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هبوط

فضاء

كورونا  لوباء  المسبوق  غير  التفشي  أدى 
تراجع  إلى  الهندية  القارة  داخل شبه 

مع  بالتزامن  األربعاء،  النفط،  أسعار 
الخام  لمخزونات  التوقعات  فاقت  زيادة 

ما طغى  وهو  المتحدة،  الواليات  في 
قوي  تعاف  في  وحلفائها  أوبك  ثقة  على 
لألنباء. »رويترز«  وفق  العالمي،  للطلب 

برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 
66.39 دوالر  إلى  ثالثة سنتات 

للبرميل.
غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وهبطت 

خمسة  األميركي  الوسيط  تكساس 
للبرميل. دوالر   62.89 إلى  سنتات 

مليار 6.7
دوالر

قيمة العجز المتوقع للميزانية
 التونسية للعام 2021.

)صندوق النقد الدولي(

نفط

كل شيء

اعتراض

قريبا في ليبيا
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استقرار معدالت اإلصابة بـــ »كورونا« .. وإقبال واسع على التطعيم

الخليفة
لم يكن أكثر المتشائمين داخل تشاد 

وخارجها، يتوقع هذا السيناريو الذى 
تشهده البالد منذ أسبوع، فقد حمل 
مطلع األسبوع عدة مفاجآت صارخة، 

فبعد أن أعلن الجيش التشادي أنه دمر 
رتال للمتمردين وقتل 300 منهم، جاء 

اليوم التالي، ليعلن الناطق باسم الجيش 
وفاة الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بجروح 
أصيب بها في الجبهة في الشمال خالل 

قيادته معارك ضد المتمردين.
وبين عشية وضحاها، 

ووسط أنباء متناقضة 
عن المتورطين في مقتل 
الرئيس ديبي، أصبح 
نجله محمد ديبي 

37 عاما، الذي يقود 
الحرس الجمهوري، 

رجل تشاد القوي 
الجديد ليرأس مجلسا 
عسكريا انتقاليا يحكم 

البالد، خلفا لوالده، 
فيما رفض المتمردون 

المسلحون بشكل 
قاطع هذا االنتقال، كما 

رفضته أحزاب المعارضة 
والمجتمع المدني.

فهل ينجح محمد 
ديبي في إقناع الشعب 

التشادي بخالفة والده في 
حكم البالد؟

لم تجد شركة »بلو أوريجين« أمامها حال 
سوى التقدم بشكوى إلى مكتب محاسبة 

الحكومة -وكالة تابعة للكونغرس 
األميركي- اعتراضا على قرار وكالة 

الفضاء »ناسا« اختيار شركة »سبايس 
إكس« لبناء المركبة التي ستتولى نقل 

رواد الفضاء األميركيين إلى القمر. 
واعتبرت »بلو أوريجين« المملوكة 

للملياردير جيف بيزوس في تصريح نقلته 
»فرانس برس« اإلثنين، أن عيوبا شابت 

عملية اختيار برنامج المركبة القمرية.

وجودهم قد يحول الجنوب الليبي إلى حزام من نار

لحظات »التشكيلي« شلش تشق طريقها نحو ممرات الخيال ونفائس املكان

تفاؤل أميركي بإجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها

سخونة أحداث تشاد تسخن ملف املرتزقة في ليبيا
دفع تسارع األحداث في تشاد، الجارة الجنوبية 
لليبيا، قضية المرتزقة المنتشرين في ليبيا إلى 
جاءت  هؤالء  من  كبيرة  نسبة  كون  الواجهة، 
للمعارضة  رئيسي  مكون  وهي  البلد،  هذا  من 
التشادية ضد الرئيس ديبي، واألخطر من ذلك 
في  بالضلوع  المعارضة  هذه  قيادة  اتهام  هو 
حكومته  أعلنت  الذي  التشادي،  الرئيس  مقتل 
مرتزقة  أسمتهم  من  أن  مقتله  من  أيام  قبل 
تسللوا من ليبيا إلى األراضي التشادية، ودخلوا 
في مواجهات مسلحة مع قوات النظام في وقت 

كان الرئيس ديبي يخوض انتخابات الرئاسة.
اتجاها  يأخذ  ليبيا  في  المرتزقة  وجود  وبدأ 
الليبي  الصعيد  على  ويتسارع  أكثر  جديا 
في  األوروبــي،  األميركي  وتحديدا  والدولي، 
المرتزقة  جميع  خروج  بضرورة  المطالبة  سياق 
تخوفا  الليبية،  األراضي  من  األجنبية  والقوات 
من  حزام  إلى  الليبي  الجنوب  تحول  من  أيضا 
من  ولموجات  إقليمية  لفوضى  ــؤرة  وب نــار، 

الهجرة غير الشرعية.
العسكرية  اللجنة  أنهت  المناخ  هــذا  في 
سرت  في  الرابع  اجتماعها   5+5 المشتركة 
برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
من  كوبيش،  يان  األممي  المبعوث  وبحضور 
المرتزقة  إجــاء  حــول  تصورات  تقديم  دون 
يحتاج  حين  في  ليبيا،  من  األجنبية  والقوات 
إلى  الجنوبية  الــحــدود  على  األمــنــي  الملف 
العسكرية، بينما تقلل  الجهود  حلحلة، وتوحيد 
من  المتحدة  والواليات  فرنسا  بين  التناقضات 
إعان مقتل  منذ  أخرى  وروسيا من جهة  جهة، 
الرئيس التشادي إدريس ديبي من فرص طرد 

هؤالء المرتزقة.
في  األميركي  السفير  قال  مباشر  وبشكل 
المرتزقة  بعض  »إن  نورالند،  ريتشارد  ليبيا، 
المعارضة  دربـــوا  مــن  هــم  )فاغنر(  الـــروس 

التشادية داخل األراضي الليبية«.
المرتزقة  ترحيل  مسألة  من  يصعب  ومــا 
واشنطن  بين  التوازنات  سياسة  هو  الــروس، 
وكما  ساخنة،  دولــيــة  ملفات  فــي  وموسكو 
األوروبية  والــدول  المتحدة  الواليات  تمارس 
جناحها  مستوى  على  روســيــا  على  ضغوطا 
انتشار عسكري روسي  أوكرانيا، مع  الغربي في 

غير مسبوق منذ 2014 على حدود هذه الدولة، 
تمارس موسكو ضغوطا متبادلة على الناتو على 
األمر  ليبدو  ليبيا  من  الجنوبي  جناحها  مستوى 

وكأنه »خطوة ضغط هنا، مقابل أخرى هناك«.
إتباع  من  قلقا  أوكرانيا  في  التعقيدات  وتثير 
الخيار  فشل  حال  في  عسكري  أميركي  نهج 
األراضــي  من  »فاغنر«  ــراج  إلخ الدبلوماسي 
إمكانية  من  قلل  سفيرها  كان  وإن  الليبية، 
حكومة  تشكيل  بعد  إال  المقاتلين  جميع  رحيل 
 24 في  المقررة  االنتخابات  إجراء  بعد  وطنية 

المقبل. ديسمبر 
البريطاني  الدفاع  وزير  شريكها  دعا  أيضا 
االستعداد  وحلفاءها،  ــاده  ب واالس،  بين 
الروسية  »فاغنر«  شركة  من  مرتزقة  لمواجهة 
سورية  أو  أوكرانيا  في  أخرى  وأماكن  ليبيا  في 
وافقت  فيما  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  أو 
إيطالية  طائرات  حاملة  تجهيز  على  واشنطن 
اعتبره  ما  وهو   »35 »إف  طراز  من  بمقاتات 

لمواجهة  عملية  بخطوات  تلويحا  مراقبون 
تمدد النفوذ الروسي في الجناح اليساري لحلف 
من  أبعد  إلى  واالس  وذهب  األطلسي،  شمال 
ذلك عندما دعا إلى االستعداد لمواجهة فاغنر.

اإليطالي،  الدفاع  وزيــر  ألمح  جهته،  من 
أي  في  رومــا  مشاركة  إلى  جويريني  لورنزو 
عملية عسكرية للناتو في ليبيا، وقال: »إيطاليا 
بالجناح  االهتمام  المزيد من  ستواصل تشجيع 
با  وستكون  األطلسي،  عبر  للتحالف  الجنوبي 
شك على رأس أي مبادرة يتم إطاقها لضمان 

االستقرار«.
وبدا التوجس الروسي واضحا من أي خطوات 
إلى  االنضمام  على  تأكيدها  رغم  تستهدفها 
فريق  نشر  بشأن  األمن  مجلس  أعضاء  إجماع 
ارتباطا  والمرتبط  ليبيا  في  دوليين  مراقبين 
وثيقا بملف المرتزقة، غير أنها طالبت بصياغة 
المتحدة،  األمــم  مراقبي  لتفويض  دقة  أكثر 
الدولية »مقبوال من  المراقبة  وأن يكون شكل 

في  رئيسيا  دورا  تلعب  التي  الليبية  األطــراف 
هذه العملية« وفق بيان الخارجية الروسية.

وملف  تــشــاد  فــي  ــداث  ــ األح هيمنة  ــع  وم
ليبيا  في  األجنبية  والقوات  األفارقة  المرتزقة 
مجلس  أعلن  المنطقة،  في  التطورات  على 
على  باإلجماع  أعضائه  تصويت  الدولي،  األمن 
مشروع القرار رقم 2570 )2021(. الذي يتناول 
إطاق  وقف  مراقبة  آللية  المتحدة  األمم  دعم 

النار في ليبيا.
العام  األمين  من  اقتراحا  تضمن  المشروع 
بنشر 60 مراقبا دوليا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف 
إطاق النار، الموقع بين األطراف الليبية في 23 
أكتوبر الماضي، ودعمه بانسحاب جميع القوات 

األجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
يثير  مــا  وحـــده  ليس  ــي  ــروس ال الــتــواجــد 
داخل  العسكري  التركي  فالتواجد  التساؤالت، 
أبدت  ليبية  أوســاط  لقلق  مثير  أيضا  ليبيا، 
موعدها؛  في  االنتخابات  إجراء  من  تشاؤمها 
القوات  باستمرار  مسؤولين  تمسك  بسبب 

األجنبية في الباد.
نجاء  الخارجية  وزيـــرة  تصريح  ويكفي 
من  للمرتزقة  الكامل  الخروج  بشأن  المنقوش 
ليبيا، الذي سارع رئيس المجلس األعلى للدولة 
أن  بيان،  في  معلنا  عليه  بالرد  المشري،  خالد 
السابق  في  أبرمت  التي  االتفاقيات  مراجعة 
وذلك  الحالية،  الحكومة  اختصاص  من  ليست 
األمني  التفاهم  مذكرة  إلى  واضحة  إشارة  في 
أتاحت لها تدريبا وبناء  التي  المبرمة مع تركيا 

قواعد عسكرية.
وبريطانيا  فرنسا  أكــدت  الثاثاء،  ويــوم 
خال  وإيطاليا  وألمانيا  المتحدة  والواليات 
ليبيا  إلــى  األممي  المبعوث  عقده  اجتماع 
إجراء  بموعد  االلتزام  أهمية  كوبيش،  يان 
سحب  في  واإلسراع  موعدها،  في  االنتخابات 
والــقــوات  األجــانــب  والمقاتلين  المرتزقة 
إطاق  وقف  التفاق  وفقا  ليبيا،  من  األجنبية 

النار، وقرارات مجلس األمن الدولي.
كوبيش  محادثات  جاءت  نفسه،  السياق  في 
الهاتفية مع مسؤولين يمثلون جهاز المخابرات 
خارجية  وزير  نائب  مع  وأيضا  المصرية،  العامة 
روسيا ميخائيل بوغدانوف، ونائب األمين العام 
الوضع  وتناولت  جيوانا،  ميرتشا  الناتو  لحلف 

السياسي واألمني في ليبيا والمنطقة.

)تصوير: طه الجواشي( ●  قوات معارضة تشادية في منطقة الجفرة  2017          

●  البنك الدولي

●  خيمة رمضانية في إحدى مناطق بني وليد. )اإلنترنت(

رمضان  شهر  وطقوس  عادات  تختلف  ال 
والمناطق  المدن  معظم  في  الفضيل، 
التي  وليد،  بني  مدينة  ومنها  الليبية، 
أو  بنغازي،  أو  طرابلس،  عن  تختلف  ال 
سرت، أو ترهونة، أو مصراتة، حيث تعتبر 
من  الرحمن  وموائد  الرمضانية  الخيم 
في  اإلنسانية  والعامات  العادات  أبــرز 
شهر الصيام، ومنها حرص الليبيون على 
بينهم  فيما  والتعاون  االجتماعي  التكافل 
للجاليات  اإلفطار  وجبات  تقديم  أجل  من 
عربية  كانت  سواء  المدينة  في  المقيمة 
عابري  إلى  إضافة  وآسيوية،  أفريفية  أو 

السبيل والمارين في مختلف الطرق.
وليد،  بني  مدينة  داخل  تجولك  وعند 
من  عــددا  ستجد  الكريم  الشهر  خــال 
الطرقات  بعض  في  المنصوبة  الخيام 
الصائمين  الستقبال  العامة  والساحات 
ينشر  مشهد  في  اإلفطار،  موعد  قبيل 
المحبة والتراحم ومساعدة الغير في هذا 

الشهر الفضيل.

