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مواقيت الصالة - طرابلس

»اآلثار« تكرم »أخت الرجال«
ص16

صعود

فضاء

مع تداوله بنحو 65 دوالرًا للبرميل، الثالثاء، 
عاد النفط إلى ما كان عليه قبل انتشار 

وباء »كورونا«، فيما يتوقع بنك »غولدمان 
ساكس« األميركي أن يتجاوز 80 دوالرًا هذا 
الصيف، مدفوعًا »بمؤشرات مواتية للطلب 

في المناطق التي يتقدم فيها التطعيم«، 
كما نقلت وكالة »فرانس برس«. أما 

منافسه بنك »مورغان ستانلي« فيتوقع 
ارتفاع سعر برميل الخام إلى 70 دوالرًا في 

الربع الثالث من السنة. أساسيات سوق 
النفط، وهي العرض والطلب، صارت »أكثر 

صالبة« وأفضل توازنًا، حسب تقديرات 
وكالة الطاقة الدولية في آخر توقعاتها .

مليار 47,7
دوالر

مليار دوالر إجمالي خسائر شركات 
الطيران المتوقعة عام 2021.
اتحاد النقل الجوي الدولي )اياتا(.

نفط

كل شيء

انسحاب

قريبا في ليبيا
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املوازنة الجديدة.. صدمة البرملان األولى للحكومة املوقتة

المتمرد
رغم أن محمد مهدي علي درس في 

فرنسا، وشارك في عدة حركات سياسية، 
إال أنه يعد أحد أمراء الحرب في تشاد، 

ومطلوب في ليبيا، وفًقا لمذكرة النائب 
العام الليبي. ففي العام 2008 حمل 

السالح، وأصبح أحد القادة الرئيسيين 
للمعارضة المسلحة التشادية.

وصباح الثالثاء الماضي، أعلن الجيش 
التشادي، مقتل الرئيس إدريس ديبي 

خالل مواجهة مع المتمردين شمال 
البالد، ويتبع هؤالء المتمردون ما 

يسمى »المقاومة الوطنية لجبهة 
الوفاق من أجل التغيير« في تشاد 

»FACT«، التي يتزعمها محمد 
مهدي علي. مهدي، وُلد في 

العام 1964 في العاصمة 
نجامينا، وينتمي إلى 

جماعة »القرعان« العرقية، 
مثل الرئيس السابق 

التشادي حسين حبري، الذي 
ُأطيح به في العام 1990 خالل 
تمرد مسلح قاده إدريس ديبي 
الذي ينتمي إلى قبيلة الزغاوة. 

محمد مهدي حصل على اللجوء 
السياسي في فرنسا، وعاش 

فيها نحو 25 عامًا. هل ينجح 
مهدي في قيادة تشاد خالل 

المرحلة القادمة أم سينجح نجل 
ديبي في القضاء عليه وخالفة 

والده في حكم البالد؟

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت روسيا، 
الثالثاء، نيتها بناء أول محطة فضائية 

لها، بعد أن ألمحت الحكومة إلى 
احتمال تركها محطة الفضاء الدولية.

مدير وكالة الفضاء الروسية 
»روسكوسموس« ديميتري روغوزين 

قال عبر تطبيق »تلغرام«، إن أول وحدة 
أساسية للمحطة الفضائية الجديدة قيد 

البناء، ونستهدف إطالقها إلى المدار 
في 2025. 

أبرز حضور سياسي مصري في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات

حصيلة إصابات كورونا اليومية باملئات.. وقافلة التطعيم تسير ببطء

»دراما تشاد« تجدد مطالب توحيد املؤسسة العسكرية الليبية

خارطة طريق تعيد عالقات البلدين إلى مجراها 
مصطفى  المصري  الــوزراء  رئيس  زيارة  جاءت 
ليبيا،  إلى  كبير  وزاري  وفد  رأس  على  مدبولي 
وإن رآها بعض الليبيين والمهتمون بالشأنين 
مؤشرًا  لتعطي  تأخرت،  قد  والمصري  الليبي 
على  اآلن  هو  ليبيا  في  الوضع  أن  على  مهمًا 
تقريبًا  سنوات  عشر  بعد  االستقرار،  طريق 
تثار  كانت  التي  واألسئلة  والجدل  اللغط  من 
على  سيطرت  التي  المشوشة  الصورة  حول 
هذه  خالل  وليبيا  مصر  بين  العالقات  شكل 
مصر  هواجس  أن  فيها  واضحًا  وكان  الفترة، 
البوصلة  هي  كانت  القومي  بأمنها  المتعلقة 
تعاملها  في  المصرية  السياسة  تحكم  التي 
وقوف  إلى  هذا  أدى  وقد  الليبي،  الشأن  مع 
البالد،  في  األزمة  طرفي  أحد  جانب  إلى  مصر 
ذلك  وتجلى  انحيازًا،  اآلخر  الطرف  اعتبره  ما 
ألكثر  امتدت  التي  العاصمة  بحرب  عرف  فيما 
عاشته  الذي  االنقسام  ظل  في  شهرًا،   14 من 
ليبيا بوجود حكومتين إحداها في شرق البالد، 
المشهدين  تغير  مع  أنه  غير  غربها،  واألخرى 
الحرب،  بانتهاء  ليبيا  في  والسياسي  الميداني 
وإنتاج  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  عن  واإلعــالن 
وحدة  حكومة  ليبيا  في  السياسية  العملية 
مناسبًا  صار  اآلن  الوقت  أن  مصر  رأت  وطنية، 
بالتعامل  الطبيعي،  إطارها  في  العالقات  لوضع 
الموحدة،  الحكومة  ذات  الليبية  الدولة  مع 
تدفع  جديدة  تأسيسية  لبنات  وضع  ثم  ومن 
هذه العالقات إلى األمام عبر التواصل المباشر 
وإبرام  البلدين،  حكومتي  بين  المستوى  رفيع 
المتعدد  التعاون  وبرامج  االتفاقيات  عديد 
وتسهيل  اإلعمار  إعادة  مجال  خاصة  المجاالت، 
حركة التنقل بين مواطني الدولتين، باستئناف 
في  القنصلي  وطاقمها  المصرية  السفارة  عمل 

العاصمة طرابلس.
في هذا السياق وقع وفد الحكومة المصرية 
الوحدة  وحكومة  مدبولي،  مصطفى  برئاسة 
الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة،  الوطنية 
مذكرة  تضمنت  وثيقة،   11 على  الثالثاء، 
وأخرى  والنقل،  المواصالت  مجال  في  تفاهم 
الطرق  مشروعات  تنفيذ  في  التعاون  بشأن 
الصحي،  المجال  في  ومذكرة  التحتية،  والبنية 
ومذكرة  العاملة،  القوى  مجال  في  ــدة  وواح
الكهرباء،  مجال  في  االستثمار  بشأن  تفاهم 

إلى جانب التوقيع على ثالث اتفاقات في مجال 
الربط  بشأن  تفاهم  ومذكرة  الكهرباء،  تطوير 
رفع  بشأن  تفاهم  ومذكرة  لالتصاالت،  الدولي 
البصرية،  األلياف  الدولية في منظومة  السعات 
التقني  التدريب  مجاالت  في  تفاهم  ومذكرة 

وبناء القدرات.
واتفقت الحكومة الليبية ونظيرتها المصرية 
المشتركة  العليا  اللجنة  اجتماعات  عقد  على 
الفترة  خالل  القاهرة،  في  المصرية   - الليبية 
المصري  الوزراء  رئيس  أعلنه  ما  وفق  المقبلة، 
مع  صحفي  مؤتمر  خالل  مدبولي،  مصطفى 

الدبيبة. نظيره عبدالحميد 
طريق،  بخارطة  إليه  اإلشــارة  يمكن  وفيما 
خطط  »وضع  بهدف  العمل  أن  مدبولي  اعتبر 
أن  موضحًا  التفاهم«،  مذكرات  لتنفيذ  زمنية 
المتينة،  األخوة  »عالقات  من  تنطلق  الزيارة 
المشترك،  التاريخي  والقاسم  الجوار  وحسن 
الذي أفرز روابط الدم، ووحدة المصير، ووشائج 
في  الشقيقين  الشعبين  تربط  التي  القربى 

وتجسيدًا  العربية،  مصر  وجمهورية  ليبيا  دولة 
بها  تضطلع  التي  الموحدة  السياسية  لإلرادة 
بمستوى  الرقي  في  ورغبتهما  البلدين،  قيادتا 
والشراكة  التكامل  إلى  المشترك،  التعاون 
طموحات  مــع  ــواءم  ــت ي بما  االستراتيجية؛ 
يسودها  مشتركة  زاهــرة  حياة  في  شعبيهما 
واالقتصادي  االجتماعي  والترابط  األمــن، 

التام«.
الوفد  ــارة  زيـ فــي  أيــضــًا  المهم  الجانب 
السياسي،  بالموقف  تعلق  ما  هو  المصري 
أن  الزيار  عن  الصادر  المشترك  البيان  أكد  إذ 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي،  »المجلس 
الوحيدة  الشرعية  التنفيذية  السلطة  هما 
في  االنتخابات  نتائج  أفرزتها  التي  ليبيا،  في 
أكد  كما  الليبي«،  السياسي  الحوار  اجتماع 
البلدين،  بين  المستمر  التنسيق  »أهمية 
القضايا  مختلف  من  موقفهما  توحيد  وإمكانية 
التأكيد على  الثنانية، واإلقليمية، والدولية، مع 
أراضيها،  على  لسيادتها  ليبيا  حماية  أهمية 

و»دور  واستقاللها،  السياسية،  ووحدتها 
األمن  ضبط  في  البناءة  ومساهماتها  مصر 
المشترك، واالستقرار بما يضمن سالمة أراضي 

الجانبين«.
وجود  أهمية  البيان  أكــد  وضــوح  وبأكثر 
رؤية  وفــق  البلدين  بين  للعالقات  »صيغة 
العالقات  فــي  التطور  منظور  مــن  جــديــدة 
تحوالت  من  يفرضه  وما  والدولية،  اإلقليمية 
سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى 
أو  إقليمية  أي تدخالت خارجية  البلدين  تجنيب 
دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور 
منهما،  ألي  معادية  أو  مشبوهة  تكتالت  أو 
األجنبية  التشكيالت  بخروج  التسريع  ويطلبان 

المسلحة من األراضي الليبية«.
المضامين  هذه  خالل  من  واضحًا  ويبدو 
البيان وعي الجانبين  السياسية التي وردت في 
التي  التحديات  بحجم  والليبي  المصري 
الداخلي  المستوى  على  إن  المنطقة،  تشهدها 
عبر  أهمها  األمني  العنصر  فيه  يشكل  الذي 
اإلرهابية  الجماعات  نشاط  مــن  المخاوف 
والمخدرات،  والسالح  البشر  تهريب  وعصابات 
وتتعقد  تتشابك  حيث  الخارج؛  مستوى  على  أو 
المشاكل اإلقليمية، ما يجعل المنطقة مفتوحة 

على كل االحتماالت.
المشهد  وفق  مصر  عودة  فإن  وبالمحصلة 
المستوى  رفيع  وفدها  بزيارة  تشكل  الــذي 
كان  التعاون،  اتفاقيات  من  عنها  تمخض  وما 
دور  غياب  تركه  الــذي  الفراغ  لملء  ضروريا 
في  ساهم  ما  2011؛  العام  منذ  فاعل  مصري 
أطــراف  لتدخالت  مفتوحة  ساحة  ليبيا  جعل 
الغياب  هذا  كان  وإن  عديدة،  ودولية  إقليمية 
بتوابع  المصرية داخليًا  السلطة  انشغال  فرضه 
أن  غير  العربي«،  الربيع  بـــ»ثــورات  عرف  ما 
الدور المصري بدأ يفرض وجوده في السنوات 
مهم  مصري  حضور  عبر  ذلك  وتجسد  األخيرة، 
لحل  المتحدة  األمم  قادتها  التي  العملية  في 
السياسية  الثالثة،  مساراتها  عبر  الليبية  األزمة 
هذه  أنتجت  أن  إلى  والعسكرية،  واالقتصادية 
العملية حوارًا ليبيا، كانت إحدى ثماره التوصل 
المهام  أبرز  من  واحــدة،  حكومة  تشكيل  إلى 
التي أوكلت إليها، هي رفع المعانات المعيشية 
البالد  ــداد  وإع الليبي،  للمواطن  والخدمية 
لالستحقاق االنتخابي، وفق األجل الذي حددته 

خارطة طريق حل األزمة، وهو 2021/12/24.

●  جلسة المباحثات بين الحكومتين الليبية والمصرية في طرابلس، الثالثاء 20 أبريل 2021. )حكومة الوحدة الوطنية(

●  اجتماع سابق لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة

●  مطار القاهرة الدولي

هكذا  القاهرة«،  مطار  في  بكم  »أهــاًل 
الطيار  المدني،  الطيران  وزير  خاطب 
المواطنين  ــار،  مــن محمد  الــمــصــري 
ترحب  بـــالده  أن  مــؤكــدًا  الليبيين، 
القاهرة  مطار  في  الليبيين  باستقبال 
تهبط  الرحالت  كانت  أن  بعد  الدولي، 
في مطار برج العرب باإلسكندرية، وذلك 

بعد تعليقها ألكثر من ست سنوات.
للحكومة  رئاسية  توجيهات  »هناك 
الدعم  أشكال  كل  بتقديم  المصرية 
توقيع  تم  فقد  الليبيين،  األشقاء  إلى 
تدريب  تضمن  وليبيا  مصر  بين  مذكرة 
الليبي  المالحي  الكادر  موظفي  بعض 
تدريب  وكذلك  السالمة،  أعمال  على 
والمهندسين«،  والمضيفين  الطيارين 
قناة  على  تصريحات  في  الوزير  قالها 

»إكسترا نيوز«، المصرية، األربعاء.
الوحدة  بحكومة  المواصالت  وزيــر 
سالم  مــحــمــد  ــمــوقــتــة،  ال الــوطــنــيــة 
المصري،  الــوزيــر  التقى  الشهوبي، 

ــاء، ونــاقــشــا »ســبــل الــتــعــاون  األربـــعـ
المشترك في قطاع الطيران المدني«.

المواصالت  »وزارة  إن  قال  الشهوبي 
الجوية  الحركة  زيـــادة  على  حريصة 
الخبرات  نقل  إلى  باإلضافة  والشحن، 
وتقديم  الليبية  األراضي  إلى  المصرية 
التدريبية  ــبــرامــج  وال الفني  الــدعــم 

المدني  الــطــيــران  بقطاع  للعاملين 
الليبي«.

الفوري  االستئناف  عن  اإلعالن  وجرى 
لرحالت الطيران بين طربلس والقاهرة، 
برئاسة  مصر  وفد  زيارة  خالل  الثالثاء، 
رئيس  مــدبــولــي،  مصطفى  الــدكــتــور 
مع  محادثات  بعد  طرابلس،  إلى  الوزراء 

في  الدبيبة،  عبدالحميد  الليبي  نظيره 
هذا  على  مصري  لمسؤول  ــارة  زي أول 
االنتقالية  الحكومة  تولي  منذ  المستوى 

مهامها. الليبية 
مدبولي وصل إلى العاصمة طرابلس 
في  ــرًا،  ــ وزي  11 ضــم  ــد  وف رأس  على 
تبنتها  التي  التقارب  حالة  تعكس  زيارة 
وتهدف  األخيرة،  األشهر  خالل  القاهرة 
مع  الــحــوار  طاولة  على  الجلوس  إلــى 

الليبية. األطراف  مختلف 
جديدة  سياسية  سلطة  اختيار  وعقب 
سارعت  الماضي،  فبراير  في  ليبيا  في 
الدبيبة  عبدالحميد  الستضافة  القاهرة 
بعد  الجديدة،  الليبية  الحكومة  رئيس 
السلطات  مع  التعاون  نيتها  أعلنت  أن 

الجديدة في طرابلس.
سفارتها  مصر  أغلقت   2014 ومنذ 
الجوية،  الرحالت  وأوقفت  طرابلس  في 

مع احتدام الصراع المسلح في ليبيا.
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منى زكي: »لعبة نيوتن« منى زكي: »لعبة نيوتن« 
مسلسل اجتماعيمسلسل اجتماعي

 ليس دينيا وال سياسيا ليس دينيا وال سياسيا

حمدو الهوني: لن أغادر حمدو الهوني: لن أغادر 
»الترجي« إال بعد االتفاق »الترجي« إال بعد االتفاق 

مع رئيسي ودفعمع رئيسي ودفع
الشرط الجزائيالشرط الجزائي
15

 غياب دور مصري فاعل منذ العام 2011 
ساهم في جعل ليبيا ساحة مفتوحة 

لتدخالت أطراف إقليمية ودولية عديدة

 استئناف عمل السفارة المصرية وطاقمها 
القنصلي في طرابلس يسهم في تسهيل 

حركة التنقل بين مواطني الدولتين

طرابلس، القاهرة- الوسط

وزير الطيران املصري لليبيني: أهال بكم في مطار القاهرة

أزمة تعويضات الشركات األجنبية تفاجئ حكومة الدبيبة

الفوز  على  الدولي  التنافس  احتدام  مع 
الوحدة  حكومة  فوجئت  اإلعمار،  بعقود 
الوطنية الموقتة، بمطالبة شركات أجنبية 
جراء  الدوالرات،  مليارات  تبلغ  بتعويضات 

خسائر لحقت باستثماراتها في ليبيا.
وتتطلب خطط إعادة اإلعمار استكمال 
توقيع  تم  التي  المتعثرة،  المشاريع 
معالجة  مع   ،  2011 العام  قبل  أغلبها 
اشتراط  ملفات  أبــرزهــا  تحديات  عــدة 
عن  تعويضها  المنفذة  الشركات  أغلب 
ومواقعها  بمعداتها  لحقت  التي  األضرار 
البدء في أي أعمال جديدة. ويطالب  قبل 
في  النظر  بإعادة  المستثمرون  هــؤالء 
األسعار المتفق عليها نظرًا لتغير األسعار 

والعالمية. المحلية 
وتحتاج عودة الشركات لتنفذ المشاريع 
المتعثرة إلى توفير مخصصات مالية أوال.

ظل  في  المبالغ  هــذه  توفير  ويمثل 
تذبذب  مــع  صعوبة  ــن،  ــراه ال الــوضــع 
العام  اإلنفاق  حجم  وارتفاع  النفط  سعر 
من  األولوية.  ذات  العاجلة  واالحتياجات 

الديون  قضية  تركيا،  طرحت  جهتها، 
العالقة في أكثر من مناسبة خصوصًا خالل 
المنتدى الليبي – التركي، فيما أكد رئيس 
الدبيبة،  الحميد  عبد  الموقتة،  الحكومة 
من أنقرة التزامه بتسوية الديون السابقة 
المستثمرين  داعيًا  التركية،  للشركات 

األتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا.
التركية  ــمــؤســســات  ال وتــتــمــســك 
بسداد  ليبيا  في  مشاريعها  الستكمال 

الديون المستحقة، وتعويضها عن األضرار 
وحسب  وآالتها.  بمعداتها  لحقت  التي 
االقتصادية  الــعــالقــات  مجلس  رئيس 
أكسوي،  مظفر  الليبي،  التركي-  الخارجية 
مع  اتفاق  إلى  للوصول  تعمل  أنقرة  فإن 
مليار   1.2 بنحو  ليبيا بشأن تسديد ديون 
مليار  بنحو  ضمان  خطاب  وقيمة  دوالر، 
و500 مليون دوالر عن األضرار التي لحقت 

باآلالت والمعدات.

طرابلس ـ الوسط

»الخارجية« تعرض 
خطة ترشيد اإلنفاق
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة، نجالء المنقوش، 

بحثت، األربعاء، مع رئيس ديوان 
المحاسبة خالد شكشك، خطة 

الوزارة لترشيد اإلنفاق وتنظيم 
عدد السفارات والبعثات الليبية 
بالخارج. االجتماع، الذي شهد 

حضور مستشاري الديوان بالوزارة، 
ناقش تنظيم إجراءات ترشيح 

الموظفين الدبلوماسيين للعمل 
بالخارج، وملف المالك للسفارات 

والبعثات الليبية بالخارج. وناقش 
المجتمعون مالحظات ديوان 
المحاسبة حول قرارات اإليفاد 

الصادرة عن وزير الخارجية 
المفوض خالل العامين 2020 
و2021، وخلصوا إلى »االتفاق 

على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ 
المالحظات التي أبداها الديوان 

على أداء عمل الوزارة«.
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كلويه جاو تفوز بجائزة »املخرجني األميركيني«كلويه جاو تفوز بجائزة »املخرجني األميركيني«متابعة كبيرة لبرنامج »ملسة وفاء« الذي تبثه قناة »الوسط« 

على  تركز  التي  المنتجات  أعلنت شركة »فيسبوك« مجموعة جديدة من 
التنافس  على  لمساعدتها  الفيديو  أو  الصور  أو  النص  من  بدال  الصوت 

خالل  المنتجات  إطالق  المفترض  ومن  هاوس«،  »كلوب  مع 
بمجموعة  الحاالت  ببعض  وتبدأ  المقبلة،  القليلة  األشهر 

»فيسبوك«  أن  بالذكر  وجدير  األشخاص،  من  محدودة 
االجتماعي»كلوب  الصوت  لتطبيق  منافسا  تطلق 

 Live Audio تسمى  ميزة  خالل  من  هاوس« 
Rooms، التي تتوافر هذا الصيف.

والشخصيات  للمجموعات  أوال  طرحها  ويجري 
ماسنجر  إلى  طريقها  تشق  لكنها  كاختبار،  العامة 
محادثاتهم  تسجيل  للمستخدمين  ويمكن  أيضا، 

رسوم  فرض  لألشخاص  يمكن  كما  وتوزيعها، 
اشتراك  خالل  من  إما  الغرف  هذه  إلى  الوصول  على 

لالنضمام،  األشخاص  ولجذب  واحدة،  لمرة  رسوم  أو 
الصوت  صناع  صندوق  تقدم  إنها  »فيسبوك«:  تقول 

لدعم صناع الصوت الناشئين.
صوتية،  مقاطع  إلى  المحادثات  هذه  كل  تحويل  أيضا  ويمكن 
قصيرة  صوتية  مقاطع  إنشاء  لألشخاص  تتيح  قادمة  ميزة  وهي 
لها،  للترويج  الخوارزمية  األخبار  خالصة  مع  جنب  إلى  جنبا  ومشاركتها 

للمستخدمين  ويمكن  األخبار،  خالصة  ضمن  الصوتية  المقاطع  وتوجد 
الشركة  تصفها  التي  »فيسبوك«،  داخل  منفصلة  أداة  عبر  تسجيلها 
الصوتية  المقاطع  أن  ويبدو  جيبك،  في  صوت  استوديو  بأنها 
القدرة  مع  أساسية،  صوتية  مقاطع  مجرد  من  أكثر  تشمل 
من  وغيرها  ونصوص  خاصة  مؤثرات  إضافة  على 

الميزات المالئمة.
التي  الصوتي  البث  الشركة على ميزة  كما تعمل 
واالستماع  وتنزيل  بتصفح  للمستخدمين  تسمح 
»فيسبوك«،  تطبيق  من  مباشرة  البودكاست  إلى 
أثناء  الصوت  إلى  االستماع  للمستخدمين  ويمكن 
الخلفية،  في  يكون  عندما  وكذلك  التطبيق،  فتح 
تحقيق  ميزات  تختبر  »فيسبوك«  أن  بالذكر  وجدير 
وتخطط  الجديدة،  الصوت  ميزات  جميع  في  الدخل 
المبدعين  منح  إلى  باإلضافة  اإلكرامية،  ميزات  لدمج 
إلى  للوصول  مدفوعة  اشتراكات  تقديم  على  القدرة 
تختبر  التي  الوحيدة  المنصة  »فيسبوك«  تعتبر  وال  الغرف، 
منذ  الصوتية   Spacesميزة »تويتر«  تختبر  حيث  االجتماعي؛  الصوت 
الميزة  من  الخاصة  نسختها  بمعاينة  ريديت  قامت  فيما  أشهر،  عدة 

.Reddit Talk المسماة

قدمت »تويتر« أعمالها الجارية حاليا لجعل 
خوارزمياتها أكثر مراعاة لألخالقيات ومنح 

المستخدمين تحكما أكبر، في طريقة للرد 
على االنتقادات بشأن المخاطر المرتبطة 

بهذه التكنولوجيا، وقالت الشبكة االجتماعية 
إنها تسعى إلى تحسين خوارزميات »التلقين 

اآللي«، أي القواعد المعلوماتية التي تتيح 
ألجهزة الكمبيوتر »التعلم« تلقائيا باالعتماد 
على بيانات. وبفضل أنظمة الذكاء الصناعي 

»تستنج« المنصة باالعتماد على تاريخ 
التصفح للمستخدم أنه يفضل على سبيل 

المثال فيديوهات الكالب على تلك الخاصة 
بالقطط.

لكن الشبكة األميركية أقرت بأنه 
»عندما تستخدم تويتر، التلقين اآللي، قد 
تكون لذلك تبعات مرتبطة بمئات ماليين 
التغريدات يوميا، وأحيانا يمكن للنظام أن 

يتصرف بصورة مغايرة عن النية التي صمم 
من أجلها أساسا«، وأوضحت »تويتر«، أن 

»خيار الخوارزميات سيعطي تحكما أكبر 
للمستخدمين بالطريقة التي يريدون أن 

يظهر فيها تويتر لديهم. نحن في مرحلة 
استكشاف في هذا الشأن«.

جهود لجعل »تويتر« 
أكثر أخالقية وشفافية

»مايكروسوفت« تطور متجر 
ويندوز جديدا

»فيسبوك« يقدم منافس »كلوب هاوس« هذا الصيف

CINEMA
CINEMA

جمعية  منحت  األوسكار،  قبل  كبرى  حفلة  آخر  في 
طويل  فيلم  أفضل  جائزة  األميركيين،  المخرجين 
وخصصت  جاو،  كلويه  »نومادالند«  مخرجة  إلى 
المنافسين  زمالئها  لمدح  الفوز  كلمة  المخرجة 
في  حظوظهم  عن  حاليا  يتساءلون  الذين  لها، 
النقاد وحاز  استحسان  لقي  الذي  فيلمها،  مواجهة 
األوسكار  جوائز  توزيع  حفلة  قبيل  عــدة،  جوائز 
والتي  عاما(   39( المخرجة  وقالت  أبريل،   25 في 
لمنافسيها:  رايــدر«،  »ذي  بفيلمها  سابقا  عرفت 
والدعم  إيــاه  علمتموني  ما  كل  على  »أشكركم 
أجمل  الرحلة  هذه  جعلتم  لي.  أظهرتموه  الذي 
قد  واحدة  امرأة  كانت  جاو،  كلويه  وقبل  بكثير«، 
في  طويل  فيلم  أفضل  جائزة  حصد  في  نجحت 
»ذي  عن  بيغلو  كاثرين  وهــي  المنافسة،  هــذه 

هورت لوكر«.
هذه  في  األميركية  الصينية  المخرجة  وتغلبت 
فينشر  ديفيد  المخرجين  على  الرئيسية  الفئة 
يونغ  )»بروميسينغ  فينيل  وإيميرالد  )»مانك«( 
الذي  )»ميناري«(  تشونغ  ــزاك  آي ولي  وومــان«( 
المنافسة أيضا لنيل جائزة أوسكار أفضل  يخوض 
مخرج، وتعتبر جوائز جمعية المخرجين األميركيين 
مؤشرا جيدا لحظوظ أي عمل للفوز باألوسكار عن 
المرشحة  جاو  كلويه  وتصنف  مخرج،  أفضل  فئة 
المخرجين  جمعية  تقديرات  أن  ورغم  حظا.  األوفر 
األميركيين خابت العام الماضي إذ منحت جائزتها 
جون-هو  بونغ  بدل   )»1917«( منديس  لسام 
الفائز  المخرج  توقع  لكنها نجحت في  )باراسايت(، 

في جوائز األوسكار خالل السنوات الست السابقة.
شبه  ــي  درام فيلم  وهــو  »نــومــادالنــد«،  ويتبع 

في  يعيشون  مسنين  أميركيين  مجموعة  خيالي، 
الغرب  في  جديدة  حياة  لهم  يختارون  حافالت 
بثقله  الكبير  االنكماش  أرخــى  أن  بعد  األميركي 
أملها  بكين،  من  المتحدرة  جاو  وأبــدت  عليهم، 
بأن  فيلمها  خالل  من  المتفرجون  يتمكن  أن  في 
بأنهم  تصنيفهم  يمكن  أشخاص  حياة  »يجربوا 
ووصفت  وحــدة«،  أقل  أنهم  تاليا  ويشعروا  اآلخر 
لتجربتها  وعــالج  متنفس  بأنه  للفيلم  إخراجها 
جائزة  ومنحت  الشديدة«،  »الوحدة  من  الشخصية 
أفضل إخراج إلى داريوس ماردر عن فيلمه »ساوند 
أوف ميتل« الذي يروي قصة عازف درامز لموسيقى 
الهافي ميتل يفقد السمع، وهو عمل يشارك أيضا 

في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم.
والبكم  الصم  مجتمع  ــراد  أف المخرج  وشكر 
ثقافتهم  ونشارك  ندخل  لكي  دعونا  »ألنهم 
معنا ومع الفيلم ومع الشاشة«، كما منحت جائزة 
هانترز«  ترافل  »ذي  إلــى  وثائقي  فيلم  أفضل 
إيطاليين  مسنين  مجموعة  قصة  يــروي  الــذي 
بالبحث  قديما  تقليدا  يمارسون  كالبهم  مع 
تحضير  في  الستخدامها  أطايب  عن  الغابة  في 
مسلسل  من  األخير  الموسم  فاز  كذلك  األطباق، 
مسلسل  أفضل  بجائزة  التليفزيوني  »هومالند« 
اتصلت  الزمن،  تبدل  إلى  مؤشر  وفي  ــي،  درام
فعلية  حفلة  من  بالحفل  لينكا  ليسلي  المخرجة 
»ممن  عملها  في  المخرجين«  فريق  »كــل  مع 
تلقوا اللقاح بالكامل«، وفاز »ذي فاليت أتندنت« 
واصل  فيما  كوميدي،  مسلسل  أفضل  بجائزة 
الجوائز  موسم  خالل  تألقه  غامبيت«  كوينز  »ذي 

الحالي حاصدا جائزة أفضل مسلسل قصير.
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اعتراضات حقوقية على »إنستغرام كيدز«

● تكريم خبيرة اآلثار الليبية الحاجة مبروكة عبدالمولى القبائلي.
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تغمل شركة »مايكروسوفت« على إصالح 
شامل لمتجر التطبيقات لنظام التشغيل 

ويندوز، وتخطط عمالقة البرمجيات إلصدار 
المتجر المحدث في وقت الحق من هذا العام، 

الذي يكون أكثر انفتاحا على جميع أنواع 
التطبيقات واأللعاب، وقد يمهد هذا الطريق 

للمطورين ليتمكنوا من إرسال أي تطبيق 
ويندوز إلى المتجر، بما في ذلك المتصفحات، 

مثل كروم أو فايرفوكس، وحتى السماح 
لمنصات التجارة الخارجية في التطبيقات.

ويمثل هذا تحوال كبيرا لمتجر تطبيقات 
ويندوز إذا أجرت »مايكروسوفت« هذا اإلصالح 
المشاع في وقت الحق من هذا العام، ويتطلب 
متجر ويندوز في الوقت الحالي من المطورين 

 MSIXعلى هيئة win32حزم تطبيقات
واستخدام آليات التحديث والمنصات التجارية 

الخاصة بشركة مايكروسوفت.
ويشار إلى أن »مايكروسوفت« قد تسمح 

للمطورين بإرسال حزم EXE أوMSI القياسية 
إلى المتجر، ويمكن إدارة التحديثات من 

خالل شبكة توصيل المحتوى الخاصة بالمطور 
CDN، ويؤدي مثل هذا التغيير إلى فتح متجر 

ويندوز للعديد من التطبيقات، بما في ذلك 
 Adobeالتطبيقات الشائعة، مثل مجموعة

Creative Cloud للتطبيقات اإلنتاجية، وحتى 
المتصفحات المنافسة، مثل فايرفوكس وكروم.

رئيس  الخميس،  الطفل،  حقوق  مجال  في  المتخصصين  من  دولي  تحالف  حض 
من  للصغار  نسخة  إلطالق  خطته  عن  النظر  صرف  على  زكربرغ  مارك  »فيسبوك« 
اإلعالنات«،  من  خالية  طفولة  أجل  من  »حملة  وجهتها  التي  الرسالة  وفي  »إنستغرام«، 
استحداث  أن  الموقعون  اعتبر  األوالد،  يستهدف  الذي  التسويق  تكافح  مجموعة  وهي 
وسيعرض  الصحيح  العالج  »ليس  عشرة  الثالثة  دون  لألوالد  »إنستغرام«  من  نسخة 

المستخدمين الصغار لخطر كبير«.
إنستغرام  مستخدمي  من  جديد  جيل  وكسب  العائلية  البيانات  جمع  أن  »مع  وأضافوا: 
إلى  ذلك  يؤدي  أن  المحتمل  فمن  فيسبوك،  أرباح  إلى  بالنسبة  جدا  مفيدا  أمرا  يعد 
توفره  بما  للتأثر  كبيرة  بدرجة  القابلين  الصغار  األوالد  قبل  إنستغرام من  استخدام  زيادة 
أميركا  في  منظمات  تواقيع  الرسالة  وحملت  استغاللهم«،  تتيح  وظائف  من  المنصة 

الشمالية وأوروبا وأفريقيا وأستراليا.
بدأنا  لوكالة »فرانس برس«: »لقد  أوتواي  باسم »فيسبوك« ستيفاني  الناطقة  وقالت 
تجربة  أي  أن  »ندرك  وأضافت:  سنا«،  األصغر  للمراهقين  إنستغرام  من  نسخة  استكشاف 
تنمية  في  خبراء  مع  وسنتشاور  والخصوصية،  لألمان  األولوية  تعطي  أن  يجب  نطورها 
وأكدت  الخصوصية«،  عن  المدافعين  مع  وكذلك  النفسية،  وصحتهم  وسالمتهم  األطفال 

»فيسبوك« أن أي إعالنات لن تعرض في نسخة »إنستغرام« المخصصة للصغار.
أتموا سن  قد  يكونوا  أن  لـ»فيسبوك« على مستخدميها  التابعة  »إنستغرام«  وتشترط 
الشبكة  يستخدمون  السن  هذه  دون  كثيرين  أطفاال  أن  غير  األقل،  على  عشرة  الثالثة 
إلى  المنصة أخيرا عن سلسلة تدابير ترمي  من خالل تقديم تاريخ ميالد كاذب، وكشفت 
والتلقين  الصناعي  بالذكاء  تستعين  تكنولوجيا  بينها  سنا،  األصغر  المستخدمين  حماية 

التلقائي للتكهن بالسن الحقيقية للمستخدمين.

تبثه  الــذي  ــاء«  وف »لمسة  برنامج  حظي 
المبارك  رمضان  شهر  خالل  الوسط  قناة 
الفيديو  مــوقــع  عــلــى  كــبــيــرة  بمتابعة 

»يوتيوب«. األشهر 
يستضيف  ــاء«،  ــ وف »لــمــســة  بــرنــامــج 

الذين  الليبية،  الرياضة  وأبطال  العبين 
ورغــم  الــوطــنــيــة  للمنتخبات  أعــطــوا 
قبل  ــن  م لــهــم  يشهد  ــذي  الـ عطائهم 
تعرضهم  خــالل  فإنهم  الرياضة  محبي 
يلقوا  لم  والــمــرض  المعيشية  لــألزمــات 

ووزارة  واالتحادات  األندية  من  االهتمام 
الرياضة.

مؤيد  إعداد  من  وفاء«  »لمسة  برنامج 
ــرازق  ــدال ــب ــل، وع ــي إســكــنــدر، ومـــراد دخ

المشري. علي  وإخراج  بلحاج، 

هشتاغ:  »#خلونا_نحلموا2«

بحق  تحقيق  فتح  األربعاء،  البيانات،  بحماية  المكلفة  األيرلندية  الناظمة  الهيئة  أعلنت 
من  أكثر  بيانات  اختراق  عملية  كشف  بعد  ــي،  األوروب االتحاد  عن  نيابة  »فيسبوك« 

حماية  لجنة  وستحاول   ،2019 العام  إلى  تاريخها  يعود  مستخدم  مليون   530
قد  األميركي  الرقمي  العمالق  كان  إذا  ما  معرفة  األيرلندية  البيانات 

المقر  أن  وبما  البيانات،  في  بالتحكم  يتعلق  ما  في  بالتزاماته  أوفى 
وبالتالي  أيرلندا،  في  يقع  »فيسبوك«  لموقع  األوروبــي  الرئيسي 

االتحاد  لصالح  تحقيق  إجراء  األيرلندية  الناظمة  الهيئة  إلى  يعود 
األمر  ناقشت  أنها  إلى  البيانات  حماية  لجنة  وأشــارت  األوروبــي. 
للقانون  مخالفة  وقوع  المحتمل  من  أنه  وترى  »فيسبوك«،  مع 
يتعين  ما  وهذا  األوروبــي،  االتحاد  بيانات  بحماية  المتعلق  العام 

على التحقيق تحديده.
العام  في  وضعه  تم  الذي  البيانات،  لحماية  العام  القانون  ويمنح 

هيمنة  من  المستخدمين  لحماية  أكبر  سلطة  الناظمة  الهيئة   ،2018
مقرا  أيرلندا  اختارت  التي  و»تويتر«،  و»آبل«  و»غوغل«  »فيسبوك«  شركات 

الناظمة  أنه يمكن للهيئة  القانون على  المناسب، وينص  النظام الضريبي  لها بسبب 
ما  وفي  الشركات.  لهذه  العالمية  المبيعات  حجم  من   4% إلى  تصل  غرامة  فرض 
على  اختراقها  تم  التي  المستخدمين  بيانات  من  جزء  نشر  تم  بـ»فيسبوك«،  يتعلق 
تسعى  »جهات  صنيعة  وهي  أبريل،  أوائل  الكمبيوتر  لقراصنة  اإلنترنت  عبر  منتدى 

إلى إلحاق الضرر«، وفق ما ذكرت الشبكة االجتماعية األسبوع الماضي.
بحسب  حله«،  و»تــم   2019 العام  إلى  يعود  تسريب  من  البيانات  هذه  وتأتي 
أفضل،  بشكل  حساباتهم  حماية  إلــى  أعضاءها  دعــت  التي  المجموعة 
عبر  »فيسبوك«  على  الشخصية  الملفات  »نهب«  طريقة  واستنكرت 
العثور  في  األعضاء  تساعد  التي  الشبكة  وظائف  يحاكي  برنامج 
وكان  االتصال،  قوائم  مسح  خالل  من  بسهولة  أصدقاء  على 
أرقام  وتضم  البيانات،  تسريب  رصد  انسايدر«  »بيزنس  موقع 
األولى  المرة  ليست  وهذه  والدة.  وتواريخ  وعناوين  هواتف 
»فيسبوك«  مستخدمي  من  ماليين  بيانات  فيها  تسرب  التي 
التواصل االجتماعي، وتضم نحو 2.8  التي تعتبر كبرى منصات 

مليار مستخدم.
وهي  أناليتكا«،  »كامبريدج  فضيحة  أدت   ،2018 العام  ففي 
من  الماليين  عشرات  بيانات  استخدمت  بريطانية  استشارات  شركة 
سمعة  تشويه  إلى  السياسية،  الدعاية  ألغــراض  »فيسبوك«  مستخدمي 
ملفات  »فيسبوك«  ويواجه  عليها.  البيانات  خصوصية  بمسألة  يتعلق  ما  في  الشبكة 
تطبيق  يستهدف   ،2020 العام  ومنذ  األيرلندية.  البيانات  حماية  لجنة  مع  أخــرى 
الشخصية  البيانات  يتعلق بمعالجة  أوروبا  الشركة، تحقيقا في  فروع  أحد  »إنستغرام«، 

للمستخدمين القصر.

االتحاد األوروبي يفتح تحقيقا بحق »فيسبوك«

»#خلونا_ هشتاغ  الليبية  الوسط  قناة  أطلقت 
القناة  على  يبث  لبرنامج  للترويج  نحلموا2« 
النجم  ويقدمه  المبارك،  رمضان  شهر  أيام  خالل 
األفكار  بعض  يطرح  حيث  كافو؛  خالد  الكوميدي 
منها  يعاني  الــتــي  السلبيات  وينتقد  لتطوي 

المجتمع الليبي.

خالد  الكوميدي  النجم  وإعــداد  فكرة  البرنامج 
سعيد،  عبدالحفيظ  للكاتب  الحوار  وكتابة  كافو، 
بتفاعل  الهشتاغ  وحظي  العالقي،  حاتم  ــراج  وإخ
عبروا  الذين  والمتابعين،  المعلقين  من  كبير 
سواء  »#خلونا_نحلموا2«  برنامج  في  رأيهم  عن 

باإلعجاب أو بالنقد لبعض الحلقات.



متابعات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة السادسة

العدد 283
اخلميس

10 رمضان 1442 هــ

22 أبريل 2021 م

تحركات مكثفة للمجلس الرئاسي بشأن تطورات الصراع في تشاد
طرابلس، إنجامينا، القاهرة- الوسط

 المنفي يبحث تطورات التشادية مع البرهان ورئيس النيجر

كلف المجلس الرئاسي جميع الوحدات العسكرية 
لتأمين  الفورية  ــراءات  اإلجـ باتخاذ  الجنوب  في 
وحماية الحدود الليبية الجنوبية، و»التعامل مع أي 

أهداف معادية«.
وجه  األربعاء،  الصادر،  القرار  حسب  المجلس، 
األوضاع  بتطورات  اإلبالغ  إلى  العسكرية  الوحدات 
الحيطة  ــات  درج أقصى  ومــراعــاة  بلحظة،  لحظة 

والحذر، واالستعداد للتعامل مع أي طارئ.
منذ  التشاديين  المرتزقة  من  قــوات  وتنتشر 
ليبيا،  ووسط  جنوب  المناطق  بعض  في  سنوات 
الصراعات  في  مشاركتهم  أممية  تقارير  وأكــدت 

المسلحة التي شهدتها البالد.
دعا  ما  بعد  جــاءت  الرئاسي  المجلس  ــرارات  ق
بحماية  المختصة  الجهات  جميع  النواب  مجلس 
البالد وأمنها، من المجلس الرئاسي بصفته القائد 
وحكومة  العامة  والقيادة  المسلحة  للقوات  األعلى 
الوحدة الوطنية إلى »اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة 

لتأمين وحماية البالد وحدودها الجنوبية«.
تمر  التي  المتسارعة  األحداث  المجلس  ويتابع 
بها تشاد، وما قد يترتب عليها من زعزعة األمن أو 

عمليات نزوح في المنطقة، وفق بيانه.
العسكرية  اللجنة  طالب  الرئاسي  المجلس 
المؤسسة  توحيد  في  باإلسراع   »5+5« المشتركة 
وتأمين  البالد،  واستقرار  أمن  لضمان  العسكرية 

حدودها وصون سيادتها.
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  بحث  أيضًا 
رئيس  مع  هاتفي  اتصال  خالل  األربعاء،  المنفي، 

النيجر محمد بازوم، األوضاع الحالية في تشاد.
االتحاد  »اضطالع  ضرورة  وبازوم  المنفي  وأكد 
في  التوتر  لتخفيف  خطوات  التخاذ  بدوره  األفريقي 
المشترك  التنسيق  ضرورة  على  وشددا  المنطقة«، 
وضمان  المشتركة  المصيرية  للقضايا  حل  إليجاد 

االستقرار.
في السياق نفسه، اتفق المنفي، ورئيس مجلس 
ركن  أول  الفريق  السوداني  االنتقالي  السيادة 
األربعاء،  هاتفي  اتصال  خالل  البرهان،  عبدالفتاح 
على »أهمية التواصل والتنسيق المستمر على أعلى 

مستوى بشأن الوضع في تشاد«.

شدد  فقد  للمنفي،  اإلعالمي  المكتب  وحسب 
تعزيز  مواصلة  ــرورة  »ض على  والبرهان  المنفي 
التعاون الثنائي واإلقليمي حفاظًا على السلم واألمن 
مواصلة  على  »عزمهما  مؤكدين  المنطقة«،  في 

الجهود المشتركة بخصوص القضايا المصيرية«.
عيسى  التبو،  مؤتمر  رئيس  قــال  جهته،  من 
الليبية  العناصر  بعض  إن  منصور،  عبدالمجيد 
الداخلية وقوى خارجية مثل مجموعة »فاغنر« تدعم 
العمليات العسكرية ضد تشاد من األراضي الليبية.

جاء ذلك خالل لقائه السفير األميركي لدى ليبيا، 
ريتشارد نورالند، حيث ناقش الطرفان أهمية إجراء 
االنتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وضمان تمثيل 
الهياكل  في  عادل  بشكل  األصليين  السكان  جميع 
السياسية الليبية، حسب بيان السفارة على صفحتها 
في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.

التشاديين  المتمردين  هجوم  أن  البيان  أضاف 
أخرى  مــرة  الضوء  يسلط  إنجامينا  على  األخير 
عبر  الليبية  السيادة  لتوطيد  الملحة  »الحاجة  على 
حكومة  تمكين  شأنها  من  التي  وطنية،  انتخابات 
قوية يمكنها السيطرة على حدود ليبيا، وبناء هيكل 

عسكري موحد«.
صادر  بيان  دعا  الليبية،  االنتخابات  صعيد  على 
الدولية  المتابعة  للجنة  المشتركة  الرئاسة  عن 
القاعدة  »سن  إلى  النواب  مجلس  بليبيا  المعنية 
لالنتخابات،  الــالزم  القانوني  واإلطــار  الدستورية 

وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو المقبل«.
يان  ليبيا  لدى  المتحدة  األمــم  مبعوث  ورحــب 
بمشاركة  كريستيان  األلماني  والسفير  كوبيتش 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 
اجتماع  في  ماس،  هيكو  األلماني  الخارجية  ووزير 
المعنية  الدولية  المتابعة  للجنة  المسؤولين  كبار 

بليبيا الذي عقد األربعاء.
ورحب المشاركون باعتماد »قراري مجلس األمن 
اللذين   2021 لسنة  و2571   2021 لسنة   2570
يعكسان أولوياتهم وأهدافهم المشتركة، ويحثون 
تنفيذهما  على  الليبية  والمؤسسات  السلطات 

بالكامل«، حسب البيان.
للسلطة  األساسية  »المهمة  أن  اعتبر  البيان 
والسلطات  المؤسسات  وجميع  الموقتة  التنفيذية 
االنتخابات  إجــراء  ضمان  هي  الصلة  ذات  الليبية 

ديسمبر   24 في  والرئاسية  البرلمانية  الوطنية 
ملتقى  أقرها  التي  الطريق  لخارطة  وفقًا   ،2021

الحوار السياسي الليبي«.
القانونية  اللجنة  بـ»اجتماع  البيان  ــب  ورح
في  العاصمة  تونس  في  الملتقى  عن  المنبثقة 
الفترة من 7 إلى 9 أبريل والنتائج التي خلص إليها 

»توضيح  إلى  النواب  مجلس  داعيًا  االجتماع«،  هذا 
الالزم  القانوني  واإلطار  الدستورية  القاعدة  وسن 

لالنتخابات وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو«.
في  »اإلســراع  إلى  النواب  مجلس  البيان  ودعا 
اعتماد الميزانية الموحدة وحكومة الوحدة الوطنية 
للسكان  األساسية  الخدمات  تقديم  استعادة  على 

وعلى  الكهرباء  ذلك  في  بما  ليبيا،  أنحاء  جميع  في 
والتوزيع  النفط  قطاع  تشغيل  استمرار  ضمان 

الشفاف والعادل للموارد«.
ــرورة »اتــخــاذ خــطــوات جــادة  وشــدد على ضـ
وتسريحها  المسلحة  المجموعات  سالح  نزع  نحو 
المسلحة  األطراف  جميع  وكذلك  إدماجها،  وإعادة 

الوضع  معالجة  وعلى  الصلة،  ذات  الحكومية  غير 
كورونا  لجائحة  استجابتها  تكثيف  وزيادة  اإلنساني 
لجميع  اإلنسان  حقوق  حماية  وعلى  )كوفيد19-(، 
وعلى  والمهاجرين؛  الالجئين  وكذلك  الليبيين 

تعزيز المصالحة الوطنية«.
تأثير  بشأن  قلقنا  عن  »نعرب  البيان:  واختتم 
يتعلق  ما  ذلك  في  بما  الجوار،  دول  على  النزاع 
المشروع  غير  النقل  عن  الناشئة  بالتهديدات 
وسوء  لالستقرار  المزعزع  وتكديسها  لألسلحة 
المسلحة  المجموعات  وتــدفــق  استخدامها، 

والمرتزقة.
وأكد البيان المشترك »أن التنفيذ الكامل التفاق 
ونحث  األهمية،  بالغ  أمرًا  يزال  ال  النار  إطالق  وقف 
جميع الفاعلين على اإلسراع في سحب جميع القوات 
تأخير،  دون  بأكملها  ليبيا  من  والمرتزقة  األجنبية 
األمم  تفرضه  الذي  التسليح  لحظر  التام  واالمتثال 

المتحدة«.
األجانب  المسلحين  لطرد  ليبيا  مساعي  وحول 
لدى  ــدائــم  ال ليبيا  مــنــدوب  أعلن  والــمــرتــزقــة، 
األربعاء،  السني،  الطاهر  السفير  المتحدة  األمم 
بالتنسيق  األمن  مجلس  في  جلسة  لعقد  مساعيه 
سالح  نزع  آلية  لبحث  األفريقية؛  المجموعة  مع 
من  خروجهم  قبل  والمرتزقة  األجانب  المقاتلين 

ليبيا.
وقال في تدوينة، عبر موقع التواصل االجتماعي 
األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  »خروج  »فيسبوك«: 
من ليبيا أمر حتمي، لكن من الضروري نزع سالحهم 

بآلية تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة«.
بأسلحتهم  المرتزقة  »خــروج  السني:  وأوضــح 
الجوار  أمن  وزعزعة  ليبيا  الصراع في  تدوير  سيعيد 
والمنطقة كما يحدث اآلن، ونسعى لعقد جلسة في 
المجموعة  مع  بالتنسيق  بالخصوص  األمن  مجلس 

األفريقية«.
المرتزقة  ــراج  إلخ الدولية  الــدعــوات  وتستمر 
تأكيد  آخرها  وكان  البالد،  من  األجانب  والمقاتلين 
السبت  مايو،  دي  لويغي  اإليطالي،  الخارجية  وزير 
الماضي، أن الضغط مع األميركيين لطرد المرتزقة 
األجانب من ليبيا سيكون أمرًا مركزيًا، كاشفًا إثارة 
المنقوش  نجالء  الخارجية  وزيرة  مع  القضية  هذه 

التي ستكون في روما اليوم الخميس.

