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تفاؤل

فضاء

في خطوة تدعم السوق، رفعت منظمة 
الدول المصدرة للنفط »أوبك«، الثالثاء، 

سقف توقعاتها لزيادة الطلب العالمي 
العام الجاري، وسط توقعات بانتعاش 

النمو. التقرير الشهري لتوقعات 
المنظمة، جاء بزيادة سنوية مقدارها 

ستة ماليين برميل يوميًا، أعلى قلياًل من 
توقعات المنظمة في مارس الماضي، 

وفق »فرانس برس«. هذه الزيادة ربما 
ترفع الطلب العالمي إلى 96.5 مليون 

برميل يوميًا هذا العام، بعد تدهور 
الطلب العام الماضي بسبب قيود 

مكافحة فيروس »كورونا«.

مليار 20.38
دينار

قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في 2020
)مصرف ليبيا المركزي(

نفط

كل شيء

بيتزا

قريبا في ليبيا
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بعد مواقف السلطة الجديدة من ملفات استراتيجية.. بوادر خالفات مع العبني مؤثرين

بوتين
لم يزل الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين، يعاني صداع أزمة المعارض 
الروسي نافالين، الذي اتخذته الواليات 

المتحدة أحد المبررات لمعاقبة موسكو، 
حتى فاجأته واشنطن باتخاذ عقوبات 
جديدة ضد بالده قد تصل إلى طرد 

دبلوماسيين روس من أراضيها. وفي 
ظل التصعيد األميركي المستمر 

منذ انتخاب جو بايدن، كانت مكالمة 
بايدن مع بوتين، الثالثاء، 

كفيلة بتهدئة أجواء، بدت 
أكثر سخونة بين القطبين 

الكبيرين. بوتين وبايدن، 
أبديا استعدادهما 

لـ»مواصلة الحوار«؛ 
بهدف ضمان األمن 

العالمي، واقترح 
بايدن عقد قمة »في 
المستقبل القريب«. 
التوترات المرتبطة 

بأوكرانيا شغلت جزءًا 
من المحادثات، في 

ظل اتهام كييف والغرب 
لموسكو بحشد عشرات آالف 
الجنود على حدود هذا البلد 
الساعي لالنضمام إلى حلف 
شمال األطلسي، حيث تدور 

مواجهات مسلحة منذ بداية 
العام بين الجيش األوكراني، 

وانفصاليين موالين لروسيا.

صنع البيتزا في الفضاء يشبه صنع البيتزا 
على األرض، لكن الفرق الوحيد هو أن 

أفراننا تبدو مختلفة قلياًل ويمكن للبيتزا 
أن تطفو!

أيضًا يستغرق تحضير البيتزا على 
متن محطة الفضاء الدولية أسبوعًا من 
العمل الشاق، فيما استغرقت أول رحلة 

مأهولة إلى الفضاء، قبل 60 عامًا، 108 
دقائق فقط، لذلك كان بإمكان يوري 
غاغارين االستغناء عن الطعام، حسب 

وكالة »سبوتنيك« لألنباء.

 جدل بشأن القاعدة الدستورية لالنتخابات وزيارات المنفي والدبيبة الخارجية

الكوني: أسابق الزمن لكي أنزف كما ينبغي.. و أنحاز إلى الصحراء ألنها وطني

كورونا يتحدى التطعيم..18 بلدية ليبية جاهزة لتسلم لقاح »سبوتنيك«

حضور دولي للحكومة وتساؤل حول مصير »األولويات«
لم يتوقف الجدل الدائر داخل المشهد الليبي حول 
انتخابات  عليها  ستبنى  التي  الدستورية  القاعدة 
السلطة  أعضاء  يواصل  فيما  المقبل،  24 ديسمبر 
التنفيذية جوالتهم الخارجية مثيرة بدورها الجدل 
إلى  الموكلة  باألولويات  مضامينها  عالقة  بشأن 

هذه السلطة.
والمعيشية  الخدمية  المشاكل  حل  ويأتي 
لالستحقاق  البالد  وتهيئة  الليبي،  للمواطن 
األمر  لكن  األولويات،  هذه  رأس  على  االنتخابي 
مجلس  مصادقة  تنتظر  ميزانية  إلى  بحاجة  كله 
النواب في جلسة مرتقبة االثنين 19 أبريل، وسط 
حول  تحفظات  خلفية  على  تمريرها  في  تشكيك 
بعمر  مقارنة  بـ»الضخمة«  البعض  وصفها  أرقام 
وقت  في  المقبل(،  )ديسمبر  المحدود  الحكومة 
الميزانية  قانون  مشروع  على  التصويت  سيجري 
والمناصب السيادية في آن واحد في مقر البرلمان 

الموقت بمدينة طبرق.
بـ96.2  تقدر  ميزانية  اقترحت  الدبيبة  حكومة 
الرقم  مبررة  دوالر،  مليار   21.5 أي  دينار  مليار 
بها  وعد  مشاريع  تنفيذ  في  البدء  إلى  باحتياجها 
والكهرباء  التحتية  البنى  مشاكل  أزمة  غرار  على 
لالنتخابات  والتحضير  الغذائية  والمواد  والصحة 

المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
المشهد  عن  السياسية  المناكفات  تغب  ولم 
وسط  االنتخابي،  بالموعد  يتعلق  فيما  خصوصًا 
البعض،  ببعضها  مرتبطة  مسائل  حول  خالف 
على  لالستفتاء  األسبقية  ستكون  هل  بينها  من 
سيكتفى  أم  االنتخابات  إجـــراء  قبل  الدستور 
بإجرائها استنادًا إلى قاعدة دستورية موقتة، وهو 
القانونية  اللجنة  اجتماع  محور جدل خالل  كان  ما 
مدافع  بين  السياسي  الحوار  ملتقى  عن  المنبثقة 
عن انتخاب رئيس ليبيا مباشرة من قبل الشعب أو 
عن طريق البرلمان في حين أحيلت المقترحات إلى 

أعضاء ملتقى الحوار للفصل فيها.
إجــراء  إلــى  التحمس  يغلب  ودولــيــًا  إقليميًا 
فرنسا  قدمت  حيث  موعدها؛  في  االنتخابات 
مليون يورو لدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ليبيا  شعب  أجل  من  االنتخابات  تعزيز  لمشروع 
العليا  الوطنية  المفوضية  مــع  يعمل  والـــذي 
الناخبين  تسجيل  نظام  تعزيز  على  لالنتخابات 
اقتراع  صندوق   12000 شراء  مبادرات  جانب  إلى 

وإصدار بطاقات الناخبين.

العاصمة  في  كوبيش  يــان  حط  بــالــمــوازاة 
عدد  مع  وبحث  مصر،  ثم  أبابا  أديس  اإلثيوبية 
األمم  بين  التعاون  األفريقي  االتحاد  مفوضي  من 
وسبل  والمنطقة  ليبيا  لدعم  واالتحاد  المتحدة 
المجاالت،  من  العديد  في  بينهما  التعاون  تطوير 
 2021 ديسمبر   24 في  االنتخابات  إجراء  سيما  ال 
لألسلحة  المشروعة  غير  للحركة  والــتــصــدي 

والجماعات المسلحة.
عبد  الحكومة،  رئيس  واصل  آخر  مستوى  على 
العاصمة  بزيارة  الخارجية  جوالته  الدبيبة  الحميد 
اليونانية  جارتها  استقبلت  فيما  أنقرة،  التركية 
المنفي،  محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  أثينا 
باألولويات  الزيارات  هذه  عالقة  حول  جدل  وسط 
التي تعهدت بها الحكومة تنفيذا لخارطة الطريق 
وهي  تونس،  في  الليبي  الحوار  عن  المنبثقة 
للمواطن  والمعيشية  الخدمية  المشاكل  حل 
والسيولة  الكهرباء  أزمتا  مقدمتها  وفي  الليبي، 
النقدية، ومواجهة جائحة »كورونا« وتهيئة البالد 

لالنتخابات المقبلة.

عبدالحميد  الخميس  اليوم  يحل  السياق،  وفي 
الخارجية،  ــرة  وزي ترافقه  موسكو  في  الدبيبة 
إلى  رسمية  زيارة  تنتظرها  التي  المنقوش،  نجالء 
الجتماع  للتحضير  المقبلة  األيــام  خالل  إيطاليا 
المشتركة، وفق مصادر  االقتصادية  الفنية  اللجنة 
اإليطالي  وزيــر  الخارجية  نقل  وقبلها  إيطالية. 
لويجي دي مايو الملف الليبي إلى نظيره األمريكي 
أنتوني بلينكن خالل اجتماع في واشنطن مشددًا 
النار  إطــالق  لوقف  الكامل  التنفيذ  أهمية  على 
وإجراء االنتخابات في موعدها، موضحا دي مايو أن 
والواليات  إيطاليا  بين  أقوى  لتعاون  تصورًا  هناك 
المتحدة في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلدين ينتابهما 
»قلق مشترك بشأن وجود القوات األجنبية«، سواء 

الروسية والتركية.
في المقابل تعمل تركيا على إقناع أعضاء حلف 
على  بروكسل  في  وزاري  اجتماع  خالل  األطلسي 
النفوذ  تعاظم  خطر  لمواجهة  وجودها  ضــرورة 
الروسي مع الدعوة لمهمة مشتركة لدعم حكومة 

الوحدة عبر تدريب قوة عسكرية محدودة.

باتفاقية  ليبيا  التزام  ضمنت،  أنقرة  أن  ويبدو 
ترسيم الحدود البحرية وجميع االتفاقات المُوّقعة 
التعاون  مذكرة  خصوصًا  وليبيا،  تركيا  بين 
أرسلت  والتي  الــوفــاق،  حكومة  مع  العسكري 
للقتال  عسكريين  مستشارين  أنقرة  بموجبها 
دفع  اليونانية  الحكومة  محاوالت  رغم  ليبيا،  في 
الحكومة الليبية إلى إعادة النظر في تلك المذكرة، 
اليوناني  الوزراء  رئيس  زيارة  خالل  ظهر  ما  وهو 
وزير  وزيارة  طرابلس،  ميتسوتاكيس  كيرياكوس 
المنتظر  ومن  بنغازي،  إلى  أعقبتها  التي  الخارجية 
ــارة  زي خــالل  حــاضــرة  المسألة  هــذه  تكون  أن 
فرانجوجيانيس،  كوستاس  الخارجية،  وزير  نائب 

المرتقبة إلى ليبيا.
تتحصل  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويستبعد 
يفهم  الليبيين  محادثيهم  قبل  من  وعدًا  اليونان 
من  ورد  لما  تفسيرًا  مطلبها،  على  الموافقة  منه 
معلومات نشرها الطرفان حول اتفاق، رئيس الوزراء 
االستئناف  على  الليبي  الرئاسي  المجلس  ورئيس 
بشأن  وليبيا  اليونان  بين  للمحادثات  الفوري 
وزيري  مسؤولية  تحت  البحرية  الحدود  ترسيم 
على  كانت  أن  وهي قضية سبق  البلدين،  خارجية 
واليوناني  الليبي  الجانبين  بين  التفاوض  مائدة 
الخطوة  أن  إال  القذافي،  معمر  العقيد  حكم  منذ 
يتعلق  اتفاق  محضر  على  بالتوقيع  الليبية  التركية 
االقتصادية، من  والمنطقة  البحرية  الحدود  برسم 
اليونان  استفز  والسراج  ــان  أردوغ حكومتي  قبل 
دول  مع  السياسي  والتحرك  االحتجاج  إلى  ودفعها 

أوروبا وشرق المتوسط.
الدبيبة  زيارات  كانت  إذا  عما  ليبيون  ويتساءل 
هي  روسيا،  وأخيرا  وتركيا،  العربية  اإلمــارات  إلى 
جوالت لتوزيع الحصص، أو الوعود بها على األقل، 
الليبية  الحكومة  لرئيس  مناسبة  ستكون  أنها  أم 
انسحاب  بشأن  األممي  الليبي  المطلب  لطرح 
األراضي  من  األجانب  المقاتلين  وجميع  المرتزقة 
الليبية، وفق ما تضمنه اتفاق وقف إطالق النار الذي 
أصدرته اللجنة العسكرية الليبية )5+5( في جنيف 
أكتوبر 2020، ونص على مغادرة أولئك المقاتلين 
في موعد أقصاه 90 يوما، لكن لم تظهر حتى اآلن 

مؤشرات على األرض تبين تنفيذ هذا المطلب.
في هذه األثناء يمضي الوقت من عمر السلطة 
خطوات  تسجل  ولم  ليبيا،  في  الجديدة  التنفيذية 
تعهداتها  تنفيذ  ببدء  للمواطن  ومقنعة  منظورة 
أمر  في  النواب  مجلس  يفصل  ولــم  الداخلية، 

ميزانية الحكومة بعد.

●  المنفي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس 14 أبريل 2021●  الدبيبة وإردوغان 12 أبريل 2021

●  مصرف ليبيا المركزي

●  إحدى منتجات مشروع »الجنة الخضراء« في القويعة شرق طرابلس

المهندس  ــزور  ي صباح،  كل  مطلع  مع 
منير،  وشريكه  بشية،  ــراج  س الــزراعــي 
المنشأة المعدنية، التي أقاما فيها »الجنة 
الخضراوات  يتفقدان  حيث  الخضراء«؛ 
مجوفة  بيضاء  أنابيب  في  المغروسة 
معلقة، في منظر غير معتاد في البالد، وفق 

وكالة »فرانس برس«.
الشابين  تجربة  يحتض  ــذي  ال المكان 
الليبيين، ال يتجاوز طوله 15 مترًا وعرضه 
ستة أمتار، ورغم أن هذه المساحة صغيرة 
التقنية،  هذه  مزايا  تجسد  لكنها  نسبيًا، 
فباإلمكان زراعة محاصيل مختلفة في حيز 
أضيق مقارنة مع الزراعة التقليدية، بوقت 

أقل وإنتاجية أعلى.
في  المائية  الزراعة  على  تدريبًا  »تلقينا 
فكرنا  عودتنا  وبعد  عامين،  قبل  تونس، 
في  وباشرنا  واقــع،  إلى  تحويله  بأهمية 
لزراعة  الخضراء  الجنة  التخطيط لمشروع 
الخضراوات من دون الحاجة إلى التربة«، 
قالها سراج المهندس العشريني، مضيفًا: 

أشهر،  بضعة  قبل  المشروع  »أطلقنا 
وباتت لدينا مساحة واعدة في هذا البيت 
وسنواصل  أكبر،  صار  والحلم  الزجاجي، 

التطوير بهذه التقنية«.
خلط  على  تقوم  التي  المائية  الــزراعــة 
المعدنية  األمــالح  من  بمجموعة  المياه 
في  ثورة  أحدثت  األساسية،  والمغذيات 

مجال الزراعة خالل أعوام قليلة مضت.
الصحراوي،  شبه  ومناخها  ليبيا  ولطبيعة 
 %  3 للزراعة  القابلة  األراضــي  تتجاوز  ال 
النسبة مرشحة  البالد، وهذه  من مساحة 
لألراضي  الضيق  القطاع  أن  إذ  للتراجع، 
على  البالد  شمال  في  الخصبة  الزراعية 
سواحل »المتوسط« يدفع فاتورة باهظة 

جراء التمدد العمراني.
في  هامشيًا  قطاعًا  تمثل  تزال  ال  الزراعة 
النفط على االقتصاد،  ليبيا، فيما يهيمن 
في  نفطية  احتياطات  أكبر  ليبيا  وتمتلك 
المائية  للزراعة  يمكن  ذلك  ومع  أفريقيا، 
أن تكون خيارًا استراتيجيًا لالكتفاء الذاتي 
من المحاصيل في ليبيا، ألنها توفر إنتاجًا 
أكبر،  أرباحًا  وبالتالي  مستدامًا،  سنويًا 
بخالف الزراعة التقليدية التي توفر إنتاجًا 

موسميًا فقط، كما يقول سراج بشية.
وفي بلد يضم أكبر منظومة نهر صناعي 
في العالم، وهو مشروع ضخم أطلقه معمر 
القذافي، لنقل المياه من أعماق الصحراء 
إلى المدن الحضرية، تواصل ليبيا االعتماد 

على مصادر مياه غير مستدامة.
التحدي األكبر الذي يواجه المشروع، كما 
يقول سراج، هو »توفير المواد األولية التي 
تدخل في تجهيز مشروعنا، واضطرارنا إلى 
يرتب  ما  ليبيا،  خارج  من  معظمها  شراء 

تكاليف باهظة«.
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مي سليم: »شوق« 
أتعبتني وأثرت 

علي نفسيًا

الترهوني وحسن في 
صفوف »الزعيم« بعد 

جدل املليون دوالر

14

 أيام السلطة الجديدة تمر ولم 
تسجل خطوات مقنعة للمواطن 

ببدء تنفيذ تعهداتها الداخلية

 حكومة الدبيبة اقترحت ميزانية 
تقدر بـ 96.2 مليار دينار أي 21.5 

مليار دوالر

طرابلس، أنقرة، أثينا، القاهرة: الوسط

»الجنة الخضراء«.. مشروع ينعش الزراعة املائية في ليبيا

الصني واالتحاد األوروبي أكبر شركاء ليبيا التجاريني.. وتركيا ثانية املصدرين

أظهرت بيانات رسمية، أن الصين واالتحاد 
في  التجاريين  ليبيا  شركاء  أكبر  األوروبــي 
العام 2019، وتصدرت الصين قائمة دول 
أو  الصادرات  مستوى  على  سواء  العالم؛ 
الوارادات، تلتها إيطاليا، ثم ألمانيا وإسبانيا 
تركيا  جاءت  بينما  الصادرات،  في  وفرنسا 
وإيطاليا واإلمارات ومصر خلف الصين في 
الواردات. تحليل بيانات النشرة االقتصادية 
أربع  أن  يوضح  المركزي،  ليبيا  لمصرف 
دول أوروبية تستحوذ على أكثر من نصف 
قيمة صادرات  بلغت  إذ  الليبية،  الصادرات 
مليون  و549  مليارًا   20 نحو  الــدول  تلك 
دينار، بما يمثل 53 % من إجمالي الصادرات 

البالغة 38 مليار دينار.
استقبلت  إيطاليا  أن  ــام،  األرق وتوضح 
و204  مليارات  ستة  بنحو  ليبية  صــادرات 
ألمانيا بستة مليارات  مليارات دينار، تلتها 
و973  مليارات   5 فإسبانيا  و135مليونًا، 
أسواقها  جذبت  التي  فرنسا  ثم  مليونًا، 
صادرات بواقع مليارين و237 مليون دينار.

وتظهر هذه األرقام، أن االتحاد األوروبي 

على  أما  لليبيا،  األول  التجاري  الشريك  هو 
الصدارة  الصين  احتلت  فقد  الدول  صعيد 
و665  مليارات   6 بلغت  ليبية  بصادرات 
ألمانيا  ثم  إيطاليا،  تلتها  دينار،  مليون 

وإسبانيا وفرنسا على التوالي.
 ،2019 للعام  الصادرات  إحصاء  وأظهر 
المرتبة  في  جاءت  المتحدة  الواليات  أن 

صادرات  أسواقها  استقبلت  إذ  السادسة، 
دينار،  مليون  و199  ملياران  قيمتها  ليبية 
تلتها هولندا بنحو مليار و259 مليونًا، ثم 
اليونان بواقع 935 مليونًا، فاإلمارات بنحو 
في  وتايالند  تركيا  وجــاءت  مليونًا،   843
 663.39 قيمتها  بصادرات  العاشر  المركز 

مليون دينار لكل منهما.
للعام  الليبية  الـــواردات  صعيد  وعلى 
إذ  أيضًا،  القائمة  الصين  تصدرت  نفسه، 
ثالثة  إلى  منها  الـــواردات  إجمالي  وصل 
تركيا  تلتها  دينار،  مليون  و432  مليارات 
إيطاليا  ثم  مليونًا،  و741  مليارين  بقيمة 
بمليار  فاإلمارات  مليونًا،  و518  بمليارين 
المركز  فاحتلت  مصر  أما  مليونًا،  و847 

الخامس بنحو 1.02 مليار دينار.
وتوزعت بقية واردات ليبيا بالترتيب على 
مليون   884 الجنوبية  كوريا  التالي:  النحو 
دينار، وتونس 842 مليونًا، فألمانيا 677.2 
ـــ655.2  ب إسبانيا  تبعتها  دينار،  مليون 
مليونًا،   631 والــيــونــان  ديــنــار،  مليون 
وقبرص  مليونًا،   578 المتحدة  والواليات 
ثم  مليونًا،   485 وأوكرانيا  مليونًا،   558

هولندا بـ483.38 مليون دينار.

القاهرة ـ الوسط

املنقوش في 
إيطاليا خالل أيام

استمرارا للنشاط المكثف الذي 
تشهده العالقات الليبية اإليطالية، 

تزور وزيرة الخارجية والتعاون 
الدولي نجالء المنقوش، العاصمة 

اإليطالية روما خالل األيام 
المقبلة. الزيارة لم يعلن موعدها 

على وجه التحديد، لكن وسائل 
إعالم إيطالية، قالت إنها ستشهد 

االتفاق على االجتماع المقبل 
للجنة الفنية االقتصادية اإليطالية 

الليبية المشتركة.
وشهدت العالقات الليبية 

اإليطالية زخما ملحوظا الفترة 
الماضية، منذ تسلم حكومة 

الوحدة الوطنية الليبية الموقتة 
مهامها، ترجمتها زيارات مكثفة 

لكبار المسؤولين اإليطاليين إلى 
طرابلس. وخالل أسبوع واحد زارها 

وزير الخارجية دي مايو، وبعده 
بأيام رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 

دراغي، األسبوع الماضي.
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مسلسل الغربال يصبح على قناة »الوسط«

أقدم سينما في موسكو تعود أقدم سينما في موسكو تعود 
الستقبال روادهاالستقبال روادها

قرد يمارس لعبة فيديو بإشارات من دماغه
ألف   62 تجاوز  قياسيا  مستوى  الرقمية  »بتكوين«  عملة  قيمة  بلغت 
الرقمية  العمالت  لتداول  بيز«  »كوين  شركة  تستعد  وقت  في  دوالر، 

وتعتبر  ستريت«،  »وول  بورصة  في  أسهمها  طرح 
وتواصل  العالم،  في  مشفرة  عملة  أكبر  بيتكوين 
ووسيلة  كاستثمار  قبولها  تزايد  ظل  في  صعودها 
للعمالت  اإلجمالية  السوقية  القيمة  وبلغت  للدفع، 
دوالر  تريليوني  عند  اإلطالق  على  ذروتها  المشفرة 

في وقت سابق من هذا الشهر.
إدارة  شركة  في  االستثمار  إستراتيجي  وقال 
تخترق  »عندما  باترفيل:  جيمس  الرقمية،  األصول 
جديدة،  ارتفاعات  وتسجل  جديدة  قمة  بيتكوين 
ونشهد  محدد  نطاق  في  السعر  يتداول  ما  غالبا 

شهدنا  األخيرة،  الفترة  هذه  »خالل  مضيفا:  األرباح«،  جني  من  جولة 
جولة مماثلة لجني األرباح، التي يبدو اآلن أنها قد وصلت إلى نهايتها«.

يغمر  »الطلب  بيترز:  سيمون  االستثمار،  منصة  في  المحلل  وقال، 
بيتكوين  من  كبيرة  كميات  أخذ  يتم  مثلما  المؤسسات  من  السوق 
ويقوم  متزايد  بشكل  اإلنترنت  خارج  واإليثيريوم 
وهناك  الخاصة،  محافظهم  إلى  بنقلها  أصحابها 
أن  ينبغي  حيث  ذلك،  من  فقط  واحدة  نتيجة 
على  وأدنى  أعلى  مستويات  المستثمرون  يتوقع 

مدار العام«.
الذين  الصناديق  مديري  من  العديد  وقال 
في  كانت  »بيتكوين«  إن  االستطالع  شملهم 
بشكل  تتراجع  أن  ويتوقعون  الفقاعة،  منطقة 
العمالت  في  األوجه  المتعدد  االرتفاع  أن  كما  حاد، 
الذين  بالمستثمرين  أيضا  مدفوع  المشفرة 
فائدة  أسعار  وسط  مرتفع  عائد  ذات  أصول  على  للحصول  يسعون 

منخفضة.

استحدثت »تويتر« فريقا من أحد عشر 
موظفا في غانا، ليكون هذا البلد مقرا رئيسيا 

لها في أفريقيا، وأعلنت الشركة في بيان: 
»اليوم، وتماشيا مع استراتيجيتنا للنمو، 
نحن سعداء باإلعالن لكم عن تشكيلنا 

فريقا في غانا«، وأضافت: »علينا االنغماس 
أكثر في المجتمعات الغنية والدينامية التي 
تحرك النقاشات اليومية في كل أنحاء القارة 

األفريقية«.
وكتب الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو عبر 

»تويتر« أن »اختيار غانا مقرا رئيسيا لعمليات 
تويتر في أفريقيا نبأ ممتاز«، مشيدا بـ»بدء 

تعاون جميل«، وأوضحت »تويتر« أن فريقها 
الجديد سيبدأ العمل عن بعد، مع استكشاف 
»إمكان فتح مكتب في غانا في المستقبل«.

وعزت الشبكة األميركية خيارها إلى 
اإلمكانات المتاحة في غانا على صعيد 

حرية التعبير والنفاذ إلى اإلنترنت، إضافة 
إلى اختيار عاصمتها، أكرا، أخيرا الستضافة 

األمانة العامة التفاقية التجارة الحرة القارية 
األفريقية، وقبل »تويتر«، فتحت »فيسبوك« 

مكاتب كثيرة لها في أفريقيا، خصوصا في 
نيجيريا أكثر بلدان القارة سكانا، وهي أيضا 

في غرب أفريقيا.

غانا »عاصمة تويتر« 
في أفريقيا

شعبية »فيسبوك« ال تزال 
كبيرة في الواليات املتحدة

»بتكوين« تبلغ مستوى قياسيا يفوق 62 ألف دوالر 

CINEMA
CINEMA

دار  أول  »خودوجيستفينيي«،  سينما  ــادت  ع
في  أقدمها  ــدى  وإحـ موسكو  فــي  سينمائية 
انتهاء  بعد  الجمهور  أمام  أبوابها  فتح  العالم، 
جولة  خالل  التقطت  صور  وبينت  الترميم،  أعمال 
سكان  لدى  المعروفة  القاعة  هذه  للصحفيين، 
أربات  حي  في  شهير  مبنى  في  الواقعة  موسكو، 
بعض  وجددت  بالكامل،  جديدة  بحلة  التاريخي، 
في  األساسية  النقوش  بينها  التاريخية  العناصر 
الفن  من  جديدة  زخارف  أضيفت  فيما  الواجهة، 
من  بــإشــراف  ديكو«  »آرت  نمط  أو  المعاصر 

هيئة »ستريلكا« للهندسة في موسكو.
أبوابها  فتحت  التي  السينمائية  القاعة  هذه 

بين  ومن  موسكو  في  األولى  كانت   1909 سنة 
بارزة  شخصيات  واستقبلت  العالم.  في  األوائــل 
القائمين  تأكيد  وفــق  تولستوي،  ليف  بينها 
سينما  كانت  السوفياتي،  الحكم  وخالل  عليها، 
متفرج  ألــف  لنحو  تتسع  »خودوجيستفينيي« 
شهدت   ،1926 وفي  حاليا(.   500 مقابل  )في 
لفيلم  األول  العالمي  العرض  خصوصا  القاعة 
لسيرغي  الشهير  بوتكمين«  »باتلشيب 
أمام  أبوابها  السينما  هذه  وأغلقت  ايزنشتاين، 
التي  التجديد  أعمال  إثر   2014 منذ  الجمهور 
قيمة  تكشف  ــم  ول  .2010 منذ  مــقــررة  كانت 

أعمال التجديد.

قرد  تمكن  بدماغه،  متصلة  شريحة  بفضل 
دون  من  »بونغ«  الفيديو  بلعبة  يلعب  أن  من 
مقطع  وفــي  دمــاغــه،  قــوة  غير  تحكم  ــدة  وح أي 
الناشئة  ماسك  إيــلــون  شركة  نشرته  فيديو 
بيجر  القرد  رؤيــة  يمكن  الجمعة،  »نورالينك«، 
الكرة  لمنع  بعينيه  المضرب  بحركات  يتحكم  وهو 
لالعب  يمكن  كما  تماما  الفراغ،  في  السقوط  من 
التي  الشاشة  أو  التحكم  بعصا  يفعل  أن  العادي 

تعمل باللمس أو بواسطة لوحة مفاتيح.
و»سبايس  »تيسال«  شركتي  مؤسس  وكتب 
فيديو  بلعبة  يلعب  »قــرد  »تويتر«:  عبر  إكــس« 
ــه«،  ــاغ دم ــي  ف شــريــحــة  مستخدما  بالتخاطر 
من  يقربها  الــذي  إنجازها  »نورالينك«  وأبــرزت 
األشخاص  »تمكين  وهــو  األهــم  هدفها  تحقيق 
العصبي  نشاطهم  استخدام  مــن  المشلولين 

واألجهزة  الكمبيوتر  بأجهزة  للتحكم  مباشرة 
وكانت  الفعلي«،  الوقت  وفي  بسهولة  المحمولة 
خنازير  أغسطس،  في  عرضت،  الناشئة  الشركة 
بقطر  السلكية  لشريحة  أوليا  نموذجا  فيها  زرعت 
)بحجم  ملليمترات  ثمانية  وسماكة  ملليمترا   23

قطعة نقدية صغيرة(.
كمبيوتر  أجهزة  على  الشركة  مهندسو  ويجمع 
بينما  المزروعة،  الرقائق  من  العصبية  ــارات  اإلش
تحكم  عصا  مستخدما  فيديو  بلعبة  بيجر  يلعب 
اآلالت  تدريب  ــارات  اإلش هذه  تحليل  ويتيح  مثال. 
الكمبيوتر  أجــهــزة  فــي  التحكم  فــي  والــتــقــدم 
رقائق  استخدام  في  ماسك  إيلون  ويأمل  ذهنيا، 
األشخاص  لمساعدة  أساسي  بشكل  »نورالينك« 
أمراضا  يعانون  الــذيــن  أو  بالشلل  المصابين 

عصبية.

شعر الحكمة
قبل الفطور بساعه *** دمعك خلط عالريق يا دماعة
قبل الفطور نظرتي *** اعزاز خايلوا ضروك ياما درتي
قبل الفطور انهرتي *** وياما علي الغوالي واجد درتي

قبل الفطور علينا *** غالي خطر يا ما عليه بكينا

 »آبل« تجري تجارب على 
السيارات الذاتية القيادة

● مشروع كورنيش طبرق 2021

كلمة1000

كشف مركز »بيو ريسيرتش سنتر« لألبحاث 
أنه ال تزال »فيسبوك« تستقطب عددا كبيرا 

من األميركيين، على الرغم من االنتقادات 
المتكررة، حول إدارة البيانات الشخصية فيها، 

وقال 69 % ممن شملهم االستطالع إنهم 
سبق واستخدموا هذه الشبكة االجتماعية، 

وهي نسبة بقيت مستقرة نسبيا خالل السنوات 
الخمس األخيرة، وبلغت نسبة األميركيين 

الذين استخدموا أي شبكة للتواصل االجتماعي 
ثابتة على الرقم المسجل العام الماضي، وهو 

يزيد قليال على سبعة من 
كل عشرة.

وأكد االستطالع الذي 
أجري هاتفيا وشمل 

1502 من البالغين مكانة 
»فيسبوك« في الحياة 

اليومية لألميركيين رغم 
تزايد درجة عدم الثقة 

بالشبكة لدى قسم من 
الناس، والحظ معدو االستطالع أن »مقاالت 

كثيرة نشرت عن تطور عالقة األميركيين 
بفيسبوك، لكن إقبال المستخدمين على 

المنصة ال يزال نشطا«. وأشاروا إلى أن »7 من 
كل 10 مستخدمين لفيسبوك يقولون إنهم 

يزورون الموقع يوميا، في حين يقول 49 % 
منهم إنهم يزورونه مرات عدة في اليوم«.

تجريها  تجارب  إلى  تايمز«،  »نيويورك  نشرتها  مقابلة  في  كوك،  تيم  »آبل«  رئيس  ألمح 
التحضير  فكرة  تأكيد  دون  من  القيادة،  الذاتية  السيارات  بشأن  العمالقة  المجموعة 
عبر  تصريحات  في  كوك،  وقال  بها،  خاصة  تكنولوجيا  أو  النوع  هذا  من  مركبة  إلطالق 
والخدمات  والبرمجيات  اإللكترونية  التجهيزات  دمج  »نعشق  الصوتية:  »سواي«  مدونة 
امتالك  ونحب  برأينا..  السحر  مكمن  هذا  ألن  العناصر،  هذه  بين  تقاطع  نقاط  وإيجاد 
عن  أفادت  تقارير  على  التعليق  رفض  لكنه  كله«،  هذا  تتيح  التي  األولية  التكنولوجيا 
بأن  مذكرا  المجال،  هذا  في  خاصة  تكنولوجيا  أو  القيادة  الذاتية  مركباتها  »آبل«  تطوير 
لن  منها  »الكثير  لكن  داخلي«  نطاق  على  كثيرة  أمورا  »تستكشف  العمالقة  المجموعة 

ترى النور أبدا. لكني ال أقول إن هذا سيكون مصير« السيارات الذاتية القيادة.
نظرتم  ما  إذا  برأيي.  األساسية  التكنولوجيا  هي  »االستقاللية  أن  إلى  كوك  تيم  وأشار 
السيارة  األشكال.  من  بشكل  بالروبوت  أشبه  هي  السيارة  أن  ستجدون  مليا،  األمر  إلى 
تفعله  ما  وسنرى  االستقاللية.  مع  كثيرة  أمور  فعل  يمكنكم  روبوت.  هي  القيادة  الذاتية 
مجموعات  مع  شراكات  »آبل«  عقد  إمكان  عن  أشهر  منذ  كثيرة  شائعات  وتسري  آبل«، 
إبرام  من  اقتربت  »آبل«  أن  إعالمية  وسائل  أعلنت  فبراير،  مطلع  وفي  للسيارات.  مصنعة 
أن  غير  القيادة.  ذاتية  سيارات  إلنتاج  الجنوبية  الكورية  »هيونداي«  مجموعة  مع  اتفاق 

المجموعتين لم تؤكدا هذه المعلومات.

قناة  تبثه  ــذي  ال »الغربال«  مسلسل  حظي 
المبارك،  رمــضــان  شهر  خــالل  ــط«،  ــوس »ال
األشهر  الفيديو  موقع  على  كبيرة  بمتابعة 

»يوتيوب«.
عيسى  تأليف  مــن  »الــغــربــال«  مسلسل 
المين،  عــبــدالــرؤوف  ــراج  وإخـ القيوم،  عبد 
بنغازي،  مدينة  في  حلقاته  تصوير  ــرى  وج
لـ»الوسط«:  الشويهدي  حنان  الفنانة  وقالت 

في  يقع  منفصل  غير  متصل  »المسلسل 
من  عدد  وبطولة  ختامية،  وحلقة  حلقة   14
الفنان،  وهم  ليبيا  في  والكوميديا  الفن  نجوم 
وعبير  عيسى،  وســالــم  العمروني،  ميلود 
المغربي  وأيمن  العبيدي،  وعائشة  الترهوني، 
فرج  القدير  والفنان  الترهوني،  وفرج  )نحول(، 
ضيفة  إلى  باإلضافة  بشير«،  وروز  الجعيدي، 

الشرف الفنانة القديرة كريمان جبر.

إلى  الشويهدي  حنان  الفنانة  ولفتت 
اجتماعي  كوميدي  الغربال  »مسلسل  أن 
بشكل  الليبية  الحالة  لنا  يصور  سياسي، 
مــروان  »الفنان  أن  إلــى  مشيرة  مختلف«، 
إضاءة  وفني  مخرج،  كمساعد  شــارك  العبار 
الفنان  صوت  وفني  زغيبة،  بو  إبراهيم  الفنان 
بوريمة،  منذر  والمصورين  السعفي  عــادل 

و نظمي بكورة«.

#انتخابات_رئاسية_مباشرة_مطلب_شعبي
بهدف  المستخدمين  تعليقات  لجمع  مبكرا  برنامجا  »غوغل«  شركة  أطلقت 
وتنظيمها  الصحية  السجالت  بيانات  رؤية  في  المرضى  يرغب  قد  كيف  استكشاف 
تواجه  الصحية  للسجالت  أداة  إنشاء  في  العمل  يساعد  أن  ويمكن  ومشاركتها، 
جوجل  جهود  وجاءت  آبل،  من  الصحة  سجالت  تطبيق  غرار  على  المستهلك 
للمرضى  تتيح  التي  الفيدرالية،  المعلومات  حظر  قاعدة  إدخال  أعقاب  في  الجديدة 

التطبيقات  خالل  من  الصحية  سجالتهم  إلى  الوصول 
الصحية.

يستخدمون  شخص   300 نحو  حاليا  »غوغل«  وتوظف 
وشيكاغو  وأتالنتا  كاليفورنيا  شمال  في  أندرويد  أجهزة 
الجديدة  الصحية  السجالت  أداة  حول  مالحظات  لتقديم 
معرفة  البحث  عمالقة  وتريد  المستهلك،  تواجه  التي 
من  المأخوذة  المعلومات  مع  التفاعل  الناس  يريد  كيف 

سجالتهم الطبية.
»غوغل«  من  الثانية  المحاولة  هي  هذه  أن  يذكر 
إلى  الوصول  من  األشخاص  تمكن  طريقة  إلنشاء 
مشروع  أطلقت   ،2008 العام  وفي  الصحية،  سجالتهم 

الصحية  معلوماتهم  لرؤية  طريقة  الناس  منح  إلى  يهدف  الذي   ،Google Health
وكتبت   ،2012 العام  في  »غوغل«  وأغلقته  ينجح،  لم  المشروع  لكن  اإلنترنت،  عبر 
المحدود  االستخدام  هذا  لترجمة  طريقة  نجد  لم   :2011 العام  خالل  تدوينة  في 
وكان  األشخاص،  لماليين  اليومي  الصحي  الروتين  في  النطاق  واسع  اعتماد  إلى 

السبب  أن  البعض  اعتقد  حيث  للفشل،  المختلفة  النظريات  من  عدد  الخبراء  لدى 
بالسيطرة  الواقع  في  مهتمين  يكونوا  لم  الوقت  ذلك  في  المستهلكين  أن  هو 

المباشرة على السجالت الصحية.
تكنولوجيا  مشهد  مع  للتكامل  يكفي  ما  تفعل  لم  »غوغل«  إن  آخرون  وقال 
يمكن  أنه  للناس  لتثبت  يكفي  ما  تفعل  لم  الشركة  إن  أو  الصحي  المعلومات 
عاما،   13 وبعد  الصحية،  ببياناتهم  يتعلق  فيما  بها  الوثوق 
السجالت  على  الحصول  لمحاولة  جديد  من  »غوغل«  تعود 
صحي  مشهد  في  أصبحنا  أن  بعد  وذلك  للمرضى،  الصحية 

رقمي مختلف تماما.
تطبيق  في  الصحية  السجالت  قسم  »آبل«  وأطلقت 
الذي يسمح لألشخاص   ،2018 العام  الخاص بها في   Health
إلى  مباشرة  والعيادات  المستشفيات  من  سجالتهم  بسحب 
الصحية،  التطبيقات  وانتشرت  بهم،  الخاصة  آيفون  أجهزة 
العافية،  ميزات  تعتمد  لالرتداء  القابلة  األجهزة  وأصبحت 
مع  التعامل  على  معتادين  فأكثر  أكثر  الناس  وأصبح 
واألجهزة  الذكية  الهواتف  خالل  من  الصحية  معلوماتهم 
الصحية،  السجالت  من  للطبيب  المواجه  الجانب  على  أيضا  »غوغل«  وتعمل  األخرى، 
المرضى  سجالت  في  للبحث  طريقة  لألطباء   Care Studio برنامج  يوفر  حيث 
لمستخدمي  يتيح  بحثيا  تطبيقا  األخرى  الصحية  الجهود  وتشمل  أكبر،  بسهولة 

أندرويد المشاركة في الدراسات الطبية وميزة Nest Hub التي تتعقب النوم.

»غوغل« تدخل عالم السجالت الصحية من جديد

والمهتمين  الناشطين  مــن  مجموعة  أطــلــق 
»#انتخابات_رئاسية_ هاشتاغ  العام  بالشأن 
التأكيد  أجل  من  وذلك  مباشرة_مطلب_شعبي«، 
باالنتخاب  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  إجـــراء  على 

المباشر من الشعب، وليس من قبل البرلمان.
على  ــاق  ــف االت عــلــى  يخيم  ــالف  ــخ ال والزال 
انتخابات  ــراء  إلج الالزمة  الدستورىة  القاعدة 
بعض  ــد  ــري ت حــيــث  الــمــقــبــل،  ــر  دىســمــب  24
فقط  برلمانية  انــتــخــابــات  ــراء  ــ إج األطــــراف 
الجديد  البرلمان  إلى  الرئيس  انتخاب  وتحويل 

ليقوم أعضاء البرلمان بانتخاب الرئيس.

الشارع  في  الجدل  التسريبات  هــذه  ــارت  وأث
المزمع  الرئاسية  االنتخابات  مصير  حول  الليبي 
لم  حيث  المقبل،  ديسمبر   24 فــي  ــا  ــراؤه اج
ملتقى  عن  المنبثقة  القانونىة  اللجنة  تكشف 
اختتمت  الــتــي  ــي،  ــلىب ال ــي  ــسىاس ال ــحــوار  ال
ــونــس األســـبـــوع الــمــاضــي،  ــي ت اجــتــمــاعــهــا ف
ــورىة إلجـــراء انــتــخــابــات 24  ــت ــدس الــقــاعــدة ال
بيان،  فــي  اللجنة،  وقــالــت  المقبل،  دىسمبر 
مرفقة  الدستورية  القاعدة  هــذه  ستقدم  إنها 
أقرب  في  الملتقى  إلــى  النهائي  تقريرها  مع 

وقت للنظر فيها.
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ربما تمكن متابعو الحالة 
الليبية، بسهولة من 

رصد مالمح استراتيجية 
مغايرة تدشنها السلطة 

الجديدة في ليبيا، وهي 
»استراتيجية المسافات المتساوية«، 

خاصة في عالقة ليبيا بكل من الثالثي 
» مصر وتركيا واليونان« باإلضافة إلى 

قبرص.
فبعد أسابيع معدودات من تولى 
المجلس الرئاسي برئاسة محمد 

المنفي، السلطة في ليبيا، وتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة 

عبدالحميد الدبيبة، الحت في األفق، 
مالمح تغير المشهد السياسي، بحيث 
أصبحت ليبيا تمتلك عالقات قوية ـ أو 

هكذا تبدو ـ مع كل من القاهرة وأنقرة 
وأثينا في وقت واحد.

محاولة تدشن استراتيجية املسافات املتساوية
كيرياكوس  اليوناني  الوزراء  رئيس  أكد  السياق  في 
بين  الدبلوماسية  العالقات  تعزبز  ميتسوتاكيس، 
ليبيا  في  الدبلوماسي  التمثيل  وإعادة  وليبيا،  بالده 
خالل  ذلك  جاء  الجانبين،  بين  الجوي  المجال  وفتح 
الدكتور  الليبي،  الرئاسي  المجلس  رئيس  استقبال 
الثالثاء قبل  اليوناني،  الوزراء  المنفي، رئيس  محمد 

الماضي، بالعاصمة طرابلس.
اللقاء  بحث   ، الرئاسي  للمجلس  بيان  وبحسب 
الذي حضرته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجالء 
المنقوش، أوجه تعاون البلدين في شتى المجاالت، 
وأعلن  مشتركة،  لجان  تشكيل  إلــى  تطرق  كما 
بين  تعاون  هناك  سيكون  أنه  جهته  من  المنفي، 
واالستثماري،  االقتصادي  المجال  في  واليونان  ليبيا 
مؤكدًا تفعيل كل االتفاقات في جميع المجاالت بما 
ترسيم  ملفات  وهيمنت  الشعبين.  مصالح  يخدم 
ليبيا  بين  الموقعة  واالتفاقية  البحرية،  الحدود 
والتعاون  الدبلوماسية  العالقات  واستئناف  وتركيا، 
االقتصادي واألمني والعسكري، على مباحثات رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس 

وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
حكومة الوحدة الوطنية، قالت عبر صفحتها على 
اليوناني  ونظيره  الدبيبة  مباحثات  إن  »فيسبوك«، 
تطرقت إلى العديد من ملفات التعاون ، مشيرة إلى 
تأكيد ميتسوتاكيس الرغبة في إقامة عالقات مثمرة 

مع الجميع بما يضمن مصلحة ليبيا.
الدبيبة  عقد  المباحثات  جلسة  انتهاء  وعقب 
اإلعالمي  بالمركز  صحفيًّا  مؤتمرًا  وميتسوتاكيس 
رحب  العاصمة طرابلس،  في  الوزراء  رئاسة  بديوان 
بنظيره  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  رئيس  خالله 
لوالده  المشرف  »اإليجابي  بالدور  مذكرًا  اليوناني، 
اليونان  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس  قسنطين 
السابق، في رسم وتطوير عالقات التعاون بين ليبيا 
واليونان في سبعينات القرن الماضي«، آماًل أن تعود 

هذه العالقات وفقا للمصالح المشتركة.
وقال الدبيبة:»تجمعنا باليونان عالقات ودية كما 
من  البلدين  بين  للعالقة  تاريخيًّا  بُعدًا  هناك  أن 
وأيضًا  واالقتصادية،  والثقافية  السياسية  الناحية 
من حيث القضايا اإلنسانية. ونحن نسعى إلى إعادة 
تمثيلها  ورفع  البلدين  بين  الدبلوماسية  العالقات 

وفًقا للمصالح المشركة«
الدبيبة بحث مع ميتسوتاكيس إعادة فتح السفارة 
منح  وأهمها  القنصلية،  الخدمات  وتقديم  اليونانية 
بين  الجوي  المجال  ليبيا وفتح  التأشيرات من داخل 
التعاون في ملف التمريض  الجانبين، باإلضافة إلى 

وتبادل الخبرات في المجال الصحي.
كل  تفعيل  إلى  يتطلعان  البلدين  أن  وأوضــح 
إلى  البحرية  والتجارة  الطاقة  مجال  في  االتفاقيات 
ومجال  التعليم،  بقطاع  المتعلقة  االتفاقيات  جانب 

التدريب العسكري«.
الدبيبة أعلن استعداد ليبيا الستئناف المفاوضات 

لتحديد  اليونان،  مع  البحرية  الحدود  ترسيم  بشأن 
أجل  من  و»ذلك  البلدين،  لكال  الخالصة  المنطقة 
عالقات أساسها حسن الجوار واالحترام المتبادل ومد 
نسعى  الذي  المتوسط  ضفتي  بين  التعاون  جسور 

دائمًا لجعله بحيرة سالم«.
وفيما يتعلق باالتفاقية الليبية الموقعة مع تركيا 
وضع  في  تسهم  اتفاقية  أي  »أهمية  الدبيبة  أكد 

الحلول المناسبة وتحفظ حقوق ليبيا«.
»إقامة  أهمية  أيضًا  أكد  الوحدة  حكومة  رئيس 
اإلقليمية  الدول  خاصة  الجميع  مع  مثمرة  عالقات 
االحترام  وفق  مشتركة  مصالح  بها  تجمعنا  والتي 

المتبادل وبما يضمن مصلحة بالدن«.
رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
كونه  ليبيا  في  بتواجده  سعادته  عن  عبر  أن  وبعد 
مهامها  الوطنية  الوحدة  حكومة  باستالم  مرتبًطا 
و  مجددًا،  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  وعودة 
على  شدد  البروتوكولية،  المجامالت  وصلة  بعد 
أن  يجب  عالقاتنا  في  الجديدة  المحطة  أن»أساس 
يبنى على الصراحة والنزعة للحوار واإليمان بمبادئ 
الصفحة  بكتابة  أنه  يعني  وهذا  الدولية،  الشرعية 
المسيرة  أخطاء  فستمحى  مسيرتنا  في  الجديدة 
االشتراط  واضحًا  أكــون  أن  أود  وعليه  السابقة، 
طالبت  كما  لليبيا،  كافة  األجنبية  القوات  لمغادرة 
كل الدول األوروبية وبالتأكيد إلغاء الوثائق التي تم 
تقديمها على أساس أنها اتفاقيات بين الدول لكن 
ال تمتلك أي قوة قانونية، كما قضى بذلك صراحة 

المجلس األوروبي«.
ترسيم  حول  »الحوار  أن  أوضح  ميتسوتاكيس 
دائمًا  وهو  مستمر  واليونان  ليبيا  بين  الحدود 
الدولي«،  للقانون  المتبادل  االحترام  أساس  على 
اليونانية  »العالقات  حديثه  ختام  في  مستذكرًا 
الليبية التي تعود قبل 2600 عام مضت للعهد الذي 
ليبيا،  شواطئ  ووصلوا  سانتوريني  أبناء  فيه  سافر 
ثم  ومن  )شحات(  قورينيا  مدينة  بتأسيس  وقاموا 

بنغازي والمدن الخمسة اليونانية في ذلك الوقت«.
نظيره  لقاء  خالل  اليوناني،  وزراء  رئيس  وطالب 
الديببة في طرابلس، بضرورة إلغاء االتفاقية البحرية 

مع أنقرة معتبرًا أنها »غير قانونية«.
اليونانية،  الحكومة  بــاســم  الناطقة  أيــضــا 
إذاعة  إلى  حديث  في  قالت  بيلوني،  أريستوتيليا 
اتفاقية  إن  الماضي،  الخميس  اليونانية،  »سكاي« 
2019 التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة 

مع تركيا، »ال أساس لها، وغير صالحة«.
مذكرة  السابقة  الوفاق  حكومة  توقيع  وتسبب 
تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا في نوفمبر 
2019 في تأثر العالقات اليونانية مع سلطات غرب 
ليبيا ، وعلى إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق 

وكان بالمصادفة» محمد المنفي«.
وفرنسا  واليونان  ومصر  واليونان  واعتبرت مصر 
وقبرص، العام الماضي، أن تلك االتفاقية بين أنقرة 

والوفاق تهدد االستقرار اإلقليمي.
يأتي  اليوناني،  الليبي  التقارب  عن  بعيدا  وليس 

إعالن وزارة الخارجية التركية، عن أول اتصال هاتفي 
السبت  ومصر  تركيا  خارجية  ــري  وزي بين  مباشر 
الماضي، وذلك منذ أن بدأت تركيا مساعي لتحسين 

العالقات المتوترة مع القاهرة.
الوزارة التركية قالت إن الوزيرين تبادال التهاني 
تذكر  لم  لكنها  رمضان،  شهر  حلول  قرب  لمناسبة 

مزيد التفاصيل، بحسب »رويترز«.
استأنفت  إنها  الماضي،  الشهر  تركيا،  وقالت 
اتصاالتها الدبلوماسية مع مصر، وترغب في تحسين 

الخارجية  وقالت  سنوات،  دام  توتر  بعد  التعاون 
التركية »تحدث وزيرنا السيد مولود تشاووش أوغلو 
بهدف  شكري؛  سامح  المصري  الخارجية  وزير  مع 

تبادل التهاني بحلول شهر رمضان«.
بعدما  القاهرة  مع  للتقارب  جهودًا  أنقرة  وتبذل 
مع  البحرية  الحدود  ترسيم  إلى  سعيها  عن  عبرت 

مصر في شرق المتوسط.
رئيس  زار  التركية،  الليبية  العالقات  صعيد  على 
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، 
تركيا، اإلثنين الماضي، وفي مخطوة لها رمزيتها، زار 
الدبيبة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى 

كمال أتاتورك.
ضريح  على  الزهور  من  إكلياًل  وضــع  الدبيبة 
وفق  الخاص،  الزيارات  على سجل  ووقع  »أتاتورك«، 

المكتب اإلعالمي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

أعرب  أن  بدء  ذي  بادي  »أود  السجل:  في  وكتب 
الشقيق  التركي  للشعب  وتقديري  احترامي  عن 
وقيادته الوطنية، مثمنًا عاليا الدور العظيم لمؤسس 

الجمهورية التركية الحديثة«.
أزور  وأنا  ويشرفني  »يسعدني  الدبيبة:  أضاف 
الليبي  الشعب  تحيات  أنقل  أن  الجميل،  بالدكم 
بالدكم  مواقف  على  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
وحكومتكم المشرفة والداعمة لبناء دولة ليبيا، دولة 
الدائم  حرصنا  لكم  ونؤكد  والمؤسسات  القانون 
بمختلف  بلدينا  بين  العالقات  تطوير  على  حرصنا 

المجاالت والرقي بها إلى أعلى المستويات«.
زيارته  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وأنهى 
بعد  وزاري؛  وفد  برفقة  أنقرة  التركية  العاصمة  إلى 
رجب  التركي  الرئيس  يضم  اجتماع  في  المشاركة 

طيب إردوغان.
الوفد الليبي شارك في االجتماع األول لـ»المجلس 
رفيع  االستراتيجي  للتعاون  التركي  الليبي- 
ــان،  وإردوغ الدبيبة  برئاسة  المنعقد  المستوى«، 
حيث أنشئ المجلس »باتفاق بين البلدين في العام 
2014«، كما وقع الوفد الليبي، اتفاقيات متنوعة مع 

الجانب التركي.
أيضا تأتي زيارة الدبيبة إلى تركيا بعد أيام زيارة 
أولى لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي 
إلى مصر، في أول جولة له خارج البالد بدأها بزيارة 

باريس األسبوع قبلها بأيام.
عالقات  على  ــي  األوروبـ الضغط  صعيد  وعلى 
طرابلس و أنقرة المتميزة، لفتت جريدة »لوموند« 
مسألة  في  لليونان  األوروبيين  تأييد  إلى  الفرنسية 
الحدود البحرية مع ليبيا نقاًل عن دبلوماسيين؛ حيث 
يسعون على األقل لتجاوز االتفاقية الموقعة مع تركيا 
إذا لم يكن من الممكن إلغاؤها، خاصة أن البرلمان 

الليبي لم يصدق عليها.
الفرنسية في تقرير لها، الخميس  ورأت الجريدة 
اليوناني،  الوزراء  رئيس  زيارة  أعقاب  في  الماضي، 
الليبية  العاصمة  إلى  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
طرابلس أنها تندرج ضمن مساعي أثينا إبعاد ليبيا 

عن فلك التأثير التركي.
األوروبيين  دعم  عن  فرنسي  دبلوماسي  وكشف 
االتفاقية  إن  إذ  البحرية  الحدود  مسألة  في  اليونان 
القانونين  في كل من  قانونية  قيمة  لها  تكون  لن 
المحلي والدولي إال إذا صادق عليها مجلس النواب 
وباطاًل،  الغيًا  اعتباره  يجب  ذلك  سوى  وما  الليبي 

حسب قول الدبلوماسي لـ»لوموند«.
المصدر لفت إلى أن »البرلمان الليبي، لم يصدق 
الذين  أولئك  يريح  تفصيل  وهو  الوثيقة  على  أبدًا 
ينكرون أي شرعية لها، بينما سيتعين تجاوز االتفاقية 

إذا لم يكن من الممكن إلغاؤها«.
األزمات  أسوأ  من  واحدة  وأثينا  أنقرة  وشهدت 
المسماة  التنقيب  سفينة  إرسال  مع  تاريخهما  في 
في  التركية  الحربية  والسفن  ــروج«  ع »الــريــس 
من  بالقرب  البلدين  بين  عليها  المتنازع  المناطق 

جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

طرابلس، أنقرة، القاهرة: الوسط

دفعات متوازية للتعاون مع الثالثي 
»مصر وتركيا واليونان«

 الدبيبة: طرابلس مستعدة للتفاوض مع 
أثينا بشأن الحدود البحرية.. ورئيس 

الوزراء اليوناني يطالب بإلغاء االتفاقية 
البحرية مع تركيا

رئيس الحكومة الليبية يجري 
مباحثات موسعة في تركيا و»يتغزل 

في أتاتورك«..و لوموند تكشف 
»ثغرة« في االتفاق الليبي التركي

● الدبيبة  خالل زيارته لتركيا

● الدبيبة  خالل زيارته لتركيا

● مولود تشاووش أوغلو ● سامح شكري

جوالت االنفتاح على اخلارج من القاهرة إلى أثينا عبر أنقرة

بعد مواقف السلطة اجلديدة 
بوادر خالفات مع العبني مؤثرين في ليبيامن ملفات استراتيجية..