هيثم بن المة، متطوع يعمل في إحدى 
الجمعيات الخيرية، يقول: »إن الكثير من 
والمؤسسات  المدني  المجتمع  مؤسسات 
المساعدة  تقديم  في  تتسابق  الخيرية 

توزع  حيث  الرمضانية،  الخيام  لتلك 
اإلفطار على المارة والموجودين في تلك 

الخيام«.
بن المة، يؤكد أن هناك حذرا شديدا 

هذا العام تجاه هذه الخيام بسبب انتشار 
أن  إلى  ويشير  المستجد،  فيروس كورونا 
االزدحام،  يتخوف من  السكان  الكثير من 
كل  مــن  كبيرة  مشاركة  ــرى  ن ال  لهذا 
قبل  الماضية  السنوات  مثل  المؤسسات 
المشرفين  أحد  ويقول  الفيروس.  ظهور 
في  المنصوبة  الرمضانية  الخيمة  على 
على  الثامن  للعام  إنهم  المدينة،  وسط 
التي  الرمضانية  الخيمة  يقيمون  التوالي 
توفر الراحة والماء واإلفطار للعشرات من 
تفتح  حيث  والضيوف،  المنطقة  أهالي 
من  كل  الستقبال  يوميا  أبوابها  الخيمة 
يقصدها بمشاركة العديد من األسر الذين 

يساعدون في إحضار الطعام للصائمين.
اإلجــاء  مدرسة  نظمت  جهتها  من 
وليد،  بني  بمدينة  األســاســي  للتعليم 
غير  مهاجرا   40 من  ألكثر  إفطار  وجبات 
قانوني موجودين في المدينة تحت حماية 

األهالي.
تفاصيل ص 5

13

أحمد عز: حداثة القصة أحمد عز: حداثة القصة 
سبب موافقتي على سبب موافقتي على 

»هجمة مرتدة«»هجمة مرتدة«

النصر ينفرد بـ »األولى«.. النصر ينفرد بـ »األولى«.. 
واألهلي طرابلس واالتحاد واألهلي طرابلس واالتحاد 

يتقاسمان »الثانية«يتقاسمان »الثانية«

15

كوبيش يجري محادثات مهمة بشأن 
الوضع األمني الليبي مع مسؤولين 
مصريين وروس ونائب أمين الناتو

 تصاعد المخاوف الغربية واألميركية من 
تحول جنوب البالد إلى فوضى إقليمية 

وموجات من الهجرة غير الشرعية

طرابلس، نجامينا، القاهرة- الوسط

عادات الليبيني تتحدى »كورونا«.. تنافس على الخيم الرمضانية وموائد الرحمن

البنك الدولي يتوقع تعافيا جزئيا القتصاد ليبيا 2021

الدولي  البنك  توقع  لليبيين،  سار  نبأ  في 
العام  في  الليبي  لاقتصاد  جزئيا  تعافيا 
أصابته  التي  الــركــود  حالة  من   2021
التنفيذية  السلطة  تولي  مع   ،2020 خال 
الموقتة الجديدة مقاليد إدارة الباد، لينمو 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67 % بالقيمة 
النفط  إنتاج  2021، مع بقاء  الحقيقية في 
والغاز المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي. 
ليبيا،  حــول  االقتصادي  المرصد  تقرير 
عن  تحدث  الــدولــي،  البنك  عن  الصادر 
ورأب  التعافي  جهود  بشأن  حذر  »تفاؤل 
الصدع«، لكنه قال: »ال تزال هناك مخاطر 
إلى  مشيرا  المساعي«،  تلك  تهدد  كبيرة 
واالقتصادي  السياسي  »االنقسام  أن 

السائد في الباد يضرب بجذور عميقة«.
»سجل  الدولي،  البنك  بيانات  وحسب 
من  األكبر  الجزء  طوال  الليبي  االقتصاد 
السنوات  في  له  أداء  أسوأ   2020 العام 
دام  الذي  »الحصار  أن  موضحا  األخيرة«، 
أدى   2020 يناير  من  بداية  أشهر  تسعة 
ليبيا  في  الخام  النفط  إنتاج  خفض  إلى 

إلى أقل من سدس مستوياته في 2019، 
الصراع  اندالع  منذ  أداء شهري  أسوأ  وهو 
األخير«. وقدرت المؤسسة المالية الدولية 
»انكماش االقتصاد الليبي في 2020 بنحو 
31 %؛ حيث ألحق الهبوط الحاد في إنتاج 
النفط أضراره برصيد البلد الخارجي ومركز 
ماليته العامة في 2020، ما أدى إلى تراجع 
االستهاك  وانخفاض  الحكومي،  اإلنفاق 

الخاص، وانخفاض الواردات«.

النفط  على  الليبي  االقتصاد  ويعتمد 
من   %  60 من  أكثر  تحقيق  في  والغاز 
 90 من  وأكثر  الكلي،  االقتصادي  الناتج 
% من إيرادات المالية العامة والصادرات 
المركزي  ليبيا  لمصرف  ووفقا  السلعية، 
العامة  المالية  إيــرادات  خسارة  بلغت 
دوالر  مليار   11 نحو  الحصار  نتيجة 

الحالي. للعام  أميركي 
تفاصيل ص8

طرابلس ـ الوسط
إنقاذ 236 مهاجرا 

قبالة ساحل الزاوية
نجحت سفينة »أوشن فايكينغ«، 

الثالثاء، في إنقاذ 236 مهاجرا 
أثناء محاولتهم الوصول إلى 
أوروبا انطالقا من السواحل 

الليبية، على متن زورقين 
مطاطين مكتظين، حسب منظمة 
»إس أو إس المتوسط«. المنظمة 

ومقرها مارسيليا جنوب فرنسا، 
قالت في بيان، إن المهاجرين 
كانوا على بعد 32 ميال بحريا 

قبالة ساحل مدينة الزاوية غرب 
ليبيا، وعديد الناجين كانوا في 

حالة وهن، والنساء يعانين حروقا 
طفيفة؛ بسبب الوقود وتنشق 

الدخان«. وقال مسؤول عمليات 
المنظمة، فريدريك بينار، إن 
الناجين يحملون 15 جنسية 

مختلفة »ومنهم عدد كبير من 
القاصرين«.

أضاف بينار: »كان حادثا مأساويا 
لطاقم السفينة أوشن فايكينع«.
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أنشودة »رمضان جانا« تتخطى 5 ماليني مشاهدة
نسبة مشاهدة متدنية لحفل جوائز الـ »أوسكار«نسبة مشاهدة متدنية لحفل جوائز الـ »أوسكار«

جهاز »آي باد« جديدجهاز »آي باد« جديد

التواصل  بــمــواقــع  الليبية  الصفحات  شــهــدت 
ــزواج  ال »قــانــون  حــول  كبيرا،  جــدال  االجتماعي، 
موقع  رواد  ــن  م عـــدد  تــنــاقــل  حــيــث  الــلــيــبــي«، 
قانون  »تعديل  جرى  أنه  فيه  جاء  قرارا  »فيسبوك« 
ثانية،  من  الـــزواج  على  األولــى  الــزوجــة  موافقة 
موافقة  إلــى  يحتاج  ال  ــزوج  ال أصبح  الحال  وبهذا 
حال  وفــي  ثانية،  من  الــزواج  على  ــى  األول زوجته 
فإنها  زوجها  من  الطالق  ــى  األول الزوجة  طلبت 
دفع  على  مجبرة  وتصبح  حقوقها  كافة  من  تحرم 
عليها  ويصدر  لزوجها،  المهر  من  المؤخر  المبلغ 

حكم بمنعها من الزواج لمدة سبع سنوات«.
األحــوال  بقضايا  والمهتمة  المحامية  وقالت 

»الــوســط«،  لجريدة  الحاسي  والء  الشخصية، 
عبر  تناقله  ــم  رغ إشــاعــة  مجرد  الــقــرار  ــذا  ه إن 
الفيسبوك«،  موقع  في  الخاصة  الصفحات  عديد 
ــوال  األح ــرار  ق في  تعديل  ــر  »آخ أن  إلــى  مشيرة 
أي  تعديل  يجر  ولم   2015 العام  كان  الشخصية 
بالزواج  الخاصة  القوانين  في  العام  هذا  بعد  قرار 

والطالق«.
»إذن  أن  إلى  الحاسي،  والء  المحامية،  ولفتت 
على  بناء   2013 العام  رفعه  تم  ــى  األول الزوجة 
أن  إلى  منوهة  العليا«،  المحكمة  عن  صدر  قــرار 
وبالتالي  النواب،  هم  ليبيا  في  التشريعية  »الجهة 
ومؤكدة  فترة«،  منذ  مشلولة  شبه  الجهة  وهذه 
قانون  ألي  تعديل  بأي  اليعترفون  المحامين  أن 

إال من خالل نشره بـ»الجريدة الرسمية فقط«.

بدأت شبكة »إنستغرام«، التابعة 
لـ»فيسبوك«، األربعاء، توفير تقنية تتيح 

لمستخدميها تنقية الرسائل الواردة على 
المنصة من العبارات المسيئة، في خطوة 

جديدة للمنصة االجتماعية التي تسعى 
إلى مكافحة التحرش عبر اإلنترنت، وأوضح 

تطبيق مشاركة الصور الشهير، في بيان، 
أن »الرسائل المباشرة عبارة عن محادثات 

خاصة، وال يمكن التحقق استباقيا من 
تضمنها عبارات تعبر عن خطاب الكراهية أو 
المضايقات«، كما تفعل الشبكة بالنسبة إلى 

أنواع أخرى من المحادثات.
ويمكن للمستخدمين في سبع دول 

)بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا 
ونيوزيلندا وكندا( تفعيل خيار يتيح الحجب 

التلقائي لـ»طلبات الرسائل المباشرة« 
)دعوات الدردشة( التي تحوي كلمات أو 

عبارات أو رموزا تعبيرية )إيموجي( مسيئة.
وقالت المسؤولة عن السياسات العامة في 
»إنستغرام« كلوتيلد بريند: »في هذه الدول، 

تعرض بعض الشخصيات العامة كالعبي 
كرة القدم، لعبارات مسيئة في الرسائل 

المباشرة«، والحظت أن »الجزء األكبر من 
خطاب الكراهية ينبع من طلبات الرسائل 

المباشرة هذه«.

»إنستغرام« تتيح تنقية 
الرسائل املباشرة

هجوم إلكتروني على قسم 
شرطة في واشنطن

جدل حول »قانون الزواج الليبي« بموقع »فيسبوك«

CINEMA
CINEMA

ــع جــوائــز  ــوزي ــرات أن حــفــل ت ــدي ــق ــرت ت ــه أظ
في  متدنية  مشاهدة  بنسبة  حظي  الـ»أوسكار«، 
 ،2008 العام  منذ  األقل  هي  المتحدة،  الواليات 
ووفق  مسبوق،  غير  حدثا  شهدت  نهايته  أن  رغم 
تقديرات  أظهرت  فقد  »رويترز«  وكالة  أوردت  ما 
نحو  أن  المشاهدين،  نسبة  لقياس  »نيلسن« 
الحفل،  تابعوا  أميركي  مشاهد  مليون   32.9
 ،2016 الـ»أوسكار«  حفل  عن   %  4 بلغ  بانخفاض 
الذي جذب 34.4 مليون مشاهد، وكان 32 مليون 

مشاهد تابعوا حفل الـ»أوسكار« العام 2008.
أذهــل  خطأ  الــجــوائــز  ــع  ــوزي ت حفل  وشــهــد 
الجائزة،  على  القائمون  أعلن  عندما  الكثيرين، 

بجائزة،  الند«  »الال  فيلم  فوز  الخطأ،  طريق  عن 
قبل أن يجري الحقا إعالن اسم الفيلم الفائز وهو 
بشركة  المحلل  بوك  جيف  وقــال  »موناليت«، 
إن  الترفيه  قطاع  ألبحاث  ريليشنز«  »إجزيبيتور 
الحفل  متابعة  عن  أحجموا  ربما  المشاهدين 
كبير  بشكل  مرشحا  كان  الالنــد«  »ال  فيلم  ألن 
فنون  أكاديمية  مسابقة  جوائز  على  للهيمنة 
نتيجة  هناك  »كانت  مضيفا:  السينما،  وعلوم 
يكن  ولــم  سيكتسح،  النــد(  ال  )ال  بــأن  متوقعة 
قائال  وتابع  النتيجة«،  لمعرفة  كبير  فضول  هناك 
النهايات  أكثر  من  كان  الختام  أن  الواضح  »من 

إثارة في تاريخ هوليوود«.

