة   من   السعادة  
 ومع   أنه   قد   بدأ   مشروعه   اإلصالحي   منذ   عودته  
 إلى   وزارة   العدل   في   حكومة   السيد   حسين   مازق  

األيــام  خــالل  الناس  استوقفتا  محطتان 
في  العالي  بالتعليم  تتعلقان  الماضية 
منصات  على  النقاش  خــالل  من  بــالدنــا. 
آراء  اجتمعت  ــمــاعــي،  االجــت ــواصــل  ــت ال
المهتمين حول الموضوع على وصف وزارة 
الخبرة  وقلة  األداء  بسوء  العالي  التعليم 
وحجم  الوظيفي  بالوصف  اإللمام  وعــدم 
ليبيا  في  بها  والمنوط  منها  المنتظر  الدور 
ناجحة  بناء دولة  التي تتلمس طريقها نحو 

وذات شأن.
وظيفته  تقتصر  ال  الــعــالــي  التعليم 
الوظيفي  للمستقبل  الطالب  تهيئة  على 
هي  ســمــوًا  األكــثــر  المهمة  بــل  فحسب، 
الوعي  درجــة  ورفــع  الطالب  إدراك  ــادة  زي
في  فعال  دور  لهم  صالحين  كأفراد  لديهم 
النهوض  من  يمكنهم  بما  مجتمعاتهم 
كافة  عــلــى  ــم  ــه أدائ ــان  ــق وات بــبــالدهــم 
المؤسسة  هو  العالي  التعليم  المستويات. 
الصف  شاغري  وتهيئ  الطالب  تصقل  التي 

األول للوظائف المهمة.
الناس  تناولها  التي  ــى  األول المحطة 
البعثات  قوائم  هي  واالستنكار،  بالغضب 
عائالت  أسماء  تحمل  جاءت  التي  الخارجية 
أسرية.  رحــالت  قوائم  وكأنها  مجتمعة، 
تمثل  عليه  جاءت  الذي  بشكلها  القوائم 
للوزارة  الوزاري  األداء  يشوب  الذي  الفساد 
التعليم  بوزارة  المنوطة  المهمة  المعنية. 
تحمل  أن  وهي  اسمها،  من  منبثقة  العالي 
وتقدم  العالي  للتعليم  الفعلي  المعنى 
بالعلم  يرتقي  ــذي  ال والنموذج  الــقــدوة 
أن  األسمى  مهمتها  شعلته.  يحمل  وبمن 

 الثانية   بإقدامه   على   تصفية   سلك   القضاء   كما  
ــام   وصاحبها   المحامي    شهدت   له   جريدة   األي
 عبد اهلل   شرف   الدين   رويت  شخصياً   تثمينا   غير  
 قليل   من   المستشار   واألديب   رجب   الماجري   رحمه  
 اهلل   لإلجراء   المتعلق   بتصفية   سلك   القضاء   من  
 الذين   أثبتت   جميع   التقارير   وجوب   تصفيتهم  
 وأقره   على   ذلك   رئيس   الوزراء   السيد   حسين   مازق  
 المشهور   أكثر   من   سواه   بالتمهل   والحذر   من  
 تصفية   الحسابات   ووجد   دعماً   أكبر   من   السيد  
يتبع  حتى   البدري   إال   أنه   لم   يكد   يمتلك   القرار 
من   والتحذير  الليبية  الشخصية  بصدد  أثاره  ما 
 المبالغة   اإلعالمية   الساذجة   والمدح   الشخصي  
 المنفر   للملك   ناصحاً   بالتوقف   عند   تواضعه  
كان   يتمنى   سيادته    وتسامحه   وباألحرى   كل   ما 
 في   العهد،   لقد   أقدم   على   صرف   عالوة   السكن  
 للموظفين   كافة   وإلغاء   مبدأ   التأجير   الناتج   عن  
 تنقل   الحكومة،   كما   عدل   قانون   الضرائب   موجداً  
 النظام   التصاعدي   لما   في   ذلك   من   المشاركة  
 في   تنمية   موارد   الدولة   وتبرير   النشاط   الفردي  ، 
 واقترب   من   التعليم   ليخطو   فيه   خطوات   غير  
 مسبوقة،   بدأت   بترقية   كوكبة   من   المؤهلين  
 ليضمن   لهم   اللحاق   بسابقيهم   الذين   أخذوا  
 أكثر   من   حقوقهم   وحال   وجودهم   دون   هؤالء  
 الذين   دفع   بهم   والذين   لم   يكن   الدافع   إليهم  
 حس   القبيلة   ونداء   الشلة   أو   أية   مصلحة   تخرج  
 عن   إطار   العمل   واقتحم   موضوع   المناهج   فأدخل  
 اللغات   األجنبية   إلى   المرحلة   االبتدائية   حرصاً  
 على   اللحاق   بالعالم   ووضع   حد   للصعوبات   التي  
 طالما   واجــهــت   المؤهل   الليبي   وهــو   يغشى  
 جامعات   العالم   فيصطدم   بحاجز   اللغة   فال   يكون  
 أمامه   إال  زيادة   الوقت   أو   العودة   من   حيث   أتى   أو  
 التوجه   للبالد   العربية،   كما   عدل   قانون   السلك  
 الدبلوماسي   الــذي   أمكن   بموجبه   اختيار   ثلة  
 من   المؤهلين   المستنيرين   طالباً   من   الجهات  
 المختصة   استصدار  المراسيم   الملكية   الالزمة  

 في   الخصوص.
وقف   على   بعض   التلكؤ   لم   يتردد   في     وعند  ما 
بيده    التوجه   الى   الملك   ومقابلته   فال   يخرج   إال 
ذهب   من   أجله،   لقد   تم   ذلك   كله   في   فترة    ما 
 لم   تزد   على   العشرة   أشهر   مُنيّ   فيها   بأكثر   من  
تقدم   به   في   مجال   اإلصالح،    مماطلة   أعاقت   ما 
 وكانت   أكبر   معاكسة   تلك   التي   تمثلت   في   رفض  
 قانون   جمعية   البر  و المساعدات   االجتماعية   التي  
 اختار   لرئاستها   األستاذ   عبد  اللطيف   الشويرف  
 ومساعدين   من   بينهم   األستاذ   عامر   البكوش  
ــد   حـــددث   مهمتها   فــي   استقطاب   جميع    وق
 القادرين   دون   أي   تأثر   بما   يشاع   عن   التوجه  
 السياسي   وكان   الهدف   متمثالً   في   ملء   الفراغ  
من   سبيل   إلى   ملئه   إال    الذي   تعيشه   البالد   وما 
 بمشاركة   أمثال   الشويرف   ومن   على   شاكلته،  
  إنها   السياسة   التي   بدأت   في   مجال   التخطيط  
 واالقتصاد   باقتناع   الدكتور   علي   عتيقة   والذي  
 أفلح   في   دعــوة   بعض   العاملين   في   الشركات  
 إلى   الدخول   لسلك   الحكومة   في   مناصب   قيادية  
 من   يحضرني   منهم   المرحوم   عبدالكريم   بلو  
 وأحمد   األطرش،   والحق   أن   ميزة   الرجل   تشهد  

الطالب  بين  علمية  بيئة  خلق  على  تساعد 
من  ليصل  الشريف،  التنافس  على  قائمة 
المناصب  تقلد  من  تمكنه  بجدارة  يستحق 
وجعلها  ببلدهم  للنهوض  بكفاءة  العليا 

أفضل.
السرقات  تناولت  الثانية،  المحطة 
ونسبتها  بالكامل  اآلخرين  ألعمال  األدبية 
مراعاة  دون  الفكرية،  ملكيتها  يدعي  لمن 
تدعم  التي  المشروعة  االقتباس  أصــول 
بإنصاف  المصدر  إلــى  وتشير  ــدراســة  ال
السرقات  أكاديميًا.  عليه  متعارف  هو  كما 
مــن مجالت  جـــاءت  ــمــذكــورة  ال ــة  ــي األدب
غير  علمية  درجات  صاحبها  لينال  جامعية 
السرقة  صاحب  فإن  الواقع  في  مستحقة؛ 
جدير  وغــيــر  للمساءلة  عــرضــة  ــة  ــي األدب

األكاديمية. بوظيفته 
للمجتمع  ضــررًا  أكثر  األدبية  السرقات 
في  األولوية  لها  سيئة  نماذج  تقدم  ألنها 
وينخر  الفساد  يعزز  بما  الوظيفي  السلم 

الدولة. مؤسسات 
أعمال  نسخ  في  جــاءت  التي  السرقات 
المجالت  مسؤولية  عدم  على  تدل  كاملة، 
الجامعات  بعض  من  الــصــادرة  العلمية 
وجهل  المسئولية  حس  وانعدام  الليبية 
التحقق  دوليًا.  عليها  المتفق  النشر  بقواعد 
النشر  قبل  المنشورة  لألعمال  والتقصي 
فقط  ليس  الناشرة،  المجلة  مهمة  هو 
العلمية  والجدوى  بل  المحتوى،  حيث  من 
جاء  لما  مساهمته  ومدى  المنشور  للبحث 
أو  والــزيــادة  االبتكار،  أو  بالتحليل  قبله 

النقد.

 عليه   حماسته   لحمل   المسؤولية   واتخاذ   القرارات  
ــب   التأريخ   يدعوني   إلى   الصعبة،   ولعل   واج
التوكيد   بأنني   لم   أقترب   منه   إال   بعد   خروجه   من  
نشرت   في   جريدة   الميدان    رئاسة   الحكومة   وما 
 من   مقاالت   حول   الشخصية   الليبية، وكان   آخرها  
 مقال   بعنوان   عودة   إلى   الشخصية   الليبية   وصفت  
 فيه   بعض   األسئلة   االستنكارية   حــول   صمت  
كانوا   يهللون   للشخصية    الكثير   من   الذين 
 الليبية   ويستنكرون   التذكير   بكتابات   سابقة،  
 وكان   أن   بادر   الرجل   بدعوتي   إلى   جانب   األستاذ  
 عبداللطيف   بوكر   لغداء   عمل   حدده   في   وجبة  
 بازين   وأفاض   فيه   عن   المخاطر   التي   تهدد   البلد  
 بانتهائه   في   بعض   المشاريع   الوحدوية   التي  
 لن   يكون   لليبيين   فيها   أي   دور،  لقد   كان   والحق  
 يقال   مستشعراً   للخطر   وقد   شجعني   انفتاحه   على  
 التواصل   معه   إلى   أن   فاجأنا   ذلك   الخريف   والذي  
 سبقته   حالة   من   الرقابة   شملت   صديقنا   الراحل  
 المرحوم   بشير   القنين   على   أثر   المنشورات   التي  
 مألت   البالد   وروج   البعض   أنها   طبعت   في   وكالة  
 األنباء.   إنها   الرقابة   التي   لم   تترك   إال   بسقوط  
 النظام   الملكي   واقتياد   عبد  الحميد   إلى   السجن  
تيسر   ويخرج   فال    ضمن   من   اقتيد   ليقضي   ما 
 يبقى   بعد   اإلفراج   أكثر   من   سنتين   وبعد   مقابلة  
 رسمية   ُأذن   له   فيها   بالسفر   ومكنه   المرحوم  
عامر،   لقد   كتب   الرجل   قصيدته    طه   الشريف   بن 
 الشهيرة   اسأليني   عن   بالدي   التي   لحنها   الفنان  
 سالم   قدري   وأسمعها   للكثير   من   أصدقائه   دون  
 أن   يتمكن   من   تسجيلها   وطلب   من   الكاتب  
 صادق   النيهوم   الدخول   في   سلك   الحكومة   وأمر  
 باستحداث   مرآة   الصحافة   إلذاعة   ما ينشره   ُكتَّاب  
 ليبيا   وكان   شديد   الحرص   على   أن   يحظى   مثقفو  
 ليبيا   من   ُكتَّاب   وفنانين   بما   يستحقون   من  

 النجومية،    
وكان   دائبا   إلى   االستشهاد   بالمثل   المعروف  

 »اللي   يشوف   قمح   الناس   مايبددش   شعيره« .  
وعسى   أن   تكون   هذه   الحلقات   التي   شملت  
شملت   فكرة   الشخصية   الليبية   كما    ضمن   ما 
 تناولها   المتحدثون   الذين   نحيي   فيهم   هذه  
 اللفتة،  ونأمل   أن   تكون   بهذه   المقاربة   قد  
 ضفنا   شيئاً   لما   طرح   ونحفز   من   سواهم   على  
يحفل   به   تاريخنا    المزيد   من   التدبر   حول   ما 
يمكن   استخالصه    السياسي   من   األحداث   وما 
ــا   إليها    مــن   الـــدروس   لليبيا   الــغــد   كما   دع
 عبد الحميد   البكوش   وهــو   يدعو   للشخصية  
 الليبية   في   حزمة   من   القوانين   والقرارات   فيما  
 كانت   العقلية   الساذجة   تمهد   الطريق   للتغيير  
لبث   أن   فجّر   ذلــك   الخريف،   ليبدأ   ــذي   ما   ال
 بتوقف   البث   اإلذاعي   ويعلن   قبل   ذلك   البيان  
واضعاً   حداً   الختزال   الوطن   في   ليبيا    رقم  »1«   
 اإلدريس   لتصدق   نبوءة   عبد  الحميد   البكوش  
 وهو   يشبّه   الكيان   الليبي   بحائط   الكرتون  
يحتاج   إال   لمغامر   يضربه   ليتهاوى   من    الذي   ال 
 أوجه   تحت   تأثيرالضربات   التي   لم   تتوقف   وال  
 أحد   يعرف   كم   ستستمر،  وعود   على   بدء   أنهى  
 فأقول   بصدد   الشخصية   الليبية   إنها   مفهوم  

 ودليل   عمل . 

حرص   السيد   علي  
 زيدان   أن   يحضر  
 ويبارك   املنشط  
 ويجيء   كريمات  

 املرحوم   عبد الحميد  
 ووالدتهن   الالتي  

 حضرن   من   املهجر  
 ودون   التخلي   عن  

 الحق   وباألحرى  
 الواجب   في   تدقيق  

 املعلومة   من   حيث  
 أسبقية   الحديث   حول  

 الشخصية   الليبية 

السرقات األدبية 
أكثر ضررًا للمجتمع 

ألنها تقدم نماذج 
سيئة لها األولوية في 

السلم الوظيفي بما 
يعزز الفساد وينخر 

مؤسسات الدولة
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األدبية  الــســرقــات  كشف  أن  العجيب 
صفحة  من  الـ»فيسبوك«،  طريق  عن  تم 
شخصية  وهــو  المعمري  سليمان  السيد 
المعمري  السيد  إعالمية من سلطنة عمان. 
األصلي  الناشر  واسم  المسروق  البحث  نشر 
البحث.  نشرت  التي  والمجلة  والجامعة 
كم  تكشف  عربية  دولة  من  عامة  شخصية 
التجاوزات والسرقات األدبية في مؤسساتنا 
المواطن  يتساءل  والدينية.  العلمية 
الناشر  وعي  قلة  عن  يحدث  لما  المراقب 
أصل  من  شديدة  ببساطة  ليتأكد  لألبحاث 
في حدود  االقتباس  ودرجة  المنشور  البحث 
ولصق  نسخ  وليس  دوليًا،  بها  المسموح 
الناشرة  والجهة  للجامعة  مهين  بشكل 

والدولة التي صدر من جامعاتها.
إن  المحاسبة،  وقلة  الفساد  انتشار  مع 
الدراسية  البعثات  تبدو  انعدامها.  نقل  لم 
في  العمل  أو  لــلــخــارج  الطلبة  ــاد  ــف وإي
المنفذ  هو  الخارج  في  الليبية  السفارات 
هنا  كــانــت.  وسيلة  بــأي  المتاح  الوحيد 
اإلشراف  من  العالي  التعليم  وزارة  تتحول 
بدول  أسوة  مهامها  لتأدية  الجامعات  على 
ومحسوبية  ورشوة  فساد  أوكار  إلى  العالم، 
عملها  إطار  في  تدخل  ال  أجندات  وتنفيد 

عليه. المتعارف 
حيث  من  صغيرة  قرية  اليوم  العالم 
المعلومة، وفشل من هم  التواصل وانتشار 
على رأس وزارة بحجم وزارة التعليم العالي 
خافيًا على  يعد  لم  لمنصبه  استغالله  وسوء 
خلل  إصــالح  يتم  كيف  انتظار  وفــي  أحــد، 

الحجم. بهذا 

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

السنة السابعة
العدد 358

اخلميس
3 ربيع األول 1444 هـ
29 سبتمبر 2022 م

استقطاب  من  بالفعل  تحسست  المختار  عمر  جمعية  أن  العموم  وجه  على  حصل  والذي 
اإلخوان الثالثة لمجموعات كبيرة من شبابها الذين تحولوا منها ومن فرقتها الكشفية 
ربما هي شيء  السياسية.  الغيرة  ربما هي  للنظر.  واضحة  بسرعة  اإلخوان  إلى مجموعة 
مع  ببنغازي  حل  الذي  الجديد  التنظيم  هذا  ضد  الواقع  في  الجمعية  موقف  وظل  آخر، 
انضمام مزيد الشباب وتكوين )األسر( منهم وفقًا لنشاط اإلخوان المعروف في تنظيمه 

لألفراد بشكل عام.
ظل  فقد  الطرفين،  بين  مصادمات  أو  عنف  أي  يصاحبه  لم  حصل  الذي  النفور  وهذا 
النفورعلى  يناقض ذلك  الذي  األمر  االنسجام،  الجميع يحتفظون بعالقات ودية غاية في 

أرض الواقع.
على  بقوا  وأخوة  وأقــارب  بل  أصدقاء،  لديه  الجمعية  من  تحول  الذي  الشباب  كان 
حالهم في دار »ابن لقمان« )الجمعية( وظل المصريون، عزالدين إبراهيم وجالل سعده 
المناسبات  من  الكثير  ويحضرون  الجمعية  قيادات  من  تقدير  محل  الشربيني،  ومحمود 
الظروف، وغدا األمر يعتبر لدى األطراف  االجتماعية ويتزاورون على نطاق واسع في كل 
اإلخوان،  تنظيمات  نظامها  في  تشبه  نفسها  الجمعية  بأن  للجمعية  المناقضة  األخرى 
أن  على  التوكيد  ويكفي  الصحيح.  التقييم  عن  بعيدٌ  وهو  سليمًا  يكن  لم  وذلــك 
مجموعات من الجمعية كانت بصريح العبارة تناقض وال تتفق مع التنظيم الطاريء على 

بنغازي وما حولها.
الحدود،  عبر  القادمون  الثالثة  هؤالء  استقطبهم  المدينة  في  الشباب  من  الكثير  إن 

الذين ظلوا في ضيافة األمير وحمايته ال يمسهم أحد بسوء.
التعليم  تتلقى  التي  المستويات  كل  فشمل  االستقطاب،  هذا  ازداد  األيام  مرور  ومع 
خارج  الجامعات  في  المواصلة  ثم  الثقافة،  مرحلة  أو  الثانوية  خاصة  مراحله،  كل  في 
عوالم  فيه  رأوا  الذي  النشاط  واستهواهم  بهرهم  الذين  األفراد  عديد  ضم  كما  ليبيا، 
الربع  وعروق  خليفة،  وسيدي  وقنفودة  قاريونس  في  الضواحي  إلى  كالرحالت  جديدة، 
التطوعية  والخدمة  الصباحية  الرياضة  وممارسة  وغيرها،  المدينة  البحر شرق  على شط 
المصاحبة  األجواء  وسادت  المستمرة،  الرحالت  تلك  في  لألسر  وفقًا  الثقافية  واألنشطة 
في  المثل  هؤالء  أغلب  وأعطى  اآلخرين  أجل  من  والتضحية  الجماعة  روح  ذلك  لكل 
ومواعظ  خطب  تأسرهم  ذلك  كل  في  وكان  المساجد،  في  الصالة  وحضور  االستقامة 
الثالثة  قيام  إلى  إضافة  المدينة،  وسط  الدراوي  جامع  في  المشهورة  إبراهيم  عزالدين 
العربية واإلنجليزية بعد  واللغتين  والثقافة اإلسالمية  التوعية واإلرشاد  بفتح دروس في 
ولوحظ  العرودي.  مقهى  أعلى  البلدية  ميدان  في  بها  يقطنون  شقة  لهم  خصصت  أن 
الدروس  هذه  على  الغالب  في  المداومين  الحاضرين  بين  من  بأن  المقام  هذا  في 
يهودية  سيدة  من  والمتزوج  بنغازي  في  المباحث  يدير  الذي  )فنلي(،  المستر  واللقاءات 
يدور  ما  ومتابعة  األمني  السياق  في  يندرج  أنه  البد  منه  الحرص  وهذا  فلسطين.  من 

بعين مباشرة وقريبة من الحدث في ميدان البلدية.
شبابًا  المدينة،  سكان  لدى  بالتعليم  بالنهوض  والمبادرة  التطوع  هذا  أن  والحقيقة 
محمد  السيد  وراءها  كان  التي  الليلية  الفصول  خالل  من  قبلئذٍ  بنغازي  شهدته  وكبارًا، 
بعيدة  تكن  لم  برعاية  الشريف  مبارك  ومحمود  الفالح  إبراهيم  ومحمد  حويو  العالم 
المدارس  في  بالحماس  المليء  التطوع  هذا  استمر  وقد  المختار،  عمر  جمعية  عن 
بجهود  استمر  واألبيار(..  وأجدابيا  )فرزوغة  المجاورة  المناطق  وعديد  بنغازي  في  الليلية 
الليبية  الجامعة  وطلبة  والمثقفين  الليبيين  المعلمين  من  والوطنية  النظير،  منقطعة 
التطوعي  التعليم  ذلك  الليبية  الحكومة  ضمت  عندما   1963 العام  حتى  تأسيسها  منذ 