إقليميين  العبين  بين  جديدة  خالفات  بوادر  األفق  في  الحت 
السلطة  مع  وأيضًا  الليبي،  الملف  في  مؤثرين  ودوليين 
الجديدة، خاصة مع اتضاح مواقف السلطة االنتقالية من ملفات 
استراتيجية، بدأت ببروز تصدعات جديدة بين أعضاء حلف شمال 
وإيطاليا  روسيا  بين  الهامش  على  تجاذب  األطلسي صاحبها 
واليونان وتركيا، ما أثار مخاوف من انعكاسها على الداخل الليبي 

خالل األسابيع المقبلة.
المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  جوالت  وتواجه 
ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، 
الخارجية وزيارات أخرى أجراها مسؤولون إلى ليبيا، صعوبات في 
طريق التوفيق بين مصالح وطموحات القوى الغربية المتعددة 
المشاركة، التي ال يزال لديها ارتباط وثيق بقوى داخلية لطالما 

تحكمت سابقًا في مفاتيح الصراع.
بوادر الخالفات، يمكن أن يلمحها المراقب من خالل قراءة 
تصريح الدبيبة في أنقرة بأن ليبيا ستحترم المذكرة البحرية 
المبرمة مع تركيا قبل عامين، فقد سارع نائب وزير الخارجية 
اليوناني ميلتيادس فارفيتسيوتيس مصرحًا بقوله: »ال أعتقد 
المكان  القصة، هذا هو  الذي تنتهي فيه  المكان  أن هذا هو 
لقناة  تصريحات  في  فارفيتسيوتيس  وأشار  فيه«،  تبدأ  الذي 
»سكاي« المحلية، الثالثاء، إلى إثارة رئيس الوزراء كيرياكوس 

ميتسوتاكيس قضية المذكرة.
فارفيتسيوتيس اعتبر أن اليونان بصفتها عضوًا في االتحاد 
األوروبية  المواقف  على  التأثير  على  القدرة  لديها  األوروبي 
تجاه ليبيا، خاصة في وقت تسعى فيه البالد إلى إعادة البناء 
رسم  الدبيبة  فإن  مراقبين  نظر  وفي  واالقتصادي.  السياسي 
حدود العالقة مع تركيا، التي يبدو أنها لن تخرج عن سياق ما 
رسمته أنقرة سابقًا مع حكومة الوفاق المنتهية واليتها، وهو أمر 
من المتوقع أن يؤجج الخصومات والتوترات القائمة بين االتحاد 

األوروبي والجانب التركي.
إردوغــان، في مؤتمر  التركي طيب رجب  الرئيس  واقتنص 
صحفي مشترك مع الدبيبة، موقفًا ليبيًا واضحًا مؤكداً »مذكرة 
التفاهم تتماشى مع مصالح ليبيا، وأي شيء أبعد من ذلك هو 
كالم فارغ في نظرنا« وسط غموض حول مصير تعهد المسؤول 

الليبي بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المسألة.

رئيس  فإن  وإعالمية  سياسية  أوســاط  تعليقات  وبحسب 
حكومة الوحدة الوطنية يؤيد تركيا، إال أن البرلمان الليبي ودود 
مع اليونان، مستنداً إلى رفضه بصفته الهيئة الوحيدة المنتخبة 
بـ»غير  أثينا  تصفها  التي  المذكرة  على  التصديق  البالد  في 

القانونية«.
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أشاد بقرار مجلس 
المذكرة، مضيفًا: »اليونان تحت  النواب عدم المصادقة على 
تصرف ليبيا كي نتفق حول مناطقنا البحرية«. وحذر متابعون 
للشأن الليبي من محاولة بث الشقاق بين البرلمان والسلطة 

االنتقالية من وراء تلك التصريحات.
نظيره  مع  اليوناني  الخارجية  وزير  باجتماع  يتعلق  وفيما 
التركي تاووش أوغلو، األربعاء، أوضح فارفيتسيوتيس أن اليونان 
ال تناقش قضايا تتعلق بسيادتها، مؤكداً أن الخالفات الوحيدة 
البحرية.  المناطق  حدود  بترسيم  تتعلق  وتركيا  اليونان  بين 
مصادر دبلوماسية يونانية، كشفت، الثالثاء، تعليقًا على الزيارة 
توجيه  هدفها  أن  بنغازي،  إلى  ديندياس  لنيكوس  األخيرة 
تجنب  إلى  الحاجة  على  تشدد  ليبيا  إلى  رئيسية  رسائل  ثالث 
»الباطلة  التركية–الليبية  بالمذكرة  يتعلق  فيما  مبادرات  أية 
وغير القانونية« التي يمكن أن تجعل عالقات ليبيا مع اليونان 
واالتحاد األوروبي أكثر صعوبة، وأن الوجود اليوناني أكثر رسوخًا 
من خالل افتتاح القنصلية اليونانية العامة في بنغازي واستعداد 

اليونان للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
وقالت المصادر نفسها إن رد السلطات الليبية خالل زيارة 
اإلثنين كان إيجابيًا على الرسائل الثالث، وفي هذا السياق ُأعلن 
أن نائب وزير الخارجية المسئول عن الدبلوماسية االقتصادية 

كوستاس فراغوجيانيس سيزور ليبيا قريبًا.
وتحدد المذكرة المثيرة التي ترفضها الدول األخرى المطلة 
على شرق البحر المتوسط، الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في 

منطقة غنية بالغاز الطبيعي.
وتعتمد تركيا على الوثيقة لتبرير أنشطة التنقيب عن الغاز 
الذي تقوم به في مناطق تقع نظريًا في المجال البحري لليونان 
أو قبرص. وامتد الخالف إلى تركيا وإيطاليا صاحبة النفوذ الواسع 
رئيس  إردوغــان عن سخطه من وصف  عبر  أن  منذ  ليبيا  في 
الحكومة اإليطالي ماريو دراغي له بـ»الدكتاتور« فيما هددت 
روما بأن سياسة االسترضاء التي تنتهجها مع أنقرة قد تنتهي، 
ما يهدد التوافق الحاصل بينهما تجاه الوضع الليبي. دراغي علق 

على ما حدث في تركيا أثناء استقبال إردوغان كاًل من رئيس 
المجلس األوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسوال فون 
دير، التي اضطرت للجلوس على أريكة جانبية بسبب عدم وجود 
مقعد مخصص لها، إلى جانب المسؤولين التركي واألوروبي. 
مع األخذ في االعتبار أن إيطاليا هي واحدة من الدول القليلة 
جدًا في االتحاد األوروبي المؤلف من 27 دولة التي تستخدم 
باستمرار حق النقض ضد مبادرة بقيادة اليونان لمعاقبة تركيا 
بسبب انتهاكاتها اإلقليمية وتهديداتها بالحرب. وحملت نائبة 
وزير الخارجية اإليطالي، مارينا سيريني، في تصريحات إذاعية 
سيكون  األوروبيين  بأن  أنقرة  إلى  سياسية  إشارات  الثالثاء، 
لهم وجود واسع مع السلطة التنفيذية الجديدة خصوصًا بعدما 
انتقدت تضخيم الصحف بشكل كبير زيارة وفد الحكومة الليبية 

ليبيا، بسبب  في  لعبت دوراً  تركيا  أن  تعتقد  أنقرة، حيث  إلى 
في  المتحدة  والواليات  أوروبــا  من  لكل  وحاسم  موقت  غياب 
مرحلة مهمة من األزمة، لكن حسب المسؤولة »تغيرت األمور 
اآلن. سيكون هناك دور تركي في البالد، ومع ذلك فإن اهتمام 
كجسر  وإيطاليا  أوروبا  بدور  واضح  الدبيبة  وحكومة  الليبيين 
إليها«. ومع زيارة وزير الخارجية اإليطالي دي مايو، إلى واشنطن، 
سلط موقع »ذا إنترسبت« األميركي الضوء على كيفية تسريع 
الليبي،  الواليات المتحدة وإيطاليا حوارهما لمساعدة الشعب 
وقال الموقع: »هناك ثالثة أسباب على األقل يمكن أن تكون 
عملية،  نتائج  إلى  األميركي–اإليطالي  التعاون  لتحويل  حافزاً 
أولها؛ من المرجح أن تعتبره واشنطن أكثر موثوقية في هذا 
الشأن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ال سيما بسبب 

الدعم الفرنسي السابق لقوات القيادة العامة، وثانيها، يبدو أن 
واشنطن تتخذ موقفًا أكثر تشدداً تجاه موسكو«.

أكثر  وروما  موسكو  بين  العالقات  كانت  ذلك،  غضون  في 
برودة، ففي الشهر الماضي، اندلع جدل دبلوماسي بين روما 
عواقب  لذلك  تكون  وقد  تجسس،  قضية  بسبب  وموسكو 
بالنسبة لليبيا، حيث يريد الكرملين حماية مصالحه وتأثيره في 

الجزء الشرقي من البالد.
أما ثالث األسباب »فإن اإلدارة الجديدة في واشنطن لديها 
حتى اآلن عالقة متناقضة إلى حد ما مع شركائها في الشرق 
األوسط، اذ أنها بحاجة إلى صوت أوروبي قوي للمساعدة في 

بناء الزخم في مواجهة تحديات الشرق األوسط الكبير«.
في الوقت نفسه يشير التقرير األميركي إلى عدم استعداد 
واشنطن إلى تحمل التقسيم الفعلي لليبيا بين تركيا وروسيا 
الذي حدث خالل العامين الماضيين، إذ لم يؤيد مستشار األمن 
الوطنية  الوحدة  حكومة  سوليفان،  جيك  األميركي،  القومي 
الحالية فحسب، بل أضاف: »لقد فشل منطق التصعيد العسكري 
األجنبية  الــدول  إرســال  على  طويل  وقت  مضى  لقد  الفارغ، 
المرتزقة واألسلحة التي تضر بالليبيين األبرياء لبدء انسحابها 
واحترام الدعوات الليبية الصاخبة لالنتقال السياسي السلمي«. 
ويشير هذا إلى أن الواليات المتحدة مستعدة للوقوف والقيام 

بدور دبلوماسي عملي أكثر.
تقييمه  األميركي  االستخبارات  مجتمع  يرصد  وبسوداوية 
حول التهديدات في ليبيا، ويرى أن عدم االستقرار وخطر تجدد 
السياسي واالقتصادي  التقدم  العام رغم  القتال سيستمر هذا 
يكافح  حيث  أوســع،  صراع  إلى  يمتد  وقد  المحدود،  واألمني 
الخصوم الليبيون لحل خالفاتهم، ويمارس الالعبون األجانب 
نفوذهم«. ويحذر من نقطة اشتعال محتملة، وهي ما إذا كانت 
روسيا وتركيا ستلتزمان بوقف إطالق النار، الذي توسطت فيه 
األمم المتحدة في أكتوبر 2020، الذي يدعو إلى رحيل القوات 
األجنبية. بالموازاة مع ذلك فإن تشجيع أنقرة »تطلعات كييف 
العسكرية« أزعج موسكو بعد زيارة الرئيس األوكراني فالديمير 
وزير  اختار  فقد  الماضي،  السبت  إسطنبول،  إلى  زيلينسكي 
الخارجية سيرغي الفروف انتقاد تركيا في القاهرة أثناء مؤتمر 
صحفي مع نظيره المصري سامح شكري التي تعتبر منافسة 
إلى  سلبي  بشكل  القاهرة  تنظر  حيث  المنطقة،  في  ألنقرة 

األطماع التركية في أفريقيا وليبيا.

الوسط–عبدالرحمن أميني

● خالل مراسم تسلم المنفي أوراق اعتماد كنعان يلماز سفيرا ومفوضا فوق العادة لتركيا في ليبيا  

 روما تكثف التنسيق مع واشنطن إلزاحة املنافسني املباشرين داخل األراضي الليبية
 وزير خارجية اليونان يشيد بقرار مجلس النواب عدم املصادقة على املذكرة
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كورونا.. الفيروس يتحدى التطعيم

هذه  لخصت  ربما  التطعيم«،  يتحدى  »الفيروس 
العالم في قارات  العبارة، ما تشهده معظم دول 
أعداد  تزايد  فمع  بالطبع،  ليبيا  ومنها  المعمورة، 
اللقاحات المنتجة ضد كوفيد ـ 19، وتزايد أعداد 
تتزايد  التطعيم،  على  أقبلوا  الذين  األشخاص 
فيروس  عن  الناجمة  والوفيات  اإلصابات  أيضًا 

كورونا.
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  أكد  ليبيا،  في 
 18 نحو  أن  النجار،  بدرالدين  الدكتور  األمراض، 
لقاح  لتسلم  جاهزة  ليبيا  مستوى  على  بلدية 
»سبوتنيك« الروسي المضاد لفيروس »كورونا«، 
مؤكدًا أن المركز بدأ تحديث مراكز التطعيم في 
البلديات لتتناسب مع اإلجراءات المتعبة لتخزين 

اللقاحات، لبدء الحملة الوطنية للتطعيم.
»ليبيا  قناة  إلى  تصريح  في  النجار  وقال 
 253 نحو  تسلم  المركز  إن  اإلثنين،  الرسمية«، 
ألف جرعة من لقاحي »سبوتنيك« الروسي ولقاح 
عبر  ليبيا  إلى  تسليمه  جرى  الذي  »أسترازينيكا« 

آلية »كوفاكس« التابعة لألمم المتحدة.
بمخازن  موجودة  التطعيمات  هذه  أن  أضاف 
اإلجراء  تحت  زالت  »ما  وهي  الطبي  اإلمداد 
للحصول على اإلفراج للشروع في استخدامها على 
نطاق واسع وتوزيعها على مراكز التوزيع«، مبينًا 
المجمد  النوع  من  الروسي  لقاح »سبوتنيك«  أن 
ما  الصفر  18 تحت  الذي يحفظ في درجة حرارة 
المستوى  على  الباردة  الدائرة  تحديث  تطلب 
ومن  الرئيسية،  المناطق  على  لتوزيعها  الطرفي 

ثم توزيعها على مراكز التطعيم.
وأكد أن التجهيزات تجري للمضي في الحملة 
خالل  من  ستجري  التي  للتطعيمات  الوطنية 
تنظيم  لضمان  اإللكترونية؛  التسجيل  منظومة 
التسجيل  إلى  المواطنين  داعيًا  التطعيم،  عملية 

في منظومة التطعيم.
منظومة  في  المسجلين  عدد  أن  النجار  وذكر 
ألف   450 اآلن  حتى  اإللكترونية  التطعيم 
المواطنون  يبادر  أن  يأملون  لكنهم  مواطن، 
لقاح  أن  مبينًا  اللقاح،  على  للحصول  بالتسجيل 
الـ60  دون  لمن هم  تقديمه  »سبوتنيك« سيتم 
لقاح  بينما  معه،  جاءت  التي  التوصية  وفق  عامًا 

»أسترازينيكا« سيغطي كبار السن.
في  ستستهدف  التطعيم  حملة  إن  وقال 
العاملين  والمساعدة  الطبية  الكوادر  البداية كل 
تم  من  وهم  عامة،  بصفة  الصحة  قطاع  في 
من  االنتهاء  فور  تطعيمهم  وسيجري  حصرهم 
باإلفراج عن  الخاصة  واإلجراءت  الفنية  اإلجراءات 
من  وصلت  كميات  أكثر  بأن  منوهًا  التطعيمات، 

لقاح »سبوتنيك« الروسي.
النجار  أوضح  التطعيم،  وفعالية  أمان  وبشأن 
أن التطعيم الروسي هو األكثر استخدامًا من قبل 
عشرات الدول وأعراضه الجانبية »ال تكاد تذكر« 
ولم ترد أي إخطارات بشأنها والدراسات العلمية 
 ،90% إلى  وصلت  فاعليته  أن  أكدت  الموثقة 
لكل  التطيعم  إيصال  على  المركز  حرص  مؤكدًا 

مواطن بجودة وأمان عاليين.
كما أكد النجار أن المركز أطلق حملة مستمرة 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  مع  بالشراكة 
مختلف  في  التطعيم  عملية  لمتابعة  »يونيسف« 

المراكز في البلديات، منوهًا بأن المركز سيشرع 
في التطعيم خالل اليومين المقبلين.

وفي السياق، أعلن المركز الوطني، ختام ورشة 
االنتصار  مدرسة  بمسرح  األحد،  تدريبية  عمل 
بمنطقة غرغور، استهدفت مديري المدارس، في 
إطار الحملة الوطنية للعودة المدرسية تحت شعار 

»نعود بمسؤولية.. نعود بحذر«.
الورشة  كانت  الوطني،  المركز  بيان  ووفق 
مع  وبالتعاون  التعليم،  وزارة  مع  بالشراكة 
المجلس البلدي والخدمات الصحية وفريق الرصد 

والتقصي واالستجابة السريعة ببلدية أبوسليم.
تناولت الورشة اإلجراءات االحترازية والوقائية 
ليوم  ومحاكاة  »كورونا«،  جائحة  من  للوقاية 
االستثنائية  والظروف  الجائحة  ظل  في  دراسي 
القدرة  المتدربين  البالد، إلكساب  بها  تمر  التي 
المخالطين  وتحديد  الحاالت  مع  التعامل  على 
حاالت  مع  والتصرف  مخالطين،  وجود  حالة  في 
االشتباه لمنع انتقال العدوى؛ حرصًا على الطالب 
والمدارس حتى ال تكون بؤرة لتفشي هذا الوباء.
النفسي  العامل  أهمية  إلى  البيان  ولفت 
والتغذية الصحية وأهمية النوم للطلبة ومحاربة 
التعقيم  مواد  استعمال  وكيفية  الشائعات 
واإلجراءات المتعلقة بها، كمحاور سلطت الورشة 

الضوء عليها.
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وأصدر 
التلقيح  وموانع  وإرشادات  ضوابط  األحد، 
»كورونا  لفيروس  المضاد  »سبوتنيك«  بلقاح 
المستجد«، وذلك في تعميم وجهه مدير المركز، 

التطعيم  لحملة  التنفيذيين  المديرين  إلى 
بالبلديات

جرعة  اللقاح  عبوة  »أن  اإلرشادات  تضمنت 
ويجري  مجمد،  سائل  شكل  على  تأتي  فردية 
على  مئوية  درجة   -18 حرارة  درجة  عند  تخزينه 
إعطاؤه  و»يتم  والطرفي«،  المركزي  المستويين 
للفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة على جرعتين، 

يفصل بينهما 21 يومًا«.

ضوابط التطعيم
الطعم  إعطاء  طريقة  ضوابط  وشملت 
يتم ذوبان  الغرفة حتى  »تركه في درجة حرارة 
من  آمل  بشكل  المجمد(  )السائل  المحتوى 
3-5 دقائق تقريبًا، مع التأكد من إتمام عملية 
بعد  الطعم  و»استخدام  كامل«  بشكل  الذوبان 
يرد  وأال  الساعتين،  تتجاوز  ال  مدة  في  ذوبانه 

إلى المجمد في حالة عدم استخدامه«.
من  الطعم  عبوة  »مسح  تشمل  الضوابط 
قبل   ،)alcohol swab( موضعي  بمطهر  الخارج 
قبل  خفيف  بشكل  العبوة  و»تحريك  العبوة،  فتح 
في  و»الحقن  باتًّا«،  منعًا  الرج  ويمنع  الفتح، 
العضل )في الثلث العلوي من الكتف في العضلة 
في  الحقن  عدم  من  التأكد  ضرورة  مع  الدالية(، 

شريان أو وريد«.

موانع تناول اللقاح
المركز  تعميم  منع  التطعيم،  موانع  وبشأن 
الطعم  »إعطاء  األمراض  لمكافحة  الوطني 
ألي  الحساسية  فرط  يعانون  الذين  لألشخاص 
مكون من مكونات الطعم أو أي حساسية مفرطة 
يعانون  الذين  و»األشخاص  آخر«،  طعم  ألي 
غير  أو  معدية  أمراضًا  كانت  سواء  حادة  أمراضًا 

التطعيم  تأجيل  يتم  الحالة  هذه  )في  معدية 
التماثل  بعد  أسابيع  و4   2 بين  تتراوح  مدة  إلى 

للشفاء(«.
للحوامل  الطعم  »إعطاء  المركز  ومنع 
والمرضعات، والفئات تحت عمر 18 سنة، وإعطاء 
لهم  حدثت  الذين  لألشخاص  الثانية  الجرعة 
الحساسية،  فرط  )صدمة  شديدة  مضاعفات 
 40 فوق  الحرارة  في  ارتفاع  تشنجية،  اضطرابات 

درجة( بعد أخذ الجرعة األولى«.
مؤقتًا  الطعم  »إعطاء  الموانع  وشملت 
في  )ارتفاع  حمى  يعانون  الذين  لألشخاص 
درجة الحرارة تزيد على 38.5 درجة مئوية( حتى 

يتماثلوا للشفاء.

الحذر خالل التطعيم
الطعم  استخدام  ضرورة  المركز  نشرة  وأقرت 
التي تعاني »أمراض  المرضية  الحاالت  بحذر في 
واضطرابات  المزمنة،  والكلى  المزمنة،  الكبد 
والصرع  الخطيرة،  الدم  وأمراض  الصماء،  الغدد 
والسكتة  المركزي،  العصبي  الجهاز  وأمراض 
التاجي  الشريان  ومتالزمة  الحادة،  الدماغية 
القلب  وأمراض  الصدرية(،  )الذبحة  الحادة 
واألمراض  المناعة  وأمراض  الدموية،  واألوعية 

الخبيثة«.
األدوية  توفير  من  بالتحقق  المركز  وطالب 
ومراقبة  الحساسية،  فرط  صدمة  لعالج  الالزمة 
أخذ  بعد  دقيقة   30 لمدة  للطعم  المتلقي  حالة 
في  الطعم  إعطاء  اإلرشادات  ومنعت  الطعم، 

فك  بعد  المجمد  إلى  الطعم  وإعادة  الوريد. 
التجميد في حالة عدم استخدامه.

األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وأطلق 
للتطعيم ضد فيروس »كورونا«  الوطنية  الحملة 
بسوق  المركز  فرع  مقر  من  الماضي،  السبت 
الجمعة، بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الصحة الدكتور 

علي محمد الزناتي.
حصول  لحظة  تظهر  صورًا  المركز  ونشر 

الدبيبة والزناتي على اللقاح.
في  للتسجيل  الليبيين  جميع  الدبيبة  ودعا 
بأن  المواطنين  جميع  مطمئنًا  اللقاح،  منظومة 
وترحم  لنا،  بالنسبة  بالهينة  ليست  أرواحهم 
بأنفسهم  ضحوا  مَن  كل  على  الحكومة  رئيس 
من عناصر طبية وطبية مساعدة، والذين انطفأ 
نورهم من أجل الحفاظ على أرواح الشعب الليبي، 

والدفاع عنه ضد وباء فيروس »كورونا«.
من  والوفيات  اإلصابات  توزيع  صعيد  وعلى 
جراء فيروس كورونا في المدن والمناطق الليبية، 
األمراض تسجيل  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
شفاء،  حالة  و593  كورونا  بفيروس  إصابة   937

السبت، و593 حالة شفاء، فضاًل عن 16 وفاة.
المركز، أوضح في بيان األحد، أنه تسلم 4864 
البالد،  في  المختبرات  على  موزعة  أمس  عينة 
منها،   3927 سلبية  المعملية  التحاليل  أظهرت 
فيما تأكدت إصابة 937 حالة منها 679 جديدة 

و258 مخالطة.
ظهور  منذ  اإلصابات  إجمالي  يرتفع  وبذلك 
الوباء في ليبيا إلى 167 ألفًا و825 حالة، تعافى 
 2823 توفى  فيما  حالة،  و921  ألفًا   152 منها 
حالة، بينما ال يزال 12 ألفًا و81 حالة نشطة حتى 

اآلن.
إصابة   22 تسجيل  سبها،  في  المركز  وأعلن 
بفيروس كورونا في بلديات الجنوب الثالثاء، و31 

حالة شفاء.
وقال المركز في بيان الثالثاء، إن مختبر المركز 
عينة   69 تسلم  سبها  فرع  لألمراض  الوطنى 
خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت 

التحاليل سلبية 47 منها.
جديدة   17 منها  حالة،   22 إصابة  وتأكدت 
وخمس حاالت مخالط، فيما توزعت اإلصابات على 
كل من سبها بخمس حاالت جديدة، والشاطئ 4 
حاالت جديدة، وسمنو حالتين جديدتين، ووادى 
عتبة 11 حالة، منها ست جديدة وخمس مخالطة.

وعلى صعيد ضحايا اآلثار الجانبية للقاحات في 
المتحدة  الواليات  العالم، توفي مريض في  دول 
في  تجلط  عن  ناجمة  مضاعفات  عانى  بعدما 
الدم عقب تلقيه لقاح »جونسون آند جونسون« 
حالة  في  آخر  هناك  بينما  لكوفيد19-،  المضاد 
الغذاء  إدارة  في  بارز  عالم  أفاد  ما  وفق  حرجة، 

والدواء الثالثاء.
وتعرض ستة أشخاص تبلغ أعمارهم بين 18 
الدماغ  الدم في  نادر من تجلط  لنوع  و48 عامًا 
مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم خالل 

ستة إلى 13 يومًا من تلقيهم اللقاح.
وفاة  »حصلت  ماركس:  بيتر  العالم  وقال 
وفق  حرجة«،  حالته  مريض  وهناك  واحدة 
المتحدة  الواليات  ومنعت  برس«،  »فرانس 
آند  جونسون  لقاح  استخدام  رسميًا  األميركية، 

جونسون مؤقتًا.

18 بلدية ليبية جاهزة لتسلم لقاح »سبوتنيك«

الضغوط الدولية واإلقليمية »تؤتي أكلها«.. »مرتزقة تشاديون« يغادرون ليبيا

● إحدى العامالت في برج األمل ببنغازي خالل إعدادها إحصائية خاصة بمصابي فيروس كورونا، )أرشيفية: اإلنترنت(

● عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس »كورونا« في البيضاء. )أرشيفية: مركز الرصد البيضاء(

● فصل بالزما من دماء متعافى في أحد المعامل. )أرشيفية: اإلنترنت(

مركز مكافحة األمراض يعلن ضوابط وموانع تناول اللقاحات.. والنجار يدعو المواطنين إلى التسجيل

حكومة تشاد: نطارد عدة طوابير من المركبات المدججة بالسالح قادمة من األراضي الليبية

طرابلس، بنغازي، بني وليد، سبها: الوسط

450 ألف مواطن ليبي سجلوا للحصول 
على اللقاحات.. وإجمالي اإلصابات 

منذ ظهور الوباء يتجاوز 168 ألفًا

وفاة شخص بعد تلقيه لقاح 
»جونسون آند جونسون« 

والواليات المتحدة تمنع تداوله

زين: غامروا بالدخول 
إلى أراضينا وقواتنا الباسلة 

تطاردهم

النيجر تفكك شبكة
دولية لتهريب األسلحة

من ليبيا إلى نيجيريا

على  ليبيا  إلى  المجلوبين  المرتزقة  أزمة  طفت 
السطح من جديد، وهذه المرة على أراضي الجارة 
واإلقليمية  الدولية  الضغوط  أن  ويبدو  تشاد، 
الليبية  األراضي  داخل  المرتزقة  لبقاء  الرافضة 
أتت بعض أكلها، حيث أعلنت الحكومة التشادية 
أيام،  منذ  تطارد  لها  التابعة  الجوية  القوات  أن 
شمال  مناطق  إلى  تسللوا  تشاديين«  »مرتزقة 
البالد انطالقًا من األراضي الليبية، بعدما هاجموا 
 11 مساء  زواركى  في  الجمركية  الحدود  نقطة 

أبريل الجاري.
وزير اإلعالم الناطق باسم الحكومة التشادية، 
السفير شريف محمد زين، قال في بيان اإلثنين، 
حكومة  »إن  البالد:  شمال  في  األوضاع  حول 
الوطني والدولي بأن  الرأي  جمهورية تشاد تبلغ 
قد  ليبيا،  في  الموجودين  التشاديين  المرتزقة 
وأنهم  التشادية،  األراضي  إلى  بالدخول  غامروا 
قواتنا  وتطاردهم  الفوضى،  من  حالة  في  حاليًا 

الدفاعية واألمنية الباسلة«.
التشادية أضاف: »عدة طوابير  الحكومة  بيان 
قد  ليبيا،  من  بالسالح  المدججة  المركبات  من 
الحدود  نقطة  لمهاجمة  تشاد،  داخل  توغلت 
يوم  مساًء   6 الساعة  نحو  زواركي  في  الجمركية 

11 أبريل«.
ضغوط  إلى  ذلك  في  السبب  البيان  وأرجع 
المجتمع الدولي المطالبة برحيل جميع المرتزقة 
الليبية  الفصائل  من  األجر  مدفوعي  األجانب 

لتحقيق االستقرار في ليبيا.
المرتزقة  من  كبيرًا  »قسمًا  أن  زين  واعتبر 
متجاوزين  العمق  إلى  بالدخول  غامر  التشاديين 
مؤكدًا  تيبستي«،  في  العسكرية  الحاميات  كل 
تحديدهم والتعامل معهم منذ صباح اإلثنين من 

قبل طيران القوات الجوية التشادية.
أن  التشادية  الحكومة  باسم  الناطق  أضاف 
قبل  من  ومطاردة،  تدافع  حالة  »في  المرتزقة 
قوات دفاعنا وأمننا الباسلة«، منوها بأنه »سيتم 
اإلبالغ عن النتائج الشاملة للعمليات العسكرية«.
بشدة  إدانتها  التشادية  الحكومة  وجددت 
»هذه المحاوالت التي ال تعد وال تحصى، لزعزعة 
التي  المحاولة  بعد  ليبيا،  من  تشاد  استقرار 
العام  في  بأكملها  الساحل  منطقة  في  انطلقت 
معمر  العقيد  نظام  سقوط  أعقاب  في   ،2011
أن  الوطني،  العام  »الرأي  مطمئنة  القذافي«، 

الوضع بالكامل تحت السيطرة«، ودعت السكان 
بشكل  أعمالهم  ممارسة  في  االستمرار  إلى 

طبيعي.
الرئيس  مساعي  مع  التطورات  هذه  وتتزامن 
التشادي إدريس ديبي، الذي يحكم البالد منذ 30 
عاما، إلى والية سادسة في انتخابات من المرجح 
غير  مرشحين  ستة  مواجهة  في  بها  يفوز  أن 
بارزين، وبعد أن أقصى ديبي قادة معارضة كان 

يمكن أن يؤثروا عليه، بحسب »فرانس برس«.
تقرير أممي يكشف خريطة المرتزقة

مسلحة  جماعات  ليبيا  جنوب  في  وتتمركز 
التابع  الخبراء  فريق  تقرير  رصدها  تشادية 
الفترة  يغطي  الذي  ليبيا،  لدعم  المتحدة  لألمم 
إلى  وأشار   ،2021 يناير  إلى   2019 أكتوبر  من 
بـ»قوة« في  التشادية  المسلحة  الجماعات  وجود 

األراضي الليبية.
الذي وضعه ستة خبراء مكلفين  التقرير  وقال 

المسلحة  الجماعات  إن  األسلحة،  حظر  مراقبة 
التشادية »حاضرة في كل مكان في جنوب ليبيا 
موضحًا  االجتماعية«،  الحياة  من  جزءًا  وأصبحت 
عدد  إقامة  تشهد  ومرزوق  هون  مثل  مدنًا  أن 

متزايد من المسلحين التشاديين بها.
األمن  مجلس  إلى  رفع  الذي  التقرير،  وأكد 
مجموعتين  تمركز  الماضي،  مارس  الدولي، 
وهما  الليبي  الجنوب  في  تشاديتين  مسلحتين 
الجمهورية«  إلنقاذ  العسكرية  القيادة  »مجلس 
)CCMSR(، و»جبهة التغيير والوفاق في تشاد«.

األولى  المجموعة  عناصر  معظم  ويتمركز 
وتشاد  ليبيا  بين  الحدودية  المنطقة  في  حاليًا 
فريق  بوغودي، وتشير مصادر  في منطقة كوري 
الخبراء األممي إلى أنهم يشغلون ما ال يقل عن 

100 مركبة في المنطقة الحدودية.
يونيو   26 في  بيانًا  المجموعة  وأصدرت 
2020 زعمت فيه أنها »ستحافظ على الحياد في 

الصراع الليبي الداخلي« وتركز على تشاد، لكن 
حكومة  إلى  تبعيتها  إلى  يشير  األممي  التقرير 

الوفاق.
أما مجموعة »جبهة التغيير والوفاق في تشاد 
بتوسيع  وقامت  الجفرة،  في  فتتمركز   ،»FACT
معسكراتها عبر سبها وتمنهنت وبراك الشاطئ، 
بالتقرير  المشمولة  الفترة  خالل  تعزيزها  وتم 
القيادة  »مجلس  من  المنشقين  بعض  قبل  من 

العسكرية إلنقاذ الجمهورية« بعد أن عانى األخير 
من انشقاقات وهروب.

»جبهة  زعيم  فإن  األممي،  التقرير  وحسب 
في  الحياد  يدعي  تشاد«  في  والوفاق  التغيير 
بعض  تحرس  قواته  »لكن  الليبي  الصراع 
المشير  للجيش  العام  )القائد  قوات  قواعد 
تخدم  كما  الجنوب،  في  المسلحة  حفتر(  خليفة 
 116 كتيبتي  ضمن  المجموعة  هذه  عناصر 

العامة. القيادة  لقوات  التابعتين  و128 

شبكة دولية
أعلنت  حيث  النيجر،  جارتها  إلى  تشاد  ومن 
تفكيك  الثالثاء،  بالنيجر  واألمن  الدفاع  قوات 
كانت  ليبيا،  من  األسلحة  لتهريب  دولية  شبكة 
في طريقها إلى نيجيريا، بعد ضبط أكثر من 80 
قطعة سالح حرب، وأكثر من 30 ألف طلقة نارية، 
في منطقة  بهم  أربعة مشتبه  اعتقال  جانب  إلى 

أغاديز بشمال غرب البالد.
طراز  من  سيارتين  استهدفت  عملية  وخالل 
على  شوهدتا  ليبيا،  من  قادمتين  »تويوتا« 
انقلبت  إنغال،  جنوب  كيلومترًا  ستين  نحو  بعد 

إحداهما أثناء محاولة الفرار.
إعالم  لوسائل  قال  نيجيري  أمني  مصدر 
الركاب  من  أربعة  على  العثور  تم  إنه  محلية، 
الستة المصابين، بينما تمكن اثنان من الهرب، 
الثانية  السيارة  على  الحكومية  القوات  واستولت 

التي تركها ركابها مع حمولتها.
كالشينكوف،  بندقية   77 السلطات  وصادرت 
صاروخين  مع  يدوية  قنابل  وقاذفة  ورشاشين 
وقرابة 33500 طلقة من عيارات مختلفة، وبرميل 

من 200 لتر من البنزين.
وتمارس جماعة بوكو حرام »اإلرهابية« تمردًا 
نيجيريا،  2009 في شمال شرق  العام  دمويًا في 
لكنها نشرت بعد ذلك فظائعها في النيجر وتشاد 

والكاميرون المجاورة، ما أدى إلى رد عسكري.
ما  وشرد  شخص  ألف   30 من  أكثر  وقتل 
يقرب من ثالثة ماليين خالل عقد من »النشاط 
لتنسيق  المتحدة  األمم  لمكتب  وفقًا  اإلرهابي«، 
نيجيريا، محمد  رئيس  اإلنسانية. وجدد  الشؤون 
بخاري، اتهامه للقائمين على تهريب السالح من 

ليبيا، بأن لهم دورًا في زيادة اإلرهاب في بالده.
وقال بخاري في يناير الماضي بعد مقتل أكثر 
النيجر  بين  حدودية  بلدة  في  شخص   100 من 
ومالي، على يد مسلحين، إن تدهور دول في غرب 
إلى  ليبيا  من  أسلحة  تهريب  إلى  يعود  أفريقيا 

اإلرهابيين والمجرمين.
باألسلحة  أفريقيا  بغرب  اإلرهابيون  ويستعين 
لألمم  تقرير  كشف  فقد  ليبيا،  من  المهربة 
المتحدة، في فبراير الماضي، أن 29 مليون قطعة 
سالح موجودة في ليبيا، وتسببت في إغراق البالد 
الحدود،  خارج  إلى  تأثيرها  وامتد  الفوضى،  في 
تشاد  مثل  المجاورة  األفريقية  البلدان  وتحديدًا 

والنيجر ومالي التي تعاني من »اإلرهاب«.

إنجامينا، سبها: الوسط

● عناصر من الجيش التشادي. )أرشيفية: فرانس برس(
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اليونان تسعى التفاق مع ليبيا

بعد سنوات من القتال والتمزق

املنفي يعيد كّرة ترسيم الحدود البحرية

رغم الجائحة.. الليبيون يصومون رمضان في أمان الله

توقيع  عن  نتجت  طويلة،  لشهور  امتدت  أزمة  بعد 
حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج اتفاقية 
لترسيم الحدود البحرية مع تركيا في نوفمبر 2019، 
يجد  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  فإن 
نفسه في موضع للدخول في موقف شبيه، مع إعالنه 
االتفاق مع اليونان على إجراء محادثات بشأن ترسيم 

المناطق البحرية.
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
أكد في تصريحات، األربعاء، بعد اجتماع مع المنفي 
أن طرابلس وأثينا اتفقتا على إجراء محادثات بشأن 

ترسيم مناطق البلدين البحرية في البحر المتوسط.
ضبط  إعادة  إلى  تسعى  اليونان  أن  وأضاف 
العالقات مع ليبيا، »التي توترت بسبب توقيع حكومة 
طرابلس اتفاق الحدود البحرية العام 2019 مع تركيا، 
مناطق  على  السيادة  على  اليونان  مع  تتنازع  التي 

بالبحر المتوسط«.

لجنة فنية لمراجعة ترسيم الحدود
اليونانية،  الحكومة  باسم  الناطقة  كانت 
أريستوتيليا بيلوني، قالت األسبوع الماضي إن ليبيا 
البحرية  المنطقة  ترسيم  قضية  لمناقشة  مستعدة 
إلى  ميتسوتاكيس  زيارة  من  يوم  بعد  اليونان،  مع 
إذاعة  إلى  حديث  في  بيلوني  وأشارت  طرابلس. 
أن  إلى  الماضي،  الخميس  اليونانية،  »سكاي« 
لجنة  تشكيل  اقترحت  الليبية  االنتقالية  السلطات 
فنية لمراجعة القضية. وفي المقابلة نفسها، شجبت 
الوفاق  وقعتها حكومة  التي   2019 اتفاقية  بيلوني 
و»غير  لها«  أساس  »ال  بأنها  ووصفتها  تركيا،  مع 
صالحة«، مضيفة أنها ألقت بظاللها على عالقات ليبيا 

مع اليونان، وكذلك مع االتحاد األوروبي.
كما طالب ميتسوتاكيس، خالل لقاء جمعه بنظيره 
الماضي  الديببة في طرابلس، األسبوع  عبدالحميد 
معتبرًا  أنقرة،  مع  البحرية  االتفاقية  إلغاء  بضرورة 
أنها »غير قانونية«. وقال: »بالطبع، من المهم جدًا 
يتم  التي  القانونية  غير  الوثائق  إلغاء  لنا؛  بالنسبة 
لها  ليس  ولكن  دولية  اتفاقات  أنها  على  تقديمها 
أي أساس قانوني مثلما صرح بذلك بوضوح مجلس 
أوروبا«، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه حان الوقت لترك 
كل شيء اختبر عالقاتهم مع ليبيا في الماضي القريب.

أن بالده ستفتتح  إلى  اليوناني  المسؤول  ونوه 
سفارتها في طرابلس، وقنصلية في بنغازي، الفتًا 
إلى أن الشرط المسبق ألي تقدم في عالقات ليبيا 
األجنبية  القوات  خروج  هو  األوروبي،  االتحاد  مع 

والمرتزقة من ليبيا.
أما الديببة فشدد على أهمية حماية حقوق اليونان 
التوقيع على االتفاقية مع تركيا  إلى  وتركيا، مشيراً 
ليبيا  أن  وأضاف  االقتصادية.  المنطقة  بخصوص 
لبدء  اليونان  مع  مشتركة  لجنة  لتأسيس  مستعدة 
محادثات بين جزيرة كريت وليبيا حول ترسيم حدود 
االختصاصات البحرية والمنطقة االقتصادية الخالصة.

األسبوع  بداية  أنقرة  إلى  الدبيبة  زيارة  وخالل 
إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  قال  الجاري، 
ترسيم  باتفاق  االلتزام  على  الدبيبة  مع  اتفق  إنه 
أن  على  الضوء  االجتماع  وسلط  البحرية.  الحدود 
مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، باألخص 
المشتركة  للمصالح  أهمية  »تحمل  منها،  البحرية 
لكال البلدين واالستقرار والتعاون اإلقليميين وصحة 
المبادئ الواردة بها، والتعبير عن اإلرادة للمضي قدمًا 

فور  الصيام،  شهر  بقدوم  الليبيون  ابتهج 
الثالثاء  أن  طرابلس،  في  اإلفتاء  دار  إعالن 
الهجري  للعام  رمضان  شهر  أيام  أول  هو 
جائحة  مع  رمضان  تزامن  رغم  وذلك   ،1442

التوالي. الثاني على  للعام  »كورونا« 
محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  وهنأ 
لمناسبة  والمسلمين  الليبي  الشعب  المنفي، 
يكون  أن  آماًل  المبارك،  رمضان  شهر  حلول 
ليبيا  أبناء شعب  للتسامح والتآخي بين  شهرًا 

الكريم.
الرئيس  من  اتصااًل  المنفي  وتلقى 
في  للتهنئة  السيسي،  عبدالفتاح  المصري 
عن  معبرًا  الكريم،  الشهر  حلول  مناسبة 
ليبيا  على  الكريم  الشهر  »يحل  بأن  تمنياته 
نشر  ما  وفق  والسالم«،  بالخير  والليبيين 
الرئاسي. المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب 

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  هنأ  أيضًا 
الليبي  الشعب  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 

الكريم. لمناسبة حلول شهر رمضان 
بموقع  حسابه  على  الدبيبة  وكتب 
»أتقدم  »تويتر«:  القصيرة  التدوينات 
قدوم  مناسبة  في  الكريم  لشعبنا  بالتهنئة 
وجل  عز  اهلل  داعيًا  المبارك،  رمضان  شهر 
بأن يوفقنا جميعًا إلنجاح جهودنا، وأن ننتقل 
ببلدنا وشعبنا إلى أفضل حال، وأتوجه لجميع 
الصائمين بالتضرع هلل ليعيد علينا رمضان - 

وعلى كل المسلمين- والعالم بالخير واليمن 
والبركات«.

العام  لألمين  الخاص  المبعوث  يفوت  ولم 

في  للدعم  بعثتها  رئيس  المتحدة  لألمم 
الدينية،  المناسبة  فرصة  كوبيش،  يان  ليبيا، 
 ، رمضان  شهر  بحلول  الليبيين  بدوره  وهنأ 

معًا  للعمل  الليبية  للسلطات  الدعوة  مجددًا 
من أجل تقديم الخدمات وتوحيد المؤسسات 

االنتخابات. الظروف إلجراء  وتهيئة 

البعثة  وزعته  بيان  في  كوبيش  وقال 
الليبيون  »يحتفل  اإلثنين:  األممية، 
من  خوف  دون  رمضان  بشهر  العام  هذا 
البنادق،  صوت  ودون  والدمار  الحرب 
الشهر  بهذا  االحتفال  باستطاعتهم  وبات 
من  يتمكنوا  أن  آملين  سالم،  في  الكريم 
مجتمع  لبناء  معًا  والعمل  خالفاتهم  تجاوز 
فيه  ينعمون  سيادة،  وذي  ديمقراطي  موحد 

باالزدهار«.
الصبر  شهر  هو  الشهر  »هذا  أن  وأضاف 
واالستقرار  السالم  شهر  أيضًا  وهو  والصفح، 
رمضانًا  الليبيين  لكل  متمنيًا  والتسامح«، 
مباركًا وسعيدًا، آماًل بأن تكون هذه المناسبة 

الوطنية  المصالحة  أخيرًا  لتتحقق  »فرصة 
االنتقالية«. العدالة  على  القائمة 

وأشاد المبعوث األممي بالمبادرات األخيرة 
وغير  المدنيين  المحتجزين  بإطالق  المتعلقة 
في  األطراف  مختلف  قبل  من  المدنيين 
إلى  األطراف  جميع  داعيًا  ليبيا،  وغرب  شرق 
وإطالق  الكريم  الشهر  هذا  روح  »استلهام 
في  تعسفيًا  المعتقلين  خصوصًا  المعتقلين 
تاريخ  في  جديد  فصل  وفتح  نية  حسن  بادرة 
الحالي  الشعبي  الزخم  على  معتمدين  ليبيا، 

البالد«. في 
شهر  »في  قائاًل:  كوبيش  وشدد 
معاناة  تنسوا  أال  نرجو  واإلنسانية  الرحمة 
والسجناء  النازحين  الليبيين  عديد  وبؤس 
الالجئين  وكذلك  والمحرومين،  والمعتقلين 
الذين  األجانب،  والمحتجزين  والمهاجرين 

يكابدون العيش في ظروف ال تطاق«.
السلطات  دعوته  األممي  المبعوث  وجدد 
الخدمات  لتوفير  معًا  »العمل  إلى  الليبية 
الوطنية،  المؤسسات  وتوحيد  الليبي  للشعب 
الليبيين  مطالب  لتحقيق  الجهود  وتكاتف 
من  ديسمبر   24 في  وطنية  انتخابات  بإجراء 

العام«. هذا 
معظم  في  الثالثاء  رمضان  شهر  وبدأ 
جائحة  ظل  في  واإلسالمية،  العربية  الدول 
التوالي،  على  الثانية  للسنة   »19  - »كوفيد 
التي حصدت أرواح مليون شخص في أوروبا، 
ظل  في  رمضان  شهر  المسلمون  وسيمضي 

قيود صحية ومخاوف من إصابات جديدة.