محمد بازوم < محمد املنفي < عبدالفتاح البرهان

تكليف الوحدات العسكرية في الجنوب بتأمين الحدود والتعامل مع »األهداف المعادية«
رئيس مؤتمر التبو: عناصر ليبية و»فاغنر« يدعمون العمليات العسكرية التشادية

مجلس النواب يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الحدود
»المتابعة الدولية« تدعو إلى سن إطار قانوني لالنتخابات بحد أقصى أول يوليو

املوازنة الجديدة.. صدمة 
البرملان األولى للحكومة املوقتة

الوسط طرابلس- 
حكومة  تتلقاها  التى  األولى  الصدمة  هذه  كانت  ربما 
عندما  البرلمان،  قبل  من  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
إعادة  الثالثاء، على  النواب،  أعضاء مجلس  أغلبية  صوت 
وفًقا  للتعديل  الحكومة  إلى  الميزانية  قانون  مشروع 
والموازنة  التخطيط  ولجنة  النواب  مجلس  لمالحظات 
العامة والمالية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم 

مجلس النواب عبداهلل بليحق.
مشروع  مناقشة  األحد،  مساء  النواب،  مجلس  وبدأ 
الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وقال عضو مجلس 
إجمالي  إن  سعيد،  أبوبكر  ترهونة،  مدينة  عن  النواب 
الوطنية  الوحدة  حكومة  من  المقترحة  الميزانية  نفقات 
دينار،  و300  ألًفا  و697  مليونًا  و797  مليارًا   95 تبلغ 
ظل  في  خصوصا  »كبيرة،  بأنها  الميزانية  هذه  واصًفا 

هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة«.
على  حسابه  عبر  نشرها  تدوينة  في  سعيد  ورأى 
النواب كما  الميزانية في مجلس  تمرير  أن  »فيسبوك«، 
مشكلة  عليها  المصادقة  إجراء  وتعطيل  »مشكلة،  هي 
مراجعتها  يجب  عديدة  »بنودًا  أن  إلى  مشيرًا  أكبر«، 

وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها«
في  والمالية  التخطيط  لجنة  انتقدت  جهتها،  من 
مجلس النواب تقديرات اإليرادات في الميزانية الجديدة 
يوميًّا،  برميل  مليون   1.1 تصدير  على  اعتمدت  التي 
إذ  للبرميل،  دوالرًا   60 سعر  متوسط  أســاس  وعلى 
الموضوعية،  تنتهج  لم  بأنها  التقديرات  هذه  وصفت 
الذي  واألمن  باالستقرار  البالد  فيه  تحَظ  لم  وقت  وفي 

يضمن استمرار تدفق هذه الكميات على مدار السنة.
أعضاء  إلى  المقدم  تقريرها  في  اللجنة،  ــارت  وأش
التي  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تقديرات  إلى  المجلس، 
األولى  ثالث،  فرضيات  وفق  الوزراء  مجلس  إلى  أحالتها 
50 دوالرًا،  800 ألف برميل يوميًّا وبسعر بيع  متوسط 
والفرضية الثانية إنتاج 1.1 مليون برميل يوميًّا وبسعر 
55 دوالرًا، وفرضية ثالثة وأخيرة إنتاج 1.2 مليون برميل 

بسعر 60 دوالرًا.
من  محتجزة  نفطية  إيرادات  إدراج  إن  اللجنة  وقالت 
إيرادات  دينار ضمن  مليار   17.92 بقيمة  الماضي  العام 
أمر  أنه  إال  محاسبيًّا،  سالمته  رغم  الجديدة،  الميزانية 
المتوفر ترتب عنه عجز في  المبلغ  غير منطقي ألن هذا 
ميزانية العام الماضي بالقيمة نفسها، األمر الذي يفضل 

معه استخدامه في سداد الدين العام.
أبوبكر  النائب  نشره  لجدول  ضوئية  صورة  وحسب 
يوضح  بـ»فيسبوك«  الرسمي  حسابه  على  سعيد 
على  المعروض  المشروع  في  الميزانية  استخدامات 
مجلس النواب، فإن نفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 

33 مليارًا و332 مليونًا و606 آالف و300 دينار.
وبلغت نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع 

الميزانية، 12 مليارًا وخمسة ماليين و91 ألف دينار.
أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فبلغت 22 مليارًا 
و110  مليارًا   23 الدعم  ونفقات  دينار،  مليون  و350 

ماليين.
في السياق نفسه ، بحث النائب األول لرئيس مجلس 
لدى  ألمانيا  سفير  مع  األربعاء،  النويري،  فوزي  النواب 
ليبيا أوليفر أوفتشا، ملف اعتماد مشروع قانون الميزانية 
الحكومة  من  المقترح   ،2021 للعام  للدولة  العامة 

الموقتة.
النواب  مجلس  ديــوان  فرع  استضافه  الذي  اللقاء، 
األلماني  السفير  ترحيب  شهد  طرابلس،  بالعاصمة 
في  مهمة  »خطوة  ذلك  واعتبر  النواب،  مجلس  بالتئام 

تنفيذ خارطة الطريق«، حسب بيان أصدره المجلس.
بالقاعدة  المتعلقة  اإلجــراءات  إلى  الطرفان  وتطرق 
المقرر، حسب  الدستورية إلجراء االنتخابات في موعدها 

خارطة الطريق في 24 ديسمبر المقبل.

الوسط :عبد الرحمن أميني

حكومة الدبيبة تواجه أزمة تعويضات الشركات األجنبية

>> مستثمرون« يطالبون السلطة الجديدة في ليبيا بإعادة 
النظر في قيمة عقودهم السابقة وتعويضات باملليارات

احتدام  عند  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  فوجئت 
بمطالبة  اإلعمار،  بعقود  الفوز  على  الدولي  التنافس 
جراء  الدوالرات،  مليارات  تبلغ  بتعويضات  أجنبية  شركات 
في  النظر  وإعادة  ليبيا،  في  باستثماراتها  لحقت  خسائر 
لرصد  صعوبة  يمثل  الذي  األمر  السابقة،  العقود  قيمة 

المشكلة. لتجاوز  مالية  مخصصات 
المشاريع  استكمال  اإلعمار  ــادة  إع خطط  وتتطلب 
 ،  2011 العام  قبل  أغلبها  توقيع  تم  التي  المتعثرة، 
أغلب  اشتراط  ملفات  أبرزها  تحديات  عدة  معالجة  مع 
لحقت  التي  ــرار  األض عن  تعويضها  المنفذة  الشركات 
أي  في  البدء  قبل  لها  التابعة  والمواقع  والمعدات  باآلالت 

جديدة. أعمال 
األسعار  في  النظر  بإعادة  المستثمرون  هؤالء  ويطالب 

والعالمية. المحلية  األسعار  لتغير  نظرًا  عليها  المتفق 
وحسب خبراء فإن هناك عددًا كبيرًا من هذه الشركات 
بديلة  شركات  وإلحالل  تصفيتها،  وتمت  إفالسها  أعلنت 
ونقل  لفسخ  مبالغ  إنفاق  المالكة  الجهة  على  يتوجب 
والمالية  الفنية  التحديات  مع  والتعامل  التعاقد  وإعادة 

التعاقد. وإعادة  العقود  فسخ  الناتجة عن 
المشاريع  لتنفذ  الشركات  عودة  تحتاج  المقابل  في 
دفع  مقابل  مالية  ومبالغ  مخصصات  توفير  إلى  المتعثرة 

ما ستقوم به هذه الشركات من أعمال.
المشاريع، ولكن  الدولة مبالغ لهذه  وسبق أن خصصت 
خالل  المرصودة  المبالغ  بهذه  التصرف  تم  أنه  يتوقع 
السنوات السابقة، لذا فإن توفيرها في ظل الوضع الراهن 
وارتفاع  النفط  سعر  تذبذب  سياق  في  صعوبة  سيمثل 
ذات  للنفقات  العاجلة  واالحتياجات  العام  اإلنفاق  حجم 

األولوية.
لعودة  تحمسًا  البلدان  كأكثر  لتركيا،  وبالنسبة 
العالقة  الديون  قضية  طرحت  فقد  ليبيا،  إلى  شركاتها 
 – الليبي  المنتدى  خالل  خصوصًا  مناسبة  من  أكثر  في 

الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أكد  حيث  الترك، 
الديون  بتسوية  التزامه  أنقرة  من  الدبيبة،  الحميد  عبد 
يلزم  ما  اتخاذ  بعد  وذلــك  التركية،  للشركات  السابقة 
العمل  إلى  األتراك  المستثمرين  داعيًا  دقتها،  من  للتثبت 
وأبرمت  وغربها.  وشرقها  جنوبها  ليبيا،  مدن  كل  في 
في  تفاهم  مذكرات  خمس  والتركية  الليبية  الحكومتان 
ــان  إردوغ طيب  رجــب  التركي  الرئيس  حضرها  مراسم 

أنقرة. في  الوطنية  الوحدة  ورئيس حكومة 
في  مشاريعها  الستكمال  التركية  المؤسسات  وتتمسك 

لحقت  التي  واألضــرار  المستحقة،  الديون  بتسديد  ليبيا 
حيث  الضمان،  خطاب  قيمة  وتسديد  وآالتها،  بمعداتها 
التي  التركية،  الشركات  تعويضات  ملف  حلحلة  على  تعمل 
واإلسكان  الطاقة  مجال  في  كبرى  مشروعات  تنفذ  كانت 

التجارية. والمراكز  واإلنشاءات 
الخارجية  االقتصادية  العالقات  مجلس  رئيس  وحسب 
للوصول  تعمل  أنقرة  فإن  أكسوي،  مظفر  الليبي،  التركي- 
ليبيا بشأن تسديد ديون غير مستحقة بنحو  اتفاق مع  إلى 
و500  مليار  بنحو  الضمان  وقيمة خطاب  دوالر،  مليار   1.2

التي لحقت باآلالت والمعدات. مليون دوالر عن األضرار 
رست  التي  المشروعات،  اتفاقية  قيمة  وصلت  كما 
القذافي،  عهد  في  التركية  الشركات  على  مناقصاتها 
هذه  استكمال  يتعطل  أن  قبل  دوالر  مليار   16 نحو  إلى 

الليبية. الثورة  إبان  الحرب  بسبب  المشاريع، 
موقعة  اقتصادية  اتفاقية  دخلت   2020 سبتمبر  وفي 
ورسمت  التنفيذ،  حيز  وأنقرة  السابقة  الوفاق  حكومة  بين 
لتحصيل  التركية  للشركات  واحد  عام  لمدة  طريق  خارطة 
مشاريعهم  إتمام  طريق  عن  المسددة  غير  المستحقات 
مجاالت  في  لمشاريع  وتمهيدًا  المكتملة  غير  التجارية 

والكهرباء. التحتية  البني 
دوالر  مليار   29 التركي  البناء  قطاع  مشاريع  حجم  ويبلغ 
سوق  أكبر  ثالث  تعد  كما  ليبيا،  في  األشغال  توقف  قبل 

التركي. البناء  لقطاع 
دراغي،  ماريو  اإليطالية  الحكومة  رئيس  فتح  بــدوره 
رئيس  مع  طرابلس  الليبية  العاصمة  إلى  زيارته  خالل 
التي  الديون  والدبيبة،  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس 

اإليطالية. الشركات  بها  تطالب 
إيطالية  لشركات  سابقة  ديــون  بدفع  رومــا  وتطالب 
323 مليون  2011، وهي نحو  نفذت عدة عقود قبل العام 
لالعتراف  جديدة  مفاوضات  فتح  سيتعين  بينما  دوالر، 
و100   50 بين  تتراوح  التي   ،2011 بعد  ما  بمستحقات 
أخرى  أجنبية  لدول  تابعة  شركات  وهناك  يورو،  مليون 

نفسها. المطالب  لديها 

 باألغلبية: مجلس النواب يعيد 
مشروع قانون امليزانية العامة 
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إدراج إيرادات نفطية محتجزة من 
العام املاضي بقيمة 17.92 مليار 

دينار ضمن إيرادات امليزانية اجلديدة

لجنة التخطيط البرلمانية تنتقد تقديرات 
اإليرادات النفطية في ميزانية 2021
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»دراما الحالة التشادية« تجدد مطالب توحيد الجيش الليبي

»الدراماتيكية«  الجيوسياسية  التطورات  فرضت 
الرئاسي  المجلس  على  الرخوة  الساحل  منطقة  في 
الجوار،  دول  مع  عالقاته  في  النظر  إعادة  الليبي، 
بشكل  العسكرية  المؤسسة  بتوحيد  والتعجيل 
الليبي  الجنوب  تأثر  مخاطر  مواجهة  من  يمكنه 
منظومة  انهيار  بعد  خصوصًا  تشاد،  في  باألحداث 
مرحلة  في  البالد  ــول  ودخ نجامينا  في  الــدولــة 

انتقالية عقب مقتل رئيسها إدريس ديبي.
إلى  نجامينا  إلى  توجهت  الغرب  شركاء  أنظار 
خارطة  من  الخارج  الصحراوي  الليبي  الجنوب 
الحديث  أعقاب  في  المتعاقبة،  السلطات  اهتمام 
التشادية  والوفاق«  »التناوب  جبهة  تحويل  عن 
الجنوب  التشادي  الرئيس  قتل  عن  المسؤولة 
لمجموعات  وقاعدة  لها  آمــن  مــالذ  إلــى  الليبي 
لتغذية  السودان،  أو  تشاد  من  سواء  أخرى  مسلحة 

عدم االستقرار في المنطقة، كما أعلن الثالثاء.
الرئاسي  المجلس  من  مرأى  على  كله  ذلك  جاء 
فيما  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  وحكومة  الليبي 
ومصر  فرنسا  إلى  الخارجية  جوالتهما  تعددت 
السلطة  وكأن  واليونان،  وإيطاليا  وروسيا  وتركيا 
مع  تقارب  جسور  إقامة  إلى  الظهر  تدير  الجديدة 
دول الجوار الجنوبي، لمواجهة التحديات السياسية 

واألمنية الجسيمة المشتركة.
من  مــجــمــوعــات  أن  أحـــد  عــلــى  يخفى  ــال  ف
استغلت  والسودانيين  التشاديين  المتمردين 
قواعد  وأقــامــت  ليبيا،  في  العسكري  االنقسام 
أنشطة  لتنفيذ  منها  تنطلق  الجنوب  في  لها  خلفية 
بالتواطؤ  السالح  وبيع  والمخدرات  الوقود  تهريب 
المهاجرين  نقل  إلى  باإلضافة  داخلية،  مع جماعات 

غير الشرعيين.
بالشأن  والمهتمين  الليبيين  عديد  ويطالب 
بعد  بالتحرك  وحكومته  الرئاسي  المجلس  الليبي 
مخاطر  المنطقة  لتجنيب  الحكم  ديبي  نجل  تولي 
يزيد  قد  الــذي  األمــر  السلطة،  في  فــراغ  حــدوث 
للحدود  العابرة  المسلحة  العصابات  نفوذ  من 
غربية  دول  إيجاد  احتمال  من  ويرفع  تشاد،  مع 
الليبي  الجنوب  في  عسكري  تدخل  لشن  مسوغات 
الوضع  يتطلب  حين  في  المرتزقة،  طرد  بدعوى 
بشكل  الوجود  العسكرية  المؤسسة  من  حاليًا 

مكثف على الحدود الجنوبية.
التشادي  الرئيس  أعلن  عديدة  ــرات  م وفــي 
إلى  إضافة  المرتزقة،  انتشار  من  قلقه  عن  الراحل 
ابتليت  »شــران  هما  قائاًل  ليبيا،  في  اإلرهابيين 
مواجهة  إلى  الفتًا  حاليًا«.  الساحل  منطقة  بهما 
التشادي  الجيش  تهاجم  متمردة  جماعات  بالده 
خلفية  قاعدة  ليبيا  جنوب  مستخدمة  تيبستي،  في 

ألنشطتها.

المركزية في العاصمة السودانية الخرطوم.
رئيس  نائب  قال  »تويتر«،  على  تغريدة  وفي 
محمد  السودان  في  االنتقالي  السيادة  مجلس 
إن  التشادي،  الرئيس  رحيل  في  دقلو  حمدان 
بين  العالقات  تعزيز  على  عمل  الراحل  الرئيس 
قضايا  خدمة  في  أسهم  كما  وتشاد،  السودان 

القارة األفريقية والتعاون بين شعوب المنطقة.
الــســودان،  تحرير  حركة  رئيس  أكــد  بــدوره 
إحدى  يقود  الذي  تمبور،  الدين  نصر  مصطفى 
الصراع  أن  السالم،  اتفاق  على  الموقعة  الحركات 
والمعارضة  الحكومية  القوات  بين  تشاد  في  الدائر 
دارفور  في  األمن  على  سلبًا  سينعكس  المسلحة 
في  الصراع  تطور  إذا  بكاملها  المنطقة  وعلى 
واسعة  الحدود  بقوله »ألن  تمبور ذلك  وبرر  تشاد. 
السودان  وبين  النيجر،  ودول  تشاد  بين  ومفتوحة 
الحكومات  على  لذا  وتشاد،  ليبيا  وبين  وتشاد، 
تنقالت  حــدوث  لمنع  وحراستها  الحدود  مراقبة 

وتسرب لألسلحة بين الدول«.
وقالت  ديبي،  برحيل  اإلليزيه  قصر  تأثر  بدوره 
وحليفًا  صديقًا  خسرت  إنها  الفرنسية  الرئاسة 
جميع  فــي  معه  بــاريــس  وقفت  حيث  شــجــاعــًا، 
المتمردين  ضد  خاضها  التي  المسلحة  الصراعات 

المسلحين في عدد من فترات حكمه.
تقرير  في  الفرنسية  »لوموند«  جريدة  واعتبرت 
تشهد  بدول  محاطة  تشاد  ألن  بالنظر  أنه  لها 
منها  أجــزاء  أو  أرجاءها  تعم  وفوضى  اضطرابات 
والسودان،  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  ليبيا  مثل 
منطقة مدمرة.  في  استقرار  عنصر  يبدو  ديبي  كان 
لقتال   2013 الــعــام  فــي  جــنــوده  ديبي  وأرســـل 
الفرنسيين  الجنود  جانب  إلى  مالي  في  اإلرهابيين 
يزود  كما  »برخان«،  ثم  »سرفال«  عمليات  عبر 
التابعة  السالم  حفظ  ــوات  ق التشادي  الجيش 
الرئيسية،  فرقهم  بإحدى  مالي  في  المتحدة  لألمم 
التابعة  المشتركة  القوة  في  خبرة  األكثر  ويعتبر 
)موريتانيا  الساحل  لمنطقة  الخماسية  للمجموعة 

ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد(.
حقبة  فرنسا  إدارة  كيفية  حول  غموض  ويسود 
سرية  تسريبات  إشارة  خلفية  على  ديبي،  بعد  ما 
طرف  من  الدعم  إلى  افتقارها  إلى   ،2016 العام 
فيما  الرئيس،  رحيل  حال  في  التشادية  المعارضة 
دعمها  عقود  ثالثة  مــدى  على  باريس  واصلت 
تالعبه  تكريس  في  الــراحــل،  للرئيس  السخي 
أنها  فرنسا  العتقاد  السلطة  في  للبقاء  بالدستور 

ستحافظ على مصالحها في المنطقة.
الساحل  منطقة  في  الفرنسية  القوات  وتوجد 
فرنسا  تدخلت  عندما   ،2013 منذ  األفريقي 
الجهادية  والجماعات  المسلحين  لمنع  عسكريًا 
المالية  العاصمة  نحو  التوغل  من  مالي  شمال  في 
للجماعات  للتصدي  القوات  تلك  مكثت  ثم  باماكو، 

القاعدة و»داعش«. الجهادية الحليفة لتنظيمي 

الوسط - عبدالرحمن أميني

قبل  من  أمنها  زعزعة  »مــحــاوالت  مواجهة  في 
مراكز  عدة  بمهاجمة  قامت  مسلحة  مجموعات 

حيوية« شمالي تشاد.
أولوية  تشاد  واستقرار  أمن  أن  اللجنة  وأكدت 
األمني  الوضع  الرتباط  الليبية  السلطات  لــدى 
المختصة  الليبية  »السلطات  داعية  البلدين،  في 
تعمل  وأن  االستعداد،  أهبة  على  تكون  أن  إلى 
الليبية  الحدود  على  األمني  الوجود  تكثيف  على 
التشادية لمنع أي خروقات قد تضر بأمن واستقرار 

الليبي والتشادي«. الجانبين 
من  »قلقها  بالغ  عن  أعربت  البرلمانية  اللجنة 
عن  والخارجة  المتطرفة  المجموعات  تستغل  أن 
القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها اإلجرامية«.

على  التنفيذية  السلطة  أجهزة  تكون  ولكي 
عليها  الحدود،  على  للسيطرة  االستعداد  أهبة 
من  تبين  بعدما  الجيش  توحيد  جهود  تكثيف 
الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  تصريحات 
وزير  مع  موسكو  في  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل 
حكومته  حاجة  الفروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية 
عن  تحدث  فقد  ذلــك،  لتحقيق  دولــي  دعم  إلى 
الدولة  مؤسسات  من   %  80 توحيد  من  تمكنهم 
المؤسسة  إال  يبق  »ولــم  مظلتها  تحت  الليبية 

العسكرية«.
ممثاًل  تشاد  في  الحاكم  الحزب  كشف  وبينما 
المسلحة  المعارضة  الوطنية لإلنقاذ أن  الحركة  في 
فريق  من  أكثر  من  تتشكل  ليبيا  من  القادمة 
األوضاع  تأزم  من  محذرًا  لغات،  بعدة  وتتحدث 
تحالفات  بروز  متابعون  يتوقع  المقبلة،  األيام  خالل 
الحكومة  أو  الميليشيات  بعض  أو  ليبية  أطراف  مع 

المتحدة  األمم  في  لخبراء  تقرير  أن رصد  وسبق 
»تعزيز  إلى  تسعى  التي  المجموعات  هذه  أهداف 

وجودها في ليبيا ألهداف تخدم مصالحها«.
من  تستفيد  المجموعات  هذه  أن  أوضح  التقرير 
وقبائل  جماعات  دعم  ومن  مضبوطة  غير  حدود 
الثالث  الدول  بين  الحدودية  المناطق  في  تعيش 
من  جزءًا  إن  خبراء  ويقول  والنيجر(.  وتشاد  )ليبيا 
متورطة  وتشاد  ليبيا  بين  تتوزع  التي  التبو  قبائل 

القانونية. في تهريب السلع والهجرة غير 
حلفاء  ضمن  كان  قتل  الذي  التشادي  والرئيس 
العامة  القيادة  قائد  واستقبل  األمنيين،  ليبيا 
في  آخرها  نجامينا  في  مرتين  حفتر  خليفة  المشير 

.2017 أكتوبر 
في  المتعاقبة  الحكومات  وجــود  عــدم  ورغــم 
فبراير،  ثــورة  منذ  الشرق  سلطات  وال  الجنوب 
بشكل  تتحدث  الليبي  الوطني  الجيش  قوات  فإن 

مستمر عن حضورها في المنطقة.
القانون  فرض  عملية  أطلقت   2019 يناير  وفي 
تجار  واستهداف  اإلرهابية  الجماعات  على  للقضاء 
التشاديين،  المرتزقة  عناصر  وطرد  والبنزين  البشر 
التنظيمات المسلحة عادت مجددًا إلى مناطق  لكن 

في حوض مرزق ومناطق أم األرانب.
العام  بعد  ليبيا  في  أكثر  ــاع  األوض وتعقدت 
الموالين  سواء  المرتزقة  آالف  توافد  حين   ،2019
والسودان،  والنيجر  تشاد  ومن  تركيا  أو  لروسيا 

المناطق  تلك  فــي  منهم  كبير  ــدد  ع واستقر 
الحدودية التي تشهد فراغًا أمنيًا.

إلى  دعــا  جهته  مــن  الليبي  الــنــواب  مجلس 
الوحدة  حكومة  أولوية  الليبي  الجنوب  ملف  جعل 

الملف  هذا  على  العمل  ضرورة  مؤكدًا  الوطنية، 
بما يعود باالستقرار والتنمية على سكانه.

بمجلس  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  وأعــربــت 
تشاد  مع  تضامنها  كامل  عن  بيان  في  النواب 

● عناصر من الجيش التشادي، )أرشيفية: اإلنترنت(

جبهة »التناوب والوفاق« 
المتهمة بقتل الرئيس ديبي 

تتخذ الجنوب الليبي مالذاً آمناً 
لها وقاعدة لمجموعات مسلحة

مخاوف من احتمال تدخل دول 
غربية عسكرياً في الجنوب 

بدعوى طرد المرتزقة

لجنة برلمانية تدعو المجلس الرئاسي والحكومة إلى تدارك سياسة إهمال الجوار الجنوبي

 المتمردون القادمون من ليبيا يتعهدون بمواصلة الهجوم ويرفضون »العسكري االنتقالي«

●  الناطق باسم الجيش الجنرال عازم برماندوا أغونا وبجواره على اليسار محمد إدريس ديبي. 20 أبريل 2021. )اإلنترنت(

يدفع  أن  يتوقع  تشاؤما  الناس  أكثر  يكن  لم 
ثمنًا  حياته  ديبي،  إدريس  التشادي،  الرئيس 
السادسة  للمرة  الرئاسة  بكرسي  فوزه  إلعالن 
التالي  اليوم  في  حتفه  ليلقى  الماضي،  اإلثنين 
مع  معارك  في  إصابته  نتيجة  بجراحه  متأثرًا 

المتمردين شمال البالد بالقرب من حدود ليبيا.
الجيش  أعلن  ديبي  الرئيس  مقتل  بعد 
التشادي، الثالثاء، تعهده بتنظيم انتخابات »حرة 
وديمقراطية« بعد انتهاء »فترة انتقالية« مدتها 
محمد  يرأسه  عسكري  مجلس  بقيادة  شهرًا   18
إدريس ديبي، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو نجل 

الرئيس المقتول.
عزم  الجنرال  التشادي،  الجيش  باسم  الناطق 
»المجلس  إن  بيان  في  قال  أغونا،  برماندوا 
ديبي  إدريس  محمد  برئاسة  االنتقالي  العسكري 
األراضي  وسالمة  الوطني  االستقالل  يضمن 
والوحدة الوطنية واحترام المعاهدات واالتفاقات 
 18 مدتها  انتقالية  مرحلة  ويضمن  الدولية، 
وديمقراطية  حرية  انتخابات  بعدها  تجرى  شهرًا 
وإغالق  تجول  حظر  »فرض  معلنًا  وشفافة«، 

الحدود البرية والجوية للبالد«.
أضاف: »رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو 
وسالمة  وحدة  عن  مدافعًا  األخيرة  أنفاسه  لفظ 
وكالة  حسب  المعركة«،  ساحة  في  األراضي 

»فرانس برس«.
للشعب  األسى  ببالغ  »نعلن  أغونا:  وتابع 
 20 الثالثاء في  نبأ وفاة ماريشال تشاد  التشادي 

أبريل 2021«.
إيتنو،  ديبي  إدريس  التشادي  الرئيس  وتوفي 
بجروح  متأثرًا  عامًا،   30 منذ  يحكم  ظل  الذي 

ضد  معارك  في  الجبهة  خط  على  بها  أصيب 
نهاية  عطلة  خالل  البالد  شمال  في  المتمردين 
الجيش  باسم  الناطق  أعلن  ما  حسب  األسبوع، 

للتلفزيون الرسمي.
خط  إلى  ديبي  ذهب  مفاجئة،  خطوة  وفي 
شمال  الكيلومترات  من  مئات  بعد  على  الجبهة، 
لزيارة  األسبوع  مطلع  في  نجامينا،  العاصمة 
إلى  المنتمين  المتمردين  تقاتل  التي  القوات 
التغيير  »جبهة  اسم  نفسها  على  تطلق  جماعة 

والوفاق في تشاد«.
على   2016 العام  في  تأسست  الجماعة  هذه 
الجماعة  وتتهم  الجيش،  في  سابقين  ضباط  يد 
سبقت  التي  الفترة  في  بالقمع  ديبي  الرئيس 
االنتخابات، وأقام أفراد الجماعة قاعدتهم جنوب 
ليبيا في جبال تيبستي، التي تمتد بشمال تشاد 

وفي جزء من جنوب ليبيا.
على  هجومًا  االنتخابات  يوم  الجماعة  وشنت 

نقطة حدودية وتقدمت تدريجيًا نحو نجامينا.
المتمردون،  شنه  لهجوم  نجامينا  وتعرضت 
وساد الذعر المدينة اإلثنين، وهرع اآلباء لينقلوا 
عندما  منازلهم،  إلى  المدارس  من  أطفالهم 

انتشرت الدبابات على طول الطرق الرئيسية.
الجيش التشادي أعلن أن انتخابات ديمقراطية 
الحكومة  حل  تم  فيما  شهرًا،   18 بعد  ستجرى 
كاكا، وهو جنرال في  ديبي، محمد  وتعيين نجل 

الجيش، رئيسًا موقتًا.
هذه  إن  غربية  إعالم  لوسائل  محللون  وقال 
الخطوة غير دستورية، وإن رئيس البرلمان يجب 
قبل  الرئيس  يتوفى  عندما  المنصب  يتولى  أن 
تنظيم انتخابات، وأضافوا أن الدستور ينص أيضًا 
على أن ينظم رئيس المجلس انتخابات ال يكون 

مرشحًا فيها.
إلى مطالبة  األجنبية سارعت  السفارات  بعض 

ديبي،  انتخاب  وأعيد  البالد.  بمغادرة  مواطنيها 
الذي استولى على السلطة في تمرد مسلح العام 
على  بعد حصوله  رئاسية سادسة  لدورة   ،1990
النتيجة  وفق  الناخبين  أصوات  من   %  79.32

األولية لالنتخابات الرئاسية التي نقلتها »فرانس 
برس« مساء اإلثنين.

زعماء  أقدم  أحد  يعد  الذي  ديبي،  وخاض 
التي  الغربية  للقوى  وثيقًا  وحليفًا  حكمًا،  أفريقيا 
ووسط  غرب  في  اإلسالميين  المتشددين  تقاتل 
مرشحين  ستة  مواجهة  في  االنتخابات  أفريقيا، 

غير بارزين.
أكثر  مقتل  التشادية  القوات  أكدت  واإلثنين، 
من 300 متمرد قادوا توغاًل قبل ثمانية أيام في 
إلى مقتل خمسة جنود في  إضافة  البالد،  شمال 
تحت  »الوضع  أن  الحكومة  شددت  فيما  القتال، 

السيطرة«.
جبهة  شنت  فقد  برس«،  »فرانس  وحسب 

المتمردة  )فاكت(  تشاد  في  والوفاق«  »التناوب 
 11 في  ليبيا  في  الخلفية  قواعدها  من  هجومًا 

أبريل، يوم االنتخابات الرئاسية.
وأعلنت الحكومة، السبت، أن هجوم المتمردين 
لكن  »انتهى«،  وكانيم  تيبستي  مقاطعتي  في 
االشتباكات استؤنفت مساء األحد، حسب الناطق 
باسم الجيش التشادي، الذي أوضح، اإلثنين، أن 

»الوضع هادئ في الوقت الحالي على الجبهة«.
من جهتها قالت »فاكت« في بيان األحد إنها 
»حررت منطقة كانيم«، حيث اندلعت االشتباكات 

السبت.
أبريل،   13 في  التشادية  الحكومة  وقالت 
أيام  منذ  تطارد  لها  التابعة  الجوية  القوات  إن 
تسللوا  تشاديين  بـ»مرتزقة«  وصفتهم  من 
األراضي  من  انطالقًا  البالد  شمال  مناطق  إلى 
الجمركية  الحدود  نقطة  هاجمت  بعدما  الليبية، 

في زواركى نحو الساعة 6 مساًء يوم 11 أبريل.
الحكومة  باسم  الناطق  اإلعالم  وزير  وقال 
بيان  في  زين،  محمد  شريف  السفير  التشادية، 
شمال  في  األوضاع  حول  أبريل،   12 في  صدر 
الرأي  تشاد  جمهورية  حكومة  »تبلغ  البالد: 
التشاديين  المرتزقة  بأن  والدولي  الوطني 
إلى  بالدخول  غامروا  قد  ليبيا  في  الموجودين 
من  حالة  في  حاليًا  وأنهم  التشادية،  األراضي 
واألمنية  الدفاعية  قواتنا  وتطاردهم  الفوضى. 

الباسلة«.
منذ  التشاديين  المرتزقة  من  قوات  وتنتشر 
وتحديدًا  الليبية،  المناطق  من  عدد  في  سنوات 

جنوب ووسط ليبيا.
تسعة  منذ  يشنون  الذين  المتمردون  وتوعد 
إلى  بالوصول  التشادي  النظام  على  هجومًا  أيام 
نجامينا ورفضوا »رفضًا قاطعًا« تشكيل المجلس 
ديبي  إدريس  نجل  برئاسة  االنتقالي  العسكري 

محاولة  في  معركة  خالل  توفي  الذي  إتنو، 
للجمهم، وفق ما أفاد ناطق باسمهم.

والتوافق  التناوب  جبهة  باسم  الناطق  وقال 
كينغابي أوغوزيمي دي تابول في اتصال هاتفي 
قاطعًا  رفضًا  »نرفض  ليبرفيل:  من  معه  أجري 

المرحلة االنتقالية، وننوي مواصلة الهجوم«.

الخريطة الديموغرافية
العديد  لتشاد  الديموغرافية  الخريطة  وتضم 
والعرب،  والبربر  الزنج  إلى  تنتمي  األعراق  من 
قبيلة،  مئة  نحو  تشاد  في  القبائل  عدد  ويصل 
منهم التبو والقرعان، والزغاوة في شمال البالد، 

وهؤالء شعوب رعوية.
مملكة  كانت  حيث  بالغرب  كانم  إقليم  وفي 
التاريخية، توجد قبيلة الكانمبو، والقرعان:  كانم 
تشاد  بحيرة  تخوم  وعلى  والكنوما(،  )الكريدا 
البدوما، وفي الشرق قبائل العرب والمبا والداجو 
الساحل  بمنطقة  الوسط  وفي  والمساليت، 
تخوم  على  والباللة  البطحا  في  العربية  القبائل 
بحيرة فتري والكوكا والمدقو، وفي الوسط قبائل 
الحجراي الكينغا والدنقليات وجنخور، وفي الجنوب 
قبائل  توجد  الغنية  السافانا  حشائش  حيث 

الباقرمي، والسارا، والفالتة وغيرها.
القبائل،  بين  والتقاليد  العادات  وتختلف 
الجنوب،  عن  جذريًا  اختالفًا  يختلف  تشاد  فشمال 
كذلك الوسط، وإن كان هناك تقارب بين الوسط 
وتمثل  مسلمة.  قبائل  كمجموعة  والشمال 
القبائل  كل  أبناء  لتجمع  مركزًا  نجامينا  العاصمة 

وأصحاب الديانات المختلفة.
وتنتمي الغالبية من المسلمين في تشاد إلى 
ظهور  بدا  بينما  التيجانية«،  »الطريقة  الصوفية 
ليمثل  الماضي  القرن  تسعينات  منذ  الوهابية 

التيار السلفي.
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أبرز حضور سياسي مصري في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات 

الدكتور  المصري  الوزراء  رئيس  زيارة  أعطت 
مصطفى مدبولي إلى ليبيا ، وهي األكبر واألولى 
منذ سنوات إلى العاصمة طرابلس، بعدًا جديدًا 
للعالقات المصرية–الليبية، على طريق الشراكة 

االستراتيجية.
ووقع وفد الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، 
برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
وثيقة   11 على  الثالثاء،  الدبيبة،  عبدالحميد 
لتعزيز التعاون بين البلدين في مجاالت مختلفة.

مذكرة  تضمنت  المشترك،  التعاون  وثائق 
وأخرى  والنقل،  المواصالت  مجال  في  تفاهم 
بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية 
وواحدة  الصحي،  المجال  في  ومذكرة  التحتية، 
بشأن  تفاهم  ومذكرة  العاملة،  القوى  مجال  في 

االستثمار في مجال الكهرباء.
ثالث  على  التوقيع  أيضًا  تضمنت  الوثائق 
اتفاقات في مجال تطوير الكهرباء، ومذكرة تفاهم 
تفاهم  الدولي لالتصاالت، ومذكرة  الربط  بشأن 
األلياف  منظومة  في  الدولية  السعات  رفع  بشأن 
التدريب  مجاالت  في  تفاهم  ومذكرة  البصرية، 

التقني وبناء القدرات.
المصرية  ونظيرتها  الليبية  الحكومة  واتفقت 
على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الليبية–
المقبلة، وفق  الفترة  القاهرة، خالل  المصرية في 
ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 
خالل مؤتمر صحفي مع نظيره عبدالحميد الدبيبة.
الوزراء المصري، قال، إن »هدفنا وضع  رئيس 
يتم  التي  التفاهم،  مذكرات  لتنفيذ  زمنية  خطط 
رئيس  داعيًا  الليبي«،  الجانب  مع  عليها  التوقيع 
لوضع  مصر،  زيارة  إلى  الوطنية  الوحدة  حكومة 
التفاهم  مذكرات  لتنفيذ  الالزمة  الخطط  كافة 

التي تم توقيعها بين الجانبين وتفعيلها.
ونقل مدبولي، الذي كان يتحدث خالل مؤتمر 
صحفي مشترك مع الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء في 
العاصمة طرابلس مساء الثالثاء، تحيات الرئيس 
دعم  مؤكدًا  لليبيا،  السيسي  عبدالفتاح  المصري 
مصر وشعبها لليبيا، وأن وجوده في ليبيا رسالة 
أن مصر حريصة  وأضاف  دعم مصر.  على  تأكيد 
على دعم المشروعات التنموية في كل بقاع ليبيا 
في كافة القطاعات، مؤكدًا أن مصر ال تتأخر عن 

أي طلبات من الجانب الليبي.

رؤية جديدة
ورؤية  صيغة  وضع  على  ومصر  ليبيا  واتفقت 
التعاون  وتعزيز  البلدين  بين  للعالقات  جديدة 
كافة  في  وطرابلس  القاهرة  بين  المشترك 
المجاالت بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، 
صدر  الذي  المشترك  اإلعالن  في  جاء  ما  حسب 

في ختام مباحثات الحكومتين. اإلعالن المشترك 
الذي صدر في ختام الزيارة، قال إن زيارة مدبولي 
الليبية  العاصمة  إلى  المصرية  الحكومة  ووزراء 
المتينة،  األخوة  عالقات  من  »انطالقًا  جاءت 
المشترك،  التاريخي  والقاسم  الجوار  وحسن 
المصير، ووشائج  الدم، ووحدة  روابط  أفرز  الذي 
القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في دولة 
لإلرادة  وتجسيدًا  العربية،  ليبيا وجمهورية مصر 
قيادتا  بها  تضطلع  التي  الموحدة  السياسية 
التعاون  بمستوى  الرقي  في  ورغبتهما  البلدين، 
االستراتيجية؛  والشراكة  التكامل  إلى  المشترك، 
بما يتواءم مع طموحات شعبيهما في حياة زاهرة 
االجتماعي  والترابط  األمن،  يسودها  مشتركة 
زيارة  أن  اإلعالن  وأوضح  التام«.  واالقتصادي 
الوفد المصري تأتي في إطار »متابعة وتقييم ملف 
التعاون، وما تضمنه من نتائج تصب في تكريس 
مسيرة التعاون الثنائي، وتطوير آفاقها المختلفة 
في  البلدين  ورغبة  الشقيقين،  البلدين  لخدمة 
تعزيز العالقات المشتركة، والتنسيق من خاللها 
تجاه  موحدة  سياسة  وبناء  الرؤى،  توحيد  في 
اإلقليمية  مستوياتها  في  السياسية  القضايا  جل 

والدولية«.

الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة  وحظي 
مدبولي باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
عبدالحميد الدبيبة، وعدد من مسؤولي الحكومة 
الريادي  الكنانة  أرض  ثمنوا »دور  الذين  الليبية، 
حيث  الليبيين،  الفرقاء  نظر  وجهات  تقريب  في 
والدولية  العربية  المساعي  مع  جهودها  أثمرت 
والكلمة  الصف  الصدع، وتوحيد  رأب  إلى  األخرى 
الزيارة  خالل  بحثا  الجانبان  الحبيبة«.  بالدنا  في 
االهتمام  ذات  واالقتصادية  السياسية  القضايا 
النظر  »بتطابق وجهات  اللقاء  واتسم  المشترك، 
مدبولي،  ودعا  المشترك.  اإلعالن  وفق  حيالها« 
الستكمال  مصر  زيارة  إلى  الدبيبة  عبدالحميد 
فيما  المشتركة،  واالتفاقات  التعاون  إجراءات 
والقنصلية  السفارة  فتح  إعادة  على  االتفاق  تم 
المصريتين في طرابلس بعد عيد الفطر مباشرة.

توحيد المواقف
وأكد الجانبان خالل المباحثات »أهمية التنسيق 
المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفهما 
من مختلف القضايا الثنانية، واإلقليمية، والدولية، 
لسيادتها  ليبيا  حماية  أهمية  على  التأكيد  مع 
على أراضيها ، ووحدتها السياسية، واستقاللها«. 

وحكومة  الرئاسي،  المجلس  أن  على  و»التأكيد 
الشرعية  التنفيذية  السلطة  الوطنية هما  الوحدة 
االنتخابات  نتائج  أفرزتها  التي  ليبيا،  الوحيدة في 

في اجتماع الحوار السياسي الليبي«
الشقيقة،  مصر  »دور  ومصر  ليبيا  وأكدت 
المشترك،  األمن  في ضبط  البناءة  ومساهماتها 

واالستقرار بما يضمن سالمة أراضي الجانبين«.
و»وضع صيغة للعالقات بين البلدين وفق رؤية 
جديدة من منظور التطور في العالقات اإلقليمية 
سياسية  تحوالت  من  يفرضه  وما  والدولية، 
تجنيب  إلى  يؤدي  وبما  واجتماعية،  واقتصادية 
دولية،  أو  إقليمية  خارجية  تدخالت  أي  البلدين 
وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتالت 
مشبوهة أو معادية ألي منهما، ويطلبان التسريع 
بخروج التشكيالت األجنبية المسلحة من األراضي 
عن صيغ  »البحث  على  الجانبان  واتفق  الليبية«. 
مختلف  على  البلدين  بين  لقاءات  لعقد  مشتركة 
المستويات وبشكل دوري، بما يسهم في تعزيز 
والوئام  الثقة  جسور  ويبني  الثنائية،  العالقات 
التجاري  التبادل  تشجيع  »على  وحثا  بينهما«، 
خالل  من  الشقيقين  البلدين  بين  واالقتصادي 
حركة  وتسهيل  والمستثمرين،  األعمال  رجال 

السلع والبضائع فيما بينهما، مع الرغبة المؤكدة 
حث  خالل  من  التجارية  المبادالت  زيادة  على 
الفعاليات االقتصادية في البلدين إلجراء اتصاالت 
فاعلة،  شراكة  تكوين  على  وتشجيعها  مباشرة، 
االقتصادية  األنشطة  في  المشاركة  ضرورة  مع 
وتم  أراضيهما«.  في  تقام  التي  والمعارض، 
المتعلقة  المعلومات  »تبادل  على  كذلك  االتفاق 
في  المختصة  الجهات  من  التهريب  بمكافحة 
االتفاقات  وتعديل  و»تفعيل  المجال«  هذا 
المشتركة  باالستثمارات  المتعلقة  السابقة 
والتسهيالت  االمتيازات  مزيد  إعطاء  خالل  من 
القائمة  التطوير لالستثمارات  اإلجرائية لمشاريع 
في  الخبرات  و»تبادل  المشتركة«.  والمستقبلية 
الطاقة،  المتجددة، وبرامج كفاءة  الطاقات  مجال 
كما سجل الجانب الليبي طلبه في مساعدة جهاز 
الطاقات المتجددة بندب خبراء من مصر الشقيقة 
لرفع كفاءة العاملين بجهاز الطاقات المتجددة«.

استئناف رحالت الطيران
وأعلن الجانبان »استئناف رحالت الطيران بين 
للدول  التابعة  الطيران  بشركات  أسوة  البلدين 
األخرى، التي تسير رحالتها إلى مصر، ما يسهل 

إلى  إضافة  البلدين«،  بين  المواطنين  تنقل 
مختصي  من  مشتركة  عمل  مجموعة  »تشكيل 
البحرية يعهد  الزراعة والثروة  البلدين في مجال 
هذا  في  المختلفة  التعاون  ميادين  تطوير  لها 
اإلطار«، و»فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن 
بين موانئ البلدين« و»التعاون في مجال الرعاية 
الصحية األولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق 
ومكافحة  السارية،  األمراض  لمكافحة  الحدودية 
في  المشاركات  و»دعم  الوبائي«  الصحي  الوضع 
البلدين«.  كال  في  تقام  التي  الثقافية  الفعاليات 
ودان الجانبان »اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره«، 
وقاعدة  معلومات  منظومة  إنشاء  »إلى  ودعيا 
بيانات مشتركة لمكافحة اإلرهاب، ورصد ومتابعة 
اإلرهابية،  األنشطة  حول  المعلومات  وتبادل 
وإعداد  البلدين،  في  اإلرهابية  العناصر  وحصر 
فيها،  والمشتبه  المطلوبة،  للعناصر  دليل موحد 
نقاط  وإقامة  مشتركة،  حدودية  دوريات  وتسيير 
أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، 
وتبادل  اإلرهاب،  تمويل  ضد  العامة  والتعبئة 
وتشكيل  المجال،  هذا  في  البلدين  بين  الخبرات 
اإلرهاب  لمكافحة  البلدين  بين  مشتركة  قوات 

ميدانيًا وفكريًا، وإعالميًا«.
في  والمصرية،  الليبية  الحكومتان  ووقعت 
الوثائق  من  »عدد  على  مباحثاتهما،  ختام 
التي يعول عليها في توطيد العالقات  القانونية، 
في  الشقيقين  البلدين  تجمع  التي  المتميزة 
والبنية  والطرق  والنقل،  المواصالت  مجاالت 
واالتصاالت،  والكهرباء  والصحة،  التحتية، 
التقني  والتدريب  البصرية،  األلياف  ومنظومة 

وبناء القدرات«.
رفيع  المصري  الوفد  زيارة  شهدت  أيضًا 
الوحدة  بحكومة  الصحة  وزير  توقيع  المستوى، 
الوطنية الموقتة د.علي الزناتي، مع وزيرة الصحة 
مجال  في  تفاهم  مذكرة  زايد،  د.هالة  المصرية 
الليبيين  معاملة  على  الطرفان  اتفق  إذ  الصحة، 
واالستفادة  العالج  تلقي  في  المصريين  معاملة 
المصرية  العالجية  المؤسسات  خدمات  من 
الخاصة  التأمينات  أسعار  وفق  والخاصة  العامة 
الليبيين  المرضى  دخول  وتسهيل  بالمصريين، 
وسيارات اإلسعاف إلى مصر. ونصت المذكرة على 
وتنمية  التدريب  مجاالت  في  المشترك  التعاون 
تنمية  مركز  بين  خصوصًا  الصحية،  الموارد 
القوى العاملة الطبية في ليبيا والمعهد الوطني 
المصري  الجانب  تكفل  كما  مصر،  في  للتدريب 
والطبية  الطبية  العناصر  واستجالب  بإعارة 
سفر  على  القيود  ورفع  العجز  لتغطية  المساعدة 
العمالة إلى ليبيا. ونصت االتفاقية على أن  هذه 
بإمدادات  الليبي  الجانب  المصري  الجانب  يزود 
أزمة  ألية  لالستجابة  المسال  الطبي  األكسجين 
دخلت  وقد  »كورونا«،  جائحة  بسبب  تحدث 

االتفاقية حيز التنفيذ منذ توقيعها.