وجعلته رسميًا له إدارة تمنح المرتبات.
شرعت  حين   1951 العام  أواخر  في  أيضًا:  بذلك  الثالثة  اهتمام  يبين  جانب  وفي 
زكاتها  من  ترصد  أن  رأت  الختامية،  حساباتها  قفل  في  السنوسي  عابد  اهلل  عبد  شركة 
من  الكثير  فهناك  ذلك،  الضرورة  اقتضت  حيث  التعليم،  باسم  ومجزيًا  محترمًا  مبلغًا 
لظروف  عنها  ينقطعون  ثم  الدراسة،  من  معينة  مرحلة  إلى  يصلون  الفقراء  التالميذ 
التعليم  المعيشة القاسية، واضطرارهم إلى العمل، وهنا تكونت لجنة صار اسمها )لجنة 
األشهب  والسنوسي  الكوافي  خليل  الشيخ  وعضوية  عابد  اهلل  عبد  برئاسة  الشعبي( 
محمود  اللجنة  سكرتارية  تولى  فيما  السعداوية،  ومحمد  المهدوي  إبراهيم  واألستاذين 
الشربيني أحد اإلخوان الثالثة الذي كان يعمل في الوقت ذاته محاسبًا بالشركة، وبدأت 
الثانوي  المنهج  بها  يدرس  ثانوية  ليلية  مدرسة  بفتح   1952 العام  في  عملها  اللجنة 
بنغازي  وصلت  قد  كانت  التي  المصرية  البعثة  من  أساتذة  تعليمه  على  ويقوم  العادي، 
سافر  وعندما  التجارية،  العلوم  لتعليم  تجاريًا  معهدًا  اللجنة  فتحت  كما   1948 العام 
جمعية  رئيس  عامر  بن  مصطفى  األستاذ  اللجنة  ضمت   1954 العام  ورفيقه  الشربيني 

عمر المختار وأصبح نائبًا لرئيسها.
قام  والــدروس  التعليم  خالل  من  الدائبة  الثالثة  هؤالء  ألنشطة  مثال  والواقع 
احتواهم  الذين  تالميذهما  من  متطوعين  مع  الشربيني  ومحمود  إبراهيم  عزالدين 
اإلدارة  إلى  المدرسة  ضمت  الحقة  فترة  وفي  واحد،  عام  لمدة  بالتدريس  التنظيم 
الثانوية  مرحلتهم  دراســة  الستكمال  طلبتها  بعض  وأوفــد  الرسمية،  الحكومية 
اإلخوان  هؤالء  فيها  نشط  التي  الشعبية  اللجنة  هذه  قامت  كما  بمصر.  حلوان  في 
العديد  وإكساء  الفقراء  للطلبة  التبرع  طريق  عن  شهرية  مالية  مساعدات  بتقديم 
 1952  -  1951 الدراسي  العام  في  طردوا  الذين  للطلبة  المعونة  يد  ومدت  منهم، 
ومشاركتهم  السياسي  نشاطهم  بسبب  بنغازي  في  الرسمية  الثانوية  المدرسة  من 
في  أغلقت  كانت  التي  المختار  عمر  جمعية  مع  التعاطف  أو  واالرتباط  التظاهر  في 
دروسًا  لهم  المدرسة  فأعدت  الكبار،  رموزها  من  مجموعة  وسجن   1951 يوليو 
اسمها،  يحمل  الــذي  الزقاق  في  بالروين  عائلة  بيوت  أحد  في  ليلية  خصوصية 

جميعًا. ونجحوا  االمتحان  من  يحرموا  ال  حتى  بوغولة  من سوق  المتفرع 
وأصحاب  الــبــارزة  بالشخصيات  يهتمون  ظلوا  الوقت  ذات  في  الثالثة  ولعل 
من  حتى  به  يشعرون  الــذي  فراغهم  اختفى  الذين  الشباب  هــؤالء  من  المواهب 
األفكار  لهذه  أغلبهم  تحمس  لقد  المختار.  عمر  جمعية  في  السابق  نشاطهم  خالل 
الفساد  مظاهر  على  وردًا  نفوسهم،  به  تحتفظ  عما  تعبيرًا  فيها  ووجدوا  الجديدة 

مساويء. من  مافيها  بكل  اإليطالي  االحتالل  فترة  أعقب  الذي  والتربوي  األخالقي 
 ،2008 العام  أبوظبي  في  أيضًا  أحاديثه  ضمن  إبراهيم  عزالدين  السيد  لي  ذكر 
بهؤالء  النهوض  هو  كان  الحقيقي  »الغرض  أن:  الماضية،  الحلقة  في  ذكرت  كما 
هذه  عن  وإبعادهم  األولــى،  بالدرجة  ومنهجه  وقيمه  باإلسالم  وربطهم  الشباب 
بين  الحقًا  الجهود  بتكاتف  وقــوي  األمــر  وازداد  المتوارثة،  والسلوكيات  المآثر 
عن  الطيبين  الشباب  بأولئك  النأي  هو  الثاني  »الهدف  أن  لي  ذكر  كما  الجميع«، 
ألدائها  الدائم  وتوجيههم  والصالة  الخير  إلى  والدعوة  والعصبيات،  المهاترات 
يقوم  كان  حيث  الجمعة،  وأيام  الصبح  صالة  أوقات  في  الــدراوي  جامع  في  جماعة 

واإلمامة«. بالخطابة  عزالدين  السيد 
بالتعليم  االهتمام  أن  مضت  التي  األسطر  في  ذكرته  لما  تعزيزًا  لي  القول  أكد  ثم 
ذكي  لطالب  مستوى  أعلى  من  كافة  المستويات  في  ومساعدتهم  الدروس  وإلقاء 
أحد  في  أو  الكهرباء  محطة  في  متواضع  عامل  أو  بسيط  لطالب  مستوى  أدنى  إلى 
مناهضة  أو  سياسي  غرض  أجل  من  تكن  لم  مبادرتهم  أن  أيضًا  وأكد  المقاهي. 
ينتهجون  كانوا  الثالثة،  أي  أنهم،  إلى  وأشار  األخرى،  للتنظيمات  الترصد  أو  الدولة 
تشوه  قال  كما  ظروف  وسط  والحكمة  بالدين  وااللتزام  الوسطية  مبدأ  الشباب  مع 
الكريمة  باآلية  واستشهد  العقل،  ألنها  والحكمة  اهلل،  شرع  ألنه  الدين؛  اإلسالم.. 

كثيرًا«. خيرًا  أوتي  فقد  الحكمة  يؤت  »ومن 
مقر  هناك  يكن  ولم  السلطات،  من  ومرأى  مسمع  وعلى  عالنية  األنشطة  كانت 
من  أيضًا  السلطات  تراقبه  وظلت  االنتباه،  استرعى  الذي  للنشاط  معروف  أو  ثابت 
ذلك  في  االستمرار  على مستوى خاص من  الشباب  يحذرون  رجاله  بعض  وكان  بعيد، 
وفي  والتوجيه،  النصح  خالل  من  يرددون  كانوا  كما  مستقبلهم،  على  حرصًا  النشاط 
في  الثالثة  مطاردة  المصرية  األمنية  الجهات  حاولت  المتالحقة  لألحداث  مواٍز  جانب 
ولم  الغتيالهم  المدينة  في  المحليين  عمالئها  أحد  وجندت  تتعقبهم  ظلت  بنغازي. 
التاريخ،  أدراج  في  القضية  وحفظت  مباشرة  عليه  القبض  ألقي  فقد  ذلك،  في  ينجح 
من  اثنين  لديها  ارتهنت  الثالثة  إيواء  على  حكومتها  من  ردًا  البعيدة  القاهرة  وفي 
تسلم  أن  مقابل  في  الوقت  من  فترة  الغناي،  ربه  وعبد  لنقي  بشير  هما  بنغازي  تجار 
األمر  ونوقش  تمامًا،  ذلك  والحكومة  األمير  ورفض  إليها.  الثالثة  أولئك  برقة  حكومة 
أيضًا  يستجب  لم  الذي  البرقاوي،  الوطني  المؤتمر  اجتماعات  في  أيام  مدى  على 
بال  النيران  فوق  مرجل  مثل  تغلي  عمومها  في  المنطقة  وظلت  المساومة،  لتلك 

توقف..
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زحمة يا دنيا زحمة

حق المعتقد مبدأ أقره، ويقره، الضمير اإلنساني الحي السليم. فهو حق أصيل، سلب هذا 
الحق من أي إنسان يسلبه إنسانيته حتمًا. إذ ليس من حق أي شخص، أو جهة أن تحدد، 
االمتثال  على  وتجبره  نبذه،  يجب  الذي  وما  به  اإليمان  عليه  يتوجب  الذي  ما  شخص  ألي 

واإلذعان لذلك، وإال فمصيره القتل.
بامتياز.  اإلنسانية  ضد  جريمة  وهي  األركان،  كاملة  جريمة  الحق  هذا  سلب  إن 

هذه الجريمة تؤدي بالبعض إلى ما يعرف
يعود  ال  وهنا  »التقية«.  مبدأ  وانتهاج  مضمومة،  صفة  هو  الذي  بـ»النفاق«، 
لتجنب  النفس  عن  مشروعًا  دفاعًا  يصبح  وإنما  أخالقيًا،  مذمومة  صفة  النفاق 
دافعًا،  المعتقد  يمنع حق  الذي  المجتمع  ما يصبح مذمومًا هنا هو سلطات  األذى. 
ال  كالمًا  البغاوات،  مثل  ــرددون،  ي »منافقين«  يصبحوا  أن  إلى  البعض  بهذا، 

يؤمنون به ويؤدون طقوسًا ال يرون أنهم ملزمون بتأديتها.
إن مصادرة حق المعتقد، عالوة على جرميتها، هي فعل عبثي. إذ ماذا يستفيد 
أي معتقد ديني من إجبار أشخاص لم يعودوا يؤمنون به على إرغامهم بالتظاهر 
الذين  الخلص  بأتباعه  االكتفاء  ديني  معتقد  ألي  واألفيد  فاألسلم  به.  باإليمان 
يؤمنون به إيمانًا صادقًا، ألن هذا يمكن المعتقد الديني المعني من أن يستدام 

متماسكًا وقويًا وواثقًا من صفائه وحيويته.
**

من  الرابع  في  األولى  الجنايات  بدائرة  مصراتة  استئناف  محكمة  فحكم  وإذن، 
الردة  الشهر الجاري بإعدام الشاب ضياء الدين أحمد مفتاح بالعو »إلصراره على 
اإلنساني  الضمير  في  القار  األصيل  الحق  هذا  يخالف  حكم  اإلســالم«.  دين  عن 

السليم.
فإذا  »يستتاب«  بالردة  »المتهم«  أن  عن  الحاالت،  مثل هذه  في  هناك حديث، 
محاولة  معناها  »االستتابة«؟!.  معنى  ما  لكن،  حدا«.  »يقتل  موقفه  على  أصر 
»إرغام« المعني على التوبة!. وطبيعة التوبة أن تكون طوعية صادرة عن وجدان 

صادق، وليست »إرغامية«. إذ في هذه الحالة ال قيمة لها من الناحية الدينية.
باشاغا  السيد  وحكومة  مصراتة  مدينة  ومستنيري  بعقالء  أهيب  إنني 
إلنقاذ  جادة  بحملة ضغط  القيام  والدولية  والعربية  الليبية  الحقوقية  والمنظمات 
أصياًل،  إنسانيًا  حقًا  مارس  أنه  من  أكثر  شيئًا  يفعل  لم  الذي  الشاب  هذا  حياة 
القوانين  تجرمه  الذي  وحياتهم،  وعقولهم  الناس  بوجدان  العبث  هذا  وإيقاف 
الدولية الموقعة عليها ليبيا، وبمقتضى هذا التوقيع تصبح قانونًا داخاًل في حزمة 

المحلية. القوانين 

عمر أبو القاسم الككلي سالم العوكلي

مدرسة الصابري

أحمد الفيتوري

والعتبار  الصابري،  بحي  البحر  شاطئ  على  نسكن  كنا 
الشتاء  فإن  البحر،  سطح  مستوى  تحت  مدينة  بنغازي  أن 
أكثر.  أو  مرة  الشاطئ،  على  التي  البيوت،  غرق  يعني 
الماء  مهرولين،  البرق  ضــوء  تحت  ساكنوها  فيخرج 
على  أبي  فيحملني  فيه،  أغــرق  أكــاد  درجــة  يتجاوزني، 
ومياه  فارتعد  الرعد،  سياط  رعبي  من  يزيد  مما  ظهره، 
تغسلنا.  البيت  ميزاب  ومن  السماء  من  تنسكب،  المطر 
كثيرا  البحر،  غضب  ومواجهة  لحمايتي  أبي  يفعله  ما  هذا 
على  أيضا  حملني  بالمدرسة،  التحقت  عندما  فعله  ما 
ما  الحالين  وفي  أختي،  حمل  ثانية  سنة  في  ثم  ظهره 

فعل، عنده ذوذ عن حياة ذريته عن حياته.
الصابري عمره ما ذل الفل/  الصابري عرجون 

زين على  زين  وياسمين/الصابري  ورد  الصابري 
من  فقراء،  مهاجرون  سكنه  شعبي،  حي  الصابري،  حي 
لكن  بنغازي.  مدينة  أطراف  من  وبدو  ليبيا،  وجنوب  غرب 
الصابري،  يُعد  بهم  من  أفريقي،  أصل  من  األهم، سكانه 
بـ»المرزكاوي«.  عرف  ما  ومنه  الشعبي،  للفن  مركزا 
الموسيقي  الفنون  في  الليبيين،  أشهر  كان  الحي،  ومن 

والسياسة. والرياضة  والثقافة،  اآلداب  وفي  والغناء، 
أكون من سكان حي كهذا.  بأن  ولهذا كنت محظوظا، 
إلى  الغرب،  في  زليتن  مدينة  من  أهلي،  يهاجر  وأن 
بالطرق  أيضا  يعج  كان  ما  الصابري،  حي  وفي  بنغازي 
األسمرية،  الزاوية  في  تربيت  صباي  في  فكنت  الصوفية، 
شهير  شيخ  األكبر  فجدنا  صوفية،  أصول  من  أني  العتبار 
»عبد  والــســودان:  ومصر  العربي  المغرب  في  معروف، 

األسمر«. السالم 
فيها  كان  التي  المملكة،  دولــة  في  تلميذا،  غــدوت 
يفك  أسرتي،  في  فرد  أول  كنت  وقد  إلزاميا.  التعليم 
التعليم،  على  حريص  األمي،  فأبي  أميته.  يمحو  أي  الخط 

المدرسون،  وأما  أيضا،  حريصة  الموارد،  فقيرة  والدولة 
الجيل  فيها  نحن  نهضة،  رواد  أنفسهم،  اعتبروا  فقد 
حرص  وجدت  االبتدائية،  المدرسة  في  هذا  من  الصاعد. 
فيما  صار  من  السحاتي«،  »إبراهيم  منهم  المعلمين، 
المعلمين  نقيب  ثم  الليبيين،  المعلمين  نقيب  بعد 
رئيسا  جعلني  السحاتي«،  »إبراهيم  المعلم  هذا  العرب. 
االبتدائية،  الخامسة  السنة  في  حائطية  جريدة  لتحرير، 
بمساعدة  فيها،  أكتب  وكنت  »الشروق«،  اسمها  أذكر 
المعارض  العربي،  القومي  المعلم  هو  ومراجعته،  معلمي 
المعلمين. نقابة  تأسيس  في  أسهم  من  الملكي،  للنظام 

األولــى  مكتبتي  أنشأت  المدرسة،  ــيء  أج أن  وقبل 
اللبان  كهدية،  حصولي  أو  شرائي  أثر  من  الصور،  من 
فنانة،  أو  لفنان  بصورة  المرفقة  »المستكة«،  الحلو 
العربية  السينما  في  الستينيات  مطلع  المشهورين  من 
والمقامرة  اللعب،  من  بالصور  أغنيتُها  وقد  واألميركية، 
وحتى  ُأرجــع،  ال  ما  فاالستعارة،  المقايضة،  ثم  بالصور، 

اآلخرين. األطفال  السرقة من 
في  الخط  فككت  إن  ما  لذا  صــورا؟،  األحــرفُ  أليست 
األطفال  مجالت  جمع  في  طفقت  حتى  والمدرسة،  الجامع 
الكرتون،  من  الصور  مكتبة  كانت  أن  وبعد  كتبهم،  ثم 
مكتبة  فــإن  لقوته،  »كارنيشن«  حليب  كرتون  أظــن 
اللبناني،  التفاح  خشب  صندوق  من  أنشأتها  المجالت 
العطلة  فــي  وعندئذ  دكــانــه،  فــي  يبيعه  أبــي  كــان  مــا 
وصديقه،  جــاره  النجار  صبي  أبــي  جعلني  المدرسية، 

الصندوق. في  صبيانية  تعديالت  فأجريت 
أن  البتة  أقبل  ولم  لي،  كما  غرفة  أو  بيت،  للكتاب 
في  شرعت  لــذا  الطائش،  كالعقل  ــأوى  م دون  يسوح 
والمقوى،  الملون  الورق  من  ومجالتي،  كتيباتي  تجليد 
ألبي،  البكر  االبن  أني  وباعتبار  المكتبة،  في  ووضعتها 

المضافة،  غرفة  »المربوعة«  في  مفردا  أنام  جعلني  فقد 
بمثابة  أيضا  كانت  مــا  مكتبتي  وبجانبه  سرير  لــي 
في  لي  مميز  نجاح  ــر  وإث فترة  وبعد  »الكوميدينو«، 
تعد  ما  »فورمايكا«  كبيرة  طاولة  لي  أشترى  المدرسة، 
أستخدم  فجعلني  كرسيا!،  يجلب  لم  لكن  الثمن،  غالية 

موسى. كعصى  عدة  لمآرب  المكتبة 
الطفولة،  منذ  جعلني  التاجر،  أبي  آخر  جانب  من  ثم 
االبن  كنت  حيث  لمساعدته،  لدكانه  معه  فجرا  أذهب 
لهذا  للعلم،  محبا  كــان  األمــي  وهــو  والــذكــر،  له  األول 
كمجلة  ــال،  ــف األط مجالت  لــشــراء  ــروش،  ــق ال يمنحني 
و»الليبي  اللبنانية،  و»سوبرمان«  المصرية،  »سمير« 
الحديثة«.  »ليبيا  مجلة  ملحق  كانت  التي  الصغير« 
شغوفين  مثلي،  المدرسة  في  زمــالء  لــي،  كــان  وأيضا 
»محمود  الشعر  كتب  من  مثل  الكتابة،  ثم  بالقراءة 
وكان  الحوتي«.  »داوود  المسرحي  والمخرج  العرفي«، 
الجامعة  في  درس  من  الجدي«،  »فتحي  المدرسة  ناظر 
اللغة  مــدرس  مع  لنا،  معين  خير  ببيروت،  األميركية 

التهامي«. »عيسى  اللبناني  العربية 
مهرجانات  هناك  ثم  مسرحي،  معلم  أول  المدرسة 
الراحل  صديقي  ــإن  ف هــذا  ومــن  مــدرســيــة.  مسرحية 
لـ»يوسف  مسرحية  في  طفال  مّثل  المسماري«،  »إدريس 
المصريون  يلقبه  كما  العربي  المسرح  عميد  وهبي«، 
يحضر  ولم  بفرقته،  بنغازي  جاء  من  األلقاب،  عاشقي 
الحوتي«،  »داوود  صديقي  كان  كذلك  طبعا.  معه  طفال 
بفرقة  عمل،  من  الحريري،  عمر  المصري  للممثل  تلميذا 
أضحى  األجواء،  هذه  ومن  ببنغازي.  الشعبي«  »المسرح 
الكتاب  باقي  عن  الحكيم«،  »توفيق  المفضل  كاتبي 
العمر  مقتبل  وفي  صبيا.  فقرأتهُ  والعرب،  المصريين 

الفن والرياضة. أمام جيلي طريقان:  ذاك كان 

لفتت نظري مقالة الكاتب واألديب جمعة كليب المهمة »زمن السح 
التي   ،2022 سبتمبر   7 بتاريخ  الوسط«،  »بوابة  في  أمبو«  اندح 
القراء حيال  الككلي حول ال مباالة  للكاتب عمر  إدراجًا  يناقش فيها 
مقالته، المعنونة »نُبل سالي روني والعسف اإلسرائيلي« ألهميتها 
»في الموقف من التطبيع العربي مع دولة العدو الصهيوني.«. غير 
السطور  إلى  عمر،  صديقي  أزعج  عما  الحديث  موقتًا  سأتجاوز  أني 
األخيرة من مقالة جمعة التي عنونها باسم أغنية شاعت كثيراً في 
ازدراء لظاهرة غنائية كانت  زمنها بقدر ما شاع اسمها كتعبير عن 

تتملص من شروط الفن المهيمن.
القرن  من  السبعينات  »في  األخيرة:  السطور  في  جمعة  يقول 
الماضي، كنا حين نسمع المطرب الشعبي أحمد عدوية يصدح مغنيًا 
)السح اندح إمبو( نستهجن جداً تلك الكلمات، ونتساءل عن معناها. 
وها نحن اآلن نعيش في زمن ال يليق به سوى ذلك الوصف.«. ومجرد 
ذكر عقد السبعينات ال يعني فقط تأطيراً زمنيًا، ولكنه عقد مفصلي، 
كثيرًا ما يتوقف عنده مؤرخو األفكار والسياسة واألدب والفن كعقد 
مهم حدد العديد من سمات ما تاله، وغالبًا ما يوصف بمرحلة »ما 
بعد نكسة 67« التي وضعت منتج الفن واألدب ومتلقيهما في منطقة 
أخرى من المراجعة لكل شعارات العقد السابق، وبمعزل عن كل هذه 
التحوالت التي تطرق إليها اعديد الكتب والكتابات النابهة، إال أني 
سأتوقف عند السطور األخيرة، ليس دفاعًا فقط عن مغِن أحببته في 
مراهقتي ومازلت أحب االستماع إليه، ولكن ألن انزعاح عمر ومواساة 
بعدها  في  ليس  ــ  مركزية  تكون  أن  يجب  قضية  حيال  له  جمعة 
اإلنساني  الضمير  تعني  أخالقية  كقضية  ولكن  الديني،  أو  العربي 
ـ قد ينتج رابطًا بما سوف أذهب إليه، خصوصًا أن االستماع  أينما كانـ 
لعدوية في تلك الفترة كان جالبًا لتهمة التطبيع مع الفن الذي يوصف 

بأنه رديء.
أصبح عدوية في تلك الفترة وما بعدها رمزاً جاهزاً للحديث عن 
التفاهة أو السطحية التي تتهدد األغنية المصرية، وكثيراً ما استفزني 
التي كانت ضحية هيمنة طبقة  هذا االختزال لـ»الظاهرة العدوية« 
على الفن ربطته بذائقة النخب ومزاجها األرستقراطي، وابتعاده عن 
االعامي، أو عن قاع المجتمع المزدرى من قبل سلطات تهيمن على 

وسائل البث والنقابات وقنوات التسويق الرسمية.