جديدة،  منتجات  مجموعة  »آبل«،  شركة  أعلنت 
من  وملحقات،  لوحية  وأجهزة  كمبيوتر  أجهزة  من 
منازلهم،  من  للمستهلكين  آخر  بعد  توفير  شأنها 
التحديث  تفاصيل عن  إعطاء  لم تسهب في  لكنها 
الذي  المحمول  الهاتف  لتشغيل  لنظامها  المقبل 
رأسا  المحمول  الهاتف  إعالنات  يقلب  أن  يمكن 
التسويقي  النشاط  في  األبرز  وكان  عقب،  على 
الجديد  اللوحي  الجهاز   2021 سنة  لـ»آبل«  األول 
الخامس  الجيل  بتقنية  المجهز  برو«  باد  »آي 
وزودت  الشركة  ابتكرتها  التي   »1 »إم  وبشريحة 

أجهزتها بها منذ نهاية 2020.
 11 مقاسه  يبلغ  الذي  الجديد  الطراز  ويطرح 
بسعر  المقبل  مايو  من  اعتبارا  األسواق  في  بوصة 
األدنى  الحد  )مع  المتحدة  الواليات  في  دوالر   800
الموجات  إلى  الوصول  ودون  التخزين  سعة  من 
مقاس  من  الطراز  ثمن  يبدأ  حين  في  الخلوية(، 

دان  المحلل  والحظ  دوالر،   1100 بوصة   12.9
»نهضة  تشهد  »آبل«  أن  بوش«  »وي  من  آيفس 
كبيرة في ما يتعلق بجهاز آي باد في ظروف العمل 
40 % على أساس سنوي  من بعد، مع نمو بنسبة 
الموظفين  إقبال  بفضل  األخيرة  الفصول  في 

والطالب على شراء أحدث طراز«.
أجهزة  من نصف مستخدمي  أقل  أن  إلى  وأشار 
استبدلوا  العالم  أنحاء  كل  في  اللوحية  »آبل« 
الجديد  الزخم للطراز  أجهزتهم، مما سيوفر بعض 
على  أيضا  المجموعة  وتراهن  المقبلة،  األشهر  في 
كفاءة،  أكثر  تكون  أن  يتوقع  التي   »1 »إم  شريحة 
إذ حلت مكان رقائق »إنتل« على أجهزة الكمبيوتر 
بين  من  وهي  نوفمبر  في  أصدرت  التي  المحمولة 
وجهاز  الجديدة  باد  آي  ألجهزة  األساسية  العناصر 
التجارية  للعالمة  الجديد  المكتب  سطح  كمبيوتر 

»آي ماك« الذي سيباع بسعر يبدأ بـ1300 دوالر.

شعر الحكمة
ع الوطن الفوضي والدوشه*** وع الحال إللي يبكي العين

عن فقره و حاله و إقروشه*** في جيوب إللي مسئولين
وع النازح كيف مسيب حوشه*** ومتمرمد عايش بالدين
و طابور المصرف والكوشه***وع الضي و نقص البنزين

روسيا تحقق في شأن »استغالل« 
يوتيوب »موقعها املهيمن«

● طفلة ليبية ترفع شارة النصر أمام ضريح عمر المختار بعد إعادة بنائه في بنغازي.

كلمة1000

أكدت إدارة شرطة واشنطن العاصمة 
أن خوادمها قد تم اختراقها بعد أن بدأ 

المتسللون بتسريب بياناتها عبر اإلنترنت، 
حسبما ذكرت جريدة »نيويورك تايمز«، 
وأكدت اإلدارة في بيان أنها كانت على 

علم بالوصول غير المصرح به إلى خادمها، 
وقالت: إنها تعمل مع مكتب التحقيقات 

الفيدرالي للتحقيق في الحادث، ويبدو أن 
البيانات التي تم اختراقها تتضمن تفاصيل 

عن االعتقاالت واألشخاص المعنيين.
ويعتقد أن الهجوم من عمل مجموعة 

»بابوك« المعروفة بهجمات طلب الفدية، 
وذكرت التقارير أن المجموعة نشرت لقطات 

شاشة لكمية 250 جيجابايت من البيانات 
المسروقة من وكالة تطبيق القانون 

األساسية في العاصمة األميركية واشنطن 
العاصمة، ويبدو أن أحد الملفات يتعلق 
باالعتقاالت التي جرت في أعقاب أعمال 

الشغب في مبنى الكابيتول في شهر يناير.
وتحذر المجموعة من أنها ستبدأ 

بتسريب معلومات عن مخبري الشرطة إلى 
العصابات اإلجرامية إذا لم تتصل بها إدارة 
الشرطة في غضون ثالثة أيام، وتمثل قوة 
شرطة واشنطن، التي تسمى إدارة شرطة 

العاصمة، ثالث قسم شرطة يتم استهدافه 
في الشهرين الماضيين، وفقا لما ذكرته 

نيويورك تايمز.

بتهمة  »يوتيوب«  للفيديوهات  ومنصتها  »غوغل«  بشأن  تحقيق  فتح  روسيا،  أعلنت 
والمجموعات  الروسية  السلطات  بين  مواجهة  أحدث  في  المهيمن«،  موقعها  »استغالل 
على  العقوبات  حدة  موسكو  زادت  األخيرة،  األسابيع  وفي  العمالقة،  اإللكترونية 
التطبيق  على  وأيضا  و»يوتيوب«،  و»فيسبوك«  »تويتر«  العمالقة  األميركية  المجموعات 
بنشر  خيارها  ومنتقدة  العمالقة  المجموعات  هذه  بهيمنة  منددة  توك«،  »تيك  الصيني 

)أو عدم نشر( بعض المضامين، خصوصا السياسية منها.
التحقيق  هذا  فتحت  إنها  االحتكار  لمكافحة  الفدرالية  الوكالة  قالت  السياق،  هذا  وفي 
يوتيوب  على  وحظرها  الحسابات  وتعليق  اإلبداع  »قواعد  ألن  »غوغل«  بشأن  الجديد 
بها«،  التكهن  يمكن  وال  الموضوعية  وعدم  بالضبابية  تتسم  المستخدمين  وطلبات 
وإلغاء  مفاجئ  »حظر  حاالت  إلى  قاد  األمر  هذا  أن  إلى  بيان  في  الروسية  الهيئة  وأشارت 
أن  إلى  الفتة  الخطوات«،  هذه  لمثل  أساس  وال  تحذير  دون  من  مستخدمين  حسابات 

هذه التدابير قد »تضر بمصالح المستخدمين وتقوض المنافسة«.
المركز  اسم  تحمل  معروفة  غير  روسية  منظمة  من  بالغ  بعد  التحقيق  هذا  ويأتي 
عن  مدافعة  مجموعة  أنها  على  نفسها  وتقدم  )روتسيت(  اإلنترنت  لتكنولوجيا  اإلقليمي 
االستخدام  شروط  أن  إلى  المنظمة  وأشارت  روسيا،  في  اإلنترنت«  مستخدمي  »مصالح 
دوافع  أن  كما  اعتباطية«  بصورة  حساب  أي  »تقييد  تتيح  »غوغل«  من  حاليا  المعتمدة 

الحظر أو التعليق تبقى »استنسابية من دون أي حدود تقريبا تبعا لتقييم يوتيوب«.

للمنشد  جانا«،  »رمضان  أنشودة  تخطت 
زين،  ماهر  لبناني،  أصــل  من  السويدي 
موقع  عــلــى  مــشــاهــدة  مــاليــيــن  خمسة 
ودخلت  ــيــوب«،  ــوت »ي األشــهــر  الفيديو 
من  أكثر  في  موسيقيا  ترند  األنــشــودة 
واإلمــارات  واألردن  مصر  منها  دول  عشر 
مصغر  ألبوم  ضمن  وذلــك  والسعودية، 

أغان. يحتوي على ست 
كلمات  من  جانا«  »رمــضــان  أنــشــودة 
وألحان  طنطاوي  وحسين  حسام  أنــور 

وتــوزيــع:  الشريف  ومحمود  حسام  ــور  أن
عمار. محمود 

لبناني  فنان  هو  زيــن  ماهر  المنشد، 
حائز  ــان  أغ وكــاتــب  مغن  فهو  ســويــدي، 
المسلم  والفنان  بالتينية،  جوائز  عــدة 
التواصل  وســائــل  على  شعبية  ــر  األكــث
على  ــدة  ــاه ــش م ــثـــر  واألكـ ــي  ــاع ــم ــت االج
تم  ألبومات  ثالثة  ولــديــه  »يــوتــيــوب«، 
هلل«  »الــحــمــد  هــي  اآلن  حتى  ــا  ــداره إص
خالل  مــن   ،2012 »سامحني«   ،2009

باإلضافة  ميوزيك«  »أويكنينج  شركة 
الفردية. إلى عديد اإلصدارات 

وأصــبــحــت أنــشــودة »يـــا نــبــي ســالم 
األكثر  اإلسالمي  كليب  الفيديو  عليك« 
 400 بنحو  الــيــوتــيــوب  عــلــى  مــشــاهــدة 
مشاهدات  عدد  وتجاوز  مشاهدة،  مليون 
ــر ســتــة مــلــيــارات  ــاه مــقــاطــع فــيــديــو م
وتــجــاوزت  ــوب«،  ــي ــوت »ي على  مــشــاهــدة 
منصات  عــبــر  بــه  الــمــعــجــبــيــن  قــاعــدة 

متابع. مليون   36 االجتماعي  التواصل 

#انقذوا_رائد_الحربي_من_اإلعدام
قبول  بين  جوال،  تطبيق  كل  في  الخيار،  فون«،  »آي  هواتف  لمستخدمي  سيكون 
على  عواقب  له  تكون  أن  يتوقع  »آبل«  من  تحديث  بفضل  رفضه،  أو  تعقبهم 
في  نموذجان  يتنافس  حيث  و»غوغل«،  »فيسبوك«  تحكم  التي  اإلعالنية  المنظومة 
واألجهزة  الذكية  هواتفها  العمالقة  اإللكترونيات  شركة  تبيع  إذ  السيليكون،  وادي 
مجانية،  خدمات  جارتها  تقدم  بينما  مرتفعة،  بأسعار  الكمبيوتر  وأجهزة  اللوحية 

تستخدم  التي  اإلنترنت  مستخدمي  بيانات  مقابل  في  ضمنيا 
إلرسال إعالنات فائقة االستهداف إليهم على نطاق واسع جدا.

وسواهم  وأكاديميين  جمعيات  من  المدني  المجتمع  ودأب 
تسعى  الذي  المهيمن  االقتصادي  النموذج  هذا  انتقاد  على 
شهرة  األقل  والشركات  وكاليفورنيا(  أوروبا  )في  القوانين 
الذكية  هواتفها  عدد  يبلغ  التي  »آبل«  لكن  له،  حد  وضع  إلى 
تغيير  على  بالقدرة  تتميز  مليار،  نحو  العالم  في  المستخدمة 

العادات.
التي  التطبيقات  ناشري  إمكان  في  بات  سبتمبر،  فمنذ 
من  يطلبوا  أن  إس«  أو  »آي  التشغيلي  »آبل«  نظام  وفق  تعمل 
مختلف  تصفحهم  حركة  بتعقب  اإلذن  تطبيقاتهم  مستخدمي 
ولكن  واستخدامها،  بياناتهم  جمع  بهدف  والتطبيقات،  المواقع 
أصبحت  األسبوع،  هذا  إس«  أو  »آي  من   14.5 اإلصدار  نشر  مع 

هذه الميزة المعروفة باسم »إيه تي تي« )شفافية تتبع التطبيقات( إلزامية.
»ال«  على  المستخدم  نقر  إذا  تطبيق.  كل  فتح  عند  موافقة  نافذة  تعرض  عمليا، 
إلى  الوصول  إمكان  التطبيق  يفقد  األسباب،  من  سبب  ألي  النافذة،  تظهر  لم  إذا  أو 
ورأى  اإلنترنت،  عبر  تتبعه  يتيح  به  خاص  رقم  وهو  للمستخدم،  اإلعالني  المعرف 

برمته،  التطبيقات  »اقتصاد  أن  على مدونة  مقال  في  إريك سوفيرت  المستقل  المحلل 
هذه«،  الخصوصية  سياسة  بسبب  عقب  على  رأسا  سينقلب  الرقمي،  اإلعالن  وحتى 
واالستهداف  القياس  حيث  من  الجوال  إعالنات  طريقة  جذريا  »تغير  أنها  والحظ 

والتي تستند حاليا إلى ما تسميه آبل التتبع«.
توافر  ضوء  في  الرفض  المستهلكون  يقرر  أن  كثيرة  وتطبيقات  منصات  وتخشى 
شبكة  وشرعت  »فيسبوك«،  غضب  ذلك  وأثار  لهم.  الخيار 
عن  للدفاع  تسويقي  هجوم  في  العمالقة  االجتماعي  التواصل 
الغرض  لهذا  كاملة  صفحات  ونشرت  المستهدفة،  اإلعالنات 
موقع  على  التجار  صغار  من  وشهادات  األميركية،  الصحف  في 

مخصص، وكانت لمؤسسها مارك زاكربرغ تصريحات الذعة.
مؤتمر  خالل  الماضي،  يناير  نهاية  في  زاكربرغ  واعتبر 
دوالر  مليار   29( للمجموعة  السنوية  النتائج  حول  للمحللين 
مسيئة  بطريقة  تتصرف  »آبل  أن   )2020 العام  صافية  أرباحا 
صغيرة  شركات  تتمكن  »لن  قائال:  وتابع،  المنافسة«،  إلى 
بإعالنات  عمالئها  استهداف  من  اآلن  بعد  كثيرة  ومتوسطة 
لمساعدة  ذلك  تفعل  إنها  آبل  تقول  أن  يمكن  مخصصة. 
فحتى  بوضوح«،  مصالحها  يخدم  األمر  هذا  لكن  األشخاص 
مخصصة.  اإلعالنات  فستظل  التتبع،  المستخدمون  رفض  إذا 
على  بناء  وتفضيالتهم  المستخدمين  ميول  استنتاج  في  »إنستغرام«  سيستمر 
هذه  لهواة  القطط  مأكوالت  عن  إعالنات  عرض  وستواصل  التطبيق،  تصفحهم 
لكنها  الموقع.  أو  العمر  مثل  مباشرة،  بيانات  أيضا  التطبيقات  وستستخدم  الحيوانات، 

لن تكون قادرة، على األرجح، على تبادلها مع أطراف ثالثة.