خارطة طريق تعيد عالقات البلدين إلى مجراها الطبيعي 
الدبيبة: نثمن دور أرض الكنانة الريادي في توحيد كلمتنا ورأب الصدع.. وتوقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين

طرابلس،  القاهرة- الوسط

● رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي )يسار( يتحدث خالل مؤتمر صحفي مع الدبيبة في العاصمة طرابلس. )المركز اإلعالمي(

تحركات ماراثونية لمجلسها

مفوضية االنتخابات تسارع الخطوات 
نحو اقتراع ديسمبر 2021

حصيلة إصابات يومية باملئات 
وقافلة التطعيم تسير ببطء

الوطنية  المفوضية  تسير  متسارعة،  بخطى 
العليا لالنتخابات في التحضير القتراع االنتخابات 
ديسمبر   24 في  المقررة  والبرلمانية  الرئاسية 
االجتماعات  من  المفوضية  كثفت  إذ   ،2021
ودولية  محلية  وأطراف  مسؤولين  مع  واللقاءات 
أن  الليبيون  يأمل  الذي  الكبير،  للحدث  للتمهيد 

يتم في موعده، دون تأجيل.
ومنذ انتخاب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
جوالت  تتوقف  لم  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
رئيس مجلس مفوضية االنتخابات، عماد السايح، 
لالقتراع؛  اللوجستية  التجهيزات  إنهاء  أجل  من 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  من  دعم  وسط 

ليبيا.
ضمن آخر الجوالت، التقى السايح وزير التعليم 
لمناقشة  الماضي،  اإلثنين  المقريف،  موسى 

التحضيرات المتعلقة بمراكز االقتراع.
كمراكز  المدارس  اختيار  على  اللقاء  وركز 
التعليم في استحداث  اقتراع، والتنسيق مع وزارة 
ما تتطلبه العملية االنتخابية. كما ناقش إجراءات 
مراكز  في  العاملة  االنتخابية  للجان  التوظيف 
المدارس  معلمو  قوامها  يعد  »التي  االقتراع؛ 
إلى مناقشة مشروع ربط  العاملون بها«، إضافة 
المدارس التعليمية بشبكة اإلنترنت وتقييم مدى 

استفادة المفوضية من هذا المشروع.

دعم تعليمي لالنتخابات
»لتقديم  مستعدة  الوزارة  إن  المقريف  وقال 
الدعم الكامل للعملية االنتخابية من خالل توفير 
الظروف  لتهيئة  الالزمة  واإلمكانات  المعلومات 
المالئمة من خالل المؤسسات التعليمية التابعة 
إلدارة  المشترك  »التنسيق  على  وشدد  للوزارة«. 
الظروف  أفضل  وتهيئة  االنتخابية  العملية 

لالستحقاق القادم وفق أعلى معايير المهنية«.
خالد  المالية  وزير  مع  السايح  اجتمع  كما 
تواجه  التي  إلشكاليات  لبحث  األربعاء،  المبروك، 

سير عمل المفوضية.
وزير  مع  المفوضية  رئيس  ناقش  ذلك،  وقبل 
اإلنسان،  وحقوق  المهجرين  لشؤون  الدولة 
المهجرين  الليبيين  بوخزام، ملف مشاركة  أحمد 

والنازحين في االنتخابات المقبلة.
االجتماع تناول اإلجراءات الخاصة المتخذة من 
المناسبة  الظروف  تهيئة  لغرض  المفوضية  قبل 
االنتخابات،  في  للمشاركة  والمهجرين  للنازحين 
المفوضية  اتخذتها  التي  التحضيرات  وأهم 

استعدادًا لالستحقاق االنتخابي.
شؤون  وزارة  »دور  إلى  الطرفان  وتطرق 
للمفوضية  الدعم  تقديم  في  المهجرين 
تحقيق  من  وتمكينها  الملف،  هذا  بخصوص 
المواطنين  جميع  تمكين  إلى  الرامية  أهدافها 
الليبيين من المشاركة في العملية االنتخابية«، 
وتبادل  التواصل  استمرار  على  مشددًا 

في  هوايته  يمارس  كورونا  فيروس  مازال 
اصطياد حاالت جديدة، فيما تسير قافلة التطعيم 

باللقاحات المضادة للفيروس ببطء في ليبيا.
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  وأعلن 
بفيروس  جديدة  إصابة   594 تسجيل  األمراض، 

كورونا المستجد الثالثاء.
توفي  حين  في  مصابًا،   539 للشفاء  وتماثل 
الوطني  المركز  بيان  حسب  آخرون،  خمسة 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

»فيسبوك«، األربعاء.
إصابة   625 تسجيل  المركز  أعلن  واألثنين 
جديدة بالفيروس، فيما أكد تعافي 694 مصابا، 

ووفاة 11 آخرون.
بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  وصل  وبذلك 
تعافى منها  ألفا و684 حالة،   173 إلى  ليبيا  في 
منذ  متوفى،   2924 و  متعافى،  و891  ألفا   158
بدء انتشار الوباء في البالد مارس العام الماضين 

حتى الثالثاء الماضي.
بحكومة  الصحة  وزير  أكد  متصل،  سياق  في 
تقديره  الزناتي،  علي  الوطنية،  الوحدة 
الصحة  منظمة  تقدمها  التي  للمجهودات 
المنظمة  »التزام  ضرورة  أكد  لكنه  العالمية، 
بالضوابط من أجل إعادة تنظيم آليات التعاون«.
البعثة  رئيس  مع  لقاء  خالل  الوزير  واشترط 
وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث 
المسبق  العلم  إعطاء  »ضرورة  األربعاء  هوف، 
الطبية  اإلمدادات  يخص  ما  كل  حول  للوزارة 
لوزارة  الرسمية  الصفحة  وفق  توزيعها«،  ومكان 

الصحة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«
المنظمة،  مع  التعاون  آليات  الزناتي  وبحث 
من  وذلك  للعمل  التنظيمية  الضوابط  ووضع 
خالل الرجوع والتنسيق مع وزارة الصحة كالقناة 
الرئيسية الوحيدة قبل الشروع في أي نشاط فيما 

يخص إدارات الوزارة أو الجهات التابعة لها.
وفيما يخص توفير جرعات اللقاح المضاد لوباء 
»كورونا المستجد« جرى وضح آليات التعاون عن 

طريق لجنة التطعيمات.
لبرنامج  الكامل  دعمها  إلى  هوف  وأشارت 
لجلب  وستسعى  بليبيا،  السرطان  مكافحة 
تطوير  على  معًا  للعمل  ليبيا  إلى  المختصين 

استراتيجيات البرنامج.
أن  العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  وأكدت 
وأنها  العالمية،  الصحة  منظمة  في  عضو  ليبيا 
االشتراكات،  قيم  دفع  في  السباقة  الدول  من 
وسنسعى في تقديم المساعدة عند تعرض ليبيا 

ألي أزمة صحية.
كما أكدت التزام المنظمة بالعمل تحت إطار 

وزارة الصحة.
فيروس  ضد  التطعيم  حمالت  صعيد  وعلى 
الخدمات  إدارة  بحثت  وليد،  بني  وفي  كورونا، 
مع  اجتماعها  في  الثالثاء،  بالبلدية  الصحية 
اللجنة الصحية باإلدارة وفريق الرصد والتقصي، 
فيروس  لقاح  بتوزيع  الخاصة  االستعدادات 
»كورونا « على المراكز الصحية بعد وصول شحنة 

الوفاء  من  الطرفين  تمكن  التي  المعلومات 
بالتزاماتهما تجاه المرحلة المرتقبة.

االهتمام بدور المرأة
التي  الموضوعات  بين  من  واحد  المرأة  ملف 
تحوز أهمية من مفوضية االنتخابات، فقد بحثت 
أوائل  في  رباب حلب،  المفوضية،  عضوة مجلس 
أبريل مع ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة بيقوني 
المقبل،  االنتخابي  االستحقاق  خالل  المرأة  دعم 
وتوفير أفضل السبل في مجال التوعية االنتخابية 
إلى  المجتمع  الشريحة من  أجل وصول هذه  من 

صناديق االقتراع وفقًا لألطر القانونية.
بين وحدة  اتفاقية دعم  توقيع  المرتقب  ومن 
المتحدة،  األمم  وبعثة  بالمفوضية  المرأة  دعم 
لتقديم الدعم الفني واالستشاري للمفوضية خالل 
رئيس  أيضًا  الخط  على  ودخل  المقبلة.  المرحلة 
مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي اجتمع 
التحضيرات  وناقشا  القبة،  مدينة  في  السايح  مع 
الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها 
االنتخابات،  لتنفيذ  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيما 

والخبرات الفنية واإلدارية لديها.
للقيام  المفوضية  دعمه  على  صالح  وشدد 
وما  المقبلة،  المرحلة  في  بها  المنوط  بدورها 
إلى  تفضي  وطنية  التزامات  من  عليها  يترتب 
االنتخابات، مشيدًا بكل الجهود الدولية والوطنية 
وسيادتها  ليبيا  وحدة  تحقيق  في  أسهمت  التي 
واستقرارها، ومثمنًا دور المفوضية وكل العاملين 

في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي.

دور البعثة األممية
وتراقب البعثة األممية التحضيرات لالنتخابات 
عن كثب، فقد أكد المبعوث األممي يان كوبيتش 
المسار  مراحل  باستكمال  المتحدة  األمم  التزام 
هذه  »في  المفوضية  بمساندة  الديمقراطي 

المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا«. كوبيتش اجتمع 
مع رئيس المفوضية عماد السايح، لمناقشة طرق 
تقديره  عن  معربًا  لها،  الدولي  الدعم  تقديم 
في  أسهمت  التي  والوطنية  الدولية  الجهود 
مثمنًا  واستقرارها،  وسيادتها  ليبيا  وحدة  تحقيق 
االنتخابي.  المسار  نحو  السياسية  األطراف  رؤية 
وأشار السايح في االجتماع إلى التحضيرات الفنية 
واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما 
وزخم  االنتخابات،  لتنفيذ  التحتية  بالبنية  يتعلق 
من  حافل  سجل  بعد  واإلدارية  الفنية  الخبرات 

االستحقاقات الوطنية.
لقاءات  في  طرحت  التي  الملفات  بين  ومن 
المحليين،  المسؤولين  مع  المفوضية  ممثلي 
ففي  الدستور؛  على  االستفتاء  إمكانية  بحث  هو 
الوحدة  رئيس حكومة  التقى  الماضي  23 مارس 
السايح،  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
حيث بحثا إمكانية االستفتاء الشعبي على مشروع 
الدستور. وقد وعد الدبيبة بدعم المفوضية حتى 
تتمكن من إجراء االنتخابات في موعدها، مشددًا 
على ضرورة التواصل مع األجسام المعنية باإلطار 
المناسبة  القانونية  الحلول  إليجاد  الدستوري؛ 
في  االنتخابات  إجراء  من  المفوضية  لتتمكن 
العالمي  االهتمام  إطار  وفي  المحدد.  موعدها 
باالنتخابات، دعا بيان صادر عن الرئاسة المشتركة 
األربعاء،  بليبيا  المعنية  الدولية  المتابعة  للجنة 
الدستورية  القاعدة  »سن  إلى  النواب  مجلس 
في  وذلك  لالنتخابات،  الالزم  القانوني  واإلطار 

موعد أقصاه 1 يوليو المقبل«.
للسلطة  األساسية  »المهمة  أن  البيان  واعتبر 
التنفيذية الموقتة وجميع المؤسسات والسلطات 
االنتخابات  إجراء  ضمان  هي  الصلة  ذات  الليبية 
ديسمبر   24 في  والرئاسية  البرلمانية  الوطنية 
ملتقى  أقرها  التي  الطريق  لخارطة  وفقًا   ،2021

الحوار السياسي الليبي«.

ممثلة »الصحة العالمية«
في ليبيا: ملتزمون بالعمل 

تحت إطار وزارة الصحة

بني وليد تستعد لتوزيع 
اللقاحات على المراكز الصحية 
بعد استالم أولى شحنات اللقاح

استعدادًا  اإلثنين،  المدينة  إلى  اللقاحات  من 
إلطالق الحملة الوطنية للتطعيم.

بني  في  الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  وقال 
االجتماع  إن  الوسط«،  لـ»  سالمة  سامي  وليد، 
حملة  إلطالق  الخاصة  االستعدادات  ناقش 
والتنظيمية  الفنية  النقاط  وبعض  التطعيمات 
وتوزيع  اللقاح  وأخذ  التطعيم  ببرنامج  المتعلقة 
اللقاح على المراكز الصحية المستهدفة في حملة 

التطعيم.
ستكون  اللقاح  أخذ  في  األولوية  أن  وأوضح 
الطبية وأصحاب  للفئات المستحقة وهم األطقم 
المسجلين  السن  كبار  من  المزمنة  األمراض 
بالمنظومة الخاصة بأخذ اللقاح بالمركز الوطني 

لمكافحة األمراض.
الصحية  الخدمات  إدارة  أن  إلى  سالمة  وأشار 

من  شحنة  اإلثنين،  تسلمت،  وليد  بني  في 
من  »كورونا«  بجائحة  الخاصة  المستلزمات 
لوزارة  التابعة  الصحية  الطوارئ  لجنة  مخازن 

الصحة في طرابلس.
كان وزير الصحة أعطى األربعاء قبل الماضي، 
مراكز  إلى  اللقاحات  توزيع  في  بالبدء  تعليمات 
الحملة  في  للبدء  تمهيدًا  المختلفة،  التطعيم 
»كورونا«  فيروس  ضد  للتطعيم  الوطنية 

المستجد.
وأوضح الزناتي، في تصريح نشرته الوزارة عبر 
صفحتها على »فيسبوك«، أن الوزارة حصلت على 
»اإلفراج النهائي« من مركز الرقابة على األغذية 
واألدوية على اللقاحات التي تم توريدها إلى ليبيا 

وهي »أسترازنيكا«و»سبوتنيك5« الروسي.
عقدت  الصحة  وزارة  أن  أضاف  الزناتي 
الوطني  بالمركز  التطعيمات  إدارة  مع  اجتماعات 
وطب  الطبي  اإلمداد  وجهاز  األمراض  لمكافحة 

الطوارئ، وكذلك إدارة الصيدلة والمعدات.
هذه  توزيع  في  ستشرع  الوزارة  أن  وأكد 
ومنها  الطرفية،  الباردة  الدوائر  على  اللقاحات 
إلى مراكز التطعيم المختلفة للشروع في الحملة 
التطعيمات في  للتطعيم لكل مستحقي  الوطنية 
أن  إلى  األجانب، مشيرًا  أو  الليبيين  البالد سواء 
األولويات ستكون للعاملين في القطاعي الصحي 

وكبار السن، الذين يعانون أمراضًا مزمنة.
وجدد الوزير، دعوته إلى كل الليبيين للتسجيل 
السريع في المنظومة اإللكترونية للحصول على 

اللقاح المضاد لفيروس »كورونا«.
جرعة  ألف   150 وصول  الصحة  وزارة  وأكدت 
من لقاح »سينواك« الصيني، وشحنة من األدوية 
الخاصة بمرضى فيروس »كورونا« إلى طرابلس 
قادمة من تركيا ، مشيرة إلى أنها الشحنة الرابعة 
ضمن سلسلة شحنات ستأتي تباعًا لتوفير اللقاح 

لكل أفراد المجتمع.

طرابلس- الوسط

طرابلس - الوسط

● عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس »كورونا« في البيضاء. )أرشيفية: مركز الرصد البيضاء(● اجتماع مع ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة بيغونا الزاغاباستر بحضور مسؤول وحدة دعم المرأة بمفوضية االنتخابات. )اإلنترنت(
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تكتم بين البلدين على أنباء 
التفاوض.. والملفات المعقدة 

وراء عدم إعالن االجتماع

فرنسا: ال يمكن ترك المأساة تستمر 
لعشر سنوات أخرى في سورية.. 

الوضع استثنائي ويجب اتخاذ إجراء

دمشق: التصريحات الفرنسية 
متعجرفة.. تذكروا مزاعم امتالك 

العراق أسلحة دمار شامل

الوضع في اليمن وسورية 
ولبنان أدى إلى تأزم العالقات.. 

وبايدن قد يكون سبب التغيير

نظام األسد في مرمى العقوبات الدولية مجددًا.. 
متهم باستخدام أسلحة كيميائية

مرمى  في  السورية  الحكومة  باتت  أخرى،  مرة 
باستخدام  لها  اتهامات  الغربية بسبب  العقوبات 
منذ  المستمرة  الحرب  في  الكيميائية  األسلحة 
منظمة  الغربية  الدول  دعت  إذ   ،2011 العام 
عقوبات  فرض  إلى  الكيميائية  األسلحة  حظر 
أسلحة  الستخدامها  دمشق  على  مسبوقة  غير 
كيميائية وعدم اإلفصاح عن كامل مخزونها منها.
المنظمة  الرد على أسئلة  وتتهم سورية بعدم 
بعد نشرها تقريرًا العام الماضي يفيد بأن نظام 
الرئيس بشار األسد استخدم غاز السارين والكلور 
كانت  حماه  محافظة  في  بلدة  ضد   2017 العام 
تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك 
وكالة  وفق  الكيميائية،  األسلحة  حظر  التفاق 

»فرانس برس«.
أن تكون  الدوام  السورية على  الحكومة  ونفت 
مثل  أن  معتبرة  كيميائية،  هجمات  في  ضالعة 
وحليفتها  وتتهم دمشق  مفبركة.  الهجمات  هذه 
من  مسيسة  حملة  بشن  الغربية  القوى  موسكو 

خالل منظمة حظر األسلحة الكيميائية.

إصرار باريس على العقوبات
حظر  منظمة  لدى  الفرنسي  السفير  وقال 
هذه  ندع  أن  يمكننا  »ال  فاسي،  لوي  األسلحة، 
نحن  الزمن(،  )من  إضافي  لعقد  تستمر  المأساة 

في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات«.
لمنظمة  أسئلة  على  الرد  بعدم  دمشق  وتتهم 
األخيرة،  نشرت  بعدما  الكيميائية  األسلحة  حظر 
السوري  النظام  أن  أظهر  تحقيقًا  الماضي،  العام 
هجمات  ثالث  في  والكلور  السارين  غاز  استخدم 
على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في مارس 

.2017
يومًا  التسعين  لم تحترم مهلة  أن دمشق  كما 
األسلحة  إعالن  أجل  من  المنظمة،  حددتها  التي 

المستخدمة وكشف مخزونها المتبقي.
الماضي،  األسبوع  األوروبي،  االتحاد  وأعلن 
أن رفض  المتحدة  األمم  في تصريح مشترك في 
وافٍ  المطلوبة بشكل  المعلومات  تقديم  سورية 
على  مشددًا  رد،  بال  يبقى  أن  يجب  وال  يمكن  ال 
ضرورة العودة إلى األسرة الدولية التخاذ التدابير 

المناسبة.
الفرنسي،  االقتراح  على  الموافقة  حال  وفي 
العقوبة  المنظمة  تفرض  مرة  أول  هذه  ستكون 

القصوى على دولة.

تهمة استخدام الكلور ضد المعارضة
الماضي،  وازداد الضغط على سورية، األسبوع 
النظام  يتهم  للمنظمة  ثانٍ  تقرير  نشر  بعد 
في   2018 العام  الكلور  غاز  باستخدام  السوري 
كيلومترًا   50 بعد  على  سراقب  بلدة  على  هجوم 
تحت  الحين  ذلك  في  كانت  التي  حلب،  جنوب 

سيطرة فصائل معارضة.
أرياس،  فرناندو  للمنظمة  العام  المدير  وقال 
األسئلة  على  إجابات دمشق  إن  الماضي،  الثالثاء 
اعتبارها  يمكن  ال  الكيميائية  بأسلحتها  المتعلقة 
التفتيش  أعمال  من  الرغم  على  كاملة،  أو  دقيقة 

التي امتدت ألعوام.
وفي أحدث دليل على ذلك، فتحت منظمة حظر 
شروحات  بعد  جديدًا  تحقيقًا  الكيميائية  األسلحة 

مواد  اكتشاف  إثر  سورية  قدمتها  كافية  غير 
كيميائية في سبتمبر 2020 في موقع كانت نفت 

سابقًا إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.
على  ترد  لم  دمشق  أن  المتحدة  األمم  وتؤكد 
19 سؤااًل طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت 
أسلحة  وتخزين  إلنتاج  استخدامها  تم  التي 

كيميائية.

المقارنة مع وضع العراق
الفرنسية  التصريحات  دمشق  واعتبرت 
امتالك  بمزاعم  الراهن  الوضع  وقارنت  متعجرفة، 
العراق أسلحة دمار شامل، التي صدرت قبل اجتياح 

الواليات المتحدة ألراضيه في العام 2003.
حظر  منظمة  إلى  سورية  مندوبة  وقالت 
مطلق  بشكل  »ننفي  الرفاعي،  رانيا  األسلحة، 
منكم  أطلب   )...( السامة  الغازات  استخدام 

التصويت لرفض هذه األجندة العدائية«.
كما رفض االقتراح أيضًا من قبل روسيا، الحليفة 

الوثيقة للنظام السوري.
إن  شولغين،  ألكسندر  موسكو،  مندوب  وقال 
حالة  رأينا  أن  لنا  يسبق  لم  جدًا.  »خطير  االقتراح 
مماثلة، حيث يتم حرمان دولة عضو من حقوقها 

وامتيازاتها«.
الوقوع  من  الفرنسي  السفير  حذر  جهته،  من 
بالده  تطرحه  ما  أن  على  الخداع، مشددًا  فخ  في 
حظر  منظمة  من  سورية  استثناء  إلى  يهدف  ال 
قادرة  ستبقى  دمشق  وأن  الكيميائية،  األسلحة 
قواعد  مع  يتوافق  بما  مواقفها،  عن  التعبير  على 

اإلجراءات المعنية.
وصوتت غالبية الدول األعضاء العام 2018 على 
لها  السماح  خالل  من  المنظمة  صالحيات  تعزيز 
بتعيين منفذ هجوم كيميائي بدل االكتفاء بتوثيق 

استخدام هذا السالح.
هذه  الدوام  على  وروسيا  سورية  وعارضت 
نفسها  موسكو  بأن  علمًا  الجديدة،  الصالحيات 
تسميم  عملية  إثر  المنظمة  لضغوط  تخضع 

المعارض أليكسي نافالني.

تسليم مخزون األسلحة بإشراف دولي
سلمت  أنها  دمشق  تؤكد  أخرى،  جهة  من 
إشراف  تحت  الكيميائية  األسلحة  من  مخزونها 
العام  روسي   - أميركي  اتفاق  بموجب  دولي 
بعد  المنظمة،  إلى  سورية  انضمت  حين   ،2013
أسفر  فيه،  السارين  غاز  باستخدام  يشتبه  هجوم 
الشرقية  الغوطة  في  شخص   1400 مقتل  عن 

بريف دمشق.
الماضي أن  العام  المنظمة أكد  غير أن تحقيق 
القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت قنابل 
تحتوي على غاز السارين والكلور العام 2017 على 

اللطامنة.
 90 بمهلة  دمشق  تلتزم  لم  ذلك  وبعد 
األسلحة  عن  لإلفصاح  المنظمة  حددتها  يومًا 
المخزون  وكشف  الهجمات  في  المستخدمة 
المتبقي لديها. وسبق لألمم المتحدة أن اتهمت 
نظام الرئيس األسد بشن هجمات كيميائية على 

السوريين.

السعودية وإيران على مائدة دبلوماسية واحدة.. ألول مرة
جمع  نادر  لقاء  عقد  عراقية،  بوساطة 
البلدين  وإيران،  السعودية  من  وفدين 
وجرت  األوسط،  الشرق  في  الخصمين 
في وقت سابق من  مباحثات مهمة  بينهما 
في  األوراق  خلط  إعادة  مع  الجاري،  الشهر 
مع  أوضاعها  ترتيب  تعيد  التي  المنطقة 
جو  الجديد  األميركي  الرئيس  رضا  عدم 
عهد  في  سادت  التي  األوضاع  عن  بايدن 

ترامب. دونالد  سلفه 
معقد  وضع  في  نفسه،  يجد  الذي  العراق 
وجارته  الشرقية  الشيعية  جارته  بين 
دور  لعب  إلى  يسعى  الجنوب،  إلى  السنية 
منذ  األوسط  الشرق  مستوى  على  الوسيط 
المتطرف  »داعش«  بتنظيم  الهزيمة  أنزل 

.2017 نهاية 
ويدرك المسؤولون العراقيون أن الطريق 
أن  من  العراق  يتمكن  لم  إن  ولكن  طويل، 
وفر  األقل  على  فإنه  كبيرة  ضغوطًا  يمارس 

ساحة للحوار، بحسب »فرانس برس«.
الجاري،  أبريل  مطلع  بغداد،  واستضافت 
لقاًء جمع وفدًا سعوديًا برئاسة رئيس جهاز 
وآخر  الحميدان،  علي  بن  خالد  المخابرات 
األمين  قبل  من  مفوضين  برئاسة  إيرانيًا 
القومي  لألمن  األعلى  للمجلس  العام 

علي شمخاني. اإليراني 
الفرنسية  للوكالة  غربي  دبلوماسي  وقال 
التي  المباحثات«،  بهذه  مسبقًا  »ُأبلغ  إنه 
لتخفيف  »تهدف  أنها  على  عليه  عُرضت 
بين  أفضل«  عالقات  وخلق  التوترات  حدة 

والسعودية. إيران 

أيضًا المصلحة  يريد  العراق 
القائم  التوتر  في  تهدئة  أي  أن  شك  ال 
قطعتا  اللتين  والرياض  طهران  بين 
متبادلتين   2016 العام  في  عالقاتهما 
المنطقة،  استقرار  بزعزعة  االتهامات 
يعاني  الذي  العراق  على  بالفائدة  سيعود 
بالصواريخ  هجمات  تلحقها  التي  األضرار 

ظروف جديدة بعد رحيل ترامب
ترامب  دونالد  غادر  اآلخر،  الجانب  وفي 
الذي  بايدن  جو  ليتسلم  األبيض  البيت 
الموقع  النووي  االتفاق  إلى  للعودة  يسعى 

2015 مع إيران. العام 
في  المحلل  قال  الظروف،  هذه  ظل  وفي 
معهد دراسات وأبحاث البحر المتوسط والشرق 
األوسط عادل بكوان إن »الرياض ترى نفسها 

ملزمة موضوعيًا بخوض نقاش مع إيران«.
فشل  حيث  اليمن،  في  أنه  إلى  وأشار 

السعوديين  بقيادة  العسكري  التحالف 
المتمردين  شوكة  كسر  في   2015 منذ 
»المشاركة،  لطهران  يمكن  الحوثيين، 
للنزاع،  مخرج  إيجاد  في  سلبًا«  أو  إيجابًا 

الباحث. وفق 
أنهم  على  الحوثيين  إلى  يُنظر  وفيما 
الموالية  للفصائل  الجنوبي  المحور  يمثلون 
رئيسيًا  محورًا  الحوثي  التمرد  كان  إليران، 
في  مارس  نهاية  جرت  التي  المباحثات  في 
الكاظمي ومحمد بن سلمان. الرياض بين 

أسبوعية  بوتيرة  تنفذها  ناسفة  بعبوات  أو 
تستخدمها  إيران  بيد  بطاقة  تعد  فصائل 
بحسب  بغداد،  مع  مفاوضات  كل  في 

عراقيين. مسؤولين 
وإلى وقت قريب، كان تقارب كهذا بعيدًا 
وإثر   ،2020 يناير  ففي  تصور.  كل  عن 
سليماني  قاسم  اإليراني  الجنرال  اغتيال 
ارتفعت  بغداد،  في  أميركية  جوية  بضربة 
وواشنطن،  طهران  بين  التوتر  حدة 
األمر  للرياض،  األكبر  العراب  هي  فاألخيرة 
ساحة  العراق  بتحول  حينها  هدد  الذي 
منذ  تغيرت  العراق  حكومة  لكن  للصراع. 

الحين. ذلك 
إذ استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
عمق  في  إليران  موالية  فصائل  أدخل  الذي 
بعده  وتولى  العراقية.  الدولة  منظومة 
عالقة  على  أبقى  الذي  الكاظمي  مصطفى 
يعتبرونه  كثيرين  أن  رغم  إيران  مع  جيدة 
رجل واشنطن، كما أنه صديق شخصي لولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان.

بأن  التأكيد  عن  الكاظمي  يكف  ولم 
العراق ال يمكن أن يتحول إلى منطلق لشن 
هجمات عدوانية ضد جيرانه. وفي مقابل هذا 
السعودية  تعهد  الكاظمي  ضمن  الموقف، 
بتوظيف استثمارات تصل إلى ثالثة مليارات 
دوالر في العراق الذي يعاني منذ عقود ضعف 
وكذلك  والمياه،  للكهرباء  التحتية  البنى 

الخدمات الطبية والمدارس.
العهد  ولي  يدرك  ذاته،  الوقت  في  لكن 
أنه  سلمان،  بن  محمد  األمير  السعودي، 
دون تقارب مع طهران فإن أي استثمار في 

معادية. العراق سيواجه بحمالت 

متشعبة ملفات 
ويرى عادل بكوان أنه قبل تحقيق تعايش 
بين  المنطقة  في  أخرى  ومناطق  العراق  في 
ملفات  تسوية  من  بد  ال  وإيران،  السعودية 
»الملف  للسعودية  بالنسبة  هي  عديدة؛ 
في  المسلحة  والفصائل  اإليراني،  النووي 
الشرق األوسط، خصوصًا في سورية ولبنان«، 

في  الشيعة  »مصير  لإليرانيين  وبالنسبة 
المحافظة السعودية الغنية بالنفط، وتمويل 
الدول  في  المتطرفة  العنف  أعمال  الرياض 

التي إليران حضور فيها«.
الملفات  هذه  كل  حساسية  تفسر  وربما 
السبب وراء الصمت الرسمي حول لقاء بغداد 
الذي عقد خلف الستار. ففي الرياض، سارعت 
التي  المعلومات  نفي  إلى  الرسمية  الصحافة 
فاينانشال  »ذا  جريدة  البدء  في  نشرتها 
مصدر  ذكر  بالمقابل  البريطانية.  تايمز« 
مقرب من األوساط الموالية إليران في العراق 
احترامًا  التعليق  عدم  اختاروا  »اإليرانيين  أن 
في  التداول  يتم  ولكن  السعودي«.  للموقف 
الكواليس أن اإليرانيين والسعوديين ما زالوا 

هنا.
»في  الصدد،  بهذا  بكوان  عادل  وقال 
اللحظة بالتحديد، تتفاوض مجموعات  هذه 
التفاصيل  حول  الوفدين  من  مصغرة  عمل 
مصطفى  برعاية  الملفات  لجميع  الفنية 

الكاظمي«.

●   الرئيس اإليراني حسن روحاني.●   العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

بغداد- وكاالت

العراق يلعب دور الوساطة

● جلسة سابقة لمجلس النواب المصري. ● تظاهرة في الجزائر ضد النظام في 20 أبريل 2021.

● موظفان في منظمة حظر األسلحة الكيميائية يجريان اختبارات ميدانية.

اقترح حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده الرئيس التركي 
برلمانية  صداقة  مجموعة  تأسيس  إردوغان،  طيب  رجب 
لتطبيع  أنقرة  جهود  إطار  في  جديدة  خطوة  في  مصر،  مع 

العالقات مع القاهرة.
إطاحة  خلفية  على  الثنائية  العالقات  على  جمود  وطرأ 
الرئيس اإلسالمي حينها محمد مرسي، الذي دعمه إردوغان 
أطرافًا  الحقًا  ودعما  السفراء  طرد  البلدان  وتبادل  شخصيًا. 

متناحرة في النزاع الليبي، وفق وكالة »فرانس برس«.
ليبيا خطت خطواتها األولى في  الوكالة: »لكن  وأضافت 
انتقالية لما بعد الحرب، وقضت تركيا الشهور  إطار مرحلة 
اإلقليميين،  خصومها  مع  العالقات  إصالح  تحاول  األخيرة 
قائلة إنها تواصلت دبلوماسيًا مع مصر الشهر الماضي ألول 

مرة منذ العام 2013«.
في  والتنمية،  العدالة  إردوغان،  حزب  كتلة  زعيم  وقال 
البرلمان بولنت توران، الثالثاء: »سنقدم مقترحًا إلى مكتب 
البرلمان لتأسيس مجموعة صداقة بين الجمهورية  رئيس 

التركية ومصر«.
أوغلو،  تشاووش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  وأشاد 
األسبوع الماضي، بما وصفها بـ»حقبة جديدة« في العالقات 
مع مصر، معلنًا زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد دبلوماسي 

إلى القاهرة.
مصريون  كشف  الدبلوماسية،  أنقرة  مساعي  إطار  وفي 
أن  إسطنبول  في  معارضة  إعالم  وسائل  في  يعملون 
تجاه  نبرتهم  حدة  تخفيف  منهم  طلبوا  أتراكًا  مسؤولين 
الوكالة  حسب  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
الخارجية  وزارة  قالت  الجاري،  أبريل   10 في  و  الفرنسية. 
التركية إن وزيري خارجية تركيا ومصر تحدثا هاتفيًا في أول 
اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت أنقرة مساعي لتحسين 
أن  القاهرة  اعتبرت  فيما  البلدين،  بين  المتوترة  العالقات 
المصرية«  المبادئ  مع  تتوافق  أن  »يجب  أنقرة  تصرفات 

لتطبيع العالقات.
شهر  حلول  قرب  لمناسبة  التهاني  الوزيران  وتبادل 
استأنفت  أنها  الماضي،  الشهر  تركيا،  وأكدت  رمضان. 
تحسين  في  وترغب  مصر،  مع  الدبلوماسية  اتصاالتها 

التعاون بعد توتر دام سنوات.
التلفزيون  قنوات  من  أنقرة  طلبت  أيضًا،  مارس  وفي 
المصرية المعارضة العاملة في تركيا تخفيف حدة االنتقادات 
الموجهة للقاهرة، في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوتر. 
السفينة  أزمة  المساعدة لمصر في حل  كما عرضت تقديم 
الممر  إغالق  في  وتسببت  السويس  قناة  في  جنحت  التي 

المالحي أليام.

»جماعة  أوقفت  أنها  الجزائرية  الشرطة  أعلنت 
عالقة  لهم  أشخاص  ثمانية  من  إجرامية« 
سفارة  من  تمويل«  »بتلقي  متهمين  بالحراك، 

أجنبية. دولة 
الوطني،  لألمن  العامة  المديرية  بيان  في  وجاء 
تمكنت  القضائية،  الشرطة  »مصالح  أن  الثالثاء، 
ثمانية  من  تتكون  إجرامية  جماعة  توقيف  من 
 26 بين  أعمارهم  تتراوح  فيهم،  مشتبه  أشخاص 
ثقافية  جمعية  غطاء  تحت  ينشطون  سنة،  و60 
بالجزائر  الوادي  باب  مستوى  على  معتمدة  غير 

)العاصمة(«، بحسب »فرانس برس«.
وتابع البيان: »هذه الجمعية الثقافية، استطاعت 
بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية إلحدى 
اقتناء  من  بالجزائر،  الكبرى  األجنبية  الدول 
استعملتها  حديثة،  تكنولوجية  وتجهيزات  معدات 
في إنتاج أفالم ووثائق استفزازية، وكذا في إنجاز 
خالل  التحريض  إلى  تدعو  والفتات  منشورات 

بالحراك«. أو ما يعرف  الشعبية،  المسيرات 
هذه  على  »القائمون  الشرطة:  بيان  وبحسب 
كان  الذي  الخارجي،  الدعم  بهذا  اعترفوا  الجمعية 
يذكر  ولم  مزعوم«.  ثقافي  نشاط  غطاء  تحت 
التي  الدولة  أو  الجمعية  حول  تفاصيل  أي  البيان 
عن  لإلفراج  الوطنية  اللجنة  وبحسب  مولتها. 
إس  أو  »إس  جمعية  من  نشطاء  فإن  المعتقلين 
مغني،  ناصر  المنظمة  رئيس  مع  الوادي«  باب 
الوادي،  باب  بمحكمة  القضاء  أمام  تقديمهم  تم 

الثالثاء، دون ذكر أي عالقة بين القضيتين.
الفتة   677 »ضبطت  أنها  الشرطة  وأوضحت 
اإلعالم  ألجهزة  مركزية  وحدات  وسبع  منسوخة 
أجهزة  وثالثة  متطورة  رقمية  وكاميرا  اآللي 
»المشتبه  تقديم  تم  وأنه  طابعة«.  و12  سكانير 

المختصة«. القضائية  الجهات  أمام  بهم 
تبون،  المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  وحذر 
و»النشاطات  »االنزالقات«  من  المتظاهرين 
المسار  تقويض  »تحاول  التي  البريئة«  غير 

البلد«. في  الديمقراطي 
ومنذ انطالق تظاهرات الحراك في فبراير 2019 
الوالية  إسقاط  من  االحتجاجت  هذه  تمكنت 
لكنها  بوتفليقة،  العزيز  عبد  للرئيس  الخامسة 

للنظام. جذري  بتغيير  تطالب 

تركيا تمد يد »الصداقة« ملصر.. 
صفحة جديدة للعالقات

الجزائر: إيقاف معارضني 
بتهمة التمويل الخارجي

أنقرة- وكاالت الجزائر- وكاالت

دمشق، وكاالت
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ضوء أخضر في أوروبا للتطعيم المثير للجدل

»كورونا« يحصد 3 ماليني روح.. وجرعة أمل للقاح »جونسون«
واشنطن، لندن- وكاالت

●  امرأة من السكان األصليين في المكسيك تتلقح لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا.

●  ممرضة تعطي جرعة من لقاح مضاد لكورونا لشخص في غاردينا بالواليات المتحدة.

الواليات المتحدة تواصل حملة 
التطعيم رغم تعليق استخدام اللقاح 

بعد إصابة ست نساء بجلطات

البرازيل ثاني أكبر دولة من حيث 
الوفيات في العالم.. والهند تفرض 

اإلغالق لمدة أسبوع

آند  »جونسون  لقاح  من  الحذر  من  أيام  بعد 
المستجد«،  »كورونا  لفيروس  المضاد  جونسون« 
فيها  تسبب  التي  الخطرة  الجانبية  اآلثار  بعض  بسبب 
بعض  المتحدة  الواليات  واتخاذ  ندرتها،  رغم  اللقاح، 
أن  إال  اللقاح،  بهذا  السن  كبار  تطعيم  في  االحتياطات 
وكالة األدوية األوروبية قالت خالل األسبوع الجاري إن 
جدًا  »نادر  جانبي  كأثر  يدرج  أن  يجب  الدموي  التجلط 

للقاح، إذ تبقى منافعه أكبر من مخاطره«.
بيان،  في  لألدوية،  الناظمة  األوروبية  الهيئة  وقالت 
الدموي  والتجلط  اللقاح  رابطًا محتماًل بين  إنها وجدت 
منها  واحدة  أدت  المتحدة  الواليات  في  حاالت   8 بعد 

الوفاة. إلى 
تجد  أنها  أمستردام،  في  ومقرها  الوكالة،  وأوضحت 
غير  دموي  لتجلط  جدًا  نادرة  حاالت  بين  محتماًل  رابطًا 
أنها  مضيفة  متدنية،  دم  صفائح  وجود  عند  اعتيادي 

تؤكد أن المنافع ال تزال تفوق المخاطر.
»جونسون  شركة  لقاح  حول  المخاوف  وكانت 
ومنافستها  العمالقة  األميركية  جونسون«  آند 
نهاية  اللقاحات  توفر  بأن  اآلمال  خيبت  »أسترازينيكا« 

الجائحة. الناجمة عن  لألزمة  سريعة 
الذي  اللقاح  توزيع  الماضي  األسبوع  الشركة  وأرجأت 
تحقيق  نتائج  بانتظار  أوروبا  في  واحدة  بجرعة  يعطى 

األوروبية. الوكالة 
وقالت الشركة، في وقت سابق الثالثاء، إنها على ثقة 
كبيرة بلقاحها وأنها تأمل في إيجاد حل في وقت قريب 
جدًا مع الهيئات الناظمة بشأن استخدامه المعلق حاليًا 

في أوروبا والواليات المتحدة.

لقاح ال غنى عنه
الدول  عديد  ألن  للغاية  مهم  القرار  هذا  يعد 
لتسريع  اللقاح  هذا  على  تعتمد  فرنسا،  بينها  األوروبية 

التطعيم. حملة 
لفيروس  المضادة  اللقاحات  إن  الصحة  وزارة  وقالت 
حملة  أهداف  تحقيق  أجل  من  عنها  غنى  ال  »كورونا« 

فرنسا. في  التطعيم 
التطعيم  حملة  تتواصل  المتحدة،  الواليات  وفي 
»جونسون  لقاح  استخدام  تعليق  رغم  كبيرة  بسرعة 

ُأصبن  لنساء  حاالت  ست  اكتشاف  إثر  جونسون«  آند 
إحداهن. توفيت  بجلطات دموية خطيرة 

أنتوني  األبيض  للبيت  الطبي  المستشار  وتوقع 
فاوتشي، األحد، أن يسمح باستخدام اللقاح من جديد، 
متوقعًا  بقيود،  مصحوبًا  ذلك  يكون  أن  احتمال  مع 

الجمعة. اتخاذ قرار بحلول يوم 

إغالق في الهند مع ارتفاع اإلصابات
في  السكان  على  إغالق  فرض  األثناء،  تلك  في 
نيودلهي لمدة أسبوع اعتبارًا من مساء اإلثنين الحتواء 
طاقة  بتجاوز  يهدد  الذي  اإلصابات  عدد  في  االرتفاع 

المستشفيات. استيعاب 
عبر  كيجريوال،  أرفيند  العاصمة  حكومة  رئيس  وقال 
نيودلهي على وشك  الصحي في  النظام  إن  التلفزيون، 
نحو  نتجه  فإننا  اآلن،  اإلغالق  نفرض  لم  »إذا  االنهيار، 

أكبر«. كارثة 
الرحالت  حظرت  التي  كونغ  هونغ  سلطات  وأعلنت 
اإلثنين  وباكستان،  والفليبين  الهند  من  الجوية 
من  رحلة  في  األقل  على  مسافرًا   53 أن  الماضي، 
بوباء  إصابتهم  ثبتت  كونغ  هونغ  إلى  نيودلهي 

.»19 »كوفيد - 
اإلصابات  عدد  من  بكثير  أعلى  هو  العدد  وهذا 
تتجاوز  لم  التي  كونغ،  هونغ  في  يوميًا  المسجلة 

الماضي. يناير  منذ  الخمسين 
لمطالبة  اليابان  غرب  في  أوساكا  منطقة  وتستعد 
في  جديدة  طوارئ  حالة  بفرض  اليابانية  الحكومة 
بفيروس  اإلصابات  عدد  في  السريعة  الزيادة  مواجهة 
»كورونا«، بعد سبعة أسابيع فقط من رفع إجراء مماثل 

أراضيها. على 
أما هولندا، فقد قررت رفع حظر التجول وفتح شرفات 

الجاري. 28 أبريل  المطاعم والمقاهي في 

البرازيل وفيات قياسية في 
تسجياًل  العالم  دول  أكثر  ثاني  البرازيل،  وتشهد 
 375 من  أكثر  مع   »19  - »كوفيد  وباء  جراء  للوفيات 
ألف وفاة، أعلى معدل وفاة في القارة األميركية ونصف 

الجنوبي. األرضية  الكرة 
التحصين  حملة  تستمر  المتحدة،  الواليات  وفي 
الذين  األميركيين  من   %  50.4 نحو  وتمكن  الضخمة. 
لقاح  جرعة  تلقي  من  عشرة  الثامنة  أعمارهم  تتجاوز 
واحدة على األقل، فيما تلقى 32.5 % جرعتين خصوصًا 
أعلنت  ما  والستين، وفق  الخامسة  أعمارهم  تتجاوز  من 

البالد. العامة في  للصحة  الفدرالية  الوكالة 
ألكثر  األقل  على  واحدة  جرعة  ُأعطيت  المجمل،  في 
السماح  السلطات  وتعتزم  شخص  مليون   131.2 من 

اللقاح. بتلقي  المواطنين  لجميع  اإلثنين  اعتبارًا من 
في  الثالثاء،  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  وأكد 
يكفي  ما  »هناك  أن  األبيض  البيت  نشره  فيديو  مقطع 
وجيرانكم  أنفسكم  حماية  عليكم  يتعين  اللقاحات.  من 

اللقاح من فضلكم«. وعائالتكم، لذا خذوا 
بفيروس  أوكالند  مطار  في  موظف  إصابة  وثبتت 
»كورونا«، الثالثاء، في اليوم التالي إلطالق فقاعة سفر 
لمواطني  بموجبها  يسمح  وأستراليا  نيوزيلندا  بين 
البلدين بالسفر دون حجر صحي. وأشارت رئيسة وزراء 
أال  يجب  األمر  هذا  أن  إلى  أرديرن،  جاسيندا  نيوزيلندا، 

يؤثر على هذا اإلجراء.
شخص  ماليين  ثالثة  من  أكثر  بحياة  الوباء  وأودى 
في العالم حتى الثالثاء؛ وتأتي الواليات المتحدة كأكثر 
567.7 ألف حالة تليها  الدول تضررًا لناحية الوفيات بـ 
المتحدة. المملكة  ثم  الهند  ثم  المكسيك  ثم  البرازيل 

المعارضة ترفض المجلس العسكري االنتقالي

تشاد في فوهة البركان بعد مقتل الرئيس ديبي
تخوف من إغالق جزئي للبحر األسود

التوتر األميركي - الروسي يدخل النفق
واشنطن، موسكو- وكاالت

●    جنود تشاديون يقومون بدورية في مونغونو في نيجيريا.                 ●    رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي اتنو خالل قمة حول منطقة الساحل                      

●   علم روسيا مرفوع إلى جانب علم أميركا فوق مبنى السفارة األميركية في موسكو

للغاية  صعبة  وساعات  خطير  انقالب 
الرئيس  مقتل  بعد  تشاد،  شعب  يعيشها 
إدريس ديبي إيتنو الذي حكم البالد منذ 
على  بها  ُأصيب  بجروح  متأثرًا  عامًا   30
المتمردين  ضد  معارك  في  الجبهة  خط 

في شمال البالد.
الثالثاء  الحياة، يوم  وفارقت روح ديبي 
الذين  المتمردون  توعد  فيما  الماضي؛ 
على  هجومًا  أيام  تسعة  منذ  يشنون 
نجامينا  إلى  بالوصول  التشادي  النظام 
المجلس  قاطعًا« تشكيل  »رفضًا  ورفضوا 
الرئيس  العسكري االنتقالي برئاسة نجل 

الراحل.
التناوب  جبهة  باسم  الناطق  وقال 
دي  أوغوزيمي  كينغابي  والتوافق، 
ُأجري معه من  اتصال هاتفي  تابول، في 
المرحلة  قاطعًا  رفضًا  »نرفض  ليبرفيل: 

الهجوم«. مواصلة  ننوي  االنتقالية. 
عزم  الجنرال  الجيش،  باسم  الناطق 
عبر  تلي  بيان  في  أكد  أغونا،  برماندوا 
الجمهورية  »رئيس  أن  تشاد  تلفزيون 
األخيرة  أنفاسه  لفظ  إيتنو  ديبي  إدريس 
في  األراضي  وسالمة  وحدة  عن  مدافعًا 
األسى  ببالغ  نعلن  المعركة...  ساحة 
تشاد  مارشال  وفاة  نبأ  التشادي  للشعب 

.»2021 20 أبريل  الثالثاء في 
المعركة  زمام  تولى  »لقد  وأضاف: 
من  إرهابيين  جحافل  ضد  البطولية 
وتوفي  االشتباكات  خالل  وُأصيب  ليبيا، 
لدى عودته إلى نجامينا«؛ فيما يشار إلى 
الجنسية،  تشاديو  المسلحين  هؤالء  أن 
األخيرة  السنوات  خالل  ليبيا  إلى  وقدموا 

المسلح. النزاع  في  كمرتزقة  للمشاركة 

انتقالي عسكري  مجلس 
في  الجيش  باسم  الناطق  وتابع 
في  الجديد  القوي  الرجل  وقعه  إعالن 

إنجامينا، باريس- وكاالت

أن  الرسمي،  التلفزيون  على  النظام 
برئاسة  االنتقالي  العسكري  المجلس 
يضمن  عامًا(   37( ديبي  إدريس  محمد 
األراضي  وسالمة  الوطني  »االستقالل 
المعاهدات  واحترام  الوطنية  والوحدة 
مرحلة  ويضمن  الدولية  واالتفاقات 
بعدها  تجري  شهرًا«   18 مدتها  انتقالية 
وشفافة«،  وديمقراطية  حرة  »انتخابات 
وإغالق  تجول  حظر  فرض  إلى  مشيرًا 
كذلك،  للبالد.  والجوية  البرية  الحدود 

والحكومة. البرلمان  الجيش حل  أعلن 
وهو  عامًا(   68( ديبي  ترقية  وتمت 
السلطة في  استولى على  جندي مخضرم 
مارشال  رتبة  إلى   ،1990 العام  انقالب 
انتخابه  وُأعيد  الماضي،  أغسطس  في 
مدتها  سادسة  رئاسية  لوالية  اإلثنين 
األصوات  من   79.32% بنسبة  سنوات   6
أصدرتها مساء  التي  األولية  للنتائج  وفقًا 

الوطنية. االنتخابات  هيئة  اإلثنين 
القوة  فرنسا  خصوصًا  الغرب،  واعتبر 
إدريس  نظام  السابقة،  االستعمارية 
ضد  الحرب  في  أساسيًا  شريكًا  ديبي 
وتشاد  الساحل.  منطقة  في  الجهاديين 
نزاعات  تعيش  التي  الدول  بين  الواقعة 
مثل جيرانها: ليبيا والسودان وجمهورية 
رئيسي  مساهم  هي  الوسطى،  أفريقيا 
هذا  في  والسالح  الجنود  عدد  حيث  من 

الصراع.
قوات  يزوّد  التشادي  الجيش  أن  كما 
في  المتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ 

تعتبر  التي  الرئيسية  فرقه  إحدى  مالي 
لدول  المشتركة  القوة  في  خبرة  األكثر 
وبوركينا  ومالي  موريتانيا  وهي  الساحل 

وتشاد. والنيجر  فاسو 
المسلح التمرد  تاريخ من 

حلقات  المستقلة  تشاد  تاريخ  يتضمن 
وليبيا  الشمال  من  المسلح  التمرد  من 
إدريس  أن  حتى  المجاور.  والسودان 
بعدما  السلطة  إلى  وصل  نفسه  ديبي 
على  سيطرت  المتمردين  من  قوات  قاد 

نجامينا.
رئيس  إن  بارزون  وضباط  وزراء  وقال 
السبت  يومي  الجبهة،  إلى  ذهب  الدولة 
واألحد، فيما كان جيشه يحارب مجموعة 
التناوب  جبهة  من  المتمردين  من 
والوفاق في تشاد )فاكت( كانت قد شنت 
ليبيا  في  الخلفية  قواعدها  من  هجومًا 

11 أبريل. يوم االنتخابات الرئاسة في 
الماضي،  السبت  الحكومة،  وأعلنت 
مقاطعتي  في  المتمردين  هجوم  أن 
انتهى، لكن االشتباكات  تيبستي وكانيم 
برماندوا. األحد، بحسب  استؤنفت مساء 

اإلثنين  التشادية،  القوات  وأكدت 
متمرد   300 من  أكثر  مقتل  الماضي، 
شمال  في  أيام  ثمانية  قبل  توغاًل  قادوا 
البالد، إضافة إلى مقتل خمسة جنود في 

القتال.
اإلثنين  قدمت،  »فاكت«  وكانت 
كبار  أسماء  تضمنت  قائمة  الماضي، 
والجرحى  والمفقودين  القتلى  الضباط 

والهاربين، ورد فيها اسم إدريس ديبي.
مع  الحدود  على  تيبستي  جبل  وفي 
المتاخم  الشرقي  الشمال  وفي  ليبيا، 
منتظمة  اشتباكات  تقع  أيضًا،  للسودان 
والجيش من  التشاديين  المتمردين  بين 

البلدان. الخلفية في هذه  قواعدهم 
فرنسا  ساعدت   ،2019 فبراير  وفي 
من  رتل  قصف  عبر  ديبي  الرئيس 
دخلوا  الذين  التشاديين  المتمردين 
إلطاحة  البالد  شرق  شمال  إلى  ليبيا  من 
بفضل  تم   ،2008 فبراير  وفي  الرئيس. 
للمتمردين  هجوم  صد  الفرنسي  الدعم 

وصل إلى أبواب القصر الرئاسي.