كنت ومازلت ولوعًا بالفن الشعبي المصري الذي انتمى له عدوية 
وغيره من المغنين المغضوب عليهم، وكنت أخفي هذا اإلعجاب الذي 
الثقافة  أنه يتهدد وضعي كشخص محسوب على  أحسست ساذجًا 
كتاب  عن  البحث  إلى  جمعة  الصديق  مقالة  وأعادتني  النخبة،  أو 
قرأته بداية التسعينات من القرن الماضي، ورغم ذاكرتي التي غالبًا 
ما تتنسى قراءاتي إال أنها أسعفتني في تذكر أن هذا الكتاب يتطرق 
المخفي  استمتاعي  من  خجلي  واسى  بشكل  عدوية  أحمد  للمغني 

بأغانيه.
مي  للناقدة  فيديو«،  لقطة  في  العرب  الحداثة:  بعد  »ما  كتاب 
الكاتب  مع   1991 العام  ُأجريت  لمقابلة  تتطرق  حيث  غصوب، 
المسرحي البريطاني ديفيد هَير، في برنامج ثقافي وفني تقدمه إل 
)The Late Show( وتركز على عبارة رددها، مؤداها:  بي بي سي 
بما  أن جون كيتس شاعر متفوق على بوب ديالن  الواضح  إن من 
بل  المشاهدين،  من  الكثير  هزت  العبارة  هذه  بأن  وتقر  يقاس.  ال 
راعتهم، والبعض رحب بها باعتبارها عبارة شجاعة بعد أن اضمحل 
بين مفهومي  احتدم  النقاش  أن  إلى  الرفيع. وتشير  للفن  االحترام 
»لقد  غصوب:  تقول  كاملة.  ساعة  طيلة  والوضيع،  الرفيع  الفنين: 
أظنها  بحادثة  هير  ديفيد  مالحظة  حول  دار  الذي  النقاش  ذكرني 
طريفة ُأتيح لي أن أشاهدها خالل زيارة إلى القاهرة: في أمسية قراءة 
تُليت نصوص  وعربي...  مثقف مصري  مئة  ونقاش ضمت سحابة 
أدبية عدة ثم ُفتِح الباب ألسئلة الحضور، وما لبث النقاش أن تَرّكز 
أن  علمًا  المصري،  المجتمع  منها  يعاني  التي  الكثيرة  العلل  على 
النصوص التي تُليت لم يكن لها ـ إن لم تخني الذاكرة ـ أية صلة 
لسياسة  شديدان  ونقد  لوم  وجِّه  اإلطار  هذا  في  الموضوع.  بهذا 
فاعتُِبرت  السادات  أنور  الرئيس  اتبعها  كما  االقتصادي  »االنفتاح« 
المسؤولة عن عالمات االنحطاط كلها. لكن من هو الرمز الذي كان 
فمن  عدوية.  أحمد  الشعبي  المغني  كله؟  هذا  عن  المقيت  التعبير 
منسقة قضت  هناك خطة  أن  يخال  الحضور  إلى مالحظات  يستمع 
أن يكون السادات على رأس السلطة السياسية، وعدوية على رأس 
السلطة الفنية الموازية، وهذا كله تم تنفيذه على حساب الجماهير 
المصرية التي تم إغواؤها وجرها إلى هذا الفن الوضيع«. وتستطرد 
ــ  أني وضعت حوله دائرة بقلم حبر  ــ اكتشفت  الكاتبة في مقطع 

يضاعف  ما  هي  السائدة  الفكرية  النخبوية  تلك  أن  »والحق  قائلًة: 
الشعور باالنزعاج، ليس فقط بسبب ما أراه من ضعف العالقة بين 
أغاني  أحب  أني  صدف  أيضًا  بل  عدوية،  وأغاني  السادات  سياسات 

عدوية ومعانيها المفككة غير المترابطة«.
كما جعلني تساؤل الكاتب جمعة عن معنى كلمات األغنية في تلك 
الفترة أن ألوذ بـ»غول« ألعرف حكايتها، وبالنسبة لي زادت الحكاية 
شقة  في  عفوي  حوار  من  شعرها  انبثق  التي  األغنية،  هذه  جمالية 
شقيقته أثناء لعب )الطاولة(. وصِف هذا النوع من الشعر النثري في 
النقد الغربي، بـ»الدادائية«، حيث القصيدة تكتب من حوارات عفوية 
غير مترابطة تجرى في المقاهي أو الشارع أو البيت، وحسب ما ورد 
في ويكيبيديا »دادا باإلنجليزية: Dada ، هي حركة ثقافية انطلقت 
من زيوريخ )سويسرا(، أثناء الحرب العالمية األولى، كنوع من معاداة 
الفن  محاربة  خالل  من  وإنما  السياسي،  المجال  عن  بعيدًا  الحرب، 
له  ما  الحركة على كل  أثرت  )الدادائية(،  أيضًا  السائد. يطلق عليها 
عالقة بالفنون البصرية، األدب، الشعر، الفن الفوتوغرافي، نظريات 

الفن، المسرح، والتصميم«.
»واعتبر مؤرخو الفن فناني الحركة الدادئية »أنهم ظاهرة انفجرت 
وأعتبروها  واألخالقية،  واالقتصادية،  السياسية،  األزمــات  وجه  في 
المنقذ الذي سيبدد كل هذه المشاكل«. لقد كان العقل والمنطق 
هو الذي جر الناس إلى أهوال الحرب، وكان الشكل الوحيد للخالص 
هو رفض كل ما هو تقليدي وتبني منطق الفوضى والرفض.«. أما 
فيما يخص أصل كلمة »دادا«، فهناك رواية تقول إن الحركة عندما 
كلمة  على  فوقعت  اسمًا،  لها  تختار  أن  أرادت  زيــورخ  في  اجتمعت 
»دادا«، التي تستخدم عند األطفال في فرنسا للشيء المفضل. ورواية 
الذي  المتأرجح  الخشبي  الحصان  معناها  دادا  كلمة  إن  تقول  أخرى 

يستخدمه األطفال للعب.
أما حكاية أغنية »السح اندح أمبو«، التي هي أيضًا تتعلق بحالة 
طفلية، وكما يذكر عدوية في مقابلة إذاعية معه، »فقد بدأت عندما 
كان ابن شقيقة عدوية يبكي على األرض، وكانت منشغلة عنه في 
المطبخ، وكان هو وزوج شقيقته يلعبان )الطاولة(، وكانت تأتي بين 
أنغام  على  وتالطفه  لتالعبه  عجل  على  المطبخ  من  وأخرى  لحظة 
إيقاعية بفرقعة أصابع يديها فتقول له: السح، الدح..، ثم يرد عليها 
ثم  إمبوووو،  قائاًل:  ابنه  وجه  في  عريضة  ابتسامة  مبتسمًا  زوجها 
السح  بعضهما:  مع  التصفيق  إيقاعات  على  المشهد  الزوجان  يعيد 
من  الطفل  زاد  المرات  إحدى  »وفي  عدوية:  وتابع  إمبووو«  الدح.. 
صراخة فصاح زوج شقيقته قائاًل لزوجته: ماتشيلي الواد م األرض، 
الواد عطشان اسقيه.! عندها غضب عدوية أيضًا وهو يمسك الطفل، 
وقال: ياعيني الواد بيعيط، فردت عليه بصرخة قوية قائلة: إدي الواد 
حيال  قيل  ما  كل  وصهره  وشقيقته  عدوية  يعي  كان  هل  البــوه«. 
مذهب الدادائية الفني، ال أعتقد، لكن للفنان مصادر إلهامه الغامضة، 
فنيًا وبشكل عفوي، ثم  أو لحظات غضبه من ظاهرة ما يعبر عنها 
يأتي محللو ونقاد الظاهرة ليضعوا لها تنظيراً يضعها في سياق فني 
أو ثوري. قد ينطبق األمر نفسه على أغنية غناها مطرب شعبي آخر 
غنى  حين  عبدالرحيم،  شعبان  المحافظة،  الرسمية  الدوائر  تزدريه 
»أنا بكره إسرائيل« التي انتشرت كالنار في الهشيم في أرجاء السمع 
العربي ـ رغم خلوها من كل شروط الفن التقليدية ـ ومازالت تنتشر 
في أرجاء الشبكة العنكبوتية مرفوقة بتعليقات تعتبره بطاًل. عبارة »أنا 
بكره إسرائيل« التي افتقدها الوجدان العربي، هي السحر الذي جعل 
الفنان المكوجي األمي نجمًا خالل أيام محدودة، وجعلته مادة للتهكم 
لدى بعض اإلعالميين الذين أجروا معه حوارات عدة، فقط ليسخروا 
منه، ويشفوا غليل المحافظين الذين مازالوا في أسر الحنين للفن 
واإلخفاقات  المتتابعة  الهزائم  غلفوا  فنانيه  الذي بعض  المنضبط، 

بورق براق، وسوقوها على أساس أنها انتصارات لم نكن نعلم بها.
الككلي في  الحداثة« ينقل  إلى كتاب »العرب وما بعد  وبالعودة 
المنشورة  الحداثة«،  بعد  وما  المعاصرة  العربية  »الرواية  مقالته: 
بعد  »ما  كتابها  في  قولها  كالجز  مــاري  عن  الوسط«،  بـ»بوابة 
الحداثة«: »فبما أن العالم، من وجهة نظر ما بعد الحداثة، خاٍل من 
المعنى، فينبغي، إذن، أال نزعم أنه يمكن أن يكون للفن معنى. عليه، 
فلنلعب مع الالمعنى«. وفي جميع األحوال مازلت حين أدخل القاهرة 
ال يتداعى إلى أذني سوى أغنية عدوية، كلمات أحمد أبو عتمان ولحن 

هاني شنودة:
زحمة يا دنيا زحمة ** زحمة وتاهوا الحبايب

زحمة وال عادشي رحمة ** مولد وصاحبه غايب
آجي من هنا زحمة ** وأروح هنا زحمة

هنا أو هنا زحمة..
ال شيء دون معنى شرط أن ال يكون هناك أي نوع من الوصاية 

على )المعنى(.

)هوارس تافت( هو شقيق )وليام هوارد تافت( الذي ترأس الواليات المتحدة األميركية 
يوم  ذات  ثانوية.  لمدرسة  صارما  مديرا  كان  هذا  هوارس   .)1913  -  1908( بين  ما 
أخطأ تلميذ في حق معلمه، ورفض أن يعتذر له، فأمر )هوارس( بفصله. كان التلميذ 
أبن أحد رجال الصناعة ـ وأيضا عضو في مجلس الشيوخ األميركي. لم يقبل هذا األب 

قرار الفصل، فأخذ ابنه إلى المدرسة، واقتحم مكتب المدير، وقال له بعنجهية:
- » كيف تجرؤ على فصله؟ أاّل تعلم أنه ابني؟« فأجابه: »نعم أعلم .. «. فاستشاط 

غضبًا، وقال: »سوف أغلق هذه المدرسة إذا لم تأمر بإعادته في الحال!« فأجابه:
- » ال أظن ذلك، ألن هذه المدرسة ملك شقيق رئيس الواليات المتحدة األميركية، 
طالبها  بين  من  يكون  أن  على  المدرسة  هذه  تقفل  أن  أفضل  أنني  اعلم  ذلك  ومع 

تلميذ أنت أبوه!«.
هذا  في  المدير  هذا  لمثل  تحتاج  مدارسنا  كانت  إن  يقينا،  أعلم  ال  الواقع،  في  أنا 
الزمن! ألنني من الجيل الذي ابتدأ الدراسة االبتدائية سنة 1952 يعني مباشرة بعد 
أبدا عن  االستقالل، وجيلي يعي جيدا، أن مدراء مدارسنا ومعلميها كانوا ال يختلفون 
يصعب  بدرجة  متفانين  وكانوا  إليها،  أشرتُ  التي  المدرسة،  مدير  )هوارس(  السيد 
الدكتور  الذكر  وطيب  أنا  واحد  مقعد  في  الجميل،  الزمن  ذلك  في  كنت  وصفها. 
عن  والده  باختالف  أشعر  ولم  برقة،  والية  والي  ابن  حينها  كان  بوهدمة،  عبدالعزيز 
والدي سي عقيلة، وهو يعد السحلب في الصباح الباكر، ويطوف بين مناضد المقهى 
الدور  تالميذ  أحد  وكان  زبائنه،  إلى  و)البورتيلو(  والشاهي  القهوة  يقدم  المتواضع 
نجيب  المرحوم  األمير  في مدرسة  الثانوي  الصف  وهو مستوى  المدرسة،  العلوي من 

مازق ابن رئيس حكومة ليبيا.
كان التالميذ، كافة، سواسية في تحصيلهم، وفي اهتمام المدرسين بهم. كانوا من 
تعيينك،  ليسهل  واحدة  فرصة  ثمة  تكن  لم  ألنه  الدراسي،  بالتفوق  له  جيل مشهود 
ورقيك في السلم الوظيفي إاّل باالجتهاد والتفوق وكان المدرسون متفانين مخلصين 

لعملهم، همهم أن نتفوق.
رجب  المرحوم  األستاذ  بالصدفة  أجد  أجد،  الفناء  نحو  شباك  من  قفزت  كلما  كنت 
النيهوم أمامي! أو إن أقحمت في مشاجرة، أجده يرفعني من أذني، ويتوعدني: »باهلل 
لوال سي عقيلة لطردتك.. « كان مقهى أبي في ناصية شارع نبوس وكان األستاذ رجب 
النيهوم يسكن في الشارع نفسه! ولما انتقلت للدراسة المسائية، أصبح هو مديرها، 
وال أذكر أنني غادرت المدرسة من دون رفقته، فلقد كنت حينها صغيرا، للعودة قبيل 
أو بعيد وقت صالة العشاء، وذات مساء مع نهاية الحصة األخيرة، كان أستاذها طيب 
الذكر معلمنا المرحوم حبيب الصابري، فاستوقفني حينما اندفعت مغادرا، ورنين جرس 
الحصة مستمر. لقد أمسكني من يدي، قائال: »اصبرا! األستاذ رجب غائب هذا المساء 
وطلب مني مرافقتك حتى قهوة سي عقيلة!«. قلة فقط من جيلي لم يتموا دراستهم، 
أما البقية فأتمت تعليمها، بل ومنهم من وصل أعلى مراتب التعليم، وكان ذلك بفضل 

رجال التعليم في ذلك الوقت.
أذكر أنني بعد تخرجي تعينت مدرسا في مدرسة األمير، وعندما ذهبت إليها برسالة 
التعيين، كان األستاذ رجب النيهوم هو مدير المدرسة، واستقبلني بود وحفاوة، معتقدا 
مكتبه  وقام من  كثيرا  فرح  الرسالة،  استلم  ولما  الطالب،  أحد  أنني جئت ألمر يخص 
وجاءني وطوقني بذراعيه، سعيدا بي وقال: »واهلل وصار منك يا )عكروت(.. ماذا حدث؟ 
أستاذ«  يا  اجلس  الحمد هلل تخرجت.. وصار منك..  الدراسة.  أنك توقفت عن  اعتقدت 

كان بالفعل سعيدا.
جيلي قام بفضل اهلل، وجيل حقيقي من معلمين مربين سخرهم لنا، يعون جيدا أن 
تالميذهم أمانة في أعناقهم، ويعون جيدا أن قيام األمة يتأسس بتفاني معلميها، وأن 
تقدم األمم ال يتحقق إاّل بالتعليم، والتعليم ال يكون تعليما إال بالمعلم الجاد المخلص 
قيام  هو  المستقبل  هو  المعلم  أخرى.  وظائف  بأي  مساواته  ينبغي  ال  الذي  الشريف، 
الدولة، هو الذي ال ينبغي أبدا أن نتركه تحت رحمة أي قطاع آخر، دعونا نقف للمعلم 
وقفة تبجيل؛ ألنه صدق من قال أنه كاد أن يكون رسوال، وتأكدوا أننا حينها سنلحق 
عليها وهي  متفرجين  وال نظل هكذا  البشرية،  فعاال من  جزءا حقيقيا  ونصبح  بالبشر 

منطلقة نحو مكانة من أكرمهم اهلل وجعلهم خلفاءه في األرض!

محمد عقيلة العمامي

الذين يستحقون التبجيل

القضاء الداعشي
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في ندوة الجمعية الليبية لآلداب والفنون

»طفل يلهو بالكلمات«.. عن تجربة الشاعر نصر الدين القاضي
عن  يتخل  لم  أنه  يدركون  القاضي  يعرفون  »الذين 
سياق  ضمن  جاءت  الجملة  هذه  بداخله«  الذي  الطفل 
في  احميدان  إبراهيم  الكاتب  دونها  تعريفية  بطاقة 
قراءة لديوان »سيرة الصباح والمساء« لديوان الشاعر 
طيلة  ظل  فالقاضي  القاضي،  الدين  نصر  الراحل 
طفل   مثل  والكلمات  بالصور  يلعب  الماضية  السنوات 

تعبيره. بحسب 
الجمعية  نظمتها  التي  الندوة  في  احميدان  وأضاف 
الليبية لآلداب والفنون وأدارها القاص مفتاح قناو بدار 
شاعر  بأنه  يصفه  البعض  كان  إذا  أنه  الفقيه،  حسن 
بحاالت  األحيان  بعض  في  تحتفي  قصائده  ألن  الفرح 
في  ويؤطر  القالب  أنه يخشى وضعه في هذا  إال  الفرح 
في  يتعامل  الشاعر  ألن  دقيق  غير  وصف  وهو  داخله، 
والكآبة  الحزن  اإلنسانية  الحاالت  مختلف  مع  نصوصه 
والغضب والمرارة مثلما يتفاعل مع حاالت الفرح واالمل 

والتفاؤل.

لقطة واحدة
هو  القاضي  اعتبار  إلى  للديوان  قراءته  من  ويصل 
البسيطة، لكونه يميل للتعبير عن حالة  شاعر الومضة 
يقول  حيث  جميلة  صورة  في  يكثفها  بسيطة  شعورية 
في قصيدة ابتسامات: »إذا أمطرت /أقول أنك ابتسمت 
األصدقاء/ /وجاءني  حزينا  كنت  ما  /وإذا  الصباح  /هذا 
بالفرح / الخ القصيدة .. إذًا هي لحظة بسيطة وقصيرة 
لقطة  الحالة وتجسدها في  التي تضيء  الومضة  تشبه 

واحدة ومعبرة وتنتهي بعدها القصيدة على الفور.
الشاعر  فيه  يصل  آخر  نص  عند  ورقته  في  ويتوقف 

لحظة  من  يقترب  وهو  الرهافة  من  قصوى  حالة  إلى 
أن أخدش  شعورية شفافة ورقيقة حيث يقول: »خشية 
أن  /أحاول  وادعتين  عينين  االنهمار/من  /سهلة  دمعة 

اقترب /من صفو الطفل.
الطفل  االقتراب من صفو  حالة   .. الحالة  ولعل هذه 
ألنها  بل  فقط،  اللحظة  هذه  على  تقتصر  ال  الصغير، 
وكأن  بعضها  يبدو  التي  القصائد  من  العديد  تشمل 
الطفل  يحاكي  أن  يحاول  الشاعر  ألن  كتبها،  قد  طفاًل 
في  العالم:»درس  مع  تعامله  وفي  كالمه  طريقة  في 

/ الحساب  في  /درس  القراءة 
وأيام تتوالى /وليال /وكتاب يليه 

كتاب«.
شاعر  لكونه  القاضي  أن  ويرى 
ومحاولته  البسيطة  اللحظة 
صفو  من  يقترب  أن  دائما 
قصيدته  فإن  العصفور  الطفل 
تنأى  وواضحة  بسيطة  تبدو 
كما  واإلبهام،  الغموض  عن 
يذكرك  الشاعر  قاموس  أن 

نزار  الشاعر  طويلة  سنوات  منذ  نحته  الذي  بالقاموس 
اللغة  إلى  تنتسب  التي  العادية  المفردات  حيث  قباني، 
بكلمات  الديوان  قصائد  تزدحم  المتداولة  القاموسية 

من نوع »المطر، األطفال، الحلم«.

صغيرة تفاصيل 
وتحت عنوان »نصر الدين القاضي وشعرية اليومي« 
الراحل خصوصا  أن  له  ورقة  بللو في  أحمد  الشاعر  يرى 
في ديوانه »من سيرة الصباح والمساء« ال يبدو مهتمًا 
إنه  االلتزام،  وعدم  االلتزام  وأطروحة  الكبرى  بالقضايا 
من  تجعل  التي  الصغيرة  بالتفاصيل  المفتون  الشعر 

اليوم وما يحدث به هو الشاغل وموضوع الشعر والصراع 
اليومي وكيف يكون هو مضمونه.