»فيسبوك« قلقة من تطبيق »آبل« الجديد

»#انقذوا_رائد_الحربي_من_ هاشتاغ  تصدر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  الترند  ــدام«  اإلع
قرار  صدر  أن  بعد  السعودية،  دولة  في  وتحديدا 

بإعدام الشاب رائد الحربي.
كان  الــذي  رائــد  بين  بمشاجرة  بــدأت  القصة 
الشجار  وانتهى  آخــر  وشخص  ســنــوات   9 يبلغ 
الثاني  الــطــرف  قتل  أن  بعد  دامــيــة  بطريقة 
أن  يعني  مما  ــوات  ســن  9 لــمــدة  ــد  رائـ وســجــن 

سيتم  المتداول  وبحسب  سنة،   18 اآلن  عمره 
القليلة  األيــام  خالل  بحقه  اإلعــدام  عقوبة  تنفيذ 

المتداولة.
وقــفــوا  االجــتــمــاعــي  ــتــواصــل  ال ــع  ــواق م رواد 
السجن  في  طفولته  ضاعت  الــذي  الشاب  بجانب 
سد  ومحاولة  الهاشتاغ  ــالق  إط على  وحــرصــوا 
ريــال  مليون  لــــ35  وصــلــت  الــتــي  القتيل،  ــة  دي

سعودي، أي ما يعادل 10 ماليين دوالر أميركي.

الوسط: مريم العجيلي
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أحداث تشاد تحفز سيناريو طرد »فاغنر«.. 
وسياسة التوازنات تعرقل ترحيل »مرتزقة ليبيا«

أزمة تشاد.. نصف الحل ونصف أسباب الصراع داخل ليبيا
القاهرة- طرابلس- نجامينا- الوسط

دمج  تأخير  اإلمكان  في  يعد  لم  تشاد،  في  الوضع  »بسبب 
المؤسسات العسكرية الليبية في هيكل واحد«، هذا ملخص 
ما قاله السفير األميركي في طرابلس ريتشارد نورالند، وربما 
عبرت كلماته عن قلق معظم الالعبين الدوليين في ليبيا، من 

تطورات الصراع المسلح في الجارة الجنوبية تشاد.
لدى  األميركية  السفارة  أعلنت  هكذا 
ليبيا، وقالت في بيان السبت، إن السفير 
ريتشارد نورالند بحث مع نائب رئيس 
المجلس الرئاسي موسى الكوني أحداث 
تشاد، مشددة على ضرورة توحيد جميع 
هيكل  في  الليبية  العسكرية  العناصر 

واحد.
في  الوضع  أن  إلى  أشارت  السفارة 
تشاد يؤكد »الحاجة الملحة لتوحيد 
جميع العناصر العسكرية في هيكل 
واحد يمكنه السيطرة على حدود 

البالد وحماية السيادة الليبية«.
نورالند  بين  المباحثات 
والكوني تمت الجمعة، حيث 
العاصمة  في  السفير  كان 
وأكد  لندن،  البريطانية 
السفير خاللها »أهمية 
وجـــــود الــمــجــلــس 
ــي فــي  ــ ــاس ــ ــرئ ــ ال
الهياكل السياسية 
الــمــتــطــورة في 

ليبيا«.

الوسط - عبدالرحمن أميني

مخاوف من تحول فزان إلى بؤرة جديدة للفوضى وموجات الهجرة غير الشرعية

الليبي  النشاط  مــن  تشاد  تــطــورات  سرعت 
األمريكي األوروبي لحلحلة ملفي إخراج المرتزقة 
والقوات األجنبية؛ بسبب مخاوف من تحول فزان 
إلى بؤرة جديدة للفوضى ولموجات من الهجرة 
سوى  تكن  لم  األحداث  تلك  لكن  الشرعية،  غير 
فرصة إلظهار حالة من االستعصاء الدولي لغلق 
التوازنات  سياسة  بسبب  »المقاتلين«  قضية 
ساخنة  مناطق  فــي  وموسكو  واشنطن  بين 
وتفجر اتهامات متبادلة حول دعم قاتلي الرئيس 

التشادي إدريس ديبي.
أنهت   ،5+5 المشتركة  العسكرية  اللجنة 
اجتماعها الرابع في سرت برئاسة رئيس المجلس 
المبعوث  وبحضور  المنفي،  محمد  الرئاسي 
تصورات  تقديم  دون  من  كوبيش  يان  األممي 
من  األجنبية  والقوات  المسلحين  إجــالء  حول 
البالد،  في  بنفوذهم  تمسكهم  سياق  في  ليبيا، 
مستفيدين من الضمانات الممنوحة لهم في ظل 
الملف األمني  السابقة. في حين يحتاج  الحكومة 
الجهود  وتوحيد  لحلحلة  الجنوبية  الحدود  على 
فرنسا  بين  التناقضات  تقلل  بينما  العسكرية، 
جهة  من  وروسيا  جهة،  من  المتحدة  والواليات 
إدريس  التشادي  الرئيس  أخرى منذ إعالن مقتل 

ديبي من فرص طردهم.
وبشكل مباشر قال السفير األميركي في ليبيا، 
الروس  المرتزقة  »بعض  إن  نورالند،  ريتشارد 
داخل  التشادية  المعارضة  دربوا  )فاغنر( هم من 

األراضي الليبية«.
هذه  على  رســمــي  ــي  روسـ صمت  ووســـط 
االجتماع  عالم  ــارع  س المتجددة،  االتهامات 
عبر  له  منشور  في  شوغالي  مكسيم  الروسي، 
االتهام  برد  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع 
بآخر يفيد بظهور معلومات تشير إلى أن تدريب 
المسلحين التشاديين جاء على أيدي متخصصين 
األميركية،  المتحدة  ــات  ــوالي وال فرنسا  مــن 
األمريكية  العسكرية  القيادة  بقصف  مستشهدا 
في  الليبية  مرزق  لمدينة  »أفريكوم«  أفريقيا  في 
26 سبتمبر 2019، والتي أسفرت عن القضاء على 

العشرات من المسلحين.
أضاف شوغالي الذي أفرجت عنه حكومة الوفاق 
السابقة منذ أشهر بعد سجنه في طرابلس خالل 
موجودة  المتحدة  الواليات  »كانت   :2019 مايو 
2011 وهي تعزز اآلن  ليبيا منذ عام  بالفعل في 
وجودها، وأنا على علم بمواقع الوحدات األمريكية 

في فزان وبرقة وطرابلس«.
وأكمل العالم الروسي بقوله: »ليس غريبا أن 
يكون للواليات المتحدة اتصال وثيق بالجماعات 
التي حاربت ديبي، كما هو الحال في أفغانستان 
من  المسلحة  الجماعات  إنشاء  يتم  أخرى،  ودول 
أميركيًا  المتحدة، ثم يتم تدميرها  الواليات  قبل 
أو  الميزانية،  شطب  الضروري  من  يكون  عندما 
في  الحال  كان  كما  عليها،  السيطرة  فقدان  عند 

الحرب ضد تنظيم القاعدة«.
وشدد شوغالي على أنه كما توقعت مؤسسة 
وقت  في  يرأسها،  التي  الوطنية،  القيم  حماية 
سابق، فإن حالة عدم االستقرار تنتشر حول ليبيا، 
أن  يجب  العربي  الربيع  »بعد  نظره  وجهة  ومن 

االنقالبات  من  بسلسلة  األفريقي،  الربيع  يبدأ 
والثورات، التي بدأت في تشاد مؤخرًا بعد اغتيال 

الرئيس إدريس ديبي«.
ريتشارد  حديث  بأن  الروسي  العالم  وزعــم 
نورالند مرة أخرى بأن »الروس ما زالوا في ليبيا، 
فاغنر،  وجود  حول  تدور  التي  للقصص  ورواياته 
المتحدة  الــواليــات  وجــود  على  للتغطية  تأتي 

وفرنسا على وجه التحديد في ليبيا«.
االتهامات  بدحض  قاموا  بأنهم  واستدرك 
جميع  أن  الحقائق  من  »تبين  بعدما  مرات،  عدة 
إما  أتت،  للروس  المزعوم  الوجود  حول  المزاعم 
الشبكات  على  الهوية  مجهولة  حسابات  من 
الطرابلسية  الدعاية  أدوات  أومن  االجتماعية، 

أوالتركية«.
وقال شوغالي: اسمحوا لي أن أذكركم أنه كان 
الوفاق  أن حكومة  لحقيقة  األعذار  عليهم تقديم 
الوطني الليبية جلبت أكثر من 20 ألف مقاتل من 

المناطق المضطربة في سوريا إلى ليبيا«.
موجه  بطلب  شــوغــالــي  مكسيم  ويختم 
توجّه  عــدم  سبب  يشرحوا  بــأن  لألمريكيين، 
محمد  تشاد،  في  والوفاق  التغيير  جبهة  رئيس 
دوما  يتوجه  بينما  مرة،  وال  موسكو  إلى  مهدي، 

إلى باريس.
وما يصعب من إنهاء ترحيل المرتزقة الروس، 
في  وموسكو  واشنطن  بين  التوازنات  سياسة 
الواليات  تمارس  فكما  ساخنة،  دولية  ملفات 
المتحدة والدول األوروبية على روسيا ضغوطا في 
مسبوق  غير  روسي  عسكري  انتشار  مع  أوكرانيا 
منذ العام 2014 على حدود هذه الدولة، تمارس 
موسكو ضغوطا متبادلة على الناتو على مستوى 
أحد  قيام  أن  ليبدو  ليبيا،  من  الجنوبي  جناحها 

األطراف بأي خطوة على إحدى الجبهات يمكن أن 
تدفع الطرف اآلخر إلى رد فعل مباشر.

وتثير التعقيدات في أوكرانيا قلقا من إتباع نهج 
أمريكي عسكري في حال فشل الخيار الدبلوماسي 
كان  وإن  الليبية،  األراضــي  من  »فاغنر«  إلخراج 

سفيرها قلل من إمكانية رحيل جميع المقاتلين إال 
بعد تشكيل حكومة وطنية بعد إجراء االنتخابات.

وزيــر  واشنطن  شريك  طالب  جهته،  مــن 
وحلفاءها،  بالده  واالس،  بين  البريطاني  الدفاع 
باالستعداد لمواجهة مرتزقة من شركة »فاغنر« 

أو  أوكرانيا  في  أخرى  وأماكن  ليبيا  في  الروسية 
سوريا أو جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما وافقت 
إيطالية  طائرات  حاملة  تجهيز  على  واشنطن 
اعتبره  ما  وهو   ،»35 »إف  طراز  من  بمقاتالت 
مراقبون تلويحا بخطوات عملية لمواجهة تمدد 

لحلف شمال  اليساري  الجناح  الروسي في  النفوذ 
األطلسي.