تعزية من باريس
إنها  فرنسا  قالت  الرئيس،  وفاة  وبعد 
تعبير  حسب  شجاعًا«،  »صديقًا  خسرت 
»االنتقال  أهمية  مؤكدًا  اإلليزيه،  قصر 
حليفتها  تشاد  في  للسلطة  السلمي« 
رسالة  في  وتابعت  الساحل.  منطقة  في 
تمسكها  عن  »تعرب  باريس  أن  التعزية 
أراضيها«. الثابت باستقرار تشاد ووحدة 
عبد  المصري،  الرئيس  بعث  بدوره، 
وفاة  في  تعزية  برقية  السيسي،  الفتاح 

إدريس ديبي. التشادي  الرئيس 
أنه  السيسي:  برقية  نص  في  وجاء 
عن  وباإلنابة  نفسي  عن  »باألصالة 
التعازي  بخالص  أتقدم  المصري،  الشعب 
ولكافة  الشقيق  التشادي  الشعب  إلى 
األشقاء األفارقة في وفاة الرئيس إدريس 
الذي  والحكيم  الوطني  الزعيم  ديبي، 
وبذل  وبالده،  شعبه  إلى  الكثير  قدم 
األفريقية  القضايا  لخدمة  والجهد  العطاء 
داعيًا  المختلفة«،  التحديات  مواجهة  في 
رحمته،  بواسع  يتغمده  أن  وجل  عز  اهلل 
ومتمنيًا  والسلوان،  الصبر  أسرته  ويلهم 
التشادي  للشعب  والتقدم  السالم  كل 

الشقيق فيما هو قادم.

 ديبي ذهب إلى الجبهة فيما 
كان جيشه يحارب مجموعة من 

المتمردين المسلحين شمال البالد

فرنسا: خسرنا صديقاً شجاعاً.. 
ومتمسكون باستقرار تشاد ووحدة 

أراضيها

سفير واشنطن لدى موسكو يعود 
إلى بالده إلجراء مشاورات

الكرملين: الغرب يعاني هوس 
العداء لروسيا

األميركي  التوتر  فصول  تتسارع 
غربي  توجه  مع  األخيرة،  الروسي   -
نحو  وواشنطن  أوروبية  دواًل  يشمل 
إذ  موسكو،  على  الخناق  تضييق 
قامت دواًل أوروبية بطرد دبلوماسين 
روس بحجة إشعال روسيا األزمة في 
المعارض  على  وتضييقها  أوكرانيا 

البارز أليكسي نافالني.
إن  قالت  جانبها  من  واشنطن 
موسكو،  لدى  األميركي  السفير 
جون سوليفان، سيعود إلى الواليات 
إلجراء  األسبوع  هذا  المتحدة 
توترات  خلفية  على  مشاورات، 
حين  في  الدولتين،  بين  متزايدة 
دعا الكرملين الغرب إلى التخلي عن 

»الذهان المعادي لروسيا«.
السفارة  باسم  الناطقة  وقالت 
للوكالة  روس  ريبيكا  األميركية 
»أعتقد  السفير:  عن  نقاًل  الفرنسية 
زمالئي  مع  التشاور  المهم  من  أنه 
في  بايدن  )جو(  إدارة  في  الجدد 
الحالي  الوضع  حول  واشنطن 
الواليات  بين  الثنائية  للعالقات 

المتحدة وروسيا«.
األسبوع  موسكو،  وأوصت 
بالعودة  األميركي  السفير  الماضي، 
مشاورات  إلجراء  واشنطن  إلى 

معمقة وجدية.
لدى  الروسي  السفير  واستُدعي 
إلى  أنتونوف،  أناتولي  واشنطن، 
إلجراء  مارس،   17 في  موسكو 
مشاورات أيضًا، بعدما وصف الرئيس 
الروسي  نظيره  بايدن  جو  األميركي 

فالديمير بوتين بأنه قاتل.
ال عودة للسفراء إال في حالة واحدة
الكرملين  باسم  الناطق  واعتبر 
لن  السفيرين  أن  بيسكوف  ديمتري 
يعودا إلى منصبيهما إال عندما يكون 
وقال:  بذلك.  للقيام  مغزى  هناك 
إلى  الجميع  ندعو  أن  إال  يسعنا  »ال 
الهوس  هذا  عن  والتخلي  التهدئة 
حوار  في  والدخول  لروسيا،  المعادي 
هادئ وبناء من أجل تخطي الخالفات 
وال  كانت  بالده  أن  وأكد  القائمة«. 

تزال منفتحة على الحوار.
إنه  فقال  سوليفان  السفير  أما 
األسابيع  في  موسكو  إلى  سيعود 
بين  لقاء  أي  انعقاد  قبل  المقبلة، 

الرئيسين بايدن وبوتين.
ويجري الحديث عن هذا اللقاء منذ 
بايدن  قدم  بعدما  الماضي  األسبوع 
قالت  الذي  الصدد  هذا  في  اقتراحًا 
وبحسب  له.  منفتحة  إنها  روسيا 
من  قمة  عقد  دراسة  تتم  موسكو، 

هذا النوع.
موسكو  بين  التوتر  وبلغ 
وواشنطن ذروته على خلفية خالفات 
المعارض  ومصير  أوكرانيا،  بشأن 

واتهامات  نافالني،  أليكسي  الروسي 
االنتخابات  في  والتدخل  بالتجسس 
إلى  منسوبة  إلكترونية  وهجمات 

موسكو.
عقوبات أميركية ضد روسيا

المتحدة،  الواليات  وتبنت 
إضافية  عقوبات  الماضي،  الخميس 
خصوصًا  تشمل  روسيا،  تستهدف 
روس  دبلوماسيين  عشرة  طرد 
البنوك األميركية لشراء  وحظرًا على 
البلد  ديون مباشرة صادرة عن هذا 

بعد 14 يونيو.
عشرة  بطرد  موسكو  وردت 
وهددت  أميركيين،  دبلوماسيين 
حكومية  غير  ومنظمات  مؤسسات 
تمولها واشنطن، ومنعت أعضاء في 

إدارة بايدن من دخول أراضيها.
عن  المتحدة  الواليات  تتوقف  وال 
روسي،  نشاط  ألي  مكثفة  مراقبة 
األميركية،  الخارجية  وصفت  فقد 
خطط  عن  تقارير  الماضي،  اإلثنين 
من  أجزاء  في  المالحة  لحظر  روسية 
مبرر،  بأنه تصعيد بال  األسود  البحر 
يؤثر  اإلجراء  هذا  مثل  أن  »خاصة 

الموانئ  إلى  السفن  دخول  على 
األوكرانية«.

روسية  إعالم  وسائل  وأفادت 
إغالق  تعتزم  موسكو  بأن  رسمية 
السفن  أمام  البحر األسود  أجزاء من 
األجنبية  الشحن  وسفن  العسكرية 

لمدة ستة أشهر.
وهذه الخطوة في حال دخولها حيز 
وصول  على  تؤثر  أن  يمكن  التنفيذ 
األوكرانية  الموانئ  إلى  السفن 
بالبحر  يرتبط  الذي  آزوف،  بحر  في 
عند  كيرتش،  مضيق  عبر  األسود 
القرم  جزيرة  لشبه  الشرقي  الطرف 

التي ضمتها روسيا العام 2014.

تصعيد غير مبرر
الخارجية  باسم  الناطق  وقال 
بيان،  في  برايس،  نيد  األميركية 
»هذا يمثل تصعيدًا آخر بال مبرر في 
لتقويض  المستمرة  موسكو  حملة 

أوكرانيا وزعزعة استقرارها«.
وأضاف أن »هذا التطور مثير للقلق 
موثوقة  تقارير  وسط  خاص  بشكل 
شبه  في  لقواتها  روسيا  حشد  عن 
الحدود  وقرب  المحتلة  القرم  جزيرة 
لم  مستويات  إلى  اآلن  األوكرانية 
العام  الروسي  الغزو  منذ  نشهدها 

.»2014
روسيا  بين  التوترات  وتجددت 
عقب  األخيرة  األسابيع  في  والغرب 
الجيش  بين  المواجهات  تصاعد 
الموالين  واالنفصاليين  األوكراني 

لروسيا في شرق أوكرانيا.
اآلالف  عشرات  موسكو  وحشدت 
الحدود  طول  على  قواتها  من 
ألوكرانيا،  والشرقية  الشمالية 
التي  القرم  جزيرة  شبه  في  وكذلك 
ضمتها، ما استدعى تحذيرًا من حلف 

شمال األطلسي.



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
إجمالي تحويالت المؤسسة الوطنية للنفط 
من إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز في 

شهر مارس إلى الحساب السيادي بالمصرف 
المركزي.

قالوا

08

أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عددا من اإلجراءات 
التي من شأنها ضمان التوزيع العادل لكميات الوقود المخصصة لكل المناطق 

بمختلف أنحاء البالد.
وحسب بيان الوزارة فإن هذه اإلجراءات التي جاءت على لسان وزير االقتصاد 
محمد الحويج تشمل «النظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعالقة شركة 
من  المطلوبة  الكميات  دراسة  في  و«المباشرة  التوزيع»  شركات  مع  البريقة 

الوقود واالحتياجات الفعلية للمحطات وطاقتها االستيعابية».
كما تشمل اإلجراءات «إمكانية استخدام نظام التتبع GPS لمراقبة شاحنات 
نقل الوقود بالتنسيق مع شركات التوزيع، في إطار مكافحة التهريب والفساد 

وذلك من خالل فريق فني يضم كل الجهات ذات االختصاص».
التراخيص  منح  تنظيم  «عملية  الفني  الفريق  يتولى  أن  المقرر  ومن 
البريقة  شركة  أرباح  ومراجعة  والغاز  النفط  نشاطات  يخص  فيما  بالبلديات 

لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود».

إجراءات ملكافحة تهريب الوقود

«مصر حريصة على دعم 
المشروعات التنموية 
في كل بقاع ليبيا في 
كافة القطاعات»

رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي

٢
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5008دوالر أميركي
5.3865يورو

6.2061الجنيه االسترليني
1.2001الريال السعودي
1.2254درهم إماراتي

0.6885االيوان الصيني
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● مقر شركة «أمازون» (أ.ف.ب)

مثل  ومؤسسات  بارزون  اقتصاديون  خبراء  يقترح 
صندوق النقد الدولي فرض ضريبة على الثروات الكبرى 
التفاوتات  في  قليالً  والتقليص  الدول  خزائن  لدعم 

الواسعة.
التوجه  هذا  أن  يبدو  برس»  «فرانس  وكالة  وحسب 
معدالت  تضاؤل  من  عقود  أربعة  بعد  بطيئًا  سيكون 
فقد  القارات،  كل  في  العالية  المداخيل  على  الضريبة 
بلغت  قياسية  بنسبة  مثالً  الجنوبية  كوريا  في  تراجعت 

53 % بين 1979 و2002.
التفاوتات  دراسة  في  المتخصص  االقتصادي  ودعا 
االقتصادية توما بيكيتي، عبر جريدة «لوموند» منتصف 
أبريل، إلى وضع «ضريبة عالمية بقيمة 2 % على الثروات 

التي تتجاوز عشرة مليارات يورو».
هذه  أن  برس»  «فرانس  لوكالة  بيكيتي  وأوضح 
الخبير  ويعتبر  سنويا.  يورو  مليار  ألف  ستجمع  الضريبة 
العالم  شمال  دول  بين  التفاوتات  لتخفيف  وسيلة  أنها 
بما  الدول  كل  على  المبالغ  توزيع  «يمكن  ألنه  وجنوبه 

يتناسب مع عدد سكانها».
بكاليفورنيا،  بيركلي  جامعة  في  األستاذان  وتقدم 
وكتبا  آخر.  بمقترح  زوكمان،  وغابرييل  سايز  إيمانويل 
في مقالة موجهة إلى اإلدارة األميركية الجديدة نشرتها 
جريدة «واشنطن بوست» أنه «يجب عدم انتظار أن يبيع 

المليارديرات أسهمهم» لفرض ضرائب عليهم.
أميركي  مواطن   400 أثرى  إن  االقتصاديان  وقال 
المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  18 تساوي  ثروة  يملكون 
 ،2010 منذ  ثروتهم  تضاعفت  وقد  المتحدة،  للواليات 
إال أن أمثال جيف بيزوس صاحب شركة «أمازون» وإلون 
«غوغل»  صاحب  بايغ  والري  «تيسال»  صاحب  ماسك 
«مساهمة  يقدمون  «فيسبوك»  مدير  زاكربيرغ  ومارك 

ضعيفة في ملء خزائن الدولة». ما سبب ذلك؟
أنهم «ينظمون مشاريعهم بطريقة  الخبيران  ويشرح 

تجعل دخلهم الخاضع للضريبة منخفضا». هؤالء مثالً ال 
يبيعون أسهمهم حتى  يحصلون على مرتبات كبيرة وال 

ال يضطروا إلى دفع ضرائب.
االقتصاديان  يقترح  الضريبي،  التهرب  ولمكافحة 

لهؤالء  المحققة»  غير  المضافة  «القيمة  إخضاع 
شكل  على  شخص»،  ألف  من  «أقل  وهم  المليارديرات، 

ضريبة استثنائية من شأنها أن تجمع ألف مليار دوالر.
فرنسا»،  «أوكسفام  باسم  الناطق  يقدر  جهته،  من 
كوينتين بارينيلو، أن «فرض ضريبة استثنائية على من 
كونوا ثروات خالل األزمة يبدو أمرا بديهيا اآلن. بعيدا 
بصدد  شعبي  إجراء  هذا  السياسية،  االنقسامات  عن 

اكتساب زخم حول العالم».
على  الحكومية  غير  المنظمة  هذه  تقدير  ويعتمد 
استطالع رأي أجرته شركة «غلوكاليتيز» يظهر أن 63% 
على   1% بقيمة  ضريبة  فرض  يدعمون  الفرنسيين  من 

أجل  من  يورو  مليارات  ثمانية  تتجاوز  التي  المداخيل 
تمويل االنتعاش االقتصادي.

«ضريبة  فرضتا  اللتين  وبوليفيا  األرجنتين  باستثناء 
رمزية  وهي  الكبرى،  الثروات  على  استثنائية  كوفيد» 
في حالة الباز، لم يتخذ سوى عدد قليل من الدول إجراًء 
مماثالً حتى بصيغة ضريبة لمرة واحدة. الموضوع ليس 
وإن  وبريطانيا،  وألمانيا  أستراليا  في  للنقاش  مطروحا 
كان %54 من البريطانيين يدعمون الفكرة وفق ما أظهر 
استطالع حديث للرأي. أما فرنسا التي ألغت العام 2018 
فهي   ،1989 العام  إقرارها  بعد  الثروة  على  الضريبة 
االقتصاد  وزير  ورفض  الضرائب.  في  زيادة  أي  تستبعد 
الفرنسي برونو لومير فرض أي ضريبة استثنائية، وعلل 
المداخيل  على  ضريبي  تشديد  بالفعل  يوجد  بأنه  ذلك 

المرتفعة سارٍ منذ العام 2012.
وعلق لومير على الفكرة ساخرا: «نحن نحب الموقت 

الذي يدوم».
الحائز  الخبير  قال  «بلومبيرغ»،  لوكالة  تصريح  في 
يرأس  الذي  ديتون،  أنغوس  لالقتصاد،  «نوبل»  جائزة 
لجنة خبراء حول التفاوتات في بريطانيا إن ضريبة كهذه 
«سيكون من الصعب اعتمادها» وسوف تقود إلى «تعزيز 

الضريبي». التهرب 
ورغم ذلك، يرغب الرئيس األميركي الجديد جو بايدن 
في زيادة الضريبة على الشركات إلى %28 لتمويل خطة 
إنعاش تبلغ قيمتها ألفي مليار دوالر، ما يعكس وعيا بأن 
الضرائب لم يعد قابالً لالستدامة ال  السباق نحو خفض 

على مستوى الموازنة وال على الصعيد السياسي.
دافع  لطالما  الذي  نفسه  الدولي  النقد  صندوق 
«فرصة  الحالي  السياق  يرى  صار  ليبرالي،  توجه  عن 
وهو  الضريبية،  اإليرادات  تقلص  إلى  النزعة  لعكس» 
المرتفعة.  المداخيل  على  موقتة  ضريبة  بفرض  يوصي 
االرتفاع  لكن  حاليا،  الخيار  هذا  بايدن  إدارة  تفضل  وال 
المتحدة سيعقد  الواليات  الفائدة في  المتوقع في نسبة 
في  النظر  إلعادة  تدفعها  أن  ويمكن  الموازنة  حسابات 

المسألة.

عل� وقع األزمة العالمية

«ضريبة الثروات» تنعش أحالم املساواة بني الجنوب والشمال

املسؤولية االجتماعية 
لشركات النفط

ميثيل  غاز  تسلل   1984 سنة  ديسمبر   2 يوم  في 
«يونيون  لشركة  الصناعية  االنابيب  عبر  ايزوكتيان 
بلدة  سماء  ليمأل  األميركية  الكيماوية  كاربيد» 
3000 نسمة  بوبال الهندية، ويفتك بما ال يقل عن 
 1000 من  وأكثر  السام  بالغاز  خنقا  األهالي  من 
خطيرة  صحية  بعوارض  مصابون  وهم  لألبد  عاشوا 

الحادث. نتيجة 
الضخم  الحجم  بسبب  فارقا  الحادث  هذا  كان 
مع  تصاحب  الذي  العالمي  واالهتمام  للضحايا 
تسربات كيمائية أخرى قتلت الماليين من األسماك 
جديد  مفهوم  ليخرج  االوربية،  األنهار  بعض  في 
المسؤولية  عليه  أطلق  ما  وهو  الدولية  اإلدارة  في 

للشركات. االجتماعية 
تلزم  الدولية  الشركة  أن  يعني  المفهوم  هذا 
في  المطبق  القانون  عن  النظر  بغض  نفسها 
أنظمة تشريعية  المضيفة والتي قد ال تملك  الدول 
بأن  الصناعية  العمليات  تعقيد  مع  تتعامل  دقيقة 
بها  تعوض  اجتماعية  مشاريع  تنفيذ  تمول  أو  تنفذ 
من  سواء  المضيفة  المنطقة  لموارد  استغاللها 

البشرية. أو  الطبيعية  الموارد 
كان النموذج المطبق في هذا المجال هو التنمية 
العالمية  النفط  شركات  أطلقتها  التي  المكانية 
والغاز  النفط  إلنتاج  الشمال  بحر  في  نشطت  التي 
بريطانيا  في  الساحلية  والمدن  للمناطق  الطبيعي 

والنرويج.
تطبيقات  بدأت 
لية  و لمسؤ ا
تنتشر  االجتماعية 
الشركات  بين 
البداية  في  العالمية 
عامة  عالقات  كحملة 
كسب  منها  الهدف 
المحلية،  المجتمعات 
مقاومتها  وتخفيف 
التي  الشركات  لتواجد 
اإلنتاج  مناطق  في  بالغة  اضرارا  تحدث  أن  يمكن 

االجتماعية. وكذلك  البيئية  الناحية  من 
العامة هذه فساد مالي  العالقات  ترافق مع حملة 
المالي  البند  هذا  كثيرة  شركات  وجدت  حيث  كبير 
الدولة  أو  األم  الدولة  مراقب سواء من  غير  كطريق 
ومحلية  صناعية  لقيادات  رشاوي  لتقديم  المضيفة 
المصالح  لحماية  ميليشيات مسلحة  بناء  إلى  وصلت 

المضيفة. الدول  الشركات في  التجارية لهذه 
بدأت  المفهوم  لهذا  الدولية  التطبيقات  وبسبب 
من  التهرب  يمكن  أنه  تحس  الدولية  الشركات 
وجودها  على  تترتب  التي  الحقيقة  المسؤوليات 
أو  الكاكاوية  بتقديم  وذلك  المناطق  أحد  في 
واالحتفاظ  لألهالي   (Peanuts) السوداني  الفول 
بالجواهر، كما كان يحدث في دول غرب افريقيا في 

والماس. النفط  صناعة 
في  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  تطبيق  تأخر 
بعد  طويلة  لفترة  النفطية  الشركات  قبل  من  ليبيا 
الشكوك  بسبب  الدولي  المستوى  على  تقديمه 
قانوني  تنظيم  وجود  وعدم  به،  المحيطة  القوية 

المفهوم. لهذا  محاسبي 
على  الضغط  بدأ  الماضي  العقد  أواخر  في 

ليبيا. المفهوم في  لتطبيق هذا  الشركات 
في  تتمثل  التوجه  هناك مشكلة محورية في هذا 

اآلتي:
االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  تطبيق  أن  أوال: 
ومناطق  اإلنتاج  مناطق  في  حصريا  يكون  أن  يجب 
مسبقا  االحتياجات  هذه  تحديد  وعبر  العبور، 
بطريقة  وليس  المحليين  األهالي  مع  بالتفاهم 
هذه  عن  األميال  آالف  تبعد  حكومة  من  مركزية 

المناطق.
يعفي  ال  االجتماعية  المسؤولية  تطبيق  أن  ثانيا: 
البيئية  اآلثار  تعويض  من  التهرب  من  الشركات 
واالجتماعية والصحية لهذه المناطق وهذه ال تدخل 

االجتماعية. المسؤولية  مفهوم  تحت  محاسبيا 
ثالثا: أن تخضع أي مصاريف في هذا البند لرقابة 
أوال  المحلية  الرقابة  أجهزة  قبل  من  شديدة  مالية 
الدولة،  العامة على مستوى  الرقابة  ومن ثم أجهزة 
أو  حكومية  جهة  أي  إلى  نقديا  تسليمها  يتم  وأال 
تابعة للحكومة في ليبيا وأال ستكون غير محسوبة، 
تقاريرها  في  بالتفصيل  تنشرها  أن  الشركات  وعلى 

المالية في الدولة األم (ايطاليا في حالة أيني).
فإن  لذا  ليبيا،  في  تطبق  لم  أعاله  النقاط 
في  تمت  مصاريف  أي  أن  تعتبر  المنتجة  المناطق 
تلتزم  أن  الشركات  وعلى  تكن  لم  كأنها  السابق 
هذا  في  دوليا  تطبق  التي  بالمعايير  المستقبل  في 

المجال.
نرجو من السلطة التنفيذية في ليبيا مراعاة هذه 

القضية. العامة حول هذه  النقاط في سياساتها 

ليبي نفطي  خبير   *

د.محمد احمد*

تطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية 
يجب أن يكون حصريا في مناطق 

اإلنتاج ومناطق العبور وعبر تحديد 
االحتياجات مسبقا بالتفاهم مع األهالي.
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 بيكيتي: ضريبة عالمية بقيمة 2 % على 
الثروات التي تتجاوز عشرة مليارات يورو

المشروع الحالي لم يُعد في إطار 
استراتيجية تنموية شاملة

اقتراح بتخصيص مبلغ ملیار دينار 
كاحتياطي للميزانية

طبرق - الوسط

«خطة النواب» توصي بإعادة هيكلة املصروفات

العام. الدين  استخدامه في إطفاء 
وأوصت اللجنة البرلمانية بترشيد االنفاق العام 
مع  دينار  مليار   33.5 األول  الباب  يتجاوز  ال  بحيث 
بعض  وتقليص  الوطني  الرقم  استخدام  ضرورة 
وتقليص  ممكن،  حد  أقصى  إلى  الباب  هذا  بنود 

9 مليار دينار. الباب الثاني بحيث ال يتجاوز 
بحيث  الثالث  الباب  هيكلة  بإعادة  وطالبت 
دعم  على  التركيز  مع  دينار  مليار   15 يتجاوز  ال 
اإلنتاج  تطوير  بهدف  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
تنموية  خطة  وفق  الكهرباء  مشروعات  ودعــم 
تقليص  الضروري  ضرورة  إلى  منبهة  مدروسة، 

بعض بنود الباب الرابع بحيث ال يتجاوز في أفضل 
مليار  مبلغ  وتخصيص  دينار.  مليار   20 األحــوال 

للميزانية. كاحتياطي  دينار 
مدينة  عن  النواب  مجلس  عضو  قال  واإلثنين، 
ترهونة أبوبكر سعيد، إن إجمالي نفقات الميزانية 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  من  المقترحة 
و697  مليونا  و797  مليارا   95 تبلغ   2021 للعام 
بأنها  الميزانية  هذه  ا  واصفً دينار،  و300  ا  ألفً
«كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير 

المستقرة».
النائب  نشره  لجدول  ضوئية  صــورة  وحسب 

بـ«فيسبوك»  الرسمي  حسابه  على  سعيد  أبوبكر 
المعروض  المشروع  في  الميزانية  الستخدامات 
وما  المرتبات  نفقات  فإن  النواب،  مجلس  على 
و606  مليونا  و332  مليارا   33 بلغ  حكمها  في 
والتجهيز  التسيير  نفقات  أما  دينار.  و300  آالف 
 12 بلغت  فقد  الميزانية،  مشروع  في  والتشغيل 
نفقات  أما  دينار.  ألف  و91  ماليين  وخمسة  مليارا 
مليارا   22 بلغت  فقد  التنمية  وبرامج  مشروعات 
مليارا   23 الدعم  ونفقات  دينار،  مليون  و350 

الطوارئ خمسة مليارات. و110 ماليين، ونفقات 
اللجنة  طالبت  فقد  البرلماني،  التقرير  وحسب 
لتمويل  بديلة  اضافية  مصادر  إيجاد  على  بالعمل 
بعض  التمويل  آليات  عن  البحث  أو  الميزانية 
خالل  من  العامة  الميزانية  خارج  من  المشروعات 
واالستثمارات  الخاص  القطاع  أمام  المجال  فتح 
ووضع  التنمية،  مشروعات  تمويل  في  األجنبية 
اإليــرادات  قيم  في  متغيرات  أي  لمواجهة  بدائل 
التوازن  الحكومة  تضمن  بحيث  النفطية  وخاصة 
من  يمكنها  الــذي  والمصروفات  ــرادات  اإلي بين 

أهدافها. تحقيق 

«ثغرات» الميزانية تعود إل� الدبيبة

العامة  الميزانية  مشروع  قانون  مشروع  عاد 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  الــى   2021 للدولة 
وتقرير  النواب  مجلس  لمالحظات  وفقا  للتعديل 
ومالحظات  انتقادات  بعد  وذلك  التخطيط،  لجنة 
النواب  مجلس  جلستي  خــالل  المشروع  لقيها 
األحــد  يــومــي  بــنــودهــا  فــي  للنظر  المخصصة 
والمالية  التخطيط  لجنة  رصــدت  إذ  واإلثنين، 
وأوجــه  اإلنــفــاق  حجم  حــول  متعددة  مالحظات 

الميزانية. في  الصرف 
النواب  مجلس  في  والمالية  التخطيط  لجنة 
مشروع  في  كبيرة  مبالغ  تخصيص  إن  اعتبرت 
ــم يـــراع الــظــروف االقــتــصــاديــة  الــمــيــزانــيــة ل
هذه  إلنفاق  المالئمة  والمؤسسية  واالجتماعية 
وأوضحت  إنفاقها.  من  الهدف  تحقق  كي  األموال 
مبلغ  إنفاق  إن  البرلمان  إلى  تقريرها  في  اللجنة 
سنة  من  أقل  خالل  دينار  مليون   100 من  يقترب 
األثر  له  مسبقا سيكون  معدة  وبرامج  دون خطط 

الوطني. االقتصاد  على  السيئ 
في  يعد  لم  الميزانية  مشروع  أن  وأضافت 
مالمحها  تحدد  شاملة  تنموية  استراتيجية  إطار 
تنفيذها،  وأدوات  وآليات  وأهدافها  ومنطلقاتها 
بناء  المختلفة  القطاعات  احتياطات  تتحدد  لم  كما 
متكاملة  تنفيذية  وجدولة  استثمارية  خريطة  على 
ومسبقة اإلعداد وفقا لمستهدفات سنوية واضحة. 
وأشارت إلى أنه «لم يتم العمل على إيجاد مصادر 
وذلك  العامة،  الميزانية  لتمويل  بديلة  إضافية 
القطاع  لتشجيع  واستثمار  عمل  بيئة  خالل  من 
للمساهمة  األجنبية  االستثمارات  وجذب  الخاص 

التنمية». مشاريع  تمويل  في 
في  اإليــرادات  تقديرات  اللجنة  انتقدت  كما 
 1.1 التي اعتمدت على تصدير  الميزانية الجديدة 
سعر  متوسط  أساس  وعلى  يوميا  برميل  مليون 
التقديرات  هذه  وصفت  إذ  للبرميل،  دوالرا   60
تحظ  لم  وقت  وفي  الموضوعية،  تنتهج  لم  بأنها 
فيه البالد باالستقرار واألمن الذي يضمن استمرار 

تدفق هذه الكميات على مدار السنة.
أعضاء  إلى  المقدم  تقريرها  في  اللجنة  وأشارت 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تقديرات  إلى  المجلس، 
التي أحالتها إلى مجلس الوزراء وفق فرضيات ثالثة، 
بيع  وبسعر  يوميا  برميل  ألف   800 متوسط  األولى 
50 دوالرا، والفرضية الثانية إنتاج 1.1 مليون برميل 
يوميا وبسعر 55 دوالرا، وفرضية ثالثة وأخيرة إنتاج 

1.2 مليون برميل بسعر 60 دوالرا.
من  محتجزة  نفطية  إيــرادات  إدراج  إن  وقالت 
ضمن  دينار  مليار   17.92 بقيمة  الماضي  العام 
إيرادات الميزانية الجديدة، رغم سالمته محاسبيا، 
هذا  ألنه  منطقي  غير  أمرا  ذلك  اعتبرت  أنها  إال 
العام  ميزانية  في  عجز  عنه  ترتب  المتوفر  المبلغ 
معه  يفضل  الذي  األمر  نفسها،  بالقيمة  الماضي 

● جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في مدينة سرت مارس الماضي
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شدد وزير المال األلماني أوالف شولتز على ضرورة أن تكون أوروبا رائدة في 
مشروع إنشاء عملة رقمية مشتركة، وأن تعمل «بنشاط» من أجل إطالق وسيلة 

الدفع الجديدة.
اليورو مخصص  لوزراء مال منطقة  الفيديو  وأضاف شولتز، قبل مؤتمر عبر 
لمعالجة هذه المسألة: «تحتاج أوروبا ذات السيادة إلى حلول مبتكرة وتنافسية 
لعمليات الدفع»، بحسب وكالة «فرانس برس». وبالنسبة إلى شولتز «يجب أن 
تكون أوروبا في الطليعة في ما يتعلق بمسألة العمالت الرقمية الصادرة عن بنك 
مركزي». وبالتالي، فإن أقوى اقتصاد في منطقة اليورو «سيدعم بشكل بناء» 

العمل الذي يقوم به البنك المركزي األوروبي بهدف إنشاء عملة يورو رقمية.
وقال الوزير األلماني: «يجب أال نكون متفرجين»، على هذا التطور، داعيا إلى 

«عدم التحول إلى دول تابعة عندما تكون السيادة على المحك».
وسيقرر البنك المركزي األوروبي هذا الصيف ما إذا كان سيبدأ عملية إطالق 
يورو رقمي بعد مشاورات ودراسات واسعة أجريت في األشهر األخيرة، بحسب ما 

قال أحد المسؤولين فيه هذا األسبوع.

ـ«اليورو الرقمي» دفعة أملانية ل
تونس ترفع أسعار الوقود مجددٱ

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

في  مجدداً،  الوقود  أسعار  رفع  التونسية  الطاقة  وزارة  أعلنت 
مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة.

غداً  سيرتفع،  البنزين  لتر  سعر  أن  بيان،  في  الوزارة،  وأضافت 
(الثالثاء)، إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار، بحسب ما نقلته وكالة 

«رويترز» لألنباء.
وستكون تونس مطالبة خالل سنة 2021 بسداد ما ال يقل عن 
15.6 مليار دينار (5.7 مليار دوالر) من القروض التي حلت آجالها، 
المجالين  في  والمختصين  الخبراء  من  عدد  وفق  يجعلها  ما  وهو 
االقتصادي والمالي غير قادرة على خالص تلك الديون في حال لم 
إلى  تتحصل على قروض مالية جديدة، رغم صعوبة خروج تونس 

السوق المالية في الوقت الحالي نتيجة تخفيض ترقيمها السيادي؛ 
ما يجعل نسبة المخاطر مرتفعة.

وأظهرت تقديرات البنك الدولي والبنك األوروبي، أن الحاجيات 
الحالية  السنة  هذه  خالل  ستبلغ  تونس  في  لالقتراض  الحقيقية 

حدود 22.5 مليار دينار (نحو 8.2 مليار دوالر).
وكانت تونس قد أعلنت عن مجموعة من اإلصالحات االقتصادية 
بطلب  التوجه  قبل  الدعم  ومنظومة  العمومية  المؤسسات  تشمل 
يسد  مالي  قرض  على  للحصول  الدولي  النقد  لصندوق  جديد 
حاجة البالد الملحة إلى النقد األجنبي، خاصة على مستوى تسديد 

القروض.

● أسالك شائكة أمام مقر مصرف لبنان املركزي في الحمرا (غرب بيروت). (أ.ف.ب)

● ميناء صيني. (اإلنترنت)

طرابلس - الوسط

«الحريقة» يهبط بإنتاج النفط إلى ما دون مليون برميل
مشكالت البنية التحتية تحت «القوة القاهرة»

لبنان: شوارع مظلمة 
ومشاريع معلقة

نمو قياسي لالقتصاد 
الصيني في الربع األول

حتى إشعار آخر، ستبقى أعمدة اإلنارة في بيروت مطفأة ومشاريع 
ذات  العاصمة  بلدية  تعد  فلم  الطرق.  تغزو  والحفر  معلقة  الترميم 
الموازنة األكبر في البالد بين البلديات تجذب المتعهدين مع استمرار 
يقول  القيمة؛ حيث  الفاقدة  اللبنانية  بالليرة  المشاريع  تكاليف  دفع 
مسؤول في البلدية مفضالً عدم الكشف عن اسمه، لوكالة «فرانس 

برس»، «ما من متعهد يريد العمل مع البلدية».
تفرضه  قاسٍ  تقنين  جراء  الظالم  في  بيروت  شوارع  تغرق  ليالً، 
أنفاق تلفظ  إنارة وأضواء  لبنان من جهة وأعمدة  مؤسسة كهرباء 
أنفاسها األخيرة في انتظار صيانتها من جهة ثانية، تمر السيارات 
بصعوبة بين حفر في بعض الطرق. وعند كل تقاطع، يحاول السائقون 
مة،  تفادي التعرض لحادث؛ بسبب إشارات ضوئية مطفأة أو محطّ
والطرقات  اإلنارة  صيانة  عقود  تتجدد  لم  ونصف،  عام  نحو  ومنذ 
مشروع  لتلزيم  مناقصة  عن  بيروت  بلدية  وأعلنت  السير،  وإشارات 
صيانة إنارة شوارع وأنفاق بيروت، لكن خالل اجتماعين عقدا الشهر 

الماضي لتلقي العروض، لم يحضر أحد.
لبنان منذ عقود أساسا من مشكلة متفاقمة في قطاع  ويعاني 
الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 
12 ساعة في بعض األحيان، وتدين بلدية بيروت اليوم بـ27 مليار 
ليرة تراكمت على مر 15 عاماً لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وفق 

المسؤول في البلدية.
ومنذ صيف العام 2019، على وقع االنهيار االقتصادي األسوأ في 
لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدوالر وسط أزمة سيولة حادة. 
ويالمس سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 12 ألفاً للدوالر. أما 
سعر الصرف الرسمي فال يزال مثبتاً على 1507 ليرة، وبالتالي، لم تعد 
التلزيمات مربحة وسط عدم القدرة على استيراد مواد أولية يحتاجها 
بالعملة  إال  الدفع  على  البلدية  قدرة  وعدم  بالدوالر،  المتعهدون 

المحلية.
ويقول المسؤول: «إذا أردنا تلزيم مشاريع لهذا العام»، بحسب سعر 
الصرف الذي يريده المقاولون، «فلن تبقى أموال في الخزينة»، وفي 
مناطق تضررت من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، الذي تسبب 
بمقتل أكثر من مئتي شخص وبدمار هائل في األحياء القريبة، تبقى 
حركة الترميم بطيئة، في ظل أعمال يقوم بها بضعة متعهدين ال 

يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحد.

الربع  في  االقتصادي  نموها  في  قياسية  زيادة  الصين  سجلت 
خصوصا  عام،  مدى  على   ،18.3% بلغت  الجاري  العام  من  األول 
بسبب عدم وجود أساس للمقارنة مع بداية 2020 عندما أدى وباء 

ا لوكالة «فرانس برس». «كوفيد19-» إلى شلل النشاط، وفقً
كانت  حيث  محللين،  برس»  «فرانس  وكالة  واستطلعت 
الداخلي  الناتج  إلجمالي  السريع  النمو  هذا  توقعوا  تقديراتهم 
بنسبة 18.7 %، وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر 

أرقام فصلية إلجمالي الناتج المحلي في 1992.
أيهوا  ليو  لإلحصاء  الوطني  المكتب  باسم  الناطقة  وقالت 
من  األول  الربع  في  عام  بشكل  استمر  «التعافي  إن  للصحفيين 
خاص  بشكل  مشيرة  االنتعاش»،  أسس  تعزيز  يجب  لكن  العام، 
بينما  الوباء»،  صعيد  على  العالم  في  المستمرة  «الشكوك  إلى 
«إتش إس بي سي» تشو  المصرفية  المجموعة  في  المحلل  حذر 
أساس  وجود  في  المسبوق»،  «غير  الضعف  أن  من  هونغبين 
البيانات  تفسير  الصعب  «من  يجعل  الماضي  العام  مع  للمقارنة 
الماضي  العام  من  نفسه  الوقت  وفي  األول»،  للربع  االقتصادية 
أداء  6.8 %، في أسوأ  الداخلي تراجعا بنسبة  الناتج  إجمالي  سجل 

اقتصادي للصين منذ 44 عاما.
بعد ذلك سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية في ربيع 
ما  مستوى  إلى  وعودته  الداخلي  الناتج  إجمالي  بانتعاش   2020
قبل الجائحة في نهاية العام الماضي، وبذلك تمكنت الصين من 
تسجيل ارتفاع في النمو على مدى العام 2020 بأكمله بلغ 2.3%، 

بينما كانت معظم اقتصادات العالم األخرى في حالة ركود.
إلجمالي  الرسمي  الرقم  دقة  على  التحفظات  من  الرغم  وعلى 
الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البالد 
الصيني  الصناعي  اإلنتاج  ارتفع  العالمي، من جهته،  االقتصاد  في 
في مارس بنسبة 14.1 % على مدى عام، مقابل 35.1 % لشهري 
يناير وفبراير مجتمعين، حسب البيانات الوحيدة المتاحة، وارتفعت 
مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لالستهالك بنسبة 34.2 % على 

مدى عام واحد في مارس مقابل %33.8 في يناير وفبراير.
وبلغ معدل البطالة -المحسوب لسكان المدن فقط في مارس 
في   6.2% بلغ  اإلطالق  على  له  أعلى مستوى  بعدما سجل   %  5.3
الوباء،  صدمة  من  تعافيها  وبعد  الوباء،  ذروة  في   2020 فبراير 
العام،  6 % على األقل هذا  إلى تحقيق نمو بنسبة  الصين  تهدف 
االقتصاديين،  معظم  توقعات  من  بكثير  تواضعا  أكثر  رقم  وهو 
ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة %8.4 في إجمالي الناتج 

المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مؤسسة النفط: المركزي يتحمل 
«المسؤولية القانونية الكاملة» بعد 

رفض اإلفراج عن مليار دينار

 «أوبك» تتوقع زيادة الطلب العالمي 
على النفط وتعتزم رفع اإلنتاج

 «بلومبيرغ»: 74 دوالرًا للبرميل
 مع التخفيض المتوقع لالحتياطات

تقديرات مبدأية: الخسائر 
اليومية قد تتجاوز
118 مليون دينار

يوميا  برميل  مليون   1.25 إلى  سبتمبر  منذ  تقريبا 
الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن المركزي يتحمل 
أن  بعد  الوضع،  عن  الكاملة»  القانونية  «المسؤولية 
للقطاع.  مخصصة  دينار  مليار  نحو  عن  اإلفراج  رفض 
أقل  الحكومي على  النفط  البيان، حصل منتج  وبحسب 
خطط  في  قدماً  للمضي  الالزمة  األمــوال  من   2% من 
الصيانة واإلنتاج، ونتيجة لذلك يتم التعامل مع األضرار 

التي لحقت بخزانات وأنابيب التخزين.
تتجاوز  قد  اليومية  «الخسائر  أن  المؤسسة  وذكرت 
118 مليون دينار» وفق تقديراتها «المبدئية»، محذرة 
أبريل  شهر  ــرادات  إي على  سلبا  «ستنعكس  أنها  من 

الجاري وستؤثر على مدخوالت الخزانة العامة التي كان 
الشركات  ديون  لسداد جزء من  توجه  أن  الممكن  من 
الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة 

أرجاء البالد».
وبلغ إجمالي اإليرادات العامة عن شهر مارس للعام 
والمكثفات  والغاز  الخام  النفط  مبيعات  من   2021
إلى  «وصــل  والبتروكيماويات  النفطية  والمنتجات 
و52  مليارين  مستوى  سجل  حيث  قياسية  مستويات 
بيان  وفق  أميركيا،  دوالرا  و786  ألفا  و178  مليونا 
«إيرادات  أن  إلى  الزيادة  هذه  البيان  المؤسسة.وعزا 
التقويم، في حين أن  28 يوما في  شهر فبراير تعكس 
تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يجري تحصيلها خالل 

مارس  شهر  ــرادات  إي في  زيــادة  أعطى  مما  يوما،   30
مقارنة بالمحقق في شهر فبراير الماض

دوالر  ملياري  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وحولت 
في  والغاز  الخام  النفط  مبيعات  إيــرادات  من  أميركي 
و489  مليار  منها  السيادي  الحساب  إلى  مارس  شهر 
مليونا و473 ألفا و86 دوالرا من إيرادات شهر مارس، 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  من  بتعليمات 

عبدالحميد الدبيبة.
فقد  البيان،  أوردها  التي  المؤسسة،  أرقام  وحسب 
ألفا  و719  مليونا  و883  مليارات  خمسة  تحويل  جرى 
و900 دوالر إلى حساب الخزانة لدى المصرف المركزي، 
نحو  تاريخه  حتى  العامة  الخزانة  حقوق  من  والمتبقي 
حين  في  دوالرا،  و840  ألفا  و911  مليونا  و74  مليار 
دوالرا  و419  ألفا  و246  مليونا   79 قيمته  ما  تشكل 
الشركاء  مع  للتسويات  والخاضع  المؤسسة،  حقوق 

ملياران و334 مليونا و149 ألفا و253 دوالرا.
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  الماضي،  مــارس  وفي 
للنفط انتهاء الترتيبات الوقتية إليداع إيراداتها النفطية 
في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، وذلك تماشيا 
مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة من 
المعمول  الترتيبات  تلك  انتهاء  معلنة  النواب،  مجلس 

بها منذ خالفها مع مصرف ليبيا المركزي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مع تسريع وتيرة حمالت تلقيح «كورونا»

مؤشرات إيجابية في أسواق الطاقة العاملية
على  النمو  بانتعاش  اإليجابية  التوقعات  خيمت 
حسنت  إذ  ااألسبوع،  هذا  العالمية  النفط  سوق 
الثالثاء  (أوبك)  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة 
عام  النفط  على  العالمي  الطلب  لزيادة  توقعاتها 
اإلنتاج  زيادة  المنظمة  تعتزم  وقت  في   ،  2021
زيادة  الشهري  التقرير  وتوقع  المقبلة.  األشهر  في 
أعلى  يوميا،  برميل  ماليين  ستة  مقدارها  سنوية 
التي سبق أن  المنظمة في مارس  قليالً من توقعات 

حدثت.
إلى  العالمي  الطلب  الزيادة  هذه  مثل  وسترفع 
تدهور  بعد   ،2021 عام  يومياً  برميل  مليون   96,5
فُرضت  التي  القيود  بسبب  الماضي  العام  الطلب 
«من  أوبك  وقالت  كورونا.  فيروس  تفشي  الحتواء 
النصف  في  النفط  على  الطلب  يتأثر  أن  المتوقع 
بانتعاش  إيجابي  بشكل   2021 العام  من  الثاني 
الماضي،  الشهر  متوقعا  كان  مما  أقوى  اقتصادي 
إجراءات  تخفيف  من  ومزيد  التحفيز  برامج  بدعم 

اإلغالق الحتواء كوفيد19-».
في  النفط  من  إنتاجها   «+ «أوبك  دول  وستزيد 
يونيو  وفي  يوميا،  برميل  ألف   350 بمقدار  مايو 
350 ألف برميل أخرى في اليوم، وفي يوليو  بمقدار 
تم  وقد  اليوم.  في  أخرى  برميل  ألف   450 بمقدار 
إلى  يشار  أشهر.  ثالثة  لمدة  الفور  على  القرار  اتخاذ 
40 % من  أكثر من  التي تمثل  أن دول «أوبك +»، 
بداية  منذ  شهر  كل  تجتمع  العالمي،  النفط  إنتاج 
المدى  على  اإلنتاج  مستويات  لتحديد   2021 العام 
مزيد  األعضاء  منح  في  النهج  هذا  ويسهم  القصير. 