الفكرية  أو  الفنية  بالنظرية  مهتمًا  القاضي  يبدو  ال 
المقبلة  باأليام  وال  نقاده،  ورضا  نصه  التزام  ومدى 
والحياة المرهونة أو المرتهنة لالفتراض، إنه مع ما هو 
اللحظة  مع  وطمأنينة  بسالم  اليوم  يمضي  لكي  متاح، 
المعاشة، بلحظة الكد اليومي وليس باأليديولوجيا، ومن 
زاوية هذه الرؤيا ينفذ بللو الى شعر وشعرية مجموعته 
»من سيرة الصباح والمساء« فالقاضي هنا يغني للحظات 
أزقة  عبر  يسير  وهو  صغيرة 
وأبوابها  وشوارعها  المدينة 

ونوافذها بإيقاع هادئ.
مسارب  متتبعا  ويستطرد 
»ليس  بالقول  الشاعر 
هناك  يكون  أن  بالضرورة 
إنه  بالكالم،  معني  قارئ 
هو  لمن  أو  لنفسه  يهمس 
ليشد  يغني  إنه  منه،  قريب 
من أزر نفسه وأنفس محيطه 
القريب ويساعدها في الصبر على المعاناة وتحمل األلم، 
تصدر  فهي  والبائسة،  المؤلمة  الصورة  تظهر  أن  دون 
على  وعينها  تقاوم  التي  الروح  بصياغة  مشغول  هو  ما 
العصفور الذي ما بين يديها ال العشة التي على الشجرة 
كما في نص ابتسامة: تلون يومي الباهق /ابتسامتها /
تعبر قلبي /حين تبادلني/برقة ورشاقة /تحية الصباح«.

القصيدة  أن  مفادها  نتيجة  إلى  الكاتب  يصل  وهنا 
باألنثى  يحتفي  القاضي  عند  اليومي  الشعر  أو  األغنية 
الحياة  دينامو  لتجعلها  ولكن  الشعور  بؤرة  لتجعلها  ال 
من  االشياء  تتحول  وبها  منها  والتي  فيها  والفاعل 

النقيض إلى النقيض.

الزوي انطباعات 
للكاتب  مقال  إلقاء  المزداوي  حسين  الكاتب  وتولى 
الشاعر«  أيها  آسف  »أنا  بعنوان  الزوي  محمد  الراحل 
دون فيه بعضًا من انطباعاته عن شعر القاضي، حيث 
الشاعر  هذا  اكتشاف  في  متأخرا  كنت  »وربما  يقول 
بكل  يمنعني  لن  التأخر سوف  هذا  لكن  أو آلخر  لسبب 
على  الذين سيحرصون  من  واحدًا  أكون  أن  من  تأكيد 
متابعة العبير الشعري الذي يطلقه بين الفينة واألخرى 
حقيقي  شعري  صوت  عن  البحث  فيه  أصبح  وقت  في 
ومتابعة  كبير  صبر  إلى  تحتاج  وقضية  شاقة  عملية 

عنيدة«.
ويمضي الزوي متوقفًا عند آخر قصيدة قرأها للشاعر 
واالشتهاء«  الوجد  »تجليات  وهي  للمقال  كتابته  زمن 
حيث   ،1990 سنة  األربعة  الفصول  بمجلة  المنشورة 
النفس:  إيحاءات  فيه  يستنطق  بسؤال  قصيدته  يبدأ 
العاشق  الشتهاءات  تستجيب/  ورد  حديقة  ثمة  »هل 
ويشمخ/  العذبة  بأسرارها  وتستنفض  البنوية/ 
يناعة  من  كون/  ويتخلق  الشعري/  الورد  خدها  على 

المستحيلة«. الشهوات 
ويضيف معرفًا بمضمون النص في إشارته إن الورد 
إلى  ويحتاج  ويذبل،  فيه  يشيخ  زمن  له  وعبيره  بجماله 
استجاب  إذا  لكنه  فقده  ما  فيها  يستعيد  جديدة  دورة 
الشتهاءات العاشق النبوية فسيشمخ على خد الحديقة 
النفس  يروي  الذي  هو  الورد  وهذا  الشعري،  الورد 

العطشى ويوجد الديمومة حيث ال ذبول أو موت
حدود  عند  تتوثق  ال  الشاعر  عند  القضية  لكن 
استجابة حديقة ورد الشتهاءات عاشق نبوي حتى يولد 
حديقة  استجابة  بعد  الثانية  فالحركة  الشعري،  الورد 
لرؤيته  وفقًا  يهندسه  »كون«  يتخلق  أن  هي  الورد 

وأحالمه وطموحه. 

طرابلس : عبدالسالم الفقهي

لم أعد أسمع هذه الكلمة ولم أعد 
أرى »التكليلة« إاّل نادرا وبالتحديد 

عندما ترتدي سيداتنا البدلة العربية

هيالري مانتيل
أول كاتبة تفوز مرتين  أعلنت دار نشر »هاربر كولنز«، وفاة 

بجائزة بوكر األدبية البريطانية، هيالري مانتيل، عن 70 عاما.
وقالت دار النشر في بيان: »تعلن هاربر كولنز ببالغ األسى أن 
توفيت  مانتيل  هيالري  بارزا  نجاحا  أعمالها  حققت  التي  الكاتبة 
بسالم الخميس عن 70 سنة، محاطة بأفراد عائلتها وأصدقائها 
17 عمال كان أولها »إيفري داي إز  المقربين«. ونشرت الكاتبة 
أنها  إال   ،»1985 سنة  األمهات(  عيد  هو  يوم  )كل  داي«  ماثرز 
حصدت شهرة كبيرة عقب نشرها سلسلة من ثالث كتب بعنوان 
»وولف هول« )قصر الذئاب( تتناول الحياة المضطربة لتوماس 

كرومويل الذي كان أحد أبرز وجوه التيار اإلصالحي في إنجلترا.
وفازت مانتيل مرتين بجائزة بوكر األدبية البريطانية العريقة 
عن الكتابين األولين )»وولف هول«، »برينغ أب ذي باديز«( من سلسلة الكتب التي تُرجمت 
إلى 41 لغة. أما الكتاب األخير من السلسلة وعنوانه »ذي ميرور أند ذي اليت« )نُشر سنة 
المكتبات  أمام  القراء  من  طوابير  صدوره  يوم  وتشكلت  النقاد،  من  إشادة  فالقى   )2020

لشرائه.

رحيل
»املسرح الليبي« للبوصيري

عن  الصادر  الثاني«  العثماني  العهد  في  الليبي  »المسرح  كتابه  في 
صورة  عبداهلل  البوصيري  المسرحي  الكاتب  يقدم  للثقافة،  العامة  الهيئة 
في  متناوال  الفترة،  تلك  إبان  الليبي  المسرح  مالمح  في  تبحث  تفصيلية 
الحياتي  والطقس  والدينية  االجتماعية  المناسبات  في  أبواب مظاهره  ستة 
واألجنبية  المحلية  المسرحية  الفرق  فيها  نشأت  التي  الظروف  وكذا  العام، 
السياسي  المعطى  مع  تفاعال  تناولتها  التي  والموضوعات  وأسماؤها 

والثقافي.
ويتناول المؤلف تحت عنوان »العناصر التشخيصية في التقاليد الشعبية«، 
أشكال الرقص الشعبي في مناطقه التي عرف بها والقالب المسرحي الذي 
بها، ويسوق  الدرامية  العناصر  وتبيان  والغنائية  الحركية  يقدمه في صوره 
و»الحجالة  بغات،  و»تيمللوكي«  بمرزق  »الكادة«  رقصة  ذلك  على  كأمثلة 
في  تقابلنا  الرقص  أهمية  أن  إلى  مشيرا  الشرقية،  بالمدن  الكشك«  أو 
ما  البالد،  تاريخ  تناولت  التي  الكتب  من  كثير  في  الليبي  العربي  مجتمعنا 

يعطي دليال على مدى انتشار هذا الفن في المجتمع.

كتاب

● جانب من الحضور● من اليمين، مفتاح قناو وأحمد بللو

● نصر الدين القاضي

مطلع  جمال  معي  تأملوا  الدهشة!،  حد  ثري  الشعبي،  تراثنا 
القصيدة، أو لعلها أغنية شعبية قديمة، المذكور بعاليه، العشق 
في التراث يبلغ مداه في هذه الصورة الكالمية، فالشاعر ارتقى 
به حد استخدام صورة رمزية وظف فيها توقيت صالة العصر، 
قدسية  يعي  فالشاعر مؤمن  الكريم.  القرآن  بها  أقسم  التي 

توقيت هذه الصالة.
منذ  أسمها  تغير  التي  »التكليلة«  اسم  استعار  والتشبيه 
عقود، وأصبحت الكلمة من التراث. التكليلة حلية لها مكانة 
قبل  ما  سنوات  أعني  الجميل  بنغازي  زمن  نساء  لدى  كبيرة 
االستقالل وبعده بسنوات . أذكر جدتي انها عاتبت أمي ألنها 
خلعت »تكليلتها« من أذنيها قالت لها: » مكروه يا بنتي أن 
تأوى فرشك من دونها ! » أنا في الواقع ال أعرف لماذا ؟ ولكن ما 

فسرته جدتي التصق في ذهني من ذلك الوقت.
لم أعد اسمع هذه الكلمة، ولم أعد أرى »التكليلة« إاّل نادرا، 

وبالتحديد عندما ترتدي سيداتنا البدلة العربية.
»تكليلة«  عنوانه  شبابي  حوار  لحضور  دعوة  وصلتني 
فأعجبت باالسم، وقررت حضور المناسبة خصوصا من بعد أن 

علمت أنه سيقام معها معرض يرتبط بالزي الليبي.
إضافة إلى متعة وأهمية 
انني  أعترف  المحاضرة، 
بحماس  كثيرا  اعجبت 
واهتمامهم  الشباب 
وبالتحديد  بالتراث 
الليبية. وكانت  »الهًوية« 
با  أدارتها  رائعةـ  أمسية 
قتدار الشابة خولة كركرة 
وشارك فيها األستاذ فتحي 
الساحلي، والشاعرة بدرية 
اإلنتماء  ُكلية  األشهب، 
للتراث واألصالة والهوية الليبية، وأيضا سيدة متخصصة من 
فتيات شارع نبوس زمن بنغازي الجميل، هي السيدة االستاذة 

بسمه البركاوي.
علمت أن المحاضرة تكملة لسابقتها وهي تهتم بمساءلة 
الهُوية. لقد انتبهت إلى حماس هذا الجيل الذي أرى فيه الخير 
كله، وهو يترك كل شيء ويريد التأكيد عليها واالحتفاظ بها، 

فمن ال هوية له ال مستقبل له .
تضمن  تشكيلي  بمعرض  الرائعة  األمسية  تلك  اختتمت 
فنانات شابات  أعمال  وجميعها  الليبي،  للزي  متنوعة  لوحات 

واعدت، سوف يشار إليهن سريعا بالبنان.
هذا  في  المشاركات  الفاتنات  الزهرات  لوحات  تأملت 
المعرض، ووجدتني أقف طويال أما لوحة جميلة رقيقة ُأخذت 
رفيعة  الخطوط  )القمجة(.  أو  الفستان،  خطوط  بدقة  تماما 
إذا  أنه ال يستطيع معها المشاهد ان يقرر ما  للغاية، لدرجة 

كانت تطريزا أو تلوينا.
وانتبهت إلى فتاة بجانبي تبتسم لدهشتي. إنها في عمر 
أصغر حفيداتي، واتسعت فرحتي عندما عرفت أنها الفنانة التي 
رسمت اللوحة. اسمها فاطمة الزهراء أيمن، من مواليد ليبيا 
)بنغازي( تبلغ من العمر واحد وعشرون عامًا، تدرس بالجامعية 

كلية اإلعالم، تخصص االذاعة والتلفزيون.
عرفت أنه من صغرها، منتبه الى أنه أنه لديها ما يقال، وأنها 
تريد أن تعبر عن نفسها، فوجدت في الرسم والتشكيل ضالتها. 
وسريعا ما أدركت أنها بحاجة لتطوير قدراتها من خالل الدورات 
المتخصصة . وأنها عرفتْ أن الفن يتطلب البحث في المنصات 
المهتمة بالرسم والتشكيل خصوصا »الديجتيل«  التعليمية 
فواظبت على الممارسة اليومية، والقراءة المستمرة فادركت 
قيمة الفن ومعناه، ومما ساعدها على ذلك عائلتها واصدقائها. 
ليبيا وخارجها، ونالت عدد من  شاركت بستة معارض داخل 
الجوائز. فدعونا نتمنى لها ما تتطلع إليه هي، وهو الجمع ما 

بين دراستها وشغفها بالفن,

ال يبدو القاضي مهتماً 
بالنظرية الفنية أو الفكرية 

ومدى التزام نصه ورضا نقاده

»بافونيا« لفرانسيس بيكابيا
لوحة

»بافونيا«  لوحة  تعد 
أحد أكثر األمثلة وضوحا 

فرانسيس  للوحات 
الشفافة  بيكابيا 

برسمها  وكلفه  المميزة، 
الفنية  األعمال  تاجر 

روزنبرج،  ليونسي  المؤثر 
والذي كلف العديد من 
شقته  بتزيين  الفنانين 

بيكابيا  وكان  الباريسية، 
مسئواًل عن غرفة نوم 

زوجة ذلك الرجل إذ 
»بافونيا« هي  كانت 

واألكثر  المركزي  العمل 

حيوية،  واألكثر  ضخامة 
اللوحة  بيعت  ومؤخرا 
التي تعود إلى العام 

1929 وتعتبر من أشهر 
مقابل  في  بيكابيا  لوحات 

عشرة ماليين يورو، 
الرقم  بذلك  محطمة 

ألعمال  السابق  القياسي 
ثمانية  والبالغ  الفنان 

يورو. ماليين 

افتتح المعرض األول للفنان التشكيلي 
مروان الحلو، في دار حسن الفقيه بمدينة 
طرابلس، وتضمنت الفعالية التي نظمتها 
التشكيلية،  للفنون  الليبية  الجمعية 
متعددة  الحلو  لوحات  من  مختارة  نخبة 
في مجملها  واألفكار، وهي  الموضوعات 
)قصص  »الكوميكس«  فن  تحت  تندرج 

مصورة(.
رئيس  الغرياني  محمد  الفنان  وشدد 
أهمية  على  ترحيبية  كلمة  في  الجمعية 
االلتفات إلى المواهب الشابة وتشجيعها، 

الرفع  في  الفن  فاعلية  على  والرهان 
بمستوى الذائقة الجمالية للمتلقي.

الحلو في حديث إلى »الوسط«  وقال 
منذ  معه  بدأت  بالرسم  عالقته  إن 
الطفولة عبر فن الكاريكاتير قبل تحوله 
مشاركته  كانت  حيث  لـ»الكوميكس«، 
والمهرجانات  المسابقات  في  حاضرة 

المدرسية.
له  شكلت  الثانية  نقلته  أن  وأضاف 
منعطًفا مهمًا وهو العمل بمجلة األمل، 
على  مهاراته  تطوير  فرصة  له  مثلت  إذ 

مستوى إنضاج مالمح خطوط الشخصيات 
وكذا كيفية اإلفادة من النص المكتوب 

واالرتقاء به لونيًا عبر التجريب المستمر.
الراحل  الفنان  أعمال  أن  إلى  وأشار 
محمد الزواوي كانت ملهمه األول، ودافعه 
الرئيس نحو فضاء الرسم، وتمكن الحًقا 
المدرسة  الخاص في  أسلوبه  اختيار  من 
التي  بـ»المانجا«،  يُعرف  ما  أو  اليابانية 
الماثل في وجوه  الليبي  الملمح  أكسبها 
شخصياته الكومكسية، إضافة للمالبس 

وحركة الجسد.

طرابلس - الوسط

تحت شعار »أيام الشيخ أحمد القطعاني، 
الدورة  أقيمت  فنية«،   – علمية   – ثقافية 
األولى من »أيام الشيخ أحمد القطعاني« 
برعاية  والجمعة،  الخميس  طرابلس،  في 
مكتب الثقافة بأبو سليم، وفرقة »غفران 
بحضور  والفنية«،  المسرحية  لألعمال 

شخصيات أدبية واجتماعية وفنانين.
علمية  أنشطة  األول  اليوم  وتضمن 
وفنية، حيث ألقيت صباحا محاضرتان في 
مدرج المحاضرات بالمعهد العالي لتقنيات 
الدهماني، األولى عنوانها  الفنون بزاوية 
تحدث  القطعاني(  موسوعة  رحاب  )في 
فيها رئيس مركز العالمة أحمد القطعاني 
بن  أسامة  الصوفية  والدراسات  للثقافة 
هامل، عن الموسوعة التاريخية التي ألفها 
العام،  ليبيا  تاريخ  عن  القطعاني  الشيخ 
العلمية  وقيمتها  خصائصها،  أهم  مبرزا 
في المجال البحثي واألكاديمي، وأهميتها 

في المكتبة الليبية.
عنوان  حملت  الثانية  والمحاضرة 
األستاذ  ألقها  أبدًا«  تعيش  »كأنك 
بالمعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية 
تطرق  أبوفارس،  منصور  بالقربولي 
يتصالح  وكيف  الغذاء،  لثقافة  خاللها 
فاعل  فرد  على  ويتحول  البيئة  مع  الفرد 
نفسه،  اليوم  مساء  وفي  فيها.  بإيجابية 
عرضت فرقة »غفران لألعمال المسرحية 
والفنية«، مسرحية »القنقود«، من إخراج 
مسرح  ركح  على  بالسنون،  صالح  الفنان 
بزاوية  الفنون  لتقنيات  العالي  المعهد 
الدهماني، وهي من النصوص المسرحية 

التي كتبها الشيخ القطعاني.
مختلف  فشهد  الثاني،  اليوم  أما 

الثقافية والفنية، ومنها عروض  األنشطة 
والناشئة،  لألطفال  تشجيعية  ومسابقات 
سياحة  منها  أخرى،  لفقرات  باإلضافة 
القديمة  المدينة  في  مفتوحة  ثقافية 
بطرابلس، ووفق حذيفة جود، من مدينة 
الخمس، حضر االحتفالية ضيوف من عدة 
مدن، منها الخمس وزليتن، وتيجي ودرنة 

وبنغازي وسبها، باإلضافة لطرابلس.
هذه  »مثل  لـ»الوسط«:  جود  وقال 
ال  جوانب  وتكشف  تعكس  األنشطة 
التي  األوضاع  فرغم  غيرها،  في  تظهر 
إال  نعيشها  التي  األزمات  تظهرها  قد 
ليبيا  تآلفا  تظهر  األنشطة  هذه  مثل  أن 
المشتركة  المساحات  أن  يؤكد  مجتمعيا 
وصلبة«،  متينة  تزال  ال  الليبيين  بين 
داعيا الجهات الرسمية إلى دعم مثل هذه 
والعلمية. فيما  الثقافية  األنشطة األهلية 
أيام  الحتفالية  العليا  اللجنة  رئيس  قال 
الشيخ القطعاني، محمد سالم، إن »هذه 
لهذه  انطالق  وهي  األولى،  الدورة  هي 
االحتفالية التي ستكون سنوية وفي ذات 
التوقيت«، مشيرا إلى أن هدفها نشر قيم 

التي  الوطن  أبناء  التسامح والترابط بين 
أعالم  تعزيزها  على  ويعمل  يحملها  كان 

هذا الوطن.
وأضاف في تصريح إلى »الوسط«: »من 
هؤالء األعالم الشيخ أحمد القطعاني الذي 
أعماله،  موسوعية  على  اثنان  يختلف  ال 
ومشاركته  التنويرية،  وممارسته  ونظرته 

في مختلف مجاالت الثقافة الليبية«.
األعالم  من  القطعاني  الشيخ  ويعد 
اهتماماته  تنوعت  والعلمية،  الثقافية 
فكتب  واألدب،  الفنون  في  ومساهماته 
القصيرة،  القصة  والشعر  المسرح 
الدائمة  المعارض  من  عددا  وأقام 
لألعمال  األهلي«  سيلين  »متحف  منها 
طيبة«  »قصر  ومتحف  التاريخية، 
يزيد  ما  ألف  كما  التشكيلية.  للفنون 
فروع  مختلف  في  كتابا،  الثمانين  على 
كالفقه  اإلسالمية،  والعلوم  المعرفة 
والتاريخ  واللغة،  والحديث  واألصول، 
»موسوعة  أعماله  أهم  فيه  كتب  الذي 
أربعة  في  ليبيا  تاريخ  عن  القطعاني« 

مجلدات. 

األنشطة العلمية والفنية واألدبية تزين 
النسخة األولى من »أيام الشيخ القطعاني«

● من أجواء االحتفالية

شامبليون يثير غضب املصريني
عندما فك رموز الكتابة الهيروغليفية التي كانت 

مهملة منذ 1500 سنة، سلط شامبليون الضوء 
على ثالثة آالف سنة من حضارة مصرية محاطة 

بهالة كبيرة في الغرب.. ويستعيد معرض في 
متحف »لوفر-لنس« بشمال فرنسا هذه المغامرة 

اإلنسانية والفكرية الرائعة، غير أن هناك غضب 
عارم بين المصريين سببه تمثال لشامبليون.

وانطلق معرض »شامبليون طريق 
الهيروغليف«، بعد 200 عام على فك جان فرنسوا 

شامبليون لغز الكتابة الهيروغليفية ما شكل 
»نقطة تحول فعلية في العلوم اإلنسانية«، على ما 

تؤكد إيلين بويون أحد مفوضي هذا المعرض.
ويضع المعرض نابغة اللغات هذا في إطاره 

التاريخي من خالل أكثر من 350 عمال، ما يسمح 
بالغوص في آن واحد بالعصور المصرية القديمة 

وأيضا في حقبة شامبليون الذي ولد في »عصر 
األنوار« في العام 

1790 بخضم الثورة 
الفرنسية، في كنف 
عائلة مثقفة لكنها 

متواضعة الحال.
وعلى جانب آخر، 

أثار تمثال للعالم 
الشهير أزمة وحالة 

من الغضب بعد 
تداول صور للتمثال 

الذي يضع قدمه فوق 
رأس ملك فرعوني، 
مما عده المصريون 

إهانة لحضارتهم العظيمة التي اكتسب شامبليون 
ذاته شهرته الكبيرة من فك رمزها، وهذا التمثال 
نحت عام 1875 وهو للنحات الفرنسي بارتولدي 
صانع تمثال الحرية في نيويورك، ويحتل مكانه 

بساحة الكلية الفرنسية "الكوليدج دي فرانس" في 
وسط باريس منذ عام 1878.