في تأطيرها«، وفق بيان للمكتب اإلعالمي لحكومة 
الوحدة الوطنية.

لكل  إقليمي  مؤتمر  عقد  اللقاء ضرورة  أكد  كما 
البحر  شرق  في  والتعاون  الحوار  يدعم  األطراف، 

األبيض المتوسط ينتهي لضمان حقوق الجميع.

طلب إيطالي
ليبيا وكل  البحرية بين  العالقات  وغير بعيد عن 
من تركيا واليونان، تقدمت إيطاليا في بداية فبراير 
الماضي بمشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية مع 
تمهيدًا  حولها،  الرأي  وإبداء  لدراستها  وذلك  ليبيا، 

لتوقيعها من قبل الطرفين.
بوتشينو  جوزيبي  ليبيا،  لدى  إيطاليا  سفير 
الخارجية  وزارة  إلى  الطلب  هذا  قدم  غريمالدي، 
للشؤون  الوزارة  وكيل  لقائه  خالل  الوفاق  بحكومة 

الفنية محمود التليسي.
وكان المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق 
السابقة، محمد الطاهر سيالة، انتقد خالل ديسمبر 
الماضي ما سماه »مسارعة بعض الدول إلى توقيع 
اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مماثلة لالتفاقية التي 

وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في نوفمبر 2019«.
في  »جاءت  أنقرة  مع  االتفاقية  أن  على  وشدد 
إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه االقتصادية 
قانونية  أسس  إلى  استنادًا  للبلدين  الخالصة 
وقبولها  إيداعها  وتم  ودولية،  محلية  وشرعية، 
كإحدى وثائق األمم المتحدة«. وقال سيالة: »الحظنا 
شرعيتها  في  وشككت  انتقدت  الدول  بعض  أن 
وسارعت إلى توقيع اتفاقات مماثلة وإقامة تحالفات 
شرق  منتدى  مثل  األطراف  متعددة  جيوسياسية 
المتوسط للغاز، التي في الواقع لم تكن مبنية على 

أسس وقواعد قانونية«.
شرق  منطقة  في  األخيرة  »التطورات  أن  واعتبر 
وخالفات  توترات  حاليًا من  وما تشهده  المتوسط 
األوضاع  بانجرار  تنذر  الطاقة  موارد  استغالل  حول 
إلى صدامات واشتباكات نحن في غنى عنها، وتدق 
المشاكل  هذه  معالجة  بضرورة  الخطر  ناقوس 

بأسرع وقت ممكن«.

االتفاق األزمة
نوفمبر   27 في  وتركيا  الوفاق  حكومة  ووقعت 

بتحديد  تتعلق  األولى  تفاهم،  مذكرتي   2019
في  بالتعاون  خاصة  والثانية  البحرية  الصالحيات 
مجاالت التعاون األمني والعسكري، في خطوة أثارت 
المحلية  المستويات  النطاق على  ردود فعل واسعة 

واإلقليمية والدولية.
وفي الخامس من ديسمبر 2019، أقر المجلس 
الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم، ودخلت 
مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصالحية 
وفي  ديسمبر،   8 في  رسميًا  التنفيذ  حيز  البحرية 
الخامس من الشهر نفسه صادق البرلمان التركي 
مناطق  بتحديد  المتعلقة  التفاهم  مذكرة  على 
تقدمت  أيام،  بسبعة  وبعدها  البحرية،  الصالحية 
مذكرة  لتسجيل  المتحدة  األمم  إلى  بطلب  تركيا 
التفاهم الموقعة مع ليبيا. وتسببت هذه االتفاقات 
وعلى  طرابلس،  مع  اليونانية  العالقات  تأثر  في 
إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق من اليونان. 
واعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص أن 
االستقرار  والوفاق تهدد  أنقرة  بين  االتفاقية  تلك 

اإلقليمي.
استئناف  الماضي، قضت محكمة  يناير   27 وفي 
المجلس  قراري  بانعدام  اإلدارية«  »الدائرة  البيضاء 
الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن إبرام اتفاقيتي ترسيم 
الحدود البحرية، والتعاون األمني والعسكري مع تركيا، 
وذلك في الدعوى التي رفعتها إدارة القضايا الجبل 
النواب  مجلس  رئيس  من  كل  عن  نيابة  األخضر، 
ورئيس  وقتها،  الموقتة  الحكومة  ورئيس  بصفته، 

هيئة الرقابة اإلدارية.
اإللكتروني،  موقعه  عبر  النواب،  مجلس  ونشر 
صورة ضوئية للحكم وحيثياته. واختصمت الدعوى 
كاًل من رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج 
حكومة  في  والداخلية  الخارجية  ووزيري  بصفته، 

الوفاق محمد سيالة وفتحي باشاغا.
إبرام  أحقية  عدم  إلى  الحكم  حيثيات  وأشارت 
وزراء حكومة الوفاق مثل تلك االتفاقات »ألنهم لم 
يعد  الذي  النواب،  مجلس  من  الثقة  على  يحصلوا 

الممثل للدولة الليبية في الخارج«.
من جانبه، علق مجلس النواب على الحكم قائاًل 
إنه جاء لصالحه »في انعدام اتفاقات الغرض منها 

انتهاك السيادة الليبية«.

●  المنفي ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خالل مباحثات في العاصمة اليونانية أثيناـ 14 أبريل 2021. )اإلنترنت(

●  خريطة تضمنتها مذكرة التفاهم بين »الوفاق« وتركيا )الحكومة التركية: اإلنترنت(

طرابلس- الوسط

طرابلس ـ بنغازي ـ الوسط

لم تمر مثل هكذا تصريحات مرور الكرام، فقد 
عن  رسميًا  اإلعالن  قبل  صاخبًا،  جداًل  فجرت 
والرئاسة  البرلمان  النتخابات  القانوني  اإلطار 
الوطنية  المفوضية  رئيس  قاله  فما  ليبيا،  في 
العليا لالنتخابات عماد السايح يستحق الجدل؛ 

ألنه يمس منصب رئيس الجمهورية.
رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
إعالن  على  له  تعليق  أول  وفي  السايح،  عماد 
القاعدة  وضع  على  التوافق  القانونية  اللجنة 
»ال  إنه  قال  لالنتخابات،  الالزمة  الدستورية 
دون  الشعب  من  منتخب  لرئيس  أهمية 

صالحيات«.
رئيس  انتخاب  أهمية  أن  على  السايح شدد 
الممنوحة  الصالحيات  على  »تتوقف  للدولة 
انتخاب  أهمية  أن  ندرك  أن  يجب  إذ  للرئيس، 
مباشرة  انتخابه  على  تتوقف  ال  الدولة  رئيس 
من الشعب، أوغير مباشر عن طريق البرلمان«، 
الرسمي في موقع  وفق تدوينة له عبر حسابه 

التواصل االجتماعي »تويتر«.
»ال  أنه  أكد  االنتخابات،  مفوضية  رئيس 
الشعب  من  منتخب  لرئيس  أهمية  وال  معنى 
الدرس  جارتنا  دولة  ولكم في  دون صالحيات، 

والعبرة«، وفق تعبيره.
الخميس  أخرى  تصريحات  في  قال  السايح، 
تتسلم  أن  الضروري  من  إنه  الماضي، 
المفوضية في بداية يوليو القوانين االنتخابية 
إلى  مشيرًا  ديسمبر،   24 نحو  مباشرة  للذهاب 
بشأن  خطوات  أي  النواب  مجلس  إصدار  عدم 

المسار التشريعي.
الحوار  ملتقى  يبت  أن  الليبيون  ويترقب 
الالزمة  الدستورية  القاعدة  في  السياسي 
ديسمبر   24 في  المقررة  المقبلة،  لالنتخابات 
عليها  القانونية  اللجنة  توافق  بعد  المقبل، 
الجارة  احتضنته  اجتماع  في  الماضي  الجمعة 
تونس. وخالل االجتماع، أثير انقسام حاد حول 

المقبلة، بين مَن  الرئاسية  االنتخابات  طبيعة 
يدعو أن تكون باالقتراع المباشر من الشعب، 
الدولة من  وآخرون يتمسكون بانتخاب رئيس 
االنتخابات  تفرزه  الذي  التشريعي  المجلس 

البرلمانية.
من جهته رد عضو اللجنة القانونية بملتقى 
الجدل  هذا  على  العرادي،  عبدالرزاق  الحوار 
اللجنة خالل اجتماعاتها  بقوله: »إن ما أنتجته 
مجرد  بل  دستورية  قاعدة  ليس  بتونس 

اقتراح«.
تونس،  في  ذاتها  اللجنة  اجتماع  وخالل 
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أكدت 
التزامها الكامل بدعم إجراء االنتخابات الوطنية 

في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل.
»تويتر«،  بموقع  حسابه  على  تغريدة  وفي 
مخرجات  إن  العرادي،  قال  الماضي،  األحد 
أيام،  ثالثة  إلى  امتدت  التي  اللجنة،  اجتماعات 
تعد مقترحات وأفكارًا تعرض على ملتقى الحوار 
األممي  المبعوث  ذكر  كما  إلقرارها،  السياسي 

إلى ليبيا يان كوبيش، في كلمته.
العرادي عبر عن أمله في أن تحقق مقترحات 
المؤسسات  إلجبار  الكافي  الضغط  الملتقى 
مجلس  إلى  ذهابها  ثم  التوافق،  على  المعنية 
االنتخابات  قانون  وتسليم  إلصدار  النواب 
يوليو  من  األول  أقصاه  أجل  في  للمفوضية 

المقبل.
من جانبها، كشفت عضوة اللجنة القانونية 
اللجنة  داخل  األغلبية  عن  بوقعيقيص،  آمال 
مباشرة،  رئاسية  انتخابات  إجراء  تؤيد  كانت 
غير  انتخابات  تجرى  أن  آخرون  أراد  حين  في 

مباشرة.
وأشارت، في تعليق لها، إلى منهجية العمل 
التوافق  التوافق، »هذا  تعتمد  التي  اللجنة  في 
لم يحدث فبعض الزمالء أصروا على مطلبهم 
أن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، وهو ما 

كان سببًا في قرار إحالة هذا البند للملتقى«.
آمال طالبت بإطالق منصات استطالع للرأي 

لمعرفة ما يريده الناس في هذا الشأن.

طرابلس- الوسط

●  لقاء الدبيبة والسايح في مقر مفوضية االنتخابات، 23 مارس 2021، )المكتب اإلعالمي لرئيس الحكومة(

السايح: شكل االقتراع ليس مهمًا.. ولكم في جارتنا »عبرة«

خالفات حول انتخاب 
وصالحيات رئيس ليبيا

الدبيبة: أدعو الله أن يوفقنا 
لالنتقال ببلدنا إلى أفضل حال

كوبيش يهنئ المواطنين: شهر 
الرحمة والصفح.. وال تنسوا معاناة 

النازحين والمعتقلين والمحرومين
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»رمضان كورونا 2«.. شهر الصوم يعود بأجواء غريبة نتيجة الوباء

لعراق. لموصل بشمال ا نة ا لبدء شهر رمضان في مدي ●  أطفال يتجمعون في شارع خلال احتفال 

لإثيوبي لنهضة ا نشاءات في سد ا لإ نب من ا ●   جا

 السلطات السعودية تسمح لمن تلقى 
اللقاح فقط بتأدية مناسك العمرة

ال لقاءات عائلية أو صلوات 
بالمساجد في عمان.. ومظاهر 

احتفالية خاصة في القاهرة

القاهرة والخرطوم ترفضان تبادل المعلومات 
مع أديس أبابا.. وتؤكدان: إثيوبيا تمارس 

مغالطات وانتقائية غير مقبولة

بدأ شهر رمضان في الكثير من الدول اإلسالمية للسنة 
الثانية على التوالي بأجواء غريبة في ظل جائحة »كوفيد - 
19« التي حصدت أرواح مليون شخص في أوروبا وحدها. 
أو  الثالثاء  بدأ  الذي  رمضان  شهر  المسلمون  ويمضي 
ومخاوف من  قيود صحية  الدول، في ظل  األربعاء بحسب 

إصابات جديدة.
للسكان  تعدادًا  العربي  العالم  دول  أكثر  مصر  في 
بنسمات  الشهر  انطلق  نسمة،  مليون   100 من  أكثر  مع 
القيام  على  القاهرة،  العاصمة،  سكان  حرص  مع  خاصة، 
بمشترياتهم تحضيرًا للشهر الكريم، مع عدم التزام كامل 
بوضع الكمامات أو التباعد االجتماعي. وعرضت الكثير من 
المتاجر فوانيس رمضان في األحياء المختلفة، التي تحمل 

طابعًا خاصًا خالل الشهر.

ال لقاءات عائلية
الماضي  العام  رمضان  شهر  جرى  حيث  تونس،  وفي 
إلى  السنة  هذه  الحكومة  اضطرت  العام،  اإلغالق  وسط 
الساعة  عند  ليبدأ  التجول  حظر  تمديد  قرار  عن  العودة 
السابعة مساًء، وفرضته اعتبارًا من الساعة العاشرة مساًء 

بسبب موجة احتجاجات.
بعد  »عادة  أنه  عامًا(   45( خليفي  سميرة  وأوضحت 
الصوم نذهب إلى المدينة القديمة في تونس وإلى بلدة 
سيدي بوسعيد نتنزه ونتبادل الدعوات ويركض األوالد في 
لنا سوى  يتسنى  لن  السنة  الشارع«، مضيفة: »لكن هذه 

القيام بجولة قصيرة، سيكون األمر حزينًا«.
فترة قصيرة  قبل  إجراءات  ُاتخذت  المغرب، فقد  أما في 
ومنع  التجول  حظر  تمديد  منها  رمضان  شهر  لمناسبة 

االحتفاالت والتجمعات.

شهر صعب على سورية
دخول  من  شهر  بعد  سورية  على  رمضان  شهر  ويحل 
أسوأ  البالد  فيما تشهد  العاشر،  عامه  فيها  الدامي  النزاع 
قيمة  تدهور  تسارع  مع  اندالعه،  منذ  االقتصادية  أزماتها 
وارتفاع  السوداء،  السوق  في  الدوالر  أمام  السورية  الليرة 
األسعار بمعدالت قياسية، وأزمة محروقات حادة باتت حتى 

تحد من القدرة على التنقل في مناطق سيطرة الحكومة.
جديدة،  إجراءات  أية  السورية  الحكومة  تعلن  ولم 
ضمن  التراويح  صالة  بإقامة  األوقاف  وزارة  وسمحت 
للتصدي  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  مع  المساجد، 
لفيروس »كورونا«، من خالل التعقيم والتباعد االجتماعي 

وارتداء الكمامات.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى استغناء عائالت 
الفستق  معمول  شراء  مثل  رمضانية،  عادات  عن  كثيرة 

الحلبي.
ستة  من  مؤلفة  لعائلة  رب  وهو  محسن،  كيان  ويقول 
وطقوسه  رمضان  شهر  بعادات  نستمتع  »كنا  أفراد، 
مضطرون  ونحن  منا،  أكبر  همومنا  اليوم  لكن  الخاصة، 
حاجيات  مواكبة  نستطيع  كي  عملنا  ساعات  لمضاعفة 

رمضان األساسية«.
ويوضح على سبيل المثال: »كنا نشتري الناعم )أكلة حلو 
نتمكن  ربما  السنة  لكن هذه  يوم،  كل  رمضانية(  شعبية 

من شرائه مرة واحدة في األسبوع«.

رمضان مختلف في الخليج
وفي عمان، أكدت ريما قبالن أنه »بالتأكيد رمضان لن 
يكون مثل السنوات السابقة، ال لقاءات عائلية وال صلوات 
في المسجد كما في السابق، وال خيام رمضانية وال موائد 
رحمن، وال سهر وسحور في الشوارع حتى ساعات الصباح 

الباكر«.
وحدهم  أن  أبريل،  مطلع  السعودية،  السلطات  وأعلنت 

لفيروس »كورونا«  المضاد  اللقاح  تلقوا  الذين  األشخاص 
سيسمح لهم بتأدية مناسك العمرة اعتبارًا من بدء شهر 

رمضان.
بمكافحة  المعني  التقني  الفريق  رئيسة  قالت  وعالميًا، 
الوباء في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان خيركوف، إن 
العالم يشهد حاليًا مرحلة حرجة للوباء، »فسار هذا الوباء 
في ازدياد مستمر. إنه يتنامى في شكل مطرد. ليس هذا 

الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهرًا من 
للسيطرة  فاعلة  سباًل  نملك  أننا  حين  في  الجائحة،  بدء 
البريطانيون  عاد  فقد  التلقيح،  السبل  هذه  ومن  عليها«. 
إلى شرفات الحانات وإلى صالونات تصفيف الشعر بفضل 
حملة  جراء  البالد  في  الصحي  الوضع  في  واضح  تحسن 

تلقيح مكثفة.
برنامجها  في  رئيسي  هدف  تحقيق  بريطانيا  وأعلنت 
اللقاح  جرعة  بإعطاء  »كورونا«  فيروس  ضد  للتحصين 
األولى إلى جميع من هم فوق الخمسين عامًا، وفي وضع 

ضعف على ما أكدت الحكومة.
نسمة،  مليار   1.3 سكانها  عدد  يبلغ  التي  الهند  وحلت 
الدول تضررًا من  أكثر  ثاني  لتصير  اإلثنين  البرازيل  محل 
الجديدة  اإلصابات  في  زيادة سريعة  سجلت  بعدما  الوباء 
في األسابيع األخيرة. فقد ارتفع العدد اإلجمالي لإلصابات 
13.48 مليون  13.5 مليون إصابة، في مقابل  إلى  لديها 

مسجلة في البرازيل.
إصابة.  ماليين   3 عتبة  جانبها،  من  ألمانيا،  وتجاوزت 
فرض  إعادة  لصالح  ميركل  أنغيال  المستشارة  وتحدثت 

اإلغالق على المستوى الوطني لفترة قصيرة.
وينتظر تخفيف للقيود الصحية خالل األسبوع الراهن في 

إيطاليا وأيرلندا وسلوفينيا واليونان.
الوباء،  من  ثالثة  موجة  بقوة  تضربها  التي  فرنسا  أما 
فيما أوروبا تشهد وضعًا متفاوتًا، فقد تجاوزت عتبة 99 ألف 

وفاة، ويتوقع أن تتجاوز المئة ألف خالل األسبوع الجاري.

السودان يدعو إلى قمة جديدة

أزمة سد النهضة محلك سر

بقيت أزمة ملف سد النهضة اإلثيوبي محلك سر، ولم 
تراوح مكانها باتجاه الحل إطالقًا، مع فشل الجولة األخيرة 
نظيريه  السودان  وزراء  رئيس  ودعوة  المفاوضات،  من 
المصري واإلثيوبي إلى عقد قمة جديدة مغلقة للتباحث 
حول الخالفات بين الدول الثالث بشأن السد الذي تبنيه 

أديس أبابا على النيل األزرق.
الماضي  األسبوع  وفشلت 
بين  المفاوضات  من  جولة 
استضافتها  الثالث  الدول 
التي  الديمقراطية،  الكونغو 
تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد 
إلى  التوصل  في  األفريقي، 
اتفاق حول ملء السد وتشغيله.

إنشاء  عمليات  بدأت  أن  منذ 
مصر  تتخوف   2011 في  السد 
إمداداتها  على  يؤثر  أن  من 

من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97 % في مياه 
السد  ملء  أن  من  السودان  يحذر  بينما  والري،  الشرب 

دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده.
عبداهلل  مكتب  عن  صادر  مكتوب  تصريح  وقال 

حمدوك إن رئيس الوزراء دعا نظيريه المصري مصطفى 
ثالثية  قمة  اجتماع  إلى  أحمد  آبيي  واإلثيوبي  مدبولي 

خالل عشرة أيام لتقييم مفاوضات السد.
السد  إنشاء  عمليات  أن  من  قلقه  حمدوك  وأبدى 
إلى  التوصل  ما يجعل من  إلى مراحل متقدمة،  وصلت 

اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرًا عاجاًل.
افتراضيا.  ستعقد  القمة  أن  إلى  التصريح  وأشار 
تبادل معلومات  الماضي  األسبوع  أبابا  أديس  وعرضت 
ولكن  والقاهرة؛  الخرطوم  مع 
مصر والسودان رفضتا االقتراح 
واعتبرتا أنه مغالطات وانتقائية 

غير مقبولة.
وتشدد إثيوبيا على أن السد 
الكهرباء  توليد  ألغراض  يبنى 
تطورها.  أجل  من  المهمة 
والسودان  مصر  وتضغط 
تكمل  أن  قبل  اتفاق  لتوقيع 
التي  السد  ملء  عملية  إثيوبيا 

بدأت العام الماضي.
بين  العالقات  تشهد  بينما  السد  حول  التوتر  ويأتي 
أراض  حول  خالفات  تؤثر  فيما  تقدمًا،  ومصر  السودان 
زراعية على الحدود بينهما على العالقات بين الخرطوم 

وأديس أبابا. 

هروب سوداني إلى تشاد.. أعمال العنف عادت إلى دارفور
غرب  في  سجلت  جديدة  مواجهات  دفعت 
عبور  إلى  شخصًا   1860 السودان  في  دارفور 
حسب  الماضي،  األسبوع  تشاد  إلى  الحدود 
لألمم  التابعة  لالجئين  العليا  المفوضية 

المتحدة.
وجاء في بيان للناطق باسم المفوضية، بابار 
بالوش، الثالثاء، إن »الالجئين وغالبيتهم من 
منازلهم  من  فروا  والمسنين  واألطفال  النساء 
مواجهات  سلسلة  بعد  الحدود  قرب  قرى  في 
الماضي«،  أبريل  من  الثالث  في  بدأت  دامية 
هؤالء  وبعض  األقل،  على  قتياًل   144 أوقعت 
نزحوا أكثر من مرة في األشهر األخيرة، حسب 

وكالة »فرانس برس«.
على  أسبوعين  بعد  الماضي،  يناير  وفي 
بين  المشتركة  السالم  قوات  مهمة  انتهاء 
اإلقليم،  في  األفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم 
أوقعت مواجهات مماثلة أكثر من مئتي قتيل، 
التي  دارفور  غرب  والية  في  غالبيتهم سقطوا 

تشهد اضطرابات وانعدامًا لالستقرار.
»إن  الالجئين:  مفوضية  الناطقباسم  وقال 
من وصلوا إلى تشاد شهدوا الدمار الذي لحق 
استهدفت  وهجمات  وممتلكاتهم،  بمنازلهم 

مراكز إيواء النازحين«.
وأشار إلى أن األوضاع الميدانية كارثية في 
فرشانا،  في  لالجئين  العليا  المفوضية  مكتب 
الطلق  الهواء  »في  إما  المهجرين  بأن  منبهًا 
مأوى  استحدثوا  أو  األشجار  يستظلون  وإما 
أي  »بال  المهجرين  أن  بالوش  وأضاف  لهم«. 
حماية تقريبًا في منطقة يمكن أن تصل فيها 

●   صورة لنازحني سودانيني في جنوب دارفور

الحرارة إلى 40 درجة مئوية في النهار«.
ويعاني إقليم دارفور، الواقع في غرب البالد، 
حملت  عندما   2003 العام  منذ  اضطرابات 
أفريقية  أقليات  إلى  تنتمي  مجموعات  السالح 
بحجة تهميش اإلقليم سياسيًا واقتصاديًا، في 
وجه حكومة الخرطوم التي ناصرتها مجموعات 

عربية.

اتفاق سالم
خالل  اإلقليم  في  القتال  حدة  وتراجعت 
االشتباكات  ولكن  األخيرة،  الثالث  السنوات 
الرئيسي  التهديد  مصدر  زالت  ما  القبلية 
العنف  أعمال  أسفرت  فيما  اإلقليم؛  في  لألمن 
أكثر  ونزوح  شخص  ألف   300 نحو  مقتل  عن 
من 2.5 مليون، خصوصًا في السنوات األولى 

للنزاع، وفق األمم المتحدة.
االنتقالية  الحكومة  وقعت  أكتوبر  وفي 
المتمردة،  الفصائل  من  عدد  مع  سالم  اتفاق 
خصوصًا في دارفور، لكن فصائل أخرى رفضت 
السامية  المفوضية  أبدت  والجمعة  التوقيع. 
»صدمتها«  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  لألمم 

إزاء تجدد العنف في والية غرب دارفور.

القاهرة، الرياض، تونس- وكاالت

الخرطوم- وكاالت

على  التحفظ  المصرية  السويس  قناة  هيئة  قررت 
جنحت  التي  غيفن«،  »إيفر  الضخمة  الحاويات  سفينة 
المالحة فيه  المائي وعطلت  الممر  الماضي في  الشهر 
للسفينة بسداد  المالكة  الشركة  أيام، حتى تقوم  ستة 

تعويضات بقيمة 900 مليون دوالر.
»التحفظ  ربيع،  أسامة  الفريق  الهيئة،  رئيس  وأكد 
مبلغًا  سدادها  لعدم  غيفن،  إيفر  البنمية  السفينة  على 

قدره 900 مليون دوالر«.
فيه  تسببت  ما  »قيمة  التعويض  مبلغ  وتضمن 
السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضاًل عن التعويم 
أصدرته  بموجب حكم قضائي  وذلك  الصيانة،  وعملية 

محكمة اإلسماعيلية االقتصادية«.
29 مارس »استئناف حركة  الهيئة في  رئيس  وأعلن 
المالحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكاناتها في 
فالسفينة  غيفن«.  إيفر  الحاويات  سفينة  وتعويم  إنقاذ 
قناة  مجرى  عرض  في  وتوقفت  مارس   23 في  جنحت 
وكانت  االتجاهين.  في  المالحة  فعطلت  السويس 
مترًا   59 وعرضها  متر   400 طولها  البالغ  السفينة 

من  برحلة  تقوم  طن،  ألف   224 اإلجمالية  وحمولتها 
الصين إلى روتردام في هولندا.

تضرر 420 سفينة
القناة،  في  مروري  ازدحام  إلى  المالحة  تعطل  وأدى 
وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إال أنه 
في الثالث من أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة المالحة 

وعبور كافة السفن المنتظرة.
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية 
الشهر الماضي، بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها 
قناة  وتعد  الطارئة.  األزمات  لمواجهة  السويس  قناة 
التي  لمصر  األهمية  بالغة  حيوية  منشأة  السويس 
خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليونًا و15 مليون دوالر 

من عائداتها يوميًا جراء تعطل حركة العبور.
اليوم  أن  إلى  للتأمين«  »أليانز  لشركة  تقرير  وأشار 
بالقناة،  المالحة  وقف  نتيجة  البضائع،  نقل  تعطل  في 
»يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دوالر«. 
وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي 
ألفًا،   19 نحو  والمتوسط،  األحمر  البحرين  بين  يربط 

وحققت القناة إيرادات سنوية تخطت 5.6 مليار دوالر. 

القاهرة- وكاالت

التحفظ على »إيفر غيفن« حتى سداد المبلغ

الشركة املالكة لسفينة إغالق قناة السويس 
مطالبة بتعويض يقارب مليار دوالر

ن. ل ن ن مارس م لسويس في 8 لحاويات »أم في إيفر غيفن« بقناة ا نة ا ●   سفي

الخرطوم- وكاالت

بيروت- وكاالت

بعد مبادرة 16 جهة معارضة

هل يتوحد لبنان قبل االنتخابات البرملانية؟
مبادرة  لبنان  في  معارضة  مجموعات  أطلقت 
السياسية،  السلطة  معارضي  صفوف  لتوحيد 
إمكانية  فرص  زيادة  بهدف  بالفساد،  المتهمة 
إحداث خرق في االنتخابات النيابية في ربيع العام 

المقبل.
من  جهة   16 المبادرة  إطالق  في  وشاركت 
خالل  خصوصًا  نشطت  ومجموعات  أحزاب 
البالد  شهدتها  التي  المسبوقة  غير  االحتجاجات 

ضد الطبقة السياسية في العام 2019.
حزب  وبينها  المجموعات،  تلك  وتوجهت 
الكتلة الوطنية ومجموعة »بيروت مدينتي« التي 
2016، خالل  البلدية في  االنتخابات  شاركت في 

التغيير  قوى  مختلف  إلى  بـ»نداء  صحفي  مؤتمر 
الصفوف والعمل  لتوحيد   )...( الثورة  ومجموعات 
سوية على تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة 
وشعبيًا  سياسيًا  قوى  ميزان  إنتاج  على  تعمل 

لمواجهة المنظومة«.

برنامج سياسي يلبي تطلعات الشعب
وأضافت أن من شأن تلك الجبهة الموحدة أن 
تضع برنامجًا سياسيًا يعبر عن تطلعات اللبنانيات 
للتحضير  مشتركة  خطة  تضع  وأن  واللبنانيين، 
معارضة  بلوائح  النيابية  االنتخابات  لخوض 

موحدة.
لبنان  التي شهدها  الضخمة  وتعد االحتجاجات 
في أكتوبر 2019 واستمرت عدة أشهر أبرز تحرك 
ضد الطبقة السياسية التقليدية، المتهمة بالفساد 

عقود،  منذ  لبنان  بمصير  تتحكم  التي  والهدر، 
وتسيطر بأحزابها المختلفة على مقاعد البرلمان.

ما  منها  عدة،  معارضة  مجموعات  وفشلت 
في  اآلن،  حتى  االحتجاجات،  تلك  عن  انبثق 
توحيد صفوفها ضد الطبقة السياسية المتشبثة 
بالسلطة، خصوصًا مع انشغال المواطنين بتأمين 
متمادٍ  اقتصادي  انهيار  وقع  على  عيشهم  لقمة 

يشهده لبنان منذ صيف العام 2019.

الجوع يطرق أبواب اللبنانيين
وأوردت األحزاب في بيان مبادرتها الثالثاء أن 
الجوع يطرق  بالمماطلة،  يعد يسمح  لم  »الوقت 
أبواب األكثرية الساحقة من شعبنا ومصير البالد 

بات على المحك«.
القوى  تخوض  برلمانية،  انتخابات  كل  وفي 

الوجوه ذاتها،  المعركة وتتكرر  التقليدية نفسها 
في  عقود  مدى  على  فشلت  أنها  من  الرغم  على 
والمشكالت  السياسية  تقديم حلول لالنقسامات 

االقتصادية والمعيشية المتراكمة.
العام  في  األخيرة  النيابية  االنتخابات  وخالل 
المدني  المجتمع  من  تحالف  خاض   ،2018
االنتخابات إال أنه لم يحقق خرقًا سوى بنائبة واحدة، 
استقالت قبل أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغسطس الذي خلف أكثر من 200 قتيل وستة 

آالف جريح، وأحدث دماراً هائاًل.
الليرة  قيمة  وتدهور  االنهيار  وقع  وعلى 
الطبقة  على  اللبنانيين  نقمة  زاد  ما  اللبنانية، 
يعول  مناصريها،  صفوف  في  حتى  السياسية 
كثيرون على إمكانية إحداث تغيير في االنتخابات 

النيابية المقبلة. ●   عناصر من قوات األمن اللبنانية قبل تظاهرة في بيروت.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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لقاحات »كورونا« تفقد الثقة بعد توابع خطرة لصنفني
الواليات  في  التلقيح  حمالت  تعرضت 
إعالن  مع  جديدة  لنكسة  وأوروبا  المتحدة 
تعليق  األميركية  الصحية  السلطات 
جونسون«  آند  »جونسون  لقاح  استخدام 
بعد  المستجد«  »كورونا  لفيروس  المضاد 

ظهور حاالت نادرة من الجلطات الدموية.
»أسترازينيكا«  لقاح  حول  الشكوك  وبعد 
الدول  تواجه  نفسها،  العوارض  بسبب 
حمالت  في  إضافي  تأخر  مخاطر  األوروبية 
»جونسون  شركة  أعلنت  بعدما  التلقيح 
تأخير  الثالثاء،  األميركية،  جونسون«  آند 
المؤلف من جرعة واحدة ضد  إطالق لقاحها 

19« في أوروبا. »كوفيد - 
من  أكثر  أن  الصحية  السلطات  وأعلنت 
آند  »جونسون  لقاح  من  جرعة  مليون   6.8
األميركية  األراضي  على  ُأعطيت  جونسون« 
في  يبدو  الجانبية  اآلثار  من  النوع  »وهذا 

الوقت الراهن نادرًا جدًا«.
وأكدت الواليات المتحدة أن تعليق إعطاء 
يكون  لن  جونسون«  آند  »جونسون  لقاح 
األميركية،  التلقيح  حملة  على  كبير  تأثير  له 
من   %  5 من  أقل  تشكل  الجرعات  هذه  ألن 
تلك التي ُأعطيت في الواليات المتحدة حتى 

اآلن.
إدارة  مسؤولي  أحد  ماركس،  بيتر  وقال 
مؤتمر  خالل  األميركية  والدواء  الغذاء 
أكثر  أصبح  اللقاحات  احتياطي  إن  صحفي، 

وفرة.
في  تحقق  التي  والدواء،  الغذاء  وإدارة 
ألشخاص  المتحدة  الواليات  في  حاالت  ست 
تلقي  بعد  خطيرة  دموية  لجلطات  تعرضوا 
إعطائه.  بتعليق  الثالثاء  أوصت  اللقاح، 
وأوضح ماركس: »حصلت وفاة واحدة، وهناك 
األشخاص،  وهؤالء  حرجة«.  حالته  مريض 
أسبوعين  بعد  عليهم  ظهرت  نساء،  وكلهم 
على تلقي الجرعة حاالت تجلط دم في الدماغ 

الدموية. الصفائح  وهبوط مستوى 

بتلك  يذكر  التعقيدات  هذه  وظهور 
التي  »أسترازينيكا«،  بلقاح  المرتبطة 
التي  لألدوية،  األوروبية  الوكالة  فيها  تحقق 
من  اللقاح  هذا  حيال  كبير  بارتياب  تسببت 
قبل السكان ووقف استخدامه في عدة دول، 

الدنمارك. ال سيما 
آند  »جونسون  لقاحا  ويستخدم 
تقنية  نفس  و»أسترازينيكا«  جونسون« 

الغدية. الفيروسات  ناقل 
 222 إحصاء  تم  »أسترازينيكا«  حالة  في 
جرعة  مليون   34 أصل  من  جلطات  حالة 
األوروبي  االقتصادي  الفضاء  في  ُأعطيت 
وأيسلندا  والنرويج  األوروبي  )االتحاد 
أبريل،   4 حتى  وبريطانيا  وليشتينشتاين( 

وانتهى  لألدوية،  األوروبية  الوكالة  بحسب 
ذلك بـ18 وفاة حتى 22 مارس.

800 مليون جرعة
ورغم ذلك تتواصل حمالت التلقيح في كل 
 800 من  أكثر  إعطاء  تم  وقد  العالم،  أنحاء 
في   »19  - »كوفيد  ضد  لقاح  جرعة  مليون 
200 دولة ومنطقة على األقل، حتى الثالثاء.
بين  قائمًا  يزال  ال  كبير  تفاوت  وهناك 
تصنيف  بحسب  المرتفع  الدخل  ذات  الدول 
نصف  نحو  يتركز  حيث  الدولي،  البنك 
والدول  العالم،  في  ُأعطيت  التي  الجرعات 
 % 0.1 ذات الدخل الضعيف، حيث تم إعطاء 

الجرعات. فقط من 

قوية مخاوف 
الصحية،  السلطات  توصيات  وبموجب 
نيويورك  مثل  أميركية  واليات  عدة  أمرت 
بتعليق  وأوهايو  ونبراسكا  وكونيكتيكت 

للقاح. فوري 
الذين  وفي واشنطن بدأ عديد األشخاص 
لقاح  من  جرعة  يتلقوا  أن  يفترض  كان 
رسائل  بتلقي  جونسون«،  آند  »جونسون 

مواعيدهم. تلغي 
 200 بنحو  طلبية  األوروبي  االتحاد  ووقع 
مليون جرعة من »اللقاح األزمة« يضاف إليها 
وتعهدت  إضافية.  جرعة  مليون   200 خيار 
 200 بتأمين  الخميس،  الدوائية،  المجموعة 

السنة. نهاية  بحلول  مليون جرعة 

في  سيما  ال  دولة،  عشرين  نحو  وهناك 
 %  4 وتضم  حمالتها.  بعد  تبدأ  لم  أفريقيا، 

العالم. من سكان 
وتلقى نحو 60 % من سكان دولة االحتالل 
األقل،  على  واحدة  جرعة  اإلسرائيلية 
العربية  واإلمارات   )%  47.4( وبريطانيا 
 38.6( وتشيلي   )%  45 من  )أكثر  المتحدة 
%( والواليات المتحدة )36.5 %(، وهذه هي 
األكبر  التقدم  حمالتها  تشهد  التي  الدول 
خارج إطار الدول التي يقل عدد سكانها عن 

نسمة. مليون 
ثالث  لقاح  استخدام  على  الهند  ووافقت 
على أراضيها هو الروسي »سبوتنيك - في«. 
في  رئيسي  هدف  تحقيق  بريطانيا  وأعلنت 

»كورونا«  فيروس  ضد  للتحصين  برنامجها 
من  جميع  إلى  األولى  اللقاح  جرعة  بإعطاء 
يعانون  من  وإلى  عامًا  خمسين  فوق  هم 

وضعًا غير مستقر، وفق ما أكدت الحكومة.
النسخة  من  المخاوف  مواجهة  في 
في  ظهرت  التي  الفيروس  من  المتحورة 
كل  آخر  إشعار  حتى  فرنسا  علقت  البرازيل، 
أعلن  كما  وفرنسا،  البرازيل  بين  الرحالت 

الوزراء جان كاستيكس. رئيس 
من جهتها طالبت منظمة الصحة العالمية 
البرية  الثدييات  بيع  بوقف  أخرى  ومنظمات 
الفتة  الغذائية،  المواد  أسواق  في  الحية 
إلى  المعدية  األمراض  مزيد  نقل  خطر  الى 

البشر.

نبية. لجا لغنية تشكو من آثارها ا لدول ا لفقيرة.. وا لدول ا نا شحيحة في ا لقاحات كورو لمانيا ●    نا في أ لقاح كورو ●   مسن يتلقى 

واشنطن، لندن - وكاالت

موسكو، واشنطن- وكاالت

سنويًا  تقريرًا  األميركية  االستخبارات  أجهزة  أصدرت 
المتحدة  الواليات  لها  تتعرض  التي  التهديدات  عن 
مع  مباشرًا  نزاعًا  تريد  ال  روسيا  أن  فيه  جاء  العالم،  في 
واشنطن »رغم أنها ستواصل جهودها لزعزعة االستقرار 

أوكرانيا«. ضد 
وجاء في تقرير إدارة االستخبارات األميركية، الذي نشر 
الثالثاء في خضم توتر متصاعد بين روسيا وأوكرانيا، أن 
العام،  هذا  مختلفة  تكتيكات  اعتماد  ستواصل  موسكو 
وإقامة  المتحدة  الواليات  نفوذ  لتقليص  إطار سعيها  في 

الغربي«. شراكات جديدة »وزرع الشقاق في المعسكر 
في  موسكو  أن  األميركية  االستخبارات  واعتبرت 
في  والتدخل  القوقاز  في  دورها  تعزيز  من  يمكنها  موقع 
جهودها  ومواصلة  ضروريًا،  ذلك  اعتبرت  إذا  بيالروسيا 
المفاوضات  تراوح  فيما  أوكرانيا،  في  االستقرار  لزعزعة 

المحدودة. المواجهات  وتتواصل  مكانها 
الواقع  تقريرها،  في  األميركية  االستخبارات  وتضيف 
القتناص  موسكو  تسعى  أن  »نتوقع  صفحة،   27 في 
شروطها،  وفق  واشنطن،  مع  البراغماتي  للتعاون  فرص 
القوات  مع  مباشر  نزاع  خوض  تريد  ال  روسيا  أن  ونعتبر 

األميركية«.
وكان الرئيس األميركي، جو بايدن، اقترح على نظيره 
خالل  ثالث  بلد  في  قمة  عقد  بوتين  فالديمير  الروسي 

األشهر المقبلة من أجل بناء عالقة مستقرة مع روسيا.

مباحثات بين بوتين وبايدن
وأعرب بايدن خالل المحادثات الهاتفية مع بوتين في 
للقوات  المفاجئ  الحشد  إزاء  األسبوع عن »قلقه  منتصف 
األوكرانية«،  الحدود  وعند  المحتلة  القرم  في  الروسية 

التوترات. داعيًا موسكو إلى خفض 
األطلسي،  شمال  حلف  عام  أمين  حض  جانبه،  من 

قواتها  لحشد  حد  وضع  على  روسيا  ستولتنبرغ،  ينس 
»غير المبرر« حول أوكرانيا؛ بينما اتهمت موسكو الغرب 

بارود«. إلى »برميل  بتحويل جارتها 
النزاع  انزالق  إمكانية  حيال  القلق  منسوب  ويرتفع 
من  نطاقًا  األوسع  القتال  دائرة  إلى  أوكرانيا  شرق  في 
كبيرة  تحركات  وجود  إلى  تقارير  أشارت  بعدما  جديد، 
االنفصاليين  مع  للمواجهات  وتكثيف  الروس،  للجنود 

موسكو. من  المدعومين 

غير  لقواتها  الكبير  روسيا  حشد  إن  ستولتنبرغ  وقال 
للغاية. مبرر، وال تفسير له ومقلق 

داخل  قواتها  لحشد  حد  وضع  روسيا  »على  وتابع: 
التصعيد  وخفض  استفزازاتها  ووقف  أوكرانيا،  وحول 

فورًا«.
وأفاد ستولتنبرغ: »في األسابيع األخيرة، حركت روسيا 
األوكرانية،  الحدود  إلى  للقتال  المستعدين  الجنود  آالف 
الشرعي  غير  الضم  منذ  الروسية  للقوات  حشد  أكبر  في 

.»2014 للقرم العام 
بطلب  تقدمت  التي  أوكرانيا،  تضغط  بدورها، 
على   ،2008 سنة  األطلسي  شمال  حلف  إلى  لالنضمام 
أي  لصد  مسعاها  إطار  في  عمليًا  لدعمها  الغربية  القوى 

عمل عدائي جديد من قبل روسيا.
في  كوليبا،  دميترو  األوكراني  الخارجية  وزير  وقال 
يكون  »لن  ستولتنبرغ،  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر 
بإمكان روسيا مفاجأة أحد بعد اآلن. أوكرانيا وأصدقاؤها 
قامت  حال  وفي  الوقت،  نضيع  ولن  ال  يقظة،  حالة  في 
موسكو بأي خطوة متهورة أو أطلقت دوامة جديدة من 

باهظة«. الكلفة  فستكون  العنف، 
حيال  مترددين  األطلسي  شمال  حلف  أعضاء  يزال  وال 
انضمامها  عملية  لتسريع  أوكرانيا  لمناشدة  االستجابة 

إلى الحلف في وقت يسعون إلى تجنب التصعيد.

روسيا ال تريد الحرب
الجنود  تحركات  سابق  وقت  في  الكرملين  ينفِ  ولم 
الدخول في حرب  ينوي  إنه ال  الحدود، وقال  الروس عند 
حيال  مباٍل  غير  يبقَ  لن  أنه  أضاف  لكنه  أوكرانيا،  مع 

الشرق. في  بالروسية  الناطقين  مصير 
ونقلت وكاالت إخبارية روسية عن نائب وزير الخارجية 
تصعيد،  أي  حصل  »إذا  إنه  قوله  ريابكوف  سيرغي 
وسالمة  أمننا  لضمان  يمكن  ما  بكل  بالطبع  فسنقوم 

كانوا«. أينما  مواطنينا، 
سيتحملون  الغرب  في  وحلفاءها  كييف  »لكن  وأضاف: 

تفاقم مفترض«. أي  الكاملة عن  المسؤولية 
المواجهات  في  تصعيدًا  األخيرة  األسابيع  وشهدت 
من  المدعومين  واالنفصاليين  األوكرانية  القوات  بين 

موسكو في شرق أوكرانيا.
ألقت  عندما  جنوده  أحد  مقتل  األوكراني  الجيش  وأعلن 
طائرة مسيرة قنابل على مواقع تابعة للجنود األوكرانيين، ما 
رفع الحصيلة اإلجمالية للقتلى في صفوف الجنود األوكرانيين 

منذ مطلع العام إلى 29 قتياًل.

صراع جديد بني موسكو وواشنطن على امللعب األوكراني

لأميركية بموسكو لسفارة ا لقرب من علم أميركي مرفوع عند مدخل ا ● علم روسي با

واشنطن تلجأ لخيار تعليق االستخدام

لسعودية. لعربية ا لمملكة ا لة لدخول ا لى اليمن في محاو ● مهاجرون إثيوبيون يصلون إ

إلى  اليمن  في  السبل  بهم  تقطعت  إثيوبيًّا   160 ُأعيد 
بلدهم الثالثاء، وسط تزايد حوادث الغرق والوفاة، بينما 
الخليج  يحاول سكان »القرن األفريقي« الوصول إلى دول 

الثرية. العربي 
المهاجرين حتفهم  األخيرة، لقي عشرات  وفي األسابيع 
اليمن،  الذي يفصل جيبوتي عن  المندب  باب  في مضيق 
مسرح  أيضًا  ولكنه  الدولية،  للتجارة  رئيسي  ممر  وهو 

لالتجار بالبشر، حسب وكالة »فرانس برس«.
لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية  المنظمة  وقالت 
إثيوبيًّا  مهاجرًا   160 »عاد  الثالثاء:  بيان،  في  المتحدة، 

إلى بالدهم بسالم من اليمن«.
للمهاجرين  المعيشية  الظروف  »أصبحت  وأضافت: 
الذين تقطعت بهم السبل في اليمن مأساوية، لدرجة أن 
الكثير منهم يعتقد بأنه ليس لديهم خيار سوى االعتماد 

إلى ديارهم«. للعودة  المهربين  على 
إلى  مهاجر  ألف   11 من  أكثر  عاد   ،2020 مايو  ومنذ 
القرن األفريقي »في رحالت قوارب خطرة«، بحسب وكالة 
اليمن  إلى  السفر  المهاجرون  ويواصل  المتحدة.  األمم 
الثرية  الخليج  ودول  السعودية  إلى  الوصول  أمل  على 
من  الماليين  على  خاص  بشكل  اقتصاداتها  تعتمد  التي 

الفقراء. األجانب  العمال 

الهجرة طريق 
اليمن  في  عالقين  أنفسهم  المهاجرون  يجد  ما  وغالبًا 
الغارق في الحرب وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفًقا 
الدولية  المنظمة  باسم  الناطقة  وقالت  المتحدة.  لألمم 
للهجرة في اليمن أوليفيا هيدون: »أولئك الذين استقلوا 
آمنًا  خيارًا  لديهم  ألن  محظوظين  كانوا  اليوم  رحلة 
تتحد  الحكومات  رؤية  إلى  »نحتاج  وأضافت:  لهم«.  أتيح 
عدد  زيادة  على  لمساعدتنا  الهجرة هذا  على طول طريق 

العودة إلى ديارهم بأمان«. األشخاص الذين يمكنهم 
وتوفي ما ال يقل عن 42 مهاجرًا اإلثنين الماضي قبالة 
وفًقا  اليمن،  من  غادر  الذي  قاربهم  انقالب  بعد  جيبوتي 

الدولية للهجرة. المنظمة  ألحدث تقرير صادر عن 
وفي أكتوبر 2020، توفي ما ال يقل عن ثمانية مهاجرين 
جيبوتي  إلى  الوصول  بهدف  مماثلة  ظروف  في  إثيوبيين 
العام  من  مارس  في  مهاجرًا  عشرون  توفي  بينما  أيضًا، 
أكثر  زال  وما  اليمن.  إلى  الوصول  محاولتهم  خالل  ذاته 
في  عالقين  إثيوبيا،  من  معظمهم  مهاجر،  ألف   32 من 

للهجرة. الدولية  للمنظمة  وفًقا  اليمن، 

محاوالت اإلثيوبيني الوصول إلى 
دول الخليج تنتهي بـ »للخلف در«

صنعاء، وكاالت

فصل جديد من النزاع مع الغرب

طهران، وكاالت

إيران تصدم العالم باقترابها من تصنيع »النووي العسكري«
أعلنت إيران البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، وهو 
مستوى يقربها من القدرة على استخدامه العسكري، بعد 
يومين من عملية تخريب استهدفت مصنع نطنز لتخصيب 

اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.
وزير  مساعد  وجهها  رسالة  في  اإلعالن  هذا  وجاء 
الخارجية، عباس عراقجي، إلى رافايل غروسي مدير الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت منظمة الطاقة النووية اإليرانية أن االستعدادات 
في  الثالثاء  ليلة  من  اعتبارًا  ستبدأ  القرار  لهذا  التنفيذية 

نطنز.
وأضافت أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % يستخدم 
في إنتاج عنصر الموليبد؛ الستعماله في صنع مختلف أنواع 

األدوية المشعة.
وغير  إضافية  خطوة   %  60 بنسبة  التخصيب  ويمثل 
قطعتها  التي  االلتزامات  عن  إيران  عودة  في  مسبوقة 
بموجب االتفاق الدولي المبرم مع القوى الكبرى في 2015 
ُأرجئت فيه محادثات  النووية في وقت  للحد من أنشطتها 

فيينا ليوم واحد، كما أعلن دبلوماسي روسي.

تحرك مقلق للغاية
وشدد علي واعظ، الخبير في مجموعة األزمات الدولية، 
إلى  بالتأكيد  سيؤدي   ،)...( للغاية  مقلق  األمر  »هذا  أن 
زيادة التوتر والقلق الدولي حيال البرنامج النووي اإليراني، 

وسيزيد من صعوبة إحياء اتفاق العام 2015«.
بـ20  اليورانيوم  حاليًا  اإلسالمية  الجمهورية  وتخصب 
%، وهي نسبة أعلى بكثير من معدل 3.67 % المنصوص 
اإليراني  النووي  البرنامج  حول  الدولي  االتفاق  في  عليها 

وكتب واعظ في تغريدة ال تخلو من السخرية، »بفضل 
و)سياسة(  نتانياهو  بنيامين(  اإلسرائيلي  الوزراء  )رئيس 
الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، ستخصب إيران 
أقل.  دولية  رقابة  مع  مسبوقة،  غير  بمستويات  اآلن   )...(

هنيئًا للجميع!«.
االتفاق  2018 من  العام  األميركي  االنسحاب  على  وردًا 
الدولي حول النووي اإليراني وإعادة فرض واشنطن عقوبات 
ضد طهران تحت عنوان سياسة الضغوط القصوى، تخلت 
إيران منذ العام 2019 عن معظم التعهدات الرئيسية التي 

تحد من األنشطة النووية.