الهش. الطلب  المرونة في مواجهة تعافي 
وقت  في  التفاؤل  إلى  يدعو  إضافي  سبب  وهناك 
التطعيم  وتيرة  «تسارع  هو  العام  هذا  من  الحق 
والتنمية  التعاون  منظمة  منطقة  في  كبير  حد  إلى 
أداء  أن  من  الرغم  على  االقتصادي»،  الميدان  في 
األول  النصف  في  المتقدمة  االقتصادات  من  العديد 
المنضوية  للنفط  المنتجة  الدول  كان بطيئاً. وقررت 
ضمن تحالف «أوبك بالس» الذي يضم أيضاً روسيا 
تدابير  عن  تدريجياً  التراجع  أبريل  في  أخرى،  ودوال 

خفض اإلنتاج التي اتخذت في البدء لدعم األسعار.
تسريع  مع  التفاؤل  زيادة  هو  الخطوة  هذه  وسبب 
وتيرة حمالت التلقيح ضد فيروس كورونا. وارتفع إنتاج 

دول «أوبك» بمقدار 0,2 مليون برميل يوميا الشهر 
الماضي، أي ما يزيد قليالً عن 25 مليونا، وفق مصادر 
القسم األكبر من  التقرير. وتحقق  غير مباشرة ذكرها 

النمو بسبب زيادة اإلنتاج في إيران.
من  بكثير  أقلّ  اإليراني  اإلنتاج  يزال  ال  وقت  وفي 
قبل  البالد  تسجلها  كانت  التي  اإلنتاج  مستويات 
إلنقاذ  فيينا  في  محادثات  طهران  تجري  سنوات، 
وافقت  والذي   2015 عام  المبرم  الدولي  االتفاق 
عن  العقوبات  رفع  على  بموجبه  المتحدة  الواليات 
على  قيود  فرض  مقابل  اإلسالمية  الجمهورية 
برنامج طهران النووي، وذلك قبل ان تنسحب منه.

أن  الدولية  الطاقة  وكالة  بيانات  وأظهرت 
احتياطات النفط المتراكمة في مرافق التخزين حول 
من  يزيد  قد  ما  عمليا،  استنفدت  الوباء  أثناء  العالم 
الجاري.  العام  من  الثاني  النصف  في  النفط  أسعار 
االحتياطات  أن  إلى  «بلومبرغ»  أنباء  وكالة  ولفتت 
في  كانت   ،2020 يوليو  في  النفط  من  الفائضة 
وبلغت  تقريبا،  مرات  بخمس  أعلى  نفسه  الوقت 
المخزونات  أن  إلى  مشيرة  برميل،  مليون   249
وسط  أكبر،  بشكل  األخيرة  األشهر  في  انخفضت 

الطلب. زيادة 
االقتصادية  «بلومبرغ»  وكالة  توقعت  بدورها، 
74 دوالرا للبرميل على خلفية  ارتفاع سعر النفط إلى 
النصف  في  النفط  الحتياطات  المتوقع  التخفيض 
أكبر  إن  قالت  «بلومبرغ»   .2021 العام  من  الثاني 
احتياطات نفطية مخزنة حاليا في الصين، فيما عادت 
إلى  عمليا  األميركية  الهيدروكربونات  احتياطات 
فبراير  في  وبلغت  الوباء،  قبل  لوحظ  الذي  المستوى 
إلى  األميركية  وتشيرالوكالة  برميل.  مليار   1.28
للواليات  الشرقي  الساحل  على  النفط  مخزونات  أن 
لها  مستوى  أدنى  الماضي  األسبوع  سجلت  المتحدة، 

30 عاما. في 
احتياطات  الماضيين  األسبوعين  خالل  وانخفضت 
 50.7 إلى   27% بنسبة  ناقالت  في  المخزنة  النفط 
العقود اآلجلة لخام  ارتفعت تكلفة  مليون برميل. كما 
برنت لشهر يونيو في بورصة لندن، يوم الجمعة، إلى 
قرروا،  النفط  مصدرو  وكان  للبرميل.  دوالر   67.08
ا للتوقعات، في اجتماع عقد في األول من أبريل،  خالفً

المقبل. اعتبارا من مايو  النفط  إنتاج  زيادة 

● صهاريج تخزين النفط الخام في مركز كوشينغ للنفط ، في كاشينغ بوالية أوكالهوما األميركية. (رويترز)

أدى تأخير تمويل إصالحات البنية التحتية في ميناء 
أو  العمل  توقف  إلى  النفط  لتصدير  الرئيسي  الحريقة 
إعالن ما تعرف بحالة «القوة القاهرة»، لينخفض إنتاج 
النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل يومياً ألول مرة 
منذ شهور، ومعه تتجدد الخالفات بين مؤسسة النفط 

والمصرف المركزي.
اإلثنين،  مساء  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
وتوقف  النفطي  الحريقة  بميناء  القاهرة»  «القوة  حالة 
عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء 
الواقع بمدينة طبرق وذلك «بسبب رفض مصرف ليبيا 
النفط لشهور طويلة».  المركزي تسييل ميزانية قطاع 
وقالت المؤسسة في بيان إن هذا األمر «أدى إلى تفاقم 
الخليج  شركة  رأسها  وعلى  الشركات  بعض  مديونية 
العربي للنفط مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها 
من  البالد  إنتاج  لتخفيض  واضطرها  والفنية  المالية 

النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا».
النفط  من  يومياً  برميل  مليون   1.29 ليبيا  وتنتج 
عند  حالياً  تضخ  وهي  الحريقة،  ميناء  توقف  قبل  الخام 
شخص  ذكره  لما  وفقاً  شهور،  منذ  لها  مستوى  أدنى 

مطلع على الوضع طلب عدم الكشف عن هويته..
للنفط  الوطنية  المؤسسة  بين  الخالف  ويسلط 
األمد  نقطة خالف طويلة  على  الضوء  المركزي  والبنك 
النفط  صناعة  تعافي  وتهدد  ليبيا،  جهود  تعقد  قد 
للنفط  سرت  شركة  إن  المصدر  قال  فيها.  الحيوية 
فقدت أيضاً حوالي 20 ألف برميل يومياً من اإلنتاج، وقد 
بسبب  اإلنتاج  إلى خفض  الشركات  من  المزيد  تضطر 

نقص األموال الالزمة للصيانة العاجلة.
كل  شحنات   6 الحريقة  يحمل  أن  المقرر  من  وكان 
منها مليون برميل من خام صرير ومسلة، الشهر المقبل 
بإجمالي 194 ألف برميل يومياً بحسب برنامج تحميل. 
ولطالما اشتكت المؤسسة الوطنية للنفط من حاجتها 
النفطية  التحتية  البنية  إلصالح  األموال  من  مزيد  إلى 
إدارتها مصطفى صنع  رئيس مجلس  وقال  المتقادمة. 
اهللا لتليفزيون «بلومبرغ» الشهر الماضي إن اإلنتاج قد 
و1.6  العام  هذا  يومياً  برميل  مليون   1.45 إلى  يرتفع 
األمــوال  تلقت  إذا  عامين  غضون  في  برميل  مليون 

الكافية.
جلسة  منتصف  خالل  العالمية  النفط  أسعار  وقفزت 
أول من أمس الثالثاء، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية 
تتضمن  وعادة  بالميناء،  القاهرة»  «القوة  حالة  للنفط 
بند  على  النفط،  قطاع  في  وخصوصا  التجارية،  العقود 
يعفي أحد المتعاقدين من التزاماته في الموعد المحدد 
القوة  حالة  البند  ويسمى  إرادتــه،  عن  خارجة  ألسباب 

القاهرة».
تسبب  من  األميركية  «بلومبيرغ»  شبكة  وحــذرت 
الخالف بتعطيل االنتعاش في اإلنتاج الليبي بعد اتفاق 
ارتفع  بعدما   .2020 عام  منتصف  في  النار  اطالق  وقف 
يوميا  برميل  الف   100 أقل من  الخام من  النفط  إنتاج 

● ناقلة نفط بميناء الحريقة النفطي لشحن آالف األطنان من النفط الخام. (اإلنترنت)
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أنور املعداوي.. وعبدالسالم األسمر
سالم الكبتي

يقود  ال  الذي  األدب  الظالم.  أدب  أكره  )أنا 
النور( القارئ إلى 

)المعداوي(
الثقافية  الحياة  شهدتهما  كبيران  ناقدان 
نفسه.  العام  في  رحال  ثم  العربية  والفكرية 
مايو.  في  مندور،  محمد  وهو  األول،   .1965
تلك  ديسمبر.  في  المعداوي،  أنــور  والثاني، 
الفكري  والنشاط  بالحركة  مفعمة  ظلت  األيام 
الصحف  عبر  وسجاالت  ونقاشات  معارك  الكبير. 
بما  واضــح  اهتمام  هناك  وكــان  والمجالت. 
بين  الساخنة  المعارك  هذه  عن  ينتج  وما  يدور 
هذا  في  الجمود  اعتراها  حياة  والكتّاب.  األدباء 
أو  معارك  أو  سجاالت  هناك  تعد  لم  الوقت. 
األمور  تعد  ولم  وتبدل  تغير  الواقع  نقاشات. 
األجيال  من  اآلن  يهتم  فمن  أعنتها.  في  تجري 
والكلمة.  بالحرف  يهتم  من  وروعته.  بالفكر 
كل  في  السابقة  من  الالحقة  األجيال  أين  ثم 

المجاالت. لم تعد األمور كما كانت.
لطه  تلميذ  وهو  األهمية،  بالغ  ناقد  مندور 
تعصب  األدب.  من  السياسة  أخذته  حسين. 
أعماله  بعد  كثيرًا  السياسة  وأكلته  الوفد  لحزب 
نظرية  أظهر  الــذي  ــي  األدب وعطائه  النقدية 
ملك  الشاعرة  زوج  وهــو  المهموس.  األدب 
 .)1999( بأعوام  بعده  رحلت  التي  عبدالعزيز 
التقى النقد الشعر وتزوجا رغم أن النقد والشعر 
لزوجة  عمة  ملك  كانت  يُقال.  كما  يلتقيان،  ال 
عبدالرحمن  الدين  محيى  الفلسطيني  الشاعر 
بمكتبة  موظًفا  بنغازي  في  فترة  قضى  الــذي 
)الغريب  ديــوانــه  وأصـــدر  الليبية،  الجامعة 
 .1975 العام  قورينا  دار  عن  البكر(  والشواطئ 
في  صحفية  عملت  منير  ماجدة  اسمها  الزوجة 

جريدة الجهاد أيام صدورها في بنغازي.
النيل  دلتا  في  الشيخ  كفر  ابن  والمعداوي 
بين  من  وكــان  الخولي  أمين  للشيخ  تلميذ 
وهم  أنفسهم،  على  أطلقوا  كما  األمناء،  جماعة 
في  والمصريين  العرب  الطالب  من  مجموعة 
السنوات  1944. هذه  العام  القاهرة  آداب  كلية 
وبالكثير  والتفاعل  بالسخونة  التجربة  مزجت 

الذي  للفكر  اإلخالص  فيها  وكان  القضايا،  من 
والنهوض  واإلصالح  والتغيير  التنوير  إلى  يقود 
المعداوي  والجهل.  التخلف  ومحاربة  باإلنسان 
في  النفسي  األداء  نظرية  جانبه  من  أظهر 
وقد  ومقاالته.  دراساته  في  عنها  ودافع  الفن 
السياسية  االتجاهات  عن  وابتعد  للنقد  أخلص 
أرهقته  النهاية  في  لكنها  عنها،  بنفسه  ونأى 
التي  حياته  كانت  يدري.  أن  دون  من  وحاربته 
الذي  البركان  مثل  سنة  وأربعين  خمسًا  بلغت 
وتعصب  المقاالت  نشر  وسكن.  همد  ثم  تفجر. 
العقاد  مع  خصومات  وواجــه  حدة  بكل  لرأيه 
وعبدالرحمن  حسين  وطــه  موسى  وسالمة 
ومحمود  األهـــوانـــي  فـــؤاد  ــد  ــم وأح بـــدوي 
القضايا  رفع  حد  إلى  ووصلت  العالم،  أمين 
حادًا  المعداوي  ظل  ذلك  ورغم  واالتهامات. 
أن  على  مُصرًا  وكان  حد،  أبعد  إلى  نقده  في 
الحياة  في  ما  أرفع  هما  وكرامته  اإلنسان  حرية 
في  باستمرار  مرفوعة  حكمته  وظلت  قيم.  من 
أو  الحق  كلمة  لكنها  ويمشي،  كلمته  يقول  أنه 

أنه الحق. ما يعتقد 
وأسهم  لفنه.  مخلصًا  المعداوي  ظل  لقد 
الفكرية  الثقافية  الحركة  تطور  في  بفاعلية 
الرسالة  مجلة  في  كتاباته  خالل  من  العربية 
إدريس  سهيل  برئيسها  ربطته  التي  واآلداب 
 .1953 عام  المجلة  تأسيس  قبل  وثيقة  عالقة 
محمد  بالشاعر  واهتمامه  عالقاته  إلى  إضافة 
وتشجيعه  األزهري  لباسه  أيام  الفيتوري  مفتاح 
نزار  الــعــرب..  األدبــاء  من  والكثير  المعنوي 
وعبدالوهاب  فــرمــان.  طعمة  وغائب  قباني 
مجليًّا  ناقدًا  كان  أيام  قطب  وسيد  البياتي. 
إلى  بــه  أفــضــى  ــر  آخ عــالــم  ــى  إل هــروبــه  قبل 
وأنسي  النقاش  ورجاء  سرور  ونجيب  المشنقة. 
خالل  من  العاطفية  عالقته  ظلت  فيما  الحاج، 
حيث  طــوقــان؛  ــدوى  ف الشاعرة  إلــى  رسائله 
أن  دون  مشاعرهما  عن  رسائلهما  أفصحت 
وقد  نابلس.  في  وهي  القاهرة  في  هو  يلتقيا. 
رسائل  البعيدة  العالقة  هذه  من  األدب  استفاد 
مثل  تحاصر  أجواء  في  وقصائد  وآراء  ومشاعر 

هذه العالقات وتخجل منها في ذلك الزمن.
بالمعداوي.  الحًقا  حلت  والمأساة-اللعنة 
ضغط  ثم  الكلى  مرض  من  عانى  يتزوج.  لم 
اإلقصاء  من  لمعاناته  نتيجة  الخبيث  ــدم  ال
قدره  تعرف  لم  التي  الثقافية  الدوائر  وغطرسة 
يحصل  أن  ينبغي  التي  مكانته  من  وحرمته 
المتمسحين  واألقزام  المرتزقة  من  بداًل  عليها 
كل  في  أوسمتها  وحاملي  ومداحيها  بالسلطة 
انزوى  هؤالء.  من  المعداوي  يكن  لم  األوقات. 
تفجره.  بعد  البركان  همد  وصمت.  بعيدًا 
السلطة.  من  يقترب  لم  موقًفا.  صمته  كان 
الثقافة  لمسؤولي  بالنفاق  كلمته  يدنس  ولم 
ولم  واإلقصاء.  المرض  عليه  تكالب  األدعياء. 
يقدر  ال  واقع  وسط  المأساة  هذه  نفسه  تحتمل 
المنفى  إلى  بطالئعه  ويقذف  الكبيرة  المواهب 
طبيعة  هذه  القويري.  يوسف  رأي  على  النفسي، 
الرقص في  التي تجيد  واللئيمة  الحاقدة  النفس 
العربي.  الوطن  في  بالثقافة  يسمى  ما  دهاليز 
قريته  في  وابتعد  المرضين.  من  كثيرًا  عالج 
ذلك  ومن  الوسائل  بكل  وتداوى  القاهرة.  عن 
األسمرية  الطريقة  شيخ  عبر  واألحجبة  الرقى 
األيام.  تلك  ليبيا  في  أصولها  تتبع  التي  بمصر 
إلى  اضطر  الذي  والواعي  الكبير  المثقف  وهو 

األخذ بكل األسباب التي تقود إلى الشفا.
فيما  رحيله  قبل  النقدي  نتاجه  بعض  صدر 
عطية  محمد  وأحمد  النقاش  رجاء  اهتمام  ظل 
التي  ــور  األم من  الرحيل  ذلــك  عقب  بتراثه 
الفنان  هذا  لقيمة  منهما  عظيما  وفاء  أسدت 
الدراسات  من  المزيد  إلى  يحتاج  الذي  الناقد 
أمر  ذلــك  والفكرية.  العلمية  واالهتمامات 

للنقاش وعطية. الدوام ويحمد  يحسب على 
أشهر  بعد  الــمــعــداوي  الــمــوت  غــيّــب  ثــم 
 1965 عام  ليشهد  مندور؛  محمد  رحيل  من 
ويشغالن  الساحة  يمآلن  كانا  عمالقين  فقدان 
الذين  والمزيفين  لألدعياء  ويتركانها  الناس.. 
الرخيص  والتهريج  النفاق  إلى  األمة  يقودون 
تنتهي  ال  ولعنات  مآسي  تعيش  ويجعلونها 

على اإلطالق!

لقد ظل املعداوي 
مخلًصا لفنه. وأسهم 

بفاعلية في تطور 
الحركة الثقافية 
الفكرية العربية 

من خالل كتاباته 
في مجلة الرسالة 

واآلداب التي ربطته 
برئيسها سهيل 

إدريس عالقة وثيقة 
قبل تأسيس املجلة 

عام 1953.
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»املزبلة العمالقة«!
إنكم أناس بائسون منعزلون!..

رحيل شاهد قرن

أنتم مفلسون.. انتهى دوركم.. اذهبوا إلى حيث تنتمون من اآلن فصاعدًا أنتم في مزبلة 
التاريخ«.

هذا التعبير هو على لسان )تروتسكي( واستخدمه ردًا على الذين انسحبوا من مؤتمر 
السوفيتيين الثاني، المنعقد في بتروجراد في 25 أكتوبر 1917، وكانت النتيجة أن تمكن 

البالشفة من السيطرة على الحكم.
المزبلة العمالقة هي »مزبلة التاريخ« تلك العبارة الشائعة جدًا، والتى يكثر استعمالها 
فكر  أو  رأي  أو  يتخلص من شخص  أن  يريد  فكل من  المتحدثين..  من  كبيرة  أعداد  من 

يقول:
سألقيه أو ألقيها فى مزبلة التاريخ.

األسود«  »الثقب  تشابه  عمالقة  مزبلة  هذه،  التاريخ  مزبلة  تبدو  الحال،  ذلك  وعلى 
تحمل  فيها كل شيء؛ ألنها  وينتهي  مزبلة متسعة بشكل خرافي،  أي  الجميل،  فى كوننا 
األسود«  »الثقب  تشابه  قلنا  ولذا  حدود!  وبال  الزمن  واألفكارعبر  والرؤى  األفراد  من  كاًل 
الذى هو عبارة عن بؤرة مظلمة فى الكون تصل فيها الجاذبية إلى مستوى هائل؛ بحيث 
يستطيع أن يجذب إليه كل شيء، حتى إنه يستطيع أن يمتص الضوء. ومع مرور الوقت، 

تبتلع هذه الثقوب مواد أكثر، فتكبر شيًئا فشيًئا ويتسع نطاقها.
صندوق  أو  التاريخ  نفايات  مجمع  عليها  يُطلق  األحيان  بعض  في  )أو  التاريخ  مزبلة 
قمامة التاريخ أو مكب نفايات التاريخ( هي مكان رمزي يتم فيه إلقاء كل ما ال يروق لك من 

األشياء كاألشخاص واألحداث واأليديولوجيات.
ومن المضحكات أن هناك من هو فى مزبلة التاريخ ويدعو إلى رمي البعض اآلخر من 
اإلدراك  فاقد  أو أن صاحبنا  أن هناك مزبلتين  فإما  التاريخ. ولذا  أواآلراء فى مزبلة  الناس 
لموضعه.. فأحيانًا من يلقي باألشخاص أو األفكار فى مزبلة التاريخ هو من به شيء من 
أنه فى قلب مزبلة  إلى  ينتبه  والكبر مما يحدث غشاوة على بصره وبصيرته فال  التعالي 

التاريخ.
يكون  قد  التاريخ،  مزبلة  فى  يلقى  أن  البعض  عند  يستحق  من  أن  أيضًا  والمفارقة 

عمالًقا يستحق التكريم والتقديرعند آخرين.
وأيديولوجيات  أفكار  هناك  وهل  التاريخ؟  مزبلة  لوجود  )رمزية(  ضــرورة  هناك  هل 

وأشخاص تستحق أن نرميها فى ذلك الثقب األسود المسمى مزبلة التاريخ؟
وإن كانت اإلجابة بنعم، هل بإمكاننا الجزم وتحديد تلك األفكار؟

البعض يقول إن هناك أفكارًا بالية:
أي مُتخّلفة، عفَّى عليها الزَّمن ويجب أن تلقى فى مزبلة التاريخ. بينما ال يَزَاُل هناك 

من يُدافِعُ عن تلك األفَكار البالِيَة العَتِيَقة التي ال تُاَلئِمُ العَصر.
القائل، وهل  إلى تكوين فكرة عن عقلية  المزبلة كمصطلح  تأمل لفظ  يأخدني  أحيانا 
هي جزء من عقلية اإلقصاء وعدم قبول اآلخر المختلف.. وأن االتكاء بشكل متكرر على تلك 
يستأثر  أنه  صاحبه  يظن  الذى  الديماغوجي  الشعبوي  الخطاب  من  جزًءا  إال  ليس  العبارة 
الوهمي  الجب  ذلك  فى  إلقائهم  إلى  ويدعو  الرذائل،  بكل  غيره  ويسم  الحقيقة  بامتالك 

المسمى مزبلة التاريخ.
ويا ليت كل من استهوته فكرة رمي البعض الذين يكرههم، أو الذين ال يتفق معهم 
أو رأي يعرض عليه  المزبلة، أن يتأنى قلياًل وعليه أن يقوم بواجبه فى تأمل كل أمر  في 

قبل أن يتخذ قراره أو يحدد موقفه.
على كل حال، قرأت أخيرًا خبرًا جيدًا يقول إن هناك دراسة تؤكد أن العالم بحلول سنة 
2050 سيكون بال نفايات، نظرًا النتشار صناعة تدوير النفايات، فيا ترى هل تختفي عند 

ذلك المزابل ويصبح عندها تعبير مزبلة التاريخ بال معنى.

حين حَلَّ فصُل الربيع أخيرًا بالبر االنجليزي، بعد شهور فصل شتاء طويل وقاس ومضجر، 
رحل األمير فيليب، دوق أدنبره، وزوج الملكة اليزابيث الثانية، عن الدنيا، عقب حياة مديدة 
دامت قرابة قرن من الزمن. وفي المسافة ما بين صرخة والدته في القصر الملكي باليونان 
حروب  وقامت  ومناخه،  وأناسه  العالم  تغيّر  ببريطانيا،  الملكي  القصر  في  وفاته  وحشرجة 
وثورات، وانتهت إمبراطوريات، وظهرت دول واختفت أخرى، ومشى أول إنسان بقدميه على 
سطح القمر، ووصل مسبار فضائي إلى كوكب المريخ، ودخلت بريطانيا إلى االتحاد األوروبي 
وغادرته بعد نصف قرن. عاصر األمير فيليب كل تلك التقلبات والتغيّرات، وتقلب وتغيرمعها، 

حتى أستحق عن جدارة لقب شاهد القرن.
العَرصة، التي كانت تقف شامخة في بيت وندسور، طوال أعوام طويلة، طاحت. آلة الزمن 
وبثقة،  مهل  على  الداخل،  من  تفتتيها  أمر  تولت  والعمران،  األعمار  تلتهم  التي  الشرهة، 
األخرى  العرصة  قريبًا على  الدور سيحين  فإن  آليتها،  لمنطق  ووفقًا  تفعل.  أن  تعودت  كما 
المتبقية. وحين يحدث ذلك، سوف يُسدل الستار معلنًا نهاية فصل آخر من تاريخ األسرة 
الوندسورية، ثم يرفع من جديد مؤذنًا، في نفس الوقت، ببداية حقبة جديدة، يتوّج فيها 
ولي العهد الكهل األمير تشارلز ملكًا. وينطلق المنادون بأجراسهم النحاسية في الشوارع 
كالعادة صارخين: ماتت الملكة عاش الملك. لكن زوجة الملك القادم لن تتوّج إلى جانبه 
اليوم الذي وافقت فيه الملكة  ملكة، بل ستبقى دوقة كما هي اآلن. الصورة واضحة منذ 
على اقترانهما، عقب وفاة األميرة ديانا. وألن العادة جرت على أال تترك األمور منفلتة في 
القصر الملكي، بل تربط حلقاتها وتغلق بإحكام، وتنفذ كما قررها الدهاة من المستشارين 
في القصر، الذين يتحركون كأشباح من خلف كواليس، ويحيكون ما احتاج منها إلى حياكة، 
أو يرقعون ما احتاج منها إلى ترقيع ، بهدف الحفاظ على األوضاع، وبغرض أال يختّل توازن 

الدنيا داخل القصر، أوتنفلت فجأة خارجة عما رسم لها من مسارات، وحدد لها من اتجاهات.
األمير فيليب الراحل، ابن ملك وسيكون أبًا لملك. سوء حظ عائلته المالكة في اليونان، 
أدى إلى عزلها من القصر، وطردها من البالد، عقب هزيمة اليونان أمام تركيا في حرب عام 
1924، واعتبر الملك مسؤوال عن الهزيمة باعتباره القائد األعلى للجيوش اليونانية. ذلك 
الحدث حرمه أن يكون ملكًا. لكنه، بعد سنوات من العيش منفيا مع أسرته وأقاربه، تزوج 
بملكة بريطانيا العظمى. وما حدث هو أن العائالت المالكة في أوروبا، كانت تحرص على 
التزاوج والتصاهر فيما بينها، بغرض بناء تحالفات سياسية وعسكرية، وأيضًا بغرض الحفاظ 
على زرقة دمها من التلوث بدماء العامة من شعوبها. الملكة فكتوريا جدة الملكة اليزابيث 
إلى  أبناء وبنات، زوجتهم جميعا  ألبرت. وأنجبت منه تسعة  ألماني اسمه  أمير  تزوجت من 
أميرات وأمراء من عائالت مالكة في أوروبا. ولذلك، حين كبرت الملكة اليزابيث، كان لزاما 
البحث لها عن زوج بدم ملكي، حتى وإن كان من مملكة أوروبية أقل قوة وشهرة وعظمة 
عائلة  في  جديدة  حقبة  ابتدأت  وبزواجهما  فيليب.  األمير  إلى  البحث  وأدى  بريطانيا.  من 
وندسور المالكة. األمير فيليب ينتمي باألصل إلى أسرة باتنبرج األلمانية. واسمه قبل الزواج 
فيليب باتنبرج. لكن الحكومة البريطانية وقد خرجت للتو من الحرب العالمية الثانية ضد 
األلمان، فرضت عليه تغيير لقبه األلماني إلى إنجليزي، واختارت له لقب مونت باتن، فصار 

اسمه فيليب مونت باتن.
من  لكثير  ومثيرًا  مفاجئًا  حقًا  كان  ما  متوقعة.  بل  مفاجأة،  تكن  لم  فيليب  األمير  وفاة 
تغطية  من  الدفن،  يوم  وحتى  الوفاة  إعالن  لحظة  منذ  تدفق،  الذي  السيل  هو  التساؤل 
اإلذاعة  هيئة  اختالفها.  على  الصحف  وفي   ، التلفزية  القنوات  في  سادت  للحدث  إعالمية 
البريطانية )بي بي سي( استلمت أكثر من 110 آلف شكوى، األمر الذي يشكل سابقة في 
تاريخها. الشكاوي جاءت من مواطنين بريطانيين احتجاجًا على ما قامت به الهيئة من تغيير 

في برامجها اليومية حتى اإلخبارية منها.
غير  أسرته  أفراد  أحوال  إليه  آلت  ما  نتيجة  منكسر،  بقلب  الدنيا،  رحل عن  فيليب  األمير 
المرضية. فأحد أبنائه – األمير آندرو – أوقف عن ممارسة مهامه وواجباته الملكية نتيجة 
ثم  سجنه  إلى  أدت  معروف،  أمريكي  أعمال  برجل  تتعلق  أخالقية  فضيحة  في  اسمه  ورود 
انتحاره. ورغم إنكار األمير لتورطه إال أن القضية لم تنته بعد، ومازال األمير يرفض المثول 
أمام المحققين. أضف إلى ذلك ما حدث مؤخرا من شقاق وخالف في العائلة أدى إلى قيام 
حفيده األمير هاري بإعالنه التوقف عن آداء مهامه وواجباته الملكية، وقطع عالقته بشقيقه 
األكبر األمير وليام، ورحل منكسر الخاطر إلى أمريكا للعيش مع زوجه األميركية، وبدء حياة 
مختلفة، من دون حرس ملكي مصاحب، أو جرايات مالية كان يستلمها من خزينة الدولة. 
وأعقب ذلك بمقابلة تلفزية أجراها برفقة زوجه في محطة أمريكية، رفعا فيها الغطاء عن 
أمور ذات سمة عنصرية مورست ضد الزوجة من قبل أفراد من العائلة المالكة ومن البطانة 

المحيطة بهم.

إجرام املرأة في ليبيا: بني النسبية والسرية
جازية شعيتير

صالح الحاراتي

جمعة بوكليب

واالستشارات– البحوث  مركز  عن  مؤخرًا  صدر 
مؤتمر  ألعمال  توثيقي  كتاب  بنغازي  جامعة 
»األبــعــاد  المعاصر  المجتمع  فــي  الجريمة 
على  يحتوي   ،2010 والقانونية«  االجتماعية 
في  المرأة  إجرام  تتناول  ميدانية  دراسات  ثالث 
مصراتة،  بنغازي،  بين  مكانيًّا  توزعت  ليبيا؛ 
الساحلية  المرأة  إجرام  ترصد  كأنها  طرابلس، 

دون المرأة الصحراوية!
على  حالة  دراسة  كانت  البنغازية  الدراسة   •
والتأهيل  اإلصــالح  مؤسسة  نزيالت  من  تسع 
إلجرام  والدوافع  األنماط  عن  تبحث  بالكويفية، 
أن  خاللها  من  الباحثان  استنتج  وقد  المرأة؛ 
النساء! وقد  ارتكابًا من  األكثر  الجنسية  الجرائم 
اإلجرام  أهم عوامل هذا  أن  إلى  الدراسة  وصلت 
إعالم  العولمة ومظاهرها من وسائل  هو هجوم 
التوصية  إلى  الباحثين  دفع  ما  اتصال؛  ووسائل 
نوعه:  كان  أيًّا  التليفون  استخدام  من  بالحد 
انعدام  لهما  تبين  كما  محمول!  ريفي،  أرضي، 
المخدرات؛  زراعــة  جريمة  في  المرأة  مشاركة 
طبيعتها  هــو  لذلك  الباحثين  تفسير  ــان  وك
هذه  ارتكاب  دون  تحول  التي  الفسيولوجية 

الجريمة!
تأثير  عن  تسأل  كانت  المصراتية  الدراسة   •
خالل  من  الخاطئة  األسرية  التنشئة  أساليب 
نزيلة  عشرين  على  وزعــت  استبيان  استمارة 
بالجزيرة،  والتأهيل  اإلصـــالح  مؤسسة  فــي 
تلك  عن  لإلجابات  العالية  النسب  بعض  وهذه 
%85 منهن تعرضن للضرب أمام  االستمارة: أن 
يتعرضن  ال  أنهن  يؤكدن  و80%  صديقاتهن؛ 
ذهبن  كلما  يعاقبن  وأنهن  سبب،  دون  للقسوة 
في  تأخرن  وكلما  األســرة،  إعالم  دون  للتسوق 

العودة إلى البيت.
جريمة  أن  الدراسة  تلك  باحثة  وجــدت  وقد 
تنافسها  النساء  بين  وارتكابًا  شيوعًا  أكثر  الزنا 
المخدرات؛  تعاطي  جريمة  الصدارة  مرتبة  على 
الجرائم  %70 من مجمل  إلى نسبة  حيث وصلت 
األشخاص  جرائم  نسبة  كانت  بينما  المرتكبة 
%15 وشرب الخمر %10 وحوادث المرور %3، أما 
حين  في   2% العام  المال  على  االستيالء  جرائم 

أن االتجار بالمخدرات لم يتجاوز 1%.
• أما الدراسة الطرابلسية فقد حاولت الوقوف 
استمارة  خالل  من  المرأة  إجــرام  عوامل  على 
نزيالت  من  مبحوثة   100 على  وزعت  استبيان 
المرأة؛  حماية  ودار  والتأهيل،  اإلصالح  مؤسسة 
وقد تبين من الدراسة أن أكثر مرتكبات الجرائم 
ومستواهن  و30 سنة   15 بين  الشباب  في سن 
مما  عازبات  منهن  و79%  منخفض  التعليمي 
دفع الباحث الستنتاج )... وهو ما يعني أن جرائم 
 90% المرأة ترتبط بارتفاع نسبة العنوسة(، وأن 
الزنا  في  جرائمهن  انحصرت  المبحوثات  من 
والتعاطي والسرقة، )وتورطها في جرائم الجنس 
إشباعها  إلى  تحتاج  التي  العارمة  رغبتها  بسبب 
المرأة  ــرام  إج الــدراســة  وربطت  وسيلة(،  بــأي 

الحسنة  القدوة  وغياب  األسرية  الرقابة  بضعف 
في محيط األسرة.

وبعيدًا عن تقييم هذه الدراسات ومدى صحة 
 ،2010 ليبيا  في  المرأة  إجــرام  لواقع  تمثيلها 
إجــرام  حــول  ــة  دراس أي  أن  على  التأكيد  يجب 
المرأة في ليبيا لن تكون معبرة عن الواقع ما لم 
تخُل  فلم  السياسية؛  ومنها:  جرائم  عدة  تتناول 
سجينات  من  األنظمة  كل  في  الليبية  السجون 
»الداعشيات«،  مصطلح  لذيوع  وصــواًل  ــرأي  ال
األلفية  من  الثاني  العقد  في  المرأة  تدان  كما 
المخدرات  جلب  مثل:  متنوعة،  بجرائم  الثالثة 
وتسهيل دخولها للبالد، اإلرهاب، وجرائم المرور 
النصب،  اآللية،  بالمركبة  الخطأ  القتل  فيها  بما 
قانونية،  الال  والهجرة  رصيد،  دون  صك  إصدار 

والتسول، وغيرها الكثير.
المشار  الدراسات  كل  على  المالحظ  أن  كما 
العوامل  بأحد  المرأة  إجرام  ربط  محاولة  إليها 
االقتصادية؛  أو  االجتماعية  أو  الفسيولوجية 
أيًّا  الجريمة،  بأن  يخبرنا  اإلجــرام  علم  أن  غير 
أن  يمكن  ال  مرتكبها،  كان  وأيًّــا  نوعها،  كان 
عديد  تضافر  نتاج  فهي  وحيد،  عامل  إلى  تُعزى 

العوامل.
فيمكن  ليبيا؛  في  المرأة  بإجرام  يتعلق  وفيما 
وهما:  رئيسيتين؛  بخاصيتين  باتسامه  القول 

السرية والنسبية.
أواًل: السرية

على  والعربية،  بل  الليبية،  الــمــرأة  تربت 
»السجن  أن  وعلى  الفضيحة،  مــن  الخشية 
ولذلك  شيء«؛  يعيبه  ما  »الرجل  وأن  للرجال«، 
على  تحافظ  كيف  األظافر  نعومة  منذ  تعلمت 
بالك  فما  العادية،  نشاطاتها  من  كثير  سرية 
تختار  فهي  للجريمة  تتجه  فحين  منها،  الجرمية 
فإن  ولذلك  بالسرية  بطبيعته  يتسم  ما  منها 
المظلم  الرقم  نطاق  في  تدخل  المرأة  جرائم 
يصاحب  فالتعتيم  الجنائية  اإلحصائيات  في 
المتعددة  بصوره  الفساد  مثل  ارتكابها؛  باكرًا 
الرشوة  منها  خاصة  بصنوفها  الرشوة  وأهمها 
الجنسية بدرجاتها.كذلك اإلجهاض وقتل الوليد 
السحر  إلى  السرية  األفعال  وتمتد  وتسييبه، 
جرائم  وهي  واإليــذاء،  القتل  إن  بل  والشعوذة، 
عنيفة علنية في الغالب، تتخير لها المرأة وسائل 
خاصة  السامة  أو  الضارة  المواد  بإعطاء  سرية 
ذلك  لها  يسهل  حيث  كالزوج؛  منها  للمقربين 
من خالل تقديم الطعام والدواء؛ أضف لذلك ما 
قدمه العالم السيبراني من مكنة الرتكاب أفعال 
الزوجية  الخيانة  مثل  تامة  بسرية  مجرمة  تعد 

بمفهومها الواسع، وغيرها الكثير.
ثانيًا: النسبية

غير  ولكنها  أخالقية  ال  النساء  أفعال  بعض 
التعامل  أن  غير  إجرامية  وبعضها  مجرمة، 
تسامحًا؛  أكثر  بشأنها  والمؤسسي  المجتمعي 

أمثلة ذلك كثير منها:
سبعينيات  قبل  كانت  بالرضا  المواقعة   .1

بوصفها  جرمت  أن  إلى  مباحة  الماضي  القرن 
العقوبات  قانون  الحدود وعدل  زنا في تشريعات 
ومع  الجرم،  في  شريكة  المرأة  ليجعل  بشأنها 
ذلك كثيرًا ما تعد المرأة مجنيا عليها في جريمة 
اغتصاب وهو ما ال ينكره الجاني بغية استفادته 

من النص الشهير 424.
ألسباب  مباح  الدول  عديد  في  اإلجهاض   .2
الجسدية  المرأة  صحة  على  الحفاظ  منها  كثيرة 
المرأة  حق  أن  يرى  من  هناك  إن  بل  والنفسية، 
من  بالجنين  احتفاظها  تختار  أن  في  أصيل 

عدمه.
لها  ينظر  أن  يمكن  المخدرات  متعاطية   .3
السعادة  عقار  تسميه  فهي  مريضة،  بوصفها 
أكثر  يجعلها  ما  لالكتئاب  مضادًا  وتستخدمه 
للردع  والتأهيل منها  إلى اإلصالح والعالج  حاجة 

والزجر.
ارتكابها  عند  ضحية  تصنف  أن  يجب   .4
تسييبه  أو  وليدها  وأدهــا  أو  جنينها  إلجهاض 
البذرة،  صاحب  الرجل،  ذلك  للعرض؛  صيانة 
المجتمع  كما  الحقيقي،  الجاني  النخوة هو  عديم 
فلذة  من  للتخلص  يدفعها  بالعار  يصمها  الذي 

كبدها رغما عنها.
العقاب  من  يعفي  عذر  على  القانون  ينص   .5
بالنسبة إلى المرأة التي تسهل فرار الهارب من 

العدالة وتتستر عليه إذا كان من ذوي قرباها.
عٍل  من  فيسقط  طفلها  عن  الغافلة  األم   .6
فتكسر عظامه أو تضربه فتعطب حواسه بالحول 
عنه  تسهو  أو  النطق  في  التعسر  أو  الصمم  أو 
الحروق  وتشوهه  القدور  ساخن  عليه  فيسكب 
خطيئة  جريمة  في  جانية  بل  متضررة  ليست 
عنه  يتغاضى  ما  وهو  الجسيم،  اإلهمال  قوامها 
من  كثير  في  القانون  على  والقائمون  المجتمع 

األحايين.
وغالب  األســرة  أفــراد  أحد  معاملة  إســاءة   .7
المشرع  لتصور مسبق من  األسرة تخضع  جرائم 
جانيها  بأن  القانون  تطبيق  على  القائمين  ومن 
داخل  المرأة  وأن  أبًا،  أم  كان  زوجًا  الولي،  هو 
يخبرنا  الواقع  بينما  الضحية؛  هي  األسرة  نطاق 

بغير ذلك أحيانًا..
يندرج تحت  ما  بالرجل وكل  المرأة  8. تحرش 
يجعله  بما  اجتماعيا  يقابل  ال  لك«،  »هيت  باب 
فقليلة  وقياسه،  رصــده  يمكن  ظاهرا  إجراما 
الممارسات  هذه  من  الرجال  شكوى  حاالت  هي 

النسوية.
إلى  االنتباه  الميدانية  الدراسات  هذه  لفتت 
فالرجل  الجريمة.  في  الجندرية  المساهمة  فكرة 
مساهم ضروري مع المرأة في أغلب الجرائم الال 
في  ثانويًّا  مساهمًا  يكون  ما  وكثيرًا  أخالقية، 
جدوى  عن  التساؤل  إلى  يحيلنا  ما  الجرائم  بقية 
إجرام  عن  بعيدة  المرأة  بإجرام  خاصة  دراســة 
النسوي يجب  لإلجرام  مقاربة  أي  أن  الرجل، كما 
أن تبين تطوره الزماني، واختالفه المكاني، وأن 

ترصد تأثره بالظروف المحيطة كافة.

يجب التأكيد على 
أن أي دراسة حول 

إجرام املرأة في ليبيا 
لن تكون معبرة عن 
الواقع ما لم تتناول 
عدة جرائم ومنها: 

السياسية؛ فلم تخُل 
السجون الليبية في 

كل األنظمة من 
سجينات الرأي وصوًلا 

لذيوع مصطلح 
»الداعشيات«.
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ليبيا املرتجلة وغياب التخطيط

ليبيا  في  العسكري،  حضوره  في  له،  المماثلة  والتنظيمات  داعش،  تنظيم  هزم 
عليه وقضي 

له، في  قبله وحاضنًا  منغرسًا  توجهه كان  أن  أو  توجهه،  أنه غرس  يبدو  لكن 
بعض أوساط المجتمع الليبي، وبالذات بين أوساط بعض نخبه المتعلمة.

»هيئة  إلى  الوصول  من  تمكنت  التوجه  داعشية  متعلمة  عناصر  أن  والواضح 
صياغة مشروع الدستور« الليبي المزمع طرحه على االستفتاء الشعبي العام

بما  يطيح  دستور  إنتاج  من  الداعشي  التوجه  ذات  العناصر  هذه  تمكنت  لقد 
هذا  مشروع  وجعلت  اإلنسان،  بحقوق  يتعلق  حقوقي  تطور  من  اإلنسانية  حققته 
القانونية الشهيرة.  إلى ما قبل منظومة حامورابي  الوراء ربما  إلى  الدستور يعود 
أن  على  تنص  التي  الكارثي  المشروع  هذا  في  السادسة  المادة  خالل  من  وذلك 

»الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع«.. أي المصدر الوحيد للتشريع.
العصر  في  جدال  محل  تعد  لم  التي  كافة  اإلنسان  حقوق  تلغي  المادة  هذه 
للفرد  المواطنة  الرأي وحق  التعبير عن  الراهن. من مثل حق حرية االعتقاد وحق 

بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده.
حزب  تشكيل  لليبيين  يحق  هل  الــمــادة،  هــذه  ظــالم(  )بــاألحــرى  ضــوء  في 
إيمان  ثمة  بالتالي،  سيكون،  وهل  قومي؟  أو  ليبرالي،  أو  اشتراكي،  أو  شيوعي، 
وما  سلميا؟  السلطة  وتداول  باشتراطاتها  وآليات،والتزام  مبادئ  بالديمقراطية، 
هو  وما  والسينما؟  والمسرح  والغناء  والرقص  والنحت  الرسم  فنون  مصير  هو 
حدود  هي  وأين  محرم؟  دون  السفر  في  وحقها  المالبس،  ارتداء  في  المرأة  حق 
قد  التي  والفلسفة  اإلسالمي  والدين  اإلسالمي  التاريخ  في  والبحث  التفكير  حرية 
يتوصل الخائضون فيها إلى نتائج )بغض النظر عن صوابها أو خطئها( ال ترضي 
هذا  مع  تتناقض  التي  اإلبداعية  األدبية  الكتابات  مصير  وما  الداعشي؟  التصور 

الفكر؟
وفتاوى  مطاردات  سنشهد  اإلرهابية،  المادة  هذه  بمقتضى  أننا،  المؤكد  من 
اإلطار  خــارج  ويفكرون  يبدعون  الذين  والمفكرين  واألدبــاء  الفنانين  تكفر 
بين  من  وإنما  فقط،  دينيين  الال  أو  المتدينين  غير  بين  من  ليس  الداعشي، 
الحيز  خارج  ويفكرون  يعملون  الذي  اإلسالميين  والمفكرين  والفنانين  المتدينين 

الداعشي.
في  الداعشيين  غير  األعضاء  موقف  كان  ماذا  هو:  يشغلني  الذي  السؤال  لكن 
إدراجها،  لمنع  أصواتهم  تكفي  ال  أقلية  كانوا  لو  وحتى  المادة؟  هذه  من  الهيئة 
وزر  تحمل  من  أنفسهم  وتبرئة  الهيئة  عضوية  من  االنسحاب  بهم  األحرى  كان 

هذه الكارثة التي ستحيق بمستقبل الوطن. ذلك أشرف لهم.
التحرريين  الليبيين  والمثقفين  الليبية  الحقوقية  بالمنظمات  أهيب  أخرى،  ومرة 
المحلية،  المحاكم  أمام  الحقوقي  وضعها  في  والطعن  المادة  هذه  ضد  الوقوف 
ليبيا  أن  علمنا  إذا  اإلجراء  لهذا  قانوني  وهناك سند  األمر.  استدعى  إن  والدولية، 

موقعة على الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وملحقاتها.

بارعًا  غطاسًا  كان  حقيقية  شخصية  »الكراكوز«  روايتي  في  عنه  حدثتكم  الذي  »كروكوريان« 
كانت  بنغازي.  في  مواسم صيده  بممارسته، خالل  شبابه،  من  لسنوات  انتظم  اإلسفنج،  في صيد 
بعد  ومن  التمور،  نضج  موسم  مع  ليبيا  إلى  قدومها  يتصادف  اليونانية  اإلسفنج  صيد  مراكب 
لي  قال  يعشقها.  التي  ليبيا  تمور  من  نصيب  له  يكون  اليونان  إلى  ذهبت  كلما  كنت  تقاعد  أن 
جاءت  قبرص  إلى  مرة،  أول  برقة،  من  الخيل  من  بزوجين  ذهبت  التي  المركب  أن  »لو  مرة:  ذات 
أنني  تعلم  وأنت  الصغيرة،  العلب  هذه  مقابل  لي  إذاللك  من  ألنقذتني  نخيلكم،  من  بنخلة  إلينا 
قالها!  »هكذا  )القرقضة(  وبين  بينك  »فرّق  ولكن  العلبة..  هذه  من  أكبر  علبًا  لديكم  أن  أعرف، 
أسرته من كريت  بلهجتنا، فهو من مواليد سوسة، جاءت  العربية  يتحدث  الذي كان  )كروكوريان( 

في العهد التركي، لكنها لم تستقر في ليبيا.
ولوثة  البحر  بداء  أصيب  لكنه  جيد،  وقارئ  جدًا  مثقف  روايتي،  في  قلتُ  مثلما  كروكوريان، 
إلى قبرص،  الحصان  نقلوا  الذين  المغامرين،  البحارة  فامتهنه. عندما حدثني عن هؤالء  الغطس، 
استغربت وسألته كيف تم ذلك؟ ولماذا من برقة تحديدًا. قال: »كان ذلك أيام الحضارة المينوية 
العصر  إلى  وتعود  وأوروبا،  أقدم حضارات  وتعد  مينوس،  اإلمبراطور  باسم مؤسسها  تسمت  التي 
قبرص  أن  تعلم  ومثلما  )اإليجية(،  الجزر  وباقي  كريت  جزيرة  في  كان  الحضارة  موطن  البرونزي. 