فيما كثرت دود الفعل الغاضبة على مواقع 
التواصل االجتماعي وتصريحات للمتخصصين 

في اآلثار، مع عدم قبول فكرة أن يضع شامبليون 
قدمه على رأس الملك الفرعوني، ودعا البعض 

الدولة إلى اتخاذ رد فعل رسمي.

نظمته الجمعية الليبية للفنون التشكيلية

»الكوميكس« يطبع معرض مروان الحلو في دار الفقيه
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الموت يغيِّب الفنان الليبي عبداهلل 
الشاوش، األربعاء، وهو الفنان الذي تميز 
بعدد من األعمال الرمضانية ومن أشهرها 
»طبايخ وقتيله« وشخصية »الشارف« في 
»زنقة الريح«. وعبداهلل الشاوش هو من 
كبار فناني الكوميديا طيلة فترة الخمسة 
عقود األخيرة، ويعتبر نفسه فنانًا مسرحيًا 
في المقام األول ثم يأتي التلفزيون في 
المرتبة الثانية.

الفنان نضال الشافعي يكشف أن الفنان 
أحمد السقا يخاف من الحشرات رغم ما 

عُرف عنه بتقديمه ألدوار األكشن بنفسه 
دون االستعانة بدوبلير، جاء ذلك خالل 
استضافة رامي رضوان للفنان المصري 

.»DMC في برنامج »مساء

 القاهرة ـ محمد علوش

 القاهرة ـ الوسط

»الكينج« في زايد »حشرات« السقاشراكة »ليبية - مصرية« في رمضان

الفنان المصري محمد منير يواصل 
االستعداد لحفله المقبل، الجمعة، 
بالشيخ زايد )غرب القاهرة(، حيث 
يجري العديد من البروفات مع فرقته 
الموسيقية في منزله. حفل »الكينج« 
هو الثالث له خالل الصيف الجاري، 
ومن المقرر أن يقدم عددًا من أغانيه 
الشهيرة.

ـ»مرزوق وإيتو« ميرنا تترشح ل

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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العدد 358   3 ربيع األول 1444 هـ
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بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان »القاهرة للدراما« في دورته األولى عن 
دوره في مسلسل »جزيرة غمام« يحل الفنان المصري أحمد أمين ضيفًا شرفيًا على مهرجان 
»حكاوي الدولي لفنون الطفل« في نسخته الثانية عشرة، المقرر انطالقها، الخميس 6 أكتوبر.

وأعلن المهرجان الدولي األول في مصر لفنون الطفل تكريم أحمد أمين خالل حفل افتتاح 
فعالياته مع اختياره كضيف شرف للدورة الجديدة إلسهاماته الفنية في عالم التوعية بفنون 
األطفال من خالل أعماله المختلفة، وفقًا لبيان. كما يشارك أمين خالل فعاليات المهرجان 
الرسمية عبر إحياء ندوة نقاشية حول »فنون كتابة األعمال الموجهة لألطفال« و»كيفية بناء 

عمل درامي لتوعية الطفل« ويجمع بين هدفه التوعوي وبين المتعة والبساطة واإلبداع.
ويأتي اختيار الفنان أحمد أمين بشكل خاص لتأثيره الكبير في مجال البرامج التوعوية 
الموجهة لألطفال والعائالت عبر برنامج »الفاميليا«، الذي يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية 
تلفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، وحقق نجاحًا واسعًا خالل مواسمه األربعة، في 

مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد األسرة المصرية والعربية على اختالف 
أعمارهم وأفكارهم والروابط التي تجمعهم.

الفني  أمين  مشوار  ويحفل 
بعدة  األطفال  بمحتوى  المرتبط 
محطات، بداية من عمله كرئيس 
لألطفال  »باسم«  لمجلة  تحرير 
لعدة  وتأليفه  سنوات،  لعشر 
»بسنت  مثل  أطفال  مسلسالت 
عزوز«،  و»القبطان  ودياسطي« 
مع حرصه على تقديم اسكتشات 
في  والطفل  لألسرة  توعوية 
وحتى  الدرامية  أعماله  معظم 
مثل  الكوميدية  الفنية  برامجه 

»البالتوه«.
ويقدم المهرجان أكثر من 10 
الموسيقى  بين  مختلفة  عروض 

مع  التفاعلية  والعروض  والحكي  واالستعراض  البصري  واألداء  المسرح  وفنون 
األطفال، في ثالثة أماكن مختلفة في القاهرة، بين المقر الرئيسي للمهرجان في 

مركز التحرير الثقافي بالجامعة األميركية في وسط البلد، وبين مسرح الهناجر في دار األوبرا 
المصرية وصواًل لقصر األمير طاز في القاهرة التاريخية.

ويحتفل مهرجان »حكاوي الدولي« هذا العام بمرور 12 سنة على تأسيسه باعتباره أول 
مهرجان دولي يختص بتقديم عروض احترافية موجهة لألطفال بشكل تفاعلي، وتستمر 
أكتوبر، ويشهد مشاركة مصرية بعرض موسيقي تقدمه »مدرسة  فعالياته حتى منتصف 
»زكي«،  التفاعلي  الظل  مسرح  مع  بالعربي«  الفونتين  »حكايات  وعرض  األحمر«،  الدرب 

وعروض بصرية مثل »على الهوا« و»ظل الحيطة« الذي تقدمه شيرين األنصاري.
وتتضمن العروض العالمية مشاركة ألمانية بعرض »دوائر« التفاعلي بالرمال، أحد عروض 
مسرح »هيليوس« في ألمانيا، بجانب مشاركة لعرض »بورتريه عائلي« من إسكتلندا، عرض 
استعراضي بصري عبر الفيديو يعطي نظرة واقعية عن وحدة العائلة وتقدمها فرقة »باروالند 
المهرجان مشاركة فرنسية لعرض  باليه« من مدينة غاالسغو اإلسكتلندية. كما يحتضن 
»إيجلو«، مزيج من الفنون الرقمية والتفاعل مع عناصر الطبيعة في عرض راقص من تقديم 
فرقة »كولكتيف آه آه أو« من مدينة بوردو الفرنسية، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي 
التفاعلي  »سيركلز«  عرض  أيضًا  ويشارك  البريطاني.  الثقافي  والمجلس  »جوتة«  ومعهد 
جلو«  »إي  وعرض  المتحدة،  المملكة  من  بورتريه«  »فاميلي  وعرض  ألمانيا،  من  بالرمال 

البصري من فرنسا.
ومن جانبه، قال المدير الفني ومؤسس المهرجان، محمد الغاوي، إن »حكاوي« هذا العام 
يهدف لتوسيع مدارك األطفال الستكشاف األماكن والطبيعة والبشر من حولهم عبر عروض 
بصرية وتقاعلية ممتعة، بمشاركة عائلية، موضحًا أن »حكاوي« هو المهرجان الدولي الوحيد 
في مصر الذي يقدم عروضًا عالمية احترافية مخصصة لألطفال، بجانب الورش التعليمية 

والندوات العائلية وأفالم السينما.
 

 أحمد أمني ضيف شرف
مهرجان »حكاوي الدولي لفنون الطفل«

ينطلق الخميس 6 أكتوبر

املهرجان يشهد 10 عروض تجمع بني 
املوسيقى وفنون املسرح واألداء البصري

 مؤسس املهرجان: »حكاوي« يهدف 
لتوسيع مدارك األطفال

قائمة  السينمائي«  القاهرة  »ملتقى  أعلن 
في  للمشاركة  اختيارها  جرى  التي  المشاريع 
لصناعة  القاهرة  »أيام  ضمن  التاسعة  نسخته 
السينما«، المقرر إقامتها خالل فعاليات الدورة 
الـ44 لمهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«، 
 22 إلى   13 من  الفترة  في  سينطلق  الذي 

نوفمبر المقبل.
تتضمن القائمة 15 مشروعًا روائيًا ووثائقيًا 
من  اإلنتاج،  بعد  وما  التطوير  مرحلتي  في 
مختلف الدول العربية، حيث يشارك 5 مشاريع 
واحد  ومشروع  تونس  من  و2  مصر،  من 
والجزائر  ولبنان  واليمن  األردن  من  كل  من 
والمملكة  وفلسطين  والسودان  والمغرب 

العربية السعودية، وفقًا لبيان.
الروائية  المشاريع  مسابقة  في  ينافس 
ضمن  مشروعان  بينها  مشاريع   8 الطويلة 
مرحلة ما بعد اإلنتاج وهام »إن شاء اهلل ولد« 
و»الطريق  الرشيد،  أمجد  للمخرج  األردن،  من 
عاشور،  لطفي  للمخرج  تونس  من  األحمر« 
هذا بجانب 6 مشاريع أخرى في مرحلة التطوير 
وهي كاآلتي: »الكلب في بيته أسد« من مصر 
من  أيام«  تالت  »في  الغنيمي،  أحمد  للمخرج 
مصر للمخرج تامر عشري، و»ملكة القطن« من 
و»مواسم  ميرغني،  سوزانا  للمخرجة  السودان 
هميلي،  مهدي  للمخرج  تونس  من  جنات« 
السعودية  العربية  المملكة  من  هالة«  »عزيز 
لجواهر العامري، و»بيال« من المغرب لمحسن 

البصري.
المشاريع  مسابقة  ضمن  يشارك  فيما 
ما  مرحلة  3 ضمن  منها  7 مشاريع،  الوثائقية 
بعد اإلنتاج وهي »يال نلعب عسكرة« من اليمن 
الجابري،  ومحمد  الذوبان  مريم  للمخرجين 
صالح،  لمحمد  مصر  من  األخير«  و»الرجل 
ميريام  للمخرجة  لبنان  من  و»المعلقون« 
 4 التطوير  مرحلة  ضمن  يشارك  فيما  الحاج، 
مشاريع هي: »هش« من مصر لسالي أبوباشا، 
»أبي الفالح« من الجزائر للمخرج الخير زيداني، 
و»البحث عن وودي« من مصر لسارة الشاذلي، 

و»سرقة النار« من فلسطين لعامر شوملي.
رمسيس،  أمير  المخرج  أعرب  جانبه،  من 
مدير مهرجان »القاهرة السينمائي«، عن فخره 
القاهرة«  »ملتقى  يلعبه  الذي  الرائد  بالدور 
دعم  تكرار  أن  مؤكدًا  العربية،  السينما  لدعم 
وانضمام  للملتقى  السينمائية  المؤسسات 
كثيرًا  أسعده  أمر  هو  جدد،  داعمين  شركاء 
في  الكبيرة  ثقتهم  يعكس  ذلك  وأن  خاصة 
في  األفالم  وأهم  ألفضل  الملتقى  اختيارات 

المنطقة.
فيما صرحت لينده بالخيريه، مديرة »ملتقى 

ملتقى القاهرة السينمائي لتعكس توازنًا بين 
األمر  والروائية،  الوثائقية  األفالم  مشروعات 
السرد  في  التنوع  على  حرصنا  يعكس  الذي 
الروائي لهذه األفالم ما بين الواقعية والخيال. 
مشروعات  تكون  أن  على  جاهدين  حاولنا 
األفالم المختارة لها رؤيتها اإلبداعية الخاصة، 
تعكس من خاللها الموجة اإلبداعية المستجدة 
حيث  باألخص  الجدد  السينمائيين  من  لجيل 
التحديات  من  العديد  مواجهة  بصدد  أنهم 
الحصول  في  الرغبة  أصبحت  الذي  الوقت  في 
الحس  تعكس  أصلية  قصص  ذات  أفالم  على 

اإلبداعي للسينما أكثر من أي وقت مضى«.
القاهرة السينمائي« يقام في إطار  »ملتقى 
السينما«،  لصناعة  القاهرة  »أيام  فعاليات 
وهي منصة توفر فضاًء مهمًا إلجراء النقاشات 
والتواصل واالجتماعات والورش والمحاضرات، 
العربي  العالم  في  المواهب  دعم  وتستهدف 

وتسلط الضوء عليهم.
أن  السينمائي«  القاهرة  »ملتقى  يشترط 
عربيًا،  المشارك  الفيلم  مشروع  مخرج  يكون 
في  طوياًل  وثائقيًا  أو  روائيًا  الفيلم  يكون  وأن 
يكون  وأن  اإلنتاج،  بعد  ما  أو  التطوير  مرحلة 
فيلم  على  العمل  له  سبق  قد  المشروع  مخرج 

واحد على األقل، سواء كان طوياًل أو قصيرًا.
الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
العربي  العالم  في  المهرجانات  أعرق  أحد  هو 
بكونه  ينفرد  إذ  انتظامًا،  واألكثر  وأفريقيا 
العربية  المنطقة  في  الوحيد  المهرجان 
الدولي  االتحاد  في  المسجل  واألفريقية 

.»FIAPF« للمنتجين في بروكسل

تتضمن 15 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا..

 الكشف عن املشاريع املشاركة في »ملتقى القاهرة السينمائي«

هذا  التاسعة  نسخته  في  السينمائي«  القاهرة 
القاهرة  ملتقى  منصة  »تحرص  قائلة:  العام، 
العالقة  تعزيز  على  المهرجان  في  السينمائي 
الدولي  بالمشهد  العربية  السينما  بين 
للصناعة السينمائية، وذلك من خالل اختيارها 
للعديد من مشروعات أفالم واعدة من 10 دول 
األوضاع  تعكس  قصصًا  ترصد  مختلفة  عربية 

الراهنة داخل كل من هذه البالد«.
في  اختياراتنا  »جاءت  بالخيريه:  أضافت 

 »إن شاء الله ولد« 
و»الطريق األحمر« يشاركان 

في مرحلة ما بعد اإلنتاج

أمير رمسيس: فخور بالدور الرائد 
الذي يلعبه »ملتقى القاهرة«

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تفاصيل دورها في مسلسل »وعد 
إبليس« المعروض حاليًا على »شاهد«؛ إذ تقدم شخصية »زينة« وهي امرأة 
إيجابية جدًا وترمز للحياة، فهي متفائلة وتؤمن بأن كل شيء سيكون أفضل 
مهما كانت الظروف. وأضافت »زينة تحب إبراهيم جدًا ويجسدان معًا زوجًا 
مثاليًا«.

وتابعت عائشة: »على الرغم من كل ما يجري من حولها ومع إبراهيم، تحافظ 
زينة على تفاؤلها بالمستقبل، فهي إيجابية ألبعد مدى، لذا فقد أحببتُ الشخصية 
جدًا«.

وحول األحداث التي تتعرّض لها »زينة« في العمل، توضح عائشة: »ال تدري 
زينة بأنها أصيبت بمرض خطير، فهي تفقد الوعي فجأة، وعندما تستيقظ تجد 
بأنها قد تعافت تمامًا. وحدهم زوجها وأهلها عاشوا تجربة الخوف والصدمة 
واإلحباط والحزن«، وفقًا لبيان من »إم بي سي«.

وحول عالقتها بالشخصيات في العمل، تقول عائشة: »عالقة عائشة متميزة 
بجميع الشخصيات وخاصًة شخصية سامي الذي تعتبره صديقًا مقربًا وبيت سرها. 
ولكن شخصية سامي بحد ذاتها تحمل مفاتيح كثيرة وألغازًا تنكشف في الحلقات 
األخيرة«.

وتختم الفنانة التونسية مشددة على تميز المخرج كولن تيج وذكائه، على حد 
وصفها »فهو يعمل بحس سينمائي«، »فضاًل عن كونه مُلمًا بثقافتنا ويعي ما 
نحاول إيصاله من رسائل. من جانب آخر يرتبط كولن تيج بعالقة قوية مع كل 
ممثل، فهو يدرك أن ارتياح الممثل في التصوير سينعكس إيجابًا على العمل«.

مسلسل »وعد إبليس« من بطولة النجم المصري عمرو يوسف، والنجمة 
األميركية بوال باتن، والنجم السعودي يعقوب الفرحان ونخبة من نجوم مصر 
والعالم العربي: فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، وبمشاركة 
ضيفة الشرف النجمة نيللي كريم.

يحمل »وعد إبليس« توقيع نخبة من أشهر صناع الدراما العالميين أمثال 
الكتاب البريطانيين توني جوردان، إنجي لومان فيلد، ريتشارد بيالمي، والمخرج 
البريطاني كولين تيج، والمؤلف توني جوردان.

 

عائشة بن أحمد: أقدم شخصية 
امرأة إيجابية في »وعد إبليس«

يعرض حاليًا على »شاهد«

وفاة عبدالله الشاوش

المنتج محروس 
المصري يتعاقد على 
إنتاج مسلسل مصري 

- ليبي بالتعاون مع 
شركة »المنتجين 

العرب« التابعة للهيئة 
العامة للخيالة والمسرح 

والفنون في ليبيا 
برئاسة محمد البيوضي. 

المسلسل يحمل اسم 
»في الهوى سوا« 

ويطرح في رمضان 
2023، وهو من تأليف 

وبطولة عبدالباسط 
الجارد باالشتراك مع 

عيد سعيد ويقين 
عبدالمجيد وعدد من 
الفنانين المصريين 

والعرب.

صنَّاع فيلم »مرزوق وإيتو« 
يرشحون الفنانة المصرية 
ميرنا نور الدين لتقديم دور 
البطولة النسائية أمام الفنان 
محمد رمضان. الفيلم يكتبه 
عمرو محمود ياسين ويخرجه 
محمد سمير، ومقرر البدء 
في تصويره خالل األسابيع 
المقبلة.



مهمة ثالثية ليبية في القارة األفريقية
»األهلي طرابلس« جاهز لـ»المريخ« السوداني في دور الـ32.. والجبال يرفع درجة االستعداد القصوى

بعد أن ودع فريق كرة القدم األول بنادي »االتحاد« 
أبطال  دوري  بطولة  مبكرًا  بـ»العميد«  الملقب 
المنافسة  دائرة  في  ليبي  ثالثي  يتبقى  أفريقيا، 
القارية للموسم الجديد 2022 - 2023، »األهلي 
طرابلس« الملقب بـ»الزعيم« في دوري األبطال، 
»األخضر«  بـ»الكونفدرالية«  الرهان  وفرسا 
بـ»الفحامة«،  الملقب  والنصر  بـ»العنيد«  الملقب 
لمنافسات  بقوة  االستعداد  الثالثي  يواصل  حيث 
على  ضيفًا  طرابلس«  »األهلي  ويحل  الـ32،  دور 
الـ32 ببطولة دوري  السوداني في دور  »المريخ« 
أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، بعد 
أن تجاوز فريق »كم كم« الزنجباري في دور الـ64، 
بنينا«،  »شهداء  ملعب  على  إيابًا  نظيفة  برباعية 
وبهدفين ذهابًا، ليتأهل فريق »األهلي طرابلس« 
سمعة  عن  الدفاع  راية  رافعًا  صفر(،   -  6( بنتيجة 
كرة القدم الليبية بمفرده في دوري األبطال، بعد 
بطولة  من  األخيرة  النسخة  لبطل  المبكر  الوداع 
»فالمبو«  فريق  أمام  »االتحاد«،  الممتاز  الدوري 

البوروندي.
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  يستعد  أيضًا 
تنزانيا،  بطل  »أزام«  فريق  لمواجهة  »األخضر« 
يوم األحد 9 أكتوبر المقبل، بينما يستعد الطرف 
فريق  »الكونفدرالية«  بطولة  في  الثاني  الليبي 
رواندا  بطل  »كيغالي«  فريق  لمواجهة  »النصر« 
في  »كيغالي«  فريق  نجح  أن  بعد  الـ32،  دور  في 
جيبوتي،  ممثل  تيليكوم«  »أساس  فريق  إقصاء 
بمدينة  جرت  التي  اإلياب  مباراة  في  فوزه  عقب 
التمهيدي  الدور  ضمن  لصفر  بهدف  كيغالي 
الفريق  وكان  األفريقية،  »الكونفدرالية«  لبطولة 
أهداف  دون  الذهاب  مباراة  في  تعادل  الرواندي 
ليتأهل إلى الدور الثاني والثالثين، الذي سيواجه 
الذي  الليبية،  الكرة  ممثل  »النصر«  فريق  فيه 

أعفته القرعة من خوض مباراة الدور التمهيدي.
»الكونفدرالية«  مشوار  يبدأ  »النصر« 

بدور الـ32 أمام »كيغالي«
»النصر«  لفريق  األولى  الذهاب  مباراة  وتدور 
شهر  من  التاسع  في  كيغالي  العاصمة  بملعب 
أكتوبر المقبل، بينما ستدور مباراة العودة الحاسمة 
بملعب »شهداء بنينا« الدولي ببنغازي في السادس 
»النصر«  فريق  ويواصل  الشهر،  نفس  من  عشر 
تدريباته اليومية استعدادًا لهذه المشاركة بقيادة 
الوقت  في  ميلينكوتش،  زوران  الصربي  مدربه 
مدربه  قيادة  تحت  »األخضر«  نادي  أعلن  نفسه، 
التونسي سمير شمام، قائمة فريقه النهائية التي 
وضمت  »الكونفدرالية«،  منافسات  بها  يخوض 
في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان 

ورضوان توفيق، وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة 
الورفلي  وأنس  عباس  وحسن  البرعصي  وميدي 
ومحمد  سعيد  ووجدي  السالمي  بهاء  والتونسي 
أبوستة وعبداهلل جديدو، وفي خط الوسط: محمد 
الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم 
خالد  والمغربي  سليمان  بن  وصهيب  أيسيان 
الصروخ ويونس حجازي، وفي خط الهجوم: حمادي 
وسالم  بابل  أري  األنغولي  والمحترف  اهلل  جاد 

القاهرة – الوسط

عبر بطولتي دوري األبطال و»الكونفدرالية«

قدم رئيس نادي »النصر« السابق، إيهاب العريبي، مقترحًا بخصوص وضع األندية ◆
الليبية والمأزق المالي الذي تعيشه كل موسم.