إنقاذ االتفاق النووي
يأتي هذا اإلعالن بعد بضع ساعات من لقاء في طهران 
ونظيره  ظريف،  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  جمع 

الروسي سيرغي الفروف.
أن  اإليراني  الرسمي  التلفزيون  أعلن  سابق،  وقت  وفي 
مساعد وزير الخارجية غادر طهران للمشاركة، األربعاء، في 
فيينا في اجتماع يُفترض أن يجري خالله تقييم المحادثات 
للجنة  االجتماع  هذا  فإن  روسيا،  بحسب  لكن  الجارية؛ 

المشتركة التفاق فيينا ُأرجئ حتى الخميس.
وتهدف هذه المحادثات إلى إعادة الواليات المتحدة إلى 
الصارم  التطبيق  إلى  تعود  طهران  وجعل  النووي  االتفاق 
على  المفروضة  األميركية  العقوبات  رفع  مقابل  للنص، 

الجمهورية اإلسالمية.
اإليراني،  نظيره  مع  مؤتمر صحفي  وقال الفروف، خالل 
»نعول على إمكان إنقاذ االتفاق، وعلى أن تعود واشنطن 
ذي  المتحدة  األمم  لقرار  والشامل  الكامل  التطبيق  إلى 
التي  الجانب  األحادية  العقوبات  كل  أن  مضيفًا  الصلة«، 
أن  يجب  لالتفاق  مباشر  انتهاك  »في  واشنطن  اتخذتها 

تلغى«.

نووية في إيران. ● موقع محطة 
المبرم في فيينا العام 2015.

ومن شأن التخصيب بنسبة 60 % أن يجعل إيران قادرة 
على االنتقال بسرعة إلى نسبة 90 % وأكثر، وهي المعدالت 
المطلوبة الستخدام هذا المعدن الخام ألغراض عسكرية. 

ولطالما نفت
عن  متحدثة  النووي،  السالح  حيازة  على  عزمها  طهران 

محظور أخالقي وديني.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها 
نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في مصنعها 
بنطنز، في قرار نددت به فرنسا، معتبرة أنه يشكل تطورًا 
خطيرًا يستدعي ردًا منسقًا من جانب الدول المشاركة في 

المفاوضات حول النووي اإليراني.
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اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
قيمة صفقة أعلنتها شركة النفط السعودية 

العمالقة أرامكو مع إئتالف بقيادة »إي آي جي 
غلوبال إنرجي بارتنرز« لقاء استخدام شبكتها 

من خطوط األنابيب .

قالوا

08

أعلنت شركة »شلمبرجير ليبيا« جاهزيتها لتقديم الخدمات الفنية الالزمة 
 »NC101« للقطعة  والغاز  النفط  وتصنيع  إلنتاج  »سرت«  شركة  لعمليات 

الواقعة في حوض مرزق.
وجاء ذلك خالل لقاء رئيس مجلس إدارة شركة »سرت« إلنتاج وتصنيع النفط 
والغاز مسعود سليمان، مع وفد من »شلمبرجير ليبيا« ضم كاًل من مدير مكتبها 
المنشاوي أحمد،  المتكاملة  إدارة المشاريع  في بنغازي سراج أبوسنينة، ومدير 
وعضو مجلس إدارة شركة »سرت« مصطفى هماد، ومدير إدارة الحفر والهندسة 

النفطية عبدالغني الرفادي، حسب بيان صادر عن شركة »سرت«.
وناقش االجتماع التقييم األمني الذي أظهر نتائج إيجابية ومشجعة، عالوة 
على أهمية فتح موقع أوباري التابع لـ»شلمبرجير«، إضافة إلى الخدمات التي 
وعمليات  الكهربائية  والسرود  اآلبار  »تسميت  مجال  في  الشركة  تقدمها 
التكسير الكهربائية والتقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة القدرة اإلنتاجية، 
وتقييم مشاريع المضخات الغاطسة التي تنفذها الشركة في حقول الشركة 

الحالية«.

»شلمبرجير ليبيا« جاهزة للعمل بحوض مرزق

»نتطلع إلى زيادة حجم 
التبادل التجاري الثنائي 
مع تركيا بشكل 
أكبر ولكن بطريقة 
متوازنة«.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية
عبدالحميد الدبيبة

12,4
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5008دوالر أميركي
5.3865يورو

6.2061الجنيه االسترليني
1.2001الريال السعودي
1.2254درهم إماراتي

0.6885االيوان الصيني

2021  /4/14 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

 »أفريكا إنتلجنس«: اجتماع مرتقب 
لمسؤولين من »توتال« مع حكومة 

الوحدة الوطنية

 مؤسسة النفط تخطط لرفع إنتاجها 
إلى 1.45 مليون برميل يوميا 

بحلول نهاية 2021

الوسط - عبدالرحمن أميني

القاهرة - الوسط

الحقول الجديدة واملتضررة تسيل لعاب الشركات العامليةالحقول الجديدة واملتضررة تسيل لعاب الشركات العاملية

عبر  مــوجــودة  التركية  الشركات  أن  إلــى  يشار 
 2011 العام  قبل  ليبيا  في  الحفر  مجال  في  شركاتها 
النظام  وقعتها مع  عالقة  واستثمارات  ولديها مشاريع 
اتفاق  من  االستفادة  على  حاليا  وتعمل  السابق، 
ترسيم الحدود البحرية الذي أغضب عدة دول لضمان 
وزير  المحروقات. وحسب تصريح  حصصها من موارد 
خالل  دونماز  فاتح  التركي  الطبيعية  والموارد  الطاقة 
يوم  أنقرة  الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  زيارة 
ليبيا  مع  التعاون  تطوير  على  االتفاق  تم  فقد  اإلثنين 

الطبيعي. والغاز  النفط  خصوصا في مجال 
زيارة  فإن  الفرنسية  »توتال«  لشركة  وبالنسبة 
مبادرة  في  للشروع  استعدادا  تأتي  التنفيذي  مديرها 
النفط  حقول  تأهيل  ــادة  إع في  ليبيا  تساعد  لها 
المتضررة، وتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة. 
إدارة  لقاء رئيس مجلس  الذي جاء خالل  االتفاق  وهو 
مارس  أواخر  في  اهلل،  صنع  مصطفى  النفط  مؤسسة 
وشمال  األوســط  للشرق  اإلقليمي  المدير  الماضي 
والمدير  فايفير  لورنيت  »توتال«  لشركة  أفريقيا 
ومدير  النحاس  إيمانويل  بليبيا  للشركة  التنفيذي 

برينت. باسكال  األعمال  تطوير 
لجميع  السطحية  المعدات  حالة  الجانبان  وناقش 
حقول الشركة، خصوصا تلك المتعلقة بخطوط الشحن 

الرئيسية وتوليد الطاقة الكهربائية والسعات التخزينية 
من  للعديد  لتعرضه  نظرا  السدرة،  بميناء  المحدودة 
األضرار. كما ناقشا تطوير الحقول التي تعكف الشركة 
إلى  وقت،  أقرب  في  اإلنتاج  على  وضعها  على  الليبية 
جانب الحقول المتضررة بكل من شركة الواحة للنفط 
ومبروك للعمليات النفطية )الظهرة، الباهي والمبروك(.

الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية  اتفق  وخاللها 
في  منها  واالنتهاء  البنود  هذه  لمناقشة  واستثمارية 
على  حرصه  اهلل  صنع  مصطفى  أكد  فيما  وقت،  أسرع 
أحد  باعتبارها  »توتال«،  شركة  مع  التعاون  جسور  مد 
للنفط.  الوطنية  للمؤسسة  االستراتيجيين  الشركاء 
بدوره لورينت فايفر أكد أن شركة »توتال« جاهزة لوضع 

ما تم مناقشته من موضوعات في أول اهتماماتها.
إنتاجها  لرفع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتخطط 
العام  نهاية  بحلول  يوميا  برميل  مليون   1.45 إلى 
وإلى  عامين  غضون  في  مليون   1.6 وإلــى   ،2021
2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسب تصريحات 
سابقة لمصطفى صنع اهلل، عبر بدء اإلنتاج في حقول 
تشغيل  وإعــادة  وغدامس  سرت  حوضي  في  جديدة 
في  »داعش«  تنظيم  هجمات  أغلقتها  التي  الحقول 

.2015
بالقطاع  العاملة  الشركات  عــدد  يقدر  وبينما 

فإن  رسمية،  مصادر  بحسب  شركة،  بـ22  النفطي 
و»ريبسول«  و»توتال«  اإليطالية  »إيني«  شركات 
اإلسبانية لديها أكبر حصص استثمار في البالد، على 
اإلنتاج  عمليات  قلصت  منها  العديد  أن  من  الرغم 

األمنية. االضطرابات  أثناء 
ليبيا  في  اشتغلت  أجنبية  شركة  ثمة  كان  وإن 
وعرفت كيفية إدارة أمورها من خالل شبكة المصالح 
تمثل  ليبيا  لها  وبالنسبة  »إيني«،  فهي  المعقدة 
لشركتها،  العالمي  اإلنتاج  من   %  15 مصدر  بالفعل 
المتتالية  الحروب  رغم  وجودها  ترسيخ  واصلت  فقد 
أجنبية  شركة  أول  باتت   2018 وخالل  البالد.  على 
ثورة  منذ  البالد  في  النفط  عن  التنقيب  إلى  تعود 
الحكومية  النفط  شركة  مع  اتفاقية  وقعت  إذ  فبراير، 

البريطانية. وشركة »بي بي« 
الدبيبة  اجتماع  محور  أيضا  كانت  االستثمار  ومسألة 
ديسكالزي  كالوديو  »إيني«  لشركة  التنفيذي  بالرئيس 
في طرابلس، في نهاية شهر مارس، حيث دعا الشركة 
اإليطالية إلى االستثمار في التعليم والصحة والكهرباء في 
ليبيا. وبعدها اجتمع أيضا رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
العام لشركة  المدير  للنفط يوم 31 مارس مع  الوطنية 
عضو  بحضور  سيمنا  سيميوني  ليبيا،  فرع  »ريبسول« 
شنقير،  أبوالقاسم  واإلنتاج  لالستكشاف  اإلدارة  مجلس 
ونائب المدير العام لدى الشركة المهدي صمامة، حيث 
شركة  وخطط  المختلفة،  الشركة  نشاطات  نوقشت 
معدالت  زيــادة  في  للمساهمة  المستقبلية  »ريبسول« 
اإلنتاج وبما يتماشى مع المحافظة على المكامن النفطية.

التنمية  كما جرى التطرق إلى مساهمتها في برامج 
المجاورة  المناطق  تزويد  في  والمتمثلة  المستدامة، 
في  الوحدة  حكومة  وبــدأت  الطهي.  بغاز  لعملياتها 
النفطية األجنبية بالتركيز  إلزام الشركات  انتهاج مسار 
خالل  أولوية  ذات  تنموية  مشاريع  إطالق  على  أيضا 
الكهرباء  شبكة  إصالح  رأسها  وعلى  القادمة،  األشهر 
بقطاع  واالهتمام  العامة  الشركة  ودعــم  المتضررة 

الصحة لمواجهة فيروس »كورونا«.
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)أرشيفية: أ.ف.ب( الصني  شرق  في  جيانغسو  بمحافظة  نانتونغ  في  املوصالت  ألشباه  جيجي  لشركة  مصنع  في  إلكترونية  رقائق  يصنعون  ● موظفون 

وسط حذر من العبين جدد في قطاع النفط الليبي

حقول  في  النفطي  اإلنتاج  بدء  ليبيا  إعالن  فتح 
التحتية  بنيتها  تضررت  أخرى  تشغيل  وإعادة  جديدة 
الفرنسية  »توتال«  االستراتيجيين  الشركاء  شهية 
 1.45 بلوغ  لهدف  استجابة  االيطالية،  و»إيــنــي« 
من  حذر  وسط  العام،  بنهاية  يوميا  برميل  مليون 
جانبهما من ظهور العبين جدد باقتحام تركيا مجالي 

والغاز. النفط  االستثمار في 
في  الخام  للنفط  احتياطي  أكبر  صاحبة  وتأثرت 
أفريقيا بالتوترات األمنية بمحيط حقول اإلنتاج خالل 
والتصدير  اإلنتاج  أعمال  فتأثرت  األخيرة،  السنوات 
وخرجت معظم الشركات النفطية العاملة في مجاالت 
البالد،  من  والصيانة  واإلنتاج  والتنقيب  االستكشاف 
الماضية. القليلة  الوضع بدأ يتغير خالل األشهر  لكن 

لشركة  العام  المدير  يجتمع  أن  المقرر  ومــن 
حكومة  مع  بويانيه  باتريك  الفرنسية  »تــوتــال« 
موقع  كشف  ما  وفق  أبريل،   20 في  الوطنية  الوحدة 
يوم  االستخباراتي  الفرنسي  إنتلجنس«  »أفريكا 
احتياطات  أعينها  نصب  الشركة  تضع  إذ  اإلثنين، 
االستثمار  من  حُرمت  التي  البالد،  في  الهائلة  النفط 

لسنوات. فيها 
التطورات  من  االستفادة  إلــى  المؤسسة  وتسعى 
اإليجابية في ليبيا التي بموجبها أعادت باريس أنشطتها 
أجراها  زيارة  من  أيام  بعد  طرابلس،  إلى  الدبلوماسية 
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى فرنسا، ولقائه 
رئيسها إيمانويل ماكرون، وال سيما أنها تحاول الحفاظ 
على مصالحها الكثيرة في ليبيا، حيث تدير استثمارات في 
قطاعي النفط والغاز، عن طريق »توتال« التي تستحوذ 
على حقوق التنقيب، لكنها في الوقت نفسه تنافس إيطاليا 
في مشاريع الطاقة وإعادة اإلعمار، وقلقة أكثر من طموح 

تركي للحصول على المزيد من العقود.

الذكية  الهواتف  تشمل  كثيرة  صناعية  قطاعات  تواجه 
واأللعاب اإللكترونية والسيارات، منذ عدة أشهر صعوبات 
الصناعة  تقوض  التي  الموصالت،  بأشباه  التزود  في 

العالمية.
● ما هي أشباه الموصالت؟

وأشهرها  نفسها  المواد  الموصالت  أشباه  تشمل 
السيليسيوم، والمكونات اإللكترونية المصنوعة بها، مثل 
الرقائق التي تسمح لألجهزة اإللكترونية بالتقاط البيانات 

ومعالجتها وتخزينها.
الصناعة  من  كاملة  ألجزاء  أساسية  المكونات  وهذه 
العالمية، وتدخل في صناعة عديد األدوات التي نستخدمها 
بصورة يومية. فنجدها في األجهزة اإللكترونية والموصولة، 
ومشغّالت  الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية،  الهواتف  مثل 
فيها،  التحكم  لوحات  وال سيما  والسيارات،  الفيديو  ألعاب 

والطائرات والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.
رئيس  وقال  الحجم.  دقيقة  األحيان  غالب  في  وهي 
مجلس إدارة مكتب، »يول ديفيلوبمنت«، المتخصص في 
»فرانس  لوكالة  إيلوا  كريستوف  جان  الموصالت  أشباه 
برس« إن »المكونات األكثر تطورًا يتراوح حجمها بين 5 

و7 نانومتر«.
● مَن يصنعها؟

في  األعمال  إدارة  كلية  في  االقتصاد  أستاذة  أوضحت 
منطقة نورماندي الفرنسية ماتيلد أوبري لـ»فرانس برس« 
االستثمارات،  من  الكثير  يتطلب  القطاع  هذا  أن  بما  أنه 
اختارت الشركات أحيانا التخصص إما في البحث والتطوير 
يسري  االختصاص  »هذا  أن  إلى  مشيرة  اإلنتاج،  في  وإما 

كذلك على صعيد الدول«.
والمنتجون الرئيسيون ألشباه الموصالت هم في تايوان 
كاي  وإس  )سامسونغ  الجنوبية  وكوريا  سي(  إم  إس  )تي 

هاينيكس(. أما الواليات المتحدة، ففيها شركة منتجة كبرى 
هي إنتل. أما أوروبا من جانبها ركزت على األبحاث وال تملك 

سوى قدرات إنتاج ضئيلة.
●  ما القطاعات المتضررة جراء األزمة؟

استهالًكا  األكثر  »القطاعات  إن  أوبري  ماتيلد  قالت 
إلى  مشيرة  المتضررين«،  أول  كانت  الموصالت  ألشباه 
أجهزة االتصاالت مثل مشغالت اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر 
والهواتف. كما أشير إلى النقص في بعض الرقائق لتبرير 
الصعوبات في توافر أجهزة بالي ستيشن 5 من شركة سوني 

وآخر مشغالت إكس بوكس من شركة مايكروسوفت.
لكن الضحية األولى اليوم هي قطاع السيارات حيث تم 
على سبيل المثال وقف اإلنتاج في أحد مصانع ستيالنتيس 
»جنرال  لشركتي  مواقع  في  العمل  تباطأ  فيما  فرنسا  في 

إلى  وبالنسبة  المتحدة.  الواليات  في  و»فورد«  موتورز« 
موديز  وكالة  لدى  المحلل  توقع  العالمي،  السيارات  قطاع 
للتصنيف االئتماني ماتياس هيك في مذكرة »تراجع حجم 
لصنع  شركات  بدأت  كما  السنة«.  هذه   2% بنحو  اإلنتاج 

األدوات الكهربائية المنزلية تجد صعوبة في التزود.
● كيف يمكن تفسير النقص؟

في  مفاجئة  زيادة  اإللكترونية  الرقاقات  مصنعو  واجه 
الطلب  ارتفاع  مع  اإللكترونية  المنتجات  لتجهيز  الطلب 
في  اإللكترونية  األلعاب  ومشغالت  الكمبيوتر  أجهزة  على 
ظل انتشار وباء »كوفيد19-« وما واكبه من عمل عن بعد 
وحجر منزلي. إال أن سوق أشباه الموصالت كانت باألساس 
تحت الضغط بفعل الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 
والصين. وعمدت شركات كبرى مثل هواوي العام الماضي 

إلى تخزين كميات كبرى للحد من وطأة العقوبات.
الزائد  الطلب  »هذا  بأن  إيلوا  كريستوف  جان  وحذر 
سيهدأ في غضون ستة إلى تسعة أشهر ألنه من المتوقع 
السيارات  على صعيد  أكثر  نشاطات طبيعية  إلى  نعود  أن 
ألخ. لكن )األزمة( ستتراجع حدتها من  وأجهزة الكمبيوتر 

غير أن تتبدّد«.
● أي تدابير يمكن اتخاذها لتحسين الوضع؟

مع فورة الحاجات، ضاعف كبار المصنّعين اإلعالن عن 
السياق،  هذا  وفي  اإلنتاجية.  قدراتهم  لتعزيز  استثمارات 
تي  تستثمر  فيما  دوالر،  مليار   20 استثمار  »إنتل«  تعتزم 
سي إم سي مئة مليار.لكن جان كريستوف إيلوا لفت إلى أنه 
»بما أن إنشاء مصنع جديد إلنتاج أشباه الموصالت يستغرق 
سنتين إلى أربع سنوات، فإن القدرات اإلنتاجية الجديدة لن 

تصل إلى األسواق قبل 2024-2023«.
● كيف تحاول أوروبا الحد من تبعيتها؟

منتصف  في  لومير  برونو  الفرنسي  االقتصاد  وزير  رأى 
فبراير أن »تبعيتنا تجاه آسيا مسرفة وغير مقبولة«. وسعيًا 
والواليات  الصين  بوجه  التكنولوجية  سيادته  لضمان 
المتحدة في هذه السوق المقدرة بـ440 مليار يورو، يطمح 
في  الموصالت  أشباه  من   20% إلنتاج  األوروبي  االتحاد 
العالم بحلول 2030، ما يساوي ضعف حصته الحالية من 

اإلنتاج.
كبرى  أوروبية  شركات  لدفع  كافيًا  ذلك  سيكون  هل 
مثل الهولندية »إن إكس بي« والفرنسية اإليطالية »إس 
تي مايكرو إلكترونكس« واأللمانية »إنفينيون« إلى أعادة 
توطين قسم من إنتاجها في أوروبا؟ يرى جان كريستوف 
إيلوا أن »هذا قد يدفعها إلى معاودة االستثمار في أوروبا، 

وهو ما لم تفعله منذ وقت طويل جدا«.
تعزيز  كيفية  درس  األبيض  البيت  يعتزم  جهته،  من 
إنتاج أشباه الموصالت في الواليات المتحدة، خالل قمة عبر 
اإلنترنت ينظمها اإلثنين بمشاركة رؤساء شركات تضررت 

جراء األزمة.

هواتف ذكية .. ألعاب إلكترونية.. وسيارات

أشباه املوصالت.. أزمة تربك الصناعة العاملية

توطني صناعة النفط والتنمية 
املستدامة: فروق أساسية

وإنتاج  النفط  اكتشاف  على  السابع  العقد  ليبيا  تدخل 
تم  وسياسات  هياكل  مع  ذلك  ويتالزم  النفط،  وتصدير 
اليوم  العالم  الماضية.  السنوات  عبر  وتجذيرها  إنتاجها 
فيها  تطورت  التي  األيام  تلك  عن  كبيرة  بصورة  يختلف 
عمليات االستكشاف واإلنتاج وضخ المواد الهيدروكربونية 
من  بالقرب  حرقها  أو  المحلي  لالستعمال  أو  للتصدير 

للتكاليف. تقليصًا  مكامنها 
نتيجة  أزمات  واجهت  للنفط  العالمية  الشركات 
المنتجة  الدول  أغلب  في  المحلية  بالمجتمعات  اصطدامها 

للنفط.
وراء  االختباء  إلى  الشركات تركن  البداية كانت تلك  في 
المجتمعات  تمنع  كانت  التي  للحكومات  الحديدة  القبضة 
المحلية واألهالي من التصدي لنشاط هذه الشركات، وقد 
ميليشيات  تشكيل  إلى  أحيانًا  الشركات  هذه  بعض  لجأت 
مع  باالتفاق  النفطية  مصالحها  لتحمي  مستقلة  مسلحة 

فاسدة. مرتشية  حكومات 
العالمية  النفطية  الشركات  اتبعته  الذي  الغالب  النموذج 
الوطنية  الحكومات  مع  سياسي  تجاري  تحالف  إنشاء  هو 
السياسية،  البلد  عاصمة  األوقات  أغلب  في  مقره  يكون 
remote« مناطق  بعد  إدارة »عن  يتم  المقرات  ومن هذه 
من  خالية  شبه  أو  صحراوية  مناطق  في  المبعثرة  اإلنتاج 
السكان. النظام اإلداري اللوجيستي بناء على هذا النموذج 
المحلية  المجتمعات  مع  احتكاك  أقل  على  يحافظ  كان 

االتصال  طريق  عن  إما  اإلنتاج،  بمناطق  المحيطة 
خاصة  طرق  أو  الجوي 
االستعمال  عن  بعيدة 

العام.
في  التوظيف  كان 
يعتمد  النموذج  هذا 
التناوب  أنظمة  على 
إلتاحة  وذلك   Shift
أن  للكفاءات  الفرصة 
الحقول  في  تعمل 
في  احتفاظها  مع 
بإقامتها  الوقت  نفس 
يكون  األغلب  في  آخر،  حضري  مركز  في  األصلية 

البلد. أو أحيانًا حتى خارج  العاصمة 
مضاعفًا  ظلمًا  سبب  اإلداري  اللوجيستي  النموذج  هذا 
فجميع  حولها.  المحلية  وللمجتمعات  اإلنتاج  لمناطق 
أو  التموين  مثل  أضعفها  حتى  االقتصادية  النشاطات 
تكون  قد  أخرى  لمناطق  المنطق  بعكس  كانت  النقل 
خارج الوطن أحيانًا، وهناك كثير من األمثلة على ذلك في 

أو محليًا. عالميًا  النفطية سواء  الصناعة  أدبيات 
الصناعية  الدول  في  تمامًا  رفضه  تم  النموذج  هذا 
كندا  النرويج،  بريطانيا،  مثل  للنفط  المنتجة  المتقدمة 
توطين  على  يقوم  هناك  النموذج  المتحدة.  والواليات 
المجتمعات  على  الكامل  شبه  االعتماد  يتم  حيث  الصناعة 
غير  أو  الناقصة  الموارد  الصناعة.  تطوير  في  المحلية 
يتم  الصناعية كان  أو حتى  البشرية  الموارد  المتوفرة مثل 
المنطقة  إلى  دائمة  بصورة  نقلها  على  الشركات  إجبار 
اإلنتاجية، للمساهمة في تطوير هذه المنطقة مهما كانت 

تخلفها. درجة 
هذا  كان  العدالة،  ناحية  من  كما  االقتصاد،  ناحية  من 
مفهوم  نشوء  عن  بداياته  في  وأسفر  توازنًا  أكثر  النموذج 
غير  التنمية  تعني  أساسًا  التي  المستدامة،  التنمية 
لالستثمار  قابلة  طبيعية  موارد  بوجود  المفعلة  المركزية 

والتطوير.
الذي  المبهر  النجاح  بعد  المفهوم  هذا  الشركات  تلقفت 
مع  اجتماعيًا  صلحًا  لها  خلق  مما  الدول،  هذه  في  صادفته 
المجتمعات المحلية وخفض مقاومتها إلى أقل حد، بل إنه 
المحافظة  وفي حاالت كثيرة كسبها في مواجهته لحركات 

وغيرها. النقابية  والحركات  البيئة  على 
طورت الشركات هياكل خاصة لبرامج التنمية المستدامة 
لإلنتاج كسبيل إلصالح وجودها  التكلفة  لهياكل  وضمنتها 

وغيرها. ليبيا  النفطية مثل  الدول  الهيكلي في 
يمكن  ال  بشكل  مرتبط  هنا  المستدامة  التنمية  مفهوم 
فصله عن مفهوم توطين الصناعة في مناطقها اإلنتاجية.
ومنها  النفطية،  الدول  في  القرار  صناع  أن  المشكلة 
ليبيا، يخلطون األمر ويظنون أنهم قادرون على االستمرار 
التنمية  مفهوم  وتوظيف  القديمة  الهياكل  بنفس 
النفطية  الصناعة  بين  الفصل  الستمرار  المستدامة 

اإلنتاجية. والمناطق 
التناوبي  العمل  سياسة  استمرار  المثال  سبيل  على 
بترشيد  النفطية  الخدمات  توطين  عدم   ،Shift system
الشركات المنتجة والخدمية على فتح فروع لها في مناطق 

هناك. تجاريًا  وتسجيلها  اإلنتاج، 
المستدامة  التنمية  لمفهوم  وفقًا  إطالقًا  يمكن  ال  كما 
بيد  مركزيًا  يكون  أن  النبيل  المفهوم  هذا  وأدبيات  ذاته 
المفهوم  هذا  آليات  تكون  أن  يجب  حكومة،  أو  مؤسسة 
والمجتمعات  الشركات  بين  المباشرة  العالقة  على  مرتكزة 
احتواء  مسألة  فإن  المهم  العنصر  هذا  دون  المحلية 
وهذا  أساسها،  من  تنهار  المحلية  المجتمعات  مقاومة 
كانت  النفطية سواء  الشركات  أمام  واضحًا  يكون  أن  يجب 

أو عالمية. شركات وطنية 

ليبي نفطي  خبير   *

د.محمد احمد*

المشكلة أن صناع القرار في الدول 
النفطية ومنها ليبيا يخلطون األمر 

ويظنون أنهم قادرون على االستمرار 
بنفس الهياكل القديمة.
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قال عضو في لجنة الوقود والغاز ببلدية بني وليد إن سبب نقص كميات الوقود 
 - )الشرارة  التوزيع  الطلبيات من شركات  انخفاض كمية  »إلى  يعود  بالمدينة 

الراحلة - الطرق السريعة - نفط ليبيا( الواردة لمحطات مدينة بني وليد«.
وذكر عضو اللجنة حاتم التويجر لـ»الوسط« أن الطلبيات الخاصة بشحنات 
الوقود المخصصة لمحطات التوزيع في بني وليد انخفضت إلى أربع طلبيات يوميا 
بدال من عشر طلبيات مما تسبب في نقص كميات الوقود وازدحام المحطات أثناء 

عملية التوزيع.
وأضاف التويجر أن شركة خدمات الطرق السريعة لتوزيع الوقود توقفت عن 
تزويد محطاتها الثالثة العاملة بمدينة بني وليد من يوم األربعاء الماضي وهي 
اذهيبة  المستشفى - عون اهلل  الغطاس طريق  الدلول -  محطات: »الوحيشي 

تنيناي«.
وأشار إلى االرتفاع الملحوظ في عدد سيارات التهريب الخاصة والمضاف إليها 
خزانات سعة 200 و300 و400 و500 لتر، ما أدى إلى استهالك كميات كبيرة من 

قبل هؤالء المهربين وحرمان المواطنين من الحصول على الوقود.

أزمة وقود في بني وليد
النقل الجوي يواصل تراجعه عامليا في فبراير

السعر بالدوالرنوع الخام

63.20برنت

61.50غرب تكساس

61.30دبي

61.46سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 4/14/ 2021

إلى  فبراير  تراجعها في  الجوي  النقل  واصلت حركة 
ربع المستويات التي كانت تسجّلها قبل الجائحة، كما 
تراجعت حركة السفر الدولي إلى العشر، وفق ما أعلن 

االتحاد الدولي للنقل الجوي »إياتا«.
العالمي  الجوي  النقل  حركة  فإن  »إياتا«،  وحسب 
الركاب  يسافرها  التي  بالكيلومترات  تحتسب  التي 
انهارت بـ%74.7 مقارنة بفبراير من العام 2019، بما 
أن المقارنة مع فبراير من العام 2020 غير مجدية إذ 

كانت تداعيات الجائحة حينها في بداياتها، وفق وكالة 
»فرانس برس«.

بشهر  مقارنة  متفاقم  تراجع  إلى  األرقام  وتشير 
يناير حين سجّلت حركة النقل الجوي العالمي تراجعًا 
بلغت نسبته %72.2، وفق »إياتا« البالغ عدد الشركات 
المنتمية إليها 290 شركة تمّثل %82 من حركة النقل 
التراجع  بلغ   2020 العام  مدى  وعلى  العالمي.  الجوي 

.66%

● متطوعة في منظمة غير حكومية توزع وجبات طعام في بيروت في 24  مارس 2021. )فرانس برس(

● أطفال يتجمعون خالل احتفال عشية بدء شهر رمضان في مدينة الموصل العراقية. )أ.ف.ب(

الجزائر - عبد الرحمن اميني

حمالت تطعيم محدودة تبطئ تعافي االقتصاد الليبي
في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي:

توقعات دولية متفائلة القتصادات 
الشرق األوسط في 2022

العراقيون يستقبلون 
رمضان بجيوب فارغة

توّقع صندوق النقد الدولي أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت 
تلقيحًا مبكرًا ضد فيروس كورونا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته 

للنمو في المنطقة للعام 2021، وفًقا لوكالة »فرانس برس«.
وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تقّلص 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة %3,4 في عام 2020؛ 
بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات اإلغالق لمنع انتشار فيروس 

كورونا.
وقال صندوق النقد، في وقت سابق من هذا األسبوع، إن نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي في المنطقة سيبلغ %4 هذا العام، في ارتفاع بنسبة 

بنسبة %0,9 عن التوقعات السابقة في أكتوبر الماضي.
الصادر  اإلقليمية  االقتصادية  التوقعات  األخير حول  تقريره  وفي 
المحلي  الناتج  مستويات  تعود  أن  الدائن  الصندوق  توّقع  األحد، 
اإلجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019 في سنة 2022، 
بالمقابل، من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة 

والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023.
وقال مدير قسم الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
الدولي جهاد أزعور لوكالة فرانس برس: »التعافي يسير على مسار 
متباين؛ حيث يلعب تقديم اللقاح دورًا مهمًا في تحديد مدى فعالية 

وعمق التعافي«.
وأضاف أن »االنتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة 
بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح 
كامل سكانهم أو %75 منهم، وأولئك الذين سيكونون بطيئين في 

التطعيم أو سيتأخرون في ذلك«.

يستقبل  األسعار  وارتفاع  العملة  قيمة  وانخفاض  البطالة  بين 
فارغة  جيوبهم  بينما  بقلق،  رمضان  شهر  عراقي  مليون   40 نحو 
شراء  على  قدرتهم  تراجع  بعد  جدًا  صعبة  المعيشية  وظروفهم 
حاجاتهم األساسية، واستمرار تفشي وباء »كوفيد19-«، وتداعياته 

االقتصادية والصحية.
وتقول أم حسين المسؤولة عن تربية خمسة أبناء وحدها منذ 
نأكل بما يكفي،  أن  أن نصوم، علينا  أردنا  أن فقدت زوجها: »إذا 
دينار«.  ألف  إلى   500 من  ارتفع  الطماطم  كيلوغرام  سعر  بينما 
ثابتا  دخل  مصدر  تملك  ال  التي  عامًا،   58 البالغة  المرأة  وتجهد 
كل شهر من أجل جمع 70 ألف دينار )نحو 48 دوالرًا( لسداد إيجار 
تموينية،  بطاقة  على  الغذاء  لتأمين  وتعتمد  المتهاوي.  منزلها 
وكالة  وفق  مدقع،  فقر  من  يعانون  عراقي  مليون   16 حال  حالها 

»فرانس برس«.
إثر   ،2020 العام  أواخر  الدينار  قيمة  الدولة  خفضت  وفقد 
لميزانية  الرئيسي  المورد  يشكل  الذي  النفط  أسعار  انخفاض 
البالد. وفقد الدينار %25 من قيمته أمام الدوالر.كما ارتفعت أسعار 
زيت  قارورة  سعر  فبات  كبير،  بشكل  االستهالكية  السلع  معظم 
الطعام 2250 دينارا بعدما كان 1500 دينار )من نحو 1.2 دوالر 
المداخيل  األسعار، تالشت  ارتفاع  1.6 دوالر(. فضال عن  نحو  إلى 
وفرص العمل بسبب إجراءات الحظر الصحي المفروضة للحد من 
العراق  سكان  من  كبير  عدد  ويعتمد  »كوفيد19-«.  وباء  انتشار 
الذي يعاني منذ عقود من نزاعات وحروب، على أعمال بأجر يومي.

المتحدة  لألمم  التابعة  »فاو«  والغذاء  الزراعة  ووصفت منظمة 
أن  للمنظمة  تقرير  وذكر  المفرغة«،  بـ»الحلقة  العراق  في  الوضع 
»أكثر من %90 من الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم 
نصفها  من  أكثر  قام  ذلك  ولمواجهة  بالوباء،  تأثرت  إنها  تقول 

بتسريح )عمال( أو خفض أجورهم«.
التواصل  مواقع  على  المعيشية  األوضاع  من  القلق  وانعكس 
هذا  »راتب  يقول:  منشورا  المستخدمون  تداول  حيث  االجتماعي 
الشهر يلعب ضمن مجموعة صعبة، كورونا - رمضان - العيد، من 

المستحيل أن يصل للنهائي«.
ويتقاضى  عامًا،   32 يبلغ  لحيدر، وهو موظف حكومي  بالنسبة 
رمضان  شهر  يشكل  شهريا،  دوالرا(   620 )نحو  دينار  ألف   900
األطفال«  ومالبس  البيت  »متطلبات  بسبب  للهموم،  مصدرا 

لالحتفال بعيد الفطر الذي يعقب رمضان.
عند  باإليجار  منزاًل  يقطن  أطفال  لثالثة  أب  وهو  حيدر،  وقال 
العادية ال يغطي ما تحتاج  العاصمة: »الراتب في الظروف  أطراف 
الشهر،  ألكمل  االقتراض  إلى  أضطر  كثيرة  وأحيانًا  العائلة  إليه 

وألدفع فواتير موّلد وإيجار البيت ومصاريف األطفال«.
الموظف  أحمد،  أبو  مثل  السكان،  معظم  أصبح  بالنتيجة، 
العادات  عن  التخلي  على  مرغمين  عاما،   33 البالغ  الحكومي 
أربعة  من  أسرة  رب  وهو  وقال،  عليها،  نشؤوا  التي  الرمضانية 
أفراد: »بسبب كورونا لن أدعو أحدًا لإلفطار في رمضان، األوضاع 
الصحية صعبة جدا«، مضيفا: »حتى اقتصاديا، لن أقدر على توفير 

متطلبات الدعوة بسبب غالء األسعار«.

 توقعات بارتفاع إجمالي الناتج 
المحلي اإلجمالي في الدول المصدرة 

للنفط بنسبة 5.8 % في 2021

ناطقة باسم البنك الدولي: ندرس 
كيفية الجمع بين الحلول المحتملة 

لتحديات المناخ والدين

 الصندوق يتوقع أن تظل نسبة 
التضخم مرتفعة في ليبيا باعتبارها 

مصنفة كإحدى الدول الهشة

دعم السياسات للتخفيف من تأثير الوباء.
منطقة  في  المالي  العجز  اتسع  الصندوق،  وبحسب 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إلى 10.1 % من الناتج 
 ،2019 في   %  3.8 من   2020 في  اإلجمالي  المحلي 
في  اللقاحات  وإطالق  النفط  أسعار  ارتفاع  أن  موضحًا 
من  للعديد  المحسنة  التوقعات  يدعمان  مبكر  وقت 

االقتصادات.
دخل  كورونا  فيروس  جائحة  على  عام  مُضي  وبعد 
في  جديدة  مرحلة  والفيروس  اللقاح  بين  السباق 
الطريق  بينما  الوسطى،  وآسيا  االوسط  الشرق  منطقة 
طويال  يكون  أن  المتوقع  من   2021 في  التعافي  إلى 
ومتباينا. فسوف تختلف اآلفاق اختالفا كبيرا عبر البلدان.

اللقاحات،  ونشر  الجائحة،  مسار  على  األمر  ويتوقف 
قطاع  لمخاطر  والتعرض  األساسية،  الهشاشة  وأوجه 
االتصال  على  االعتماد  كثيفة  والقطاعات  السياحة 
السياسات  من  المتاح  الحيز  على  وكذلك  المباشر، 
عام  هو   2021 وسيكون  الصلة.  ذات  واإلجـــراءات 
وتشجيع  واألرزاق  األرواح  حماية  مواصلة  سياسات 
استدامة  إلى  الحاجة  بين  التوازن  تحقيق  مع  التعافي، 

القدرة على تحمل الدين وتحقيق الصالبة المالية.
تراجع  توقع  ابريل  لشهر  »أوبــك«  تقرير  أن  يشار 
عام  من  األول  الربع  خالل  النفط  على  العالمي  الطلب 
أي  يوميا،  برميل  مليون   93 نحو  إلى  ليصل   2021
الربع  بمستويات  مقارنة   %  1.2 تبلغ  تراجع  بنسبة 
التعاون  ارتفاع طلب دول منظمة  يتوقع  السابق، حيث 
االقتصادي والتنمية بنسبة 0.8 % ليصل إلى نحو 43.3 
باقي  انخفاض طلب  يتوقع  بينما  يوميا،  برميل  مليون 
دول العالم بنسبة 2.8 % ليصل إلى نحو 49.7 مليون 

برميل يوميا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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البنك الدولي وصندوق النقد:

تخفيف الدين مقابل استثمارات بيئية
مقابل  في  الفقيرة  الدول  ديون  تخفيف  فكرة  شقت 
الحالي  استثمارات »مراعية للبيئة« طريقها خالل األسبوع 
والبنك  الدولي  النقد  لصندوق  الربيع  اجتماعات  إطار  في 
قمة  بحلول  ملموسة  اقتراحات  عرض  هدف  مع  الدولي 

المناخ في الخريف المقبل.
وتواجه الدول المتدنية الدخل أزمة مزدوجة. فهي إلى 
عليها  دينها،  لتسديد  عليها  الممارسة  الضغوط  جانب 
ضعف  في»وضع  يضعها  ما  بيئية  مشاكل  مواجهة  أيضًا 
العامة  المديرة  أكدت كريستالينا جورجييفا  ما  كبير« على 
لصندوق النقد الدولي، وفق »فرانس برس«. وأضافت »من 
المفيد« البحث عن حلول تربط بين المشكلتين، متحدثة 
البنك  باسم  ناطقة  وشددت  األخضر«.  الدين  »تبادل  عن 
الدولي على أن »أزمة كوفيد19- جعلت من األصعب على 
يطرحها  التي  المتزايدة  المخاطر  مواجهة  النامية  الدول 

التغير المناخي« والكوارث البيئية.
الميزانية،  في  أية هوامش  من  المحرومة  الدول  وهذه 
الصحية  األزمتين  لمواجهة  الطوارئ  استخدمت مساعدات 
مديونية  عبء  زيادة  خالل  »من  وأضافت:  واالقتصادية. 
األساس  في  قياسية  مستويات  عند  كان  الذي  الحكومات 
الستثمارها  أقل  موارد  مع  نفسها  الدول  تجد  األزمة،  قبل 
أسس  على  العالم  سيضع  الذي  االقتصادي  االنتعاش  في 
ممثلين  تضم  عمل  مجموعة  وشكلت  أكثر«.  مستدامة 
المتحدة  األمم  عن  فضاًل  واشنطن،  في  المؤسستين  عن 
خالل  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة 
لمساعدة  االبتكارية  الخيارات  »لدرس  الحالي،  األسبوع 

الدول على مواجهة تحديات متزامنة«.
وقالت الناطقة باسم البنك الدولي: »هذا العمل ال يزال 
في بداياته. لكن نعتبر أن النهج االستباقي أساسي. علينا 
المحتملة  الحلول  بين  الجمع  كيفية  كثب  عن  ندرس  أن 
لتحديات المناخ والدين لمواجهة مشاكل التنمية الرئيسية 
في زمننا هذا«.ولم يعتمد أي جدول زمني إلعالن إجراءات 
والعشرين حول  السادس  أن مؤتمر األطراف  إال  ملموسة، 
المناخ الذي يعقد في غالسغو، في يناير، قد يشكل محطة 
مهمة لمجموعة العمل هذه. وقالت كريستالينا غورغييفا: 
األطراف  مؤتمر  وبحلول  الدولي،  البنك  مع  »سنعمل 
الخيار.  هذا  صعيد  على  سنتقدم  والعشرين  السادس 
قرار  والمدينة  الدائنة  األطراف  إلى  يعود  الحال  بطبيعة 

اعتماده«.
»ميريدان  مجموعة  مؤسس  ديو،  تييري  وقال 
التحتية، إنه  البنى  المتخصصة« بالتنمية وتمويل مشاريع 
في حال تبلورت هذه الفكرة يجب أن تترافق مع »شروط« 
واضحة للتحقق من أن تخفيف الديون ينعكس فعاًل مشاريع 

عاتق  على  أواًل  المسؤولية  »تقع  وأضاف:  للبيئة.  مراعية 
الدول المدينة والدائنة«. وإلى جانب الدول الفقيرة ستهتم 
من  الكثير  في  بالوضع  الدوليتان  الماليتان  المؤسستان 
الدول الجزرية الصغيرة التي تعتبر اقتصادات ذات مداخيل 

وسيطة والتي ال تحصل على المساعدات نفسها.
أن  إال  السياحة،  على  هائل  بشكل  الدول  هذه  وتعتمد 

أزمة »كوفيد19-« أدت إلى نضوب إيراداتها بسبب القيود 
األحيان  غالب  في  االقتصادات  هذه  وتواجه  السفر.  على 
التي  المدمرة  األعاصير  مثل  قصوى  مناخية  ظواهر  أيضًا 

تلحق أضرارًا جسيمة.
وشددت جورجييفا خالل األسبوع الحالي على أن الضعف 
لدى  االعتبار  في  يؤخذ  أن  يجب  المناخية  الصدمات  أمام 
المنافع  على  كذلك  وشددت  دولية.  تمويالت  تخصيص 
اهتمامًا  الدول في حال »أولت  التي قد تستفيد منها كل 
أكبر لألزمة المناخية« مع إطالق مشاريع توفر فرص عمل 
الطاقة  مصادر  مثال  نأخذ  أن  »يكفي  وقالت:  جديدة. 
فرصة  مقابل  في  عمل،  فرص  سبع  توفر  التي  المتجددة 
تقول:  وختمت  التقليدي«.  الفحم  قطاع  في  واحدة  عمل 
التربة  نوعية  تردي  ومعالجة  التشجير  إعادة  ان  »كما 
يدًا  تتطلب  نشاطات  كلها  المناخية  الصدمات  ومقاومة 
أن يفكروا بذلك  القرار  عاملة كبيرة، وينبغي على صانعي 

من اآلن وصاعدًا«.
الثقة  منسوب  عودة  مع  بالتزامن  المبادرة  هذه  تأتي 
إلى االقتصاد العالمي، مع توقعات صندوق النقد الدولي أن 
المتوقع هذه  أكثر من  انتعاشًا  العالمي سيحقق  االقتصاد 
الواليات  القوي في  بالنمو  المقبلة مدفوعًا  والسنة  السنة 
االقتصادية  توقعاته  عن  كشفه  عند  وذلك  المتحدة، 
الجديدة. وبات صندوق النقد الدولي يراهن حاليًّا على نمو 
إجمالي الناتج الداخلي بنسبة %6 هذه السنة )0,5+ نقطة 
مقارنة مع يناير( و%4,4 السنة المقبلة )0,2+ نقطة(، وفق 

»فرانس برس«.
االنعاش  خطط  كثفت  التي  المتحدة  للواليات  بالنسبة 
و2022 هي   2021 لعامي  النمو  توقعات  فان  االقتصادي، 
نقطة(.   +1( و3,5%  نقطة(   +1,3(  6,4% التوالي  على 
الصندوق  في  االقتصاديين  كبيرة  غوبيناث  غيتا  وعلقت 
أنه »على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن وضع الوباء، 
هذه  من  للخروج  الطريق  متزايد  بشكل  نرى  أن  يمكننا 

األزمة الصحية واالقتصادية«.
في الوقت نفسه، زاد صندوق النقد الدولي بشكل طفيف 
توقعاته للنمو عام 2021 في منطقة اليورو إلى %4,4، فيما 
يرتقب أن تستفيد أوروبا من نتائج خطة االنعاش األميركية 
نقطة  الـ0,2  تتجاوز  التوقعات  وهذه  الوباء.  مواجهة  في 
مئوية التي نشرها في يناير لكن الهوة تتسع مع الواليات 
المتحدة؛ حيث يرتقب أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي فيها 
بنسبة  نموًا  ألمانيا  وستسجل  السنة.  هذه   6,4% بنسبة 
 +5,8% وفرنسا  يناير(  مع  مقارنة  نقطة   +0,1(  3,6%
وإسبانيا  نقطة(   +1,2(  +4,2% وإيطاليا  نقاط(   +0,3(

%6,4+ )0,5 نقطة(.
عام  للنمو  توقعاته  أيضًا  الدولي  النقد  صندوق  وزاد 
2021 في الصين، االقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نموًا 
العالم  في  اقتصاد  ثاني  إن  وقال  الماضية.  السنة  إيجابيًّا 
سيسجل ارتفاعًا إلجمالي الناتج الداخلي بنسبة %8,4 هذه 

السنة و%5,6 السنة المقبلة.
تأييده  الجولي  النقد  صندوق  أبدى  آخر،  جانب  من 
لفرض ضريبة عالمية بالحد األدنى على الشركات، غداة 
بايدن. األميركي جو  الرئيس  الصدد وجهها  دعوة بهذا 
ضريبيًّا  تهربًا  تواجه  الحكومات  أن  غوبيناث  وأوضحت 
واسع النطاق وتحويل أموال إلى المالذات الضريبية وهو 
الضريبية  القاعدة  من  يقلل  ألنه  كثيرًا؛  قلقنا  »يثير  ما 
التي يمكن للحكومات من خاللها جمع اإليرادات وصرف 
وأضافت:  الالزمة«.  واالقتصادية  االجتماعية  النفقات 
الضريبة  من  أدنى  حد  فرض  بشدة  بالتالي  نؤيد  »نحن 

عالميًّا«. الشركات  على 

● مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن

● الفتة مرفوعة على مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن بمناسبة اجتماعات الربيع في السابع من أبريل 2021. )أ ف ب(

االقتصادي  االنتعاش  أن  الدولي  النقد  صندوق  أكد 
مرتبط   2021 سنة  خالل  للنفط  المصدرة  الدول  في 
والتي  التلقيح  حمالت  ونجاعة  »كورونا«  جائحة  بمسار 
آفاق  تقرير  حسب  ليبيا  في  للغاية  محدودة  تــزال  ال 

االقتصاد اإلقليمي.
الصادر  سنوي  النصف  تقريره  في  الصندوق  وصنف 
الجائحة:  من  »النهوض  عنوان  تحت  االثنين  يــوم 
في  البطيئة  الدول  ضمن  ليبيا  أفض««،  مستقبل  بناء 
التطعيم ضد الوباء، متوقعا أن يؤدي محدودية اتفاقات 
تحديات  فرض  في  التمويل  نقص  أو  المسبق  الشراء 
ينطبق  ما  وهو  التطعيم،  حمالت  أمام  الحكومة  على 
وإيران  وجيبوتي  ومصر  والجزائر  أفغانستان  على  أيضا 

والعراق واألردن وباكستان وتونس وأوزبكستان.
تلقيح  عمليات  في  بــدأت  مجتمعة  ــدول  ال وهــذه 
سكانها  من  كبيرة  نسبة  تطعيم  يحتمل  وال  محدودة 
تبذل  لم  ما  األقل  على   2022 عام  منتصف  بحلول  إال 
جهودا إضافية مثل الحصول على مساعدة من المجتمع 

الدولي.
إجمالي  يرتفع  أن  الدولي  النقد  صندوق  ويتوقع 
للنفط  المصدرة  الدول  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
االرتفاع  هذا  وسيكون   ،2021 في   %  5.8 بنسبة 
 233 بواقع  ليبيا  في  اإلنتاج  بطفرة  أساسا  مدفوعا 
سبتمبر  في  النفط  حقول  في  اإلنتاج  استئناف  بعد   %
2020. لكن سيظل النشاط النفطى ضعيفًا في األجل 
اتفاقيات  ظل  في  اإلنتاج  على  القيود  جراء  القصير، 
»أوبك +« واستمرار العقوبات األميركية على إيران.