لورنزو  اإليطالي،  الدفاع  وزيــر  ألمح  أيضا 
جويريني إلى مشاركة روما في أي عملية عسكرية 
للناتو في ليبيا، وقال: »إيطاليا ستواصل تشجيع 
للتحالف  الجنوبي  بالجناح  االهتمام  من  المزيد 
أي  رأس  على  شك  بال  وستكون  األطلسي  عبر 

مبادرة يتم إطالقها لضمان االستقرار«.
وبدا التوجس الروسي واضحا من أي خطوات 
دوليين  مراقبين  فريق  نشر  بشأن  تستهدفها 
الــدولــي،  ــن  األم مجلس  مــن  بــقــرار  ليبيا  فــي 
غير  المرتزقة،  بملف  وثيقا  ارتباطا  والمرتبط 
أنها طالبت بصياغة أكثر وضوحا ودقة لتفويض 
مراقبي األمم المتحدة، وأن يكون شكل المراقبة 
الدولية »مقبوال من األطراف الليبية التي تلعب 
بيان  وفــق  العملية«،  هــذه  في  رئيسيا  دورا 

للخارجية الروسية.
وملف  تــشــاد  ــي  ف ــداث  ــ األح هيمنة  ومــع 
ليبيا  في  األجنبية  والقوات  األفارقة  المرتزقة 
على التطورات في المنطقة، أعلن مجلس األمن 
الدولي، تصويت أعضائه باإلجماع على مشروع 
مراقبة  آللية  المتحدة  األمم  دعم  يتناول  قرار 

وقف إطالق النار.
العام  األمين  من  اقتراحا  تضمن  المشروع 
اتفاق  تنفيذ  لمراقبة  دوليا  مراقبا   60 بنشر 
الليبية  األطراف  بين  الموقع  النار،  إطالق  وقف 
الماضي، ودعمه انسحاب جميع  23 أكتوبر  في 
دون  ليبيا  من  والمرتزقة  األجنبية  القوات 

تأخير.
ومع ذلك فإن روسيا ليست وحدها من تثير 
العسكري  التركي  التواجد  فهناك  التساؤالت، 
ليبية أبدت تشاؤمها  المثير لقلق أوساط  أيضا 
بسبب  موعدها؛  في  االنتخابات  ــراء  إج من 
األجنبية  القوات  باستمرار  مسؤولين  تمسك 

البالد. في 
نجالء  الــخــارجــيــة  وزيـــرة  تــوضــيــح  ــم  ورغـ
من  للمرتزقة  الكامل  الخروج  بشأن  المنقوش 
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  رد  فإن  ليبيا، 
مراجعة  أن  معلنا  سريعا،  جاء  المشري،  خالد 
من  ليست  السابق  في  أبرمت  التي  االتفاقيات 
الى  إشــارة  في  الحالية،  الحكومة  اختصاص 
المبرمة  واالقتصادي  األمني  التفاهم  مذكرتي 
قواعد  وبناء  تدريب  لها  اتاحت  التي  تركيا  مع 

عسكرية.
وبريطانيا  فرنسا  أكــدت  الثالثاء،  ــوم  وي
خالل  وإيطاليا  وألمانيا  المتحدة  والواليات 
ليبيا  إلــى  األمــمــي  المبعوث  عقده  اجتماع 
إجراء  بموعد  االلتزام  أهمية  كوبيش،  يان 
سحب  في  واإلســراع  موعدها،  في  االنتخابات 
المرتزقة والمقاتلين األجانب والقوات األجنبية 
النار،  ــالق  إط وقــف  التــفــاق  وفقا  ليبيا،  مــن 

وقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة.
مع  هاتفية  محادثات  كوبيش  أجرى  أيضا 
العامة  المخابرات  جهاز  يمثلون  مسؤولين 
روسيا  خارجية  وزير  نائب  جانب  إلى  المصرية، 
الناتو،  حلف  أمين  ونائب  بوغدانوف،  ميخائيل 
الوضع  معهم  بحث  حيث  جيوانا؛  ميرتشا 

والمنطقة. ليبيا  في  واألمني  السياسي 

السفير األميركي في ليبيا: 
»بعض المرتزقة الروس هم من 

دربوا المعارضة التشادية

مراجعة االتفاقيات التي أبرمت 
في السابق ليست من اختصاص 

الحكومة الحالية

إيطاليا ستواصل تشجيع املزيد من 
االهتمام باجلناح اجلنوبي للتحالف 

عبر األطلسي

� لورنزو جويريني � خالد املشري � ريتشارد نورالند

� فزان منطقة استراتيجية للغاية في ليبيا بسبب مواردها النفطية

� محمد ديبي

� إدريس ديبي

� ماكرون خالل حضوره جنازة ديبي

� محمد مهدي

السفير األميركي، قال صراحة، إن ما حصل في تشاد يشير 
ليبيا، و»خلق هيكلية  إنشاء جيش وطني« في  إلى »ضرورة 
عسكرية موحدة يمكنها أن تمسك بحدود ليبيا«، وذلك في 

حواره مع جريدة »الشرق األوسط« اللندنية.
غير  مفاجآت  يخلف  ليبيا  تعيشه  »ما  أن  أوضح  نورالند، 
محسوبة على الطريق، وما حصل أخيرا في تشاد مثال على 
الليبية  ذلك، فالعناصر التي كانت تعمل من داخل األراضي 
بعضهم تلقى تدريبا من مجموعة فاغنر، ومن الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير حفتر«. السفير األميركي لفت إلى أنه 
تحدث مع »رئيس الوزراء الدبيبة وهو يحضر لزيارته األولى إلى 
بنغازي، حيث سيتكلم مع حفتر« في إشارة إلى توحيد الجيش 
الليبي، وذلك قبل تأجيل الزيارة بسبب رفض استقبال طائرة 

الحكومة في بنغازي.
حفتر  سيتخذه  الذي  القرار  »ما  بقوله:  نورالند  وتساءل 
األمر  هذا  على  التفاوض  سيتم  المسألة؟  هذه  إلى  بالنسبة 
)توحيد القوات المسلحة(، ولكنني ال أستطيع التنبؤ بما ستسفر 
عنه، لكن األمر هنا ال ينحصر بالجيش الوطني الليبي، فهناك 
أيضا ميليشيات مسلحة في طرابلس، وهناك ضرورة عاجلة 

إليجاد هيكلية لشرطة وجيش وطنيين.
أفريقيا، أكد مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي، 
قلقه العميق إزاء تطورات الوضع في تشاد، والتهديد المحتمل 
لسالمة واستقرار منطقة الساحل، مرجعا تصاعد انعدام األمن 
إلى النزاع الليبي. المجلس، أعلن في بيان أصدره السبت »قلقه 
العميق«، إزاء تصاعد موجة العنف والعصيان والتمرد في تشاد، 
وما يصاحب ذلك من تصاعد انعدام األمن والتوترات السياسية 
في جميع أنحاء منطقة الساحل، فضال عن البلدان المجاورة، 
مضيفا أن كل ذلك نتيجة »عواقب النزاع في ليبيا، وتزايد وتيرة 
عمليات المتمردين والمقاتلين اإلرهابيين األجانب والمرتزقة، 

و انتشار األسلحة غير المشروعة«.
مجلس السلم واألمن اإلفريقي، شدد على الحاجة الماسة 
إلى إجراء تحقيق شامل في مالبسات وفاة الرئيس التشادي 
إدريس ديبي، من أجل تقديم الجناة إلى العدالة، »تحقيقا لهذه 
الغاية، طلب من مفوضية االتحاد األفريقي برئاسة التشادي 
موسى فقي محمد، أن تشكل على وجه السرعة بعثة رفيعة 
المستوى لتقصي الحقائق، بمشاركة أعضاء من مجلس السلم 
واألمن، لزيارة تشاد والتعامل مع السلطات التشادية بشأن 
جميع القضايا المتعلقة بهذا الوضع، من أجل دعم التحقيق 
في مقتل الرئيس الراحل، والتأكد من الجهود المبذولة إلعادة 
الدستورية، وتقديم تقرير إلى المجلس في غضون 15 يوما 
من إصدار هذا البيان«. المجلس األفريقي، دعا قوات الدفاع 
إلى  الوطنيين،  المصلحة  أصحاب  وجميع  التشادية  واألمن 
احترام الوالية الدستورية والنظام الدستوري، والشروع على 
وجه السرعة في عملية استعادة النظام الدستوري، وتسليم 

السلطة السياسية إلى حكومة مدنية.
بيان مجلس السلم األفريقي حذر من أن الوضع في تشاد 
يشكل تهديدا محتمال للسالم واالستقرار في هذا البلد، كما 
التابع  واألمن  السلم  وعقد مجلس  بأسرها،  وللقارة  لجيرانه 
لالتحاد األفريقي اجتماعه حول تشاد الخميس، لكنه انتظر 
مواراة الرئيس الراحل الثرى الجمعة؛ إلصدار بيانه، الذي يرى 
مراقبون أنه يكاد يقول »إن نصف حل أزمة تشاد يكمن في 
ليبيا، كما تمتلك نصف أسباب اشتعال الصراع«. ميدانيا، 
الثالثاء في معارك  قتل 12 جنديا تشاديا، و40 مسلحا، 
للجيش  موقع  على  متطرفون  شنه  هجوم  إثر  اندلعت 
التشادي في منطقة بحيرة تشاد، وفق تصريح محافظ 

المنطقة محمد فضول ماكاي.
وتزداد خطورة الوضع في تشاد بتحول بعض الجزر 
الصغيرة المأهولة في غرب بحيرة تشاد، إلى معاقل 
لجماعة »بوكو حرام« المتطرفة وتنظيم »داعش« في 

غرب أفريقيا، الذي انشق عنها، بحسب وكالة »فرانس برس«.
وحظر العسكريون الحاكمون في تشاد مظاهرات المعارضة 
والمجتمع المدني المقررة، الثالثاء؛ احتجاجا على »االنقالب« 
على  يده  لوضع  االنتقالي  العسكري  المجلس  نفذه  الــذي 
السلطة، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي، وذلك فق مرسوم 

أصدرته وزارة األمن العام اإلثنين.
المرسوم الذي يحمل توقيع سليمان أباكار أدوم، نص على 
التي  كانت تسميتها،  أيا  المظاهرات،  أو  المسيرات  أن »كل 
لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام 
العام، تحظر بشكل قاطع في مجمل األراضي الوطنية«، حسب 
»فرانس برس«. كان »الوفاق التشادي لحقوق اإلنسان«، طلب 
من ناشطيه »الخروج بشكل حاشد« للتظاهر ضد المجلس 
العسكري الذي وصفه بأنه »هيئة غير قانونية وغير شرعية 
ديكتاتورية  فرض  بوسعها  أن  تظن  التي  فرنسا  باركتها 
عسكرية جديدة على التشاديين«. وفور إعالن وفاة الرئيس 
إدريس ديبي، أمسك نجله محمد )37 عاما( بكامل السلطات 
على رأس مجلس عسكري، بعد أن أحاط نفسه بـ14 جنراال، من 
األوفياء لوالده، ووعد بإجراء »انتخابات حرة وديمقراطية« بعد 
18 شهرا، فيما دعت المعارضة والمجتمع المدني، إلى »عملية 

انتقالية بقيادة المدنيين«.

ماكرون يدين »القمع«
وألن فرنسا الالعب الدولي الرئيس في تشاد، فقد أبدت باريس 
انزعاجها من تطورات الوضع في تشاد، وقال الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الثالثاء، إن فرنسا تدين بشدة أعمال العنف 
التي تمارسها قوات األمن في تشاد ضد المتظاهرين، وفق 

»فرانس برس«.
جمهورية  رئيس  زيــارة  خالل  جاءت  ماكرون،  تصريحات 
االتحاد  رئيس  تشيسكيدي  فيليكس  الديمقراطية  الكونغو 
إلى باريس، وبعد مقتل شخصين في تشاد،  األفريقي حاليا 
حيث تنظم احتجاجات يحظرها الجيش ضد المجلس العسكري 

الذي جرى تنصيبه حديثا.
المجلس العسكري يرفض التفاوض مع المتمردين

تشاد  في  الحاكم  العسكري  المجلس  أعلن  السياق،  وفي 
رفضه التفاوض مع المتمردين، الذين أطلقوا قبل أسبوعين 
هجوما ضد العاصمة نجامينا، ويتهمهم الجيش بقتل الرئيس 

ديبي، خالل المعارك بين الطرفين.
في  قال  أغونا،  عزم  العسكري  المجلس  باسم  الناطق 
على  »السيطرة  على  عازمون  العسكريين  إن  األحــد،  بيان 
في  تشاد  مساعدة  المجاورة  النيجر  من  طالبا  المتمردين«، 

»القبض على زعيم جبهة التناوب والوفاق في تشاد )فاكت( 
محمد مهدي«، حسب »فرانس برس«. أغونا أكد أن »الوقت 
ليس للوساطة وال للتفاوض مع الخارجين عن القانون، وندعو 
النيجر إلى التعاون والتضامن من أجل تسهيل القبض على 
القوات  واتهمت  العدالة«.  إلى  وإحالتهم  الحرب  مجرمي 
التشادية، األحد، المتمردين ال سيما زعيمهم بالفرار إلى أراضي 
»فرانس  مع  هاتفي  اتصال  في  أكد  مهدي،  أن  غير  النيجر، 
برس«، أنه ما زال في تشاد، وتحديدا في محافظة كانيم في 
المنطقة المحاذية للنيجر على مسافة نحو 400 كلم شمال 

العاصمة نجامينا.
زعيم المتمردين يؤكد استعداده لوقف إطالق النار

لوكالة   ، التشاديين  المتمردين  زعيم  أعلن  المقابل،  في 
النار  إطــالق  بوقف  االلتزام  استعدادهم  بــرس«  »فرانس 
المتمردين  زعيم  وقال  إلى حل سياسي.  التوصل  وتأييدهم 
محمد مهدي رئيس »جبهة التناوب والوفاق في تشاد«، في 
اتصال هاتفي مع »فرانس برس«: »أكدنا استعدادنا االلتزام 
بهدنة، بوقف إطالق النار، لكن الجيش التشادي ما زال يقصف 
قواتنا«. ورد الناطق باسم المجلس العسكري االنتقالي عزم 
نقصفهم،  السبب  ولهذا  متمردون  »إنهم  أغونا:  برماندوا 
نحن نخوض حربا، هذا كل شيء«. كان الجيش التشادي أعلن 
في مطلع األسبوع الجاري أنه دمر رتال للمتمردين وقتل 300 
منهم، وفي اليوم التالي، أعلن الناطق باسم الجيش مفاجأة 
مدوية بإعالنه أن الرئيس إدريس ديبي، توفي متأثرا بجروح 
أصيب بها في الجبهة في الشمال خالل قيادته معارك ضد 
المتمردين. وأصبح محمد نجل الرئيس الراحل ديبي، وهو قائد 
الحرس الجمهوري، رجل تشاد القوي الجديد على رأس مجلس 
هذا  قاطع  بشكل  المتمردون  رفض  فيما  انتقالي،  عسكري 