وقال العريبي، عبر صفحته على »فيسبوك«: »مع كل موسم يتكرر نفس المشهد، 
وتطالب األندية بالدعم المالي، أو ترفض لعب الدوري الممتاز لكرة القدم. الحل يكمن 
في إلغاء نظام االحتراف الذي كبل األندية بالتزامات كبيرة، والعودة بشكل سريع لنظام 

الهواة«. وطالب العريبي وزارة الرياضة بتحديد آلية للدعم المالي لألندية وفق 
معايير محددة، وعليها أيضًا أن تحدد من هو النادي المحترف والهاوي، وعلى 

اتحاد الكرة إعداد تصور لنظام الهواة بشكله الجديد.
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فيفي
املرمىاملرمى

طالب العب »األهلي طرابلس« والمنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم أبوبكر ◆
بن إبراهيم، باإلسراع في كشف التفاصيل الخاصة بموضوع اللجنة التسييرية لالتحاد 

الليبي لكرة القدم في ضوء ما يتردد عن مخاطبة اللجنة األولمبية لالتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« بتشكيلها بعد صدور حكم قضائي نهائي ببطالن انتخابات 

االتحاد الليبي لكرة القدم منذ عام ونصف العام.
وقال بن إبراهيم، في منشور له على صفحته الشخصية عبر »فيسبوك«: »أنا 

مع تطبيق اللوائح والتنظيم في الرياضة، وضد فزاعة التجميد والتخويف 
المستمر بأن كرة القدم الليبية ستجمد. هو كالم غير صحيح«.

10
للتايكوندو  الليبي  االتحاد  رئيس  انتقد 
وزارة  دعم  عدم  المال،  بيت  محمد   »ITF«
الرياضة التحاد اللعبة، الذي يستعد لتنظيم 
العام  مطلع  للعبة  األولى  العربية  البطولة 
المال، في تصريح خاص  المقبل، وقال بيت 
الرسائل  »رغم  »الوسط«:  جريدة  إلى 
الرياضة تقديم  وزارة  والمخاطبات، تجاهلت 
تعيد  بطولة  لتنظيم  لنا  المالي  الدعم 
البطوالت  وتعيد  الليبية،  للرياضة  النشاط 

العربية، بعد طول غياب«.
وأضاف بيت المال: »إن تايكوندو ITF حديث 

الذي  المنتشر،   WTF غير  وهو  ليبيا،  في 
واختتم  عقود«،  أربعة  من  أكثر  منذ  يمارس 
الوزارة تصرف  »إن  قائاًل:  المال حديثه  بيت 
أموااًل في أشياء أخرى غير مهمة للرياضة«، 
الرياضة  وزير  اجتمع  الماضي،  نوفمبر  وفي 
رؤساء  من  بعدد  الجويفي،  عبدالشفيع 
البنود  عديد  لمناقشة  الرياضية؛  االتحادات 
التي من شأنها خدمة الرياضة الليبية، حضر 
للتايكوندو  الليبي  االتحاد  رئيس  االجتماع 
»ITF«، محمد بيت المال، وتطرق إلى بعض 
التايكوندو  رياضة  لصالح  اإليجابية  النقاط 
»ITF« ومنها الدعم المالي، الذي كان أهم 
االتحادات  كل  تعانيه  لما  االجتماع  بنود 

إلحياء األنشطة الداخلية والخارجية.

بيت املال يطلب دعمًا ماليًا لتنظيم »عربية التايكوندو«

● أبطال االتحاد الليبي للتايكوندو »ITF« رفقة بيت المال

الحدث

زين العابدين بركان

ترقب ملوسم
الكرة املتعثر

لكرة  الليبي  االتحاد  أن  من  الرغم  على 
أعلنت  مسابقاته،  تنظيم  ولجنة  القدم 
الدوري  منافسات  انطالق  موعد  أن 
الكروي  موسمه  في  الممتاز  الليبي 
شهر  من  الخامس  في  سيكون  الجديد 
األفق  في  يلوح  ال  أنه  إال  المقبل،  أكتوبر 
بعد  موعده،  في  سينطلق  الموسم  أن 
كبير  عدد  أخيرًا  عقده  الذي  االجتماع 
ببيان  خرجت  التي  المسابقة،  أندية  من 
موعد  بتأجيل  فيه  طالبت  وتوصيات 
ستكون  مشاركتها  وأن  المسابقة، 
مشروطة ومرتبطة بتوفير وتقديم الدعم 
المادي لها وهي ليست المرة األولى التي 
أصبح  الذي  السيناريو،  هذا  فيها  يحدث 

مشهدًا يتكرر قبل انطالق كل موسم.
مقابل  بالدعم  األندية  إصرار  وأمام 
مسابقة  مصير  سيكون  المشاركة، 
معلقًا  انطالقها  وموعد  الحالي  الموسم 
طلبات  تلبية  انتظار  في  مجهول  إلى 
األحوال  كل  وفي  المادية،  األندية 
حتمًا  الذي  المتكرر  اإلصرار  هذا  أمام 
أن  نتمنى  المسابقات،  لجنة  له  سترضخ 
وزارة  من  وعاجلة  سريعة  استجابة  نرى 
من  بالدعم،  المعنية  الجهة  الرياضة، 
المسابقة  وانطالق  الموقف  إنقاذ  أجل 
لتأخر  ستكون  التي  والمتأخرة،  المتعثرة 

كثيرة. تداعيات  انطالقها  موعد 
الموسم  هذا  أن  خاصة  هذا  يأتي 
االستحقاقات  بعديد  مليئًا  سيكون 
مستوى  على  المهمة  الدولية  وااللتزامات 
مسابقتي  في  المحلية  أنديتنا  مشاركات 
و»الكونفدرالية«،  األبطال  دوري 
نهائيات  في  األول  المنتخب  ومشاركات 
الجديد،  العام  مطلع  بالجزائر  الـ»شان« 
استكمال  جانب  إلى  الـ»كان«  وتصفيات 
في  تكتمل  لم  التي  الكأس  منافسات 
كلما  أنه  يعني  ما  الماضي،  الموسم 
ارتبك  كلما  الموسم  انطالق  موعد  تأخر 
وأكثر  أطول  الموسم  وجعل  المشهد 
األندية  وستكون  وملاًل،  وتعقيدًا  مشقة 
فاتورة  يدفع  من  هي  المحلية  وكرتنا 
من  عليه  يترتب  وما  وثمنه،  التأخير 
،وحتى  ومدربيها  العبيها  تجاه  التزامات 
يلبي  لن  حتمًا  الذي  الفني  المستوى 

الواجهات. كافة  على  الطموحات 

الدولي  الالعب  معيتيقة،  مطار  إلى  وصل 
طارق التائب، بعد أكثر من 10 أعوام 
العيش  حيث  ليبيا،  خارج  قضاها 
استقباله  في  وكان  تركيا،  في 
الرياضي  الجمهور  من  كبير  عدد 
أبدع  الذي  للرياضي  العاشق 
والمنتخب  طرابلس«  »األهلي  صفوف  في  كالعب 
بصفوف  سواء  االحتراف  عالم  في  وكذلك  الوطني، 
التونسيين،  الساحلي«  و»النجم  »الصفاقسي« 
و»الهالل« السعودي، وكذلك في الدوري التركي، ويعد 
طارق التائب، أحد أشهر العبي كرة القدم في ليبيا على 
مر العصور، وكانت البداية مع »األهلي طرابلس« العام 

1988 بقطاع الناشئين.
وأعلن التائب، ألول مرة، التجهيز لمباراة اعتزال يواجه 
فيها »األهلي طرابلس« فريقًا أوروبيًا بعد كأس العالم 

المقبلة في قطر 2022 والمرتقبة خالل أيام.
وجاءت تصريحات التائب عن مباراة اعتزاله التي ستكون 
قبل  من  استقباله  لدى  طرابلس«،  »األهلي  بقميص 
من  أكثر  بعد  ليبيا،  إلى  عودته  عقب  الفريق  جماهير 
للعب  التائب  وتوجه  البالد،  خارج  قضاها  أعوام  عشرة 
الذي لعب في  البرتغالي،  أوروبا مع فريق »بيرامار«  في 
صفوفه فترة قصيرة، ثم عاد للدوريات العربية من بوابة 
»الصفاقسي«، ليقدم مستوى لفت األنظار به، وقاد التائب 
ُأقيمت  التي  العربية  البطولة  إلى نهائي  فريق »األفريقي« 
بطولة  لتحقيق  »الصفاقسي«  قيادة  في  نجح  كما  جدة،  في 
دوري أبطال العرب 2005 بعد التفوق على الكثير من 
األندية العربية الكبيرة، وفرض التائب نفسه بقوة 
في  مروا  الذين  األجانب  الالعبين  أفضل  كأحد 
تاريخ نادي »الهالل« السعودي؛ حيث أطلقت عليه 

الجماهير الكثير من األلقاب.

إن ما تعانيه رياضتنا اليوم، نتاج طبيعي 
لها  الدولة  وتجاهل  ماضية  عقود  لعقم 
ومحاربتها بطرق مباشرة وغير مباشرة، 
لألندية،  المادي  الدعم  وقف  من  بداية 
ثقافية  رياضية  أندية  من  تحويلها  إلى 
ونقل  للتدريب،  مراكز  إلى  اجتماعية 
العبيها،  أسماء  ذكر  دون  مبارياتها 
وكذلك جرى طرح بديل جديد من خالل 
شعار الرياضة الجماهيرية، المتمثلة في 
وكر  الجرد  تخطي  مثل  الشعبية  األلعاب 
الحبل والهوكي ويا عشرة جاك عشرين، 
وتبشير  نشرها  إلى  السعي  ضرورة  مع 
لأللعاب  ضمها  ومحاولة  بها  العالم 

األولمبية.
ال  بأكملها  أوروبا  دول  بأن  علمًا 
مسابقة  عليه  تقام  واحد  جرد  بها  يوجد 
في  أسترسل  أن  أريد  وال  الجرد،  تخطي 
رياضتنا  لها  تعرضت  التي  المآسي  سرد 
المسكينة، وتفاءلنا خيراً كلما جرى تشكيل 
العقد  في  رياضية  هيئة  أو  جديدة  وزارة 
المنظومة  ألن  جدوى  دون  لكن  األخير، 
الرياضية بالكامل تعاني الفساد والترهل 
والجمود، ومع حكومتنا الحالية فرحنا عندما 
الرياضة،  عن  الشباب  وزارة  فصل  جرى 
الوسط  خارج  من  لها  وزير  اختيار  وجرى 
الرياضي مع ثالثة وكالء لوزارته، لكنهم لم 

يحركوا ساكنًا أو يقدموا أي خدمة للرياضة، 
األندية  أغلب  تسود  الفوضى  حيث ظلت 
الرياضية دون حسم لمشاكلها الداخلية أو 
تفعيل قانون األندية الرياضية، الذي يحدد 
شكل ومقومات النادي الذي له الحق في 
التواجد في الجمعيات العمومية لالتحادات 

الرياضية.
يتابعون  ظلوا  مثال  أبسط  وفي 
مباريات الدوري المحلي، وفرقنا الوطنية 
التصفيات  في  المشاركة  واألندية 
الشهداء  شيخ  ملعب  في  األفريقية 
ببنينا، ألنه الملعب الوحيد المعتمد من 
»كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
مالعب  مشاكل  حل  إلى  السعي  دون 
بطرابلس  الرياضيتين  المدينتين 
أدراج  وعودهم  كل  وذهبت  وبنغازي، 
الرياح كما ذهبت الميزانيات المخصصة 
علي  ملعب  مع  أيضًا  حدث  وكما  لذلك، 

زيدان بتاجوراء.
دولي  لملعب  األساسي  الحجر  وُضع 
رئيس  حضره  كبير  احتفال  في  جديد 
بالمؤتمر  الرياضية  اللجنة  وأعضاء 
الوزراء،  وبعض  آنذاك،  العام  الوطني 
الصور،  في  الظهور  محبي  من  وكثير 
وُألقيت الكلمات وتقبلوا التهاني وانتهت 
الضجة اإلعالمية من غير فائدة، وما زالت 

ولم  هي،  كما  لآلن  األرض  قطعة 
بعدها  وليعود  أحد،  يذكرها  يعد 

لمتابعة  ألمانيا  إلى  زيدان  السيد 
مباريات دوريها على المالعب العصرية، 

بينما ترك أبناء وطنه ينتظرون مشروعه 
الوهمي، وإنه من العيب أن تظل مالعب 
الواجهة  هي  وبنينا  الصناعي  النهر 
الحضارية لمالعبنا الكروية في ليبيا التي 
تملك النفط والغاز مثل دول الخليج التي 

شيدت أحدث المالعب العصرية.
ويا حسرة على النظام الملكي، والذي 
عندما قرر إقامة الدورة العربية الخامسة 
في ليبيا، قام بإنشاء مدينتين رياضيتين 
الستينات،  في  أفريقيا  في  لهما  مثيل  ال 
العصرية  العالم  مالعب  نرى  وعندما 
نشعر بالحسرة، ونأسف على حظ رياضتنا 
العاثر الذي أوقعها في أيدي سراق المال 
على  مصالحهم  فضلوا  الذين  العام 

مصلحة شباب الوطن والرياضة.
اهلل  يسخر  أن  نأمل  النهاية  وفي 
الغرباء  من  ينقذها  من  للرياضة 
شتى  في  عششوا  الذي  واالنتهازيين 
ألنها  يتركوها  ولن  القيادية،  مواقعها 
حققت لهم مكاسب مادية وامتيازات لم 
مكانة  مع  قبل  من  بها  ليحلموا  يكونوا 

في المجتمع الرياضي.

خليفة بن صريتي يكتب  لـ »الوسط«:

حال مالعبنا والرياضة
مع الوعود الفضفاضة

● العريبي

● التائب

فريق  تدريب  على  تعاقده  النجار،  عثمان  التونسي  المدرب  كشف 
قائاًل  الجديد،  الموسم  في  الليبي  »الخمس«  بنادي  القدم  كرة 
سنتين  لمدة  عقد  على  »وقعت  »فيسبوك«:  على  حسابه  عبر 
لإلشراف على المقاليد الفنية لنادي الخمس في الدوري الممتاز 
الليبي. الشكر موصول لمجلس اإلدارة، وعلى رأسه السيد عبد 
السالم احبيش على هذه الثقة، وكذلك المدير الرياضي واألخ 

سالم الرواني على كل االلتزام والجدية«.

مهام  في  سابقة  تدريبية  تجارب  عدة  خاض  النجار  عثمان  وكان 
مختلفة سواء في تونس أو خارجها على غرار المنتخب الوطني التونسي 
»األفريقي«  أندية  من  كل  في  ومساعدًا  والمتابعة،  التقييم  مكلفًا 
أما  السعوديين،  و»الهجر«  و»الفتح«  التونسي،  الرياضي«  و»الترجي 
الموسم  خالل  اإلمارات  في  كانت  فقد  األخيرة  التدريبية  محطته  عن 
الماضي كمدرب لنادي »دبا الحصن«، لتزيد رقعة المدربين التوانسة 
في الدوري الليبي الممتاز. وحتى قبل انطالق مرحلة اإلياب من مسابقة 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي الذي حمل رقم 
التغييرات والتنقالت، بعد أن أجمعت األندية  »47«، لم تتوقف حركة 
من  وكان  التونسي،  بالمدرب  واالستعانة  التغيير  على  استثناء  دون 
بين الراحلين المدرب الوطني ناصر الحضيري الذي قدم استقالته من 
الذهاب  مرحلة  »النصر«  فريق  اختتم  أن  بعد  »النصر«،  فريق  تدريب 
في المركز الثالث، لتتعاقد اإلدارة، بقيادة رئيس مجلس اإلدارة أسامة 
بوزيد، مع المدرب التونسي شهاب الليلي، بعد أن انسحب األخير من 
مع  التعاقد  »النصر«  نادي  وأعلن  الباجي«،  »األولمبي  فريق  تدريب 

المدرب التونسي المخضرم شهاب الليلي.
ويمتلك الليلي خبرة واسعة، حيث أشرف على تدريب عدد كبير 
من الفرق أبرزها »األفريقي« و»الصفاقسي« و»البنزرتي« و»النجم 
و»دبي«  األردني  »الفيصلي«  إلى  إضافة  بتونس،  الساحلي« 
بشهاب  المطاف  لينتهي  السعودي،  و»الكوكب«  و»الجزيرة« 

الليلي في تدريب األهلي بنغازي في الموسم الجاري.
مع  »دارنس«  نادي  إدارة  تعاقدت  الماضي  الموسم  وفي 
مرحلة  خالل  الفريق  ليقود  العيساوي  أنيس  التونسي  المدرب 
عنه  استغنت  الذي  التومي  زياد  التونسي  للمدرب  خلفًا  اإلياب 
أن  دون  أسابيع  بثالثة  اإلياب  مرحلة  نهاية  قبل  النادي  إدارة 
داخل  التغييرات  تواصلت  كما  إيجابية،  نتائج  أي  الفريق  يحقق 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  أندية  في  الفنية  األجهزة 
إدارة  أعلنت  حيث  طرابلس«،  و»األهلي  »االتحاد«  طالت  أن  بعد 
اإليطالي  القدم،  لكرة  األول  الفريق  مدرب  استقالة  »االتحاد«  نادي 
وتم  استقالته،  اإلدارة  قبول  بعد  »العميد«،  ليودع  سانينو،  جوزيبي 
تكليف المدرب التونسي محمد الكوكي المهمة الفنية، لكنه رحل في 
الموسم الماضي، كما سبقه قرار من اللجنة التسييرية بنادي »األهلي 
وتكليف  سيموندي  برنارد  الفرنسي  المدرب  عقد  بفسخ  طرابلس« 

المدرب التونسي فتحي الجبال المستمر حتى اآلن مع الفريق.

عثمان النجار يزيد رقعة المدربين التوانسة 
بتولي تدريب »الخمس« لموسمين

● النجار

طرابلس - صالح بلعيد

المسالتي »روما« وعامر التاورغي والمحترف الغيني 
جاك بيسيان وطلحة رزق.

قطار دوري األبطال ينطلق بمنافسات ساخنة
موسمه  في  أفريقيا  أبطال  دوري  قطار  وانطلق 
الجديد، نسخة 2022 - 2023، وسط ترقب ليبي 
بطل  »العميد«،  االتحاد  ناديي  الرهان،  لفرسي 
قبل  المحلي،  الدوري  األخيرة من مسابقة  النسخة 
األهلي  ووصيفه  المبكر،  الخروج  مفاجأة  يفجر  أن 
طرابلس »الزعيم«، واألخير استعد جيدًا، حيث أقامت 
العاصمة  في  معسكراً  طرابلس«  »األهلي  بعثة 
مباراتين  الفريق  أجرى  كما  القاهرة،  المصرية 
الثانية بالتعادل السلبي مع فريق  وديتين، انتهت 
»األمواج  فريق  على  فيها  فاز  واألولى  »أبوسليم«، 
الزرقاء« بنتيجة عشرة أهداف نظيفة، وعبر التونسي 
طرابلس«  لـ»األهلي  الفني  المدير  الجبال  فتحي 
»كم  على  التفوق  بعد  فريقه  أداء  عن  رضاه  عن 
كم« الزنجباري، قائاًل: »البد أن نحسب حساب كل 
مباراة، وال توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، فالبد 
أن تلعب بجدية وانضباط«، وأثنى الجبال على أداء 
الالعبين، حيث أشار إلى أنهم لم يعطوا المنافس 
أي مجال، ونجحوا في تطبيق 
بشكل  اللعب  خطة 
ممتاز، نمر بنسق 
تصاعدي، وهذا 
جيد،  شيء 
وأمامنا مباراة 
العيار  من 

الثقيل، وسنحضر لها بشكل كبير، وأتمنى أن يكون 
الالعبون في يومهم ونسعد جماهيرنا، عندنا الوقت 
الكافـــــي لالستعـــداد لمواجهة المريخ في دوري 

أبطال أفريقيا«.
»المريخ« السوداني في طريق 

»الزعيم«.. ويجدد مواجهات تاريخية
ستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع 
هي  طرابلس«،  »األهلي  مع  السوداني  »المريخ« 
المواجهة الخامسة رسميًا التي تجمع ممثل الكرة 
السودانية »المريخ« مع ممثل للكرة الليبية، حيث 
تعود أول مباراة رسمية إلى العام 1990 حين التقى 
فريق »المريخ« بفريق »الصقور« بطبرق، وتمكن 
فريق »المريخ« من الفوز ذهابًا بثالثية، ثم عاد ليجدد 
فوزه في لقاء اإلياب بنفس النتيجة، وفي العام 2009 
جدد »المريخ« مواجهاته مع الكرة الليبية حين التقى 
فريق »االتحاد« ضمن دوري أبطال أفريقيا، وأسفر 
لقاء الذهاب األول عن تعادل الفريقين بهدف لهدف 
ثم تمكن فريق »المريخ« من تحقيق الفوز في لقاء 
اإلياب بثالثة أهداف لصفر، ليتأهل إلى الدور الثاني 
على حساب ممثل الكرة الليبية. كما تعد المواجهة 
»األهلي  لفريق  الخامسة  هي  المرتقبة  الكروية 
طرابلس« مع ممثل للكرة السودانية، حيث بدأت 
أولى المباريات الرسمية مع فرق األندية السودانية 
العام 1974 حين التقى »األهلي طرابلس« ألول مرة 
األندية  بطولة  ضمن  السوداني  »الهالل«  بفريق 
عن  األول  الذهاب  لقاء  وأسفر  البطلة،  األفريقية 
تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما تفوق 
أم  بملعب  اإلياب  مباراة  في  السوداني  »الهالل« 
درمان بثالثة أهداف لصفر، ثم تجدد الحوار في العام 
2016 مع فريق »الهالل« السوداني للمرة الثانية 
حيث  أفريقيا،  أبطال  لدوري  الثاني  الدور  ضمن 
الذهاب  مباراة  في  طرابلس«  »األهلي  تفوق 
األولى بهدف لصفر، وفي مباراة اإلياب 
الثانية تفوق »الهالل« السوداني 
أحرزه  لهدف،  بهدفين 
محمد الغنودي لينجح 
في إقصاء الفريق 