جزيرة يونانية وليست تركية، وجاءوا بالحصان من برقة؛ ألنها األقرب لجزيرة كريت«.
ولوز  زبيب  »يفرغ  تقول:  علم شهيرة  غناوة  فهناك  )خانيا(  باسم  ليبيا  في  تعرف  كريت،  جزيرة 

حلوانك اللي ما )خانيا(« وللغناوة قصة ال أذكر تفاصيلها، لكن بالتأكيد يعرفها جهابذة العلم.
القرن  منتصف  حتى  بنغازي  شواطئ  في  معروفة  كانت  مشابهة  أحداًثا  بالفعل  تذكرت  ولقد 
أقارب من قبيلتي، كانوا  الكيش تحديدًا، ومنهم  الماضي، فلقد كان بحارة معروفون من منطقة 
بالماعز  هناك  ويعودون من  وماء،  جاف  وخبز  تمر  أكثر من  ليس  بزاد  مالطا  إلى  بالبقر  ينطلقون 

المالطي، الشهير عندنا بإدرار الحليب.
بالي  على  )كروكوريان(، خطرت  أحدثكم عن طرائف سمعتها من  أن  أنوي  الواقع، كنت  في  أنا 
نسمة  أن  فالواقع  البحر،  حكايات  هي  هكذا  لكم،  أحكيها  أن  وقررت  ومنامي،  صحوي  بين  وأنا 
صيد  رحلة  من  نعود  عندما  الصيفية،  األصباح  تلك  بالي  على  فخطرت  الفجر،  هذا  هبت  صيفية 
صديقي  بالي  على  وخطر  الرفاق،  بالي  على  وخطر  الجميلة.  الملونة  باألسماك  محملين  ليلية 
المرعب  مارس  شهر  من  حذرته  وأنني  فأسره،  البحر  بداء  أصيب  الذي  األعمال  رجل  »عوض« 
يسمونه  القدامى  الصيادين  بأن  وأخبرته  خالله،  صيد  برحلة  يغامر  أاّل  وسألته  المتقلبة،  بأجوائه 
شهر »لمباركات« ويقصدون بها الرياح، تقربًا وتزلًفا منها، ألنها تهب فجأة من االتجاهات كافة، 
كواكب  تقارب  بسبب  يحدث  ذلك  أن  يؤكد  العلمي  الواقع  لكن  غيبية  أسباب  إلى  ذلك  ويرجعون 

ونجوم معروفة من األرض. فتسبب في الرياح المباغتة التي تكون خطيرة للغاية.
اإلسفنج  لصيد  الغوص  أن  أكد  الذى  كروكوريان،  من  سمعت  عما  أحدثكم  أن  غايتي  كانت 
بصورة  حمايتهم  يتولى  نيقوالس  القديس  وكان  المسيح،  أيام  منذ  اليونانيون  يزاولها  مهنة 
لفافة تبغه بمجرد أن يخرج  الذي يشعل  الغطاس  شخصية؛ ألنه يرى فيهم حالة أسطورية، فهذا 
اللعين!  الغطس  أنه لم يصب بداء  ليتأكد  للتدخين وإنما  إدمانه  الماء، ال يقوم بذلك بسبب  من 
الكساح!  ما سيقعده  الغطس وسريعًا  بداء  أصيب  أنه  يعني  التبغ  استشفه من  ما  تغير طعم  فإن 
ويظل كذلك ال يستطيع تحريك أي طرف من أطرافه سوى جفونه ولسانه، لكن ما إن يقوم رفاقه 
ضغط  بسبب  وذلك  طبيعي!  غطاس  كأي  يتحرك  حتى  الماء  في  ويدلوه  الغطس،  قيافة  بإلباسه 
أقل  إلى  السريع من مستوى ضغط  الخروج  الجسم سببها  أنسجة  إلى  الماء وتسرب فقاعات هواء 

منه.
إن جمال القيعان، عندما يكون الماء صافيًّا، من دون تيارات تثير رماله، يأخذ الغطاس، فيشعر 
بألوان  غناء  حديقة  ورودها،  وجمال  وزهورها،  نباتاتها،  بألوان  ساحرة  حديقة  في  يسير  وكأنه 
قوس قزح، وإسراب األسماك الملونة، تتحرك وكأنها ترقص كفرقة باليه رائعة األلوان والرشاقة، 
ينسيهم خطورة  اإلدمان! كل ذلك  غاية تصل حد  بها  االستمتاع  األلباب، ويصبح  كل ذلك يخلب 

الضغط وعدم االنتباه إلى الفترة اآلمنة للبقاء في هذه القيعان.
ثم إن فرص الثراء واردة، والحلم به وارد كلما دل الرفاق الغطاس في الماء، فثمة كنوز كثيرة 
بمواد  محملة  تجارية  سفن  الماء،  سطح  فوق  يطفو  كيف  اإلنسان  عرف  أن  منذ  البحر،  ابتلعها 
العثور بين حين وآخر على حطام  غذائية، ومجوهرات وذهب، ونقود غرقت ولم يتوقف حتى اآلن 
سفينة محملة بكل ما يخطر، وما ال يخطر على البال، ناهيك عن هياكل عظمية جردتها األسماك 

وديدان البحر وتركتها في أقبيه هذه السفن.
سيئ  رفاقه  يعتبره  كان  الذي  الغطاس  ذلك  »كوستا«،  عن  مرة  ذات  »كروكريان«  حدثني 
تحسين  من  يمكنه  بنصيب،  اإلسفنج  صيد  مواسم  من  موسم  أي  في  أبدًا  يوفق  لم  ألنه  الحظ؛ 
تنصحه  مهنته،  تغيير  في  فكر  كلما  وكان  القادرين،  بيوت  في  الخدمة  عن  والدته  ويغني  كوخه، 
أخطبوط،  بذراع  وميضًا  شاهد  مرة،  وذات  حظ.  سوء  يراه  لما  واالستسالم  التوقف،  بعدم  أمه 
أكثر  »كوستا«  وجد  وغادرها،  األخطبوط  ذعر  ولما  حفرته،  في  األخطبوط  اندفع  فيما  به،  فلحق 
من ألف قطعة من نقود ذهبية يونانية قديمة، جعلته من أثرياء قريته! وأصبحت أمه من سيدات 

الثريات! القرية 

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

لوحة أولى اسمها: محمد على الغا
أحمد الفيتوري

الجيش  فى  ضابطا  الليبيين،  الرسامين  رائــد  كان  لماذا 
العثماني؟ يقول المؤرخ: ان هذا البلد، كان آخر البلدان العربية 
التى بقيت تحت السلطة العثمانية، إيالة طرابلس الغرب، التى 
تم تسليمها بفرمان سلطاني لملك إيطاليا، والذي بمرسوم 

سماها ليبيا: الشاطئ الرابع للمملكة اإليطالية.
على  محمد  الضابط  الرسام  هذا  أن  يضيف،  الباحث  لكن 
الغا، كان يعيش النهضة العربية فى ظل األستانة، كما كان 
يعيشها ساطع الحصرى أبو القومية العربية، وكما ان الشعر 
الفن  فإن  البارودى،  سامي  الضابط  بدأه  المعاصر  العربى 
التشكيلي الحديث الليبيى، رائده هذا الضابط العثماني!. إذا 

ليس ثمة خصوصية كما يبدو.
إنها صورة اإلنسان المنخرط فى العالم، صورة هذا الرسام 
»ال  العثماني، حيث  الجيش  ثكنات  فى  يعيش  الضابط، من 
تغير األشياء صورتها فحسب، عندما تمر فى مصفاة اآلخر، بل 
الذى يدربه  الجيش  أشياء جديدة، مكتشفة«. فى هذا  تغدو 
نظريات  وتأخذه  اآلخر،  نظرة  فيه  وتـنتـشر  اآلخر،  ويعلمه 
أصالة  يموت:  وعالم  يولد  عالم  وثنائيات،  وتيارات  ومشارب 
ومعاصرة، كان هذا الضابط فى هذا الجيش مرة فى األستانة، 
تعرف  أسيرا  كان  فيها  التى  فى صوفيا،  مرة  أدرنه،  فى  مرة 
شاهد  حين  الذى  »ميتوف«،  يدعى  مدرسة  مدير  على  فيها 
له:  قال  عتيق،  سامي  عمره  وصديق  زميله  ولوحات  لوحاته 

»إنكما لستما ضباطا ، إنكما رسامان مشهوران.«!.
فما الذى ميز رسومات، رائد الرسامين الليبيين محمد على 

الغا؟..
وقدم  ونشره  أعده  ما  الكتيب،  ضمها  ما  الرسومات،  إن 
له االستاذ خليفة التليسى، والذي ترجم محتواه عن التركية 
الكالسيكية،  الرسومات  هذه  إن  األسطى،  محمد  المرحوم 
طرابلس،  وشوارع  لميادين  االسكتشات  بعض  منها  والتى 
فيه  يكون  الــذى  للمكان  تسجيال  تبدو  األضرحة،  وبعض 

البشر هامشيين. بحيث تظهر بوضوح التأثير العسكري على 
فن »محمد علي الغا »، من الشك رسم الكثير من الخرائط 
واضح،  المنظور  من  الفنان  هذا  تمكن  فإن  وبذا  العسكرية، 
المشهد  تفاصيل  وكــذا  ــارز،  ب بالخطوط  اهتمامه  كذلك 
أن  رغم  الــبــارزة،  والمعالم  بالزوايا  باالهتمام  وهندستة، 
هنا  من  اللوحات.  معالم  بعض  تخفي  واألسود  صوراألبيض 
باوصول  واعتنائه  حرفيته  فى  يكمن  الغا  الفنان  تميز  كان 
التعارض  فى   « »ميتوف  اندهاش  وكان  الكالسيكية،  الرسم 
بين أن الفنان ضابط، وانه ضابط عثماني ومن شمال أفريقيا 

»ليبيا«!.
ولد محمد علي الغا عام 1878م وتوفى عام 1947م ، فى 
طرابلس الغرب، وقد تخرج من الكلية الحربية عام 1898م، 
وفى   ،« آغاى–عقيد  »كول  رتبة  إلى  ترقى  1907م  عام  وفي 
»كواللى«  مدرسة  فى  للرسم  مدرسا  عين  1908م،  عام 
»عام  »بورصة  ثانوية  فى  للرسم  مدرسا  ثم  اإلعــداديــة، 

1914م، وأحيل للتقاعد عام 1924 م.
ولكن كيف جاء إلى الفن ، لماذا الرسم ، وما الذي رسمه، 
بالمصدر  نستعين  سوف  ليبيا؟.  فى  الرسم  في  أثره  هو  وما 
والذي  إليه–للبحث،  أشرنا  الذى  الكتيب  لدينا–وهو  اليتيم 
والتى  الفنان  لهذا  الذاتية  السيرة  من  شيء  على  يحتوى 
أكن  ولم  كواللى.  مدرسة  فى  علمي  تلقيت  »لقد  فيها:  جأ 
فى  يلعبون  زمالئي  كان  وحين  صغري،  منذ  اللعب  أحب 
حديقة المدرسة، كان بيدي دفتر رسم وقلم أرسم به بعض 

األشياء.«.
فى سيرة أخرى لفنان ليبيي–هو رسام الكاريكاتير الشهير 
االنفراد،  من  الحالة  هــذه  تقابلنا  ــوف  ــزواوى–س ال محمد 
واالنغماس فى التشكيل فى الطفولة، بحيث يبدو أن الرسم 
بديل للعالقات اإلنسانية، وارتكان للعب بالبشر وإعادة للخلق، 
وتصور للمكان الذي هو مكان للزوال واالنمحاء، هذا المكان 

الذي ال ذاكرة له.
إلى  وصلت  »وحين  سيرته:  فى  الغا  علي  محمد  يقول 
درس  الدروس  بين  كان  المدرسة،  في  المتوسطة  المرحلة 
زكائى  أخ  القيم  معلمنا  آنذاك  الرسم  مدرس  وكان  للرسم، 
باشا، المرحوم السيد حسن الرضا. وحين شعر أن رغبتي زائدة 
غرفة  دخوله  وحال  زمالئي،  على  يرجحنى  أخذ  الرسم،  تجاه 
أجلس  الذى  المقعد  أمام  ويقف  لصوبي،  يأتى  كان  الدرس، 
الصغير ماذا رسمت؟«،  الرسام  قائال: »أيها  عليه، ويخاطبني 
ويرى ما رسمته، ويصحح ما وقعت به من أخطاء. وتشجيعه 
هذا لي سرني كثيرا. وكنت أهرب إلى الصفوف الخلفية، فى 

غرفة الدروس حتى تتاح لى فرصة الرسم.«.
لقد أخذ الغا بالرسم من الصغر إذا، ووجد الرعاية الالزمة، 
تثنه  »ولــم  ميوله،  وعن  نفسه  عن  العسكرية  تبعده  ولم 
للرسم«،  حبه  تجاه  الخذالن،  نفسه  فى  تبعث  لم  أو  الحرب، 
الرسامين  جمعية  فى  عضوا  الغا  على  محمد  صار  ولهذا 
1908م،  عام  الدستور  إعالن  بعد  تشكلت  التي  العثمانيين، 
وفي كل عام كانت لوحاته تعرض فى بناء هذه الجمعية فى 
أنقرة، وله مئات من اللوحات الفنية ومنها: -1 ثالثة شرفاء 
عرض  قلعة  شان  فى  3–جامع  أدرنــه  فى  إسالمي  معبد   2-
عام 1918 فى معرض الرسم فى برلين 4 كنيسة »فى القلم 
متحف  فى  اآلن  معروضة  رســوم  تسعة  وتوجد  األســـود«.. 

الرسم.
كما  الليبية،  الذاكرة  عن  الفنان  هذا  رسوم  ذهبت  ولكن 
الصحراء  ريح  القبلى،  ريح  تمحو  ومثلما  نفسه،  الفنان  ذهب 
الليبية، كل أثر، فإن هذه البداية/ العالمة ذهبت أدراج الرياح، 
وسيكون على الفن التشكيلي الليبيي، أن يبدأ من جديد، دون 
النافذة  إلى  الليبيي  التشكيلي  الفنان  يتطلع  وسوف  ذاكرة، 
الغربية، وسوف يتعلم في كل مرة أليف ال شيء عليه، وسوف 

يكون كل فنان هو أول وال قبله وال حتى بعده..

رؤية   2025 ليبيا  مشروع  لمدونة  السابقة  المقاالت  في  تطرقت 
الليبي  االقتصاد  تهدد  مستقبلية  مخاطر  من  منطلقا  استشرافية، 
هذا  فيه  تسبب  وما  وحيد،  ريعي  مصدر  على  اعتماده  بسبب 
القطاع  تقويض  في  به  أحاطت  التي  الريعية  والسياسات  المصدر 
الخاص وإجهاض عملية تراكم خبراته، وتحويل ليبيا إلى مؤسسة 
من  مرتبات  االموظفون  فيها  يتقاضى  ضخمة  اجتماعي  ضمان 
دخل هذا النفط دون أن يقدموا إنتاجا أو خدمة بالمقابل . كانت 
بدايته  منذ  أجهض  الذي  المشروع  لهذا  تطرقي  وراء  أسباب  ثمة 
ويعتقد البعض أنه أصبح من الماضي، ومن هذه األسباب، اإلشارة 
إلى أهمية العقل التخطيطي الذي افتقرت له ليبيا لسنين طويلة، 
وأصبحت  الثوري،  والحماس  باالرتجالية  فيها  العمل  اتسم  حيث 
للنظام،  والترويجية  اإلعالمية  جدواها  وفق  إال  تقاس  ال  المشاريع 
يتعلق  آخر  وسبب  فقط،  الــورق  على  أرقــام  من  به  تتباهى  وما 
العام  وطنية،  خبرات  قبل  من  دُشنت  التي  الرؤية  هذه  بكون 
المستقبلي،  التخطيط  متن  في  إلدراجها  صالحة  مازالت   ،  2008
ما  إذا   2035 العام  إلى  والتنقيح  المراجعة  بعد  ترحيلها  ويمكن 
العمل وفق رؤى وخطط تحدد األهداف  المسؤولون مستقبال  أراد 
تعمل  القطاعات كي  لجميع  خارطة طريق شاملة  وتضع  واآلليات، 
تنويع مصادر  األهداف  أهم هذه  أهدافها، ومن  لتحقيق  متضافرة 
االقتصاد  معادالت  من  األحفوري  النفط  يخرج  أن  قبل  الدخل 
الفحم  كما  الطاقة  تراث  من  جزءا  ويصبح  المستقبلي،  العالمي 

الحجري اآلن.
في  تتدرج  مدروسة  بخطط  العمل  توقف   1969 انقالب  منذ 
المشاريع  جل  وأصبحت  الحداثة،  فضاء  إلى  ودولته  المجتمع  نقل 
العمل  تقام بشكل عشوائي، وأصبح  المليارات  التي صرفت عليها 
في  المغرق  الحاكم  بهلوسات  مرتبطا  الجماهيرية  سمي  ما  في 
بالهاتف  ومرتبطا  التفاصيل،  كل  في  وتدخله  الخاص  مونولوجه 
فقط  التركيز  وظل  المرتجلة،  األوامر  يوزع  الذي  بمكتبه  األسود 
الدولة  تنفس  على  للحفاظ  وحيدة  كضمانة  النفطي  القطاع  على 
الصناعي، والنتيجة، بعد عقود طويلة من ضخ النفط، نحن في بلد 

متهالكة، وتقريبا دون بنى تحتية لكل القطاعات.
كان آخر عمل تخطيطي علمي يستشرف المستقبل وفق ركائز 

التي بدأت في  1974؛  ــ   1969 علمية ومعرفية، الخطة الخمسية 
فترة رئاسة عبد الحميد البكوش لمجلس الوزراء، قبل أن يُقصى 
من المشهد، ومعه يُجهض مشروع حقيقي لجعل ليبيا في واجهة 
أحمد  علي  د.  عنها  يتحدث  التي  الخطة  وهي  الحديث.  العالم 
وتجارب  ذكريات   : واألمل  اإلرادة  »بين  المهم  كتابه  في  عتيقة، 
فيه  متطرقا  والعملية،  الحياتية  تجربته  فيه  يسجل  الذي  حياتي« 
حديثا،  المستقلة  الليبية  الدولة  تشكيل  مراحل  أهم  إلى  وبدقة 
تضع  أن  استطاعت  أخرى  وطنية  كفاءات  مع  الخاصة  ومساهمته 
األفق  يخص  فيما  الصحيح  الطريق  على  الناشئة  الليبية  الدولة 
عن  حديثه  على  هنا  وسأركز  واالقتصادي.  واإلداري  التنموي 
انقالب  إعدادها  االنتهاء من  الثانية؛ والتي سبق  الخمسية  الخطة 
سبتمبر الذي نقل الدولة من آلية التخطيط العلمي إلى عشوائية 
والتنمية  القانون  دولة  مستقبل  يذهب  ومعه  الثوري،  الحماس 
المرسوم بعناية إلى النسيان في ظل حمى ثورية مجنونة وجهت 
دعم  في  وإهداراألموال  السالح،  تكديس  إلى  الدولة  مقدرات  كل 
من  »كان  عتيقة:  د.  يقول  الدنيا.  أصقاع  في  المتمردة  الجماعات 
الخطة  إنجازات  أهم  باستعراض  الثانية  الخطة  تبدأ  أن  الطبيعي 
التكميلية  السنة  إلى  باإلضافة   1968 ــ   1963 األولى  الخمسية 
من  أتأكد  أن  علي  كان  أنه  كما   .1969 مارس   31 في  المنتهية 
ومخططات  الميدانية  المسوحات  من  استفادت  قد  الخطة  أن 
المدن والقرى التي أشرفتْ على إعدادها وزارة التخطيط والتنمية 
فريق  حققه  بما  جدا  سعيدا  كنت  لذلك  المختصة.  ــوزارات  ال مع 
التخطيط المكون من حوالي 250 ليبيًا من الجامعيين المؤهلين 
الفريق  ذلك  استطاع  لقد  واألجانب.  العرب  الخبراء  عشرات  ومن 
في  الخطة  مشروع  يعد  أن  المضني  والجهد  المتواصل  بالعمل 
النطالقة  متينة  ارتكازية  قاعدة  وفرت  تفصيلية  مجلدات  أربعة 
تنموية سليمة متوازنة لو تم الحفاظ عليها وتنفيذها حسبما كان 
والدولية  المحلية  الظروف  بعض  يذكر  أن  وبعد  لها.«.  مخططا 
المحيطة بفترة إعداد هذه الخطة، يعود للحديث عن مالمح هذه 
الخطة التي أعدها وأشرف عليها لمدة عام كامل، ثم تولى الدفاع 
األول  الجزء  »يتكون   : والتشريعية  التنفيذية  السلطات  أمام  عنها 
من مجلد واحد بعنوان الهيكل االقتصادي العام الذي تضمن أهم 

التطورات االقتصادية واالجتماعية منذ استقالل البالد وحتى نهاية 
الخطة الخمسية األولى، كما تضمن نتائج المسح الميداني للقوة 
العاملة بهدف تقدير حاجة البالد منها خالل فترة الخطة. وتضمن 
مقوماتها  االقتصادية حسب  المناطق  لتخطيط  أولية  بداية  أيضا 
الطبيعية والبشرية تمهيدا لالنتقال بعملية التخطيط من أسلوب 
على  إعدادها  إلى  والخدمات  اإلنتاج  قطاعات  بين  الخطة  تقسيم 
ومقومات  معطيات  منها  لكل  متكاملة،  جغرافية  مناطق  أساس 

تجعلها مركزا تنمويا متميزا...«.
التنمية  مفهوم  الجغرافي  للبعد  الذكية  الرؤية  هذه  تطرح 
ليبيا حسب خصوصية  مناطق  بين  االقتصادي  والتكامل  المكانية 
لكن  فقط،  مهمة  اقتصادية  نتائج  لها  ليست  وهذه  منها،  كل 
وكيمياء  الوطنية  الوحدة  تعزز  أن  شأنها  من  اجتماعية  نتائج  لها 
االنصهار الوطني وفق المصالح المتبادلة والتكامل بين المناطق، 
لحظة  أي  في  تنقلب  أن  الممكن  عاطفية من  وفق شجون  وليس 
للدخل،  وحيد  بمصدر  مرتبطة  المصالح  تكون  حين  العكس  إلى 
ومشاعر  المركزية  رهــاب  يبث  أن  شأنه  من  ريعي  وباقتصاد 
التهميش التي تهدد وحدة البالد والسلم االجتماعي، مثلما يحدث 

اآلن بعد أن زالت منظومة اإلكراه.
يجب  محدود  عمر  وله  بالتدريج  يستهلك  أصل  البترول  »إن 
قبل تالشيه تنويع أنشطة االقتصاد وقيادته إلى الهدف المنشود 
المنطلق  هذا  وفق  خمسية.«  خطة  منها  كل  تشكل  مراحل  على 
والتداعيات  المركزية  مخاطر  األوائل  المخططون  وعى  األساسي 
فجعلوا  للنفاد،  وقابل  وحيد  ريعي  مصدر  على  لالعتماد  الخطيرة 
والتركيز  المركزية  تفكيك  الثانية  الخمسية  الخطة  مرتكزات  أهم 
يميز  منحى  وهو  الدخل،  مصادر  وتعديد  المكانية  التنمية  على 
المستدامة،  والتنمية  النهوض  لثقافة  يسعى  حديث  تخطيط  كل 
أربعة عقود عبر  إال بعد  الليبي فيما بعد  التخطيط  له  يلتفت  ولم 
مشروع ليبيا 2025 ، وباعتباري كنت ضمن هذا المشروع متعاونا 
العلوم والثقافة، أدهشني أن أجد في كتاب مذكرات د.  في قطاع 
رؤية  بليبيا، وهي  للنهوض  تقريبا  الرؤية نفسها  عتيقة منطلقات 
كان من المفترض أن تنفذ قبل 38 عاما من مشروع ليبيا 2025 
، والذي ُأجِهض بدوره بسبب تعنت النظام   2008 الذي صيغ في 
استراتيجية،  رؤية  أو  سنوية  خطط  وفق  العمل  ورفضه  السابق 
برهاب  عادة  المصاب  الفردي  للنظام  كركيزة  االرتجال  مفضال 

المستقبل والتخطيط طويل المدى.
يصف د. عتيقة في كتابه، وفي الجزء المتعلق بالخطة الخمسية 
الثانية، الخطوات المقترحة إجرائيًا للقضاء على المركزية: »اقترحت 
متكاملة  اقتصادية  منطقة   14 إلى  البالد  تقسيم  الثانية  الخطة 
المقومات  أهم  الخطة  وحددت  العشر،  المحافظات  بين  موزعة 
أكثر.  أو  اقتصادي  نشاط  في  للتخصص  منطقة  كل  تؤهل  التي 
كانت الخطة الثانية تهدف إلى تمهيد السبيل لجعل تلك المناطق 
قادرة على النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية بعد أن توفر 
واالستقالل  المالية،  المتطلبات  كل  الثالثة  الخمسية  الخطة  لها 
من  كان  الروتينية.  واألعمال  األمن  أجهزة  عن  المستقل  اإلداري 
المتفق عليه أن يعمل جهاز التخطيط المحلي تحت إشراف مجالس 
متخصصة تخضع للمحافظ وهو بدرجة وزير ويتبع لرئيس الوزراء 
الميداني  المسح  ذلك  من  تبين  وقد  واسعة.  صالحيات  ولديه 
مؤهلة  تعد  المناطق  بعض  أن  اإلقليمية  والتنمية  للتخطيط 
البعلية،  للزراعة  المروية، وثالثة  للزراعة  السياحية، وأخرى  للتنمية 
ورابعة للصناعات البترولية، وأخرى للصناعات الخفيفة. هكذا يصبح 
للتنمية  الالزمة  األسس  تضع  أن  الثالثة  الخمسية  الخطة  بإمكان 
الشاملة المعتمدة على التنويع والتكامل بين مناطق البالد حسب 

قدراتها الذاتية سواء االقتصادية منها أواالجتماعية.«.
بالتنمية  المتعلقة  األفكار  لهذه   2025 ليبيا  مشروع  تطرق 
تنوع  وعن  اإلقليمية«(  »التنمية  الكتاب  يسميها  )التي  المكانية 
البحرية،  الصناعات  إليها:  مضافا   ، أعاله  المذكورة  الدخل  مصادر 
الكتاب  هذا  أن  لو  اآلن  وأعتقد  العبور.  تجارة   ، المعرفة  اقتصاد 
الكثير من الجهد،  2025 لوفر علينا  ليبيا  ُطبع مبكرا قبل مشروع 
مهمة  علمية  أفكار  من  به  يزخر  لما  اإللهام  من  بالكثير  ولزودنا 
لصناعة التقدم على كل األوجه، لقد كان مع د. علي عتيقة الكثير 
التجربة  هذه  كل  سجل  كونه  يختلف  لكنه  الوطنية  الكفاءات  من 
أجل  من  القادمة  لألجيال  وصيته  اعتبره  ضخم  كتاب  في  والخبرة 

نهضة ليبيا عبر صياغة األحالم التي تنفذها اإلرادة.
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دار  بقاعة  البوسيفي،  الهادي  الكاتب محمد  ألقى 
الثقافة والفنون بميزران، محاضرة عن حياة وآثار 
الشيخ أحمد بن علي أبوسيف، عبر وقفات اختارها 
القلم  رجاالت  »من  كتابه  لمناسبة صدور  الباحث 
والسيف« الذي سلط فيه الضوء على سيرة الفقيه 

أبوسيف.
مراحل  ثالث  إلى  ورقته  في  البوسيفي  وتطرق 
األسرة  حكم  مرحلة  أواخر  وهي  الشيخ،  عاصرها 
العهد  وبداية   »1835  -  1711« القرمانلية 
ومعاصرته   »1911  -  1835« الثاني  العثماني 
في  متناوال   »1878  -  1742« السنوسية  الحركة 
والسياسية  االجتماعية  خصائصها  الثالثية  هذه 
أحمد  رؤى  تشكيل  في  أسهمت  وكيف  والدينية 
وثقافته،  سلوكياته  في  وأثرها  الفكرية  علي  بن 
من  الكثير  لفهم  مهما  مفتاحا  لكونها  إضافة 

القضايا التي تخص حياة هذا الداعية.
التي  العالقة  أبعاد  عند  المحاضر  وتوقف 
علي  بن  محمد  اإلمام  مع  أبوسيف  الشيخ  جمعت 
الكبير  للسنوسي  األول  لمرافقة  وكان  السنوسي، 
الدور  تنامي  في  أثر  الشيوخ،  برفقة مجموعة من 
الحركة،  لهذه  والفكري  والجهادي،  الدعوي، 
المؤرخين  بعض  أورده  بما  الباحث  ويستشهد 
بدايات  عن  وغيره  األشهب  الطيب  محمد  مثل 
من  الشيخ،  هذا  جمعت  التي  الرفقة  وامتدادات 
إقليم  من  الغربي  بالجبل  أبوسيف  أوالد  قبيلة 
هذا  تأسيس  بعد  السنوسي  بمحمد  طرابلس، 
إلى  معه  انتقاله  ثم  البيضاء،  للزاوية  األخير 
تولوا  الذين  العلماء  كبار  من  ليصبح  الجغبوب 
تم  الذي  المعهد  في  الطلبة  تدريس  عملية 

تأسيسه هناك.
اإليطاليين  غزو  بعد  أنه  إلى  البوسيفي  وأشار 
أبوسيف  أحمد  الشيخ  اعتقل   1926 للجغبوب 
ضمن حملة شرسة وأودع بسجني »عين الغزالة« 
و»درنة« ومنه إلى معتقل »العقيلة« ثم تلحق به 
أسرته المتكونة من 16 شخصا ليواجهوا سنوات 

مريرة من العذاب.

غرسياني والشيخ
التي تعرض لها الشيخ  المواقف  وسرد جانبا من 
خصوصا  باألحداث،  الحافلة  سيرته  في  أبوسيف 
المواجهات،  تلك  في  وشجاعته  االعتقال  فترة 
له  غراسياني  استدعاء  المثال  سبيل  على  منها 
هيبة  عبدالكريم  فرج  السيد  دونها  رواية  في 
يعمل  الذي  محمد،  شقيقه  عن  نقال  الغرباوية، 
إجادته  بحكم  العقيلة«؛  »معتقل  في  كمترجم 
-أثناء  يوم  ذات  »أنه  بقوله:  اإليطالية،  اللغة 
للمعتقل،  )غرسياني(  الجنرال  قدم  عملي- 
أن  وبمجرد  الضباط،  من  مجموعة  واستقبلته 
أحمد  الشيخ  إحضار  طلب  معهم  الحديث  أنهى 
بإحضاره  الضباط  أحد  كلفني  وقد  أبوسيف، 
أبوسيف  أحمد  الشيخ  على  دخلت  عندما  إليهم، 
الشريف  بالمصحف  ممسكا  كعادته  وجدته 
غرسياني  الجنرال  أن  أبلغته  آياته،  في  ويتلو 
المصحف  قفل  إحضارك،  وطلب  للمعتقل  قدم 
جالسا  غرسياني  كان  ثابتة،  بخطوات  معي  وسار 

وعندما  الضباط،  من  عدد  وبجانبه  كرسي  على 
جلسته  من  غير  قادما  أبوسيف  أحمد  الشيخ  رأى 
للشيخ  كالمه  ووجه  األخرى،  فوق  رجله  بوضع 
أعداد  عن  تخبرني  أن  منك  أريد  أحمد  يا  قائال: 
التموين،  مخازن  وعن  السنوسية،  أوقاف  أحباس 
حريصا  وكنت  غرسياني،  طلبه  ما  للشيخ  ترجمت 
إجابته  في  جاءتني  التي  فعله،  ردة  معرفة  على 
هذا  عن  شيئا  أعرف  ال  له  قل  بقوله:  الواثقة 
سماع  من  غرسياني  وجه  وتجهم  الموضوع.. 
أرجعه  أن  وأمرني بصوت أجش  الجاف،  الرد  هذا 

مكانه«. إلى 
خالل  أبوسيف  الشيخ  أن  إلى  الكاتب  وألمح 
بزاويتي  التدريس  تولى  العلمية  مسيرته 
حياته  آخر  في  واستقر  مارة«  و»عين  »مسوس« 
خصبة  سنين  وبعد  للحج،  سفره  حتى  بالجغبوب 
دامت أكثر من 35 عاما، كرسها للدعوة والجهاد، 
يمني  كان  كما  1878م  المنورة  بالمدينة  توفي 

نفسه، ودفن في مقبرة البقيع.

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

عبداللطيف  علي  الدكتور  الليبي  الباحث  حّل 
األوروبــى،  الجامعى  المركز  على  ضيًفا  حميدة 
االتــحــاد  ــى  ف الباحثين  كــبــار  يجمع  ــذى  الـ

األوروبى.
أنحاء  مختلف  مــن  ــم  وه الــحــضــور،  وقـــرأ 
بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  كتاب  أوروبــا، 
الخفي  التاريخ   - »الشر  األميركية  إنجلند  نيو 
أدار  فيما  ليبيا«،  في  اإليطالي  لالستعمار 

الحوار الدكتور روبرتا باليسيو وماتيو بساتو.
التي  الجماعية  اإلبادة  أبعاد  يوضح  والكتاب 
الفاشيين  يد  على  الليبي،  الشعب  لها  تعرض 

اإليطاليين في الفترة من )1934-1929(.
وشملت األسئلة المنهج والعقبات المرتبطة 
االستعمارى  األرشيف  خصوصًا  بالموضوع، 
الشفاهي  ــاريــخ  ــت ال وأهــمــيــتــه  ــه  ب والــعــبــث 
واإلنتربولوجية.  والحقلية  الميدانية  والدراسة 
تمجيد  واستمرار  الرسمى  اإليطالي  والصمت 
مشاركة  بــل  اآلن  حتى  الفاشية  المرحلة 
تجر  لم  ولماذا  الحكم،  فى  الفاشية  ــزاب  األح
الحلفاء  موقف  بسبب  حــرب؛  جرائم  محكمة 
الباردة،  الحرب  وتداعيات  األوروبية  والعنصرية 
عن  االستعمار  بعد  ما  دول  صمت  عن  ناهيك 
حتى  الموضوع  أهمية  إلى  إضافة  الموضوع، 

بعد مرور ٨٠ عامًا عن الجريمة الجماعية.
ليس  جــديــد  تــنــاول  ــى  إل الكتاب  ويــدعــو 
والثقافة  التاريخ  كتابه  ــادة  إع بل  ليبيا،  عن 

األوروبية.
الحالة  ــط  رب ــالل  الــعــالــم مــن خ وخــاطــب 
اليهودية  والمحرقة  األخــرى  بالجرائم  الليبية 
الكتاب  هذا  يطرح  ولهذا  جديد،  منظور  من 

تفهم  لم  جريمة  وتحقيق  توثيق  فقط  ليس 
عن  نقديًّا  منهجًا  طرح  بل  إخفاءها،  وجــرى 
ليس  المعاصرة  وآثــارهــا  االستعمار  جرائم 
وهنا  ــهــا.  ذات أوروبـــا  بــل  أفريقيا  فــي  فقط 
يغير  ســوف  ــذى  ال الكتاب  هــذا  أصالة  تكمن 
القرن  في  اإلبادة  جرائم  فى  التفكيري  منهجه 
اللغة  إلى  سيترجم  والــذي  والعشرين،  الواحد 
اآلخر  للعالم  يقدم  مرة  إنه وألول  إذ  اإليطالية، 
طرحًا أصياًل عن الشر فى ليبيا، والذى استغرق 
الميدانية  الدراسة  من  العقد  ونصف  عقدًا 

واألرشيفية فى ثالث قارات ولغات.
رحلة  نتاج  »هو  الكتاب  إن  حميدة  ويقول 
بدأت  طويلة  وأكاديمية  شخصية  اكتشاف 
ذلك،  ومــع  عامًا.  عشرين  من  يقرب  ما  منذ 

يتطلب  العقبات  على  والتغلب  المواد  فإن فهم 
المبكرة  لطفولتي  وتقييمًا  عميقة  انعكاسات 
وتعليمي  ليبيا،  وجنوب  وسط  في  وتعليمي 
الواليات  في  وتعليمي  مصر،  في  الجامعي 
كنت  عما  فكرة  أي  لــديّ  يكن  لم  المتحدة. 

وتحدٍ  كرحلة  الكتاب  هذا  تطور   - سأكتشفه 
أتمكن  لم  عندما  باختصار،  االكتشاف.  لفهم 
في  للقضية  الرئيسية  الملفات  على  العثور  من 
إلى  تحولت  طرابلس،  في  فقط  وبعضها  روما 

التاريخ الشفوي في شرق ووسط ليبيا«.

 1929 عامي  »بين  الكتاب:  أجـــواء  ومــن 
وقتلوا  أرواحهم،  الليبيين  آالف  فقد  و1934، 
الترحيل  عمليات  وضــحــايــا  مباشر  بشكل 
إبادة  بمثابة  أعتبرها  التي  اإليطالية  واالعتقال 
منازلهم،  عن  بالقوة  إبعادهم  تم  جماعية. 
الصحاري  من  شاسعة  مــســارات  عبر  وســـاروا 
في  الشائكة  األسالك  خلف  وحُصروا  والجبال، 
من  أفلتت  قصة  هــذه  اعتقال.  معسكر   16
الترويج  وتم  الجناة  قبل  من  جــادة  حسابات 
اإليطاليون،  األحوال.  أحسن  في  الغرب  في  لها 
كما هي األسطورة الشائعة، ليسوا شعبًا قادرًا 
عند  ليس  وبالتأكيد  الجماعية،  ــادة  اإلب على 

مقارنتهم بجيرانهم األلمان المتوحشين«.
»ليس  أيــضًــا:  كتابه  في  حميدة  ويقول 
ــادة  اإلب حــول  الــوعــي  فــي  نقص  فقط  هناك 
قوى  أيضًا  هناك  لكن  ليبيا،  في  الجماعية 
أسطورة  إنتاج  بنشاط  تحاول  مضادة  سياسية 
وأقل  معتدلة  باعتبارها  اإليطالية  الفاشية 
إن  النازية.  الجماعية  ــادة  اإلب دولــة  من  شــرًا 
إيطاليا،  في  الفاشي  للحزب  المعاصر  الصعود 
النظرية  على  قــوة  يضفي  الجديد،  التحالف 
في  ساعدت  اإليطالية  الفاشية  بــأن  القائلة 
استحوذت  أن  بعد  خاصة  إيطاليا،  تحديث 
مقاعد  من  مئة  أو  األصـــوات،  من   14% على 
 630 عددها  البالغ  اإليطالي  النواب  مجلس 
مقعدًا، وانضم إلى الحكومة كحزب شرعي في 
زعيم  أصبح   ،2001 العام  وفي   ،1994 العام 
الوزراء  لرئيس  نائبًا  فيني  جيانفرانكو  الحزب 
 20 وفي  بيرلوسكوني،  سيلفيو  حكومة  في 
اإليطالي  الخارجية  وزير  أصبح   ،2004 نوفمبر 
محترمة  اإليطالية  الفاشية  أصبحت  الجديد. 
ألننا  لكن  شــرًا،  أقل  ألنها  ليس  ــرى،  أخ مرة 

نسينا معناها«.
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 The  « كتاب:   1967 سنة  زكريا  فؤاد  الدكتور  ترجم 
 Arnold Hauser لمؤلفه:   Social History of Arts
في  قال  التاريخ«.  عبر  والمجتمع  »الفن  عنوان:  «تحت 
هذا  بترجمة  استمتاعي  مع  الترجمة:»..  لهذه  تقديمه 
مواضيع  في  أعاني  كنت  الرائع،  الموسوعي  الكتاب 
إلى  إرجاعها  يمكن  هينة،  غير  صعوبة  من  معينة، 
بالكلمات  التعبير  أن  أولهما  رئيسيين:  سببين 
وقوالب  ــوان  وألـ خطوط  مــن  الفنية،  العناصر  عــن 
بعيد.  حد  إلى  شاقة  عملية  ذاتــه  في  هو  وتكوينات، 
الدوام  على  يظل  التعبير  هذا  مثل  أن  من  الرغم  وعلى 
عاجزة  تظل  الذهن  إلى  تنفذ  التي  الكلمة  ألن  ناقصا؛ 
الحواس  ــى  إل الموجه  الفني  العمل  توفي  أن  عــن 
في  بارعا  كــان  ــه  ذات المؤلف  فــإن  حقه،  ــروح  ال ــى  وإل
الطبيعي  من  وكــان  البراعة،  كل  هذه  التعبير  عملية 
من  لمزيد  المترجم  تحمل  إلى  هذه  براعته  تؤدي  أن 
المصطلحات  أن  السببين  هذين  وثاني  المسؤولية. 
يتعلق  فيما  سيما  ال  الفنية، 
زالت  ما  التشكيلية،  بالفنون 
إلى  العربية  اللغة  في  فقيرة 
بعيدة  زالت  وما  مؤسف،  حد 

كل البعد عن االستقرار..«.
مثل  ترجمة  لي  قــدر  ولــو 
بعض  تتناول  الذي  الكتاب، 
التشكيلي،  الفن  مواضيعه، 
أيضا  الصعوبة  أن  ألضفت 
ما  أو  الفنان،  رؤية  فهم  في 
يضع  ــو  وه ذهنه  فــي  يــدور 
خصوصا  وخطوطه،  ألــوانــه 
ــة  ــدرج ــال ــد ب ــري ــج ــت ــي ال فـ
على  تأملي،  ففي  األولـــي. 
لبعض  الـــمـــثـــال،  ــل  ــي ســب
جهان،  عمر  الفنان  لوحات 
فيها  أرى  وكأنني  كثيرة  لوحات  ــام  أم ــرات  م وقفت 
المثال  سبيل  على  فهذه،  إنسانية  »لــحــاالت«  صــور 
لتسهيل  اسميها،  سوف  أسميها  سوف  التي  الصورة 
تأملتها،  عندما  التي  ــالم«  األحـ »سجن  ــدالل  االســت
سجنه  حجرته؛  إلــى  يتطلع  ــه  وأن مرهق،  أنــه  تخيلت 
االنعتاق  بيوم  الملونة  األحــالم  من  لمزيد  االختياري 
فالفنان،  الصبا،  مراتع  إلى  والعودة  الغربة  قيود  من 
 36 به  اقام  أختياري  منفي  اختار  اللوحات  هذه  مبدع 
ما  يكون  ال  ــد  وق أحــالمــه،  لنا  صــور  ــه  أن ــد  والب سنة 
ولكن  جهان،  عمر  الكبير  مبدعنا  يقصده  ما  هو  رأيته 
هل  السؤال  ويظل  يأخذنا  وألوانه  البديع،  التشكيل 
أم  ما،  لوحة  إلى  يشدنا  ما  هم  األلــوان  وتناسق  جمال 

المعني، الذي يريد الفنان إيصاله إلينا؟
سؤالنا  عن  ببساطة  جهان  عمر  الفنان  ويجيبنا 
الغامضة  األخــرى  ذاتــه  هي  طفولته  »إن  قــال:  عندما 
إنه  إذن،  بد،  فال  الرؤيا«.  وتهبه  اللوحة  تمنحه  التي 
خالل  من  تمكنت  إن  غامضة  ذات  تشكيلي  فنان  لكل 
جراء  اللذيذ  الخدر  وذاك  الدهشة  خلق  من  تبدعه  ما 
روح  تريد  مثلما  إلينا  وصلت  رؤاه  تكون  األلــوان  تفجر 

الحقيقي. الفنان 
مصراتة  بمدينة  مولود  الفورتية  جهان  عمر  الفنان 
سنة  منذ  القاهرة  بمدينة  أقــام   .1950 سنة  ليبيا  ـ 
ثم  االجتماع،  وعلم  الفلسفة  درس   .2012 إلى   1976
التي  الجمال،  علم  في  أطروحة  استكمال  عن  انقطع 
التوحيدي«،  حيان  أبى  لدى  اإلبداعية  »الرؤية  أسماها 
حرة  دراســـة  مــواصــال   1986 سنة  منذ  للفن  وتــفــرغ 
يد  على  تتلمذ  حيث  1975؛  منذ  حــرة  ــة  دراس للفن 
محمد  المصري  والناقد  الفنان  الفنانين:  األستاذين 
الخمسي.  مصطفى  الليبي  والفنان  الجباخنجى  صدقي 
مجلة  تأسيس  في  وشــارك  القاهرة،  في  إقامته  خالل 
اهتمت  أدبية  مجلة  وهــى  المصرية؛   »77 »إضـــاءة 
عن  مستقلة  جماعة  بتكوين  السبعينيات  ــل  أوائـ
على  خاص  بشكل  وركزت  الرسمية  الثقافية  المؤسسة 

قضايا الحداثة ووحدة الفنون.
لوحاته،  وجمال  إبداعه  عن  كتب  ما  كثرة  وبسبب 
لم  ولكننا  أفضلها،  اختيار  كافة  بالسبل  حاولنا  التي 
جزء  لنا  سيكون  لذلك  فضليات!  كانت  فكلها  نستطع، 
الفنان،  هذا  عن  حلقتنا  من  نختصره  ما  الستكمال  ثان 
بدراسة  الطويلة،  غربته  عذابات  على  انتصر  الــذي 
فنية  موسوعة  أنــه  لنكتشف  الفن  وتــاريــخ  جماليات 
مبدع  كونه  عن  ناهيك  والتشكيل،  الرسم  تاريخ  في 

موهوب حد األلق.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي 
عمر جهان -1 2

سيكون 
لنا جزء ثان 

الستكمال ما 
نختصره من 

حلقتنا عن 
هذا الفنان

أوروبا تقرأ »التاريخ الخفي لالستعمار اإليطالي في ليبيا«

البوسيفي يحاضر عن سيرة الفقيه أبوسيف

القاهرة - الوسط

الباحث الليبي د. علي عبداللطيف حميدة

»طيح سـعدك.. وأخواتها« 
توقيع اتفاقية تعاون يكشف درر اللهجة الليبية

بني مصلحة اآلثار 
و»القابضة لالتصاالت« من  وهو  وأخواتها«،  سـعدك..  »طيح  والتوزيع  والطباعة  للنشر  الرواد  دار  عن  حديثا  صدر 

تأليف فريدة الحجاجي، والغالف للفنان الساخر محمد الزواوي.
مندهشا  متعجبا  أمامه  تقف  يجعلك  ومثيرا  مستفزا  عنوانا  الكتاب  »يحمل  الكاتبة:  وتقول 
نفسك  تجد  ربما  بل  مترددة  بابتسامة  تتبعه  ثم  قصيرة  لبرهة  الصمت  يلفك  قد  ومتحيرا، 
وقورا  وتعود من جديد متجهما  نفسك سريعا  تتمالك  ثم  السبب،  تعي  أن  تنفجر ضاحكا دون 

ومستنكرا؛ لينتهي الموقف بوقوعك فريسة فضول جامح لمعرفة محتوياته«.
تقليب  في  فتسرع  أغواره  سبر  في  رغبتك  من  وتزيد  الكتاب  غالف  تفاصيل  وتجذبك 
سطور  أول  قراءة  في  تبدأ  أن  بمجرد  لكن  صفحاته، 
يغوص  رحلة،  كأي  ليست  رحلة  في  يأخذك  تجده  منه 
طرح  في  الليبية  اللهجة  درر  لتكتشف  االعماق  الى  بك 
التي  اإلبداعات  بعينيك  لترى  وممتع،  بسيط  مشوق 
-مع  الممتنع  السهل  وباسلوبه  العامية،  لهجتنا  تحملها 
أحيانا من  تجده يسخر  فكاهة-  يخلو من  سرد سلس ال 

بعض سلوكياتنا وتصرفاتنا المرتبطة بـ)أقوالنا(.
من  وفير  بكم  الكتاب  يزودك  معه  رحلتك  خالل 
وتعبيرات  بكلمات  ويذكرك  عنك،  الغائبة  المعلومات 
في  مخزنة  بقيت  لكنها  تناسيتها  ربما  أو  نسيتها 
سطوره  بين  تتجول  أن  وبمجرد  ذاكرتك،  من  ما  ركن 
إليك  وعادت  ضائعة  كانت  وكأنها  بها،  وتفرح  تتذكرها 
من  العديد  تستعمل  يوميا  أنك  إلى  وتفطن  جديد،  من 
تدرك  أن  دون  الجميلة  لهجتنا  ومصطلحات  مفردات 

مدى رونقها وعمق معانيها.
في  أنك  تكتشف  أحضانه  في  رحلتك  امتدت  ما  وكل 
صفحاته،  على  بالفعل  موجود  وبأنك  منه  جزءا  الواقع 
يضحكك  أخرى  وتارة  ويسامرك..  إليك  يتحدث  تارة 
وبذكاء  بنفسك،  نفسك  على  تضحك  ليجعلك  بك«؛  »يجري  تجده  تشعر  أن  دون  ثم  ويسليك، 
يعود  تراه  ثم  واستفزازك،  غيظك  يثير  أن  بعد  شفتيك  إلى  االبتسامة  يعيد  ولطافة  وخفة 
الشعبي  الشعر  من  منتقاة  أبيات  خالل  من  الليبية  بالرومانسيات  وعواطفك  مشاعرك  ليلمس 

الليبي تزينت بها صفحاته، وفق ما قالت الكاتبة على صفحتها في »فيسبوك«.
»طيح سعدك.. وأخواتها« كتاب ينتمي إليك وتنتمي إليه.