االنتقال، وأعلنوا نيتهم السير إلى العاصمة نجامينا.
باهيمي باداكي رئيسا للوزراء

وعين المجلس العسكري االنتقالي التشادي، باهيمي باداكي 
األحــزاب  قــادة  أحد  وهو  االنتقالية،  للحكومة  رئيسا  ألبير 

السياسية المقربة من الرئيس الراحل.
وحل باهيمي باداكي، ثانيا في نتائج االنتخابات األخيرة، 
بنسبة أكثر من 10 %، التي فاز بها الرئيس الراحل قبل مقتله 
»فرانس  بحسب  البالد  شمال  المتمردين  مع  مواجهة  في 
برس«. والتقى رئيس الوزراء الجديد رئيس المجلس العسكري 
االنتقالي، محمد إدريس ديبي إتنو، عقب أيام فقط من إعالن 
وفاة ديبي األب، مع رؤساء الوزراء السابقين، ضمن المشاورات 
التي أجراها ديبي االبن مع الشخصيات السياسية المرجعية في 
البالد. كانت األحزاب السياسية المعارضة، طلبت وساطة دول 
الساحل الخمس، لدى لقائها رئيس النيجر ونظيره الموريتاني 
بتعيين رئيس وزراء توافقي يحظى بقبول األغلبية، حسب أحد 

شروطها للحوار الشامل مع المجلس العسكري االنتقالي.
ثالثون عاما من حكم »ديبي«

بقبضة  عاما  لثالثين  البالد  إتنو  ديبي  إدريس  وحكم 
اإلثنين  التشادية،  الرئاسة  بحسب  وتوفي  حديد،  من 
الجبهة  خط  على  بها  أصيب  بجروح  متأثرا  عاما،   68 عن 
وهم  المتمردون،  هؤالء  وتوعد  المتمردين.  مواجهة  في 
باستئناف  عليهم،  تغلب  إنه  الجيش  يقول  الذين  أنفسهم 
في  الراحل  الرئيس  جنازة  وحضر  نجامينا.  على  هجومهم 
نجامينا أكثر من عشرة رؤساء دول في مقدمتهم الرئيس 
الساحل،  دول  في  ونظراؤه  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
للحفاظ  العسكري  للمجلس  دعمهم  بتقديم  وعدوا  الذين 
ضد  المعركة  في  االستراتيجي  حليفهم  »استقرار«  على 

المتطرفين في المنطقة.
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● مسن يتلقى لقاح كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس

● إقبال »كبير« على التطعيم ضد »كورونا« في صبراتة، 24 أبريل 2021. )مركز مكافحة األمراض(

● االنتخابات البلدية كانت بروفة لالنتخابات الوطنية العامة في ديسمبر المقبل

● السفير األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند

● موظفان في القطاع الطبي يشرحان لمواطنة إجراءات تلقي لقاح كورونا

واشنطن تشدد على الحاجة إلى حكومة دائمة

ليبيا  في  المسجلة  اإلصابة  معدالت  استقرت 
هذا األسبوع، مقارنة مع أرقام حصيلة اإلصابات 
المسجلة في المدن والمناطق الليبية األسبوع 
الماضي، وفق بناتات المركز الوطني لمكافحة 
الوطنية  الحملة  انطلقت  فيما  األمراض، 
في  إقباال  وشهدت  الفيروس،  ضد  للتطعيم 
ألف   60 تطعيم  تم  حيث  عدة؛  ليبية  مدن 

شخص حتى اآلن.
لمكافحة  الوطني  المركز  بيانات  وحسب 
بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  وصل  األمراض، 
إلى 176 ألفا و701 حالة، منها 11 ألفا و494 
و3019  متعافيا،  و188  ألفا  و162  نشطة، 
متوفيا، منذ بدء انتشار الوباء في البالد مارس 

.2020
إصابة   447 تسجيل  الوطني  المركز  وأعلن 

جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثالثاء.
وتماثل للشفاء 512 مصابا، في حين توفي 
تسعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 

األربعاء.
2412 عينة موزعة كالتالي:  المركز  وتسلم 
طرابلس  المجتمع  لصحة  المرجعي  المختبر 
 82 الطبي  بنغازي  مركز  ومختبر  عينة،   500
الحيوية  التقنيات  بحوث  مركز  ومختبر  عينة، 
الوطني  المركز  فرع  ومختبر  عينة،   1035
مصراتة 99 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني 
سبها 69 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 
الزاوية  الوطني  المركز  فرع  ومختبر  عينة،   73

الليبي  للملف  واشنطن  أعطتها  كبرى  أولوية 
خالل األيام األخيرة مع تركيز السفير األميركي 
من  عدد  على  نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى 
في  الليبية  االنتخابات  إتمام  أبرزها  القضايا، 
العام  من  ديسمبر   24 في  المقررة  موعدها 
المشتعل في تشاد  الوضع  إلى  الجاري، إضافة 
تمرير  جانب  إلى  الليبيين،  على  يؤثر  والذي 

ميزانية حكومة الوحدة الوطنية.
األخيرة  تصريحاته  خالل  ركز  نورالند 
ومباحثاته مع عدد من الفاعلين في ليبيا على 
االنتخابات في موعدها، معتبرا  بإتمام  تفاؤله 
أن ما تشهده البالد من تقدم سياسي وتوقف 
إلطالق النار والنزاع المسلح أمر أشبه بمعجزة، 
الوصول  في  مهم  دور  األممية  للبعثة  كان 

إليها.
النواب  مجلس  رئيس  مع  السفير  وتحدث 
بشأن  المحرز  »التقدم  حول  صالح  عقيلة 
االنتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية«. 
وخالل مداخلة هاتفية أجراها من لندن بداية 
مجلس  رئيس  بـ»عزم  رحب  الجاري  األسبوع 
في  الوطنية  االنتخابات  إلجراء  الراسخ  النواب 
موعدها المحدد«. كما رحب بـ»التقدم المحرز 
لتسهيل  وقانونية  دستورية  قاعدة  إيجاد  نحو 

هذه االنتخابات«.
من جانبه، قدم صالح إحاطة حول مستجدات 
من  التي  الميزانية  الستكمال  المفاوضات 
الملحة  الوطنية  االحتياجات  »معالجة  شأنها 

والفورية«.
القانونية  اآللية  حول  نقاشات  وتدور 
 24 انتخابات  إجراء  سيتم  التي  والدستورية 
مهلة  وجود  مع  عليها،  بناء  المقبل  ديسمبر 
على  الستقرار  المقبل  يوليو  من  األول  حتى 
هذه اآللية، إلجراء االنتخابات في موعدها دون 

تأجيل.
أعضاء  صوت  فقد  الميزانية،  يخص  وفيما 
مجلس النواب، الثالثاء الماضي، باألغلبية على 
الحكومة  إلى  الميزانية  قانون  مشروع  إعادة 

للتعديل.
خالل  تشاد  في  األحداث  السفير  تناول  كما 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  مع  مكالمة 
جميع  توحيد  ضرورة  مؤكدا  الكوني،  موسى 

الكفرة  الوطني  المركز  فرع  ومختبر  عينة،   62
أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 

أربع عينات.
الجمعة  سوق  بلدية  مختبر  إلى  وُأرسلت 
 23 طرابلس  النفط  منصة  ومختبر  عينة،   84
 20 سرت  الوطني  المركز  فرع  ومختبر  عينة، 
عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا تسع 
الحيوية  التقنيات  بحوث  مركز  ومختبر  عينات، 
مصراتة  مركز  ومختبر  عينة،   71 الزنتان  فرع 
إدارة  الطبي  والمختبر  عينة،   242 الطبي 

العناصر العسكرية الليبية في هيكل واحد.
جميع  توحيد  إلى  الملحة  الحاجة  إلى  وأشار 
السيطرة  من  يمكن  بما  العسكرية  العناصر 
الليبية،  السيادة  وحماية  البالد  حدود  على 
الهياكل  في  الرئاسي  المجلس  بأهمية  منبها 

السياسية المتطورة.

معجزة االتفاق السياسي
نورالند اعتبر أيضا أن ليبيا شهدت تطورات 
منذ  »معجزة«  بمثابة  تكون  تكاد  جدا  مهمة 
على  االتفاق  تم  عندما  الماضي،  العام  أواخر 
وقف النار بين الطرفين المتقاتلين. وقال خالل 
»النزاع  إن  األوسط«  »الشرق  جريدة  مع  حوار 
الليبيون  وبدأ  كبير،  حد  إلى  توقف  المسلح 
الطبيعية  حياتهم  استعادة  على  يركزون 
الكهرباء،  مثل  األساسية  الخدمات  وتأمين 

والتصدي لـ)كوفيد - 19(«.
يمكن  التي  السياسية  »العملية  أن  وأضاف 
المدى  على  األشياء  هذه  تحقيق  خاللها  من 
األطول تم وضعها على العجلة من قبل، لكنها 

تحركت بعد وقف النار في شكل مميز«.
الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  أن  وأوضح 

الخدمات الصحية بني وليد 35 عينة.
ويوم اإلثنين أعلن المركز الوطني لمكافحة 
األمراض تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس 
 516 للشفاء  تماثل  فيما  المستجد،  كورونا 
حسب  آخرون،  خمسة  توفي  بينما  مصابا، 
التواصل  موقع  في  صفحته  على  المركز  بيان 

االجتماعي »فيسبوك«.
وتسلم المركز 3007 عينات موزعة كالتالي: 
طرابلس  المجتمع  لصحة  المرجعي  المختبر 
 166 الطبي  بنغازي  مركز  ومختبر  عينة،   594

صلبا«،  يكن  »لم  لكنه  حقيقيا«  »إنجازا  كان 
التزاوج  خالل  من  العملية  هذه  »تمت  قائال: 
بين قيادة الليبيين أنفسهم وبمبادرتهم، لكن 

تم تسهيلها من األمم المتحدة«.
ولفت إلى دور رئيس البعثة األممية السابق 
ستيفاني  ونائبته  سالمة،  غسان  ليبيا  في 
العجلة،  على  العملية  هذه  وضع  في  ويليامز 
الحالي  البعثة  رئيس  اآلن  الدور  يواصل  بينما 

يان كوبيش.
إلى  تهدف  عملية  أمام  اآلن  »نحن  وتابع: 
إجراء االنتخابات في 24 ديسمبر، فيما تحظى 
الدولي،  المجتمع  معظم  بدعم  العملية  هذه 
قراره  في  الدولي  األمن  مجلس  عنه  عبر  كما 

الذي تبناه في وقت سابق من هذا األسبوع«.
معقول؛  حد  »إلى  متفائل  أنه  على  وشدد 
فالعملية الجارية حققت حتى اآلن نتائج فاجأت 
كثيرين، وأعتقد أن هناك مَن سيحاول عرقلة 
إجراء االنتخابات، لكنني مستعد ألن أفاجأ بأن 

هذه العملية ستنجح«.
نجاح  ضمان  يستطيع  ال  أنه  واعتبر 
هو  أهمية  األكثر  العامل  »ولكن  االنتخابات، 
يكفي  فال  تحصل،  أن  يريدونها  الليبيين  أن 

الحيوية  التقنيات  بحوث  مركز  ومختبر  عينة، 
870 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 
الوطني سبها  المركز  فرع  عينة، ومختبر   140
 61 زليتن  المرجعي  المركز  ومختبر  عينة،   55
 56 الزاوية  الوطني  المركز  فرع  ومختبر  عينة، 
عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 
200 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 

خمس عينات.
فرع  مختبر  إلى  أرسلت  ذاته،  اليوم  وفي 
ومختبر  عينات،  خمس  طبرق  الوطني  المركز 
ومختبر  عينة،   157 الجمعة  سوق  بلدية 
مصحة النفط طرابلس 24 عينة، ومختبر فرع 
40 عينة، ومختبر مركز  الوطني سرت  المركز 
المركز  فرع  ومختبر  عينة،   17 الطبي  سبها 
29 عينة، ومختبر فرع المركز  الوطني أجدابيا 
مركز  ومختبر  عينة،   24 ترهونة  الوطني 
الطبي  والمختبر  عينة،   239 الطبي  مصراتة 
عينة،   42 وليد  بني  الصحية  الخدمات  إدارة 
طرابلس  جامعة  البشري  الطب  كلية  ومختبر 
زوارة  الوطني  المركز  282 عينة، ومختبر فرع 

عينة واحدة.
 467 تسجيل  األحد،  يوم  حصيلة  وشملت 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما 

حاجة  فهناك  موقتة،  حكومة  لديك  يكون  أن 
لحكومة كاملة الصالحيات تستطيع أن تسترجع 
من  وتتخلص  الترابية  ووحدتها  ليبيا  سيادة 
القوات األجنبية، والطريق لتحقيق ذلك يكون 

عبر االنتخابات«.