السوداني

●  مباراة األهلي طرابلس أمام فريق »كم كم« الزنجباري

●  مباراة لفريق
الخمس في الموسم الماضي
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أمل يتالشى
مع خروج المنتخب األولمبي الليبي لكرة القدم 
لدورة  المؤهلة  األولمبية  األلعاب  من تصفيات 
وهو  السيناريو،  نفس  يتكرر   »2024 »باريس 
وعدم  الليبية  للمنتخبات  المتواصل  الخروج 
األلعاب  أو  العالم  لكأس  اآلن  حتى  الوصول 
األولمبية منذ تاريخ انطالق النشاط ألول منتخب 

ليبي العام 1953 قبل سبعة عقود.
أهداف لهدف  بأربعة  رواند  الفوز على  وبعد 
واحد في مباراة الذهاب ببنغازي، ارتفع منسوب 
أن  حتى  الليبي  للمنتخب  كبير  بشكل  التفاؤل 
المبالغة  من  حذرت  واألقالم  األصوات  بعض 
في تضخيم الفوز والشكر المفرط للرياضيين 
والطاقم الفني، ودعت لترك ذلك بعد مباراة 
اإلياب، وحصل ما توقعه الكثيرون من أن 
عواقب  ولها  منطقية  غير  المبالغة  هذه 
الترشح  فرصة  المنتخب  وفقد  وخيمة، 
بمباراة  الخسارة  بعد  األولمبية  لأللعاب 
اإلياب بثالثة أهداف لصفر من أول دور، 
رغم وجود عناصر مميزة كان يمكن أن 

تكون نواة لمنتخب واعد.
كان  لمنتخب  جميل  حلم  انتهى 
يمكن أن يكون منتخب المستقبل فعاًل، 
ومن المشاكل الكروية التي تشهدها 
الجيد  التخطيط  عدم  الليبية  الكرة 
اتحاد  قيام  وعدم  المنتخبات،  لهذه 
واإلدارية  الفنية  الطاقم  باختيار  الكرة 
تنظيم  وعدم  ومعايير،  مواصفات  وفق 

مباريات ومعسكرات في وقت كافٍ.
ومن أهم مشاكل الكرة الليبية أيضًا 
مباراة  الفوز في  بالنقد، وبمجرد  العاطفة 
واحدة تنطلق بعض األقالم في المدح والشكر 
المبالغ به، وهذا الشيء يتكرر دائمًا وبشكل يثير 

االستغراب.
الخروج  هذا  تقييم  سيتم  هل  والسؤال: 
سيقدم  وهل  األولمبية؟.  األلعاب  تصفيات  من 
وبكل  المصاعب  كل  عن  تقريرًا  الفني  الطاقم 
والسؤال  مستقباًل؟.  تفاديها  وكيفية  شجاعة 
الواعد؟ ألن  المنتخب  األهم: هل سيستمر هذا 
معدل أعمار الالعبين 23 عامًا.. أم سيتم القضاء 
سيتحمل  وهل  النسيان؟.  عالم  ويدخل  عليه 
اتحاد الكرة المسؤولية ويعترف ببعض أخطائه 

في إعداد المنتخبات؟

تفاعاًل  األيام  هذه  الليبية  القدم  كرة  تشهد 
واهتمامًا رياضيًا بين اتحاد الكرة والقضاء المحلي 
خالل  من  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  واالتحاد 
العليا  المحكمة  من  الصادر  القضائي  الحكم 
ببطالن انتخابات اتحاد الكرة التي جرت في مارس 
2021، ورغم تظلم اتحاد الكرة، إال أن الحكم كان 
قرار  وبعد  االنتخابات،  ببطالن  قرار  وصدر  نهائيًا، 
محكمة الكأس الدولية بأن الموضوع شأن محلي، 
الليبي  االتحاد  رئيس  وهما  الشكوى  أصحاب  قام 
لكرة القدم السابق والمرشح الذي منع من دخول 
لرئاسة  اآلخر  والمرشح  الطشاني،  أنور  االنتخابات 
االتحاد ووكيل وزارة الرياضة السابق إبراهيم شاكة، 
باللجوء للقضاء المحلي، وصدر حكم في االنتخابات 
وضرورة إعادتها وتشكيل لجنة تسييرية حتى موعد 
الطعن  خلفية  على  الحكم  وجاء  جديدة،  انتخابات 
أنور  منع  بسبب  الثاني  والحكم  تزوير،  وجود  في 
سند  وجود  دون  االنتخابات  دخول  من  الطشاني 
قانوني، لتأخذ القضية منعرجًا قويًا بدخول النائب 
األولمبية  للجنة  رسالة  وتوجيه  الخط،  على  العام 
إجراءات  بوجود  واإلقرار  »فيفا«  بمخاطبة  الليبية 
مخالفة للقانون من جانب، ومن جانب آخر إصدار 

قرار بتشكيل لجنة تسييرية تسير العمل الرياضي 
لمدة 6 أشهر، وتوقيف االتحاد الحالي برئاسة عبد 
الشلماني وإعالن خارطة طريق النتخابات  الحكيم 
جديدة. وقامت اللجنة األولمبية بتوجيه رسالة إلى 

»فيفا« تطالب فيها باالستناد إلى الحكم القضائي، 
ُاعتبر  واعتبرته تدخاًل قضائيًا وليس حكوميًا، مما 
خطوة قوية عززت الحكم القضائي باعتراف اللجنة 
األولمبية به. من جانب آخر علمت جريدة »الوسط« 

أن مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم بقيادة 
سليمة،  انتخاباته  أن  يرى  الشلماني  عبدالحكيم 
متشبث  القضائي،  الحكم  في  استشكااًل  وقدم 
وسالمة  بصحة  »فيفا«  خاطب  عبر  بموقفه 

اللجنة  مراقب  وكان  بنتيجتها.  الفائز  االنتخابات 
مراقبة  تكليفه  تم  الذي  إدريس،  عيد  األولمبية 
أن  أكد  طبرق،  مدينة  في   2021 مارس  انتخابات 
وترغيب،  تهديد  وفيها  صحيحة  غير  االنتخابات 
أعلن من  إذاعية، كما  لقاءات  في  أيضًا ذلك  وأكد 
خالل تصريحاته أن ضميره يحتم عليه قول الحقيقة 
كمراقب مكلف من اللجنة األولمبية، وتقريره استند 
إليه أصحاب الشكوى إبراهيم شاكة وأنور الطشاني 

ليهددا عرش الشلماني.
تقديم  يوم  القضية من  في  وكبير  تطور الفت 
ورغم  ونصف،  عام  قبل  أبريل  شهر  في  الشكوى 
القضاء  طريقة  بحكم  القضائي  التناول  مدة  طول 
لمرحلة  وصلت  أنها  إال  القضايا،  مع  التعامل  في 
مهمة، واآلن الكرة في ملعب االتحاد الدولي »فيفا« 

الذي قد يرفض الحكم القضائي وقد يقبله ويعتبره 
شأنًا داخليًا وليس تدخاًل حكوميًا، حيث إن الوسط 
القضية،  الصبر هذه  بفارغ  ينتظر  الليبي  الرياضي 
الشكوى  مقدمي  أحد  الطشاني  أنور  أن  خصوصًا 
استغل جوانب قانونية غير منظورة، وعرف كيفية 
وعالمًا  محاميًا  كونه  بحكم  للقضية  منها  الدخول 
جمع  حيث  رياضية،  خبرة  وله  واللوائح  بالقوانين 

بين القانون والعمل الرياضي.
القضية  تكلفة  أن  »الوسط«  جريدة  وعلمت 
والشكوى وصلت إلى 47 ألف دوالر أتعاب محامي 
سنة  وبعد  أنه  رغم  الدولية«،  »الكأس  قضية 
أصدرت حكمها، وقالت إنه شأن داخلي هذا بخالف 
صاحبا  بها  تكفل  التي  المحلي،  القضاء  أتعاب 

الشكوى وقاما بدفعها.
سبق وأعلن أنور الطشاني صدرو حكم قضائي 
ببطالن  يقضي  طرابلس  جنوب  محكمة  من 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  انتخابات 

التي جرت في طبرق خالل مارس 2021.
جريدة  إلى  سابق  تصريح  في  الطشاني  وقال 
»الوسط«: »إن انتخابات اتحاد الكرة الليبي وكل ما 
صدر عنها يعتبر ملغى واليعتد به«، وكان الطشاني 
تم استبعاده من الترشح لرئاسة االتحاد الليبي لكرة 
له  االنتخابات وسبق  القدم بقرار من لجنة طعون 

ترؤس االتحاد الليبي لكرة القدم في العام 2013.

اتحاد الكرة يترقب كلمة الـ »فيفا« في قضية بطالن مجلس الشلماني

● الشلماني● شاكة

الوسط - صالح بلعيد

الطشاني وشاكة يحصالن على 
حكم قضائي وسط احتمالية 

تشكيل لجنة تسييرية

انطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية 
بطولة أفريقيا لرفع األثقال للناشئين والشباب 

بمشاركة 78 رباعًا ورباعة »45 رجاًل و33 فتاة«.
ففي بطولة الرجال يشارك 45 رباعًا 

يمثلون دول ليبيا والمغرب والكاميرون 
وتونس وجنوب أفريقيا وموريشيوس 

وأوغندا، وتعد ليبيا والمغرب األكثر حظوظًا 
في التتويج، وتنحصر المنافسة على التتويج 

باللقب بين ليبيا والمغرب أكثر المنتخبات 
في عدد الرباعين المشاركين والمتمرسين 

على البطولة، والمغرب 20 رباعًا، وليبيا 15، 
وبقية الدول الكاميرون 5، وجنوب أفريقيا 2، 
وموريشيوس رباع واحد، وتونس رباع واحد، 

وأوغندا رباع واحد.
تشمل األوزان وعدد المشاركين، في وزن 
55 كلغ )العدد  2(، وفي وزن  49 كلغ )العدد 

 67 5(، وفي وزن  61 كلغ )العدد  3(، وفي وزن 
 ،)7 73 كلغ )العدد  8(، وفي وزن  كلغ )العدد 

89 كلغ  5(، وفي وزن  81 كلغ )العدد  وفي وزن 
3(، وفي  96 كلغ )العدد  5(، وفي وزن  )العدد 
109 كلغ  2(، وفي وزن  102 كلغ )العدد  وزن 

 ،)2 109+ كلغ )العدد  3(، وفي وزن  )العدد 
الليبي في المنافسات برئاسة  ويشارك الوفد 
سعيد محمد أبوجنيدية، ويضم إداري الوفد 

مصطفى أحشاد، وإداريي المنتخب أسامة قناو 
وأبوبكر الدوكالي، والمدربين جمال القنطري 

ومحمد بن سعيد، والطبيب هشام بريكاو 
والحكمين الصافي أحميدة ويونس الحمادي.

أما الرباعون: هشام أبوبكر وعبد السالم 
أسامة وعبد المالك أبوبكر وكمال شالبي 

ومقدام صالح ومحمد سمير ومحمد شالبي 
ومحمد الشارف ومحمد غالم ومنيب العزيبي 

ونصر الدين المالكي وشاهين رمضان ويوسف 
أبوليفة ويوسف زاوية وزكريا شالبي.

وفي تصريح لرئيس لجنة المنتخبات باتحاد 
رفع األثقال أسامة قناو إلى جريدة »الوسط« 

قال: »أحيي وزارة الرياضة على دعمها 
بتوفيرها تذاكر السفر واإلقامة والمالبس.

 في بطولة 
ً
78 رباعا

أفريقيا لـ »رفع األثقال«

توج منتخب ليبيا األول لكرة القدم بالبطولة الودية الدولية 
التي ُأقيمت على ملعب »شهداء بنينا« ببنغازي، بعد فوزه 
أجندة  أيام  خالل   ،)1  -  2( تنزانيا  على  المباريات  آخر  في 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، وبهذا الفوز رفع منتخب 
ليبيا رصيده إلى أربع نقاط لسابق تعادله في االفتتاح أمام 
أوغندا، بينما جاء رصيد تنزانيا بثالث نقاط، وأوغندا نقطة 

واحدة.
مقابل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  األول  الشوط  انتهى 
هدف، سجل هدف المنتخب الوطني محمد صولة من عالمة 
سلتو  أنيس  المهاجم  عرقلة  إثر   20 الدقيقة  في  الجزاء 
للمنتخب  محققة  فرصة  هناك  وكانت  الجزاء،  منطقة  في 
الوطني إلضافة الهدف الثاني أهدرها محمد صولة، وتمكن 
الدقيقة  في  التعادل  هدف  تسجيل  من  التنزاني  المنتخب 
39، لينتهي الشوط األول بالتعادل اإليجابي بهدف مقابل 
محمد  المهاجم  استطاع  الثاني  الشوط  بداية  ومع  هدف. 
صولة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 
الفرص  عديد  الوطني  المنتخب  وأضاع  ثنائية،  48 مسجاًل 
بالعارضة  ارتطمت  التي  الهادي  السنوسي  كرة  بينها  من 
ورأسية البديل صالح الطاهر، وقد تحصل المنتخب التنزاني 
لكن  مرتدة  هجمة  من   60 الدقيقة  في  فرصة  أخطر  على 

لم تسجل.
من  شارك  مارتنيز  الفرنسي  الوطني  المنتخب  مدرب 
حراسة  في  الالفي  معاذ  من  كاًل  ضم  بتشكيل  البداية 
منير  الثلبة ومحمد  الدفاع تكون من حامد  المرمى، وخط 
عمر  الوسط  وفي  المقصي،  وأحمد  الصبو  والمعتصم 
صولة،  ومحمد  الفاضلي  ودانيل  رجب  وبلقاسم  الخوجة 
وفي الهجوم عبدالعاطي العباسي وأنيس سلتوا، واستبدل 
صولة  ومحمد  الخوجة  وعمر  العباسي  عبدالعاطي  من  كاًل 
ومعاذ  الهادي  السنوسي  من  كاًل  وأشرك  سلتوا  وأنيس 
ترتيب  وكان  الطاهر.  وصالح  بن سليمان  عيسى وصهيب 
نقاط،  بأربع  ليبيا  حلت  األول  المركز  في  الودية،  البطولة 

تليها تنزانيا بثالث نقاط، وأخيرًا أوغندا بنقطة واحدة.

التأهل  فرصة  األولمبي  الليبي  الوطني  المنتخب  ودع 
بالعاصمة  ُأقيمت  أن  بعد  األفريقية،  األمم  بطولة  إلى 
الرواندية كيغالي مباراة اإلياب بين منتخب ليبيا األولمبي 
»فرسان المتوسط« ونظيره الرواندي، ضمن حساب الدور 
تحت  األفريقية  األمم  كأس  إلى  المؤهل  األول  التمهيدي 
 ،»2024 باريس  »أولمبياد  إلى  ومنه  بالمغرب،  عامًا   23
لصالح  نظيفة  أهداف  ثالثة  بنتيجة  المباراة  وانتهت 
بأفضلية  التأهل  األخير  ليضمن  الرواندي،  المنتخب 
أهداف  أربعة  بنتيجة  ليبيا  في  خسارته  لسابق  األهداف، 

مقابل هدف واحد.
وإهدار  الليبي،  األولمبي  للمنتخب  األلعاب  تنوع  رغم 
األول  الشوط  فإن  للتسجيل،  سانحة  كانت  التي  الفرص 
مقابل  دون  بهدف  المتوسط«  »فرسان  بخسارة  انتهى 
قدم  الذي  الرواندي،  المنتخب  لصالح   37 الدقيقة  في 
وفي  بنينا،  ملعب  على  الذهاب  مباراة  عكس  جيدًا  شوطًا 
الرواندي تسجيل الهدف  المنتخب  الثاني استطاع  الشوط 
والضغط من  السيطرة  52، واستمرت  الدقيقة  الثاني في 
تسجيل  استطاع  حتى  الرواندي  األولمبي  المنتخب  جانب 
لتنتهي   ،71 الدقيقة  في  الجزاء  عالمة  من  الثالث  الهدف 
التي  رواندا،  لصالح  نظيفة  أهداف  ثالثة  بنتيجة  المباراة 

تأهلت إلى الدور الثاني بفارق أفضلية الهدف المسجل في 
ملعب »شهداء بنينا«. وحقق »فرسان المتوسط« فوزًا على 
نظيره الرواندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في 
المباراة التي ُأقيمت على ملعب »شهداء بنينا«، في مباراة 
الليبي  المنتخب  وامتلك  األول،  التمهيدي  بالدور  الذهاب 
سيطرة واضحة على الشوط األول من المباراة، وأهدر عديد 
الفرص المؤكدة، إلى أن حصل على ضربة جزاء بعد عرقلة 
قليب،  الدين  نور  للمهاجم  رواندا  مرمى  جانب حارس  من 
سجل منها المهاجم نور الدين قليب الهدف األول للمنتخب 
األولمبي، وألغى حكم المباراة هدفًا ثانيًا للمنتخب األولمبي 

بداعي التسلل، لينتهي الشوط األول بهدف دون مقابل.
على  الليبية  السيطرة  استمرت  الثاني  الشوط  وفي 
الشوط  بداية  من  دقيقتين  مرور  وبعد  المباراة،  مجريات 
استطاع المهاجم نور الدين القليب تسجيل الهدف الثاني، 
فاضل  الوطني  المنتخب  ليسجل العب  السيطرة  واستمرت 
دقائق  بثالث  المباراة  نهاية  وقبل  الثالث،  الهدف  سالمة 
هدف  وجاء  الرابع،  الهدف  يوسف  علي  المدافع  أضاف 
المنتخب الرواندي في الدقائق األخيرة من المباراة ليكون 
على  الدرامي،  رواندا  منتخب  تأهل  في  السحر  عامل  له 

حساب المنتخب الليبي.

صولة يقود »الفرسان« للتتويج بدولية 
بنغازي الودية ضمن أجندة »فيفا«

طرابلس - الصديق قواس

طرابلس - محمد ترفاس

● سلتوا يقود هجمة لمنتخب »الفرسان«

»الحلم األوملبي« يتبخر سريعًا أمام رواندا
● المنتخب األولمبي يودع التصفيات األفريقية مبكرا

لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  أنهى 
الجدل بشأن مسابقة كأس  الشحومي،  عبداهلل  القدم، 
ليبيا، وأكد في رسالة أرسلها للفرق المشاركة في الدور 
الذي  بالموعد  التقيد  بضرورة  الكأس  لبطولة  الـ16 
أكتوبر  شهر  من  األول  في  المسابقات  لجنة  حددته 
في  ويواجه  مباريات،   7 إقامة  سيشهد  الذي  المقبل، 
دور السادس عشر فريق »التعاون« نظيره »األولمبي« 
على أرضية ملعب »شهداء بنينا« الساعة الرابعة مساًء، 
ويلعب »الصداقة« أمام »األهلي طرابلس«، بعد المباراة 
»النصر«  ويلتقي  مساًء،  السابعة  الساعة  في  األولى 
يلتقي  و»األخضر«  أجدابيا،  بملعب  »دارنس«  نظيره 
يلتقي  الجديدة«  و»بنغازي  المرج،  بملعب  »االتحاد« 
الشهداء«،  أرضية ملعب »شيخ  بنغازي«، على  »األهلي 
ويلعب »السويحلي« أمام نظيره »هالل سبها« بملعب 
نظيره  المصراتي«  »االتحاد  يواجه  بينما  أبوسليم، 

»المدينة« على أرضية الجميل.
وكانت عدة أندية طالبت اتحاد الكرة بتأجيل انطالق 
عدة  عرضت  فيما  الممتاز،  والدوري  ليبيا  كأس  بطولة 
فرق أخرى تغيير مواعيد انطالق بطولة الكأس والدوري 
الممتاز، ليستأنف نشاط الكأس، على أن يتم النظر في 
موعد انطالق مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022 - 
المالي  للدعم  األندية  طلب  تجدد  أزمة  بسبب   ،2023
الذي بات يهدد  الجديد،  الكروي  الموسم  لبدء  كشرط 
مرحلة االنطالق، كما حدث في بداية الموسم الماضي، 
الذي شهد حالة من الجدل الطويل تسببت في التأجيل 
موحدًا  بيانًا  أندية  عدة  أصدرت  حيث  مرة،  من  أكثر 
بشأن طلب دعم مالي من وزارة الرياضة يساعدها على 

خوض غمار المنافسات المحلية.

مسابقة الكأس تستأنف نشاطها في دور الـ16
وتنطلق مسابقة كأس ليبيا باستكمال مباريات دور 
واحدة  مباراة  إقامة  توقفها  قبل  شهدت  التي  الـ16 
فقط، حملت مفاجأة بنجاح فريق »أبوسليم« في إقصاء 
النسخة  وتعد  المنافسة،  سباق  من  »الهالل«  فريق 
الحالية من بطولة الكأس هي النسخة الـ23 في سجل 
فرق  ثمانية  بلقبها  توجت  التي  البطولة  منافسات 
التتويجات  الئحة  »االتحاد«  فريق  يتصدر  حيث  محلية، 
برصيد  طرابلس«  »األهلي  يليه  ألقاب  سبعة  برصيد 
ستة ألقاب، يليهما فريق »النصر« برصيد ثالثة ألقاب 
»المدينة«  ولفرق  لقبين،  برصيد  بنغازي«  »األهلي  ثم 

و»الهالل« و»الشط« و»خليج سرت« لقب واحد.
نسختها  في  ليبيا  كأس  بطولة  منافسات  وانطلقت 
لنيل  النهائية  المباراة  إلى  ووصل   1976 العام  األولى 
و»األخضر«،  طرابلس«  »األهلي  فريقا  الكأس  بطولة 
وتمكن فريق »األهلي طرابلس« من إحراز اللقب عقب 
فوزه في المباراة النهائية على فريق »األخضر« بهدفين 

لصفر، ثم جرت النسخة الثانية للعام الثاني على التوالي 
»المدينة«  فريقي  النهائي  وجمع   ،1977 العام  في 
المباراة عن فوز فريق »المدينة«  و»الهالل«، وأسفرت 

بهدف لصفر.