المصدرة  الدول  اقتصاد  ينتعش  أن  التقرير  ورجح 
وقال  الجاري،  العام  من  الثاني  النصف  خالل  للبترول 
أن زيادة أسعار البترول ونشر لقاحات كورونا يدعمان 
أن  التقرير  وأشار  المنتجة.  الدول  في  االقتصاد  وضع 
من  دفعة  إعطاء  إلى  سيؤدى  النفط  أسعار  ارتفاع 
النفطي،  غير  المحلى  الناتج  إجمالي  ما سيدعم  الثقة، 

.2021 3.3 بالمائة في  والمتوقع أن يرتفع 
التضخم مرتفعة  أن تظل نسبة  الصندوق  رجح  كما 
في ليبيا باعتبارها مصنفة كإحدى الدول الهشة المتأثرة 

بالصراعات بسبب عدم استقرار اقتصادها الكلي.
تنخفض  أن  النقد  صندوق  رجح  أخــرى،  جهة  من 
دول  تحتاجها  التي  النفط  أسعار  ــوازن  ت مستويات 
الشرق األوسط لموازنة ميزانياتها الحكومية في عامي 
النفط  أسعار  بارتفاع  توقعات  بسبب  و2022   2021
المالية  الحسابات  أن  وأضــاف  االقتصادي.  والتعافي 
العامة تدهورت بشكل حاد في جميع أنحاء المنطقة في 
انكماش  بسبب  اإليرادات  انخفاض  يعكس  ما   ،2020
تدابير  النفط، فضاًل عن  أسعار  وتراجع  المحلي  الطلب 
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ترقب من خلف النافذة
محمد عياد المغبوب

خروج  يترقبون  أجــدادنــا  كــان  الخمسينيات  قبل 
وأخذ  بسياطه،  جلودهم  شاطت  أن  بعد  المحتل 
طرابلس  في  للسراي  محاذيًا  له  عمرانًا  يبني  وهو 
ليبيا  تكون  وأن  وجــوده،  فعل  يكرس  كــان  مثاًل 
لبالد  بل  فقط  إليطاليا  ليس  الخلفية  المزرعة  كلها 
وحتى  وخــضــراوات  وفاكهة  ــالاًل  وغ حبوبًا  أوروبــا 
أممي  وبقرار  تفاعلت  عدة  ولعناصر  ملونة،  ورودًا 
آخر  إلى  الترقب  وتحول  ليبيا  استقالل  إعــالن  تم 
ملكي  بنظام  كانت  التي  الدولة  تأسيس  في  يكمن 
الحلم  أن  غير  الوزراء،  رئيس  ويديره  الملك  يحميه 
بين  الفقر  فشاع  الــمــوارد  قلة  بسبب  يكتمل  لم 
تدفق  حتى  أيضًا  والمرض  الجهل  يوازيه  السكان 
الشفاه  على  ترتسم  الرضا  ابتسامات  وبدأت  النفط 
ألن  األمل؛  حدود  الترقب  فعل  يغادر  ولم  باستحياء 
وعال  تحققت  حتى  األسماع  تالمس  بدأت  وشوشات 
له  التخطيط  سيتم  ما  في  الترقب  فكان  صوتها 
خروج  كان  حتى  يبتعد  الواقع  برح  فما  الخفاء،  في 
مدنيًا  نظامًا  يهدمون  المعسكرات  من  العسكر 
أنها  زعمت  ثــورة  لقيادة  بمجلس  مكانه  يحلون 
لم  أحدنا  إن  حتى  الليبيين  وألم  لوجع  المطاف  آخر 
التغيير  بعملية  الجميع  فرح  فقد  أنتم(  )من  يسألهم 
القصر  على  من  يجلجل  عبدالناصر  وصوت  خاصة 
وهنا  له  تصفق  والجماهير  طرابلس  في  الثاني 
وجد  أن  بعد  النفوس  في  ليتحرك  الترقب  سكن 
التطور  ركب  عن  تخلفًا  ــزدادون  ي أنفسهم  الناس 
طويلة  لمدة  عزلة  الخارجي  العالم  ضرب  إذ  والبناء 
جرابه  من  يخرج  مرة  كل  وهو  الساحر،  فعله  حسبما 

جديدة. لعبة 
فكل  جــودة  أكثر  ــور  األم تكون  أن  يمكن  كــان 
والتحول  التنموية  للخطط  جاهزة  صارت  المقدرات 
الحياة  نمط  وتغيير  اإلنتاج  إلــى  االستهالك  من 
العصر  بمفردات  األوفـــر  هــي  حياة  إلــى  البدوية 
المدنية  تحقق  جديدة  مدن  ببناء  وذلــك  الجديد، 
للشعب  والرفاهية  الرخاء  من  قــدر  أكبر  وتحقيق 
كل  في  المبرق  العنوان  هي  الخيمة  ظلت  لكن  كله، 
أهداف  تحقيق  عن  البياني  الخط  فتراجع  العيون 
أيضًا  الترقب  ونشط  تضيق  الحياة  وبــدأت  الثورة 
ومحاربة  جديدة  بــنــاءات  عن  الحديث  بعد  حتى 

الفساد والطبقية التي بدأت.
ثورة  عقب  بشراسة  ترجمته  نفسه  فرض  ترقب 
الشارع  إلى  الناس  خروج  وكان  تونس  في  الياسمين 
تدخل  بعد  خاصة  المقاومة  تفلح  ولم  والميادين 
سيؤول  ما  نحو  أيضا  الترقب  صار  حتى  الناتو  حلف 
القرارات  وبدأت  االنتقالي  المجلس  فكان  األمر  إليه 
تصدر منه حتى تم التسليم إلى المؤتمر الوطني ثم 

البرلمان برئيسه وأعضائه كذلك.
وكثرة  الحكومات  تعدد  رغم  الترقب  يسكن  لم 
الجميع  والك  الذهبية  الــوعــود  ــرة  ووف الشعارات 

األمضوغة
* الخير جاي!

لكن الخير لم يأتِ!
يهجم  الخوف  كان  تلك  الترقب  سنوات  كل  خالل 
األشياء  إلى  حاجتنا  تعد  فلم  آخر  إلى  وقت  من  علينا 
العامة  الحياة  كماليات  في  نرغب  وال  األساسية 
الغد  إلى  إطمئنان  من  وآخر  األمــن،  من  شيء  بل 
من  أمرًا.  ذلك  بعد  اهلل  يحدث  قد  قصيرة  كفسحة 
إلى  فيك  وشى  من  هو  جارك  تظن  أن  جدًا  السيئ 
وقبل  عنوة،  بيتك  شراء  يريد  نافذًا  وأن  السلطات، 
بات  لهذا  جحرك،  في  تكون  أن  عليك  المغرب 

بيتك. نافذة  الترقب من خلف 
يقع  وهو  الترقب  نصطاد  جيل،  بعد  جياًل  نحن، 
السنارة  وضع  نخاف  أخرى  ومرات  مرات،  شباكنا  في 
مهل  على  وتبتلعنا  سمكة  تخرج  ال  كي  البحر  في 
الطيور  تزيد  وكي  الشاطئ،  عند  المشي  خشينا  حتى 
وأرزًا  وشعيرًا  قمحًا  نطعمها  صرنا  أمانا  ترقبنا 

وأصابعنا مرات.
تقول  ـ  يتمنى  اللي  مــن  خير  يستنى  اللي  ـ 
األمنية  أن  تعلمان  وكلتاهما  أمي  وكذلك  جدتي 
العند  في  زيادة  ذلك  مع  يتحقق،  ال  الذي  الحلم  هي 
قلقة،  وعيون  حائرة  بنفس  جديد  من  الترقب  نعاود 
اهلل  إلى  نترقبه  ما  على  حصولنا  عدم  عند  ونركن 
عليه  ونلح  ندعوه  صالتنا  عند  وتعالى  سبحانه 
وتشتهيه  نريد  ما  ويمنحنا  ترقبنا  ينهي  أن  تضرعًا 

اللوامة. نفوسنا 
جيوبنا،  ونشق  وجوهنا  ونضرب  نلومنا  لهذا 
كثيرة  فأشياء  نقترفه  لم  عظيم  ذنب  هو  فالسبب 
جدران  على  الحاكم  صور  نعلق  لم  فنحن  نفعلها  لم 
عند  قصره  إلى  نذهب  ولم  بيوتنا،  وغــرف  صــاالت 
مع  تقصيرنا  على  السماح  منه  ونطلب  نهنئه  األعياد 
على  نقدر  وال  داخلنا  يسكن  الترقب  أن  غير  فخامته، 

زحزحته من نفوسنا.
البرلمان  من  جديدة  شمس  ستشرق  أخي  يا  غدا 
الكبرى  العالم  دول  غدا  تشرق.  لم  لكنها  الجديد، 

ستنحاز إلينا بعد أن صرنا مدعاة للشفقة.
غير أن الغد لم يأتِ.

ويتصالح  أوزارهـــا  الحرب  تضع  فقد  يــدري  من 
الطرفان وتصير حكومة جديدة.

لكنها  أدواتــهــا،  استنزفت  أن  بعد  تقف  الحرب 
في  متحول  كأي  وتحولت  األرجــاء،  كل  على  توزعت 
فقد  والقوى،  السادة  بين  مماحكات  إلى  اهلل  خلق 
التيارات  وتناسلت  األحـــزاب  منا  غفلة  في  ــدت  ول
نفسه  يرى  كل  بالمعاندين  شارعنا  وأزدحم  فكثرت 

وحده من على صواب وغيره الخطأ.
ما زلنا نترقب الوفاء بوعود الحكومة الجديدة.

رفع  المؤسسات،  توحيد  الــقــوى،  بين  تصالح 
المرتبات،  في  زيادة  كاهلنا،  عن  اليومية  المعاناة 

ونحن  يحتاجها  لمن  األساسية  المعاشات  قيمة  رفع 
العام؛  لنهاية هذا  الفرجة واالنتظار معا  نمارس فعل 
ورئيس  وبرلمان  بدستور  الجديدة  الدولة  حيث 
وافقت  أنها  مع  لها  انفصام  ال  واحدة  لبالد  للحكومة 
بخمسة  لنا  ــدوالر  ال وتبيع  بــدوالر  النفط  بيع  على 
أضعاف وهكذا ال يستقيم الحال ويكبر الترقب لدينا.

خلف  من  الترقب  ونعيش  عشنا  عنيد  جيل  نحن 
نفتحه،  الباب  يطرق  أن  قبل  أيدينا  في  وأرجلنا  نافذة 

لكن من نترقبه ال يأتي.
لماذا؟

ترك  نستطيع  ال  وأننا  الصبر  على  اعتدنا  قد  ألننا 
ألننا  العالم؛  في  شعوب  عدة  مثل  أخرى  إلى  البالد 
لنا  إال  تكون  لن  العظمى  البالد  مــوارد  أن  اعتبرنا 

وهو ما لم يحدث منذ تصدير أول باخرة له.
والجرمن  والبولش  واألنجلو  األيــرش  شعوب 
وفلسطين  وسوريا  لبنان  في  الشوام  وكذلك  مثال 
مصر،  والمغرب  والجزائر  تونس  وشعب  واألردن، 
واألغلبية  كلهم  عدة  القبائل  من  أفريقيا  وشعب 
والبرازيل  أستراليا  في  ليستقر  موطنه  ترك  منهم 
مات  فقد  نحن  أما  مثال،  أفريقيا  وجنوب  وأميركا 
الزيادة  نسبة  أن  ومع  اإليطالي  الغزو  إبان  نصفنا 
المائة  في  االثنين  أو  الواحد  تتجاوز  ال  السكان  في 
المليون  يبلغ  لم  الخمسينيات  عند  فعددنا  للعام 
فيما  ماليين  الستة  يتجاوز  لم  عاما  الخمسين  وخالل 
وشمس  وماء  ريح  من  الثروات  تزيد  يوم  عن  يوم 
وخامة  والكوارتز  الذهب  كذلك  والسماء  البحر  مع 
النفط  إلى  إضافة  الزجاج  وترابة  والجير  اإلسمنت 
أن  نترقب  طيبة  بريح  تأتي  نوافذ  وكلها  والغاز، 
واألسماك  مشوية،  الحجل  طيور  معها  إلينا  تدخل 

مقلية مع هواء معتدل ينعشنا.
على  واألبهى  واألروع  األجمل  نترقب  نحن  هكذا 

نحو فنتازي ال هو يتحقق وال نحن نمل.
إلى هدف  نعود من طريق ال يوصل  لهذا نحن ال 
حفرة  الطريق  آخر  كان  وإن  حتى  المسير  نكمل  بل 

عميقة ال مصعد لها وال معراج نعرج به إلى السماء.
ذكرى  عند  العام  نهاية  نترقب  أوالء  نحن  فها 
موعدا  السالم  عليهما  مريم  ابــن  المسيح  مولد 
الحلوى الشهية  الجديدة وهي قطعة  الدولة  النتخاب 
عنها،  السلوفان  ورق  نفك  لها  انتظارنا  طال  التي 
فقد  الغميضة  لعبة  بنا  ونلعب  وأطفالنا  منها  نأكل 
فتح  في  أسرعنا  وقد  النافذة  من  نرقبه  كنا  من  جاء 
بعد  حبيبه  الحبيب  يحتضن  كما  يحتضننا  له  الباب 

غياب طال فيه انتظارهما له.
يلعب  حينها  حيث  الدينار؛  بثلث  الدوالر  سيكون 
السنوات  ذئبنا نحسب كل  ونعجتنا مع  فأرنا  مع  قطنا 
منها  أفقنا  وقد  أحــالم  أضغاث  إال  ليست  الفارطة 
وصحونا على مائدة من السماء منزلة من رب كريم، 

وال عزير بيننا وال سامري وال شيطان!

غدا يا أخي ستشرق 
شمس جديدة من 

البرملان الجديد، 
لكنها لم تشرق. غدا 

دول العالم الكبرى 
ستنحاز إلينا بعد أن 

صرنا مدعاة للشفقة.
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ذاكرة مكان..
 »املرابط« أبوبكر

ما ال يقال: صناعة الفشل

البسطاء هم أولئك الذين يعيشون باكتفاء وقناعة، ورضى كبير، رضى داخلي وصفاء رغم أنهم فى 
قاع المجتمع اقتصاديا.

سبابهم  وأحيانًا  المحبب  كالمهم  وتلقائية  ظل  خفة  بين  يتراوح  وسلوكهم  عجيب  خليط  هم 
الجارح وغير العنيف.. منهم المتخلف عقليًا بشكل جزئي ومنهم من ال نسب له وكما يقال )المقطوع 

من شجرة(، ومنهم الدراويش أو من يعتقد الناس أنهم من أولياء اهلل الصالحين.
وإيمان..  اقتناع  عن  والمتقشفين  الفقر  شديدي  الصوفية  الطرق  بعض  زهاد  هم  والدراويش 
وهم يعيشون على إحسان اآلخرين زهدًا في متاع الدنيا.. ويقال إن الدروشة في الصوفية هي أولى 
البساطة  على  أنفسهم  دربوا  زهاد  هم  الصوفيون  والدراويش  الروحي،  التطور  في  الترقي  درجات 

والتواضع واالبتعاد عن التملك المادي.
المجتمع.  قاع  الحياة،  هامش  على  يعيشون  مميزين  أشخاص  من  مدينة  تخلو  ال  أنه  الشاهد 
)مرابط  لقب  أحدهم  لكن لهم سمتًا مميزًا وتصرفات معينة ويطلق على  أناس طبيعيون،  منهم 
او درويش(، وأحيانًا قد يتحدثون مع أنفسهم أو مع كائنات غيبية ال يراها أحد غيرهم! ربما يعانون 

حالة نفسية مرضية، لكن ال أحد يعرف حقيقتهم على وجه الدقة.
معينة  وخوارق  أحداث  نسبة  فى  للمبالغة  الشعبي(  )القبول  هو  إليه  اإلشارة  أريد  وما  والشاهد 
حدثت لهم؛ وهو مسلك يكاد يكون شائعًا.. ومثال على ذلك أن الناس فى مدينتى كانوا يصدقون 
يومًا ما، رواية تقول إن أحد أولئك الدراويش شاهدوه فى الحج وهو فى نفس الوقت ما زال موجودًا 

فى المدينة التى يعيش بها، وما إلى ذلك من المبالغات الخرافية.
كنت أعرف أحدهم ينادونه بالشيخ أبوبكر، ذلك اإلنسان الذى يشار إليه أحيانًا بلفظ »المرابط«، 
والمرابط عندنا هو اسم يطلق على الشخص الزاهد في الدنيا، أي المتصوف وقد يعني أيضًا الولي 
الصالح؛ كما يطلق هذا االسم على أى ضريح تعلوه قبة ويزوره الناس للتبرك.. كما يسمى المرابط 

أيضًا نسبة إلى المرابطة أي مالزمة المكان، وهي تسمية تستعمل في بلدان شمال أفريقيا.
المدرسة  شباك  فى  نائم  وهو  »أبوبكر«،  المرابط  المدرسة  إلى  ذاهب  وأنا  يومًا  شاهدت 
السفلية بها قاعدة رخامية تكوم فوقها بكل طمأنينة.. فأصحاب  اإليطالية، وهو شباك كبيرحافته 
بالتقديس  وربما  باالحترام  المفعمة  له  الناس  ورؤية  اإلنسان  هذا  بطبيعة  علم  لديهم  المدرسة 
فى  نومه  على  يعترضوا  ولم  المدرسة  أهل  يشتكه  لم  ولذلك  و«بركة«،  مباركًا  رجاًل  باعتباره 

شباكهم.
سمعت عدة روايات عن المكان الذى أتى منه للمدينة، لكن ال أحد يعرف على وجه اليقين من 

أين جاء وكيف يدبر حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب.
بعد عدة سنوات ترك »أبوبكر« شباك المدرسة وبدأ مشروعه العظيم وهو بناء مسكن عبارة عن 
وأيضًا بجوار حائط مرتفع  بالمدينة  المركزية  المدرسة  إلى  دار واحدة محاذية لطريق معبد يؤدي 
المدينة  المشروع حديث  الناس.. وكان ذلك  الحامية، كما تسمى عند  أو  للجيش  هو سور معسكر 

نظرًا ألن أبوبكر يقوم بالتنفيذ بنفسه.
الرمال  من  شيئًا  أحضر  وقد  المرابط  نشاهد  المدرسة  إلى  طريقنا  فى  زمالئي  مع  مررت  كلما 
من منطقة ساحل البحر وأحضر »حجر الصوان« من الجبل المحاذي للمدينة، وتلك مسافات ليست 
تجارية  محالت  إلى  يذهب  المرابط  كان  بأعينهم..  ورأوه  الناس  به  يتحدث  ما  هذا  لكن  قصيرة، 
بعينها ويطلب من أصحابها إيجار تلك المحالت باعتبارها ملكًا له فيستجيبون لطلبه وأحيانًا كان ال 
يطلب األجرة نقدًا.. لكنه يطلب اإلسمنت أو أي أداة تستعمل فى البناء.. وقد رفض بشكل قاطع كل 

العروض التي قدمها له أهل الخير المقتدرين لمساعدته فى بناء تلك الدار.
بعد شهور بدأت تظهر حوائط دار أبوبكر، وكانت سميكة جدًا يقترب عرض الحائط من المتر، 

وكأنه يبنى مصدات لهجوم حربى مباغت.
أقام  وقد  ورأيناه  مشروعه  ينجز  أن  بنفسه  واستطاع  طويلة..  فترة  البناء  فى  »أبوبكر«  استمر 

وسكن فى داره.. واستمر الحديث عن كراماته، وتنبؤاته كثيرة ولم يفقد احترامه وتقديره أبدًا.
مشوار  باقي  أتابع  ولم  الجديد  المدرسة  مقر  إلى  وانتقلنا  المدرسة  مكان  تغير  زمن  مضي  بعد 
أبوبكر مع الحياة.. لكنى سمعت الحقًا أن صاحب مخبز شهير كان على عالقة ودية بالمرابط ويزوره 
يفارق  لم  لكنه  الحياة،  فارق  حيث  المستشفى؛  إلى  فنقله  المرض  منه  أخذ  وقد  وجده،  قد  كثيرًا 
الذاكرة الجمعية للمدينة التى ما زالت تعتقد حتى اآلن أن )أبوبكر رجل مبارك( فقد ذكر لى صديق 
أنه عندما كان يحضر حجر الصوان من الجبل لبناء داره كان يقول )هنا سيكون الماء( ومضت األيام، 

وكان ذلك المكان الذى أشار إليه أبوبكر وربطه بالماء هو نفس مسار النهر الصناعي!

ولدنا لنفشل أواًل..!
الشيء يعرف بضده.. الخير بالشر.. األعلى باألسفل.. اليمين باليسار.. الطويل بالقصير.. السهل 
بالصعب.. النور بالظالم.. البداية بالنهاية.. والمسافة أو الوقت أو الفعل الفاصل بين األضداد هو 
حياتنا.. زمن حياتنا.. وجهة حياتنا.. فعل حياتنا، هو ما نؤديه لقلب زهر الحياة على الوجه الذي نرغبه!

لكل إنسان رسالة يؤديها، فاإلنسان مؤدٍ فقط!
األداء ترقبه أعين كثر، كل عين وراءها فكر، وكل فكر تدعمه معرفة، وكل معرفة لها أسس، وكل 
األسس بنيت على مبادئ وثوابت، وكلما انطلق من مبادئ سيصل إلى نتائج، والنتائج هي ما تقيمه 
العقول وتحكم على أساسه وتصنف به األداء كله، وهذه طامتنا وأعنف كوارثنا وأخطر أفعالنا، فإغفال الفكر 

والمعرفة واألسس والقواعد والمبادئ وعدم تقييمها وتصحيحها سيؤدي إلى سوء النتائج ال محالة!
المعلومة أصبحت قوة وسلعة وانتماء ووطنًا!

الحياة تغيرت بشكل كلي وعلى جميع مستوياتها، وهذا التغير لم يعد مجرد تطور متوقع بل تطور 
البشر،  حياة  من  سنوات  عشر  تطورها  يساوي  التكنولوجيا  حياة  من  فالسنة  وعميق،   »E^x« أسي 
لذاته ووجوده وحاجاته  اإلنسان  ورؤية  كانت،  وتفاصيلها كما  الحياة  اإلنسان ومعنى شكل  يعد  لم 

وإدراكه تبدلت بشكل جذري!
بأموال  تركيا  في  قصرًا  يبني  أو  ميليشيا  آنهولت  سيمون  اإلنجليزي  الدبلوماسي  يؤسس  لم 
القيم  على  افتراضية  دولة  أسس  بل  بمالطا  عقارات  يشتري  أو  السود  باألفارقة  يتاجر  أو  مختلسة 
المشتركة، وليس على تاريخ أو أرض أو ماٍض أو عرق أو دين مشترك، وابتكر مؤشر الدولة الجيدة 
جيل  العالم خالل  إصالح  في  آنهولت  ويفكر   ،2020 لعام   149 بالمرتبة  آخره  في  ليبيا  تتربع  الذي 
واحد أي ثالثة وثالثين سنة، وال ينظر إلى الدول بعيون السليك بن السلكة بل يرى للدول ماركات 

وللهويات تنافسية وللحياة دروب مستقبلية تفوق الخيال!
الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل!

وأزمات  مشاكل  لينهي  سنفور  بابا  قدرات  وال  الخاتم  مارد  وال  السحري  المصباح  دبيبة  يملك  ال 
ليبيا خالل وقت قصير، واألدهى أنه لم يتمكن حتى اآلن من تشخيص مشكلة ليبيا أي أحد، والكل 
يتغافل عن الحقيقة إما لعجز عن رؤيتها أو لمآرب أخرى، ويتماهى الجميع في أساليب تقليدية قاصرة 
عن إحداث تغيرات إيجابية في ليبيا، وذلك لعدم وجود أسس ومناهج واضحة لإلصالح، ولعدم وجود 
هياكل مؤسساتية ونظم وعمليات إدارية تناسب التغيرات اإليجابية، وتسهم في ترسيخها، فاإلدارة 
اإلصالح  متطلبات  وتلبية  فاعل  دور  بأداء  التقليدية  وأساليبها  مستواها  يسمح  ال  عمومًا  ليبيا  في 

والتنمية!
جيوب  في  ودسها  األمــوال  لسحب  قــرارات  حزمة  على  فقط  االعتماد  دبيبة  لحكومة  يمكن  ال 
معمقة  ودراسات  وإحصائيات  معلومات  على  مبنية  غير  جميعها  القرارات  أن  خصوصًا  المواطنين، 
وتوقعات مستقبلية، فال يمكن حل مشكلة شعب ال يوجد رقم محدد لعدده، وال معلومات دقيقة عن 
اإليرادات غير النفطية والمصروفات العامة، وال علم ألحد بعدد موظفي القطاع العام األحياء، إذ يوجد 
ويعيشون  العالم  بعواصم  المنعمين  الخارجية  موظفي  عدد  وال  ليبيا،  في  مرتبات  يتقاضون  أموات 
الشركات  أصول  بقيمة  إحصائيات  وال  يومي،  بشكل  األزمات  يقاسي  شعب  حساب  على  وأبناؤهم 

العامة وخسائرها وقيمة االستثمارات، وال توجد آلية شفافة لمعرفة حجم نفقات البرلمان والحكومة!
مع هذا الضباب تُرى الخطوط بشكل سيئ!

عناصر  وضعف  اإلدارية،  الهياكل  وضعف  المؤسسات،  وضعف  التنظيمي،  الفكر  ضعف  متسلسلة 
العامة والخدمية، ينبغي أن تعمل حكومة دبيبة على  التكنولوجية للقطاعات  البنية  اإلدارة، وضعف 
تفكيكها وحلها، وهي المهمة األساسية التي يفترض أن تنجز قبل التورط باتخاذ قرارات تؤثر على 
بشكل  وتسهم  السوق  تمس  قرارات  اتخاذ  األنجع  من  وليس  العملة،  وقيمة  والسوق  المواطنين 
مباشر في خفض قيمة العملة المحلية، فليست لدى المواطن خيارات من صناعات محلية كي يقلع 
شاذ،  بأسلوب  معوم  بنظام سعر صرف  مرتبطة  الليبية  العملة  وقيمة  المستوردة،  السلع  شراء  عن 
فضعف االقتصاد الليبي ونمو التجارة الداخلية أسهم في زيادة العجز في الميزان التجاري، فالواردات 
الليبية أضعاف أضعاف الصادرات، فال تصدر ليبيا غير النفط وبعض المواد الخام، وتعيش بشكل كلي 

على الواردات من الخارج!
الهيكلة مطلوبة في جميع القطاعات.. وهي الخيار األصوب!

كل ما ينبغي فعله يجب أن توضع له قواعد قوية يرتكز عليها، والمناداة المتكررة الستعادة هيبة 
الدولة وتطبيق الال مركزية وإنفاذ القانون وتوحيد المؤسسات ليست مجرد قرارات تتخذ وتنشر بل 
تزداد حاجة عمليات اتخاذ القرارات وآليات تطبيقها إلى مؤسسات قوية ومرنة وذات فاعلية كبيرة، 
فالحاجة باتت ضرورية إلى مؤسسات أفقية ومدمجة ومنح بعض المهام لمؤسسات وسيطة، لمواكبة 

روح العصر وتلبية متطلبات المواطنين بجودة وكفاءة ترضيهم!
الجميع يفكر في تغيير على المستوى الشخصي، لكن ال أحد يفكر في تغيير عام!

متطرفة،  ومناقشات  للجمود،  وتبريرات  وسلبية،  نشطة  مقاومات  هنالك  ستكون  شك..  بال 
تغييرات  تتطلب  التي  المرحلة  هذه  في  خاصة  لألمام،  السير  من  الخوف  دافعها  رجعية  وإلهاءات 
كبيرة وطرًقا بديلة وجديدة لألداء، وتستوجب تغييرًا بنيويًا كليًا وكاماًل ومستقبليًا لمواجهة تحديات 
اإلصالح والتنمية، وتوفير رؤية قابلة للتنفيذ يمكن تطبيقها، وإدارة التغيير بجدارة وتوجيه الجهود 

بأكملها نحو وجهة جديدة وأهداف تنموية محددة!
المخاوف نمور من ورق!

والمؤسسات،  الدول  ألغلب  سمة  أصبحت  التي  السائلة  الحالة  دبيبة  حكومة  تتفهم  لم  إذا 
بل  اإلطالق  على  شيئًا  تنجز  فلن  جدًا  القصير  عمرها  يالئم  وما  الحالة  هذه  تقتضيه  بما  وتعاملت 
على  المآسي  من  مزيدًا  وتكوم  العملة  قيمة  وتخفض  التجاري  الميزان  في  العجز  بزيادة  ستقوم 
اإلصالح  يصبح  بعدما  قراراتها  كل  إلغاء  بعدها  التي  الحكومة  على  وسيكون  الليبيين،  رؤوس 

مستحيال وبعيد المنال!
إذا لم تكن الحكومة قادرة على إصالح بنيوي غير عادي، فيتعين عليها تسوية األمور العادية فقط!

الكفاءات في السياق الليبي
رضا أحمد الطبولي 

صالح الحاراتي

عبدالواحد حركات

من  عقد  وخالل  ليبيا  فى  األولــى  المرة  هي  ليست 
”كفاءة/ استخدام مصطلحات  فيها  يكثر  التى  الزمن، 

موجة  ظهرت  المرة  هذه  لكن  كفاءات“.  عندنا  أو 
أواخر  في  والكفاءات  الكفاءة  عن  الكالم  من  جديدة 
الدولة،  ومجلس  البرلمان  اجتماعات  خالل   2020
الحديث  عند  وذلك  بالمغرب،  أبوزنيقة  منتجع  فى 
في  السبعة  السيادية  المناصب  معايير  وضع  عن 
الكفاءة  عن  الكالم  وتزايد  التعيين.  وآليات  البالد 
 2020 نوفمبر  في  السياسى  الــحــوار  بداية  منذ 
الرئاسي  للمجلس  الترشح  مرحلة  حلول  عند  خاصة 
”كفاءة/أو  مصطلحات  وأصبحت  الحكومة،  ورئاسة 
الوزارة.  تشكيل  عند  ”ترند“  وكأنها  كفاءات“  عندنا 
مصطلحات  قرأنا  األحـــداث،  هــذه  كل  مع  وتزامنًا 
المناشير  من  العديد  في  كفاءات“  وعندنا  ”كفاءة 
في  وسمعناها  االجتماعى،  التواصل  مواقع  على 
مختلف  أجرتها  التي  التليفزيونية  اللقاءات  معظم 
البرلمان  وأعضاء  السياسيين،  المحللين  مع  القنوات 
تداولها  وكذلك  إلــخ.  للدولة..  األعلى  والمجلس 
له  كــان  منهم  كل  الليبي.  الشارع  في  الكثيرون 
من  منهم  بها!  للمطالبة  أو  الستخدامها  أسبابه 
تشكيل  فكرة  عن  للدفاع  المصطلحات  هذه  ردد 
مبدأ  مــع  يتماشى  بما  وحكومة  رئــاســي  مجلس 
كل  في  كفاءات  ”عندنا  قيل:  فمثاًل  المحاصصة، 
حكومة  تشكيل  من  ضير  ال  ولذلك  ليبيا“،  ربــوع 
ذهبوا  وآخــرون  ليبيا،  مناطق  جميع  لتمثل  موسعة 
الوحدة  حكومة  رئيس  وطالبوا  المعاكس،  لالتجاه 
كفاءات  ”حكومة  مصغرة  حكومة  بتشكيل  الوطنية 
من  فهو  الليبي  الشعب  غالبية  أما  وتكنوقراط“، 
ويأتيهم   - المرة  هــذه  الزهر  يلعب   - أن  تمنى 
من  قليل  مع  الحقيقية“  ”الكفاءة  صفة  يمتلك  بمن 
الوطنية فربما ينقذهم ذلك من حقبة الال حياة التي 

اآلن! نعيشها 
هذا الزخم يثير العديد من التساؤالت: يا ترى عن 
في  الكفاءة  تعريف  وما  الجميع..  يتحدث  كفاءة  أي 

الليبي؟ السياق 
الوصول  في  مشكلة  هناك  ليست  الحقيقة  في 
ألنه  الدولية؛  المعايير  حسب  كفاءة  كلمة  لتعريف 
المصطلح  هذا  على  التعرف  السهل  من  بساطة  بكل 
وعندها  جوجل!  البحث  محرك  استخدام  بمجرد 
لتعريف  وافــيــة  معلومات  على  الحصول  يمكن 
اإلدارة  منظورعلم  ومن  لغوي  كمصطلح  الكفاءة 
وحتى  ــداف،  األه وتحقيق  األنظمة  تطبيق  ومجال 

خصوصيتها فى مختلف المجاالت.. إلخ.
غياب  في  تكمن  األساسية  المشكلة  ربما  لكن 
ألنه  الليبي؛  السياق  خــالل  من  للكفاءة  مقياس 
حول  الباحثون  أواله  موضوع  الكفاءة  أن  من  بالرغم 
االستفادة  بكيفية  يتعلق  ما  في  بالغة  أهمية  العالم 
تعتمد  أساس  حجر  تمثل  التي  البشرية  الموارد  من 
ليبيا  في  فإننا  أهدافها،  لتحقيق  المؤسسات  عليه 
شح  هناك  بل  الدراسات،  من  النوع  هذا  مثل  نفتقد 
أنه  لدرجة  العموم  في  والدراسة  البحث  مجال  في 
من  خاٍل  مجتمع  بأنه  الليبي  المجتمع  وصف  يمكن 

التوثيق.
غياب  في  المتمثل  القصور  هذا  عن  تغاضينا  ولو 
رسم  خاللها  من  يمكن  والتي  تجاهلها  أو  األدوات 
وحاولنا  الليبي،  السياق  في  الكفاءة  مفهوم  معالم 
بالنظر  ليبيا  في  المفهوم  هذا  على  للتعرف  االجتهاد 
التجربة  باتخاذ  وذلــك  البلد،  في  السائد  للسلوك 
لنا  سيتضح  عليها،  للقياس  كعينة  األخيرة  الليبية 
الكفاءة  أن  القريبة  الماضية  األحداث  مراجعة  عند 
الفرد  يقضيها  التى  المدة  بطول  تقاس  األغلب  علي 
هذا  يمنح  قد  أيضًا  وربما  مؤسسة،  أو  إدارة  أي  في 
شهادات  على  حصوله  بمجرد  الكفاءة  لقب  الفرد 
الكفاءة فى  باختصار أصبحت  أي  علمية في مجال ما. 
السنوات  بعدد  مرتبطا  مصطلحا  الليبي  القاموس 

كان  وإن  حتى  الدولة،  فى  الموظف  قضاها  التي 
من  تعاني  مؤسسة  أو  جهاز  رأس  على  الموظف  هذا 
سواء  االنهيار،  تقارب  أنها  لدرجة  لسنوات  الفشل 

كانت هذه المؤسسة تشريعية أم تنفيذية.
مدة  قضاء  أن  اعتبار  على  اعتراض  ال  تأكيد  وبكل 
الشهادات  وامتالك  ما  قطاع  في  الزمن  من  طويلة 
الكفاءة،  لقياس  المهمة  المعايير  من  هو  العلمية 
صفة  اكتمال  أن  إدراك  أيضًا  الضروري  من  لكن 
األرض  على  فعلية  إنجازات  بوجود  تكون  الكفاءة 
الفرد خالل فترة وجوده فى  إيجابية لعمل ذلك  وآثار 
امتالكه  شريطة  آخر  موقع  في  حتى  أو  المكان،  ذلك 
أردنا  ولو  معين.  منصب  لتولي  المطلوبة  الصفات 
أن  سنجد  األخــرى  الــدول  بتجارب  هنا  طرح  ما  ربط 
كارني  مــارك  المركزي  كندا  بنك  محافظ  تعيين 
خير  هو   ،2013 في  المركزي  إنجلترا  لبنك  محافظًا 
في  مصلحتها،  على  الحريصة  الدول  أن  على  مثال 
لضمان  السيادية  للمناصب  األصلح  تختار  العادة 
إلي  النظر  دون  األزمـــات  وحلحلة  إدارتــهــا  حسن 
اختيار  عملية  تكن  لم  بالتأكيد  المنطقة.  أو  المدينة 
الخزانة  وزيــر  قدم  عندما  عشوائية.  كارني  مــارك 
العموم  مجلس  أمام  بالخصوص  بيانًا  أزبون  جورج 
تخفيف  من  تمكن  كارني  مارك  أن  أوضح  البريطاني 
وقع األزمة االقتصادية العالمية على كندا أفضل مما 
محافظًا  موقعه  آخر من خالل  غربي  اقتصاد  أي  فعله 
األمثلة  من  العديد  أيضًا  وهناك  المركزي.  للبنك 
المناصب  في  الدول  أن  كيف  تبين  التى  العالم  حول 
أي  من  الكفاءة  عن  تبحت  والفنية“  السياسية  ”غير 
حول  العمالقة  والشركات  العريقة  فالجامعات  مكان، 
العالم تختار قياداتها عن طريق دعوة مفتوحة عابرة 

حتى للحدود للتقدم بالمنافسة لشغل منصب ما.
واقع  مع  تتناقض  شواهد  قدمت  الحالية  التجربة 
بالفعل  هل  السؤال:  عن  اإلجابة  يصعب  مما  الحال 

لدينا كفاءات في ليبيا؟
فبراير   25 يوم  عقد  الذى  الصحفي  المؤتمر  في 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  السيد  قال   ،2021
هذه  في   ،)CV( في  سي   3000 من  أكثر  لنا  ”تقدم 
في  وفقنا   ،3000 هذه  في  نبحث  أن  حاولنا  المرحلة 

أن نتطلع علي 2300 سي في )CV( في هذه..“.
الوحدة  حكومة  أن  االعتبار  بعين  أخذنا  ولــو 
في  وستعمل  األجــل  قصيرة  حكومة  هي  الوطنية 
السكاني  التعداد  حجم  وأن  الحساسية،  بالغ  زمن 
الكبير  العدد  هذا  تقدم  فإن  جــدًا،  صغير  ليبيا  في 
حتى  أو  الـــوزارات  ــدى  إلح ما  ــر  وزي منصب  لشغل 
من  بأكثر  تفسيره  يمكن  الحكومة  هذه  في  وكيل 
الليبين  من  الكثير  هناك  أنــه  إمــا  فمثاًل  طريقة: 
أن  أو  الــوزرات،  قيادة  على  والقدرة  الكفاءة  لديهم 
حجم  يدركون  ال  الذاتية  بسيرهم  المتقدمين  غالبية 
القيادية  المناصب  هذه  تتطلبها  التي  المسؤولية 
هذا  وبين  االستثنائية.  الظروف  هذه  في  وخاصة 
الوطنية  الوحدة  السيد رئيس حكومة  وذاك وصفهم 
الناس  من  ”كثير  بقوله:  الصحفي  مؤتمره  في 

يتطلعون“.
الناس  من  كثير  هناك  يكون  أن  عيبًا  وليس 
الحكومة،  رئيس  السيد  وصف  حسب  ”يتطلعون“ 
في  رغبة  أو  سياسي  طموح  لديهم  يكون  وأن 
العدد  هذا  لكن  مثاًل!  ــوزراء  ك عليا  مناصب  تولي 
اعتبرناه  لو  الذاتية  بسيرهم  المتقدمين  من  الكبير 
والتي  ليبيا  تمتلكها  التي  البشرية  للموارد  انعكاسًا 
من  لكان  التغيير،  صناعة  في  عليها  االعتماد  يمكن 
مضافة  كقيمة  وجودها  أثبتت  قد  أنها  المفترض 
الذي  الحال  واقــع  رأينا  ولما  الليبية،  للمؤسسات 
سواء  الدولة  مؤسسات  لغالبية  وانهيار  فشل  يسوده 
تناقضًا  أو تشريعية، وهذا بعينه يبين  كانت تنفيذية 
تأكيد  بمكان  الصعوبة  من  يجعل  وبالتالي  صريحًا، 

أو نفي وجود الكفاءات؟

وجــود  فــى  التشكيك  بهدف  يكن  لــم  طــرح  مــا 
من  كثير  نجاح  تأكيد  فبكل  اإلطــالق،  على  كفاءات 
لهم  أتيحت  الذين  وخاصة  الخارج،  في  الليبيين 
يؤكد  وناجحة  عصرية  بمنظومات  االلتحاق  فرصة 

وجود كفاءات ليبية، ولكنها تظل كفاءات فردية.
تقدموا  الذين   3000 عدد  أن  جداًل  سلمنا  ولو 
يمثلون  الحكومة  فى  للمشاركة  الذاتية  بسيرهم 
الحال  واقــع  فإن  بالداخل،  حقيقية  فردية  كفاءات 
مؤثر،  غير  كان  الكفاءات  هذه  وجود  أن  يبين  أيضًا 
وهذا األمر في حد ذاته مثير لالهتمام، ويطرح أيضًا 
جعل  الذى  الحال  واقع  تغيير  يمكن  كيف  التساؤل: 

من المحال االستفادة من هذه الخبرات؟
على  الــفــرديــة  الــكــفــاءات  ــذه  ه قــدرة  أن  يبدو 
ظل  في  تتالشى  حاليًا  القائمة  المنظومة  في  التأثير 
مقومات  تمتلك  ال  أشخاص  قبل  من  مباشرة  هيمنة 
انتشال  في  الحقيقية  الرغبة  لديها  وليست  النجاح 
صالحيات  تمتلك  ولكنها  الفشل،  من  المؤسسات 
والتغيير  اإلبــداع  مــحــاوالت  كل  قمع  من  تمكنها 
أكثر  ليترسخ  الفشل  تدوير  يعاد  وبالتالي  لألفضل، 
إلى  الدولة  مؤسسات  غالبية  وصلت  وبذلك  وأكثر، 

حافة االنهيار، كما هو الحال اآلن.
الوحدة  حكومة  رئيس  قال   2021 مارس   9 فى 
واحدًا  وزيرًا  إال  يختر  لم  إنه  البرلمان  أمام  الوطنية 
له  تعرض  ما  أن  يبين  وهذا  الحكومة،  تشكيلة  في 
قد  الحكومة،  تشكيل  عند  ومساوامات  ضغوط  من 
الفردية  الكفاءت  من  العديد  على  الفرصة  أضــاع 
أخرى  مرة  لو  هذا  الذاتية،  بسييرهم  تقدموا  الذين 
كفاءات  يوجد   3000 العدد  ضمن  أن  جداًل  سلمنا 
استجابة  أنفسهم  قدموا  قد  وأنهم  فردية،  حقيقية 
لفتح باب الترشح للمناصب الوزارية. يؤكد هذا أيضًا 
صعوبة وصول الكفاءات القادرة على تولي المناصب 
مدعومين  هؤالء  يكن  لم  ما  والسيادية  الحساسة 
يشكل  من  على  التأثير  على  القدرة  له  ما  طرف  من 

الحكومة.
الكلمات  فقدت  الليبيي  السياق  في  الخالصة: 
ألن  الحقيقى  معناها  كــفــاءات“  عندنا  أو  ”كــفــاءة 
خدمة  معينة  فئات  قبل  مــن  وضعت  مقاييسها 
ينتج  خاطئة  لمفاهيم  وللتسويق  لمصالحها، 
لمناصب  مناسبة  غير  ربما  شخصيات  اختيار  عنها 
السياق  أن  من  وبالرغم  معينة.  وزارات  أو  سيادية 
المفاهيم  هذه  بعض  أن  إال  التغيرات  سريع  الليبيى 
أنها  يبدو  وال  وبعمق  تترسخ  أصبحت  المغلوطة 
من  أنماط  عنها  نتجت  وبالتالي  قريبًا،  ستتغير 
اختيار  عند  عــرفــًا  لتصبح  طريقها  فــي  السلوك 

والوزارية. السيادية  للمناصب  الشخصيات 
أنه  المفترض  ومــن  مقبلة  استحقاقات  هناك 
سينتج عنها مؤسسات تشريعية وتنفيذية. وما حدث 
لالستنساخ  جدًا  مؤهل  الحالية  الليبية  التجربة  فى 
 24 انتخابات  ــالل  خ مــن  المقبلة  المرحلة  فــى 
وستبدأ  العملية  ستتطور  وربما  بل   .2021 ديسمبر 
البرلمان!  انتخابات  قبل  ما  مرحلة  في  المساومات 
للبرلمان  المترشحين  مساومة  تتم  أن  يمكن  أي 
أشخاص  تسمية  مقابل  الدعم  على  بحصولهم 
تحقق  ما  حال  وفي  المقبلة.  الحكومة  فى  معينين 
ضغطًا  قادمة  حكومة  أي  وواجهت  السيناريو  هذا 
الشعب  على  يجب  حينها  والمساومات،  بالمحاصصة 
طرق  إليجاد  الصندوق،  خارج  والتفكير  العمل  الليبي 
نهج  لفرض  وبقوة  جهته  من  والضغط  للمناورة 
حينها  المسمى  الحكومة  رئيس  ودفــع  الشفافية 
التقليدية الختيار حكومته  إليجاد طرق خارج األنماط 
المؤسسات  تسيير  خاللها  من  يمكن  رؤية  ولتبني 

وفاعلية. بكفاءة 

اإلنسان  حقوق  مجال  في  وناشطة  جامعية  أستاذة   *
وبناء السالم

ما طرح لم يكن 
بهدف التشكيك 

فى وجود كفاءات 
على اإلطالق، فبكل 

تأكيد نجاح كثير من 
الليبيني في الخارج، 

وخاصة الذين أتيحت 
لهم فرصة االلتحاق 
بمنظومات عصرية 

وناجحة يؤكد وجود 
كفاءات ليبية، 

ولكنها تظل كفاءات 
فردية.
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سيناريو االحتواء أو سياسة ردود األفعال

اليومية.  حياته  في  وتدخل  خصوصياته  في  باإلنسان  اللصيقة  المصنوعات  من  المناديل 
والمناديل  والنسيج.  الحياكة  اختراعه  مع  أنها ظهرت  من شك  ما  إذ  قديمة.  بها  وعالقته 
أخذت،  بل  البيوت.  جدران  بين  محصورًا  استخدامها  يبقَ  ولم  فقط،  بالنظافة  ترتبط  ال 
منذ فترات غابرة، ترافق اإلنسان، رجاًل كان أو امرأة، خارج البيت في المجال العام. وبذلك 
ظهور  ومع  أيضًا.  بالزينة  اختراعها،  إلى  األولي  الدافع  وهو  النظافة،  جانب  إلى  ارتبطت، 
أعلى  في  الخارجي  الصغير  بالجيب  زينية  هيئة  على  يوضع  المنديل  أصبح  الحديثة  البدل 

السترة.
الدموع  يكفكف  فهو  العاطفية.  بالجوانب  المنديل  ارتبط  والزينة  النظافة  جانب  إلى 
الحب  عاطفة  جيشان  عن  إعرابًا  األحبة  ويتهاداه  السفر،  عند  والقريب  للحبيب  به  ويلوح 

وحرقة الشوق.
كما اقترب من مجال الحرب فصارت المناديل البيضاء ترفع كراية استسالم أو مسالمة.

بسبب  تورطت  وقد  قماشي.  منديل  معي  يكون  أن  على  حريصًا  كنت  بداية صباي  منذ 
أحد مناديلي مرة في موقف مخجل!

وجود  عدم  بسبب  مختلطة؛  بمدرسة  أدرس  وكنت  االبتدائية  السادسة  السنة  في  كنت 
منديلي،  زميلة  مني  طلبت  البدنية  التربية  حصص  إحدى  في  المنطقة.  في  بنات  مدرسة 
فرحتي  من  ما.  لعبة  في  الزميالت  تستخدمه  كي  المظهر،  ونظيف  جديدًا  كان  الــذي 
أجرؤ  ولم  الندم،  عليَّ  استولى  ظهرها  أولتني  أن  وبمجرد  إياه،  بإعطائها  بادرت  الغامرة 
المنديل  فتحن  يجري:  ما  إلى  النظر  أسترق  ظللت  منها.  المنديل  واستعادة  مناداتها  على 
ملتصقة  الداخلية  طياته  كانت  لقد  يتضاحكن.  وأخذن  بعيدًا.  به  يطوحن  وكدن  ففوجئن 

بفعل المخاط!
الغريب أنهن أعدن إليّ المنديل في نهاية الحصة، دون أي تعليق!

لكن مندياًل آخر في شبابي عوض غرارة المنديل القديم.
عنوانها  لي  قصة  من  المنديل  هذا  جميل  عن  يعبر  مقطعًا  هنا  أنقل  أن  في  وأرغــب 

»تصفية حساب«:
االنتباه حينها، كنت  يثير  أمر لم يكن ال  »حين كنا نسير معًا في شوارع طرابلس، وهو 
أحب  وكنت  ظاهرا،  بكائك  يكن سبب  لم  نشيج.  دون  دموعك  تنهمر  البكاء.  في  تشرعين 
تجيبي.  ولم  سألتك  ربما  بكائك.  عن سبب  أسألك  أكن  لم  لذا  لحزنهم،  الحزانى  أترك  أن 
حينها  أحاول  )كنت  دموعك.  فيه  تمسحي  كي  نظيفًا  مندياًل  منحتك  مرة  ذات  ألح.  لم  لذا 
االحتفاظ بمنديل نظيف(. اليوم التالي أعدته إليّ مغسواًل ومكويًا، ومعطرًا. تغلغل العطر 
في روحي. ما زال حتى اآلن في ذاكرتي وأنفي. كان الطاغي فيه عبق المشمش. أحب عبق 

المشمش«.
بين  والوصال  التواصل  في  رغبة  رسل  هي  حيث  من  العاطفي  المناديل  دور  إلى  نعود 

المحبين.
التواصل  تمنع  التي  المتشددة  المحافظة  المجتمعات  به  اختصت  المنحى  هذا  أن  يبدو 
العربية،  األغاني  به  حفلت  لذا  والزواج.  المباشرة  القرابة  خارج صالت  والنساء  الرجال  بين 

وتفنن شعراء األغنية العرب في التغني بدوره هذا ورصد دالئله ورموزه.
التي  الحريري،  أحمد  الراحل  الليبي  الغنائي  الشاعر  أغنية  تعتبر  الشخصي،  اعتقادي  وفي 

غناها المطرب الراحل أيضًا سالم قدري، التي يرد فيها:
»منديلها الوردي.. تذكارها عندي

وين ننشده عليها.. يتنفس افيدي«
لم  إن  للمنديل،  العاطفي  بالجانب  التي حفلت  العربية  األغاني  وأرهف، وأعذب  أبلغ،  من 

تكن أروعها قاطبة.