اإلنثروبولوجيا  في  جديدة  لمدرسة  يؤسس  الكتاب  هذا  أن  المختصين  بعض  ويؤكد 
يوثق  مهما  ومشروعا  بامتياز  اجتماعيا  لغويا  بحثا  اآلخر  البعض  ويعتبره  واالجتماعية،  الثقافية 
في  مهما  عامال  ليكون  عليها؛  أخرى  لهجات  دخول  إثر  للتالشي  المعرضة  الليبية  اللهجة 
تميزها  والمحافظة على  بها  التمسك  وبالتالي  اللهجة  الليبية من خالل  الهوية  اكتشاف  إعادة 

وخصوصيتها.. وأيضا على جمالها.

في دار الثقافة والفنون صادر عن دار الرواد

واالتصاالت  للبريد  الليبية  والشركة  اآلثار  مصلحة  وقعت 
ــرواق  ب مشترك،  تــعــاون  اتفاقية  المعلومات  وتقنية 
وزيــرة  بحضور  طرابلس،  بالعاصمة  الحمراء  الــســراي 
عثمان.  توغي  مبروكة  المعرفية،  والتنمية  الثقافة 
الخميس،  التوقيع،  مراسم  احتفالية  حضور  في  وشــارك 
ومجلس  الحكومة  رئيس  لشؤون  الدولة  وزيــر  من  كل 
مــازن،  خالد  الداخلية،  ووزيـــر  جمعة،  ــادل  ع ــوزراء،  ــ ال
صفحة  وفق  الخليفي،  إبراهيم  طرابلس،  بلدية  وعميد 

وزارة الثقافة في »فيسبوك«، الجمعة.
محمد  اآلثــار  مصلحة  رئيس  من  كل  االتفاقية  ووقــع 
الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  ورئيس  الشكشوكي، 
فيصل  القابضة،  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت  للبريد 

قرقاب.
الوطنية  الشركات  دعم  إطار  في  االتفاقية  هذه  وتأتي 
بما  العامة،  والمصالح  المؤسسات  لمختلف  الــرائــدة 
تنص  حيث  المرحلة،  هــذه  في  ــا  دوره أداء  في  يسهم 
في  المساهمة  على  الطرفين  بين  الموقعة  االتفاقية 
جميع  في  المختلفة  اآلثــريــة  المواقع  وتطوير  صيانة 

المدن والمناطق الليبية.

● بعض من جمهور المحاضرة

● عبد اللطيف حميدة

● الرسام الجزائري سليم زروقي

شملت األسئلة المنهج والعقبات 
بالموضوع خصوًصا  المرتبطة 

األرشيف االستعمارى والعبث به

سليم  الجزائري،  الكاريكاتير  لرسام  أخيرا  صدر 
غير  الهجرة  في  تنجح  »كيف  بعنوان  كتاب  زروقي، 

القانونية«.
األفكار  سابقة  أعمال  في  بشدة  زروقي  وانتقد 
»العرب«  وكذلك  المغاربية،  للمجتمعات  المسبقة 
في مؤلف بعنوان »%100 بالد، كيف يمكن التخلص 

منا من أجل عالم أفضل«، حسب »فرانس برس«.
موضوع  رسوماته،  في  ذلك  عن  فضال  وتناول 
مختلف  بشكل  والعائلة  والحب  بالدين  العالقة 
نهاية  الصادر  الثاني  المصور  كتابه  وفي  وغريب. 
عاما(   43( زروقي  سليم  تطرق  فرنسا،  في  مارس 
غير  الهجرة  موضوع  والالذع  الساخر  بأسلوبه 

القانونية، مستلهما من أحداث واقعية.
برس«:  »فرانس  وكالة  مع  حوار  في  ويقول 
قاسية،  قصصا  نسجت  أني  الناس  لبعض  »يخيل 
الحقيقية  والحكايات  الفكاهة  حس  بين  المزج  لكن 

يجعل األمور بهذه الصورة القاتمة«.
الواقع  بين  التمييز  على  القراء  ولمساعدة 
زروقي  أضاف  ينجزها،  التي  الكاريكاتيرية  والرسوم 
إلى  يحيلهم  سريعة  استجابة  رمز  الكتاب  نهاية  في 
عليها  اعتمد  التي  والشهادات  الصحفية  المقاالت 

في أعماله.
شهادات  استذكاره  لدى  دمعته  زروقي  ويحبس 
وال  إذاعية،  مقابالت  خالل  مهاجرات  بها  أدلت 
بعضها  وقع  التي  تلك  تجاه  الفعل  رد  غياب  يفهم 

في ليبيا.
االتساع،  في  آخذة  مأساة  »إنها  الرسام:  ويقول 
اعتياديا  األمر  بات  كورونا،  مع  يحصل  كما  لكن 

وأصبحت الوفيات أرقاما يجب حصول صدمة«.

كردي  آالن  السوري  الطفل  مقتل  حادثة  منذ 
في  تركيا  شواطئ  عند  جثته  على  العثور  أثار  الذي 
أكثر  لقي  بأسره،  العالم  في  صدمة   2015 العام 
المتوسط  عبور  خالل  حتفهم  شخص  ألف   20 من 
آالف  يعيش  أن  كما  المتحدة.  األمم  الحصاءات  وفقا 

آخرون في جحيم األوضاع في ليبيا.

جار  أو  عم  أو  أخ  لديها  عائلة  »كل  منطقة  في 
زروقي  يرى  قانونية«،  غير  بصورة  دياره  من  هاجر 
هذه  أوجه  إلى  التطرق  تقضي  »مهمته«  أن 

الرحالت الالإنسانية إلى أوروبا.
المعتمدة  الخيارات  عبثية  الكتاب  غالف  ويظهر 
عدم  بسبب  يغرق  مهاجرا  يصور  إذ  األوروبيين،  من 

يمولها  نجاة  عوامات  لشراء  الالزم  المال  امتالكه 
االتحاد األوروبي.

كثيرين  »أوروبيين  أن  الجزائري  الرسام  ويرى 
بلدانهم  من  المعتمدة  السياسات  أن  يصدقون  ال 
تطال  كثيرة  مآس  ظل  في  كبيرة«،  آالم  إلى  تفضي 
وخطف  اغتصاب  حاالت  من  المهاجرين،  هؤالء 

وتعذيب وقتل.
مالي  بدعم  الليبيون،  السواحل  خفر  واعترض 
بحرا  المهاجرين  من  اآلالف  األوروبي،  االتحاد  من 
المتحدة  األمم  تنديد  رغم  ليبيا،  إلى  وأرجعوهم 
وطريقة  توقيفهم  بظروف  حقوقية  ومنظمات 
يعتبره  ما  بشدة  الفنان  ينتقد  كما  معاملتهم. 
من  األزمة،  هذه  في  المغاربية  الدول  من  نفاقا 
غير  هجرة  عمليات  تنظم  حكومة  يظهر  رسم  خالل 

قانونية لملء خزانتها بالموارد المالية.
السياسة  ثمرة  هم  »المهاجرون  ويضيف: 

الوطنية وتعطل الدولة والفساد«.
المواضيع  كل  إلى  التطرق  في  زروقي  يتردد  ال 

مهما كانت حساسيتها أو قوتها.
منذ  تونس  في  المقيم  الجزائري  الرسام  ونشر 
حول  مدونة  و2013   2011 بين  سنوات،  عشر 
بولحية  يحيى  اسم  يحمل  غاضب  سلفي  شخصية 

»يصدر فتوى كل يوم«، كلها تتسم بالغرابة.
حول  المقبل  كتابه  يكون  أن  زروقي  ويأمل 
في  العنف  سنوات  فيها  عاش  شهد  التي  الجزائر 
ونشر  السوداء«.  بـ»العشرية  عرف  ما  أو  التسعينات 
التي  الرسوم  بعض  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
والذي  بالده  في  السياسي  الحراك  فيها  أظهر 

انطلق منذ العام 2019.

ليبيا والهجرة غير القانونية في »قصص مصورة«
رسام جزائري يجسد المآسي
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هوليوود تخطو نحو تحسني 
تمثيل ذوي اإلعاقات في السينما

أكدت تطور الدراما الخليجية

خالل  من  الجمهور  عرفها  سعودية  ممثلة  العلي،  ريم 
العمل السعودي األبرز »طاش ما طاش« وقدمت عددا 
مسلسل  وآخرها  والناجحة،  القوية  األعمال  من  كبيرا 
أعربت  التي   »I see media« شركة  مع  يوم«   60«
كواليس  عن  كاشفة  فيه،  بالمشاركة  سعادتها  عن 

المسلسل وتفاصيل شخصيتها.
العمل:  في  شخصيتها  عن  ريم  قالت  البداية  في 
ولدين  على  وحيدة  ابنة  وهــي  حصة  دور  »أجسد 
تعرف  عندما  وينكسر ظهرها  وعائلتها  بأهلها  وفخورة 

أن كل شيء هي فخورة به مصطنع«.
وعن عنوان العمل »60 يوم« تشير العلي إلى األمر 
متعلق بالمدة التي يحتاجها أخيها لتحديد مصيره بعد 
الطبيب  به  يخبره  ما  بحسب  لرأسه،  الرصاصة  اختراق 
وما  يتوفى،  أو  حياته  يكمل  أن  إمــا  األحـــداث،  خــالل 

ستكشف عنه الحلقات المقبلة.
وحول كواليس العمل وأصعب المواقف فيه، أشارت 
العمل كانت تسودها روح األخوة  إلى أن كواليس  ريم 
التقمص  على  اليوسف  تركي  وساعدها  والــمــودة 
كواليس  في  وهــادئ  جدا  مريحا  كان  أيضا  والمخرج 
السعودية  الممثلة  وأعربت  تعبيرها.  حد  على  العمل، 
 ،»I see media« شركة  مع  بالعمل  سعادتها  عن 
وكانت  ممتعة،  كانت  معهم  العمل  تجربة  أن  مؤكدة 
قد تمنت منذ زمن العمل مع هذه الشركة التي تتمتع 
صعوبة  وحــول  التعامل.  في  وحرفية  طيبة  بسمعة 
األزمة  أن  ريم  أكدت  »كورونا«،  أزمة  في ظل  التصوير 
التغلب  تم  لكن  التصوير،  مراحل  على  أثرت  بالفعل 
من  االحترازية  ــراءات  اإلج تطبيق  على  بالعمل  عليها 

قبل الجميع.

كان   »I see media« شركة  أن  إلى  أيضا  وأشارت 
األمر  وهذا  معها  يعملون  الذين  الناس  على  حريصة 
لها،  كبيرة  إضافة  وهو  معها  للعمل  حمسها  ما  أكثر 
مضيفة: »أنا سعيدة بالعمل مع شركة مثل هذه تخاف 
على كل العاملين معها من أكبر فرد ألصغر فرد وتقدم 

إنتاجا متميزا ومتنوعا كل عام«.
وعن أي مدى وصلت له الدراما الخليجية وتوقعاتها 
الدراما  أن  إلى  ريم  أشــارت  المقبلة،  الفترة  في  لها 
الخليجية بالتأكيد هي في مكان أفضل من قبل، وإلى 
في  ستكون  فبالتأكيد  األهــم  هو  هذا  ستصل؟  أين 
الخليج  في  حدث  الــذي  االنفتاح  بفضل  أفضل  مكان 
مطلعا  أصبح  الشعب  أن  خصوصا  تحديدا  والسعودية 
الدراما  وبين  بينها  ويقارن  العالمية،  الدراما  على 

المحلية.
بــردود  سعادتها  عن  السعودية  الفنانة  وعبرت 
للغاية،  باإليجابية  وصفتها  والتي  العمل  على  الفعل 
والناس في  وهو ما تراه من خالل »السوشيال ميديا« 

الشارع وهم فخورون به كعمل سعودي بهذه الجودة.
أنها  عن  ريم  كشفت  رمضان،  في  طقوسها  وعن 
تحضير  تحب  فهي  الناس  جميع  مثل  عادية  طقوس 

الطعام بنفسها؛ حيث تجيد طهو الطعام.
التمثيل  هو  األساسية  هواياتها  أن  العلي  وأكــدت 
هواية  لها  بالنسبة  فالتمثيل  الوحيدة،  متعتها  فهو 
على  لكن  وركــوبــه،  الخيل  تحب  أنها  كما  ومهنة، 
أشارت  المقبلة،  الفترة  جديدها  وعن  متباعدة.  فترات 
عليه  االتفاق  تم  جديدا  عمال  هناك  أن  إلى  العلي  ريم 
عن  بالحديث  مسموح  غير  لكن  نفسها،  الشركة  مع 

تفاصيله اآلن.

عدة  أعماال  العام  هــذا  األوســكــار  جوائز  ترشيحات  تضم 
تعزيز  نحو  حاسمة  خطوة  في  اإلعاقات،  ذوي  حول  تتمحور 
قطاع  في  خبراء  أن  غير  هوليوود،  في  الفئة  هذه  تمثيل 
المجال.  هذا  في  أكبر  جهود  بذل  ضرورة  يؤكدون  السينما 
ممثل  كأفضل  أوسكار  لجائزة  المرشح  راسي  بول  ويقول 
يتناول  الــذي  ميتال«  أوف  »ساوند  فيلم  عن  ثانوي  بــدور 
هوليوود  استوديوهات  إن  السمع،  يفقد  درامز  عازف  قصة 
هنا  ونحن  ذلك  يعلمون  لكنهم  قبال،  جيد  بعمل  تقم  »لم 

لنخبرهم باألمر«، وفق »فرانس برس«.
عانى  والــذي  أصمين  لوالدين  المولود  الممثل  ويعتبر 
الذين  األشخاص  من  »واحــد  أنه  السمع،  في  اضطرابات 
ويوضح  الزخم«.  تراجع  لمنع  المقدمة  في  يكونوا  أن  يجب 
والمعوقين  الصم  الفنانين  بجميع  تذكيرهم  »علينا 

الموجودين لدينا، وجميع العباقرة الموجودين هنا«.
المرة  ليست  لكونها  خصوصا  مــبــررا  الــحــذر  ويــبــدو 
في  تقدم  تحقيق  السينما  قطاع  فيها  يحاول  التي  األولــى 

الموضوع قبل العودة إلى عاداته القديمة.
تعاني  ال  ممثلة  وهي  ويمان،  جاين  فازت   ،1948 ففي 
كامرأة  دورهــا  عن  أوسكار  بجائزة  السمع،  في  اضطرابات 
هذا  إسناد  أن  يرى  راسي  لكن  بيليندا«.  »جوني  في  صماء 
سمعية  إعاقات  فعال  يعاني  شخص  إلى  وليس  إليها  الدور 

كان خيارا غير موفق.
مع   1987 سنة  كبيرا  تقدما  هوليوود  سجلت  كذلك 
وهي  ماتلين،  مارلي  إلى  ممثلة  أفضل  أوسكار  جائزة  منح 
ليسر  إيه  أوف  »تشيلدرن  فيلم  في  دورها  عن  صماء،  امرأة 

غاد«.
اإلعاقات  ذوي  من  فنانين  تكافئ  التي  الجوائز  أن  غير 
صعيد  على  المسجل  التقدم  مع  مقارنة  جدا  قليلة  تزال  ال 

تمثيل األقليات اإلتنية أو المثليين على الشاشة الكبيرة.
القصير  ثرو«  »فيلينغ  فيلم  مخرج  روالنــد،  دوغ  ويقول 
ما  غالبا  »المعوقين  إن  لألوسكار،  السنة  هــذه  المرشح 
المهمشة«.  الفئات  هذه  بين  األخيرة  المرتبة  في  يكونون 
فيلمه  أن  جسدية،  إعاقات  يعاني  ال  الذي  المخرج  ويوضح 

كان  وضــريــر  ــم  أص ــل  رج مــع  لقائه  مــن  مستوحى 
في  طريق  اجتياز  فــي  المساعدة  ــى  إل يحتاج 

نيويورك.
»فيلينغ  فيلم  في  روالنــد  دوغ  واستعان 
أصبح  الذي  تارانغو  روبرت  بالممثل  ثرو« 
دورا  يـــؤدي  وأعــمــى  ــم  أص شخص  أول 

رئيسيا في فيلم.
الــذي  القصير  الفيلم  هــذا  وبفضل 
منفذة،  كمنتجة  ماتلين  مارلي  دعم  حاز 
ذوي  صــوت  إسماع  في  المخرج  يرغب 

اإلعاقات.
كبيرة  عقبات  دونه  الكفاح  هذا  أن  غير 
األفكار  تــزال  ال  حيث  الترفيه؛  قطاع  في 

دون  من  بعمق«  »متجذرة  النمطية 
على  ــاص  ــخ األش يــكــون  أن 

ــك في  ــذل ب درايـــــة 

أغلب األحيان، وفق دوغ روالند.
بنظرة  إليهم  ينظر  ما  غالبا  اإلعاقات  ذوي  إن  ويقول 
مكتملين  غير  »أشــخــاص  أنهم  لو  كما  حتى  ــة«،  ــي »دون

حتى«.
أو  يعرفونه  ال  مما  يخافون  »الناس  أن  راســي  ويؤكد 
غير  إعاقة  »الصمم  مضيفا:  مهددون«،  بأنهم  يشعرون 
بحسب  أصــم«،  بأنه  كان  أي  لدى  أحد  يشي  ال  إذ  مرئية، 

الممثل.
النفاذ  يشكل  المالئمة،  التجهيزات  في  النقص  وبسبب 
ذوي  الفنانين  لبعض  مستحيلة  مهمة  التصوير  مواقع  إلى 

اإلعاقات الحركية أو البصرية.
وناومي  بولر  إيمي  بينهم  هوليوود،  في  نجوم  ووجــه 
السينمائي  االنتاج  شركات  إلى  مفتوحة  رسالة  هاريس، 
في  بإخصائيين  طارئة  بصورة  االستعانة  على  تحضهم 

التعامل مع المعوقين إلزالة هذه العقبات.
نوفيكي  نيك  الممثل  أطلق  ــاع،  األوض تغيير  ولمحاولة 
واحد  عضو  يكون  أن  تشترط  سينمائية  جائزة   2013 سنة 
ذوي  من  الممثلين  طاقم  أو  الفني  الفريق  في  األقل  على 

اإلعاقات.
نعاني  كنا  ــك،  ذل في  ــدأت  ب »عندما  نوفيكي:  ويقول 
وكان  حاليا«.  الوضع  هو  مما  بكثير  أكثر  تمثيل  سوء  حقا 
من  سئم  قد  التقزم  أشكال  من  شكال  يعاني  الذي  الممثل 
بقصر  حصرا  المرتبطة  األدوار  إليه  األفــالم  صناع  إسناد 

قامته.
لجوائز  السنة  ــذه  ه أيــضــا  المرشحة  ــمــال  األع ــن  وم
أنتجته  ــذي  ال الوثائقي  كامب«  »كريب  فيلم  األوســكــار، 
إقامة  يتناول  وهو  أوباما.  وميشال  بــاراك  أسسها  شركة 
القرن  سبعينات  في  المعوقين  للشباب  للعطالت  مخيم 
عن  الدفاع  في  ذلك  أداه  الذي  الحاسم  والــدور  العشرين، 

حقوق ذوي اإلعاقات في الواليات المتحدة.
التي  ــالم  األفـ أجــمــل  مــن  »هـــذا  أن  نوفيكي  ويــؤكــد 
مساعد  بعمل  مشيدا  لإلقصاء«،  نبذا  وأكثرها  أعرفها 
إن  ويقول  مقعد.  شخص  وهو  لوبريشت  جيمس  المخرج 
ما  العالم،  حول  الماليين  بمئات  يقدر  اإلعاقات  ذوي  عدد 
الفئة  هذه  أفراد  منح  إلى  داعيا  األكبر«،  »األقلية  يجعلهم 

مكانتها الصحيحة في األفالم.

األوسكار  جوائز  توزيع  احتفال  منظمو  حرص 
األســبــوع  نهاية  فــي  حــضــوريــا  يــقــام  الـــذي 
يتعلق  ما  في  مجازفة  أي  تفادي  على  المقبل 
حمراء  بسجادة  فاكتفوا  »كوفيد«،  بجائحة 
إلى  دعـــوات  يوجهوا  ــم  ول جـــدا«،  »صغيرة 
للكمامات  وجعلوا  هــولــيــوود،  أقــطــاب  ــرز  أب
السبت،  أكـــدوا،  ذلــك  ومــع  »مــركــزيــا«،  دورا 
»بجمالية  سيتسم  ــذي  ال الــحــدث  إقــامــة  أن 
قبل  ممكنة  كانت  ما  السينمائي«  الفيلم 

أسابيع.
ــار الــثــالــث  ــكـ ــال األوسـ ــف ــت ــون اح ــك ــي وس
أهم  تجمع  التي  األولــى  المناسبة  والتسعون 
سنة،  مــن  أكــثــر  منذ  هــولــيــوود  شخصيات 
سودربيرغ  ستيفن  المشارك  منتجه  ــال  وق
كأي  يكون  ــن  و»ل ساعات  ثــاث  يستمر  إنــه 

شيء أقيم سابقا«.
فتح  من  أسبوع  نحو  بعد  أبريل   25 ويأتي 
األشخاص  لجميع  التلقيح  بــاب  كاليفورنيا 
فيما  عاما،   16 على  أعمارهم  تزيد  الذين 
تفش  موجة  بعد  اإلصابات  أعــداد  انخفضت 
الشتاء،  فصل  خال  الوالية  اجتاحت  واسعة 

وحتى دور السينما تعيد فتح أبوابها.
برس«  »فرانس  لوكالة  ســؤال  على  وردا 
قال  شــهــريــن،  االحــتــفــال  تأجيل  تأثير  عــن 
ما  نفعل  أن  مستحيا  ــان  »كـ ــرغ  ــي ســودرب

سنفعله.. ال أدري كيف كنا سنفعله«.
صحفي  مــؤتــمــر  فــي  ــرج  ــخ ــم ال وأضــــاف 
لمحاولة  العملي  التعريف  هو  »هذا  افتراضي 
مضيفا  الجو«،  في  وجودها  أثناء  طائرة  بناء 
الجائحة  أثناء  األفــام  صناعة  في  تجربته  أن 
 –  2011 العام  »كونتيجن«  المثير  وفيلمه   -

أثبتا أنهما ال يقدران بثمن.
ــان الــمــرشــحــيــن  ــكـ ــي إمـ وســـيـــكـــون فـ
الطلق،  الهواء  في  يتخالطوا  أن  المدعوين 
»يــونــيــون  لمحطة  ــي  ــارج ــخ ال ــاء  ــفــن ال ــي  ف
لوس  فــي  لــلــقــطــارات  الشهيرة  ستيشن« 
دخوال  ذلك  بعد  يتناوبوا  أن  على  أنجليس، 

إلى القاعة وخروجا منها خال االحتفال.
ــار ســودربــيــرغ، خـــال حــديــثــه من  ــ وأش
يحضره  ــن  ل الـــذي  ــز،  ــجــوائ ال ــع  ــوزي ت مــوقــع 
ومقدمو  حياتهم  وشــركــاء  المرشحون  إال 
ــحــمــراء  ال ــادة  ــج ــس ال أن  ــى  إلـ االحـــتـــفـــال، 
هي  مما  بكثير  أصــغــر  ستكون  التقليدية 
محدودة  الضيوف  قائمة  أن  حين  في  عــادة، 
»ديــزنــي«  رئيس  حتى  أن  ــة  درج ــى  إل ــدا،  ج

بوب أيغر »لن يكون هناك«.
جوائز  تــقــدم  أن  ــي  ف ــرغ  ــي ســودرب ــل  وأمـ

سيكون  عــمــا  »لــمــحــة  لــلــعــالــم  ــار  ــكـ األوسـ
اللقاح،  الناس  معظم  يتلقى  عندما  ممكنا 
وعــنــدمــا تــكــون الــقــاعــدة إجـــراء اخــتــبــارات 
وأكــد  الــثــمــن«.  ورخيصة  ودقيقة  سريعة 
وبالغ  مركزيا  دورا  »ستؤدي  الكمامات  أن 
أن  »مع  وقــال  االحتفال.  قصة  في  األهمية« 
يكون،  أن  يفترض  وهكذا  ســري،  األمــر  هذا 
سرديات  في  جدا  أساسي  الموضوع  هذا  إال 

االحتفال«.
جيسي  المنتجان  وزمياه  سودربيرغ  أبقى 
التفاصيل  من  الكثير  شير  وستايسي  كولينز 
غير  الطابع  أن  اعتبروا  لكنهم  الكتمان،  طي 
مميزا«  يكون  أن  »يــؤمــل  والــذي  المألوف 
»أفسح  الــوبــاء  زمــن  في  األوســكــار  الحتفال 
التي  األمــور  بعض  لتجربة  الفرصة  بالتأكيد 

لم تختبر سابقا«.
سيتسم  االحتفال  إن  ســودربــيــرغ،  ــال  وق
يكون  ولــن  السينمائي«،  الفيلم  »بجمالية 
ــن خــال  ــج تــلــفــزيــونــي«، م ــام ــرن مــجــرد »ب
سينمائي  طــابــع  ذات  لــقــطــات  ــخــدام  اســت
بين  مــن  الكتف  على  »بــكــامــيــرا  مــصــورة 
مخصصة  الدقة  عالية  وتنسيقات  الجمهور«، 

الكبيرة. للشاشات 
معظم  يــحــضــر  أن  ــع  ــوق ــت ــم ال ــن  ــ وم

أقيم  فيما  شخصيا،  االحتفال  المرشحين 
يتيحان  وبــاريــس  لندن  فــي  موقعان 

من  يتمكنوا  لن  الذين  لألوروبيين 
بسبب  أنجليس؛  لوس  إلى  الحضور 
االحتفال  في  المشاركة  من  القيود 
األقــمــار  وصــات  عبر  فقط  لكن 
المعايير  مع  المتوافقة  الصناعية 

المطلوبة، ال بواسطة »زوم«.
مفهوم  اعــتــمــاد  ضـــوء  وفـــي 
بفيلم  ــه  ــب أش ــال  ــف ــت االح جــعــل 
عن  اإلعـــان  يتم  لــم  سينمائي، 

هـــؤالء  ــكــن  ل لـــه،  مــقــدمــيــن  أي 
الــذيــن وصــفــوا بــأنــهــم »طــاقــم 

سيتولون  االحتفال«،  في  الممثلين 
من  نسخة  أو..  شخصياتهم،  »تأدية 

شخصياتهم«.
ــن سبق  ــذي ال الــمــقــدمــيــن  بــيــن  ومـــن 

بيت  ــراد  وب ــورد  ف هاريسون  عنهم  ــان  اإلع
عن  الكشف  المقرر  ومن  ويذرسبون،  وريس 

المزيد قبل االحتفال.
ــرووا  يـ أن  الــمــرشــحــيــن  ــن  م وســيــطــلــب 
سيلجأ  الذي  االحتفال  خال  شخصية  قصصا 
سودربيرغ:  ــال  وق المقابات.  إلــى  بكثافة 
جدا  ومفيدة  رائــعــة  القصص  كانت  »لقد 
األفــام  من  لقطة   - رائعا  و»أرشيفا  لنا«، 

سنة 2020«.

الدراما  إلى  المصرية منى زكي  النجمة  تعود 
أربــع  غياب  بعد  الــعــام  ــذا  ه التلفزيونية 
نيوتن«  »لعبة  مسلسل  خال  من  سنوات 
عودتها  أسباب  عن  محسن،  تامر  للمخرج 
تحديدا  العمل  هــذا  اختيارها  وســر  اآلن، 
سبب  إلى  باإلضافة  له،  االستعداد  وكيفية 

غيابها الفترة الماضية كان لقاؤنا معها.
موافقتها  أسباب  من  إلى  منى  ــارت  وأش
تامر  المخرج  وجود  هو  نيوتن«  »لعبة  على 
بالنسبة  النجاة  طــوق  كــان  ــذي  ال محسن 
من  العمل  أن  علمت  »حينما  مضيفة:  إليها، 
طاقم  جانب  إلى  الفور،  على  وافقت  إخراجه 
جدا  موهوبون  فهم  أمامه،  أقف  الذي  العمل 
أقصى  وبذلت  األحــام،  فريق  أنهم  وشعرت 
ألن  رائــع،  بشكل  ليخرج  العمل  في  لدي  ما 
شخصية )هنا( التي أجسدها بالعمل لمستني 

بشكل كبير وأثرت في«.
واستبعدت منى أن يكون هناك 
شخصية  وبين  بينها  شبه  أوجــه 
التي  الشخصية  أن  مؤكدة  »هنا«، 
ربما  تماما،  عنها  بعيدة  تجسدها 
بها  الخاصة  الصفات  بعض  بها 
تشبهها  ال  لكنها  صغيرة،  وهــي 
تتقن  أن  عليها  كان  لذلك  اآلن، 
تخرج  لــكــى  ــدا  ــي ج تفاصيلها 
تامر  المخرج  يريده  الذي  بالشكل 

محسن.
التي  الــصــعــوبــات  ــرز  أبـ وعــن 
تقول  ــمــل،  ــع ال فــي  واجــهــتــهــا 

صعبا،  كان  كله  »العمل  المصرية:  النجمة 
صعوبة  تمثل  كانت  التصوير  مدة  وطــول 
إلى  سريعا،  عليها  تغلبنا  لكن  جميعا  لنا 
فيروس  بسبب  توقف  المسلسل  أن  جانب 
فكان  عــامــا،  تأجيله  سبب  وهــذا  كــورونــا 
رمضان  موسم  يعرض  أن  المفترض  من 
ليخرج  تأجيله  قررنا  ولكن   ،2020 الماضي 

بالشكل الذي تخيلناه«.
على  »كــورونــا«  فــيــروس  تأثير  وحـــول 
تدور  األحداث  أن  إلى  منى  أشارت  المسلسل 
التصوير  تم  وبالفعل  وأميركا،  القاهرة  بين 
الطيران  حركة  تتوقف  أن  قبل  الخارج  في 
المفترض  من  كان  ولكن  »كورونا«،  بسبب 
القادمين  الممثلين  من  مجموعة  يشارك  أن 
السفر،  يستطيعوا  لم  ولكنهم  أميركا،  من 
من  بــدال  االنتظار،  العمل  صناع  قــرر  لــذا 

تغيير مشاهد في العمل.
محسن،  تامر  بالمخرج  زكــي  ــادت  وأشـ
مؤكدة:  الموهوب«،  بـ»المخرج  ووصفته 
متمكن  مخرج  ألنه  معه،  بالعمل  »تشرفت 
داخلي  وربى  العمل،  في  ودقيق  أدواتــه،  من 
وكان  تماما،  عني  بعيدة  الشخصية  ألن  رعبا 
من  تماما  اإلنجليزية  اللغة  أتقن  أن  علي 
كبيرا  مجهودا  وقدم  الشخصية،  إتقان  أجل 

إلي لكى أقترب من الشخصية«.

»لعبة  مسلسل  يقدمه  الذي  الجديد  وعن 
طفل  والدة  حلم  مــوضــوع  حــول  نيوتن« 
المسلسل  أن  إلــى  منى  تشير  أميركا،  في 
التي  التفاصيل  من  الكثير  به  اجتماعي 
يتم  ــذي  ال والموضوع  الجمهور  ستفاجئ 
عاقة  له  وليس  الناس،  كل  يمس  تناوله 
بالسياسة فهو قائم على العاقات اإلنسانية 

في المقام األول.
بالحجاب  ظهورها  على  علقت  كذلك 
هناك  أن  إلى  مشيرة  المسلسل،  إعان  في 
توالي  مــع  الجمهور  ســيــراه  معينا  ــارا  إطـ
بدين  عاقة  له  ليس  أنه  مؤكدة  الحلقات، 
النساء  من  هناك  أن  إلى  ولفتت  سياسة،  أو 
به،  مقتنعات  غير  وهن  الحجاب  يرتدين  من 

ولكن يرتدينه خوفا ألسباب كثيرة.
السنين  هذه  كل  ابتعادها  أسباب  وحول 
الفنانة  ــدت  أك التلفزيونية،  ــدرامــا  ال عــن 
فبعدما  بــإرادتــهــا،  يكن  لم  أنــه  المصرية 
عرفت  القبة«  ــراح  »أف مسلسل  من  انتهت 
سنتين،  الطفل  بجانب  وبقيت  حامل،  أنها 
يعرض  كان  الغياب  فترة  وخال 
األعــمــال،  مــن  مجموعة  عليها 
التي  بالقوة  تكن  لــم  لكنها 
تحب  أنــهــا  خصوصا  تــريــدهــا، 
كبير  مخرج  مع  الــوجــود  دائما 
من  الشخصية  يخرج  كيف  يعرف 

الممثل الذي أمامه.
فخرها  عــن  مــنــى  وعــبــرت 
موكب  ــي  ف مــشــاركــتــهــا  بــعــد 
مشيدة  الملكية،  المومياوات 
للمسلسل  المنتجة  بالشركة 
ــي كــانــت  ــت ــا هـــب« ال ــدي ــي »م
والتي  الموكب،  هــذا  عــن  أيضا  مسؤولة 
الشكل  بــهــذا  ليخرج  الــدعــم  كــل  قــدمــت 
نكون  أن  جميعا  لنا  »شرف  المبهر، مضيفة: 
شاركوا  من  وكل  الشكل،  بهذا  موكب  في 
جهدهم  أقصى  بذلوا  الكبير،  الحدث  في 
في  ــواء  س خيالهم  في  ما  أقصى  وصنعوا 
واإلخراج،  الديكورات  أو  المزيكا  أو  المابس 

فقد كانوا أقرب إلى الكمال«.
في  المشاركة  تمانع  ال  أنها  إلى  ولفتت 
مؤكدة  فقط،  رمضان  في  تعرض  أعمال 
التي  الجيدة  األعمال  من  العديد  هناك  أن 
األشــهــر وتحقق  الــمــوســم  ــارج  خـ تــعــرض 
المنتجين  يجعل  وهــذا  كبيرة،  نجاحات 
الكثير  ويقدمون  اتجاهاتهم  من  يغيرون 

من األعمال خال العام.
سعادتها  عن  زكي  منى  أعربت  وأخيرا، 
من  السقا  أحمد  الفنان  مع  للعمل  بالعودة 
في  طرحه  والمقرر  »العنكبوت«  فيلم  خال 
العمل  ينال  أن  وتتمنى  المقبلة،  الفترة 
في  بذلنا  »لقد  مؤكدة:  الجمهور،  إعجاب 
الفيلم مجهودا كبيرا، وأرى أن السينما حاليا 
األعمال  أن  رغــم  كبيرة،  طفرة  بها  أصبح 
ولكن  كــورونــا،  فيروس  بسبب  تعرض  ال 
حياتنا  لنعيش  وسنعود  قريبا  هذا  سينتهى 

بشكل طبيعي وننزل للسينمات من جديد«.

منى زكي: »لعبة نيوتن« منى زكي: »لعبة نيوتن« 

مسلسل اجتماعي ليس مسلسل اجتماعي ليس 

دينيا وال سياسيادينيا وال سياسيا

يعرض حاليا ضمن موسم رمضان

هذه أسباب 
ابتعادي عن 

التلفزيون 
لسنوات

القاهرة - محمد علوش

● ريم العلي

السعودية ريم العلي: سعيدة بردود 
فعل الجمهور على »60 يوم«

الكمامات سيكون لها دور مركزي

احتفال األوسكار سيتسم احتفال األوسكار سيتسم 
»بجمالية الفيلم السينمائي«»بجمالية الفيلم السينمائي«

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

● الممثل البريطاني ريز أحمد علي
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أكد عضو اللجنة التسييرية لفروسية قفز 
الحواجز، رفعت الفيتوري، أنه التجهيزات 

جار العمل عليها في الوقت الحالي من أجل 
االستعداد لتنظيم بطولة الوحدة الوطنية 

لفروسية قفز الحواجز، التي ستقام خالل 
ليالي شهر رمضان المبارك، بمدرسة 

القادسية للفروسية بالمشروع الزراعي 
بطرابلس.

وقال رفعت الفيتوري في تصريحات 
خاصة إلى جريدة »الوسط« إن البطولة 

ستكون على يومين وبرنامجها على النحو 
التالي: سيكون اليوم األول يوم السبت 

الموافق األول من مايو المقبل، سيكون 
الموعد مع بطوالت أخطاء وزمن للفئات 

الثالث الناشئين والمتوسطة والكبار، 
وأضاف الفيتوري أن المباراة الثانية ستقام 

يوم السبت الموافق الثامن من مايو 
المقبل، بطولة خروج المخطى للناشئين 

وجوكر للمتوسطة، وبطولة التمايز للكبار.
وأكمل رفعت تصريحاته لـ»الوسط« أن 
ارتفاع الحواجز حدد للناشئين من 95/85، 

والمتوسطة من 105/ 110، والكبار من 
110/ 120 سنتيمترا.

يشار إلى أن اللجنة التسييرية لفروسية 
قفز الحواجز تواصل حصر األندية ذات 

العضوية الفاعلة في فروسية قفز الحواجز 
حتى يونيو المقبل، وجهزت مسودة 

النظام األساسي لالتحاد الليبي لفروسية 
قفز الحواجز، وسيتم عرضها على نوادي 
ومدارس الفروسية، لمناقشتها والتشاور 

فيها، وإبداء الرأي بشأنها.
ونظمت الفترة الماضية عدة بطوالت 

للحواجز بمدن طرابلس ومصراتة، وبنغازي 
أفرزت عن العديد من المواهب الواعدة، 

التي سيكون لها شأن ومستقبل كبير في 
رياضة الفروسية، كما أن اللجنة التسييرية 

تستعد أيضا لتنظيم بطولة دولية لفروسية 
الحواجز، بالعاصمة طرابلس في سبتمبر 

المقبل وبمشاركة أبرز الفرسان العالميين.

استعدادات مكثفة لتنظيم 
بطولة الوحدة الوطنية 

لفروسية قفز الحواجز

عودة املوسم 
الكروي املتعثر

الحدث

زين العابدين بركان

كلما انطلقت وانتظمت مباريات الدوري 
مواعيدها،  في  القدم  لكرة  الليبي 
أحسن  على  وأسابيعه  مبارياته  وسارت 
مختلفة.  ألسباب  وتعطل  تعثر  يرام،  ما 
الموسم  هذا  المتأخرة  انطالقته  فبعد 
التزامات  بسبب  األولى  المرة  في  توقف 
خالل  الوطني  المنتخب  واستحقاقات 
االنتخابات  بسبب  ثم  الكان،  تصفيات 

القدم. لكرة  الليبي  لالتحاد  الرئاسية 
سبعة  مضي  بعد  وتعثر  توقف  ثم 
المباريات  من  قليل  مع  فقط  أسابيع 
المؤجلة مع حلول شهر رمضان المبارك 
الكاشفة  األضواء  توافر  عدم  بسبب 
وبعد  واآلن  المالعب.  من  بالعديد 
المالعب  بعض  أضواء  معالجة  تم  أن 
المسابقة  مباريات  واستئناف  المعتمدة، 
يوم  بداية من  نشاطها  وعودة  المحلية 
ومع  الكريم،  الشهر  ليالي  الجمعة خالل 
مواعيد  ضغط  على  الكرة  اتحاد  حرص 
مبارياته وإنهائه في أقرب موعد ممكن 
هل  الوطني،  المنتخب  التزامات  بسبب 

سيكون هذا هو التوقف األخير؟
في  الكرة  عجلة  ستستمر  وهل 
وهل  وتعثر؟  توقف  دون  الدوران 
حتى  بسالم  الموسم  قطار  سيمضي 
ونشاهد  المشوار،  نهاية  محطة  يصل 
وتغليب  المسؤولية  بروح  الجميع  تحلي 
المصالح  على  الليبية  الكرة  مصلحة 
المتعثر  للموسم  حدا  ونضع  الضيقة، 
كروي  بموسم  جميعا  لنسعد  والمتأخر 
بطله  هوية  وتحدد  موعده  في  يكتمل 
دون  األدنى  للدرجة  الهابطة  والفرق 

صعاب؟

دوري  مباريات  أولى  الخميس،  مساء  تنطلق، 
الوفاء لقدامى العبي كرة القدم ببنغازي، الذي 
هذا  ويدخل  ببنغازي«،  »األهلي  النادي  يقيمه 
الموسم موسمه الرمضاني السابع على التوالي.

دكتور  الراحل  اسم  العام  هذا  دوري  ويحمل 
للنادي  السابق  الرئيس  إسماعيل،  بن  عمر 
اللجنة  من  وتقديرًا  وفاًء  بنغازي«،  »األهلي 
المشرفة لما قدمه الفقيد الراحل من عطاء كبير 

للمؤسسة العريقة.
المشاركة  الثمانية  الفرق  توزيع  تم  وقد 
األولى  المجموعة  تضم  حيث  مجموعتين،  إلى 
و»النجمة«  و»التحدى«  »الهالل«  قدامى  فرق 
فرق  الثانية  المجموعة  تضم  بينما  و»السد«، 
و»الوحدة  و»النصر«  الجديدة«،  »بنغازي 

وستنطلق  بنغازي«.  و»األهلي  العربية« 
كرة  بملعب  الخميس،  اليوم  الدوري،  مباريات 
بحي  التاريخي  بمقره  األهلي  بالنادي  القدم 
الزيتون، وسيسبق انطالل البطولة إقامة مباراة 
استعراضية بمشاركة قدامى العبي األهلي من 
على  المشرفة  اللجنة  وتضم  األجيال،  مختلف 
من  عددًا  العام  هذا  السنوي  الوفاء  مهرجان 
قدامى العبي النادي، وهم علي البشاري وموسى 

العقوري وناصر فكرون، وعطية المغربي.
رابطة  من  حرصًا  المهرجان  هذا  ويأتي 
جسور  مد  على  بنغازي«  »األهلي  قدامى 
أحوال  وتفقد  وفاء،  بلمسات  والقيام  التواصل 
وتقديرًا  وفاًء  الكريم؛  الشهر  خالل  المحتاجين 

واعتزازًا بما قدموه.

انطالق مهرجان الوفاء لقدامى الالعبني بنادي »األهلي بنغازي«
صفوف  إلى  صبو،  المعتصم  الليبي،  الالعب  عاد 
مؤخرًا  قام  بعدما  الليبي،  »االتحاد«  األم  فريقه 
المنستيري«  »االتحاد  نادي  رفقة  عقده  بفسخ 
التونسي، بالتراضي. وكان صبو انتقل لفريق »االتحاد 
ليبيا  في  القدم  كرة  نشاط  توقف  عقب  المنستيري« 
العام 2019 وتوج معه بلقب كأس تونس العام الماضي، 

كما شارك رفقته في بطولة الكونفدرالية األفريقية.
نادي  لرئيس  امتنانه  عامًا(  الـ)28  صاحب  النجم  أبدى 
وموافقته  لظروفه  تقديره  بعد  المنستيري«،  »االتحاد 
مقطع  خالل  صبو  وقال  بالتراضي.  عقده  فسخ  على 
الرسمية:  صفحته  عبر  التونسي  الفريق  نشره  فيديو 
كأخ  وعاملوني  والمرة،  الحلوة  على  معهم  »عشت 
شيء  كل  قدم  ألنه  صبو  أحبت  الجماهير  لهم.. 
وعشت  جهدي،  قصاري  وبذلت  الملعب،  في 
كأس  على  وحصولنا  أيام،  أفضل  معهم 
لرئيس  للغاية  »ممتن  وأضاف:  تونس«. 
نادي االتحاد التونسي، ألنه قدر ظروفي 
تمامًا  تركيزي  أفقدتني  التي  العائلية 
وأتمنى  والمباريات،  اللعب  خالل 
العودة من جديد مستقباًل واستكمال 

مسيرتي مع المنستيري«. 
أبرز  بين  من  صبو  المعتصم  ويعد 
الدوري  في  المحترفين  الالعبين 
التونسي، ويعد أحد أفضل األسماء في 
التشكيلة األساسية لنادي العاصمة، 
الموسم  هذا  شارك  حيث  الرباط، 
مباراة   25 من  أكثر  في 
التونسي  الدوري  بين 
الكونفدرالية  وكأس 

األفريقية.
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● مهرجان الوفاء لقدامى الالعبين باألهلي بنغازي في 2015

قام عادل األوجلي، عضو المكتب التنفيذي باالتحاد الليبي لكرة القدم، 
بزيارة إلى نادي المدينة؛ من أجل االطمئنان على الوضع، خصوصًا بعد 

الظروف التي مر بها المدينة في اآلونة األخيرة. وقد وجه النادي، عبر 
صفحته على »فيسبوك«، الشكر إلى األوجلي على هذه الزيارة والمبادرة 

الطيبة من عضو المكتب التنفيذي. وطمأن المدينة، األوجلي وكافة 
جماهير النادي، بأن األحداث األخيرة بالنادي ما هي إال سحابة صيف، 

وقد ذهبت أدراج الرياح.

العريضة، ◆ النادي »األهلي طرابلس« وجماهيره  إدارة  نعى مجلس 
المنية صباح  الذي وافته  للنادي، بشير حميد،  السابق  الرئيس 

المرض.  العربية بعد صراع مع  الماضي بجمهورية مصر  الثالثاء 
عبر  »األهلي طرابلس«  للنادي  الرسمية  الصفحة  وكتبت 

له وارحمه واسكنه فسيح جناتك  اغفر  »فيسبوك«: »اللهم 
وخالص العزاء السرته واقاربه واصدقائه.. انا هلل وانا اليه 

راجعون«.