وضع الجماعات المسلحة
المسلحة،  الجماعات  وضع  يخص  وفيما 
تم  استراتيجية  هناك  أن  إلى  نورالند  لفت 

توفى  حين  في  مصابا،   517 للشفاء  تماثل 
تسعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته 

في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
الوطني  المركز  أعلن  الماضي،  والسبت 
إصابة   534 تسجيل  األمراض  لمكافحة 
حالة  و530  ليبيا،  عموم  في  كورونا  بفيروس 

شفاء و49 وفاة بالفيروس.
من  عينة   2762 تلقى  أنه  المركز،  وأوضح 
مختبراته المعملية لفحصها، أظهرت التحاليل 
 534 إصابة  تأكدت  فيما  عينة،   2228 سلبية 

حالة منها 424 جديدة و110 مخالطين.
الوطني  المركز  أعلن  فقد  الجمعة،  يوم  أما 
لمكافحة األمراض، تسجيل 536 إصابة جديدة 
حالة   483 إلى  إضافة   ،» »كورونا  بفيروس 
شفاء، و11 حالة وفاة جراء الوباء خالل الساعات 

الـ24 الماضية.
وقال المركز، في بيانه المنشور على صفحته 
 2665 تسلم  إنه  السبت،  »فيسبوك«  بموقع 
ليتبين  »كورونا«،  فيروس  عن  للكشف  عينة 
سلبية 2129 عينة، وإيجابية 536 عينة بنسبة 

%20.1 من الحاالت المفحوصة.

حمالت التطعيم
كورونا،  فيروس  التطعيم ضد  وعلى صعيد 
عبد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أعلن 
ألف   400 من  أكثر  استيراد  الدبيبة،  الحميد 
مواطن  ألف   60 وتطعيم  »كورونا«  ضد  لقاح 

حتى اآلن.
اجتماع  في  كلمته  خالل  الدبيبة،  وتابع 
أن  الثالثاء،  الثالث،  العادي  الوزراء  مجلس 
ليبيا  ستصل  اللقاح  من  أخرى  شحنات  هناك 

بحكومة  الوزراء  رئيس  قيادة  تحت  وضعها 
السابقة( فائز السراج، ووزير  )الحكومة  الوفاق 
أجل  من  باشاغا،  فتحي  السابق  الداخلية 
الليبي  الغرب  في  المسلحة  الجماعات  توحيد 
حصل  أنه  »واضح  لكن  الحكومة،  مظلة  تحت 
إلى  السلطة  انتقال  تجميد« االستراتيجية، مع 
عبدالحميد  بقيادة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

الدبيبة.
وأكد أن االستراتيجية ما زال يجري إعدادها 
وقوامها »تحديد تحديد الميليشيات المختلفة 
التي يمكن جلبها لالنضمام إلى الحكومة، وأي 
جماعات هناك عالمات استفهام حولها وما إذا 
كان يمكن ضمها أم ال، وأي جماعات ال يمكن 
أن تكون جزءا من هذه العملية، وهذا ما سماه 

باشاغا نظاما أحمر، برتقاليا وأصفر«.
جلبهم  يجب  الذين  »هؤالء  أن  على  وشدد 
لالنضمام إلى القوات الحكومية، ينضمون في 
شكل فردي وليس كمجموعات، وكل فرد يجب 
يرتكب  لم  أنه  من  للتأكد  للفحص  يخضع  أن 
لكن  المبدأ  هو  هذا  رهيبة،  حقوقية  إساءات 
كبيرا  تحديا  سيكون  التنفيذ  موضع  وضعه 

وسيأخذ وقتا«.
ستجرى  مفاوضات  هناك  أن  إلى  نوه  كما 
األيام المقبلة حول توحيد المؤسسة العسكرية 
الوحدة  حكومة  رئيس  أن  مضيفا  ليبيا،  في 
حول  سيتحدث  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
المشير  العامة  القيادة  قوات  قائد  مع  األمر 

خليفة حفتر.
الوطني  بالجيش  ينحصر  »ال  وواصل: 
في  مسلحة  ميليشيات  أيضا  فهناك  الليبي.. 
طرابلس. وهناك ضرورة عاجلة إليجاد هيكلية 
الحاجة  لشرطة وجيش وطنيين، فالناس تقدر 

إلى هذا األمر«.
قال:  تشاد،  في  يحدث  ما  وبخصوص 
ذلك،  على  مثال  تشاد  في  أخيرًا  حصل  »ما 
فالعناصر التي كانت تعمل من داخل األراضي 
)مجموعة  من  تدريبًا  تلقى  بعضهم  الليبية 
)بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  ومن  فاغنر(، 

المشير حفتر(«.
سيتخذه  الذي  القرار  »ما  نورالند:  وتساءل 
سيتم  المسألة؟  هذه  إلى  بالنسبة  حفتر 
القوات  )توحيد  األمر  هذا  على  التفاوض 
المسلحة(، لكنني ال أستطيع التنبؤ بما ستسفر 
عنه. لكن األمر هنا ال ينحصر بالجيش الوطني 

في  وانطلقت  المقبلة.  القريبة  المدة  في 
التطعيم  حملة  األربعاء،  مساء  من  التاسعة 
المراكز  في  المستجد«  »كورونا  فيروس  ضد 
إدارة  أعلنت  ما  على  طبرق،  بمدينة  الصحية 

الخدمات الصحية بالمدينة.
ضمن  تأتي  الحملة  إن  اإلدارة،  وقالت 
لمكافحة  الوطني  والمركز  الصحة  وزارة  خطة 
وعيادات؛  مراكز  تسعة  في  وتنطلق  األمراض، 
حسب  التطعيم  الطبية  الفرق  ستباشر  حيث 

القوائم المرسلة من المنظومة.
وشملت المراكز والعيادات كال من: »الرعاية 
المنارة،  عيادة  ومقرها  طبرق  األولية  الصحية 
مركز  الجهاد،  عيادة  المجمعة،  المختار  عيادة 
طبرق  مركز  درنة،  باب  والطفولة  األمومة 
المركز  كمبوت،  القروي  المستشفى  الطبي، 
بالخاثر،  الصحي  المركز  الزيتون،  باب  الصحي 

المركز الصحي قصر الجدي«.
للتطعيمات  المركزية  اللجنة  رئيس  ودعا 
ببلدية طبرق، عبدالمنعم اسويكر، المواطنين 
في  أسمائهم  بتسجيل  اإلسراع  ضرورة  إلى 
على  الحصول  بهدف  التسجيل  منظومة 

التطعيم في أسرع وقت.
كانت حمالت التطعيم في طرابلس وبنغازي 
المدن  ومعظم  وليد  وبني  وسرت  وسبها 

الليبية انطلقت بداية األسبوع الجاري.
الصحة  وزارة  أعلنت  سابق،  وقت  وفي 
ألف   101 وصول  الوطنية،  الوحدة  بحكومة 
كورونا،  لفيروس  مضاف  لقاح  جرعة  و250 
طرابلس،  إلى  الروسية  سبوتنيك  شركة  من 
وهي أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى 

البالد.

في  مسلحة  ميليشيات  أيضا  فهناك  الليبي، 
هيكلية  إليجاد  عاجلة  ضرورة  هناك  طرابلس. 

لشرطة وجيش وطنيين«.

االستعداد لالنتخابات
رئيس  مع  نورالند  بحث  أبريل،  أوائل  وفي 
عماد  الدكتور  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
السايح، تونس العاصمة، آخر المستجدات حول 
التخطيط الجاري لالنتخابات الوطنية المنتظرة 

في 24 ديسمبر.
استكمالها  تم  التي  االستعدادات  ووصف 
العالية  بالكفاءة  »اتسمت  بأنها  اآلن  حتى 
بها  نفذت  والتي  والحياد،  واالستقاللية 
مهامها  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
في  التاريخي  الحدث  لهذا  استعدادا  الفنية، 

الحياة السياسية الليبية«.
وأكد السفيرة األهمية التي توليها الواليات 
قاعدة  حول  اتفاق  إلى  للتوصل  المتحدة 
دستورية قابلة للتطبيق والقوانين االنتخابات 
يوليو   1 بحلول  الالزمة  والبرلمانية  الرئاسية 
2021، حتى تتمّكن المفوضية من االستعداد 

بشكل مناسب الستحقاقات ديسمبر المقبل.
المتحدة،  الواليات  نظر  وجهة  »من  وتابع: 
التوصل  قادر على  النواب غير  إذا كان مجلس 
إلى توافق في اآلراء بشأن هذه القضايا، فإنه 
الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  على  يتعين 
حتى  الطريق،  لخارطة  وفقا  بدوره  االضطالع 
يُمكن إجراء االنتخابات وفقا للموعد المحدد، 
السياسي  الحوار  منتدى  في  عليه  والمتفق 

الليبي«.
تأمين  أهمية  والسايح  نورالند  وناقش 
المدني  للمجتمع  مساحة  وإتاحة  االنتخابات، 
الناخبين،  توعية  أنشطة  في  للمشاركة 
بحمالتهم  القيام  من  المرشحين  وتمكين 

االنتخابية بحريّة.
الواليات  أن  إلى  األميركي  السفير  ولفت 
لجميع  الكاملة  المشاركة  تدعم  المتحدة 
ذوي  ومن  ونساء،  رجاال  المؤهلين  الناخبين 
المكونات  وأعضاء  الخاصة،  االحتياجات 
»تثمن  مضيفا:  سواء،  حد  على  الثقافية، 
المفوضية  مع  شراكتنا  المتحدة  الواليات 
مؤسسة  باعتبارها  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
انتخابات  مستقلة وقادرة، وهي تستعد إلجراء 

حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا«.

استقرار معدالت اإلصابة بكورونا.. وإقبال على التطعيم في ليبيا

تفاؤل أميركي بإجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها

القاهرة ـ طرابلس ـ الوسط

طرابلس، طبرق، القاهرة- الوسط

الدبيبة: استيراد 400 ألف 
لقاح.. وتطعيم 60 ألف شخص

»الوطني لمكافحة األمراض«: 176 ألفا و701 إصابة منها 11 ألفا و494 نشطة.. وتعافي 162 ألفا و188 مصابا و3019 متوفى

السفير األميركي لدى ليبيا: ما يحدث في ليبيا من توافق سياسي »معجزة«.. واتصاالن من نورالند مع عقيلة صالح والكوني لبحث الميزانية وأحداث تشاد
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هي  النقدية  السيولة  مشكلة  تزال  ال 
اهتمام  يشغل  الذي  األساسي  الهاجس 
الكبير،  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ 

منذ عدة أسابيع.
مع  اجتماعا  الماضي،  الثالثاء  عقد،  الكبير 
وعائشة  قنان  سالم  النواب  مجلس  عضوي 
ليبيا  مصرف  خطة  فيه  ناقش  شالبي، 
وتوصيلها  السيولة  مشكلة  حل  في  المركزي 

ليبيا. إلى كل مناطق 
محافظ  عقد  الجاري،  أبريل   19 ويوم 
المصرف المركزي اجتماعا مع إدارات مصارف 
والتجاري  والصحارى  والوحدة،  الجمهورية، 
جرى  ما  وبحث  أفريقيا،  وشمال  الوطني، 

السيولة. بملف  يتعلق  فيما  تنفيده 
المصارف،  إدارات  مع  الكبير  لقاء  وخالل 
أنه  على  المركزي  المصرف  محافظ  شدد 
ال  التي  المصارف  على  عقوبات  سيفرض 

عليها. المتفق  بالخطة  تلتزم 
المركزي  المصرف  جدد  بيان،  وحسب 
للمصارف  الكامل  الدعم  لتقديم  استعداده 
في  تواجهها  التي  األمنية  الصعوبات  بشأن 

الليبية كافة. المدن  إلى  العملة  نقل 
»التسريع  المصارف  من  الكبير  وطلب 
اإللكتروني  الدفع  آليات  تطوير  عملية  في 
للزبائن،  المصرفية  الخدمات  وتوفير 
عدم  بشأن  ترد  التي  الشكاوى  ومعالجة 
من  الصكوك  دفتر  على  الزبائن  حصول 
تحويل  تسريع  على  المصارف  وحث  فروعها، 

شهد األسبوع الجاري نشاطا ملحوظا للمجلس 
المنفي،  محمد  برئاسة  الليبي،  الرئاسي 
ونائبيه موسى الكوني، وعبداهلل الالفي؛ حيث 
اجتماعات،  عدة  ونائباه  المجلس  رئيس  عقد 
مع  الماضي  الثالثاء  المنفي  اجتماع  منها 
 ،5+5 المشتركة  العسكرية  المجموعة  أعضاء 
بمدينة  واغادوغو  قاعات  مجمع  في  بمقرها 

سرت.
التحديات  أهم  ناقش  المجلس  رئيس 
مثنيا  العسكرية،  اللجنة  عمل  تواجه  التي 
بيان  حسب  النار،  إطالق  وقف  في  دورها  على 

المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي.
العسكرية  اللجنة  أعضاء  مع  تباحث  المنفي 
ومدى  الساحلي  الطريق  فتح  مسألة  »حول 
جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء 
اللوجستية  التجهيزات  ناحية  من  الطريق  فتح 
واالستيقافات األمنية وإزالة األلغام، مشيرا إلى 

تخصيص مبلغ لدعم العملية«.
أكدت  المشتركة »5+5«  العسكرية  اللجنة 

أن »فتح الطريق في مراحله النهائية«.
رئيس  واصل  طبرق،  إلى  سرت،  ومن 
نشاطه،  المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس 
العسكرية  اللجنة  اجتماعات  حضوره  عقب 
طبرق  في  المنفي  وعقد   ،5+5« المشتركة 
عدد  مع  واالجتماعات  اللقاءات  من  سلسلة 
األعيان  من  وعدد  المحليين  المسؤولين  من 

والحكماء في المنطقة.