في تقديري أن مصر - وحدها - »هبة النيل« حقيقة ليست كاملة، فال أعتقد أنه ثمة حاجة للتذكير 
بأهمية دور مصر في أفريقيا والعالم العربي، الذي، على نحو ما، هو أيضًا هبة النيل. ولو تدبرنا في 
الوجهة التي اتخذتها الهجرات العربية، واألخرى المغاربية، لتأكد لنا أنها كانت بسبب النيل، أو البحر 
الليبيون، الذين يشكلون حوالي 15 مليون من مصريين تعود أصولهم  العذب، مثلما كان يسميه 
إلى ليبيا. ولو فكرنا، أيضًا، في الوجهات التي اختارها النازحون من الربيع وأيضًا الشتاء العربي، لتأكد 
لنا أنهم أيضًا »هبة النيل«، وهم على بعد آالف الكيلومترات من هذا النهر الخالد. فهل نعرف جمعيا 

حكاية هذا النهر العظيم؟
حسنًا، فلنتبع قطرة ماء تنحدر من ارتفاع حوالي ألفي متر نحو بحيرة »تنجانيقا«، وهي األكبر في 
أفريقيا، وثاني أقدم وأكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، وأيضًا ثاني أعمق بحيرة في جميع الحاالت 
النيل  ينطلق  ومنها  العالم،  في  العذبة  للمياه  بحيرة  أطول  وهي  في سيبيريا.  »بايكال«  بحيرة  بعد 
البحر األبيض المتوسط بعد رحلة طولها 6680 كيلومترًا  األزرق. وتنتهي رحلة هذه »القطرة« في 
على شط بحر دمياط؛ حيث يكثر في موسمه نوع من السردين يسميه الدمياطيون »السهيلية« التي 
تتجمع حول مصب نهر النيل باعتبار أن المياه هي األقل ملوحة في البحر األبيض المتوسط، فتهاجر 

سنويًا إليه لتضع بيضها!
هذه القطرة يعتمد عليها في مصر وحدها أكثر من 110 ماليين غير الزوار والمقيمين والنازحين 
إثيوبيا  بين  ما  متوزعين  إنسان  مليون  خمسمائة  حوالي  من  جزء  وهم  والمُهجرين،  والمهاجرين 
والسودان ومصر. نهر النيل في مصر ورد ذكره منذ 7000 سنة في التاريخ الفرعوني، وكانوا يتقربون 
إليه بإهدائه عروسًا عذراء جميلة، وما زالوا حتى اآلن يهدونه دمية تُعرف باسم عروس النيل، عندما 
ارتفاع منسوبه لسبب ما، وبسبب أهمية هذا المنسوب يسجله المصريون بانتظام منذ سنة  يتأخر 
بحيرة  في  يتجمع  األبيض،  النيل  واألزرق.  األبيض  نهرين  من  يتكون  النيل  ونهر  ميالدية.   641
فيكتوريا، ويندفع نحو السهول المنبسطة، نحو السودان فيما ينحدر النيل األزرق من ارتفاع 2750 مترًا 
نحو بحيرة »تانا« في الحبشة، وال أحد يعرف منسوب فيضانه، باعتبار أنه سر إثيوبي! ويلتحم النهران 
في السودان وتتواصل رحلتهما نحو مصر، ومن شمال الخرطوم يلتحم بهما نهر عطبرة، الذي ينبع 
من إثيوبيا مستوفيًا حوالي سدس مياه النيل. ويواصل النهر رحلته، وفي القاهرة ليلة 17 يونيو يُقام 

احتفال ببداية زيادة منسوب ماء النهر.
في 15 مايو 1902 وقعت بريطانيا، التي كانت تحتل مصر معاهدة مع إثيوبيا، فرضت عليها بأال 
اتفاقية أخرى مع  أيضًا  إال بموافقتها! ووقعت  األزرق وروافده  النيل  تقيم أي موانع تحول بين تدفق 
النيل  النيل إال بموافقة مصر، ونظمت هذه االتفاقية توزيع ماء  تُقام أي حواجز لمياه  السودان بأال 
فيه  وقفتْ  الذي  األمر  وهو   ،1956 السودان، سنة  استقالل  وبعد  فنية محددة،  وفق جداول  بينهما 
في  يستشر  لم  أنه  السودان  أعلن  ولما  باستقالله.  مرحبة  وباركته،  السودان،  مع  كعادتها،  مصر، 
اتفاقية توزيع مياه النيل التي عقدت سنة 1929، ويتعين تعديلها، وافقت مصر وأصبح نصيبه خمسة 
أضعاف ما كان يحصل عليه قبل االستقالل؛ كان ذلك عندما كان تعداد مصر حينها 17 مليونًا، واآلن 
يصل تعداد مصر حوالي 110 ملون، وما تزال حصة مصر كما هي، واألدهى أنها قد تنقص جراء هذا 
السد! ناهيك أن مصر، وبناء على اتفاقية بينها وبين السودان؛ بسبب تداعيات السد العالي، عوضت 
المصرية،  الجنيهات  مليونًا من  قدرها خمسة عشر  بقيمة  تشييده  السودانيين جراء  من تضرر من 

وتأسيس مجلس مشترك بين الدولتين يشرف على هذه االتفاقية.
قد يكون ما ذكرناه تلخيصًا مكثفًا لهذا النهر الخالد، وما كان أحد يهتم بهذه التفاصيل القديمة 
التي تنظم »الحياة« لماليين البشر متجاورين منذ آالف السنين، فال أحد مهما بلغ طغيانه يحرم أخاه 

اإلنسان إكسير الحياة بالمعنى الشامل لما تعنية كلمة »الحياة«.
جاف،  بلد  فمصر  النيل،  أرض  دعامة خصوبة  وهي  يغمر ضفافه،  النيل  السنين وطمي  آالف  منذ 
يعتمد على النيل في الحصول على كل قطرة ماء عذب لإلنسان والحيوان والنبات. وعلى ضفاف النيل 
بشريط طوله حوالي 1000 كيلومتر وعرضه حوالي 1500 متر، في هذا الشريط يعيش أكثر من 110 
إليه في هذا  الماء مثل حاجة أي كائن  الكائنات الحية تحتاج إلى  ماليين إنسان، وماليين أخرى من 
الكون. وال أحد بمقدوره أن يتكهن ماذا سيحدث لمن يحول بين الماء وبين هذه الكائنات، فما بالك 

باإلنسان، خصوصًا أن هذا اإلنسان سليل أقدم حضارة في التاريخ.
هذه األيام يعلو صوت تعنت، بصورة واضحة، وال يخفى على أحد أنه ليس صوتًا يريد أمن واستقرار 
المنطقة، وإنما صوت دوافع، لألسف الشديد، تغيير التاريخ، وطمسه وخلق فوضى في منطقة أصبحت 
محل أطماع، أكثرها خطورة تغيير ديمغرافية مكان تسعى إليها فئة ترى أن اآلية الكريمة التي تنص: 
ا دَخَُلوا عََلىٰ يُوسُفَ آوَىٰ ِإَليْهِ َأبَوَيْهِ وََقاَل ادْخُُلوا مِصْرَ ِإن شَاَء اللَّ آمِِنينَ«، برؤية  »َفَلمَّ

غير التي أنزلت من أجلها.
أكاد  التوراة. وعلى ذلك  ُذكرت في  التي  األربعة  أنهار جنة عدن  أحد  يعد  الذي  النيل،  ومصر هي 
أجزم بأن مشكلة سد النهضة، ليست مشكلة مصرية فقط، وإنما مشكلة عالمية، ال تختلف كثيرًا عن 
المشاكل التي تسببت في قيام الحروب العالمية! ومع ذلك كله تظل إثيوبيا متجاهلة هذه الحقوق 

التي تقرها القوانين الدولية.
أاّل تتفقون معي أن مشكلة سد النهضة، وتعالي إثيوبيا، وتجاهلها طلبات مصر والسودان ليست 
مشكلة هذين القطرين المسلمين العربيين فقط، وإنما مشكلة العالم العربي كله بمختلف دياناته، 

وأيضًا قناعاته وتوجهاته.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

هي هنا لكن أمرها هناك!
أحمد الفيتوري

الــقــارة  اكتشاف  مثلما  بغتة،  اكتشافها  تــم  كأنما 
ظن  حيث  الــبــدء؛  فــي  أمــرهــا  التبس  التي  الــجــديــدة، 
جديد،  طريق  بواسطة  الهند  وصــل  أنــه  كولومبس، 
الواقع،  لألمر  االستسالم  على  أجمعوا،  أخير  وأهلها 
األيام،  تذكر  هناك.  أمرهم  لكن  هنا  جمعا:  بهم  فإذا 
آلهة  البيض  القادمين  ظنوا  الجديدة،  القارة  سكان  أن 

وخنعوا. فسجدوا 
آلهة  كما  صــارا  بوتن،  وفاغنر  ــان،  أردوغ جند  هكذا 

أمريكا!
القفز  كما  هو  أخر،  بشطح  الليبيين  أصاب  الشطح  هذا 
الديمقراطيين  وأخرى،  لحظة  بين  باتوا  حيث  الهواء؛  في 
يذكر  ما  غــدًا؟  فاعلون  هم  ما  تفاصيل:  في  الغارقين 
أحالمه،  في  يغط  به  فإذا  البيض  ملك  من  جحا،  بقصة 
دواليك جحا  بيضًا، هكذا  ولد  ما  دجاجًا،  البيض  جعل من 
حتى  أوهامه،  في  يستجد  كان  ما  فالدجاج،  البيض  يبيع 

آفاق بغتة من أضغاث أحالمه، وقد تكسر بيضه.
زرافات  يحج  منه،  الغربي  خاصة  العالم،  أن  الغريب 
بقليل:  قبله  عندهم  كانت  ما  طرابلس،  إلى  ووحدانا 
لم  التي  فليبيا  الشرعية.  غير  والهجرة  ــاب  اإلره نبع 
منتج  جهنم،  وادي  إلــى  عندهم  تحولت  قبل،  يعرفوا 
صارت  فجاءة،  المحج  أصبحت  هذه  ليبيا  والثبور.  الويل 
في  المفقودة  القارة  أطلس،  بمثابة  تكون  فقد  المأمول، 

اإلغريقية. األسطورة 
األساس  حجر  عن  تتحدث  أخرى،  إغريقية  أسطورة  ثمة 
منسيًا،  نسيًا  طويل  لزمن  ليبيا  بدأت  هكذا  المنسي، 
بها  وإذا  وبها،  فيها  تشتت  لشعب  وطنًا  بها  إذا  ثم 
غيرها،  ومن  أبنائها،  من  وكل  المفقود.  الكنز  لآلخرين 
اآلن  فالكل  الضياع.  ذا  من  إنقاذها  على  يتداعكون 

أشار  من  الطفل:  أنه  يدعي  وكل  السالم«،  »فيلم  بطل 
كولومبس  تعرف  ال  هذا،  من  أنت  لهذا  الملك.  عري  الى 
األمريكية من  أم  اللبناني،  العروبة  أصيل  أهو  ليبيا هذه، 

ذيله؟ من  بالثعلب  أمسكت 
هكذا  أحــالمــه،  وكنز  المستقبل  بــوابــة  اآلن  ليبيا 
ذا  إن  حتى  كهذه.  مقولة  الجميع  يتبادل  عجل،  على 
في  أشاهد  التي  فليبيا  ظاهر،  باستعجال  ولد  المستقبل 
فيه  عانت  بعيد،  ماٍض  وال  قريب  ماٍض  دون  غدت  التو، 

الخراب. وازدهار  اإلهمال 
بغتة  يجيء  ال  ما  المستقبل،  وأستغفر  هذا  قولي  أقول 
ونسيانه.  طيه  يمكن  سبقه  ما  أن  وال  عجل،  على  وال 
نزر  وبعد  قبل  لكنه  ومشتهى،  طيب  أنجز  ما  أن  المؤكد 
حتى  األكثر،  هو  يجب  ومــا  يجب،  ما  يجب  لــذا  ضئيل. 
طويلة  مهمة  والطي  السواد.  الناصعة  الصفحة  نطوي 
اآلمال  وال  لـ«هنا«،  الطيبة  النوايا  بها  تقوم  ال  وعسيرة، 
في  ساهم  من  الـ«هناك«،  عليها  يراهن  التي  العظام 
السالم،  أصحاب  مقاعد  الرئيسة.  بالحصة  ليبيا  بالء 
تعيش  وحــدهــا  بــاألمــانــي  ليس  لكن  فاضلة،  مقاعد 
من  صارخة  عالمة  الـ«مرتزقة«،  مثلما  فـ«فاغنر«  ليبيا، 
عليه  أراهــن  ما  اإلرادة،  تفاؤل  نعم  يجب.  ما  صعوبات 

الطريقة، ولكن... وأنه  الطريق  كثيرا، يمهد ويعبد 
الغيوم  تحملها  ما  كالصاعقة،  التي  تلكم  ولكن،  آه من 
حروب  أسميتها:  مما  بعد،  ليبيا  ــواء  أج بها  الملبدة 
إن  التي  الحروب  هذه  الحرب.  أثار  أسوء  هي  ما  السالم، 
الخيط.  بإطالة  اإلبرة  تضيع  الطاولة،  قلب  تستطع  لم 
الذهبي،  العجل  فالمال  والمال،  والجهد  الوقت  تبدد 
المال،  بيت  صاحب  رأسهم  وعلى  ليبيا،  ساسة  يعبد  ما 
الليبيين  على  هذا  الزرع/النفط. من  بيت  وخصمه صاحب 

المعبود:العجل  باإلله  يكفروا  وأن  النواجذ،  على  العض 
الجماهير!،  عصر  بعد  النهابة  عصر  كرس  ما  الذهبي، 

الحقل. بـ«العجل« وحده يبنى صرح  فليس 
المالحظ أنه، كما في عصر الجماهير، في عصر النهابة، 
الليبيين!،  المساكين  على  الطاولة،  فتات  توزيع  يــراد 
ويزيد  قــرن  نصف  من  العظيم«  »الفاتح  بشرهم  من 
باخراجهم من حال )الدوادة(: »كان القذافي عقب انقالبه، 
ليبيا مغبونا،  بأنه ترك جنوب  الملكي،  النظام  يتاجربهجوا 
الملك  فيما  القليلة،  الصحراوية  البحيرات  دود  يأكل 
الذهب  بحر  الجنوب،  أرجــل  تحت  من  نهبوا  وحاشيته، 

األسود«.
قلعة  بوابة  عند  يتداعك  معا،  هما  أو  وقبل  أو  وبعد 
التي  البالد،  إعمار  في  المساهمة  يريدون  من  العاصمة، 
من ساعة كانت على شفة حفرة من اإلفالس، وفي ساعة 
إن  حتى  زاد  فنفطها  بالكنوز:  الحفرة  هذه  امتلئت  أخرى 
حتى  ستضيء  فكميته  غازها  أما  القرن،  تجاوز  احتياطه 
الكواكب المظلمة، أضف ما استجد من ذهب أصفر، يزيد 
»اليورانيوم«،  العظمي  النار  إليه  مضافًا  نصاعة،  األسود 

دفء السلم ومنهي الحرب!
التريث غير المطلوب. الندامة كما في  العجلة  لكن في 
لكن في كل األحوال ال تبتسم إلنك ليبي وال تبتئس.

جحا،  حلم  من  تستيقظ  الساعد،  تشمر  أن  عليك  لكن 
اللبن في الصيف. من ضيع 

لكن أخيرًا: إن المليون خطوة تبدأ بخطوة،
البداية،  تكون  بمليون خطوة، خاصة حين  لكن خطوة 

وأي بداية،
المدافع، تقريبًا سكتت  بعد 
السالم. لكن تكلمت حروب 

توقعها  التي  السيناريوهات  سرد  المقالة  هذه  في  أستأنف 
 2008 2025: رؤية استشرافية« المنجز في العام  »مشروع ليبيا 
)سابقًا(  قاريونس  بجامعة  واالستشارات  البحوث  مركز  بواسطة 
أمين  جبريل،  محمود  الدكتور  إشــراف  وتحت  بنغازي،  جامعة 
التي  الرؤية  هذه  أفضت  حيث  آنذاك؛  الوطني  التخطيط  مجلس 
عن:  مدونات  عدة  نشر  إلى  وطنيون  ودارســون  بُحاث  أعدها 
النهائي  والتقرير  المستقبلية،  والسيناريوهات  القطاعية،  التقارير 
مفهوم  يتناول  العالمي،  للمسرح  بقراءة  أجزاءه  يستهل  الذي 
واستحقاقات  وتجلياتها،  ومؤشراتها  دينامياتها  ويحدد  العولمة، 
الليبي  للمشهد  قــراءة  التقرير  يعرض  كما  بيئتها.  في  البقاء 
والخبرات  منها،  يعاني  التي  االختالالت  ويرصد  )آنذاك(،  المحلي 
األوضــاع  التقرير  م  يُقوِّ أن  وبعد  بها،  يحفل  التي  والخمائر 
هذا  إليه  يفضي  بما  المعولمة،  البيئة  ضوء  في  الراهنة  المحلية 
التي  الفجوة  لحجم  وتقدير  الليبي  للمشهد  التقويم من موضعة 
واستعراض  العولمة،  استحقاقات  عن  الراهنة  األوضاع  تفصل 
المستقبلية  والتحديات  توظيفها،  يتعين  التي  الكامنة  لإلمكانات 
لمستقبل  استشرافية  قراءة  يضع  إليها؛  االستجابة  يتوجب  التي 
أن  يتوجب  الــذي  اإلنساني  األمــن  مجتمع  طبيعة  تحدد  ليبيا 
التقرير  أن يعرض  إلى  الفجوة، وصواًل  لتجسير هذه  إليها  نسعى 
أهداف  إلى  الحقًا  تترجم  أن  يفترض  للرؤية،  مركزة  خالصة 
مسارات  ثالثة  إلى  يشير  أجزائه  آخر  وفي  محددة.  استراتيجية 
ممكنة يعرض كل منها في شكل سيناريو لمستقبل ليبيا: واحدٌ 
الراهنة  األوضاع  الستمرار  محتملة  وتداعيات  ديناميات  يرصد 
ثقافة  لتبني  محتملة  وتداعيات  ديناميات  يرصد  وآخر  )آنذاك(، 
المستدامة، وثالث يرصد ديناميات وتداعيات  والتنمية  النهوض 
الذي  االحتواء  سيناريو  أو  األفعال،  ردود  سياسة  لتبني  محتملة 
وقتها  المرجح  كان  جهة،  من  ألنه،  المقالة؛  هذه  لب  سيكون 
اإليجابي  للمسار  سياسية  إرادة  توافر  عدم  سياق  في  بقوة 
تفكيك  صوب  تذهب  دينامياته  ألن  النهوض  بثقافة  المتعلق 
تفعيله  تم  الذي  المسار  أخرى هو  القائم، ومن جهة  النظام  بنى 

المتعاقبة  الحكومات  عالقة  يخص  فيما  النظام  سقوط  بعد 
إيهامه  أو  بالهبات  رشوته  ومحاوالت  المجتمع  مع  المتزامنة  أو 

بالوعود البراقة كسبًا للوقت.
الراهنة  األوضاع  استمرار  سيناريو  حدوث  احتمال  أن  باعتقاد 
التشاؤم،  في  يسرف  فاألول  ضئيل،  النهوض  ثقافة  وسيناريو 
قوي  ثالثًا  مسارًا  الرؤية  تعرض  التفاؤل،  في  يمعن  والثاني 
تشكك  التي  الموضوعية  االعتبارات  بعض  إلى  بالنظر  األرجحية، 
إرهاصات  في  تحديدًا  تتمثل  الراهنة،  األوضاع  استمرارية  في 
ثقافة  سيناريو  حدوث  دون  الحول  في  تسهم  قد  وأخرى  التغيير، 
النهوض والتنمية المستدامة، أهمها وجود مراكز قوى ومصالح 
السيناريو. وتشمل ديناميات سيناريو  وحرس قديم يتهدده هذا 

االحتواء ما يلي:ـ
والخارجية.  الداخلية  بالضغوطات  واألفعال  السياسات  ارتهان 
إصالحات  إجــراء  دون  اقتصادية  إصالحات  إجــراء  على  التركيز 
للدخل  وحيد  كمصدر  النفطي  القطاع  هيمنة  استمرار  سياسية. 
الطابع  بروز  القطاع.  هذا  في  األجنبي  االستثمار  حجم  وزيــادة 
الممانعة  األيديولوجية  األطروحات  مع  التعامل  في  البراجماتي 
المعولمة،  البيئة  في  بحذر  االندماج  من  أكبر  قدر  مع  للتغيير، 
االتصال.  وسائل  على  التركيز  مع  التقنية  على  نسبي  وانفتاح 
الخارجية،  للتوجهات  النسبية  لــألوزان  موضوعية  أكثر  تقدير 
والخدمات  التحتية  والبنية  والصحة  التعليم  على  اإلنفاق  زيادة 

االجتماعية المتصاص االحتقان.
مؤقت  »استيعاب  في:  فتتمثل  السيناريو  هذا  تداعيات  أما 
للتغيير.  الداعمة  الشرائح  على  جزئي  وحفاظ  الداخلي  لالحتقان 
الفساد  إنتاج  إعادة  غيرها.  دون  قطاعات  في  تغييرات  إحداث 
المصالح.  وأصحاب  المتنفذين  من  جديدة  شرائح  وظهور 
اقتصاد  ازدهار  ودورها.  الدولة  توجهات  حول  الخالف  استمرار 
النظام  العولمية على  الضغوطات  تزايد  الموازية.  والسوق  الظل 
معدالت  وتزايد  المعيشة  في مستويات  تحسن طفيف  السياسي، 
بإصالحات  القيام  وفي  الدستور  إصــدار  في  التلكؤ  التضخم. 

المطالب  تزايد  واالتكالية.  االستهالك  ثقافة  استمرار  مؤسسية. 
الصحة  على  االنفاق  مستويات  ارتفاع  السياسية.  بالمشاركة 
توافق  وعدم  والعلمي،  التقني  مضونها  في  تغيير  دون  والتعليم 
معدل  وتفاقم  العمل  ســوق  متطلبات  مع  التعليم  مخرجات 

البطالة«.
واقتصادية  مجتمعية  أزمــات  التداعيات  هــذه  تثير  »قــد 
بخلق مجتمع مدني  الطويل  المدى  على  لها  يستجاب  وسياسية، 
تنوعًا،  أكثر  واقتصاد  السياسية،  المشاركة  وزيادة  فاعلية،  أكثر 
إرباكات مجتمعية  وقانون أكثر سيادة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى 
ال يمكن التحكم فيها، وإلى حدوث تفكك اجتماعي وعجز الدولة 

عن االستمرار في استيعاب االحتقان االجتماعي.
استمرار  سيناريو  شــأن  هــذا  في  شأنه  االحــتــواء،  سيناريو 
األوضاع الراهنة، يتناقض أساسًا مع مفهوم »الثورة المتجددة«، 
الراهن، وهي  اإليجابي ال تستسلم الختالالت  فالثورة بمفهومها 
فعل وليست ردة فعل، ومفهومها، وإن تضمن استعدادًا مستمرًا 
كونه  بها،  يرتهن  ال  فإنه  تغيرات،  من  يطرأ  لما  لالستجابة 
تتطلع  وشاملة،  حاسمة  جذرية  تغيرات  إحداث  سياسة  يتبنى 
األفعال  ردود  والرفاه، عوضًا عن  والحرية  العدل  قيم  تحقيق  إلى 
يتعين  النهاية  االحتواء. وفي  االنحياز لسيناريو  التي يعول عليها 
الساحتين،  على  تطرأ  قد  التي  المتغيرات  االعتبار  في  نأخذ  أن 
المحلية والدولية، التي قد تؤثر في ديناميات وتداعيات سيناريو 
المفترض  من  والتي  الرؤية(؛  له  خططت  )الذي  النهوض  ثقافة 
لها.  واالستجابة  معها  للتكيف  استعداد  على  الرؤية  تكون  أن 
ضمان  في  تسهم  سوف  الرؤية  عليها  تنهض  التي  »فالركائز 
يضفي  المتغيرات  تلك  اعتبار  أن  غير  بالطوارئ.  االرتهان  عدم 
قدر  والجزم،  القطع  عن  بها  وينأى  الظني  طابعها  الرؤية  على 
لتوجهات  واالمتثال  التفاؤل  في  اإلســراف  تهم  عنها  يدفع  ما 
الذي  المجتمع  تحقق  ألن  ضمان  هناك  فليس  النزعة،  طوباوية 
تصبو إليه، ألنه قد تكون هناك أسباب نجهل في الوقت الراهن 
المجتمع.  هذا  استحقاقات  إيفاء  دون  الحول  في  تتضافر  هويتها 
ثم إن كل وضع اجتماعي يخلق مشاكله التي قد يصعب التكهن 
النهوض  ثقافة  سيناريو  حظوظ  أن  يبدو  ذلك،  على  بطبيعتها. 
األوضاع  استمرار  سيناريو  حظوظ  من  أوفر  المستدامة  والتنمية 
اإلنساني  األمن  مجتمع  تحقيق  في  االحتواء  وسيناريو  الراهنة 

الذي تطمح إليه هذه الرؤية«.
التعليق  في  تذكر  أن  يجب  التي  المهمة  المالحظات  من 
اإلنساني،  األمن  مجتمع  عن  الحديث  تكرار  ذكره،  سبق  ما  على 
األمن  توصيف  من  انطلق  الرؤية  في  أساسي  مفهوم  وهــو 
»األمن  مفهوم  الرؤية  وتحدد   ، فقط  نظام  أمنَ  بكونه  آنذاك 
الوطن  أمن  فحسب  يعني  األمن  يعد  »لم  يلي:  كما  اإلنساني« 
النظام  أمن  وال  عداها،  ما  على كل  ويعليها  يرعى مصالحه  الذي 
األمن  وبعده،  ذلك  قبل  لكنه،  الدولة،  شؤون  يدير  الذي  الحاكم 
الشرعية  الوطن وواهب  المواطن، ضامن مصالح  أمن  اإلنساني، 
إطار  على  قائم  سياسي  أمن  إنه  الديمقراطي:  حكمه  لنظام 
وآلية  العامة  السلطات  واختصاصات  بنى  يحدد  قانوني  مرجعي 
ويعزز  القضائية  السلطة  استقاللية  ويضمن  للسلطة،  تداولها 
استحقاقات المواطنة والمشاركة«، وفوق ذلك هو أمن اقتصادي 
وأمن صحي وبيئي وأمن اجتماعي يؤمن للمواطن تعليمًا نوعيًا؛ 

لتحقيق ذاته وتحفيز ما يكمن فيه من قدرات ومواهب.
فيما  المتجددة  الثورة  أو  الثورة  مصطلح  ذكر  الثاني  الجانب 
إعداد  فريق  داخل  الحوار  من  الكثير  أخذت  نقطة  وهي  سبق، 
النهوض  سيناريو  لتحقيق  السبيل  بأن  ضمنيًا  وتشي  الرؤية، 
هو الثورة مع إدراك أن ال إمكانية ألن يقوم أي نظام طاعن في 
الذي  الوحيد  الجزء  هو  هذا  وربما  نفسه،  على  بالثورة  السلطة 
الثورة  مفهوم  أن  غير  الجذري،  التغيير  هذا  إمكانية  تحسس 
في  بالكثير  تعد  ال  التاريخ  يخبرنا  كما  الثورات  ألن  غائمًا؛  كان 
الواقفة  القائمة  البنى  تهشم  أن  فضيلتها  أن  غير  األحالم  إنجاز 
تتوقف  حين  المستقبل  به  يتكفل  والباقي  الطموح  أمام  عثرة 
المعرفة  وعبر  العلمي  والتخطيط  الرؤى  عبر  العمل  ويبدأ  الثورة 

والكفاءات. ولكل استحقاق وقته المناسب.
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للمحفوظات  الليبي  المركز  بقاعة  اقيم 
أصبوحة  ــد،  األح التاريخية،  والــدراســات 
العربي،  المخطوط  بيوم  احتفاء  ثقافية 
بالخصوص،  ــات  ــ ورق ــاء  ــق إل تضمنت 
فهارس  يبين  المركز  إلصــدارات  ومعرضا 

مخطوطاته المصورة.
وذكر الدكتور محمد الجراري، مدير عام 
أن »هذه  بالمناسبة،  له  كلمة  في  المركز 
المؤسسة خلقت في كبد؛ ألنها بنيت على 
بعيدا  الجماعي،  والعمل  المأسسة  قيم 
ببعض  معرفا  والفردية«،  الشخصنة  عن 
خالل  المركز  خاضها  التي  التحديات 
والجمع  التأسيس  معارك  منها  مسيرته، 
الليبية  والمخطوطات  الوثائق  لخزنة 
لمعركة  إضافة  عليها،  الحفاظ  ومسؤولية 
القانون، وتبقى مسألة الرقمنة التي يعمل 

المركز على انجازها اآلن.
اإللحاح  كان  كله  ذلك  أثناء  أنه  وأوضح 
للبيت،  خرساني  كهيكل  القانون  على 
امتدت  بالخصوص  مــحــاوالت  وقــدمــت 
بالقانون  وتوجت   ،1977 العام  منذ  زمنيا 
أعطى  والـــذي   2012 لسنة   24 رقــم 

األرشيف  على  الكاملة  الــواليــة  للمركز 
على  احتوى  كما  الليبية،  والمخطوطات 
مضمونها  يهدف  مــادة؛  وستين  اثنتين 
باستعادة  الكفيلة  اإلجـــراءات  اتخاذ  إلى 
الوثائق ذات األهمية التاريخية من الخارج، 

وإجراء البحوث والدراسات التاريخية.
اليزيدي،  حسين  الدكتور  تحدث  وفيما 
أبوالئحة،  عبدالمنعم  الدكتور  عن  ممثال 
والثقافة  للتربية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
الــداللــة  أهمية  ــى  إل مشيرا  والــعــلــوم، 

العربي،  للمخطوط  والتاريخية  المعرفية 
اللجنة  رئيس  أرحومة،  علي  أشارالدكتور 
مضمون  أن  ورقته،  في  للثقافة  الدائمة 
بتراثنا  الوعي  أهمية  ترسيخ  االحتفاء 
العربي  المخطوط  فيه  يمثل  الذي  الليبي 
بمختلف  الوطنية  هويتنا  ركائز  ــدى  إح
مشددا  وإسالميا،  وعربيا  محليا  تمثالتها 
المخطوطات  تــكــون  أن  ــرورة  ضـ على 
في  حيويا  ــزءا  ج بالدنا  في  المحفوظة 
وجوب  الــى  إضافة  المعاصرة،  ثقافتنا 

وأنواعه  بالمخطوط  المسؤولين  اهتمام 
للجهات  والمادي  المعنوي  الدعم  وتوفير 

والمؤسسات الوطنية.
قسم  رئيس  الشريف،  إبراهيم  وأكــد 
شرعوا  أنهم  بالمركز،  المخطوطات 
التوثيق  مشروع  تنفيذ  في  ــوام  أع منذ 
حفظ  بهدف  المناطق؛  بين  اإللكتروني 
عبر  والمخطوطات  الوثائق  من  رصيدها 
الرقمي،  والتصوير  الضوئي  المسح  تقنية 
إلكترونية مطابقة  توفير نسخ  عالوة على 
متفرقة  أمــاكــن  فــي  وحفظها  لــأصــل، 
وكذا  الوثائق،  أخطار  ضد  وقائي  كإجراء 
الدراسات  وطلبة  الباحثين  حاجة  تلبية 
على  مــصــورة  بنسخ  بتزويدهم  العليا 

أقراص ليزرية.
يعمل  المركز  أن  الشريف  ــح  وأوضـ
المواد  تحويل  في  يتمثل  آخر  منجز  على 
إلى  الميكروفيلم  بكرات  على  المصورة 

أقراص ليزرية مضغوطة.
مرئيا  عرضا  الفاعلية  برنامج  وشمل 
في  األرشيفية  وجهوده  المركز  لنشاط 
باختالف  المخطوطات  على  الــحــفــاظ 
القرن  منذ  الزمنية  وأعمارها  أنواعها 
عشر  السادس  بالقرن  ــرورا  م السادس 

حتى العهود القريبة.

عمل  إلى  البنامج  مقدمة  أشــارت  البداية،  في 
يلتحق  أن  قبل  ليبيا،  في  بالصحافة  الكوني 
ألف  وأنه   ،1970 موسكو  في  جوركي  بمعهد 
والنقد  الــروايــة  في  أدبيا  عمال   90 من  أكثر 
العالمية  الــجــوائــز  عــديــد  وحـــاز  والفلسفة، 
العام  الفرنسية  »لير«  مجلة  أن  كما  والعربية، 
عالميا  روائيا   50 أهم  ضمن  اختارته   ،2005
وترجمت  والعشرين،  الــحــادي  الــقــرن  ألدب 

أعماله ألكثر من 40 لغة.
التي  التيمة  وهذه  الصحراء  بمسألة  لنبدأ 

تميز كتاباتك.. ما سر انحيازك لهذا المقاربة؟
انحياز  هــو  بــل  انحياز،  هــذا  أن  أعتقد  ال 
يجب  مسائل  ــالث  ث ثمة  الــروايــة..  لقانون 
ال  أنا  أوال  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة  مراعاتها 
ألنها  بل  صحراء  بوصفها  الصحراء  إلى  أنحاز 
وهي  يسكنني،  الذي  والمكان  وواقعي  وطني 
عما  )اكتب  روائي  عمل  أي  في  األولى  الوصية 

تعرف(.
يقول  إلمالء  استجابة  الصحراء  مسألة  ثانيا، 
بل  واقعيا،  ليس  واقــع  الصحراوي  الواقع  إن 
أيضا  يحيا  أنه  أحدها  أسباب  لعدة  ميثولوجي 
العابر في طبيعة  اإلنسان  ميثولووجيا ألن  زمنا 
منزلة  يكتسب  أن  البد  الطبيعة  لهوية  تتنكر 
من  التحرر  وهــي  الــوجــود،  معادلة  في  أخــرى 
الميثولوجي..  الزمن  ــع  وواق الحرفي  الواقع 
حاجة  يلبي  الصحراء  إنــســان  السبب  لهذا 
ميثولوجي..  بعد  أيضا  الحرية  ألن  ميثولوجية 
رديف  هي  والحرية  الحرية  ــف  ردي الصحراء 
رديــف  أي  الــوجــود  لعبة  مــن  األقــصــى  للحد 
لهذين  تلبية  أعمالي  السبب  ولهذا  للموت.. 
أحد  هي  األسطرة  أن  إلى  باإلضافة  النداءين، 
عن  يغيب  ما  وهو  الروائي  العمل  قوانين  أهم 
هي  أرسطو  يقول  كما  اإلبــداع  غاية  كثيرين. 
باسم  والناطق  المخول  هي  الميثالوجية  الحجة 

الوجود في بعده الديني.
عمل  اإلبداعي  العمل  المطاف  نهاية  في 
هي  اإلبداعي  العمل  شــروط  مادامت  ديني.. 
ألن  دينيا  يصبح  فإنه  ميثولوجية  شــروط 
الكبرى  الــوجــود  أسئلة  ديــن..  الميثولوجيا 
األحاجي  هذه  كل  اإلنسان(   – )اهلل  دينية  كلها 
تقريرا  يكتب  فهو  ذلك  يعلم  لم  ومن  دينية 

وليس رواية.
عن  دفــاعــا  أعمالك  فــي  يــرى  مــن  هناك 
سياسية  أقلية  باعتبارهم  ــوارق  ــط ال
العالم..  في  المنطقة  هذه  في  وثقافية 

هل هذا مقصود؟

واقع  إلى  االنتماء  هو  اإلبداعي  العمل  شرط 
متخيل،  واقع  فهو  واقعيا،  يكن  لم  لو  حتى  ما، 
الواقع  ــدود  ح يصنع  أن  يــحــاول  مبدع  فكل 
كلمته  يقول  أن  ويحاول  فيه،  سيتحرك  الذي 
مــن خــاللــه، هــذا الــواقــع ورثــتــه عــن أسالفي 
انتماء  أيضا  لكنه  ميثولوجيا،  فقط  ليس  وهو 
أقدم  إلــى  تنتمي  عريقة  ثقافة  هــذه  هوية 
األصل  في  الهوية هي  ومسألة  العالم..  ثقافت 
إنساني  عمل  هو  هل  األولى،  بالدرجة  إنسانية 
من  اإلنسانية  عن  يتحدث  عمل  هو  حرفي..  أم 
وجــودي  ــع  واق عن  يتحدث  بعينها  أمــة  خــالل 
هو  مــحــدد  واقـــع  ــالل  خ مــن  شــامــل  إنساني 
ورؤيه..  تقاليده  له  واقع  وهو  الكبرى،  الصحراء 
صحراويا  أكــان  ســواء  بالسليقة  لغز  اإلنسان 

مالمح  إلى  تحتاج  الرواية  لكن  عمرانيا..  أم 
األسئلة  فإن  عام  بشكل  لكن  ما،  واقع  يحددها 
العمل  هــذا  خــالل  من  تطرحها  التي  الكبرى 

يجب أن تكون شمولية.
الذين  »جيرانك«  والمبدعون  الكتاب  من 

هم على مقربة من إبراهيم الكوني؟
أنتمي  أنا  العالم..  ثقافات  كل  إلى  أنتمي  أنا 
بين  وبالد  القديمة  ومصر  الطوارق  ألساطير 
ودانتي  وشكسبير  والهند  واليونان  النهرين 
كل  أستوعب  ال  لما  وماركيز..  وكافكا  وفوكنر 
وليس  التقنية  في  بهم  أستعين  لكي  هــؤالء 
مشتركة  فقضيتنا  واالنبهار،  التقليد  باب  من 

وهي قضية اإلنسانية الكبرى.
كتبت  إنتاجا،  الكتاب  وأسرع  أغزر  من  أنت 
أقل  في  و»التبر«  الحجر«  »نزيف  مثال  دررا 
لإلبداع  األساسي  الرافد  ما  شهر..  من 

لديك؟
أي  في  أموت  أن  ممكن  أنا  الموت..  ببساطة، 
الصحراوي  الواقع  هذا  في  أولد  لم  أنا  لحظة.. 
هذه  توجد  ولم  عبثا،  بالذات  الطوارق(  )واقــع 
السنين  آالف  عبر  المظلومة  المنسية  األمــة 
مسؤولية  ليست  وهــي  مسؤول  أنــا  إذا  عبثا، 
دوما  والخصم  وجــوديــة  بل  فقط  أخالقية، 
لن  لكنه  ــدر  ــق ال ــع  م صفقة  لـــدي  ــوت،  ــم ال
أحيا  أن  أضــمــن  أن  أستطيع  ال  يمهلني، 
محرك  أهم  بالعدم  اإلحساس  واحــدة..  لحظة 

لإلبداع.
ووصفتها  حساب  تصفية  الكتابة  إن  قلت 
والخالص  التحرر  مثل  ــرى  أخ بمفردات 

والتطهر.. هل لك أن تشرح أكثر؟
أنا  لذلك  الــدم،  نزيف  من  أقسى  الــروح  نزيف 

ينبغي،  كما  أنــزف  لكي  الزمن  مع  سباق  في 
خصمي  الزمن  ينبغي..  كما  أتحرر  أن  أستطيع 

وفي نفس الوقت صديقي إذا أمهلني.
المنطقة  نفس  فــي  يضعك  مــن  هناك 
يتحدث  من  وهناك  ماركيز..  مع  األدبية 
النقاد  هــل  ــز..  بــول ــول  ب فريدريك  عــن 
الغربيون اهتموا بك واحتفوا بك أكثر من 

النقاد العرب؟
ألن  وذلـــك  ــع،  ــواق ال فــي  أكــثــر  فهموني  بــل 
قابلة  رسالة  أطرحها  التي  اإلنسانية  األسئلة 
في  الغرب،  مثل  متسامح  أفــق  في  تنمو  ألن 
مسبقة  أحكام  فيه  العربي  واقعنا  أن  حين 
وتلقي  النقد  تعيق  محددة  وأيديولوجيات 

اإلبداع عموما.
اإلنسان  طبيعة  أن  الكوني  يعتقد  هل 

شريرة؟
إلى  تميل  اإلنسان  في  الطبيعة  الحال،  بطبيعة 
أن  إلى  حاجة  في  اإلنسان  شريرا...  تجعله  أن 
ذلك  ومع  الحياة..  قيد  على  يبقى  لكي  ينازع 
بأنه  مطلقا  اإلنسان  على  نحكم  أن  يمكن  ال 
هذا  أن  فــي  نثق  أن  يجب  بالعكس  شــريــر، 
صفقة  لدينا  خيرا..  يكون  أن  يمكن  اإلنسان 
البد  طرف،  واآلخــر  طرف  أنا  الوجود،  هذا  في 
لكي  العالقة  هذه  لبناء  تسوية  إلى  ننتهي  أن 

تكون جمالية وحقيقية.
إبراهيم  روايـــات  فــي  ــمــرأة  ال موقع  مــا 

الكوني؟
ــي؛  ــات رواي فــي  تتفوق  فهي  متفوق،  مــوقــع 
والمرأة  الــطــوارق  مجتمع  إلــى  أنتمي  ألنني 
ولهذا  معبودة..  هي  حرفيا  )معبودة(  فيه 
إلى  تنتسب  التي  الملل  من  الــطــوارق  فــإن 

لكن  المصريين،  وقدماء  كالعبرانيين  األم 
الزهدية  النزعة  تتغطى  المرأة  أتناول  عندما 
قاس  موقف  وهو  دينيا،  منها  الموقف  فيكون 
األولى..  للخطيئة  رمزا  باعتبارها  ما  نحو  على 
كإغواء  المرأة  ينهض شبح  حيث  كإغواء  المرأة 
اإلغــواء،  مقاومة  أحــاول  كلها  حياتي  في  وأنــا 
ــواء  اإلغ وإنما  فقط  الحسي  ليس  أغــواء  أي 
كل  ضالل..  دوما  والوجودي..اإلغواء  الجمالي 
الــرب،  مع  عالقتي  في  يعيقني  أن  يحاول  ما 
مباشرة  عالقة  أريد  يزاح،  أن  يجب  المثال،  مع 
عائق  ــا  دوم ــمــرأة  وال الــمــاورائــي،  العالم  مع 
لكن ألن  إغواء  ليس فقط ألنها  الحال  بطبيعة 
مشيئة  تنفذ  لكي  خلقت  هي  طبيعتها.  هذه 
يبدأ  وهنا  للروح  تغريب  والطبيعة  الطبيعة، 
تغوي  هي  وهنا  الولد  تريد  المرأة  الصدام.. 
حين  في  يستمر،  أن  الطبيعة  لنوع  تريد  ألنها 
الــروح..  مجد  على  الــروح  مديح  على  أراهــن  أنا 
الصدام..  يحدث  أن  البد  الحال  بطبيعة  هنا 
تنتصر  ولهذا  الحياد،  على  أقف  أنا  الرواية  في 
يتطهر  أن  يحاول  كإنسان  عقليتي  على  المرأة 

لكي يجد له حضورا في الروح.
رهن  واقــع  هو  العربي  اإلنسان  أن  تــرى 
كانت  سواء  نوعها  كان  أيا  األيديولوجيا، 
إال من رحم  أو دينية،  أو عنصرية  سياسية 
أن  كيف  أكثر  لنا  تشرح  أن  لك  هل  ربــي.. 

ثقافة كاملة لديها هذه المشكلة؟
واقعنا  أو  الحديث  تاريخنا  إلــى  نظرة  مجرد 
استطاع  مــن  الــجــواب،  ستجدين  الــحــالــي 
قصير؟  ــن  زم فــي  العربي  العالم  يخرب  أن 
نعيشها  التي  مآسينا  كل  األيديولوجيات.. 
نحن  األيــديــولــوجــيــات،  ــذه  ه مــن  ــت  أت اآلن 
خالل  مــن  التعثب  اعتنقنا  الشديد  لأسف 
مريض  المؤدلج  اإلنسان  األيديولووجيات.. 
بسبب  جحيما  نحيا  نحن  العالج..  إلى  يحتاج 

األيديولوجيات.
ما  في  تصريح  لديك  ليبيا،  في  يحدث  ما 
على  برهنت  التجربة  إن  قلت  ليبيا  يخص 
من  أفضل  كثيرة  شمولية  أنظمة  وجــود 
رواية  دللت  كما  كثيرة  ديمقراطية  أنظمة 
بجائزة  ــازت  ف التي  واســـع«،  حقل  »ذاك 

»نوبل«.. كيف ترى ذلك؟
العربي  العالم  كل  في  جرى  ليبيا  في  جرى  ما 
ثورة  على  دليني  سؤاال،  سأسألك  كله،  والعالم 
نحن  بالخير.  العالم  إلى  أتت  التاريخ  في  واحدة 
الديمقراطية،  ديكاتورية  عصر  نعيش  اآلن 
الحكمة  ثالثا  دليل..  خير  أميركا  في  يحدث  وما 
سياسي  واقــع  استبدال  الحمق  من  إنه  تقول 
نسفح  بحيث  محتمل  بواقع  سيئ  اجتماعي  أو 
في  حدث  ما  النتيجة..  هذه  نحقق  لكي  الــدم 
بالذات  وليبيا  ذلــك،  من  أســوأ  العربي  العالم 
نأت  لم  نحن  سيئ،  سياسي  واقــع  سبيل  في 
ذهبنا،  بل  دمــاء  ونزفنا  فقط  محتمل  بواقع 
وال  لها  أول  ال  دماء  وصرفنا  أسوأ  بواقع  أتينا 
من  يأتي  ــذي  ال التغيير  أن  يعني  هــذا  ــر..  آخ
يأتي  أن  التغير يجب  تغيير مزيف.  دائما  الخارج 
نفسه  من  اإلنسان  يغير  لم  إذا  الداخل،  من 
العظيمة »ال يغير اهلل ما بقوم  كما تقول اآلية 
أن  حاولت  إذا  بأنفسهم«..  ما  يغيروا  حتى 
ما  تغيير  العالم..  عليك  سينتصر  العالم  تغير 

بالنفس هو الحقيقة.
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 ،2019 ديسمبر  شهر  خــالل  بلندن،  تواصلت،  لقد 
شهر  ــر  أواخ وفــي  العرب،  للمبدعين  عالمية  مسابقة 
التشكيلي  الفنان  بفوز  المسابقة  جائزة  أعلنت  ديسمبر، 
بالجائزة  الــزوي  بركة  سعد  محمد  الرحمن  عبد  الليبي 
من  يبلغ  حينها  كــان  ــوء«.  ــوض »ال لوحته  عن  األولــى 
ببراك   1986 سنة  مواليد  من  فهو  عاما،   34 العمر، 
بالممارسة  والتشكيل  الرسم  في  موهبته  طور  الشاطئ، 

منذ الصغر.
ومدرسيه  أسرته  وتشجيع  والرسم،  لألوان  عشقه 
للفنون  الذهبية  »األنــامــل  منتدى  إلــى  ــاده  ق ورفــاقــه 
من  عدد  في  شارك  ومنها  الشاطئ،  بوادي  التشكيلية« 
 ،2007 العام  منذ  والدولية  المحلية  الفنية  المعارض 
ــن الــجــوائــز،  ونـــال عـــددا م
سنة  األول  الترتيب  منها 
المجلس  مسابقة  في   2010
الشاطئ،  بـــوادي  الــريــاضــي 
نال  نفسها  السنة  فــي  ثــم 
المسابقة  في  الثاني  الترتيب 
الرياضية  لأندية  الثقافية 
التي  ليبيا  مــســتــوى  عــلــى 
الــزاويــة.  بمدينة  أقــيــمــت 
كلية  مــعــارض  فــي  وشـــارك 
ببراك  والتقنية  الهندسة 
 2008 الــعــامــيــن  الــشــاطــئ 

و2010.
الثقافية  التظاهرات  شارك  الفنية،  رحلته  وبتواصل 
العامين  طرابلس  فــي  الــمــدرس  للنشاط  الختامية 
 ،2010 سرت  وفي   ،2008 بنغازي  وفي  و2009   2007
لطب  الخامس  الليبي  وبالمؤتمر   2014 سبها  وفــي 
للفنون  األول  والمعرض   ،2009 سنة  سبها  في  األسنان 
بطرابلس.   2009 سنة  ــى  األول ــه  دورت في  التشكيلية 
للفنون  األول  الليبي  الشباب  مهرجان  فــي  وكــذلــك 
الشاطئ  بــراك  ومهرجان  بمصراتة.  واآلداب  والثقافة 

التراثي الفني العامين 2019 و2020.
التشكيلي  الفن  فــي  المتخصصون  النقاد  يعتبر 
مستقبال  له  ويتوقعون  الوضوح،  جلية  واقعية،  أعماله 
على  يثنون  يعرفونه،  فالذين  المجال،  هذا  في  زاهــرا 
أدواته،  تطوير  في  الصادقة  برغبته  المدعومة  مثابرته 
بإعجاب  أعماله  إلى  يشار  سوف  أنه  نرى  مثلما  ويــرون 

وإبهار. وهذا ما نتمناه له.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

عبد الرحمن 
بركة الزوي

الذين يعرفونه 
يثنون على 

رغبته الصادقة 
في تطوير 

أدواته

إبراهيم الكوني: أنا في سباق مع الزمن لكي أنزف كما ينبغي

مركز املحفوظات التاريخية يحتفي بيوم املخطوط العربي
الوسط: عبدالسالم الفقهي

القاهرة: محمود الغول

في حوار مع »بي بي سي نيوز عربي«

وزارة الثقافة تدشن مجلة »تأنيث«

مجلة »تراث الشعب« 
تحتفي بعامها 

األربعني

دار الرواد تكشف بعض إصدارات 2021

المرأة  التي تصدر عن مكتب دعم وتمكين  السبت، مجلة »تأنيث«،  أطلقت، 
المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزيرة  بحضور  المعرفية،  والتنمية  الثقافة  بوزارة 
بلد  قاعة  في  أقيم  الذي  المجلة،  إشهار  حفل  وبدأ  عثمان.  توغي  مبروكة 
وفق  الوطني،  والنشيد  الكريم  القرآن  من  بآيات  الــوزارة،  مقر  في  الطيوب، 

صفحة الوزارة على »فيسبوك«.
بالمكتب  العاملون  بذلها  التي  المجهودات  الوزيرة  شكرت  كلمتها،  وفي 
اإلنجاز،  بهذا  سعادتها  مبدية  العمل،  هذا  إلظهار 
رسالتها  تؤدي  لكي  دعمها  في  االستمرار  مؤكدة 
و  دعم  مكتب  مديرة  وألقت  ألجلها.  صممت  التي 
عرضا  ضمنتها  كلمة  الصقر،  مها  المرأة،  تمكين 
بمجهودات  مشيدة  وتبويبها،  بالمجلة  تعريفيا 
ترحيبها  مبدية  الحلم،  لتحقيق  التحرير  فريق 
والعثرات،  األخطاء  لتفادي  والهادف  البناء  بالنقد 

حسب المنشور.
جديدة  إضافة  تعتبر  المجلة  هذه  إن  وقالت 
ريادية  قيادية  ليبية  امرأة  لكل  ومساحة  للثقافة، 

مبدعة ملهمة شاعرة وكاتبة.
وبرامج  لنشاطات  مرئيا  عرضا  الحفل  وشهد 

وخطط عمل مكتب تمكين ودعم المرأة.
العدد  إنجاز  في  المشاركات  على  التكريم  شهادات  وزعــت  الختام  وفي 

»صفر« من مجلة »ثأنيت«.
سارة  الكبرى  طرابلس  البلدي  المجلس  عضوة  من  كل  الحفل  وحضر 
األدباء  من  ولفيف  المحروق،  ربيعة  جادو  البلدي  المجلس  وعضوة  النعمي، 
العدل  ــي  وزارت من  بكل  المرأة  تمكين  مكاتب  مديراي  وبعض  والكتاب 
إدارات ومكاتب  المدني، ومديرو  المجتمع  وناشطات من  والرياضة،  والشباب 

ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

كشفت دار الرواد للنشر بعض إصداراتها للعام 2021 من الكتب في مختلف 
الدولة  »إصالح  وكتاب  العالم«  حافة  على  »امرأة  كتاب  بينها  ومن  الفروع، 

الفاشلة«.
منقسم«  عالم  بناء  إلعــادة  عملي  إطار   - الفاشلة  الــدول  »إصــالح  كتاب 
أبوشهيوه  عبيدة  مالك  العربية  إلى  نقله  لوكهارت،  وكلير  غاني  ألشــرف 

ومحمود محمد خلف.
أبوشهيوة،  مالك  الدكتور  من  كل  ينقله  الذي  السادس  الكتاب  هو  هذا 
الليبية  محمود خلف إلى العربية في نطاق تخصصهما كأستاذين بالجامعات 
الدول  توصيف  عن  المؤلفان  فيه  ويتحدث  السياسية،  والعلوم  مــادة  في 
خالصة  ويقدمان  واالنهيار،  الفشل  حاالت  من  الخروج  ومحاوالت  الفاشلة 
تجربتها في هذا المجال، كونهما عمال كمسؤولين في البنك الدولي، وتوليا 

مهمة المشاركة في مشاريع إصالح نماذج من هذه الدول
سلسلة  تعلن  اإلصــدار  بهذا  إنها  الكتاب،  مقدمة  في  ــرواد  ال دار  تقول 
الضوء  تسليط  هو  إليه،  تهدف  ما  وضمن  الدولة،  بناء  سلسلة  هي  جديدة، 
بناء  إلى  واالنهيار  الفشل  من  الخروج  استطاعت  التي  الناجحة  التجارب  على 

الدولة واالستقرار والتقدم.
المحامية  للكاتبة  قصصية  مجموعة  هو  العالم«  حافة  على  »امرأة  وكتاب 
كتبتها  قصيرة،  قصة   29 ويحوي  صفحة،   160 في  يقع  المقهور،  كامل  عزة 
أماكن  وكندا  ولندن  باريس  من  وكل  رأسها،  طرابلس مسقط  بين  المؤلفة 
تنقلها، تقول األديبة اللبنانية إخالص فرنسيس في إشارة نقدية زينت ظهر 
الليبي فقط، فهي  الموضوع  المقهور ال تطرح في قصصها  عزة  إن  الكتاب، 
الذي  الشرق  تحت ظروف  وإنسانية  اجتماعية  قضية  تعالج  الثقافات،  متعددة 
لتعالج موضوع  المبدعين،  أقالم  بالنابل وشتت  الحابل  اختلط  يجمعنا؛ حيث 

الرجل والمرأة.