◆

الماضي  القرن  من  الستينات  منتصف  في 
القدم  لكرة  تنشيطي  إقامة دوري  فكرة  برزت 
كل  كانت  حيث  المبارك،  رمضان  شهر  خالل 
حدة  على  الرمضاني  نشاطها  تقيم  مدينة 
الشهر  خالل  الوقت  وضيق  التنقل  لصعوبة 
وكان  رمضان،  دوري  عليه  وُأطلق  الكريم، 
برئاسة  وقتها  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
الليبي  لالتحاد  رئيس  أول   - الزنتوتي  محمد 
على  الدوري  هذا  إقامته  خالل  من  يهدف   -
توفير فرص اإلعداد واالستعداد لفرق األندية 
الشابة  للوجوه  الفرصة  وإعطاء  المحلية 
الدوري  في  فرصتها  تأخذ  لم  التي  الجديدة 
والتجربة،  والخبرة  الثقة  الكتساب  الرسمي 

البارزين منهم. واكتشاف 
الرمضانية  المسابقات  تلك  وتميزت 
بعد  ما  فترة  خالل  تقام  كانت  التي  المحلية، 
أبرز  الكاشفة، بمشاركة  اإلفطار تحت األضواء 
فرق األندية المحلية وبإدارة أبرز حكام اللعبة 
إعالمي  باهتمام  تحظى  وكانت  الدوليين، 
المطبوعة،  الرياضية  الصحافة  من  كبير 
وكانت  ازدهارها،  أوج  في  وقتها  كانت  التي 
تشجيعية  جوائز  المحلية  الصحف  تخصص 
إلى  والهدافين،  الالعبين  ألبرز  وتحفيزية 
كانت  الذي  الكبير  الجماهيري  الحضور  جانب 

تحظى به هذه المنافسات الكروية المثيرة.
اقتصر  طرابلس  مالعب  مستوى  فعلى 
بالمدينة  الكرة  قطبي  بين  المثير  التنافس 
جانب  إلى  و»االتحاد«،  طرابلس«  »األهلي 
على  وتعاقبت  تناوبت  التي  »المدينة«  فريق 
إحراز األلقاب والبطوالت، وبرز عديد المواهب 
الشابة التي شقت طريقها فيما بعد إلى عالم 

النجومية، وكان دوري حافاًل بالمفاجآت.
تناوبت  بنغازي  مدينة  مستوى  وعلى 
وهي  بها  التتويج  على  البارزة  الفرق  أغلب 
و»النصر«  موسمين،  في  بنغازي«  »األهلي 
توج  و»النجمة«  و»التحدي«  موسمين،  في 
هذه  ألقاب  من  نصيبها  ونالت  اآلخر،  هو 
ُأقيمت  التي  الودية  الرمضانية  المواسم 
الستينيات  منتصف  بعد  األولى  مواسمه  في 

احتضن  ثم  بالبركة،  ديسمبر   24« بملعب 
مواسم  ببنغازي  الرياضية  المدينة  ملعب 
يتسم  التنافس  وكان  الرمضانية،  السبعينات 
كنف  في  المباريات  وتدور  واإلثارة  بالندية 

العالية. الرياضية  الروح 
وآتت  إيجابية  المواسم  تلك  نتائج  وكانت 
نجوم  من  الكثير  واكتشاف  بروز  في  ثمارها 
لهم  يمثل  رمضان  دوري  كان  الذين  الكرة 
»األهلي  وتوج  واالنطالق  الشهرة  بوابة 
بنغازى« ببطولة دوري رمضان خالل موسمي 
66 و67، و»النجمة« ببطولة موسم 68 عقب 
»الهالل«  على  النهائية  المباراة  في  فوزه 
»التحدى«  وتوج  لهدفين،  أهداف  بثالثة 
»النصر«  توج  كما   ،69 موسم  ببطولة 
ببطولة موسمي 70 و76 ومنذ سنوات ليست 
رمضان  دوري  منافسات  توقفت  بالقصيرة 
كأس  مسابقة  مباريات  إقامة  محلها  وحلت 

تخُل  لم  التي  الكريم  الشهر  ليالي  ليبيا خالل 
والمفاجآت. والتشويق  اإلثارة  من  منافساتها 

جوائز  تسليم  في  يشاركون  الفن  نجوم 
أفضل العب في دوري »البركة الرمضاني«

لكرة  البركة  دوري  منافسات  وشهدت 
نجوم  من  متميزة  ومشاركة  حضورًا  القدم 
تسليم  احتفالية  في  شاركوا  حيث  الفن، 
جوائز أفضل العب المخصصة من قبل اللجنة 
مباراة،  كل  انتهاء  عقب  تمنح  التي  المنظمة، 
بتسليم  المغربي  النبي  عبد  الفنان  قام  حيث 
للبطولة،  األول  اليوم  في  العب  أفضل  جائزة 
ونالها الالعب عادل فضيل العوامي من فريق 

»بن يونس«.
يوم  مساء  انطلق  البركة  دوري  وكان 
هذا  رائعة  احتفالية  أجواء  وسط  السبت، 
الموسم، وهو الدوري الذي يعد من الدوريات 
المالعب  العريقة بمدينة بنغازي على مستوى 
هذا  الواجهة  إلى  يعود  والذي  الصغيرة، 
وتتواصل  طويل،  وتوقف  غياب  بعد  الموسم 
المقابلة  الرياضية  الساحة  بملعب  منافساته 

البريقة. لشركة 
على  توزيعها  تم  فريقًا   12 وبمشاركة 
فرق  األولى  تضم  حيث  مجموعات،  أربع 
الغربي«،  و»السلماني  و»الصابري«  »البركة« 
»بن  فرق  الثانية  المجموعة  ضمت  بينما 
جمال«،  و»شارع  و»بوهديمة«  يونس« 
»أرض  فرق  الثالثة  المجموعة  ضمت  بينما 
بينما  و»الزيتون«،  و»قنفودة«  الشريف« 
»الماجوري«  فرق  الرابعة  المجموعة  تضم 
اللحوم«،  و»سوق  الشرقي«  و»السلماني 
لدور  مجموعة  كل  عن  فريقان  وسيتأهل 
شهر  من   23 يوم  تقام  أن  وتقرر  الثمانية، 
نجوم  أبرز  تجمع  استعراضية  مباراة  رمضان 
األندية  مختلف  من  الليبية  الكرة  قدامى 

واألجيال.
وإلنجاح هذا الدوري الرمضاني، تم تشكيل 
الشخصيات  من  عدد  من  رياضية  لجنة 
عبد  حسين  برئاسة  المتميزة  الرياضية 
وعضوية  نائبًا،  زايد  الحكيم  وعبد  المطلوب، 
السالم  وعبد  المراكبي  وأحمد  الورفلي  نعيم 
الغرياني  وأحمد  الهدار  ومحمد  المقصبي 

الغرياني. وخالد بوهديمة وحكيم 

● مشاركة سابقة لألهلي بنغازي في أحد الدوريات الرمضانية

● مباراة سابقة في أحد الدوريات الرمضانية

● مباراة سابقة بين فريقي الهالل والصداقة في الدوري الممتاز

الوسط - زين العابدين بركان

دوري رمضان.. انطلق خالل منتصف الستينات وشهد مواسم قوية في السبعينات
توج األهلي بنغازي بالبطولة موسمي 66 و67 والنجمة في موسم 68 والتحدي بموسم 69

تميز ببروز العديد من نجوم الكرة الليبية

تنطلق بمواجهة التحدي والتعاون »مستر زقزاق«.. أحمد سعد يستعيد 
عودة منافسات الدوري الليبي املمتاز بمباريات مسائيةذكرياته مع كرة القدم في بنغازي

● الزقزاق يشارك
في افتتاح دوري

الحميضة ببنغازي

استعاد نجم كرة القدم الليبية الدولي السابق الزقزاق 
الكرة مع نخبة  الجميلة بمالعب  أحمد سعد، ذكرياته 
في  شاركوا  الذين  القدم  كرة  قدامى  نجوم  أبرز  من 
مساء  ُأقيمت  التي  االحتفالية  االستعراضية  المباراة 
الجمعة لمناسة افتتاح »دوي الحميضة« للناشئين لكرة 
ذكريات  الرشيق  النجم  استعاد  حيث  ببنغازي،  القدم 
األمس، ورغم ابتعاده عن المالعب رسميًا منذ سنوات 
إال أنه أكد أن الموهبة تظل باقية مهما تقدم العمر، 
الجمور  وتصفيق  إعجاب  انتزع  رائعًا  أداًء  قدم  حيث 

الرياضي الحاضر.
الحضور،  أطرب  رائع  هدف  من  أكثر  الزقزاق  وأحرز 
حيث يعد النجم أحمد سعد أحد أبرز نجوم الكرة الليبية 
تألق  حيث  طويلة،  سنوات  بمالعبها  تألقوا  الذين 
و»األهلي  »النصر«  ثم  الجديدة«،  »بنغازي  أندية  مع 
طرابلس«. ويعد من أكثر نجوم جيله تواجدًا وحضورًا 
ضمن  دوليًا  مرة  ألول  اختير  حيث  الدولية،  بالمالعب 
الراحل محمد  المدرب  بقيادة  الليبى  المنتخب  صفوف 

المنتخب  مع  الدولية  مسيرته  واستمرت  الخمسي، 
الذي  الوحيد  النجم  وهو   ،2014 العام  حتى  الوطني 
نهائيات  مستوى  على  أفريقيتين  بطولتين  في  شارك 

الـ»كان« خالل العامين 2006 و 2012.
األسمر«  »الغزال  منها  ألقاب،  بعدة  سعد  واشتهر 
الجماهير  ومنحت  العرب،  المعلقون  عليه  أطلقه  الذي 
الليبية ألحمد سعد لقب »الزقزاق« أو »مستر زقزاق«؛ 
الكرة  على  يموه  كان  الشهيرة، حيث  مراوغته  بسبب 
التركيز، ليمر بسهولة في  بالرجلين، ما يفقد خصمه 
نهاية األمر. بدأ سعد مسيرته الكروية من بوابة بنغازي 
العام 1989 ليتحول بعد ذلك للنصر العام 2003، ومنه 
إلى »أهلي طرابلس« في 2005، قبل أن ينهي مسيرته 
مع »الهالل«. وكان للزقزاق تجربة احترافية قصيرة مع 
»األفريقي التونسي«، في فترة توقف النشاط الرياضي 

بليبيا العام 2011.
ونجح سعد، في قيادة المنتخب الليبي لفضية بطولة 
بجائزة  وتوج   ،2012 العام  بالسعودية  العرب  كأس 
أفضل العب في ليبيا مرتين العام 2002 والعام 2006، 
وحصل على هداف الدوري الليبي موسم 1999 - 2000 

وموسم 2003 - 2004.

● المعتصم

باالتحاد  المسابقات  لجنة  كشفت 
مواعيد  جدول  عن  القدم  لكرة  الليبي 
من  األولى  للمجموعة  الثامنة  الجولة 
والتي  الممتاز،  الليبي  الدوري  بطولة 
الجولة  وتبدأ  الجمعة.  غدا  تنطلق 
يوم  بمباراتين  األولى  للمجموعة 
نظيره  أمام  التحدي  هما  الجمعة، 
بنينا  شهداء  ملعب  على  التعاون، 
مساء،  والنصف  العاشرة  تمام  في 
شيخ  ملعب  وعلى  ذاته  الموعد  وفي 
الحبل  شباب  فريق  يلتقي  الشهداء 

بنظيره فريق خليج سرت.
الثامنة  الجولة  منافسات  وتتواصل 
يوم السبت بمباراة واحدة بين األهلي 
تمام  في  أجدابيا،  نجوم  أمام  بنغازي 
ملعب  على  مساء  والنصف  العاشرة 
فستقام  األحد  يوم  أما  بنينا.  شهداء 
مباراتان أيضا، األولى بين فريق النصر 
العاشرة  تمام  دارنس، في  أمام نظيره 
والنصف مساء على ملعب شهداء بنينا، 
الهالل  أمام  األخضر  مواجهة  وأيضا 
تختتم  فيما  الشهداء.  شيخ  ملعب  على 
األولى  للمجموعة  الثامنة  الجولة 
على  الصداقة  أمام  األنوار  بمواجهة 
العاشرة  تمام  في  بنينا،  شهداء  ملعب 

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

ألي ناد سوف تنقل مباريات هذا النادي 
إلى مالعب محايدة«.

القدم  كرة  تزال  ال  الذي  الوقت  وفي 
الحظر  رفع  عن  فيه  تبحث  الليبية 
الكامل عن مالعبها، بعد الرفع الجزئي 
ببنغازي،  بنينا«  »شهداء  ملعب  عن 
تعيش مسابقة الدوري الممتاز المحلية 
بعدم  خصوصا  جديدة،  أزمة   46 رقم 
حيث  المدرجات،  في  الجماهير  التزام 
شهدت عدة مباريات بعض التجاوزات، 
رفع  الذي قد يسيء ويعرقل ملف  األمر 
»األنوار«  مباراة  آخرها  الكامل،  الحظر 
ملعب  على  توقفت  التي  النصر  وضيفه 

شهداء األبيار قبل دقائق من نهايتها، 
الليبي  الصداقة  نادي  انتقد  أيضا 
التي  التحدي،  أمام  فريقه  مباراة  حكم 
خسرها بنتيجة )3-1(، في إطار الجولة 
الرابعة من الدوري الممتاز، على ملعب 
يسيء  قد  الذي  األمر  بنينا«،  »شهداء 
ظل  في  المحلية،  المسابقة  صورة  إلى 
للخروج  الليبية  الكرة  تجميل  محاوالت 
بشكل كامل من نفق فرض الحظر عن 
المسابقات  لجنة  خرجت  لذا  المالعب، 
إيقاع  لضبط  وقرارات  عقوبات  بحزمة 
الموسم  في  منافسات  من  تبقى  ما 

الجاري.

الوسط- زين العابدين بركان

الوسط- محمد ترفاس

● األوجلي
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أضواء املالعب

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الليبية  القدم  كرة  الحقت  أخرى  أزمة 
غياب  أزمة  وهي  األخيرة،  األسابيع  خالل 
جعل  مما  الكرة،  مالعب  على  اإلنارة 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مهددًا 
جهات  عدة  تدخلت  ثم  لفترة،  باإليقاف 
في  المتوقفة  الكهرباء  منظومة  إلصالح 

بعض المالعب.
تعانيه  ما  كشفت  األزمة  هذه 
أصبحت  التي  الليبية  المالعب 
يلبي  يعد  لم  وبعضها  متهالكة 
وتطورها.  الرياضة  طموحات 
من  إنارتها  متوقفة  مالعب 
استمرار  تقرر  وعندما  شهور، 
لياًل  رمضان  في  الدوري 
إنارة  مشاكل  اكتشاف  تم 
يحصل  أن  والغريب  المالعب، 

ذلك في المالعب الكبيرة.
عديدة  فيها جهات  تدخلت  أخرى  أزمة 
كي تعيد للمالعب إنارتها المفقودة، حتى 
التحتية  والبنية  الرياضة  أن تتطور  يمكن 
على  صرفت  التي  الماليين  عشرات  رغم 

إصالح وصيانة المالعب.
الرياضي  الجمهور  ويتحسر  ويتأسف 
في  المؤلم،  المالعب  واقع  على  الليبي 
جديدة،  مالعب  الدول  عديد  تفتح  حين 
عن  نبحث  الزلنا  ونحن  للعصر  مواكبة 
صيانة إنارة مالعب متهالكة في األساس، 

وتعانى الكثير والكثير.
الرياضية  التحتية  البنية  ملف  ويبقى 
الوزارات  تعاقب  رغم  واضح  وغير  معقدًا 
طويلة  لفترات  الرياضة  على  والمسؤولين 
ودون مالعب حديثة وصيانة قوية وتعشيب 
المالعب،  لبعض  صناعيًا  وليس  طبيعي 
وستبقى كرة القدم الليبية تعاني وينعكس 

ذلك على المستوى العام للعبة.
ملف المالعب الليبية يحتاج فتحه بقوة 
المالعب  بعض  أن  خاصة  اإلعالم،  في 
نصف  تجاوز  وعمرها  الزمن،  تجاوزها 
حتى  وربما  قوية،  صيانة  دون  القرن 

الصيانة لم تعد تجدي نفعًا فيها.
لديها  دولة  في  المعقول  غير  ومن 
القدم  كرة  وعمر  جيدة  مالية  إمكانات 
في  مشاكل  تعاني  الزالت  طويل  فيها 
منتخب  أول  أن  نتذكر  وعندما  المالعب، 
ليبي شارك دوليًا، وكان ذلك من 70 عامًا 

نتأسف على حال الكرة لدينا!

باالنضمام  الشخصي  المستوى  على  جيدة 
لمنتخب مصر«.

أيمن حفني
المصري  »الزمالك«  نجم  حفني  أيمن 
نوفمبر  في  لألهلي طرابلس  انضم  الحالي، 
2013 لمدة 6 أشهر على سبيل اإلعارة، كان 

قادمًا من فريق »طالئع الجيش« المصري.
وخالل تواجد حفني، في المالعب الليبية، 
تمت معاقبته من مجلس إدارة نادي »األهلي 
شهرين  لمدة  راتبه  بخصم  طرابلس«، 
ومكافأة 3 مباريات مقبلة، واعتذاره للمجلس 
الفنى والجماهير؛ بسبب غيابه عن  والجهاز 

تدريبات الفريق لمدة تجاوزت الشهر.

أسامة عزب
»المصري«  نجم  عزب،  أسامة  انضم 
»األهلي  صفوف  إلى  السابق،  البورسعيدي 
 ،2014 نهاية  منذ  أشهر   6 لمدة  طرابلس« 
وقال الموقع الرسمي للنادي المصري آنذاك إن 
عزب سينتقل للفريق الليبي مقابل 230 ألف 
دوالر، يحصل منها الفريق المصري على 80 

ألف دوالر كمقدم تعاقد، عند منح الالعب بطاقة 
المتبقي  المبلغ  االنتقال قبل أن يحصل على 
وقدره 150 ألف دوالر بعد أربعة أشهر. يذكر 
ساسي  طرابلس«  »األهلي  نادي  رئيس  أن 
أبوعون، أكد أن ناديه نجح في إتمام التعاقد 
مع حسام حسن، مهاجم »سموحة« ومنتخب 
»سموحة«  نادي  رئيس  واصل  بينما  مصر، 
المصري فرج عامر تصريحاته النارية، عندما 
رسميًا  وطلبًا  عرضًا  تلقى  أنه  أيام،  قبل  أكد 
مهاجمه  طرابلس«  »األهلي  نادي  باستعارة 
الدولي بفريق الكرة األول بنادي »سموحة« 
مليون  مقابل  حسن،  حسام  السكندري 
الرسمية  التصريحات  حسب  الصفقة  دوالر. 
خالل  المنشور  الفيديو  وحسب  ليبيا،  في 
»األهلي طرابلس« ساسي  نادي  رئيس  لقاء 
أبوعون، والداعم الرسمي لتعاقدات »األهلي 
إتمام  تؤكد  اشتيوي،  إسماعيل  طرابلس« 
استعارة حسام حسن بالمليون دوالر، كما تم 
تعاقد »األهلي طرابلس« مع المحترف الليبي 
فريق  صفوف  من  قادمًا  الترهوني  محمد 
أربعة  لمدة  اإلعارة  سبيل  على  »سموحة« 

أشهر مقابل 125 ألف دوالر.

»سموحة«  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
الرسمي  االنضمام  عامر،  فرج  المصري، 
»األهلي  إلى  حسن،  حسام  فريقه  لهداف 
طرابلس«، على سبيل اإلعارة لمدة 4 أشهر. 
للزعيم،  قويًة  إضافًة  المصري  النجم  ويعد 
الدوري  هدافي  صدارة  حاليًا  يحتل  حيث 
ويملك  أهداف،  ثمانية  برصيد  المصري 
تجربة  عامًا،   27 العمر  من  البالغ  الالعب، 
كبيرة، وقد ارتدى عديد القمصان في مصر 

وتركيا والبرتغال، في تجارب احترافية.
حسام حسن ليس الالعب المصري األول، 
طرابلس«  »األهلي  صفوف  في  يلعب  الذي 
الليبي، حيث سبق حسام حسن أربعة العبين 
الليبي،  النادي  في  االحتراف  في  مصريين 

نرصدهم لكم كالتالي:

عمر جمال
نجم  جمال  عمر  المعتزل  الالعب 
»الزمالك« المصري و»اإلسماعيلي« السابق، 

انضم من قبل إلى فريق »األهلي طرابلس« 
لمدة 6 أشهر منذ يونيو 2013. وقال الالعب 
»تحدث  لـ»جول«:  سابق  حوار  في  المصري 
جدي  عرض  بوجود  السماسرة  أحد  معي 
الليبي،  األهلي طرابلس  فريق  إلى  لالنتقال 
انضمامي  عقد  وقعت  ساعة   48 وخالل 
للفريق الليبي في الساعة الثانية عشرة بعد 
ووقعت  القاهرة،  فنادق  بأحد  الليل  منتصف 
مليوني  مقابل  واحد  موسم  لمدة  عقدًا 

جنيه«.

أحمد حسن مكي
»الزمالك«  مهاجم  مكي،  حسن  أحمد 
السابق  و»سموحة«  و»الجونة« 
إلى  انضم  الحالي،  العرب  و»المقاولون« 
فريق »األهلي طرابلس« منذ يونيو 2013، 
حوار  في  وقال  عام.  لمدة  معهم  واستمر 
سابق لموقع »جول« بعد انتهاء موسمه مع 
»أثق   :2014 العام  في  طرابلس«  »األهلي 
في إمكاناتي وقدراتي، فأنا امتلك خبرة في 
في  طرابلس  األهلي  مع  القارية  المشاركات 
فترة  أعيش  أنني  كما  أفريقيا،  أبطال  دوري 

أبرزهم نجم »الزمالك«.. 4 مصريني سبقوا حسام حسن في تمثيل »األهلي طرابلس«

انقالب على االنقالب في القارة العجوز.. فماذا حدث لدوري السوبر األوروبي؟

● أيمن حفني● أحمد حسن مكي● عمر جمال● حسام حسن

الوسط - القاهرة

جناح  الهوني،  حمدو  الليبي  الدولي  المحترف  رد 
الفريق األول لكرة القدم بنادي »الترجي« التونسي، 
الفترة الماضية حول  التقارير التي ذكرت خالل  على 
معه،  التعاقد  المصري،  »األهلي«  نادي  استهداف 
خالل االنتقاالت الصيفية المقبلة. وقال الهوني، خالل 
حضوره في برنامج »سهرية 2021«، الذي يبث على 
»الترجي  فريقه  مع  بالراحة  يشعر  إنه   »218 »قناة 
الوقت  في  مغادرته  ينوي  وال  التونسي«،  الرياضي 

الحالي.
من  به  اتصلوا  الوكالء  عديد  أن  الهوني  وأوضح 
أجل عرضه على »األهلي« المصري، لكنه أصر على أن 
تكون صيغة التواصل مباشرة مع مجلس إدارة نادي 
»الدم والذهب«، برئاسة حمدي المدب، مشيرًا إلى 
البرتغالي، نونو غوميز، قد  أن وكيل أعماله السابق 
تواصل معه؛ من أجل الحصول على تفويض رسمي، 
فيما يخص عرض »األهلي المصري«، لكنه طلب منه 

التواصل مع مجلس اإلدارة.
وتابع المحترف الليبي أنه يحترم فريقه، وال ينوي 
مغادرته إال في صورة االتفاق مع رئيس النادي وتوفير 
حمدو  عقد  إن  حيث  عليه،  المتفق  الجزائي  الشرط 

الهوني ينتهي في شهر يونيو من العام 2023.
وخالل حضوره في برنامج »سهرية 2021«، أكد 
القدم،  كرة  رياضة  ممارسة  في  بداياته  أن  الهوني 
كانت من بوابة نادي »األهلي طرابلس«، حين كان 
في مقتبل العمر، حيث حاول القيام ببعض االختبارات 
ذلك  ومنذ  واحدة،  مرة  معهم  وتدرب  النادي  مع 

الوقت؛ لم يعد لخوض حصة تدريبية ثانية.
وقال الهوني إن المدربيْن بهلول المنصور وناجي 
القاضي هما من أشرفا على تدريبه األول، ولكن بعد 
ليطلبا  الظهرة،  في  منزله  إلى  بزيارة  فوجئ  ذلك 
منه العودة للتدريبات واالنضمام إلى فريق »األهلي 

طرابلس«.
»األهلي  يحبها،  التي  الفرق  أي  عن  سؤال  وفي 
»الترجي  نجم  قال  »الظهرة«،  نادي  أم  طرابلس« 
»األهلي«،  في  وترعرع  كبر  إنه  التونسي«  الرياضي 
وهو ما زاد في حبه له، كما أنه أكد عشقه للظهرة 

مسقط رأسه.
»األهلي  إن  الهوني  قال  تصريحه،  ختام  وفي 
طرابلس« له فضل كبير فيما وصل إليه اليوم، متمنيًا 

أن يرد له الجميل في المستقبل. وكان الحديث زاد في 
الفترة األخيرة عن استهداف نادي »األهلي« المصري، 
التعاقد مع الدولي حمدو الهوني، وقد أكدت بعض 
وتطرق  بالفعل،  الصفقة  حسم  الصحفية  المصادر 
البعض إلى إمكانية مبادلته مع العب الفريق األحمر 

جونيور أجايي.
األيام  خالل  أيضًا  أشارت  الصحفية،  التقارير 
المصري،  »األهلي«  مسؤولي  اقترب  إلى  الماضية، 
الخطيب،  محمود  المصرية  الكرة  أسطورة  برئاسة 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  الصفقة،  حسم  من 
التعاقدات  مدير  أن  التقارير  أوضحت  حيث  المقبلة؛ 

بالنادي األحمر أمير توفيق، توصل إلى اتفاق بالفعل 
مع الليبي حمدو الهوني، بضمه إلى صفوف »المارد 
األحمر« في الصيف المقبل، بعد قيام أنيس بوجلبان، 
نجم »األهلي« السابق، بدور الوسيط في المفاوضات.
محمود  إدارة  أن  األهالوي  المصدر  وكشف 
الخطيب، تجهز عرضًا بقيمة مليوني دوالر؛ لتقديمه 
إلى »الترجي« لضم الهوني الذي يرتبط بعقد لمدة 
ربطت  التي  األنباء  التونسي.  النادي  مع  موسمين 
»المارد األحمر« بالتفاوض مع الالعب أغضبت إدارة 
»الترجي« التونسي، خاصة أن الفريق يقوم بالتركيز 
عن  فضاًل  محليًا،  تنتظره  التي  الرهانات  على  حاليًا 

حيث  أفريقيا؛  أبطال  دوري  لقب  مع  العهد  تجديد 
أوضح مصدر بالنادي التونسي وفقًا لموقع »العين«، 

حقيقة الموافقة على بيع الالعب الليبي، الذي تألق 
بشكل كبير خالل مباريات دور المجموعات من 

النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا.
»الترجي«  بنادي  المصدر  وقال 

حال  »األهلي«،  تصرف  إن  التونسي، 
إلى  باألساس  يهدف  األنباء،  صحة 
األمور  بداية  قبل  الفريق  إرباك 
الجدية في أمجد المسابقات القارية 
الفريق  أن  إلى  مشيرًا  لألندية، 
في  العملية  بنفس  قام  المصري 
تفاوض  عندما  وذلك   ،2018 العام 
بهدف  الخنيسي  ياسين  طه  مع  سرًا 

التعاقد معه، قبل أن يصرف النظر عنه 
دوري  في  الفريق  مغامرة  انتهاء  إثر 

األنباء  أن  المصدر  وذكر  أفريقيا.  أبطال 
التي ترددت عن رغبة »الترجي« في التعاقد 
مع ثنائي »األهلي« عمرو السولية وجونيور 
أجايي، غير جدية، وأنها تأتي كرد فعل على 
فتح النادي المصري باب التفاوض مع نجمه 

الليبي.
غادر  عامًا،  الـ27  صاحب  الالعب، 
أفريقيا في انتقاالت يناير 2016 بانتقاله 

إلى  الليبي،  طرابلس«  »األهلي  من 
البرتغالي،  كالرا«  »سانتا  فريق 
البرتغالية  األندية  لعديد  لعب  وقد 
العودة  قبل  بي«،  »بنفيكا  وبينها 
يناير  في  السمراء  القارة  إلى 
2019 وارتداء قميص »الترجي« 
استفاد  صفقة  في  التونسي، 
أفيش«  »ديبورتيفو  نادي  منها 

مباراة   67 وخاض  يورو،  ألف   500 بمبلغ  البرتغالي 
مع نادي »الدم والذهب« أسهم خاللها في 29 هدفًا 

ما بين صناعة وتسجيل.
الجناح  مركز  في  اللعب  الليبي  المحترف  ويجيد 
األيمن  الجناح  في  اللعب  يستطيع  لكنه  األيسر، 
كالعب  كذلك  يستخدم  وقد  المتحرك،  والمهاجم 
المهاجم  خلف  المساحة  في  يتحرك  مهاجم  وسط 
المنتخب  في  المهمة  العناصر  أحد  هو  المتقدم. 
 3 خاللها  سجل  مباراة   22 معه  لعب  وقد  الليبي، 

أهداف، ويلعب مع الفريق في خانة الجناح األيسر.

القاهرة - أحمد سيد

لن أغادر »الترجي« إال بعد االتفاق مع رئيسي ودفع الشرط الجزائي
لن ألعب في ليبيا إال لفريق »األهلي طرابلس« ألنه صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية

المحترف حمدو الهوني يرد على عرض »األهلي المصري«.. واللعب في ليبيا:

البطولة الحديثة »لن ترى النور«

● الهوني● المحترف الليبي الهوني

الجاري  أبريل  شهر  من  عشر  التاسع  مساء  في 
جداًل  األكثر  هو  قرارًا  األوروبية  الكرة  شهدت 
أندية  من  عدد  اتفاق  وهو  الحديثة،  العصور  في 
كرة القدم األوروبية، من بينها عدد من النوادي 
وليفربول  وتشيلسي  أرسنال  أمثال  البريطانية، 
وتوتنهام،  يونايتد  ومانشستر  سيتي  ومانشستر 
»دوري  اسم  تحمل  جديدة  بطولة  إنشاء  على 
السوبر األوروبي«. وزلزل هذا التحرك أرجاء الكرة 
األوروبية، إذ انضمت إلى األندية اإلنجليزية أخرى 
مدريد،  وأتليتكو  ميالن،  سي  إيه  مثل  أوروبية 
وريال  ويوفنتوس،  ميالن،  وإنتر  وبرشلونة، 
تسعى  األوروبية  األندية  هذه  وكانت  مدريد. 
تأسيس  أجل  من  بعض  مع  بعضها  بالتعاون 
بطولة واحدة تضم كل األندية الكبرى في القارة 
لكرة  األوروبي  االتحاد  إلى  الرجوع  دون  العجوز، 
مالية  عوائد  تحقيق  إمكانية  مع  »يويفا«  القدم 

كبيرة من وراء هذا األمر.

في البداية.. ما دوري السوبر األوروبي؟
 15 المقترحة  المسابقة  تضم  مبدئي  بشكل 
ناديًا من كبار أوروبا لهم حضور دائم فيها، على أن 
يتم دعوة خمسة أندية أخرى من غير الفرق دائمة 
مباريات  وتستمر  المنافسات.  في  للعب  المشاركة 
في  المشاركة  األندية  جميع  مع  األسبوع  منتصف 
التنافس في الدوريات الوطنية الخاصة بكل منها، 
مع الحفاظ على تقويم المباريات المحلية التقليدية 

التي تظل في قلب لعبة النادي.
الهدف من إنشاء البطولة السنوية الجديدة كان 
األوروبية  القدم  لكرة  ودعمًا  أكبر  اقتصاديًا  نموًا 
تضامن  بمدفوعات  األجل  طويل  التزام  خالل  من 
غير محدودة، التي ستنمو بما يتماشى مع عائدات 

أعلى  هذه  التضامن  مدفوعات  وستكون  الدوري. 
األوروبية  المنافسة  عن  الناتجة  تلك  من  بكثير 
مليارات  عشرة  تتجاوز  أن  المتوقع  ومن  الحالية 
يورو خالل فترة االلتزام األولية لألندية. باإلضافة 
مالي  أساس  على  المسابقة  بناء  سيتم  ذلك،  إلى 
المؤسسة  األندية  جميع  اشتراك  مع  مستدام 
ستتلقى  التزامهم،  مقابل  في  اإلنفاق،  إطار  في 
األندية المؤسسة مبلغ 3.5 مليار يورو فقط لدعم 
بها،  الخاصة  التحتية  البنية  في  االستثمار  خطط 
وللتعويض عن تأثير جائحة »كورونا«، وفقا لبيان 

األندية المؤسسة.

انقالب على االنقالب
التي شهدتها  العارمة  الضجة  من  ساعات  بعد 

حافة  على  الوليد  المشروع  أصبح  األوروبية،  الكرة 
السوبر  دوري  مسابقة  انقالبات  وضربت  الهاوية، 
إذ  الريح،  مهب  في  جدًا  سريعًا  لتصبح  األوروبي، 
انسحابها  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  أندية  أعلنت 
من البطولة الجديدة، يوم الثالثاء، بعد 48 ساعة 

من إطالقه.
وكان مانشستر سيتي أول نادٍ يترك المسابقة 
وليفربول  يونايتد  مانشستر  تاله  الجديدة 
أخيرًا  وانضم  هوتسبير،  وتوتنهام  وأرسنال 
ليكمل  الخمسة،  اإلنجليز  للمنسحبين  تشيلسي 
السوبر  دوري  عن  الراحلة  اإلنجليزية  الفرق  عقد 

األوروبي.
تجمع  بعدما  جاء  البلوز  انسحاب  وكان 
»ستامفورد  استاد  خارج  كبيرة  بأعداد  مشجعون 

بريدج« ملعب تشيلسي، قبل مباراته في الدوري 
الممتاز ضد برايتون آند هوف ألبيون، لالحتجاج 
يهدف  الذي  المقترح  االنفصالي  الدوري  على 
الحلم  دام  أوروبا.  أبطال  دوري  منافسة  إلى 
الدوري  وتحول  فقط،  ساعة   48 االنشقاقي 
بعدما  ميتًا،  ولد  مشروع  إلى  األوروبي  السوبر 
الدوري  أندية  إلى  اإليطالية  األندية  انضمت 
انضم  حيث  االنسحابات  في  الممتاز،  اإلنجليزي 

إليها يوفنتوس وإنتر وميالن مع أتلتيكو مدريد، 
من  وبرشلونة  مدريد  ريال  الساحة  في  ليبقى 

اإلسبانية. الناحية 

الجمهور يفرض كلمته
وتشيلسي  أرسنال  عن  الصادرة  البيانات  وبعد 
يونايتد  ومانشستر  سيتي  ومانشستر  وتوتنهام 
وليفربول ليل الثالثاء، خرج رئيس األخير األميركي 
من  فيه  يعتذر  بفيديو  األربعاء  هنري  دبليو  جون 
جماهير »الحمر« بسبب الدور الذي لعبه في إطالق 

دوري السوبر.
في  النادي  نشره  فيديو  مقطع  في  هنري  وقال 
فقط  سينجح  كان  المشروع  إن  الرسمي  موقعه 
لو حظي بالدعم الكامل من الجمهور، وهذا األمر 
لم يحصل بعدما أبدت جماهير األندية اإلنجليزية 

اعتراضها الشديد على البطولة.
وأقر هنري بأن المشروع لم يكن ليبصر النور من 
دون دعم المشجعين، مضيفًا: »لم يفكر أحد خالف 
في  الجماهير(  معارضة  رغم  قدمًا  )المضي  ذلك 
إنجلترا.. خالل هذه الساعات الـ48، كنتم واضحين 

جدًا. لقد سمعناكم. لقد سمعتكم«.

إعالن غامض
المتالحقة،  التطورات  تلك  كل  مواجهة  وفي 
أعلن مؤسسو البطولة المثيرة للجدل بيانًا رسميًا 
في الساعات األولى من صباح األربعاء، تعليقًا على 
وجاء  البطولة.  فكرة  فشل  بعد  الجارية  األحداث 
البيان كالتالي: »إن أندية الدوري السوبر األوروبي 
األوروبية يحتاج  للكرة  الحالي  الوضع  أن  مقتنعون 
إلى تغيير. نحن نقدم مسابقة جديدة ألن النظام 
تطوير  هو  هدفنا  جيد،  بشكل  يعمل  ال  الحالي 
الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله 
وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة 
كورونا، هذا باإلضافة لخلق حالة من التضامن مع 

كل أصحاب المصالح في كرة القدم«. وتابع البيان: 
»رغم إعالن األندية اإلنجليزية رحيلها عن البطولة 
الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن  بسبب الضغوط 
األوروبية  القوانين  مع  يتماشى  البطولة  هدف 
لحماية  محكمة  قرار  خالل  من  اليوم  يتضح  كما 
دوري السوبر األوروبي من إجراءات الطرف الثالث. 
إعادة  سنحاول  فنحن  الحالية  للظروف  وبالنظر 
تهيئة المشروع مع الوضع في االعتبار تقديم أفضل 
تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات 

التضامن ألصحاب المصالح«.

هجوم الذع
باإلدانة  قوبل  الجديد  الدوري  إعالن  وكان 
والرفض من كل األطراف غير المشاركة فيه. حيث 
جونسون،  بوريس  البريطاني،  الوزراء  رئيس  قال 
إن الخطط »ستضر كثيرا بكرة القدم«. كما أثنى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قرار الفرق 

الفرنسية التي رفضت االنضمام للبطولة.
االتحاد  مع  مشتركًا  بيانًا  »ويفا«  وأصدرت 
الممتاز  اإلنجليزي  والدوري  القدم  لكرة  اإلنجليزي 
اإلسباني  والدوري  القدم،  لكرة  اإلسباني  واالتحاد 
والدوري  القدم  لكرة  اإليطالي  واالتحاد  )الليغا(، 
»ستظل  أطرافه  أن  البيان  في  وجاء  اإليطالي، 
متحدة« في محاولة وقف االنشقاق باستخدام »كل 

اإلجراءات المتاحة«.
»األندية  إن  بيانه  في  قال  اآلخر  هو  »يويفا« 
المعنية ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على 
المستوى المحلي أو األوروبي أو العالمي، وقد يحرم 
الوطنية«.  منتخباتهم  تمثيل  فرصة  من  العبوها 
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  وأكد 
جاني إنفانتينو، بأنه يتعين على األندية المنشقة 
الداعية إلى إطالق مسابقة الدوري السوبر األوروبي 
قراراتها«  عواقب  »تحمل  األوروبي(،  ليغ  )السوبر 

جراء هذا االنفصال.

الوسط- القاهرة

● لحظة تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

● بيريز

● أليكساندر
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لماذا: اختار المهاجمون ليبيا مركزًا لعملياتهم؟
ماذا: عن دور مرتزقة »فاغنر« في األحداث؟

من: المستفيد من سقوط نظام ديبي؟

متى: يعود األمن واالستقرار إلى الجارة تشاد؟
أين: الحقيقة فيما جرى في إنجامينا؟

كيف: تم التخطيط للهجوم على القصر الرئاسي؟

»أحداث تشاد«
++HH55

 كل شيء كل شيء  

املطرب نوري كمال
يعد يوم غد الذكرى 28 لرحيل الفنان نوري كمال، وهو االسم الفني 

البن طرابلس، خليفة الفرجاني المرغني، الذي ولد في شارع »ميزران« 
سنة 1936. الذي عوضه اهلل عن بصره الذي فقده منذ الوالدة بصوت 
بديع، درس القرآن في كتاب شارع ميزران، وما لبث أن انضم إلى فرق 
»الموالد والمالوف«، وتتلمذ على يد شيوخ ورواد هذا الفن. كان دمث 
الخلق، حلو المعشر، محبوبا، مرحا، شديد الذكاء، سباحا ماهرا بمهارة، 

بل ويقود دراجة. أكمل دراسته األكاديمية في معهد الموسيقى 
العربية في القاهرة، وعقب عودته إلى طرابلس أصبح أستاذ المألوف 

والموشحات في معهد جمال الدين الميالدي للموسيقى والمسرح، ثم 
اعتمد رسميا مطربا وملحنا في اإلذاعة، وفي الثمانينات أسس فرقة 

لالبتهاالت الدينية في اإلذاعة، فلحن وأدى كثيرا من االبتهاالت الدينية 
أشهرها »كفاك عزولي« و»يا رب يا رحيم«. رحل عنا يوم 23 أبريل 

1993، تاركا أكثر من 50 أغنية .

ليبيا األمسليبيا األمس

بشير زعبيه

 نحن على يقني 
من أن اإلخوة في 

مصر يتفهمون 
هواجسنا 

وتخوفاتنا في 
ظل هذا الوضع 

املتشابك املليء 
بعوامل الشك، 

وأسباب غياب 
الثقة

بالتزامن مع رجوع رأس فاوستينا إلى سوسة، نظمت مصلحة اآلثار الليبية 
ومراقبة آثار شحات ومكتب آثار سوسة، حفًل لتكريم الحاجة مبروكة 

عبدالمولى القبائلي، الملقبة بـ»أخت الرجال«.
وأبرزت صفحة المصلحة في »فيسبوك« أن »الحاجة مبروكة القبائلي جدة 

الجميع ذات الصيت والسمعة الطيبة إحدى أيقونات الزمن الجميل.. عملت 
في مجال اآلثار على يد عالم اآلثار قود شايلد، وكان ذلك في شهر مايو سنة 

.»1966
وأضاف المنشور: »سيرتها عطرة كانت تجول في الموقع األثري أبولونيا 

أثناء أعمال التنقيب والترميم، تنظف وتنظم كل شيء.. هادئة صبورة« .
وتذكرت القبائلي رفاق العمل، وجالت بالمتحف، إذ إنها مع كل منحوتة 

حكاية استرجعت ذكرياتها.
وكانت السفارة الليبية لدى النمسا استعادت، في مارس، رأس التمثال 

الرخامي، الذي يعود أصله للعصر األنطوني وفقد منذ 75 عامًا، من المتحف 
العالمى بغراتس، على ما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق.

واحتفت مدينة سوسة، 12 أبريل، بوصول الرأس الرخامي لتمثال فاوستينا 
الصغرى، وكرمت خلل الحفل عددًا من الشخصيات التي ساهمت في 

استرجاع ذلك األثر.

اللقاء الليبي المصري الذي احتضنته طرابلس، الثلثاء، تأخر، وما كان ينبغي 
أن يتأخر أكثر، هذا ما كنت شخصيًا أدعو إليه إن في الكتابات العابرة، أو في 
نقاشاتنا كليبيين، أو خلل حواراتنا مع األشقاء في مصر، هذا هو منطق العقل 

والجغرافيا والتاريخ، وغيره هو كلم ضد طبيعة األشياء.
قد  لألحداث،  الرؤى  زوايا  وتعدد  وتحوالتها  وظروفها  السياسة  أن  صحيح 
تسير عكس المجرى أحيانًا، لكن النهر يظل وفيًا لمجراه، اآلن ينبغي أن نبني 
لقاء طرابلس في وضع أسس علقات مستقبلية جديدة تستجيب  على نتائج 
األصعب  هي  تحديات  بلديهما  تواجه  اللذين  الشقيقين،  الشعبين  لتطلعات 

منذ حلول القرن الجديد.
وأخرى  بشأنها،  طموحة  تعاون  خارطة  رسم  يمكن  عديدة  مجاالت  هناك   
مصر  هواجس  نتفهم  كليبيين  نحن  التكامل،  نحو  طريقًا  تفتح  أن  يمكن 
الحالة  تداعيات  من  تخوفاتها  ونستوعب  واالقتصادية،  واألمنية  السياسية 
الليبية على محيطها خصوصًا تحت تأثير التدخلت األجنبية واشتباك المصالح 

وتصفية  لصراعات  ليبيا ساحة  ما  حد  إلى  حولت  التي 
أن  إقليمية ودولية، كما نحن على يقين من  حسابات 
اإلخوة في مصر يتفهمون هواجسنا وتخوفاتنا في ظل 
وأسباب  الشك،  بعوامل  المليء  المتشابك  الوضع  هذا 
غياب الثقة وفي حقبة من الزمن تأزم فيها حال البلد، 
على  نخشى  جعلنا  ما  الهشاشة؛  من  حدًا  وبلغ  وتعقد 
كياننا برمته من التمزق والتفتت وضياع حدود خارطة 
الوطن، باختصار لمصر مصالح في ليبيا، ولليبيا مصالح 
طبيعي  وهذا  المصالح،  في  تداخل  وهناك  مصر،  في 
واالجتماعية  السكانية  التركيبة  لتداخل حيز مهم من 

بين البلدن.
عديد  في  التاريخ  جمعنا  مثلما  الجغرافيا  وتجمعنا 
محطاته، وعلينا أن نتعامل مجبرين مع معطى الجغرافيا 
الذي جعلنا جارين إلى األبد بما يفرضه هذا الواقع من 
أنه  وأرى  البلدين،  بين  للعلقات  وعميقة  بعيدة  رؤى 

يجب التأسيس لخارطة طريق جديدة لهذه العلقات تخرج عن السياق الذي 
بين  العلقة  شكل  هو  قياسها  ترمومتر  كان  إذ  سابق،  وقت  في  عليه  كانت 
الشعبين وطموحاتهما  القياس هو مصالح  ليصبح  البلدين،  السلطة في كل 

التي فاقت في كثير األحيان طموحات القيادات السياسية في البلدين.
بالمقابل  تحديات  وهناك  مصر،  تواجهها  وخارجية  داخلية  تحديات  هناك 
تواجهها ليبيا إن في الداخل أو من الخارج، ما يزيد من أهمية التنسيق بين 
على  التحديات،  هذه  مواجهة  في  توحيدها  استعصى  إن  والوسائل،  الرؤى 
قاعدة االحترام المتبادل للسيادة وحماية األمن القومي للبلدين، واالستشراف 

المشترك لمستقبل شعبيهما.
ال مجال اآلن للمحاسبة على المواقف، ففي السياسة لكل ظرف خصوصيته 
والتكامل  المشترك  التعاون  وسيعمل  تحالفات،  من  تنتجه  وما  رؤية  وزاوية 

المرجو ونتائجه على فرض علقات متوازنة، وجبر أضرار ما فعلته السياسة.
ورغم كل ما يمكن أن يقال ويثار فإن مصر ستبقى هي الدولة السند، بثقلها 
اإلقليمي ودورها المحوري، وهي ما تبقى من قوة قريبة منا يراهن عليها في 
مواجهة مخططات االحتواء والتمدد التي تتهددنا معًا.. وليبدأ المسؤولون في 
البلدين بالخطوات التي ترفع معاناة أبناء الشعبين في التنقل والعمل واإلقامة، 
إلى جانب التعاون في مجاالت التعليم والصحة والمواصلت والطاقة، واإلعمار، 
البلدين،  بين  األربع  الحريات  اتفاقيات  تفعيل  أمل وفي وقت لن يطول،  على 

وهي: حرية التنقل واإلقامة والعمل والتملك.

مصر وليبيا..
 اللقاء الذي تأخر

الِجمال وابنالِجمال وابن
عم »كورونا«عم »كورونا«

في محمية كابيتي الطبيعية جنوب كينيا، 
تُجرى للِجمال فحوص »بي سي آر« بهدف 

الكشف عما إذا كانت مصابة بمرض متلزمة 
الشرق األوسط التنفسية الذي يُعتبر »ابن 

عم« فيروس »كورونا«. ويُخشى أن تتسبب 
الجمال المصابة بهذا المرض يوماً بالجائحة 

العالمية المقبلة، على غرار ما يشهده 
العالم حاليا جراء تفشي وباء »كورونا«. 

وتتعايش الحيوانات البرية وقطعان الماشية 
المخصصة للبحوث في هذه المحمية 

الشاسعة التي تبلغ مساحتها 13 ألف هكتار 
والتابعة للمعهد الدولي لبحوث الثروة 

الحيوانية في نيروبي. بدأ المعهد دراسة 
الِجمال من كينيا في العام 2013، بعد عام 

من ظهور فيروس مقلق في المملكة العربية 
السعودية هو فيروس »كورونا« المسبب 

لمتلزمة الشرق األوسط التنفسية. وأتاحت 
جائحة »كوفيد19-« للعالم اكتشاف مدى 

انتشار األمراض الحيوانية المنشأ، وهي 
فيروسات تنقلها الحيوانات، كالخفافيش 

والدواجن وآكل النمل الحرشفي، وتمثل 60 
في المئة من األمراض المعدية التي تصيب 

اإلنسان، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

هر يهرب املخدراتهر يهرب املخدرات
ضبطت السلطات البنمية هرا كان 

مستخدما لتهريب المخدرات قرب سجن 
في بنما. وأوقف هذا الهر الذي سمته 

وسائل إعلم محلية »ناركوغاتو« )القط 
تاجرُ المخدرات( لدى توجهه إلى حرم 
سجن نويفا إسبيرانزا، الذي يضم أكثر 
من 1700 سجين في مقاطعة كولون 

الكاريبية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى 
شمال العاصمة بنما.

وأوضح المدير العام لهيئة السجون في 
بنما، أندريس غوتيريس، أن »قطعة 
قماش كانت ملفوفة حول عنق الهر 

كانت تحوي رزما عدة )...( تضم مادة 
نباتية وأغلقة بلستيك شفاف مع 

مسحوق أبيض«. وأعلن المدعي العام 
في المقاطعة المكلف قضايا المخدرات 

إدواردو رودريغيز أن »تحقيقا ُفتح بشأن 
استخدام الحيوانات لنقل مواد غير قانونية 

إلى سجن نويفا إسبيرانزا«.

»اآلثار« تكرم »أخت الرجال«»اآلثار« تكرم »أخت الرجال«

تايلور سويفت..تايلور سويفت..
تسلل جديدتسلل جديد

أوقفت  لها،  تتعرض  التي  المضايقات  سلسلة  إلى  تضاف  جديدة  حادثة  في 
تايلور سويفت،  األميركية،  النجمة  إلى شقة  التسلل  حاول  رجل  األميركية  الشرطة 
الثانية  في  رجل  أوقفت  أنها  اإلثنين،  نيويورك،  شرطة  وأعلنت  نيويورك.  في 
بالتسلل  واتهمته  وجونسون،  هانكس  باسم  عنه  عرّفت  العمر  من  والخمسين 
بعيد  مانهاتن  جنوب  في  المغنية  منزل  إلى  استدعيت  بعدما  الغير،  ممتلكات  إلى 
توضح  ولم  السبت.  مساء  والنصف  الثامنة  الساعة 
الحادثة،  خلل  المغنية  وجــود  مكان  الشرطة 
لتايلور  وسبق  برس«.  »فرانس  وكالة  حسب 
مع  أخيرا  أصبحت  التي  عاما(،   31( سويفت 
ثلث  تنال  فنانة  أول  »فولكلور«،  ألبومها 
ألبوم  مرات جائزة »غرامي« عن فئة أفضل 
عدة من  واجهت مشكلت  أن  العام،  خلل 

النوع. هذا 
من  والثلثين  الثانية  في  رجل  وأوقف 
»عدة  وبحوزته   2019 يوليو  في  العمر 
في  المغنية  مسكن  ــام  أم للسطو« 
آيلند  رود  بوالية  ساحلية  مدينة 
شرق  شــمــال  فــي  الصغيرة 

نيويورك.
 ،2019 مــارس  وفي 
للمرة  رجـــل  ــف  أوقـ
أقل  فــي  الثانية 
أمام  عــام،  من 
في  شــقــتــهــا 

نهاتن. ما
ورغــــــم 
قرار  صدور 
بمنعه  سابق 
ــراب  ــتـ ــن االقـ مـ
ضُبط  شقتها،  مــن 
روجر  واسمه  الرجل  هــذا 
النافذة  حطم  بعدما  ألفارادو، 

غيابها. في  مسكنها  إلى  للدخول 

أقوالهمأقوالهم

في  ليبيا  لمساعدة  مستعدة 
وأيضًا  الشاملة،  التعاون  مشاريع 
األوروبية  المؤسسات  من  الطلب 

ملموس  دعم  أقصى  لتقديم 
الليبية« للحكومة 

اإليطالية الداخلية  وزيرة 
المورغيزي لوتشانا   

يظل  واستقرارها  ليبيا  »أمن 
يسرها  ما  يسرنا  الوحيد،  هدفنا 

يسوؤها«. ما  ويسوؤنا 

الجزائري الخارجية  وزير 
بوقادم صبري 

المشروعات  لدعم  مستعدون 
ولن  ليبيا،  بقاع  كل  في  التنموية 

من  طلبات  أي  تلبية  عن  نتأخر 
الليبي« الجانب 

المصري الوزراء  رئيس 
مدبولي مصطفى   

ليبيا،  في  سانحة  فرصة  »هناك 
اتخاذ  إلى  حاجة  هناك  لكن 

الغتنام  وفورية  عاجلة  إجراءات 
الفرصة«. هذه 

المتحدة  لألمم  العام  األمين 
غوتيريس. أنطونيو 
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