1988 يشهد عودة مسابقة الكأس بعد توقف
توقفت مسابقة الكأس ولم تستأنف نشاطها إال في 
»األهلي  فريقي  النهائية  المباراة  وجمعت   1988 العام 
فريق  فوز  عن  المباراة  وأسفرت  و»االتحاد«،  بنغازي« 
الترجيح بأربعة أهداف مقابل  »األهلي بنغازي« بركالت 
بالتعادل  األصلي  الوقت  زمن  انتهاء  بعد  أهداف  ثالثة 

أخرى  مرة  الكأس  مسابقة  توقفت  ثم  لهدف،  بهدف 
وعادت للظهور العام 1992 حيث جمعت المباراة النهائية 
و»الجمارك«،  »االتحاد«  فريقي  الرابعة  نسختها  في 
المباراة عن فوز »االتحاد« بهدف لصفر، وفي  وأسفرت 
بنظام  ُأقيمت  الخامسة  نسختها  في  الكأس  بطولة 
ُأقيم دوري سداسي وحسم »األهلي  النقاط، حيث  جمع 
بمجموع  الثانية  للمرة  الكأس  بطولة  لقب  طرابلس« 
النقاط. وفي بطولة الكأس في نسختها السادسة العام 
بنغازي«  النهائية فريقي »األهلي  المباراة  1996جمعت 
»األهلي  فوز  عن  وأسفرت  العسكري«،  »االتحاد  وفريق 
السابعة  النسخة  بطولة  وفي  لصفر،  بهدفين  بنغازي« 

● جانب من استعدادات االتحاد المصراتي للموسم الجديد

● الليلي

»النصر« نغازي - زين العابدين بركان فريقي  البطولة  لنهائي  وصل   1997 العام 
بركالت  »النصر«  فوز  عن  اللقاء  وأسفر  و»اليرموك«، 
وفي  لهدف،  بهدف  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  الترجيح 
المباراة  وجمعت  الثامنة  النسخة  ُأقيمت   1998 العام 

وأسفرت  و»الشط«،  »الهالل«  فريقي  النهائية 
الترجيح،  بركالت  »الشط«  فوز  عن  المباراة 

بالتعادل  األصلي  الوقت  زمن  انتهاء  بعد 
أقيم   1999 العام  وفي  لهدف،  بهدف 

»التاسعة«  نسخته  في  الكأس  نهائي 
وفاز »االتحاد« على »التحدي« بهدفين 
لصفر، وفي النسخة العاشرة كان من 
المقرر أن يلتقي في النهائي »األهلي 
العام  »السويحلي«  مع  طرابلس« 
»السويحلي«  أن  إال   ،2000
لـ»األهلي  اللقب  ليذهب  انسحب 

طرابلس«.
»األهلي طرابلس« يحافظ 

على اللقب في 2001
»األهلي  فاز   2001 العام  وفي 

طرابلس« على »التحدي« بثالثة أهداف 
لصفر ليحرز النسخة الحادية عشرة، وفي 

ذهاب  من  النهائي  ُأقيم   2002 العام 
الفوز بثالثة أهداف  وإياب وسجل »الهالل« 

تعادل  اإلياب  وفي  الذهاب،  في  مقابل هدف 
الفريقين سلبيًا ليظفر »الهالل« باللقب األول 

في تاريخه، وفي العام 2003 جرت مباراتان بين 
»االتحاد« و»النصر« كانت نتيجة مباراة الذهاب 

األولى التي جرت بملعب بنغازي التعادل السلبي، 
وفي اإلياب بملعب طرابلس تعادال بهدفين ليفوز 

»االتحاد«، وفي العام 2004 تقابل فريقا »االتحاد« 
سلبيًا،  الفريقين  تعادل  عن  وأسفرت  و»الهالل«، 
لكن »االتحاد« حسم اللقب بفضل ركالت الترجيح.

النهائية  المباراة  2005 تأهل لخوض  العام  وفي 
االتحاد  فوز  عن  واسفرت  واألخضر،  االتحاد  فريقا 

 2006 العام  وفي  الشيء،  مقابل  أهداف  بثالثة 
األهلي  وفاز  واألولمبي  طرابلس  األهلي  فريقا  تأهل 

تجدد   2007 العام  وفي  لهدف،  بهدفين  طرابلس 
وفاز  و»األخضر«  »االتحاد«  بين  النهائى  في  اللقاء 
في  التقى   2008 العام  نهائى  وفي  بهدف،  »االتحاد« 
النهائي »المدينة« و»خليج سرت«، وفاز »خليج سرت« 
2009 التقى في النهائي »االتحاد«  بهدف، وفي العام 
الترجيح  ركالت  بفضل  »االتحاد«  وفاز  و»الترسانة« 
العام  وفي  لهدفين،  بهدفين  الفريقين  تعادل  بعد 
لهدف  بهدفين  فوزه  عقب  بطاًل  »النصر«  توج   2010
 2016 الرياضي  الموسم  نسخة  وفي  »المدينة«،  على 
- 2017 توج »األهلي طرابلس« بطاًل عقب فوزه على 
النسخة  فيما توج »االتحاد« ببطولة  »الهالل« بهدف، 

األخيرة على حساب »الهالل«.

األزمة المالية تطل برأسها من جديد قبل بداية موسماألزمة المالية تطل برأسها من جديد قبل بداية موسم
20222022 -  - 20232023.. وأندية تطلب تغيير الموعد لحين إيجاد حلول.. وأندية تطلب تغيير الموعد لحين إيجاد حلول

● الطشاني
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ماذا يعني محتواه؟
من يحدِّد آلية عمله؟

لماذا يرفض المسؤولون االعتراف بجرائمهم بحق المال العام؟

كيف يمكن التصدي لهول ما كشفه من فساد الكبار؟
أين مصير نتائج تقاريره السابقة؟

متى تجري مالحقة المنحرفين الذين رصدهم؟

تقرير ديوان املحاسبة
++HH55

 كل شيء كل شيء

الفريق محمود بوقويطني
وُلد في الجبل األخضر سنة 1900، تعلم في الزوايا السنوسية، التحق مبكرًا 
بالمقاومة ضد االحتالل اإليطالي، رافق األمير إدريس أثناء حكومة أجدابيا 
سنة 1917، واشترك في معركة )قارة عافية( بالقرب من هون. هاجر إلى 
مصر مواصاًل خدمة األمير إدريس، بعدما تأسس الجيش السنوسي سنة 
الليبية  األراضي  الحلفاء داخل  أول. ساهم مع قوات  1940 عُـيِّـن مالزمًا 
في حصار طبرق الشهير الذي دام عامًا كاماًل بدءًا من العام 1941. بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية، ضُمَّ إلى كتيبة الدفاع البرقاوية، إبان اإلدارة 
1951عُـيِّـن  إعالن االستقالل في ديسمبر  البريطانية، وعقب  العسكرية 
نائبًا لمديرها، ثم ترقى إلى رتبة لواء وعُـيِّـن قائدًا عامًا لقوة دفاع برقة. 
أعماله،  أبرز  الملكي. ومن  النظام  انقالب على  1961 أفشل محاولة  سنة 
تأسيس مركز )رد المظالم( في طرابلس، الذي تولى رد حقوق الليبيين من 
اإليطاليين واإلنجليز. سنة 1963 أصبح قائدًا لقوة األمن العام في المملكة 
 1964/9/29 يوم  طرابلس  في  المنية  وافته  فريق.  رتبة  ومُنح  الليبية 

وشيعته جماهير غفيرة ووُسِّـد ثرى مقبرة رويفع األنصاري بالبيضاء.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

كلما رأيتُ صورة مارشال الجو اإليطالي إيتالو بالبو، تذكرت سجينًا إيطاليًا اسمه 
أنطونيو، ولم أعد أذكر لقبه. كان رفيقنا في سجن الجديدة، ثم في سجن الحصان 
وضوحًا  وأكثرها  كثيرة،  جسمية  مناٍح  في  يتشابهان  فاالثنان  بطرابلس.  األسود 
لحية  أن  هو  بينهما  الواضح  الفرق  وكأنهما مصارعان.  لي  يبدوان  إذ  البدن.  قوة 
كثيرة،  أخرى  أشياء  مثل  وبالطبع،  اللون.  حمراء  كانت  أنطونيو  السجن  في  رفيقنا 
نسيت السبب الذي دفع باألجهزة األمنية الليبية في العهد السابق إلى القبض على 
أنطونيو وإيداعه التوقيف في سجن الجديدة، حيث كنت ورفاقي موقوفين على ذمة 
في  الليبية،  األمنية  األجهزة  الصحافيين«.  »قضية  باسم  عرفت  ثورة،  أمن  قضية 
العهد السابق، كانت في غالب األحيان، تعتقل أجانب أوروبيين ألغراض سياسية. 
الثورية  اللجان  من  عناصر  باعتقال  أوروبية  دولة  قامت  إذا  المثال،  سبيل  وعلى 
تقوم  البالد،  تلك  في  ليبيين  بمعارضين  صلة  ذات  إجرامية  أعمال  في  لتورطهم 
األجهزة األمنية الليبية باعتقال من تجده متوافرًا أمامها من مواطني تلك الدولة 

بغرض المقايضة لإلفراج عن العناصر الليبية المعتقلة.
بلغة  معنا  ويتحدث  والمرح،  الكالم  كثير  أنطونيو،  اإليطالي  السجين  كان 
لمدة  بالسجن  حكم  ضده  صدر  أذكر،  ما  وعلى  ثقيلة.  إيطالية  بلكنة  إنجليزية، 
سجن  من  السياسيين  السجناء  نقل  األمنية  السلطات  قررت  وحين  أعوام.  ثالثة 
الجديدة المدني، إلى القسم العسكري في سجن الحصان األسود، الذي بناه أسالفه 
من المستعمرين الفاشيين في طرابلس، في الثالثينيات من القرن الماضي، كان 

أنطونيو من ضمن المنقولين.
تفاصيل  في  التوغل  مهمًا  ليس 
وحكاياته  ومقالبه  أنطونيو  حكاية 
أنا   – أننا  المهم  لكن  تتوقف.  ال  التي 
األغنية  عرفنا  طريقه،  عن   – ورفاقي 
باسم  المعروفة  المشهورة  اإليطالية 
أول  فهو   .)Bella Ciao تشاو-  )بيلال 
وتعلمنا  لنا،  وغناها  إليها،  قدمنا  من 
نغنيها  وصرنا  منه،  ولحنها  كلماتها 
المناسبات.  من  كثير  في  جماعيًا 
ولدت  تاريخية.  إيطالية  تلك  واألغنية 
اإليطاليين  المقاتلين  بين  وانتشرت 
والنازية.  الفاشية  للحركة  المناوئين 

وهي  الهمم.  لشحذ  للمعارك  طريقهم  في  يغنونها  اإليطاليون  المقاتلون  وكان 
يودِّع  مقاتل  حكاية  تحكي  اللحن.  جميلة  الهدف،  واضحة  الكلمات،  بسيطة  أغنية 

حبيبته، مغادرًا للحرب في الجبال ضد الفاشيين والنازيين.
ويسارية،  وطنية  متعددة،  فصائل  تضم  كانت  اإليطالية  المقاومة  حركة  وألن 
غلبت  يبدو،  ما  في  اليسارية،  الصبغة  أن  إال  والنازية،  للفاشية  العداء  يجمعها 
ممثال  المقاومة،  في  اليساري  الحضور  ألن  باألغنية،  واقترنت  الحركة،  تلك  على 
المقاومة  أدب  من  جزءًا  وصارت  غيره.  من  أكبر  كان  اإليطاليين،  الشيوعيين  في 
وانتشرت  األغنية  عاشت  الفاشية،  من  التخلص  وبعد  اإليطالي.  واليساري  الوطني 
في  تغنى  وطني  نشيد  مثل  وأضحت  اإليطالي،  الشعب  من  واسعة  قطاعات  بين 
المناسبات الوطنية، وتدرس في المدارس، بل وانتقلت إلى بلدان كثيرة، وترجمت 
يريد  الذي  اإليطالي،  المتطرف  لليمين  هدفًا  تمثل  اليوم  وهي  عدة.  لغات  إلى 
المناسبات  من  غيرها  وفي  المدارس  في  األغنية  تلك  ترديد  بمنع  استئصالها، 
الوطنية على اعتبار أنها يسارية القلب والهوى، وحسب ما قاله أحد زعماء اليمين 

المتطرف، تعمل على تجنيد الكوادر للتيار المناوئ لليمين.
زعيم حزب  ماتيو سالفيني،  المسمى  الشعبوي  اليميني  الزعيم  أن  أخيرًا  وقرأت 
الرابطة العنصري، قد أرسل ببرقية تهنئة إلى مطربة إيطالية مشهورة لدى سماعه 

أنها رفضت غناء األغنية في إحدى المناسبات بحجة أنها »أغنية سياسية جدًا«.
اليمين اإليطالي المتطرف بجذوره الفاشية يستعد، هذه األيام، عقب فوزه في 
السياسية  الحقب  أكثر  من  واحدة  في  إيطاليا  لقيادة  األخيرة،  النيابية  االنتخابات 
حزب  زعيمة  ميلوني،  جورجيا  السيدة  قيادة  تحت  سياسي  ائتالف  خالل  من  توترًا 
»فورسا  حزب  زعيم  بيرلسكوني  سيلفيو  السيد  من  وبمشاركة  إيطاليا«،  »إخوة 
الرابطة  حزب  زعيم  سالفيني  ماتيو  والسيد  الوسط،  يمين  من  وهو  إيطاليا« 
المحسوب على اليمين المتطرف. السيدة ميلوني نفت تورطها شخصيًا في الحركة 
والحرب  فاشيين.  يضم  حزبها  أن  نفي  تستطع  لم  لكنها  شبابها،  في  الفاشية 
صفحة  لمحو  محاولة  جوهرها  في  هي  تشاو(  )بيلال  أغنية  ضد  أخيرًا  أعلنت  التي 
قدرته  فيها  تجلت  حيث  الفاشية،  مقاومة  في  اإليطالي  الشعب  تاريخ  من  مجيدة 
على توحيد قواه الوطنية، وتحرير بالده، عبر تأسيس حركة مقاومة قادت النضال 
إلى النهاية، وتمكنت من دحر اليمين الفاشي والنازي. وما أعرفه من خالل تجارب 
التاريخ هو أن القصائد واألناشيد واألغاني الوطنية ال تولد بقرار سياسي وال تنتهي 
في  إال  يزيد  لن  الوطنية،  والمناسبات  المدارس  في  ترديدها  ومنع  بقرار سياسي. 

وشعبيتها. انتشارها 

أيتها الجميلة وداعًا

بالمولد  لالحتفال  الشعبية  والتقاليد  العادات  من 
النبوي في ليبيا، انتشار جلسات الذكر والمدائح للنبي 
الكريم في المساجد والزوايا الصوفية، إضافة إلى أكل 
تتكون  والتي  المولد،  يوم  صباح  تعد  التي  العصيدة 
من: دقيق، ومياه، وبعض الزيت، وبعد طهوها يمكن 

إضافة العسل أو دبس التمر )الرُّب(، حسب الرغبة.
عليه  يطلق  كما  الميلود«  ــوم  »ي صبيحة  وفــي 
يجوبون  حيث  المحتفلين،  مواكب  تخرج  الليبيون، 
ويخرج  الرئيسة.  الساحات  إلــى  ــوال  وص الــشــوارع 
)الفوانيس( مرددين أهازيج  القناديل  األطفال حاملين 
المفرقعات  إطالق  إلى  يلجأ بعضهم  في حين  المديح، 

لالحتفال.
بيوم  والشباب  الصبيان  احتفال  أخذ  سنوات  ومنذ 
المفرقعات  استخدام  يجري  حيث  آخر،  منحى  الولد 
النارية، المستورد أغلبها من الصين، بشكل  واأللعاب 
حروق  إصابات  عديد  إلى  أدى  مما  أحيانا،  فيه  مبالغ 
بين األطفال والشباب، إضافة إلى بعض الحرائق جراء 

سوء تخزين هذه األلعاب.

ما أعرفه من خالل تجارب 
التاريخ هو أن القصائد 

واألناشيد واألغاني الوطنية 
ال تولد بقرار سياسي وال 

تنتهي بقرار سياسي

املولد النبوي.. ذكر ومدائحاملولد النبوي.. ذكر ومدائح

نهاية »كورونا«
منتصف هذا الشهر، أعلن 

المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية أن عدد وفيات كورونا 

حول العالم األسبوع الماضي هو 
األدنى في الجائحة منذ مارس 
2020، وهو ما يمكن أن يمثل 

نقطة تحول في التفشي العالمي 
للعدوى. فيما قال كبير الباحثين 
في مركز »غاماليا« لعلم األوبئة 

واألحياء الدقيقة، أناتولي 
ألتشتاين، إنه ليس مستبعدا 

اإلعالن عن نهاية جائحة 
»كوفيد- 19« قبل نهاية العام 
الجاري. ويوضح عالم الفيروسات 

الروسي في حديث إلى جريدة 
»إزفيستيا«، »برأيي من األفضل 

تأجيل اإلعالن عن انتهاء الجائحة 
بضعة أشهر. ولكن يجب حتى 

بعد اإلعالن عن انتهاء الجائحة، 
إبقاء بعض القيود والتدابير سارية 
المفعول، مثل التطعيم والمسافة 

االجتماعية واستخدام الكمامات 
في أماكن التجمعات العامة«.

جولة عاملية 
لسفينة »البالستيك«
في مهمة تستمر ثالث سنوات، 

تنطلق سفينة »بالستيك 
أوديسي«، في األول من أكتوبر، 

من ميناء مرسيليا في جنوب 
فرنسا. وترمي المهمة إلى إيجاد 
حلول للحد من تلوث البالستيك 
في الدول الثالثين األكثر تضررًا 

من الظاهرة. وكان ضابط 
البحرية الفرنسية سيمون برنار، 
وهو رئيس الشركة ومشارك في 

تأسيسها، أدرك خالل رحالته 
البحرية حجم الضرر الناجم عن 

البالستيك »الذي يصب منه 20 
طنًا في المحيط كل دقيقة«، ما 

يعادل حمولة شاحنة نفايات.
وفي العام 2016، وُلد مشروع 

»بالستيك أوديسي« الرامي 
إلى »وقف هذا النزيف«، على 
حد تعبيره. وإذ أشار إلى أن 

80 % من النفايات البالستيكية 
التي تلوث المحيطات تأتي 

من المناطق الساحلية، لفت 
برنار إلى أن أفراد الطاقم البالغ 

عددهم 20 سيجوبون »أكثر 
ثالثين مدينة غارقة تحت هذه 
النفايات، خصوصًا ألنها تفتقر 
إلى البنية التحتية للمعالجة«.

أقوالهمأقوالهم

»ندعو جميع األطراف الليبية إلى 
تهدئة التوترات، واالنخراط في حوار 
حقيقي إليجاد طريق توافقي إلجراء 

االنتخابات«

األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس

 »الليبيون بحاجة إلى العمل 
مع عبداهلل باتيلي، على المسار 

الذي تقوده األمم المتحدة إلجراء 
االنتخابات دون تأخير«

مستشار وزارة الخارجية األميركية 
ديريك شوليت

»نواصل مساعدة األشقاء الليبيين 
على تجاوز الخالفات والتوصُّل إلى 
حل يعيد األمن واالستقرار لليبيا 

ويحفظ وحدتها وسيادتها«

وزير الخارجية التونسي
عثمان الجرندي

»مقتنعون بأن األزمة في ليبيا ال 
يمكن حلها إال من طرف الليبيين 

أنفسهم، ودون تدخل خارجي«

رئيس حكومة المغرب 
عزيز أخنوش

النجمة الكولومبية شاكيرا ستحاكم في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي، عقب 
اتهامها بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014.

وال يزال يتعين تحديد تاريخ بدء المحاكمة التي ستعقد أمام محكمة برشلونة 
)شمال شرق إسبانيا( اإلقليمية. وكانت شاكيرا )45 سنة( التي تؤكد براءتها من 
النيابة  اتفاق مع  أي عملية تهرب ضريبي أعلنت في نهاية يوليو رفضها عقد 

العامة، معربة عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.
وبعد أيام قليلة، أعلنت النيابة العامة في برشلونة أنها ستطلب السجن ألكثر 
واكا«  و»واكا  الي«  دونت  »هيبس  أغاني  صاحبة  حق  في  سنوات  ثماني  من 
مليون   24 بمبلغ  وتغريمها  و»لوكا« 

يورو.
وتقول النيابة العامة إن شاكيرا 
منذ  إسبانيا  في  تعيش  كانت 
التي  السنة  ــي  وه  ،2011
عالقتها  عن  فيها  أعلنت 
في  برشلونة  نادي  بنجم 
القدم جيرار بيكيه،  كرة 
لكنها أبقت على مقرها 
جزر  فــي  الضريبي 
باهاماس المصنفة 
مالذا ضريبيا، حتى 
 .2015 ســنــة 
يونيو  ــي  وف
الــمــاضــي، 
ــن  ــ ــلـ ــ أعـ
ــي  ــائ ــن ــث ال
انفصالهما 
عالقة  بعد 
ألكــــثــــر 
عقد  ــن  م
أثـــمـــرت 

طفلين.

محاكمة شاكيرا
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