في أصبوحة ثقافية

نحن اآلن نعيش عصر 
الديمقراطية ديكاتورية 

أنحاز إلى الصحراء ألنها 
وطني وواقعي والمكان 

الذي يسكنني

● األديب الليبي العالمي، إبراهيم الكوني

استضاف برنامج »بال قيود«، المذاع 
عبر »بي بي سي نيوز عربي«، األديب 

الليبي العالمي، إبراهيم الكوني، الذي 
تحدث عن الصحراء والميثيولوجيا 

والمرأة والواقع الليبي.

وهي  الــشــعــب«،  »تـــراث  مجلة  مــن   72 الــعــدد  ــدر  ص
العامة  الهيئة  عن  تصدر  محكمة  فصلية  مطبوعة 
وريث،  أحمد  محمد  الدكتور  تحريرها  يرأس  للثقافة، 

تعنى بالتراث الشفهي والكتابي.
مرور  بمناسبة  الخاص  عددها  في  المجلة  وتناولت 
الموضوعات  من  جملة  تأسيسها،  على  سنة  أربعين 
الشعبية  واألمــثــال  والفكر  اللغة  عوالم  في  الباحثة 
التاريخ  فضاء  في  لرواد  الكتابي  األثر  من  شواهد  ونشر 

واألدب.
مسيرة  إلى  العدد  افتتاحية  في  التحرير  رئيس  وأشار 
لركنين  وتبنيها   1980 سنة  النور  رأت  التي  المجلة 
المكتوب  التراث  وهما  العربية،  الثقافة  أركان  أهم  من 
مضيفا  بالعامية،  المتداول  الشفوي  والمأثور  بالفصحى 
األربعين  ــوام  األع خالل  الشعب  تــراث  »مــرت  بالقول: 
كانت  التي  الجهات  تقلب  من  فيها  عانت  بفترات 
والتغيير،  اإللغاء  بين  طباعتها  على  اإلنفاق  تتولى 
أكثر  وبدت  واصلت  ذلك  ومع  إصدارها،  تبعية  وتنازع 

إصرارا على االستمرار.
مقاال  ــدار  اإلص محتوى  من  األول  القسم  في  ونقرأ 
آخر  وهو  البوري،  وهبي  د.  بليبيا  القصيرة  القصة  لرائد 
تراث  عند  فيه  متوقفا   2010 سنة  رحيله  قبل  كتبه  ما 
الغربي،  القص  فن  في  وأثــره  العربي  القصصي  الفن 
العربي  األدبــي  التراث  أثر  إلغفال  مجال  ال  بأنه  منوها 
فجاء  الغربية،  القصة  كتاب  عند  االستلهام  ظاهرة  في 
جذور  عن  أعماقه  في  يعبر  عندهم  القصصي  السبك 

القصة ومحاكاتها.
للكاتب  تحليلية  محاولة  الثاني،  القسم  في  ونطالع 
الشعبية  النصوص  ندرة  ألسباب  قادربوه  عبدالسالم 
استطاعت  عدم  في  ذلك  وعلل  والصيد،  بالبحر  الخاصة 
تعود  وال  ــدوي،  ــب ال جلدهم  عــن  االنــســالخ  الليبيين 
والبحر،  الليبيين  بين  األلفة  توطن  عدم  الى  األسباب 
ملك  فــاألرض  وبــذا  االقطاع  وجــود  بعدم  متصل  لكنه 
اخر  مصدر  عن  للبحث  حاجة  هناك  تكون  ولن  مشاع، 

للدخل مثل ركوب والتعرض لمخاطره.
اإليقاع  »ماهية  عناوين  الثالث  القسم  في  نقرأ  كما 
مشترك،  جهاد  وتونس  وليبيا  العربية،  الموسيقى  في 

حول الحكايات الشعبية في غدامس ونماذج منها«.

الكتب«  »بورصة  دار  عن  أخيرا  صــدر 
»ما  روايــة  بالقاهرة،  والتوزيع،  للنشر 
الليبي  لــأديــب  الجبال«  تسمعه  لــم 

الراحل الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه.
ــة  ــرواي ــردد، فــإن ال ــت ــا ي وحــســب م
النشر  دور  أحــد  لــدى  مــوجــودة  كانت 
العائلة  جهود  وبفضل  و»منسية«، 
الراحل  الليبي  األديب  وأصدقاء  ومحبي 
الجهود  وتوجت  الــدار  مع  التواصل  تم 

بنشرها.
الفقيه:  كتب  للرواية،  تقديمه  وفي 
رواية  كتبتها  التي  الروايات  »تتضمن 
وتجسد  اليوتيوبيا  أدب  على  تحسب 
تكن  لم  الــروايــة  أن  إال  فاضال،  عالما 
هي  وإنما  الحاضر  من  مادتها  تستمد 
التاريخ  في  بقعة  إلــى  تاريخية  عــودة 
هذه  فيها  قامت  ــه  أن الكاتب  تصور 
»عقد  سماها  التي  الفاضلة،  المدينة 
من  الثاني  الجزء  وكانت هي  المرجان«، 
»سأهبك  برواية  بــدأت  التي  الثالثية 

في  أحــداثــهــا  ــدور  وتـ أخـــرى«،  مدينة 
برواية  وانتهت  الــغــرب،  مــدن  ــدى  إح
هي  طرابلس،  في  أحداثها  تدور  ثالثة 
وكــان  واحـــدة«،  امـــرأة  تضيئه  »نفق 
في  تــدور  التي  الثانية  الرواية  عنوان 
»هذه  اسمها  الفاضلة  المدينة  عالم 
أن  واردا  كان  وربما  مملكتي«،  تخوم 
حلم  للحظة  الثالثية  هذه  مثل  تتسع 

الفانتازيا  عالم  إلى  الواقع  من  وهروب 
وبين  ــة  ــي األوروب البطل  تغريبة  بين 
تحت  يعيش  خانق  ــع  واق إلــى  عودته 
في  الجامدة  والقوالب  القاسية  التقاليد 

التربية والتعامل والسلوك«.
يقول  للكتاب،  الخلفي  الغالف  وعلى 
تسمعه  لم  »ما  الراحل:  الليبي  األديب 
السنوات  فــي  كتبتها  روايـــة  الجبال، 
شهدتها  التي  االنتفاضة  على  األخيرة 
وسميت  ليبيا،  بينها  عربية،  أقطار  عدة 
ربيعها  أسفر  العربي،  الربيع  انتفاضات 
والــدم  الرعب  عالم  من  كابوس  عن 
الحراك  في  منخرطا  وكنت  واالحتراب، 
نظام  تقويض  إلى  أدى  الــذي  الثوري 
الذي  السياسي  الحراك  وإحالل  سبتمبر 

أفرزته ثورة 17 فبراير«.
 ،1942 العام  مواليد  من  والفقيه 
األدب  في  جامعي  وأستاذ  كاتب  وهو 
من  لعدد  ترجمات  له  الحديث،  العربي 
من  متعددة،  لغات  إلى  األدبية  األعمال 

بعنوان  عربية  رواية  أطول  أعماله  أهم 
غزالة  »خالتي  وروايــة  الــروح«  »خرائط 
أميركا«،  إلــى  عائم  فندق  في  تسافر 
التي  أخــرى«،  مدينة  »سأهبك  وثالثية 
والكتاب  لأدباء  العام  االتحاد  صنفها 
روايات   105 أفضل  قائمة  ضمن  العرب 
ومجموعة  العشرين،  القرن  في  عربية 

»قصص من عالم العرفان«.
القصة  رواد  ــن  م الفقيه  ويــعــد 
وعرف  كتبها  التي  ليبيا،  في  القصيرة 
القرن  من  الستينات  فترة  خــالل  بها 
األدبية  الجوائز  عديد  وحصد  الماضي، 
من خالل قصصه، ومن بينها مجموعته 
القصصية »البحر ال ماء فيه« التي فازت 
العليا  اللجنة  جوائز  في  األول  بالمركز 

لآلداب والفنون بليبيا، في تلك الفترة.
الدكتوراه  درجة  على  الراحل  وحصل 
إدنبره  جامعة  من  العربي،  األدب  في 
التدريس  بسلك  التحق  ثم  بإسكتلندا، 

في غير جامعة ليبية وعربية.

صدور رواية »منسية« للراحل أحمد إبراهيم الفقيه
»ما لم تسمعه الجبال«

من »حافة العالم« إلى »الدولة الفاشلة«

● قاعة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية تستضيف أصبوحة ثقافية احتفاء بيوم المخطوط العربي.● مبروكة توغي عثمان



الحرير  الكريم، انطلق مسلسل »سوق  مع مطلع الشهر 
فيه  يستمر  الذي  الوقت  في   ،»MBC« قنوات  عبر   »2

المخرج المثنى الصبح في تصوير المشاهد المتبقية.
العمل  منتجا  المال  ومؤمن  بسام  األخوان  ويكشف 
عن  مختلفا  طرحا  يحمل  جوهره  في  الحرير«  »سوق  أن 
سوق  »يقدم  األخوان:  ويضيف  عموما،  الشامية  البيئة 
الحرير دمشق في فترة الخمسينات من القرن الماضي، 
وثقافي  اجتماعي  وانفتاح  ازدهار  من  شهدته  وما 
األعمال  يشبه  ال  فهو  لذا  واقتصادي،  وفني  وسياسي 
)أيام شامية( و)ليالي  التي قدمناها سابقا مثل  الشامية 
في  يدور  معظمها  كان  إذ  الحارة(  و)باب  الصالحية( 
اليوم فنتطرق  حقبة االحتالل العثماني أو الفرنسي، أما 

إلى الفترة التي أعقبت ذلك«.
على  بشار  كاريس  الممثلة  تحفظت  جهتها،  من 
تلعب  التي  »قمر«  شخصية  حيثيات  حول  الحديث 
من  للعديد  مفتاحا  ستكون  أنها  يبدو  إذ  دورها، 
غير  العمل،  يتضمنها  التي  والمفاجآت  األحداث 
بزخم  األول  عن  يتميز  الثاني  الجزء  أن  أكدت  أنها 
صراعا  شخصية  لكل  أن  »سنجد  وأضافت:  شخصياته، 
والتداخالت  النزاعات  جانب  إلى  تخوضه  ومختلفا  خاصا 
التي  قمر  شخصية  أما  األخرى،  الشخصيات  مع 
للعودة  تدفعها  اإلحباط  من  حالة  فستواجه  أقدمها 

سابقة،  حب  حالة  وتذكر  الماضي  إلى 
قد  أهلها  كان  خطيرا  سرا  لتكتشف 

أخفوه عنها طوال تلك الفترة«.
أنه  إلى  فأشار  صبيح  فادي  أما 
»الشرير  شخصية  دور  لعب  سيواصل 
الزخم  بنفس  المسلسل  في  شحادة« 
طموحا  يملك  أنه  سيما  وال  والقوة، 
السوق  تجار  أحد  يكون  أن  في  كبيرا 
من  آثاره  تمتد  الذي  األمر  وكبارهم، 
جانب  »إلى  صبيح:  وأضاف  األول،  الجزء 
عبداهلل  على  وثأرا  يحمل حقدا  نراه  ذلك، 
)سلوم حداد( الذي يعتبره قاتل أبيه، لذا 
لالنتقام  وإمكاناته  طاقته  كل  سيوجه 
ذلك،  لتحقيق  الذرائع  جميع  مستخدما 
بين  المتاجرة  وتر  على  سيلعب  كما 
كوسا(  )بسام  وعمران  عبداهلل  األخوين 
إلى  سعيه  خالل  من  التعبير-  جاز  -إن 
فبركة  عبر  البعض  ببعضهما  ضربهما 
وتعقيدها  والمعطيات  القصص  وتشبيك 

لبث السموم«.
الجزء  هذا  في  النص  أن  موصللي  وفاء  وأوضحت 
جانب  إلى  األصعدة،  كل  على  الغنية  باألحداث  مليء 
جهة  من  والصادمة  جهة  من  المشوقة  المفاجآت 
في  اإلنتاج  إدارة  عملية  أهمية  على  وشددت  أخرى، 
إياها بإدارة األزمات في عالم السياسة،  العمل، مشبهة 
والتعقيم  االجتماعي  التباعد  ظروف  بسبب  وذلك 
التي  العقبات  من  وغيرها  والتجمعات  التجول  وحظر 
من  جدا  حرجة  فترة  خالل  دمشق  في  التصوير  واجهت 

تفشي الوباء.
من  األول  الجزء  أن  الصباغ  عبدالهادي  الفنان  وأكد 
المشاهد  وتصوير  العمل  في  تكثيفا  شهد  المسلسل 
المشاهد  كبير من  إلى حذف عدد  إضافة  والشخصيات، 

العمل  وتوقف  لإلغالق  القاهر  الظرف  بسبب  واألحداث 
في  الوقت  كان  »اليوم  وأضاف:  الحظر.  فترة  خالل 
التفاصيل  من  بمزيد  الحكاية  تستمر  إذ  صالحنا، 

واألحداث والتنوع الدرامي«.
الذي  العمق  أن  فأوضحت  خلف  قمر  الفنانة  أما 
سينعكس  الثاني  الجزء  في  عموما  النص  على  طرأ 
وتضيف:  تقدمها،  التي  خديجة  شخصية  على  إيجابا 
إذ ستمر بحالة  »ستشهد خديجة تحوال في شخصيتها، 
استثنائية  واجهته من ظروف  ما  لكل  نتيجة  التعب  من 
لعمران  حبها  إلى  إضافة  اإلنجاب  قصة  أبرزها 
الزوجات  جانب  إلى  المنزل  في  للبقاء  يدفعها  الذي 
الخطوط  أحد  في  مفاجأة  عن  قمر  وتكشف  األخريات«. 
بقدرتها  المتعلق  ذاك  وتحديدا  لشخصيتها  الدرامية 

خديجة  ستكتسبه  أكبر  عمق  إلى  إضافة  اإلنجاب،  على 
الكبير  التعاطف  التي ستواصل، على حد وصفها، حصد 

معها من قبل المشاهدين«.
الذي  التطور  يوسف  ميالد  أكد  آخر،  صعيد  على 
كان  إن  األصعدة،  جميع  على  الثاني  الجزء  سيشهده 
الحبكة  في  أو  الشخصيات،  عمق  في  أو  النص،  في  ذلك 
الدرامية وسير األحداث. وفيما رحب ميالد بإدارة المثنى 
صبح الدفة اإلخراجية، أوضح أن العمل سيشهد استمرارا 
والغرافيك  عموما  والتصوير  اإلضاءة  في  العالية  للحرفية 
حول  متنوعة  بصرية  تفاصيل  سنشهد  حيث  خصوصا، 

دمشق في فترة الخمسينات من القرن الماضي.
ميالد:  قال  يلعبها،  التي  »أسعد«  شخصية  وحول 
أما  وأخيه..  بأخته  مفجوعا  أسعد  كان  األول  الجزء  »في 
شخصيته  من  أخرى  جوانب  فسنرى  الثاني  الجزء  في 
مع  صراعه  استمرار  جانب  إلى  اإلنساني،  الصعيد  على 
يعيشها  حب  وعالقة  جهة،  من  وشحادة  صابر  من  كل 
من  األول  الجزء  من  النسائية  الشخصيات  إحدى  مع 
الموسم إلضفاء  آخر«. وختم: »سعينا جميعا هذا  جانب 
إلى  نتطرق  أننا  سيما  وال  العمل،  على  مميزة  بصمة 
الذهبية  الفترة  بمثابة  الكثيرون  يعتبرها  زمنية  فترة 
قبلة  المرحلة  تلك  في  كانت  التي  دمشق  لمدينة 
في  نوفق  أن  ونأمل  والفن،  والسياسة  لالقتصاد 
الكثير  التي تحمل في جوانبها  الدمشقية  البيئة  تقديم 
المزيد  استيعاب  على  القادرة  والفضاءات  العناصر  من 

من الشخصيات واألحداث«.
وبسام  حداد،  سلوم  بطولة  من  الحرير2«  »سوق 
وفادي  بك،  تحسين  ونادين  بشار،  وكاريس  كوسا، 
خلف،  وقمر  الصباغ،  وعبدالهادي  موصللي،  ووفاء  صبيح، 
ويزن  سفكوني،  ونجاح  كفارنة،  وريام  يوسف،  وميالد 
 »MBC Studios« خليل، وإخراج المثنى صبح، ومن إنتاج

بالتعاون مع األخوين المال، بسام ومؤمن المال.

ــرم  »أغ الجديد  الليبي  المسلسل  ــرض  ع ــدأ  ب
من  ابتداء   »218« قناة  على  العائمة«  المدينة 
مساء  العاشرة  فــي  الكريم،  الشهر  ــام  أي أول 

بتوقيت ليبيا.
كل  منفصلة،  حلقة   15 مــن  مكون  العمل 
مختلفة،  وأســطــورة  جديدة  قصة  تحمل  حلقة 
الــزروق  هاشم  السيناريست  تصريحات  بحسب 
الجديد  مسلسله  أن  أوضــح  الــذي  لـ»الوسط«، 
شغف،  مــشــروع  هــو  العائمة«  المدينة  »أغـــرم 
الليبية  الخرافة  وإثراء  استكمال  خالله  من  حاول 
خرافية  شخصيات  بتقديم  القديمة 
ــدة وأحــــــداث  ــ ــدي ــ ج

توجد  »كما  مضيفا:  األساطير،  باقي  عن  مختلفة 
االجتماعية  القصص  من  عدد  العمل  ثنايا  بين 
مدينة  سكان  حياة  طريقة  تطرح  التي  والدرامية 

أغرم التاريخية«.
التارقية  الثقافة  اختيار  »تــم  أنــه  إلــى  ــار  وأش
المبهرة  بالتفاصيل  لثرائها  نظرا  العمل  لتجسيد 
الحياة  وطريقة  والمضمون  الشكل  ناحية  من 
مختلفة  ــورة  ص تقديم  حاولنا  كما  المميزة، 
الحديث  الطرح  مع  تتناسب  احترافية  بطريقة 
القديم  االســم  هو  و»أغـــرم«  الفنية«.  لألعمال 
استقبلت  والتي  الليبي،  بالجنوب  غات  لمدينة 
بـ»المدينة  وسميت  بالكامل،  العمل  تصوير 
دون  الزمن،  عبر  السيول  لمواجهتها  العائمة«؛ 

أي أضرار في بنائها، وبنيتها التحتية.
ويتناول  غات،  مدينة  في  العمل  أحداث  وتدور 
وتنقالتهم  ومعيشتهم  وحياتهم  الطوارق  قضايا 
منطقة  ــي  وفـ لــيــبــيــا،  ــل  ــ العائمة، داخ المدينة  عن  ويتحدث  الكبرى،  الصحراء 

الطوارق  أسطورة  حسب  »أغــرم«،  مدينة  وهي 
المعروفة.

ــزروق  الـ يشير  المسلسل  مــوضــوع  ــول  وحـ
مكونات  مــن  مهم  مــكــون  ــوارق  ــط ال أن  ــى  إل
الساحر  حياتهم  أسلوب  أن  إلى  باإلضافة  ليبيا، 
خصبة  بيئة  يعتبر  المميزة؛  باألحداث  والمليء 
والتجسيد  التفعيل  حيث  من  ــي،  درام طرح  ألي 

البصري.
واجهته  التي  الصعوبة  أن  عن  هاشم  وكشف 
ومختلف،  مـــواز  ــاص  خ عــالــم  صنع  فــي  كــانــت 
تحمل  شخصيات  على  المبني  التشويق  يسوده 
جــذوة  تذكي  متفردة  ــكــارا  وأف خــاصــة،  صفات 

الصراع القائم في هذا العالم.
سعادته  عــن  الــشــاب  السيناريست  ــرب  وأعـ
تمر  أنها  مؤكدا  أخيرا،  الليبية  الــدرامــا  بتطور 
والطرح  المضمون  حيث  من  كبيرة،  بانتعاشة 

البصري.
بطولة  من  العائمة«  المدينة  »أغرم  مسلسل 
ومصطفى  صنبو  ــراهــيــم  وإب إبــراهــيــم  أحــمــد 
عطية،  ــاة  ــج ون ــي  ــل ــورف ال ويــاســمــيــن  ــادي  ــم ح
ابطنة  التارقي  الفنان  البطولة  فــي  ويــشــارك 
المسلسل  الشرف،  ضيوف  من  عدد  مع  الشريف 
تصوير  ومن  اإلعالمية،  »رؤى«  شركة  إنتاج  من 

وإخراج بوبكر زين العابدين.
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القاهرة - الوسط

● سوق الحرير

● هاشم الزروق

● حنان مطاوع في »القاهرة كابول«

صناع »سوق الحرير 2«: العمل يقدم دمشق 
في الخمسينات من القرن املاضي

تشارك في بطولة »لحم غزال«الصراع يشتعل في الجزء الثاني

كابول«  »القاهرة  مسلسل  رمضان  في  التليفزيونية  الدراما  موسم  ضمن  يعرض 
الرئيسي  محورها  المجتمع،  مــن  مستمدة  ــا  وأحــداث مشوقة  قصصا  ــروي  ي ــذي  ال

المؤامرات التي تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثالثة عقود.
مجرد  ليس  بنظرها  الــدرامــي  الفن  أن  مطاوع  حنان  المصرية  الفنانة  وتوضح 
إلى  بشوق،  ونتابعه  نترقبه  وترفيه  مشاهدة،  متعة  هو  بل  فحسب،  نرويها  حكاية 
الحكاية  هذه  »أبطال  وتضيف:  نفسها،  الحكاية  تطرحها  التي  الدرامية  القيمة  جانب 
حسن  ــى  إل إضــافــة  صــداقــة  بينهم  ونــشــأت  واحـــدة  سكنية  عــمــارة  يوما  جمعتهم 
وانقالبات  بتغييرات  شخصياتهم  تمر  حياتهم  في  األحــداث  لتبدل  نظرا  لكن  الجوار، 
المحصلة  في  فباتوا  واحــدة،  وبيئة  واحد  مكان  إلى  انتمائهم  من  الرغم  على  جذرية 

شخصيات شديدة االختالف من حيث ارتباطهم بأفكار تصل إلى حدود التناقض«.
المنطقة  تاريخ  من  متعاقبة  فترات  على  الضوء  يسلط  »العمل  أن  إلى  حنان  وتشير 
حيث  أحــداث؛  من  شهدته  وما  التسعينات  حقبة  ضمنها  من  بأسره،  والعالم  ومصر 
بهدف  مجتمعاتنا  في  المتطرفة  األفكار  تنمية  حاولت  التي  الخارجية  األيادي  دور  تبرز 

النيل منها«.
»ألعب  المصرية:  الفنانة  تقول  العمل،  في  تقدمها  التي  الشخصية  طبيعة  وحول 
الشريحة  عن  تعبر  التي  المصرية  المرأة  نموذج  وهي  حسن،  األستاذ  ابنة  منال  دور 
فضال  والعفوية،  الظل  وخفة  والصالبة  بالقوة  تتميز  امرأة  فهي  الشعب،  من  األوسع 

عن كونها صاحبة موقف من كل ما يدور على الساحة«.
مصر،  في  ما  مكان  في  منال  قابلنا  بأننا  سنشعر  العمل  نتابع  »عندما  ــردف:  وت
بخالد  يجمعني  عمل  أول  »هذا  وتختم:  والواقعية«.  الجاذبية  شديدة  شخصية  فهي 
لطفي  بطارق  تجمعني  فيما  للغاية..  مؤثرة  مشاهد  في  وإيــاه  ألتقي  الذي  الصاوي 
لنبيل  بالنسبة  األمر  وكذلك  األحــداث،  خالل  تنوعا  أكثر  ومواقف  عددا  أكبر  مشاهد 

الحلفاوي الذي يلعب دور والدي في المسلسل«.
بطولة  علي.  حسام  إخراج  كمال،  عبدالرحيم  الكاتب  تأليف  من  كابول«  »القاهرة 
نبيل  عبدالوهاب،  فتحي  الــصــاوي،  خالد  لطفي،  طــارق  الــدرامــا:  نجوم  من  كوكبة 
سامح  عــز،  محمد  شتا،  حسني  كامل،  إيناس  شيرين،  مــطــاوع،  حنان  الحلفاوي، 
نورا  رخا،  إسراء  سرور،  كريم  كمال،  خالد  الشرقاوي،  محمود  األسير،  سميرة  السيد، 
كضيف  رزق  أحمد  مشاركة  إلى  باإلضافة  خليل،  كارولين  ناصر،  محمد  عبدالرحمن، 

شرف.

حنان مطاوع: أنا امرأة 
قوية في »القاهرة كابول«

هاشم الزروق: »أغرم املدينة العائمة«.. مشروع 
شغف حاولت من خالله إثراء الخرافة الليبية

أكد تطور الدراما المحلية أخيرا

يتناول قضايا  يتناول قضايا المسلسل  المسلسل 
وحياتهم وحياتهمالطوارق  الطوارق 

القاهرة - محمد علوش

وضمن  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  بين 
حيث  الشعبي؛  الطابع  عليها  يغلب  أجـــواء 
الدراما  أحــداث  تتقاطع  أحداثه،  معظم  تــدور 
حصريا  تعرض  التي  غزال«  »لحم  االجتماعية 

خالل شهر رمضان على »MBC مصر«.
شخصية  سليم  ــي  م الــفــنــانــة  وتــجــســد 
»استمتعت  ــة:  ــل ــائ ق وتــصــفــهــا  ــوق«،  ــ »شـ

فهذه  شـــوق،  دور  وبــتــأديــة  بالعمل  ــدا  ج
وتــضــيــف:  ــي«.  ــل ع ــدة  ــدي ج الشخصية 
كثيرا  تعاني  ألنها  شــوق  على  »أشــفــق 
خالل  المشاهد  سيلمسه  الـــذي  وهـــذا 
وتعاطفت  باإلرهاق  شعرت  لذا  ــداث،  األح
خالل  االكتئاب  لدرجة  وعشته  ــدور  ال مع 

الشخصيات  ــن  م وأعــتــبــرهــا  الــتــصــويــر، 
الناحية  ــن  م عــلــي  ــرت  أثـ الــتــي  الـــنـــادرة 
الــنــفــســيــة«. وتــشــرح مــي بــعــض تلك 
صعبة  بمراحل  ــوق  ش »تــمــر  ــاب:  ــب األس
تركيبة  في  حــادة  تنقالت  فهناك  جــدا، 
مؤثرة  مشاهد  جانب  إلــى  الشخصية 
األم  بين  تجمع  الــتــي  كتلك  ــدا،  جـ
وعلى  األصدقاء.  بين  وأخــرى  وابنها، 
استمتعت  والتعب،  التوتر  من  الرغم 
إلى  يصل  أن  وأتمنى  ــدور  ال بتأدية 

الناس«.
غادة  النجمة  مع  تعاونها  وعــن 
مع  »أقــدم  مي:  توضح  عبدالرازق 
العمل،  في  شقيقتين  دور  غــادة 
ــك على  ــذا فــقــد انــعــكــس ذلـ لـ
كشقيقتين  أصبحنا  حيث  الواقع 
ــيـــف: »غــــادة  فـــعـــال«. وتـــضـ
تتميز  كبيرة،  ممثلة  عبدالرازق 
يقف  ــذي  ال الممثل  تغمر  بأنها 
شعورا  وتمنحه  بالعاطفة  أمامها 
نعمل  وعندما  والثقة..  بالراحة 

على  ومجتهد  متألق  ممثل  مــع 
اإليجابية  طاقته  ــإن  ف النحو  هــذا 

لذا  ــه،  حــول مــن  كــل  على  تنعكس 
أفضل  نقدم  التصوير  خالل  كنا  فقد 

عن  بــاإلعــراب  مي  وتختم  لدينا«.  ما 
محمد  المخرج  مــع  بالعمل  سعادتها 
الكبير  مجهوده  على  مثنية  أســامــة 

ومتابعته ألدق التفاصيل.
من  ــزال«  ــ غ ــحــم  »ل مسلسل 

ــادة عــبــدالــرازق،  ــ بــطــولــة غ
كمال،  خالد  سالمة،  شريف 
سليم،  مــي  خليل،  أحــمــد 
وفــــاء عـــامـــر، وآخـــريـــن، 

ــاد إبــراهــيــم،  ــ ــف إيـ ــي ــأل ت
وإخراج محمد أسامة.

مي سليم: »شوق« مي سليم: »شوق« 
أتعبتني وأثرت أتعبتني وأثرت 

علي نفسياعلي نفسيا

● مي سليم
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للنادي »األهلي  الفخري  الرئيس  كشف 
سعيه  اشتيوي،  إسماعيل  طرابلس«، 

التونسي  »الترجي«  للتعاقد مع نجم  الجاد 
الهوني،  الليبي حمدو  الدولي  الجناح 

على  الشخصية  عبر صفحته  وكتب 
13 ساعة.. ليست  »فيسبوك«: »رحلة 

مرهقة.. ألننا تعودنا على اإلرهاق.. 
العودة.. جلسة جميلة  القاهرة تونس ثم 

راقية مع قامة كبيرة.. األستاذ حمدي 
الترجي«. المؤدب.. رئيس نادي 

وأضاف اشتيوي عبر رسالته: »رغبنا في 
الهوني  المحترم حمدو  الالعب  استعارة 

لمرحلة اإلياب.. بعد أن تحصلنا على 
الرئيس..  السيد  فاعتذر  ابننا..  موافقة 

بسبب أن حمدو اآلن هو العمود الفقري 
أفريقيا.. عندما  أندية  للترجي في بطوله 
يتعذر ذلك..  ننجح.. نقول نجحنا.. عندما 

نقول الحق وال سواه.. طالما أن باب 
االنتدابات ما زال من 20/4 إلى 20/5 
فكل شيء جائز.. بأي يوم أو ساعة أو 

دقيقة في قاموس حياتي.. كل الشكر 
الشكر  للترجي ورئيسه.. كل  واالحترام 

األهلي..  ابن  للكابتن  واالحترام 
الهوني«. حمدو 

أيامه  أفضل  الهوني  ويعيش 
الرياضي  »الترجي«  مع  الكروية 
قويًا  بات هدفًا  التونسي، حيث 

أفريقيا  أندية  لكبار  وواضحًا 
التألق  بعد  والعرب، 

أبناء  مع  للنظر  الالفت 
سويقة«،  »باب 
صاحب  كونه 

الفني  المستوى 
اشتيوي  الثابت. 
لم يغلق باب 

مع  التفاوض 
الهوني.

المؤدب يتمسك 
بالهوني في الترجي

مسابقة  من  السابع  األسبوع  مباريات  اختتمت 
 »46« رقم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
مالعب  أربعة  شهدتها  مباريات  أربع  آخر  بإقامة 
ملعب  ففي   ،2021  -  2020 الرياضي  للموسم 
و»أبوسليم«  »االتحاد«  مباراة  انتهت  طرابلس 
محمد  سجلهما  رد  دون  بهدفين  األول  بفوز 
خروج  شهدت  مباراة  في  عيسى  ومعاذ  زعبيه 
»أبوسليم«  فريق  لالعب  الحمراء  البطاقة 
عزز  النتيجة  وبهذه  كرست،  يوري  المحترف، 
 15 النقطة  إلى  ووصل  رصيده  »االتحاد«  فريق 
أما  طرابلس«،  »األهلي  مع  النقاط  في  متساويًا 
السابق  رصيده  بنفس  فبقي  »أبوسليم«  فريق 

خمس نقاط.
»األخضر«  فريق  واصل  سرت  ملعب  وفي 
»خليج  فريق  على  فاز  أن  بعد  االنتصارات  مشوار 
فوز  وهو  هدف،  مقابل  أهداف  بثالثة  سرت« 
النقاط إلى  الديار؛ ليرفع رصيده من  ثمين خارج 
النقطة 18 ويتصدر المجموعة األولى، بينما بقي 
فريق »خليج سرت« بنفس رصيده السابق خمس 
»الهالل«  فريق  عاد  شحات  ملعب  وفي  نقاط، 
بفوز  األول  الشوط  في  اللقاء  خاسرًا  كان  الذي 
مقابل  بهدفين  »الصداقة«  فريق  على  ثمين 
البدري  فيصل  »الهالل«  هدفي  سجل  هدف، 
»الصداقة«  بينما سجل هدف  المصراتي،  وأنس 
أصبح  النتيجة  وبهذه  جندال،  المالي  المحترف 
رصيد فريق »الهالل« 14 نقطة، بينما بقي فريق 
نقاط،  سبع  السابق  رصيده  بنفس  »الصداقة« 
»الخمس«  مباراة  انتهت  الخمس  ملعب  وعلى 
مقابل  بهدفين  »الخمس«  بفوز  و»المدينة« 
بقي  بينما  نقطة،   11 إلى  رصيده  ليرتفع  هدف 

المدينة بتسع نقاط.
الدوري  مالعب  في  مباريات  أربع  ُأقيمت  أيضًا 
الليبي الممتاز ضمن نفس األسبوع السابع، ففي 
طرابلس«  »األهلي  فريق  عزز  طرابلس  ملعب 
فريق  على  فوزه  بعد  النقاط  من  رصيده 
»الوحدة« بهدفين دون رد، جاء الهدف األول عن 
معتز  الفريق  منها هداف  جزاء سجل  ركلة  طريق 
المدافع  الثاني  وأضاف  األول،  الهدف  المهدي 
فريق  تصدر  النتيجة  وبهذه  اشطبية،  أسامة 
»األهلي طرابلس« المجموعة الثانية برصيد 15 
رصيده  بنفس  فبقي  »الوحدة«  فريق  أما  نقطة، 

إلى مالعب  النادي  هذا  مباريات  ينقل  نادٍ سوف 
الجولة  في  توقف  الليبي  الدوري  كان  محايدة«. 
الوطني،  المنتخب  استحقاقات  بسبب  السادسة 
مالعب  ستة  اعتمدت  المسابقات  لجنة  وكانت 
إلجراء مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
المجموعة  في  وهي  عليها،  رمضان  شهر  خالل 
بنينا،  شهداء  ملعب  الشرقية(  )المنطقة  األولى 
وفي  الشهداء،  شيخ  وملعب  المرج  وملعب 
ملعب  الغربية(  )المنطقة  الثانية  المجموعة 

حسن األمير وملعب مصراتة وملعب زوارة.
باالتحاد  للمسابقات  العامة  اللجنة  وأصدرت 
األسبوع  عن  عقوبات  حزمة  القدم  لكرة  الليبي 
عدد  ضد  الممتاز  الدوري  مسابقة  من  السادس 
والمشجعين  واألندية  والمرافقين  الالعبين  من 
المتجاوزين، وشملت المادة الثالثة عقوبات على 
والعب  عبدربه،  عبداهلل  عمر  الجبل  شباب  العب 
أبوسليم معاذ عبود بإيقاف كل منهما عن اللعب 
إلى غرامة  لمباراة واحدة، باإلضافة  مع فريقهما 
ومعاقبة   ،3 فقرة   17 للمادة  طبقًا  دينار،   500

المسابقات  لجنة  رئيس  أكد  جانبه،  من 
البوسيفي،  حسين  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
استمرار  الرياضية«،  »ليبيا  لقناة  تصريح  في 
على  رمضان  شهر  في  الممتاز  الدوري  منافسات 
بسبب  المسائية  الفترة  خالل  المالعب  بعض 
ومن  المالعب  كل  في  كافية  إنارة  وجود  عدم 
البوسيفي:  وقال  الدولي،  طرابلس  ملعب  بينها 
الرياضي  الجمهور  تواجد  عدم  على  »سنحرص 
ألي  الجمهور  وجود  حالة  وفي  المباريات،  في 

ملعب  وفي  مباريات،   7 من  نقاط   7 السابق 
المصراتي«  »االتحاد  مباراة  انتهت  مصراتة 
»األوليمبي«  على  هدف  مقابل  بهدفين  بفوزه 
إلى  رصيده  المصراتي«  »االتحاد  فريق  ليرفع 
بنفس  »األوليمبي«  فريق  وبقي   10 النقطة 

رصيده السابق 8 نقاط.
بفوز  »السويحلي«  فريق  عاد  صبراتة  وفي 
»رفيق«  على  فاز  عندما  الديار  خارج  من  ثمين 
رفيق  وبقي  نقاط،   8 إلى  رصيده  ليرفع  بهدف 
بنفس رصيده السابق 7 نقاط، وفي ملعب أجدابيا 
تعادله  بعد  ثمينة  بنقطة  »التحدي«  فريق  عاد 
التحدي رصيده  ليرفع  »التعاون«  سلبيًّا مع فريق 
 ،9 النقطة  إلى  13 و»التعاون« وصل  النقطة  إلى 
األسبوع  مباريات  أن  »الوسط«  جريدة  وعلمت 
شهر  من  األول  األسبوع  بعد  ستجرى  الثامن 
الذي  العاصمة،  لياًل، وأن ديربي  المبارك  رمضان 
سيكون  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  سيجمع 
االنتهاء  تم  حال  في  الدولي  طرابلس  ملعب  في 

من إنارة الملعب.

العب »األنوار« بكا يوكو إسماعيل باإليقاف ثالث 
مباريات متتالية وغرامة 500 دينار، وإيقاف العب 
عماد  »الوحدة«،  والعب  أندياي،  تاال  »النصر«، 
مالية  وغرامة  متتالية  مباريات  أربع  العلوي  علي 

قدرها 2000 دينار.
المرافقين،  على  عقوبات  أربع  المادة  وطبقت 
خليفة  أجدابيا«،  »نجوم  فريق  مرافق  بمعاقبة 
أربع  لعدد  فريقه  مرافقة  بعدم  خليفة  محمد 
 1500 قدرها  مالية  وغرامة  متتالية  مباريات 
محمد  »السويحلي«،  فريق  مرافق  وإيقاف  دينار، 
الهادي أبوروبص عن مرافقة فريقه لعدد خمس 
 2000 قدرها  مالية  وغرامة  متتالية  مباريات 
دينار، ومعاقبة مرافق »االتحاد المصراتي«، رضا 
لعدد  فريقه  مرافقة  عن  باإليقاف  عطية  محمد 

مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 300 دينار.
أما عقوبات األندية، فشملت أندية »الخمس« 
مالية  بغرامة  طرابلس«  و»األهلي  و»المحلة« 
على كل نادٍ قدرها 1000 دينار، طبقًا للمادة 50 
فقرة 3 من الئحة الجزاءات، أما المادة 6 عقوبات 
»األنوار«  فريق  معاقبة  فشملت  المشجعين، 
وحرمان  دينار،  آالف  عشرة  قدرها  مالية  بغرامة 
مباريات  لثالث  ملعبه  على  اللعب  من  الفريق 
واعتباره خاسرًا  خارجي،  إلى ملعب  ونقلها  مقبلة 
دون  بهدفين  »النصر«  مع  فريقه  مباراة  نتيجة 

مقابل، طبقًا للمادة 77 فقرة 3.
الليبية  القدم  كرة  تزال  ال  الذي  الوقت  ففي 
مالعبها،  عن  الكامل  الحظر  رفع  عن  فيه  تبحث 
بنينا«  »شهداء  ملعب  عن  الجزئي  الرفع  بعد 
ببنغازي، تعيش مسابقة الدوري الممتاز المحلية 
التزام  بعدم  خاصة  جديدة،  أزمة   46 رقم 
عدة  شهدت  حيث  المدرجات،  في  الجماهير 
يسيء  قد  الذي  األمر  التجاوزات،  بعض  مباريات 
مباراة  آخرها  الكامل،  الحظر  رفع  ملف  ويعرقل 
توقفت على ملعب  التي  النصر  »األنوار« وضيفه 
أيضًا  نهايتها،  من  دقائق  قبل  األبيار  شهداء 
فريقه  مباراة  حكم  الليبي  الصداقة  نادي  انتقد 
في   ،)1  -  3( بنتيجة  خسرها  التي  التحدي،  أمام 
على  الممتاز،  الدوري  من  الرابعة  الجولة  إطار 
يسيء  قد  الذي  األمر  بنينا«،  »شهداء  ملعب 
محاوالت  ظل  في  المحلية،  المسابقة  صورة  إلى 
من  كامل  بشكل  للخروج  الليبية  الكرة  تجميل 
نفق فرض الحظر عن المالعب، لذا خرجت لجنة 
المسابقات بحزمة عقوبات وقرارات لضبط إيقاع 

ما تبقى من منافسات في الموسم الجاري.

● مباراة سابقة بين األهلي طرابلس واالتحاد في ديربي العاصمة

طرابلس - الصديق قواس

»ديربي العاصمة« بني االتحاد واألهلي طرابلس يترقب اإلنارة
»األخضر« يتصدر المجموعة األولى برصيد 18 نقطة بالفوز على »خليج سرت« بثالثة أهداف مقابل هدف

ضمن المنافسات المنتظرة في شهر رمضان

»الهالل« يعود بفوز ثمين على حساب 
»الصداقة« بهدفين مقابل هدف بفضل 

فيصل البدري وأنس المصراتي

الترهوني وحسن في صفوف 
»الزعيم« بعد جدل المليون دوالر ـ»االتحاد« المنير ينقل خبرات الدوري األميركي ل

أعلن نادي »سموحة« المصري، انتقال المهاجم المصري حسام حسن، 
إلى صفوف فريق »األهلي طرابلس«، على سبيل اإلعارة لمدة أربعة 

أشهر، مقابل مليون دوالر، وفقًا لتصريح رئيس النادي السكندري 
»الوسط«  جريدة  وعلمت  اإلعالم،  لوسائل  عامر  فرج  محمد 

ساسي  طرابلس«  »األهلي  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  أن 
أبوعون، تواجد في مصر لتوقيع عقد اإلعارة مع 
الالعب حسام حسن، البالغ من العمر 27 
عامًا، وهداف الدوري المصري برصيد 8 

أهداف.
»األهلي  نادي  رئيس  وكان 
أبوعون،  ساسي  طرابلس« 
أكد أن ناديه نجح في إتمام 
حسن،  حسام  مع  التعاقد 
مهاجم »سموحة« ومنتخب 
رئيس  واصل  بينما  مصر، 
المصري  »سموحة«  نادي 
النارية،  فرج عامر تصريحاته 
عندما أكد قبل أيام، أنه تلقى 

نادي  باستعارة  رسميًا  وطلبًا  عرضًا 
»األهلي طرابلس« مهاجمه الدولي 

السكندري  »سموحة«  بنادي  األول  الكرة  بفريق 
حسام حسن، مقابل مليون دوالر.

أن  مؤكداً  الصفقة،  عن  وتحدث  عامر  وعاد 
أشهر  أربعة  قائم الستعارة حسام حسن  العرض 
إذاعية:  تصريحات  في  قائاًل  دوالر،  مليون  مقابل 
األهلي  لنادي  حسن،  حسام  إعارة  كفة  »رجحت 
طرابلس، نظراً للمقابل المالي الكبير المعروض علينا، 

حيث لم يسبق من قبل إعارة أي العب لمدة أربعة أشهر 
مقابل مليون دوالر بعد انتظار قرار المدير الفني أحمد سامي 

بشأن قبول عرض األهلي طرابلس، خصوصًا أن إعارة حسام حسن، 
ال تتعارض مع ما ذكرته بشأن بيعه ألحد األندية المصرية مقابل 40 

مليون جنيه، هذه الصفقة ستكون مفاجأة للجميع«. وعاش فرج عامر أزمة 
40 مليون جنيه في حسام حسن،  الهجوم عليه لطلبه  إعالمية كبرى، بعد 

المتربع على عرش هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف، لكنه غير أساسي 
في القائمة الدولية، األمر الذي دفع القطبين األهلي والزمالك لالنصراف عنه، 

إال أن المالحظات التي سجلت على رئيس نادي »سموحة«، أنه يروج لالعبه 
الدولي، بهدف تحقيق أكبر مكسب مالي، قبل أن يزعم بوجود عرض من 

»األهلي طرابلس« بمليون دوالر.

● حسن

● الترهوني

مع  »االتحاد«،  نادي  إدارة  تعاقدت 
المحترف الليبي محمد المنير، رسميًا في 
الفريق  مع  وسيكون  حر،  انتقال  صفقة 
األول ابتداًء من مرحلة اإلياب حتى نهاية 
الليبي  الالعب  ويعد  الجاري،  الموسم 
)1992(، وكان  المنير من مواليد  محمد 
أوروبا،  في  احترافية  تجربة  خاض  قد 
الصربي،  بلغراد«  »بارتيزن  فريق  مع 
فريقي  مع  األميركي  الدوري  وفي 
أنجليس  و»لوس  سيتي«  »أورالندو 
غاالكسي«، وكانت إدارة نادي »االتحاد« 
العباسي  عبدالعاطي  مع  رسميًا  تعاقدت 
غازي  التونسي  الدوري  من  والمحترفين 
وعلي  الدوادي،  الدين  وشمس  العيادي 

العامري، وجددت عقد ربيع الشادي.
القدم  كرة  نجوم  من  عدد  واستعاد 
بعد  نشاطهم،  المحترفين  الليبية 
بسبب  اضطراري  وتوقف  ركود  فترة 
ينعكس  بما  »كورونا«،  جائحة 
الوطني  المنتخب  مردود  على 
قادم  في  القدم  لكرة  األول 
يعتمد  الذي  المواعيد، 
على  كبيرة  بنسبة 
قدرات وخبرات وجاهزية 
المحترفين الذين عادوا 
الدولية  الواجهة  إلى 
والتحقوا  توقف،  بعد 
وباشروا  بفرقهم 
تدريباتهم  واستأنفوا 
خوض  حتى  ونشاطهم 
فرقهم،  مع  مبارياتهم 
هؤالء  بين  من  وكان 
أنجليس«  »لوس  مع  المنير 
فريق  واصل  حيث  األميركي، 
وقت  سي«،  »إف  أنجليس  لوس 

لعودة  استعدادًا  تحضيراته  المنير،  ضم 
في  المنير،  وشارك  األميركي،  الدوري 
إجراءات  وسط  الجماعية  فريقه  تدريبات 
مسؤولو  وضعها  ووقائية،  احترازية 
الستئناف  كشرط  األميركي  الدوري 
النشاط  عودة  ثم  ومن  التدريبات، 
الكروي، قبل أن يتخذ المنير قرار العودة 

إلى بالده.
زميله  ترك  قد  يكون  المنير  وبقرار 
األميركي  الدوري  التاجوري في  إسماعيل 
الذي كثف  مع فريق »نيوريورك سيتي«، 
عودته وسط جائحة »كورونا« استعدادًا 
األميركي  الدوري  بطولة  الستئناف 

الدولي  المحترف  وشارك  للمحترفين، 
في  التاجوري  إسماعيل  الليبي 

يسعى  حيث  الفريق،  تدريبات 
الفنية  بلياقته  للوصول  الالعب 

مستوى  أعلى  إلى  والبدنية 
على  الحفاظ  أجل  من 

تشكيلة  في  مكانه 
األساسية،  الفريق 
الدوري  رابطة  وكانت 
القدم  لكرة  األميركي 

الموسم  استئناف  وقت سابق  في  أعلنت 
بإقامة  الماضي،  يوليو   8 من  ابتداًء 
في  المجمعة  الدورة  بنظام  البطولة 
التأهل  فرصة  منح  تم  حيث  »أورالندو«، 

لبطولة دوري أبطال أميركا الشمالية.
األميركي  الدوري  بطولة  وتوقفت 
مارس  من  عشر  الثاني  في  للمحترفين 
من  للحد  احترازي  كإجراء  الماضي،  العام 
تفشي فيروس »كورونا المستجد«، قبل أن 
المباريات دون حضور جماهيري  تستأنف 
في  العالمي«  ديزني  »والت  منتجع  في 
فلوريدا، حيث تتنافس األندية األميركية 
الـ26 بنظام المجموعات، ثم جوالت خروج 
باللقب  الفائز  الفريق  لتحديد  المغلوب 

والمتأهل للمسابقة القارية.

القاهرة - بوابة الوسط

رمضان جانا

الحدث

زين العابدين بركان

ها قد أطل وحل بيننا شهر رمضان المبارك 
بكل محبة وترحاب وفرح غامر، فاتحين له 
ال؟  كيف  والدعوات..  األماني  بكل  قلوبنا 
مرة،  سنة  كل  ننتظره  الذي  الشهر  وهو 
والنشاط  والفرج  والبركة  الخير  شهر  وهو 
واألزمات  الشدائد  على  والصبر  والعطاء 
علينا،  البهية  إطاللته  ومجرد  والتحديات 
بالصحة  جميعًا  ونتمتع  ننعم  ونحن 
عز  المولى  نعم  من  نعمة  هو  والعافية 
من  ونعمة  تحصى،  وال  تعد  ال  التي  وجل 
العابرة  »كورونا«  أزمة  حتى  وفضله  كرمه 
أعتاب  على  إننا  عنها  نقول  أن  نستطيع 
بفضل  بسالم  واجتيازها  عبورها  ومشارف 
النصائح  بكل  جميعًا  والتزامنا  تعاوننا 

الطبية.
كانت هذه األزمة منحة أكثر منها محنة، 
الشك أن الجميع استثمرها فيما يفيده في 
الرياضيين  الحياة وحتى  الكثير من مناحي 
حاولوا عدم إهدار وإضاعة الوقت بالحفاظ 
وجاهزيتهم  ونشاطهم  لياقتهم  على 
حلول  ومع  والجمود،  الركود  حالة  وكسر 
المياه  ستتحرك  حتمًا  الكريم  الشهر 
الراكدة ويتغير شكل ونمط وسلوك حياتنا 
المالعب  وتمتلئ  الرمضانية،  اليومية 
الرمضانية  الكروية  والمسابقات  بالنشاط 
متحفزون  ونحن  المدن،  كل  ستعم  التي 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  ومتعطشون 
وستزال الكمامات لتحل محلها االبتسامات 

وتسود األجواء التفاؤلية كل األرجاء.
اليومي  الرياضي  المشهد  سيكون 
سباق  في  الوطن  ربوع  كل  في  واحدًا 
من  لالستفادة  ومثير  جميل  تنافسي 
شهر  في  الرياضية  الممارسة  فوائد 
المبادرات  من  الكثير  وإحياء  الصيام 
أحوال  وتفقد  اإلنسانية،  الوفاء  ولمسات 
شهر  في  لهم  العون  يد  ومد  المحتاجين 
عام  وكل  اإلنسانية،  واللمسات  البوادر 
»كورونا«  من  خالين  بخير،  جميعًا  وأنتم 
اهلل  وعافاكم  عافانا  العصر،  أمراض  وكل 
شهر  الكريم،  الشهر  وقدوم  بحلول  وأهاًل 
واالستمتاع  والحيوية  والنشاط  الرياضة 
التي  واألمسيات  والسهرات  باألجواء 

الفضيل. الشهر  ليالي  ستشهدها 

»األهلي  للنادي  العمومية  الجمعية  ناقشت 
طرابلس«، بنود جدول أعمالها في االجتماع 
العادي األول للعام 2021، المتعلقة بالحساب 
و2020،   2019 الماليين  للعامين  الختامي 
الجاري،  للعام  التقديرية  الميزانية  ومشروع 
الجديد،  االستثماري  المشروع  إلى  باإلضافة 

ومقترح إنشاء شركة األهلي القابضة.
النادي  إدارة  مجلس  رئيس  وبحضور 
»األهلي طرابلس«، ساسي أبوعون، وأعضاء 
للجمعية  العامة  واألمانة  اإلدارة  مجلس 
رئيس  بتهنئة  االجتماع  بدا  العمومية، 

الجمعية العمومية لمجلس اإلدارة والجمهور 
النادي خالل  حققها  التي  باأللقاب  األهالوي 

األيام الماضية.
للمشروع  دقيقًا  شرحًا  أبوعون  وقدم 
كل  عن  واإلجابة  المقترح،  االستثماري 
العمومية،  الجمعية  أعضاء  السادة  تساؤالت 
الفخري  الرئيس  إلى  الشكر  قدم  كما 
محدود  الال  دعمه  على  الشتيوي  إسماعيل 

للنادي األهلي.
المتبادل  االحترام  سادها  أجواء  ووسط 
مناقشة  تمت  واإليجابية  بالتفاؤل  المليئة 
كل البنود، والموافقة على مشروع الميزانية 
االستثماري  المشروع  وكذلك  الجاري،  للعام 

والشركة القابضة.

ا وشركة قابضة
ً
ا استثماري

ً
»األهلي طرابلس« يطلق مشروع

»الهالل«  وفريق  الليبي  المنتخب  قائد  واصل 
فيصل البدري تألقه هذا الموسم، فعقب العودة 
»فرسان  الوطني  الفريق  مع  األخيرة  رحلته  من 
عامًا(   30( البدري  فيصل  قاد  المتوسط«، 
مباريات  ضمن  ومهم  مثير  لفوز  »الهالل« 
الليبي  الدوري  مسابقة  من  السابع  األسبوع 
شحات  ملعب  فعلى  القدم،  لكرة  الممتاز 
اللقاء  خاسرًا  كان  الذي  »الهالل«  فريق  عاد 
فريق  على  ثمين  بفوز  األول  الشوط  في 
واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  »الصداقة« 
البدري وأنس  سجل هدفي »الهالل« فيصل 
»الصداقة«  هدف  سجل  بينما  المصراتي، 
أصبح  النتيجة  بهذه  جندال،  المالي  المحترف 
بقي  بينما  نقطة،   14 »الهالل«  فريق  رصيد 
فريق »الصداقة« بنفس رصيده السابق 7 نقاط، 
وتواجد البدري على دكة البدالء خالل خسارة المنتخب 
الوطني نتيجة مباراته أمام مضيفه المنتخب التنزاني 
بينهما  جرت  التي  المباراة  في  مقابل،  دون  بهدف 
لحساب  واألخيرة  السادسة  الجولة  منافسات  ضمن 
المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة األمم 
األفريقية »الكاميرون 2022«، حيث فضل الجهاز الفني 
الدفع  البدالء بعد  بقيادة زوران استثماره من على دكة 
الورفلي  وصدام  الوحيشي  مراد  من  مكون  بتشكيل 
ومحمد  الالفي  وربيع  فكرون  وصالح  صبو  والمعتصم 
التهامي والشامخ القذافي وربيع الشادي ومحمد صولة 
البدالء  قائمة  أما  المهدي،  ومعتز  بودبوس  وإبراهيم 
فضمت رضوان توفيق ومعاذ الالفي ومنصور رزق وأحمد 
وإسماعيل  يوسف  وعلي  الترهوني  ومحمد  المقصي 
بلعم  وعبداهلل  عبلو  وسالم  البدري  وفيصل  الحاسي 

وأحمد القديري ومعاذ عيسى.

14

● أبوعون خالل اجتماع الجمعية العمومية

أكد رئيس االتحاد الليبي ونائب رئيس االتحاد العربي لبناء األجسام عادل القريو، في 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« أن اجتماعًا عـقد بالعاصمة المصرية، القاهرة، 
مع نائب رئيس االتحاد الدولي ورئيس االتحادين األفريقى والعربي لبناء األجسام 

الدكتور عادل فهيم، وكان االجتماع مثمرًا وبناًء، وتم التطرق فيه إلى عديد 
المواضيع التي تهدف للنهوض والرقي بلعبة بناء األجسام الليبية والعربية، 

كما تم في االجتماع عرض مناشط االتحاد الليبي لبناء األجسام، ومن 
بينها بطولة »عاشور كالسيك«، التي أقيمت أخيرًا بطرابلس، وتميزت 

بالتنظيم الجيد بعد أن تم اعتمادها دوليًا.

أكمل نادي »نجوم صرمان« عقد المتأهلين إلى نهائيات ليبيا لكرة القدم المصغرة، ◆
بعد فوزه في المباراة الختامية على »االزدهار«، بنتيجة هدفين دون رد، جاءا في 

الوقت اإلضافي للمباراة ليتوج بطاًل للمنطقة الخامسة، يشار إلى أن الفرق المتأهلة 
إلى النهائيات هي »الجامعة السنوسية« عن المنطقة األولى و»التحدي« مصراتة 

عن المنطقة الثالثة و»أبومليانة« عن المنطقة الرابعة و»نجوم صرمان« عن 
المنطقة الخامسة و»غدوة« عن المنطقة السادسة، بينما تعذرت إقامة 

مسابقة هذا الموسم بالمنطقة الثانية، كما فاز في مسابقة الكأس بالمنطقة 
السادسة »الريف«على »النصر« بثالثة أهداف مقابل هدفين.

◆

طرابلس - الصديق قواس

● القريو

● البدري
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مالمح  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  رسم 
كأس  نحو  المؤهلة  القارية  التصفيات  مواجهات 
المنتخب  ويلتقي   ،»2022 »قطر  المقبلة  العالم 
األولى  الجولة  في  القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني 
بمنتخب الغابون أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 من شهر 
الثانية يحل منتخب ليبيا  يونيو المقبل، وفي الجولة 
 14 أو   13 أو   12 أو   11 أيام  أحد  أنغوال  على  ضيفًا 
مصر  تستقبل  الثالثة  الجولة  وفي  المقبل،  يونيو 
شهر  من   4 أو   3 أو   2 أو   1 أيام  أحد  ليبيا  منتخب 
ليبيا  تستقبل  الرابعة  الجولة  وفي  المقبل،  سبتمبر 
المقبل،  7 سبتمبر  أو   6 أو   5 أيام  أحد  منتخب مصر 
لمنتخب  الغابون  باستقبال  الخامسة  الجولة  وتقام 
أكتوبر  شهر  من   9 أو   8 أو   7 أو   6 أيام  أحد  ليبيا 
فيستقبل  والختامية  السادسة  الجولة  أما  المقبل، 
منتخب ليبيا منتخب أنغوال أحد أيام 10 أو 11 أو 12 

أكتوبر المقبل.
المنتخب الوطني الليبي ودع تصفيات التأهل إلى 
بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم  كأس  نهائيات 
التنزاني  المنتخب  مستضيفه  أمام  بخسارة   ،2022
ضمن  الدولي،  السالم  دار  بملعب  لصفر،  بهدف 
الوطني  المنتخب  لينهي  األخيرة،  الجولة  منافسات 

مشوار التصفيات في آخر الئحة ترتيب فرق المجموعة 
العاشرة بثالث نقاط؛ ليغادر السباق رفقة مستضيفه 
وغينيا  تونس  منتخبا  تأهل  فيما  تنزانيا،  منتخب 
االستوائية إلى النهائيات األفريقية، واستهل مسيرته 
التي  الـ»كان«،  تصفيات  خالل  الطويلة  الماراثونية 
صفحتها  وطوت   ،2019 العام  منتصف  في  انطلقت 
في أواخر شهر مارس 2021، التي تعد األسوأ طوال 

التي  األفريقية  التصفيات  في  مشاركاته  مسيرة 
انطلقت ألول مرة العام 1966، وكشف الطيب أميمة 
أن  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد  الفنية  اللجنة  عضو 
تتم  لن  فيليبوفتش،  زوران  الوطني  المنتخب  مدرب 
تصريحات  خالل  مشيرًا  مؤخرًا،  تردد  كما  إقالته 
أكد  حيث  المنتخب،  مع  مستمر  زوران  أن  تلفزيونية 
على  يحصل  لم  أنه  الفنية  اللجنة  مع  اجتماعه  خالل 

زال  ما  وأنه  المتوسط«،  »فرسان  مع  كاملة  فرصته 
يتعرف على إمكانات الالعبين.

عبدالحكيم  الليبي  الكرة  اتحاد  رئيس  وأعلن 
الكرة  خبراء  بقيادة  فنية  لجنة  تشكيل  الشلماني، 
الوطني  المنتخب  مدرب  تقييم  أجل  من  الليبية؛ 
باإليجابيات  سواء  اآلن،  حتى  تجربته  وتقييم  زوران، 
أو السلبيات، ومن المنتظر أن يتلقى الشلماني تقرير 
الجهاز  بشأن  قراره  لحسم  استعدادًا  الفنية،  اللجنة 
بالتصفيات  للمشاركة  يستعد  الذي  للمنتخب  الفني 

المؤهلة لكأس العالم المقررة بعد نحو شهرين.
المصري  للمنتخب  الفني  المدير  صعد  جانبه  من 
البدري من طلباته  القدم حسام  لكرة  األول  الوطني 
الفنية، عقب تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة 
يناير  في  إقامتها  المقرر  المقبلة،  األفريقية  األمم 
مهمته  البدري  ينهي  وبذلك  بالكاميرون،  المقبل 
واألهم  األبرز  المهمة  لتبقى  بها،  المكلف  األولى 
واألخطر تلك الخاصة بتصفيات أفريقيا المؤهلة نحو 
لها  وضع  التي   ،2022 بقطر  المقبل  العالم  كأس 
مباريات  عدة  خوض  أبرزها  للمنتخب،  الفني  الجهاز 
والحصول  تنفيذها  على  مشددًا  مستوى،  ذات  ودية 

على الموافقة عليها قبل بدء التصفيات.
الكثير من  خلفية  على  جاء  الطلبات،  في  التصعيد 
العراقيل اإلدارية والفنية التي اعترضت طريق الجهاز 
الفني في التصفيات المؤهلة نحو بطولة األمم، األمر 

االتفاق  لضرورة  الفني  الجهاز  أعضاء  دفع  الذي 
األول، وضرورة  المقام  في  فنية  طلبات  على 
المطلوب  الهدف  يتحقق  حتى  تنفيذها، 
المقبل،  العالم  كأس  إلى  مجددًا  بالصعود 
أمام  األولى  المباراة  »الفراعنة«  ويخوض 

ومعسكر  تجمع  يسبقهما  القاهرة،  في  أنغوال 
واحد طلب البدري أال يقل عن أسبوع في شهر مايو 

يتخلله لقاء ودي على مستوى جيد، مانحًا اتحاد الكرة 
مساحة من الوقت من اآلن لعمل االتصاالت الالزمة.

في  لالعبيه  تدريبي  معسكر  إقامة  طلب  البدري 
يوليو بالتوازي مع معسكر المنتخب األوليمبي الذي 
يخوض خالل هذه الفترة نهائيات أوليمبياد طوكيو، 
مع  وديتان  مباراتان  المعسكر  هذا  تتخلل  أن  على 
للمنتخب  الثالث  المعسكر  ويقام  أفريقية،  منتخبات 
الغابون  أمام  مباراتان  تتخلله  أغسطس،  شهر  في 
في القاهرة يوم 30 أغسطس ثم في الغابون يوم 7 
سبتمبر، على أن تختتم المرحلة األولى من تصفيات 
المونديال بمواجهتين في شهر أكتوبر الذي يشهد 
إقامة المعسكر الرابع، ويلتقي »الفراعنة« مع أنغوال 
التصفيات  تختتم  ثم  أكتوبر   4 يوم  أرضها  على 
بمواجهة ليبيا في القاهرة يوم 12 أكتوبر، ليتحدد 
بعدها المتأهل للمرحلة النهائية، حيث يتأهل أوائل 
من  النهائية  المرحلة  لخوض  العشر  المجموعات 

التصفيات المؤهلة للمونديال.

الوسط- القاهرة

تصفيات مونديال 2022 تمنح االستمرارية املوقتة لزوران مع »فرسان املتوسط«

● البدري

● زوران

الفصل بني 
القبول والرفض

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الشباب  قطاع  يشهد  لم  طويل  زمن  منذ 
من  حقيقيًا  استقرارًا  ليبيا  في  والرياضة 
ثالثين  من  أكثر  وخالل  اإلدارية،  الناحية 
فيها  تستقر  لم  عديدة  ألسباب  عامًا 
هيئة  وضعها  يتم  أحيانًا  حيث  الرياضة، 
تتبع  ثالثة  وأحيانًا  وزارة  أخرى  وأحيانًا 
اللجنة  تتبع  رابعة  وأحيانًا  التعليم  قطاع 

مباشرة. األولمبية 
وبعد أن كانت هيئة للشباب والرياضة 
خالل الست سنوات األخيرة تم فصلها إلى 
حكومة  الجديدة،  الحكومة  في  قطاعين 
وأخرى  للرياضة  وزارة  الوطنية،  الوحدة 
مع  القطاعين  وجود  أن  بسبب  للشباب؛ 
وبرامجيًا  إداريًا  ومثقل  مرهق  بعض 
الرياضة  إن  دائمًا  يقال  وكان  وزارة،  ألي 
في  يضيع  الذي  الشباب  حق  على  تسيطر 

زحمة االهتمام بالرياضة فقط.
الشباب  نسيان  في  يتسبب  الذي  األمر 
التي  الشبابية  ومتطلباتهم  وبرامجهم 
تحتاج إلى أفكار وبرامج كثيرة تطبق على 
االختراع  تشجيع  خالل  من  الواقع  أرض 
المشروعات  معارض  بإقامة  العلمي، 
الشباب،  ومصايف  والمتوسطة  الصغرى 
الجانب  وتشجيع  الصحراوية  والمخيمات 
الموسيقى  خالل  من  والثقافي  الفني 
وكذلك  التشكيلي،  والفن  والمسرح 

التطوع. التطوعي وتشجيع ثقافة  العمل 
تهتم  لوزارة  بحاجة  األشياء  هذه  كل 
وزارة  بميالد  اآلن  تحقق  ما  وهو  بهم، 
واستمر  الشباب،  وزارة  هي  مستقلة 
الشباب  قطاع  إيالء  عدم  مسلسل 
والرياضة االهتمام الكافي من الحكومات 
الليبية  الرياضة  تأخر  في  المتعاقبة 
ومن  لها..  المشاكل  ومزيد  ومعاناتها 
االثنتين  دون  وأحيانًا  وزارة  إلى  هيئة 
تتواصل  آخر  لقطاع  تبعية  أخرى  وأحيانًا 
يكون  أن  يفترض  كان  لقطاع  األزمات 
إمكاناتها  لها  دولة  وفي  أفضل  في وضع 
الرياضة،  يعشق  مجتمع  وفي  المالية، 
وكثيرًا  شباب،  سكانه  نصف  من  وأكثر 
مع  وضعه  يشتكي  الشباب  كان  ما 
التي تأخذ االهتمام األكبر، فهل  الرياضة 
مستوى  في  للشباب  وزارة  ميالد  يكون 
بعد  اإلداري  فاالستقرار  طموحاتهم؟ 
تحدث  صعب  ودونه  جدًا  مهم  الفصل 

كبيرة. نقلة 

»األهلي بنغازي« يشعل »الكونفدرالية« بعد السقوط أمام »أورالندو«
ممثل الكرة الليبية يحافظ على المركز الثالث متساوياً في النقاط مع »وفاق سطيف« الجزائري صاحب مفاجأة الفوز على »أنيمبا« النيجيري

األولى  المجموعة  لمنافسات  غريب  تحول  في 
الرابعة،  الجولة  بعد  »الكونفدرالية«،  ببطولة 
الليبية  القدم  كرة  ممثل  فيها  يتنافس  التي 
األخير  حافظ  بنغازي«،  »األهلي  قاريًا  الوحيد 
رغم  نقاط،  أربع  برصيد  الثالث  مركزه  على 
»أورالندو  أمام  نظيفة  أهداف  بثالثة  الخسارة 
بيراتس« الجنوب أفريقي ضمن الجولة الرابعة، 
حيث تقدم أصحاب األرض بهدف نياوزا، قبل أن 
يضيف ماباسا الهدف الثاني، فيما اختتم كابيلو 
»أورالندو«  رفع  الفوز،  وبهذا  أورالندو،  ثالثية 
»األهلي  توقف  بينما  نقاط،   8 إلى  رصيده 
الثالث،  المركز  في  نقاط   4 عند  بنغازي« 
متساويًا مع وفاق »سطيف الجزائري الذي حقق 
على  بفوزه  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  اآلخر  هو 
بنتيجة  النيجيري  »أنيمبا«  المجموعة  متصدر 
أيضًا،  نظيفة  أهداف  ثالثة  إلى  وصلت  كبيرة 
ليبقى األخير في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
يزيد  المجموعة  في  المفاجئ  التحول 
انتظار  في  بنغازي«،  »األهلي  حول  الصعوبات 
الخامسة  الجولتين  منافسات  عنه  ستسفر  ما 
إذ يستقبل »األهلي بنغازي« فريق  والسادسة، 
21 أبريل الجاري، ثم يحل ضيفًا  »أنيمبا« يوم 
 28 يوم  الجزائر  في  سطيف«  »وفاق  على 
مالمح  الجولتين  مباريات  لترسم  أيضًا،  أبريل 
وفوجئت  المنافسة،  صعوبة  رغم  المتأهلين، 
في  تواجدها  أثناء  بنغازي«  »األهلي  بعثة 
قبل  »أورالندو«  فريق  لمالقاة  أفريقيا  جنوب 
بإصابة  مقابل،  دون  أهداف  بثالثة  الخسارة 
»كورونا«  بفيروس  البعثة  من  أفراد  خمسة 
وأحمد  عامر  بن  وطاهر  العكشي  محمد  وهم: 
التايب، باإلضافة إلى المساعد التونسي أنيس، 
»األهلي  بعثة  وكانت  الصربي،  البدني  والمعد 
بنغازي« سافرت إلى جنوب أفريقيا منقوصة من 
عبداهلل  الالعبان  غاب  حيث  رياضيين؛  ثمانية 
جمعة  من  وكل  لإلصابة  وبودبوس  العرفي 
الشعافي  وعبداهلل  المنتصر  وإبراهيم  العبار 
معاذ  غاب  كما  فنية،  التاورغي ألسباب  ومحمد 
الشيخي بسبب إصابته بفيروس »كورونا«، أما 
واتارا  إبراهيم  اإليفواري  المحترف  بخصوص 

فلم يتم تسجيله.
وكان فريق »األهلي بنغازي« استعاد توازنه 
األفريقية،  بالبطولة  المجموعات  دوري  في 
بعدما نجح في الفوز على فريق »وفاق سطيف« 
جرت  التي  الثانية  الجولة  مباراة  في  الجزائري، 
المصرية،  بالعاصمة  بتروسبورت  بملعب 

في  سعادتها  عن  معبرة  الجزائري،  سطيف« 
الفريق  أداء  عن  التام  ورضاها  المدينة  شوارع 
فيها  حقق  التي  األفريقية،  مبارياته  ثاني  في 
أول ثالث نقاط، قبل مواجهة »أورالندو« على 
ملعب بنينا ببنغازي، بعد قرار رفع الحظر، لتودع 
مصر  في  اللعب  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة 
برسالة شكر، حيث أعلن نادي »األهلي بنغازي« 
لبعثة  استقبالها  على  لمصر،  الشكر  تقديمه 
القارية  المنافسات  في  مشاركاته  الفريق خالل 

في الفترة الماضية.
صفحته  عبر  نشره  بيان،  في  النادي،  وقال 
األهلي،  »النادي  »فيسبوك«:  على  الرسمية 
إدارة وجماهير، يتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 
ولكافة  وشعبًا،  قيادًة  العربية  مصر  لجمهورية 
الجهات االٔمنية وأفرادها ومسؤولي الرياضة 

فيها«.
الذي  العظيم  الموقف  »إن  البيان:  وتابع 
من  نفسها  عاتق  على  مصر  الشقيقة  اتخذته 
األهلي  بالنادي  الرياضية  للبعثة  استقبال 
لراحتها  اإلمكانات  كل  وتوفير  بها  والترحيب 
والمرافق  الرياضية  المالعب  تسخير  عبر 
الخدمية لها والجهود الشاقة المبذولة من أجل 

حمايتها وتأمين لمبارياتها ال ينسى«.
القلب  »من  قائاًل:  بيانه،  النادي  واختتم 
شكرًا لكم على هذا االستقبال الفاخر والمشرف، 
تجاه  الجميلة  لمشاعركم  العرفان  وكامل 

االٔهلي، وحفظ اهلل شعب الكنانة«.
هذا  مبارياته  خاض  بنغازي«  »األهلي  وكان 
مصر،  في  الكونفيدرالية  بطولة  من  الموسم 
سطيف«،  »وفاق  فريق  أمام  آخرها  كان  التي 
بنغازي«  »األهلي  يخوض  أن  المقرر  ومن 
في  بنينا  شهداء  ملعب  على  المقبلة،  مبارياته 
بنغازي، بعد رفع الحظر الذي كان مفروضًا على 
األفريقي  االتحاد  جانب  من  الليبية  المالعب 
لكرة القدم »كاف«، الذي تقبل شكوى »األهلي 

في المجموعة األولى ثالث نقاط من مباراتين، 
»أنيمبا«  أمام  بالخسارة  مشواره  بدأ  أن  بعد 
أمام  التعادل  نقطة  يضيف  أن  قبل  النيجيري 
سرعان  لكنه  بنغازي،  في  بيراتس«  »أورالندو 
جنوب  في  الفريق  نفس  أمام  بثالثية  وخسر 

أفريقيا.
الصعداء  تنفست  بنغازي«  »األهلي  جماهير 
»وفاق  على  بالفوز  احتفااًل  المدنية  شوارع  في 

مرسال  جبريل  المهاجم  هدف  وكان  القاهرة، 
المباراة  نقاط  الفريق  ليضمن  كافيًا  »زمرينا« 
ودفاع  والسرعة  بالندية  اتسمت  التي  الثالث، 
المنطقة، وكثرة البطاقات الصفراء، إضافة إلى 
األولى  مرتين،  خرجت  التي  الحمراء  البطاقة 
واألخرى  غشة،  الدين  حسام  الجزائري  لالعب 
العرفي،  عبداهلل  بنغازي«  »األهلي  لالعب 
بنغازي«  »األهلي  رصيد  أصبح  النتيجة  وبهذه 

بنغازي« قبل ساعات من مواجهته أمام »وفاق 
»األهلي  نادي  إدارة  تقدمت  حيث  سطيف«، 
لالتحاد  العام  األمين  إلى  بشكوى  بنغازي« 
األفريقي لكرة القدم »كاف« عن طريق األمين 
شعار  تغيير  بخصوص  الليبي،  لالتحاد  العام 
نشر  حيث  »كاف«،  قبل  من  التاريخي  النادي 
بجدول  األفريقي  االتحاد  صفحة  في  الشعار 
الشعار  يخالف  بشعار  الثانية  الجولة  مباريات 
المعتمد لدى  بنغازي«  لنادي »األهلي  الرسمي 
مسابقات  في  الفريق  شارك  أن  منذ  »كاف« 
الماضي،  القرن  في سبعينات  األفريقي  االتحاد 
وقال »األهلي بنغازي«: »هذا التجاوز أربك إدارة 
أساس  أي  على  ندري  وال  وجماهيره،  النادي 
والنادي لم يتقدم لكم  النادي،  تم تغيير شعار 
باب  فتح  نطلب  وعليه  الشعار،  تغيير  بطلب 
التحقيق عاجال وتوضيح مالبسات هذا التجاوز«.

كأس  من  المجموعات  دور  قرعة  وأوقعت 
ليبيا  ممثل  »الكونفدرالية«،  األفريقي  االتحاد 
الوحيد في مسابقات األندية األفريقية »األهلي 
التي  األولى  المجموعة  فرق  ضمن  بنغازي«، 
و»أورالندو  النيجيري  »أنيمبا«  أندية  تضم 
سطيف«  و»وفاق  أفريقي  الجنوب  بيراتس« 
تأهل  بنغازي«  »األهلي  فريق  وكان  الجزائري، 
نادي  إقصائه  عقب  المجموعات  دور  إلى 
الترجيح،  بركالت  الكونغولي،  »موتيما« 
الكونغولية،  بالعاصمة  الشهداء  ملعب  في 
كينشاسا، بعد التعادل ذهابًا وإيابًا بهدف لمثله 

في كل مباراة.
دور  من  الثانية  المجموعة  وضمت 
»نهضة  أندية  بالكونفدرالية  المجموعات 
بركان« المغربي و»نابسا« الزامبي و»القطن« 
القبائل« الجزائري، بينما  الكاميروني و»شبيبة 
»ساليتاس«  أندية  الثالثة  المجموعة  ضمت 
و»النجم  السنغالي  و»جاراف«  البوركيني 
في  التونسيين،  و»الصفاقسي«  الساحلي« 
»الرجاء  أندية  الرابعة  المجموعة  ضمت  حين 
المصري  و»بيراميدز«  المغربي  البيضاوي« 

و»نكانا« الزامبي و»نامينغو« التنزاني.
»األهلي  نادي  إدارة  قررت  آخر،  جانب  على 
القدم  لكرة  األول  الفريق  إيقاف العب  بنغازي« 
محمد التاورغي وإحالته إلى التحقيق، بعد غيابه 
تجاه  واجباته  أدائه  الفريق وعدم  تدريبات  عن 
ناديه، وجاء ذلك في قرار أصدره رئيس مجلس 
السعيطي،  خالد  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة 
على  للنادي  الرسمية  الصفحة  عبر  ونشره 
التاورغي ُأصيب وتم عالجه  »فيسبوك«، وكان 
في مصر وتونس على حساب إدارة النادي ولم 

يلتحق بالفريق في تدريباته.

● مباراة لألهلي بنغازي أمام أورالندو بيراتس

● تدريبات األهلي بنغازي وسط مشوار الكونفدرالية

الوسط - زين العابدين بركان

»كورونا« يضرب الفريق
في جنوب أفريقيا بتسجيل

5 إصابات.. ومواجهتا الجولتين 
الخامسة والسادسة يومي

21 و28 أبريل تحسمان الموقف

تعاقدت إدارة نادي »الشط« بطرابلس مع المدرب الوطني صبري قشوط 
لتدريب الفريق األول لنادي »الشط« خلفًا للمدرب جمال بنور، الذي قاد 

الفريق في مباراتين فقط وتمت إقالته، ويعد قشوط هو ثالث مدرب 
خالل ست جوالت من الدوري الليبي الممتاز، حيث قاد فريق »الشط« 

عند انطالق الموسم الرياضي المدرب محمد إسماعيل، ثم جمال بنور، 
واآلن صبري قشوط بات مع فريق »الشط« الذي يتواجد حاليًا في آخر 
الترتيب بأربع نقاط، واستقال المدرب صبري قشوط من تدريب فريق 

»الوحدة« هذا الموسم لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية بين األندية 
على المدربين.

وتواصل مسلسل االستقاالت ورحيل المدربين في الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم، حيث قدم المدرب الوطني عمر المريمي، المدير الفني لفريق 

الكرة األول بنادي »المدينة«، استقالته بعد خمسة أشهر من تسلمه 
مهمة تدريب الفريق ألسباب شخصية، على حد قوله، وقاد المريمي فريق 

»المدينة« في ست مباريات بالدوري الممتاز، حيث تفوق في مباراتين 
وتعادل في ثالث مباريات، وخسر مباراة واحدة، ورصيده من النقاط 

بعد ختام مباريات األسبوع السادس 9 نقاط، خلف »األهلي طرابلس« 
و»االتحاد« المتصدرين، برصيد 12 نقطة في المجموعة الثانية.

وقد شهدت مسابقة الدوري الليبي خالل ست جوالت من انطالقتها، 
استقاالت عديدة من المدربين؛ كان أبرزهم جالل الدامجة الذي رحل 
عن »السويحلي« لتدريب »الوحدة« وعلي المرجيني ومحمد إسماعيل 

وحمدي بطاوي وعماد الدهماني ويونس قشوط وغيرهم الكثير؛ بسبب 
سوء النتائج في الغالب، كما وصل إلى مدينة مصراتة، المدرب التونسي 
أنيس البوسعيدي لتدريب الفريق األول لكرة القدم بنادي »السويحلي«، 
خلفًا للمدرب الوطني جالل الدامجة الذي قدم استقالته، وتعاقد المدرب 
التونسي الجديد مع إدارة نادي »السويحلي« فور وصوله، وكان قد درب 
هذا الموسم فريق »الملعب« التونسي وتركه بعد 5 أسابيع من العمل؛ 

بسبب خالفات مع إدارة النادي.
رحل الدامجة، لكن سرعان ما أعلن مدير الكرة بنادي »الوحدة«، 

عبد السالم الشريف، تعاقد إدارة النادي معه لتولي تدريب الفريق األول 
خلفًا للمدرب صبري قشوط، وكان الدامجة مدربًا لفريق »السويحلي« 
خالل األسابيع األولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا 

الموسم، إال أنه قدم استقالته بسبب تواضع النتائج، ويعد الدامجة أحد 
نجوم »الوحدة« في عقدي الثمانينات والتسعينات، والعبًا ومدربًا سابقًا 

للمنتخب الوطني، وصاحب مشوار مميز في الكرة الليبية، وأخيرًا عمل في 
تدريب المنتخب الوطني األول أكثر من مرة، وعرض الدامجة استقالته 

على إدارة نادي »السويحلي«، مقدمًا اعتذاره عن مواصلة االستمرار في 
تدريب فريق كرة القدم األول، وهو ما قبلته إدارة »السويحلي«.

قشوط يكمل مسلسل انتقاالت مدربي الدوري الليبي

● قشوط

اختتمت بطولة »بنغازي الخير لفروسية قفز الحواجز« 
بميدان أكاديمية الفروسية ببنغازي بمشاركة قرابة 
النهائية  النتائج  وجاءت  ناديًا،   12 مثلوا  فارسًا   64
الناشئين  منافسات  في  للبطولة  الثاني  لليوم 
محمد  الفارس  تتويج  لتشهد  والكبار  والمتوسطة 
الناشئين،  بمنافسات  الليلية  األكاديمة  من  طارق 
نادي  من  القزيري  عبدالرحمن  الفارس  ثانيًا  وجاء 

شهداء بنغازي.
نادي شهداء  الفارس محمد جالل من  ثالثًا  وجاء 
نادي  من  القداري  سراج  الفارس  رابعًا  وحل  بنغازي 
من  المجراب  حسن  الفارس  وخامسًا  المختار،  عمر 
المجراب  الفارس حسن  المختار، وسادسًا  نادي عمر 
صهيب  الفارس  وسابعًا  المختار،  عمر  نادي  من 
وثامنًا  المتوسط،  فرسان  نادي  من  المنصوري 
المختار،  عمر  نادي  من  الجحاوي  وسام  الفارس 
فرسان  نادي  من  المنصوري  ريناد  الفارس  وتاسعًا 

من  الحوتي  عبدالرؤوف  الفارس  وعاشرًا  المتوسط، 
مدرسة الفيض.

العبيدي  عبداإلله  المتوسطة  للفئة  بطاًل  وتوج 
من نادي شهداء بنغازي برصيد 62 نقطة، وجاء ثانيًا 
الفيض  مدرسة  من  األحويل  عبدالرحمن  الفارس 
الفيتوري  محمد  الفارس  وثالثًا  نقطة   60 برصيد 
وتوج  نقطة،   57 برصيد  المختار  عمر  نادي  من 
ثانيًا  وجاء  الكبار،  لفئة  بطاًل  األحويل  عبدالرحمن 
وثالثًا  الفيض،  الفيتوري من مدرسة  الفارس محمد 

الفارس نجيب المجبري من نادي عمر المختار.
قال  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  وفي 
الحواجز،  قفز  لفروسية  التسييرية  اللجنة  رئيس 
فريد السبعي، »كل التحية للجنة المشرفة واألندية 
إنجاح  في  المساهمين  وكل  والحكام،  والفرسان 
البطولة  الحواجز،  لفروسية  الخير  بنغازي  بطولة 
أفرزت عددًا من المواهب الواعدة، التي سيكون لها 
شأن في فروسية قفز الحواجز، وسنعمل على رعايتها 
واالهتمام بها وتحفيزها، وإتاحة الفرصة أمامها في 

المشاركات الخارجية«.

64 فارسًا في ختام بطولة 
بنغازي لقفز الحواجز

● منافسات قفز الحواجز في الفروسية

الوسط - محمد ترفاس

األسبوع السابع في الدوري 
يشهد الهدف 147

اختتمت مباريات األسبوع السابع من مسابقة 
الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز، وشهدت 

النتائج المسجلة في األسبوع نتائج مثيرة، 
ففي المجموعة األولى: »النصر« × »التعاون« 
-2 صفر، »األنوار« × »دارنس« 1-1، »نجوم 

أجدابيا« × »التحدي« صفر - صفر، »الصداقة - 
الهالل« 2-1، »خليج سرت« × »األخضر« 3-1.

في المجموعة الثانية: »المحلة« × 
»الشط« -1 صفر.

»رفيق - السويحلي« صفر1-، »األهلي 
طرابلس« × »الوحدة« 2 - صفر، »االتحاد 

المصراتي« × »األولمبي« 2-1، »أبوسليم« 
× »االتحاد« صفر- 2.

»الخمس« × »المدينة« 1-2
ترتيب المجموعة األولى

األخضر 18 نقطة، النصر 16 نقطة، الهالل 
14 نقطة، التحدي 13 نقطة، األهلي بنغازي 9 

نقاط، التعاون 8 نقاط، الصداقة 7 نقاط، خليج 
سرت 5 نقاط، نجوم أجدابيا 5 نقاط، دارنس 4 

نقاط، شباب الجبل 3 نقاط، األنوار نقطتين.
ترتيب المجموعة الثانية، األهلي طرابلس 

15 نقطة، االتحاد 15 نقطة، الخمس 11 
نقطة، االتحاد المصراتي 10 نقاط، المدينة 
9 نقاط، المحلة 9 نقاط، األولمبي 8 نقاط، 
السويحلي 8 نقاط، الوحدة 7 نقاط، رفيق 7 

نقاط، أبوسليم 5 نقاط، الشط 4 نقاط.
شهد األسبوع السابع تسجيل 23 هدفًا في 

المجموعتين، ليصبح عدد األهداف المسجلة في 
المجموعة األولى 77 هدفًا، فيما سجل العبو 

المجموعة الثانية عدد 70هدفًا ويصبح مجموع 
األهداف المسجلة في المجموعتين 147 هدفًا، 

أما األهلي بنغازي فله أربع مباريات مؤجلة مع 
دارنس والنصر واألخضر وشباب الجبل.

طرابلس - الصديق قواس
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لماذا: تم اإلعالن عنه بصورة مفاجئة؟
ماذا: عن دوره في رسم العالقة االقتصادية؟

من: صاحب فكرة هذا الكيان؟

متى: تم إعالنه؟
أين: الشريك الليبي؟

كيف: تتم عملية اتخاذ القرار؟

»املجلس االستراتيجي التركي- الليبي«
++HH55

 كل شيء كل شيء  

املجاهد مصباح سليمان رقرق
أيضا  عرف  كبير  مجاهد  والده  العمروني،  رقرق  سليمان  مصباح  الشيخ 
الشيخ  ولد  تشاد.  إلى  فهاجر  باإلعدام،  الطليان  حكمه  »عقيرب«،  بلقب 
مصباح في منطقة )لبّطنة( غرب سلوق العام 1926، رافق والده المجاهد 
القرآن  وحفظ  التواتي  الشيخ  يد  على  تتلمذ  وهناك  تشاد،  إلى  الكبير 
الفرنسية.  من  والقليل  التشادية،  اللغة  وأجاد  الشرعية،  والعلوم  الكريم 
انتخابات  الرجمة ونجح في  لمنطقة  الوطن عين مديرا  إلى  عقب عودته 
المجلس التشريعي البرقاوي في دورتين متتاليتين ثم انتخب رئيسا له. 
حل  على  والقدرة  البديهة  سرعة  سليمان  الشيخ  أبيه  عن  ورث  قد  كان 
مشاكل قبيلته، فأصبح »رجل ميعاد«، خصوصا أنه كان حاد الذكاء، متقد 
المشاكل  حل  في  كثيرا  ساعده  مما  الحق  في  صلبا  الحجة  قوي  الذاكرة 
وإطفاء نار الفتنة، من مآثره أنه أنقذ سبعة عشر شخصا من اإلعدام بسبب 
تصدره جلسات مصالحة وتراض مع أولياء الدم. توفي في مثل هذا اليوم 

1999/4/15، ودفن في مدينة بنغازي.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

بعد انتهائي 
مؤخرًا من 

قراءة الكتابني 
املذكورين 

أعاله، تأكد لي 
كذلك، أن وعي 

املعلق الصحفي 
بواجباته، 

وحرصه على 
متابعة الشأن 

العام

تتنوع وتتباين أصناف الطعام التقليدي، التي يتفنن الليبيون في 
تحضيرها خالل شهر رمضان الكريم.

وبعد أذان المغرب مباشرة، يبدأ اإلفطار األول بالتمر والحليب، كما 
جرت العادة، وهى سنة نبوية، وبعد صالة العشاء والترويح تجتمع 

األسرة من أجل الوجبة الرمضانية الليبية فى شغف واشتياق إلى تذوق 
وتناول مختلف األصناف. وتنقسم السفرة الليبية إلى أنواع، أولها 

الشوربة، وتتكون من لحم ضأن وحمص ومعدنوس، والبعض يضع 
عليها النعناع الجاف والبهارات، وتعتبر ملكة السفرة الليبية الرمضانية. 

النصف الثاني، المحشيات والتي تعود عليها كذلك الليبيون مثل 
البراك، وهو خليط من األرز واللحم المفروم والخضراوات، مثل البصل 

والمعدنوس والكسبر وبهارات، إذ يلف ورق السلق عليها، وكذلك هناك 
محشيات الفلفل الحلو والكوسا والباذنجان، وتحشى بحشوة البراك 
نفسها. المقليات تتمثل في الكفتة، وهى عبارة عن لحم مفروم مع 

أوراق المعدنوس والبصل.
وكذلك لمبطن، وهو عبارة عن شرائح البطاطا يغطي بها لحم 

مفروم وتنقع فى البيض، وهى من أهم األصناف.
المعجنات، من أهمها البوريك وهو ورق السلق وهناك من يحشيه 

باللحم أو الجبن ويلف بعجينة دقيق ويطهى داخل فرن.
¶رمضان كرنفوده

انتهيت، مؤخرًا، من قراءة كتابين مهمين وممتعين في آن معًا، شكاًل ومحتوى، لواحد 
الكتابان، كما  المرحوم صالح عيسى.  الكتاب الصحفيين في مصر، أال وهو  من أهم 

قرأتهما على الترتيب، هما: »هوامش المقريزي« و»حكايات من دفتر الوطن«.
في الواقع فإن الكاتب المرحوم أصدر الثاني منهما أواًل، ثم ألحقه بالهوامش. وكنت 
القاهرة  زيارتي األخيرة لمعرض  إقامتي في لندن، لدى  إلى مقر  قد أحضرتهما معي 
للكتاب، قبل أن يحل الوباء الفيروسي باألرض، ويحيط بنا حصاره المميت. وقبل أن 

نهرب فرارًا من شروره إلى االختباء متحصنين وراء جدران بيوتنا.
كتابة  ويتعلم فن  بالقراءة،  أن يستمتع  يريد  لكل من  األهمية،  غاية  الكتابان في 
المقالة. ولمن يريد أن يتعرف ويدرك تاريخ مصر، في الفترة المملوكية وما بعدها، 

ويخوض في أجواء مناخاتها.
وفكرتهما، كما ذكرها المؤلف، بدأت بنشرهما في الصحف، على شكل زاوية يومية، 
تتضمن حكايات مختارة بعناية، لتتالءم مع هدف الكاتب، في فتح األبواب أمام القارئ 
تاريخ  على  خاللها  من  ليتعرف  والظالمي،  اليميني  المد  حقبة  في  العادي،  المصري 

بالده، وليعي معنى الوطن ودالالته، وليزداد ثقة بوطنه وقدراته، وحبًا له.
بداية النشر كانت في مجلة »االذاعة والتلفزيون«، تحت رئاسة تحرير الناقد والكاتب 

المرحوم رجاء النقاش. وبعدها في جريدة »الجمهورية«.
الحقيقة  في  السطور  هذه  فإن  الكتابين،  أهمية  ورغم 
للفت  موجهة  هي  ما  بقدر  عنهما،  للحديث  مكرسة  ليست 
األنظار إلى أهمية دور الكاتب والمعلق الصحفي الواعي، من 
خالل ما يتاح له نشره في زاوية صغيرة، في جريدة يومية، 
أو  ضجيج  دون  من  به  المنوطة  رسالته  أداء  على  وقدرته 
يريد  ألنه  مضمون،  وال  شكل  بال  وتخاريف  وفهلوة  إطناب 
أن يصل إلى قرائه من أقصر الطرق وأفضلها إنارة وتعبيدًا. 
أينما كانوا  بناء جسر متين معهم،  وبغرض أن يتمكن من 
وحلوا، بهدف التواصل اليومي الخالق، والعمل على توسيع 
من  حولهم  يدور  ما  إلى  وتنبيههم  العقول،  آفاق  وتعميق 
العامة  بحيواتهم  ربطها  ومحاولة  العام،  الشأن  في  حوادث 
وتقلباتها، ويضيء الطريق أمامهم باستحضار ما يراه مناسبًا 
مالئمًا من صفحات كتب تاريخهم المجهولة لهم، التي ترقد 
على رفوف مكتبات منسية في مكتبات ومخازن قالع وحصون 
والنسيان.  واإلهمال  الغبار  تحت  دفنت  وقد  القديمة،  مصر 
لم  فهو  عنده.  بشيء من  يأتِ  لم  عيسى  والمرحوم صالح 
يخترع الحكايات، أو يعيد كتابة التاريخ كما يحب ويهوى. كل 
ما فعله أنه بحث عنها بدأب الباحث المجد، والوطني الغيور، 
بأسلوب  كتابتها  وأعاد  ولشعبه،  لوطنه  العاشق  والمحب 

سهلة  بلغة  مرساًل  بالعبقري،  وصفه  في  أتــردد  ال  صحفي 
ومفهومة وجميلة، وبخريطة طريق واضحة نحو الهدف المرصود، على شكل حكايات 

أطلق عليها في البداية اســــــــــم »أنابيش مصرية«.
تجربة كتابة التعليق الصحفي، بشكل منتظم، يوميًا أو أسبوعيًا، في الصحف تجربة 
جديدة لم أخضها إال في الربع األخير من حياتي. ووجدتني مدفوعًا إليها، بعد إحالتي 
الحفاظ  بغرض  والصحفيين،  الكتاب  من  األصدقاء  بعض  بتشجيع من  التقاعد،  على 
على قواي العقلية من المصير الذي تؤول إليه الكتب في المكتبات المنسية. ومازلت، 
حتى بعد قرابة أربع سنوات من النشر األسبوعي المنتظم، ال أجرؤ على وضع اسمي 
المرحوم  كتابي  مؤخرًا  قرأت  وحين  المعروفين.  الصحفي  التعليق  كتاب  قائمة  على 
لمن  األسبوعية  أو  اليومية  الزاوية  كتابة  أن  والسبب  ذلك.  لي  تأكد  عيسى  صالح 
يدركها ليست أمرًا هينًا. وهي مسؤولية اليمكن التقليل من شأنها، ويجب أن تعامل 
حلواًل  يجد  أن  الصحفي  المعلق  مهام  من  ليس  كان  وإذا  اهتمام.  من  تستحق  بما 
لفت  على  يعمل  أن  واجبه  من  فإن  توقفًا،  وال  حدودًا  تعرف  ال  التي  العالم،  لمشاكل 
اهتمام القراء إلى ما يدور حولهم من حوادث وإشكاالت حياتية وسياسية، من وجهة 

نظر شخصية، لكن التتنكر لمسؤوليتها االجتماعية واالنسانية.
بعد انتهائي مؤخرًا من قراءة الكتابين المذكورين أعاله، تأكد لي كذلك، أن وعي 
المعلق الصحفي بواجباته، وحرصه على متابعة الشأن العام، والحرص على االهتمام 
بالقراءة رغم أهميتها ال تكفي مالم يكن الكاتب ممتلكًا لما يلزم المهمة التي أضطلع 
بها من أدوات، وألسلوب كتابة يمكنه من طرق أبواب العقول والقلوب معًا، والدخول 
التعليقات  إليها من دون مشقة، كما فعل صالح عيسى، وكما يفعل غيره من كتاب 
الصحفية المهرة، والذين صرنا لألسف نفتقدهم، وسط ما صرنا نطالعه من مقاالت 
وكتابات تولد، في أغلبها، بال روح، وبال مذاق أو طعم، رغم حرص أصحابها على تناول 

قضايا وشؤون حياتية تستحق االهتمام.
رحم اهلل صالح عيسى.

أنابيش مصرية

هند زيادي تستذكر هند زيادي تستذكر 
عمالقة الفنعمالقة الفن

اللون  من  اختارتها  جديدة  منفردة  أغنية  زيادي  هند  المغربية  الفنانة  طرحت 
حب«،  »يا  عنوان  عليها  أطلقت  الشرقي،  الموسيقي  الطابع  ذي  الرومانسي 
تعاونت بها في كتابة العمل مع سمير المجاري وفي األلحان مع رضوان ديري 

ومن توزيع رشيد محمد علي.
المخرج  إخــراج  من  كليب  فيديو  مصورة  األغنية  ــادي  زي هند  وأطلقت 

طابع  ذي  سيناريو  ضمن  ــي  زاك
عالم  ــى  إل بــه  ذهــبــت  قــديــم 

استذكرت  القديم،  الزمن 
ضمن  الفن  عمالقة  بــه 

رافقتها  مرسومة  صور 
ــع لــقــطــات  ــي ــي جــم فـ
كالفنانة  الــكــلــيــب، 
والفنانتين  فــيــروز 
كلثوم  أم  الراحلتين 

وصباح.

سرقة أكبر أرنب
في العالم

الشرطة البريطانية أطلقت نداء 
للشهود بعد سرقة »أكبر أرنب في 

العالم« بحسب التوصيف الوارد عنه 
في موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
فيما رصد صاحبه مكافأة لمن يساعد 

في العثور عليه. وذكرت قوات األمن أن 
األرنب داريوس البالغ طوله 1.29 متر، 
سُرق من حظيرة كان يعيش فيها في 
حديقة أصحابه في ستولتون بمنطقة 

روشستر ليل السبت - األحد. وعدت 
صاحبة األرنب أنيت إدواردز بمكافأة 

مالية قدرها ألف جنيه استرليني )1376 
دوالرا( لمن يساعد في إعادته، موضحة 

أن الحيوان البالغ 11 سنة وفق الصحافة 
البريطانية، قد تخطى سن التكاثر.

وقالت إدواردز وهي عارضة سابقة 
لمجلة »باليبوي« تبلغ 68 عاما، لجريدة 
»دايلي تلغراف« إن »كل حيوان فرد ال 

يمكن استبداله«.

تحرير جبل طارق 
من »كورونا«

بات جيب جبل طارق البريطاني )أقصى 
جنوب إسبانيا( أشبه بواحة خالية من 
»كورونا«، إذ أنه إحدى أولى المناطق 

في العالم التي لقَّحت جميع سكانها ضد 
الفيروس التاجي.

وبفضل تقدم التطعيم منذ نهاية مارس 
الفائت، لم يعد وضع الكمامات إلزاميًّا في 
جبل طارق إال في األماكن العامة المغلقة 

والمتاجر ووسائل النقل العام.
كذلك تم رفع حظر التجول الذي يسري 
اعتبارًا من منتصف الليل، مما أدى إلى 
إحياء نشاط الحانات والمطاعم التي لم 

تفتح أبوابها إال في األول من مارس، بعد 
شهور من القيود.

وأعلن رئيس حكومة جبل طارق فابيان 
بيكاردو، أن القواعد التي تحد عدد مَن 

يمكنهم الجلوس إلى الطاولة نفسها 
في حانة أو مطعم ستُرفع اإلثنين، أما 

الحد األقصى من الذين يُسمح لهم في 
االجتماع وهو 16 شخصًا، فسيلغى العمل 

به بنهاية يوم 16 أبريل الجاري.

ألوان تزين السفرة الرمضانية الليبيةألوان تزين السفرة الرمضانية الليبية

أقوالهمأقوالهم

 »نتمسك بحل المشكالت التي 
تواجهها ليبيا عبر بناء حوار ليبي 

شامل بمشاركة جميع القوى 
السياسية الرئيسية في البالد«.

نائب وزير الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف

 »السلطات االنتقالية الليبية اقترحت 
تشكيل لجنة فنية لمراجعة قضية 

ترسيم المنطقة البحرية
 مع اليونان«.

الناطقة باسم الحكومة اليونانية
أريستوتيليا بيلوني

 »بحارة خفر السواحل الليبي 
المدربون من قبل البعثات األوروبية 

منذ العام 2017، لم يرتكبوا 
انتهاكات لحقوق اإلنسان

 بحق المهاجرين«.

قائد بعثة »إيريني« األوروبية
األدميرال فابيو أغوستيني

 »ال مجال لتقسيم ليبيا،
 وخطورة هذا األمر أنه سيكون 

مقدمة لتقسيمات أخرى«.

الرئيس التونسي
قيس سعيد
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