كوبيش مستاء
يان  األممي  المبعوث  نوه  جهته،  من 
فتح  في  التأخير  من  »استياء  إلى  كوبيش 
إزالة  في  اإلسراع  على  وحث  الساحلي  الطريق 
خالل  وذلك  الشأن«،  هذا  في  المعوقات  كل 
 ،)5+5( المشتركة  العسكرية  اللجنة  استقبال 

الثالثاء، للمبعوث األممي في سرت.
التقى  كوبيش،  يان  األممى  المبعوث 
الرئاسي  المجلس  نائبي  التالي  اليوم  في 
لمناقشة فتح  الكوني؛  الالفي وموسى  عبداهلل 
الطريق الساحلي وسحب المرتزقة والمقاتلين 

األجانب.
طرابلس،  في  عقد  الذي  األربعاء  اجتماع 
على  وأثره  اإلقليمي  األمني  »الوضع  بحث 
تنفيذ  في  المحرز  والتقدم  ليبيا  في  االستقرار 
الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق  خارطة 
ال  النار،  إطالق  وقف  واتفاق  الليبي  السياسي 
إلى  باإلضافة  الساحلي،  الطريق  فتح  سيما 
وكذلك  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  سحب 
بيان  وفق  االنتخابات«،  إلجراء  التحضيرات 

للبعثة األممية.
العليا  المفوضية  بإنشاء  كوبيش  ورحب 
وإدماج  تعيين  على  وحث  الوطنية،  للمصالحة 
المفوضية،  قيادة  في  ذلك  في  بما  النساء 
مصالحة  لتحقيق  المتحدة  األمم  دعم  وعرض 
والعدالة  الحقوق  على  وقائمة  شاملة  وطنية 

االنتقالية.
االنتخابات  إجراء  أن  على  شدد  كوبيش 
األهمية  بالغ  »أمر  ديسمبر   24 في  الوطنية 
والديمقراطية  الوحدة  نحو  ليبيا  النتقال 
النواب  مجلس  مطالبا  واالزدهار«،  واالستقرار 
الشعب  تطلعات  مستوى  إلى  بـ»االرتقاء 
الليبي واإلسراع في استكمال اإلطار الدستوري 

والقانوني الالزمين«.
األممي  للمبعوث  أكدا  والالفي  الكوني 
البالد  في  األمنية  األجهزة  توحيد  »ضرورة 
أقرها  التي  الطريق  خارطة  تنفيذ  أجل  من 
الليبي، خصوصا إجراء  السياسي  الحوار  ملتقى 
بدعم  مطالبين  ديسمبر«،   24 في  االنتخابات 
األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  لسحب  دولي 

والقوات األجنبية من ليبيا.
المصالحة  إن  األممية  البعثة  وقالت 
وسيتم  الرئاسة  أولويات  من  »تبقى  الوطنية: 

المفوضية  خالل  من  العملية  هذه  تنفيذ 
إنشاؤها  تم  التي  الوطنية  للمصالحة  العليا 
واألمم  األفريقي  االتحاد  مع  وبالتعاون  حديثا 

المتحدة«.

الوضع العسكري
العسكرية  اللجنة  اجتماع  مع  وبالتزامن 
سرت  في  عقد  الذي   ،»5+5« المشتركة 
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  برئاسة 
العامة  األركان  رئيس  من  كل  قدم  المنفي، 
أول ركن محمد  الفريق  للجيش في طرابلس، 
طرابلس،  العسكرية  المنطقة  وآمر  الحداد، 
المنطقة  وآمر  مروان،  عبدالباسط  اللواء 
الجويلي،  أسامة  اللواء  الغربية  العسكرية 
للجيش  األعلى  القائد  إلى  إحاطة  الثالثاء، 
المجلس  رئيس  نائبي  في  ممثال  الليبي 
الالفي،  وعبداهلل  الكوني،  موسى  الرئاسي، 
المنطقة  في  الحالي  العسكري  الوضع  حول 

الغربية.
الرئاسي،  للمجلس  اإلعالمي  المكتب 
القادة  مع  والالفي  الكوني  اجتماع  أن  أعلن 
ومروان  الحداد  خالله  قدم  العسكريين، 
والجويلي »إحاطة شاملة عن الوضع العسكري 

التنظيمية  بالنواحي  يتعلق  ما  وكل  الحالي 
لعمل المناطق والوحدات العسكرية«.

األعلى  القائد  أن  أوضح  اإلعالمي  المكتب 
القيادات  مع  أيضا  ناقش  الليبي  للجيش 
تهريب  موضوع  الغربية  بالمنطقة  العسكرية 
والجهود  الشرعية،  غير  والهجرة  الوقود 

المبذولة للقضاء عليها وتجفيف منابعها.
الجهات  كل  دعم  على  التأكيد  »تم  أضاف: 
الوقود  تهريب  عمليات  بمكافحة  المختصة 
التي تستنزف مقدرات البالد، وكذلك مساعدة 
بالحد  المعنية،  واألمنية  العسكرية  األجهزة 
على  والقبض  الشرعية،  غير  الهجرة  من 

عصابات الجريمة المنظمة«.

الجيش  قيادات  سفر  يحظر  »الرئاسي« 
»دون إذن«

الرئاسي  المجلس  قرر  نفسه،  السياق  في 
 19 اإلثنين  للجيش  األعلى  القائد  بصفته 
جميع  على  الخارج  إلى  السفر  »حظر  أبريل 
بالجيش  القيادية  المناصب  شاغلي  الضباط 
من  مسبق  إذن  على  الحصول  بعد  إال  الليبي، 

القائد األعلى مهما كانت دواعي السفر«.
القرار، أكد أن »من عداهم من العسكريين 
االستخبارات  إدارة  من  الموافقة  تكون 

العسكرية وفًقا لإلجراءات المعمول بها«.
أن »بعض  إلى  األنظار  لفتت  القرار  حيثيات 
والخارج  بالداخل  لقاءات  عقدوا  الضباط 
المرئي  اإلعالم  وسائل  أمام  الظهور  أو 
طابع  ذات  بتصريحات  واإلدالء  والمسموع 
سياسي دون إذن من القائد األعلى، مما يعتبر 

الليبي،  للجيش  األساسية  المهام  عن  خروجا 
باعتباره جيش الوطن وبعيدا عن أي صراعات 

مهما كانت«.
»من  هذه  أن  للجيش  األعلى  القائد  واعتبر 
ومعاقب  العسكريين،  على  المحظورة  األعمال 
عليها قانونا وفقا القانون العقوبات العسكرية 

وقانون الخدمة بالجيش الليبي.
الدولة  سالمة  على  تؤثر  »أنها  أضاف: 
ونسيجها  الوطنية  وسيادتها  بأمنها  وتمس 
المؤسسة  لدور  انحرافا  وتعتبر  االجتماعي. 
الديمقراطية  مبادئ  على  وخروجا  العسكرية 
الجميع  الرئاسي  المجلس  ودعا  المنشودة«. 
إلى »التقيد بما ورد به وضرورة الحصول على 
موجها  األعلى«،  القائد  من  المسبق  اإلذن 
والشرطة  العسكرية  االستخبارات  »إدارات 
بكل  تنفيذه  بمتابعة  العسكرية  والسجون 
أي  عن  العسكري  العام  المدعي  وإبالغ  دقة 
القانونية  لما ورد به التخاذ اإلجراءات  مخالفة 

الالزمة«.
التاسع  في  الرئاسي،  المجلس  وعقد 
والعشرين من مارس الماضي، اجتماعه األول 
بصفته القائد األعلى للجيش في مكتب القائد 
ركن  أول  الفريق  بحضور  بطرابلس،  األعلى 
محمد الحداد، وعدد من أعضاء الكادر اإلداري 

والقانوني والمالي بالمكتب.

أمنية الدبيبة
الوحدة  حكومة  رئيس  أكد  جهته،  من 
أن  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
الحكومة تمكنت من توحيد أغلب المؤسسات 
المؤسسة  توحيد  سوى  لنا  يبقَ  »ولم 
أسرع  في  إنجازه  يجب  أمر  وهو  العسكرية«، 
إلى  نصل  حتى  االنتخابات،  وقبل  وقت 
أجواء  أفضل  وفي  وواقعية  حقيقية  انتخابات 

ممكنة.
اجتماع  تمنى خالل كلمته في  الدبيبة  كان 
مجلس الوزراء العادي الثالث، الثالثاء، التوفيق 
ولرئيس   ،)5+5( المشتركة  العسكرية  للجنة 
اجتماعهم  خالل  ونائبيه،  الرئاسي  المجلس 

في سرت«.
حكومة  »إنجازات  الدبيبة  واستعرض 
نتائج  نرى  »بدأنا  بقوله:  الوطنية«،  الوحدة 
والوزراء،  الحكومة  لعمل  الحمد  وهلل  إيجابية 

الذين يعملون كفريق واحد«.
من  المزيد  إلى  نحتاج  زلنا  »ما  وتابع: 
الحماس والعمل الجاد لنرى نتائج إيجابية أكبر 

إن شاء اهلل«.

دون  المستفيدين  حسابات  إلى  المرتبات 
تأخير.

20 أبريل  وفي اليوم التالي، مساء الثالثاء 
المركزي، استمراره  ليبيا  الجاري، أكد مصرف 

لكل  األجنبي  النقد  بيع  عمليات  تنفيذ  في 
كالمعتاد،  والشخصية،  التجارية  األغراض 
توفير  خطة  تنفيذ  في  استمراره  وكذللك 
السيولة النقدية وإيصالها إلى المدن الليبية 

التجارية. المصارف  مع  بالتنسيق  جميعها 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  واجتمع 
والوحدة،  الجمهورية،  مصارف  إدارات  مع 
وشمال  الوطني،  والتجاري  والصحارى 

يتعلق  فيما  تنفيذه  جرى  ما  لبحث  أفريقيا؛ 
السيولة. بملف 

في  شاركوا  الذين  المصارف  مسؤولو 
فتح  في  باشرت  المصارف  إن  قالوا  االجتماع 

السحب  ورفع سقف  الزبائن  أمام  فروعها  كل 
منتظم. بشكل  السيولة  وتوفير  اليومي 

ليبيا  محافظ مصرف  وجه  أخرى،  من جهة 
سرعة  إلى  التجارية  »المصارف  المركزي، 
المعلقات  وتسوية  الختامية  ميزانياتها  إقفال 
»تسريع  ضرورة  على  مشددا  المتراكمة«، 
المصارف  بين  بالصكوك  المقاصة  عمليات 
أن  بعد  خصوصا  األجنبي،  النقد  وعمليات 
القرض للمصارف  الثانية من  الدفعة  تم منح 
الكبير  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  التجارية«. 
التجارية  للمصارف  العامين  المديرين  مع 
بإدارة  الماضي،  الثالثاء  المعامالت،  وشركة 
ليبيا  بمصرف  والنقد  المصارف  على  الرقابة 

المركزي.
قال  »فيسبوك«،  على  صفحته  وعبر 
خالله  جرى  االجتماع  إن  المركزي  المصرف 
مسبقا  عليها  المتفق  الخطة  تنفيذ  متابعة 
مشيرا  السيولة،  مشكلة  لحل  المصارف  مع 
إلى أن المصارف »قد أفادت بأن كل فروعها 
كاف  مخزون  توافر  مع  الزبائن  أمام  مفتوحة 
انتهاء  يعني  ما  خزائنها،  في  السيولة  من 

البالد«. السيولة في معظم مناطق  مشكلة 
االجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة مستوى 
اإللكتروني  الدفع  خدمات  تطوير  في  اإلنجاز 
المنظومات  وتحديث  المصارف  كل  في 

المصرفية.
خالل  المركزي  المصرف  محافظ  ونوه 
المصرفي  القطاع  دور  بأهمية  االجتماع 
القطاع  ودعم  االقتصاد  عجلة  لتحريك 
حكومة  مع  مشتركة  رؤية  إطار  في  الخاص، 

المقبلة. المرحلة  الوطنية خالل  الوحدة 

حل مشاكل السيولة »هاجس« املصرف املركزي
الصديق الكبير يطالب إدارات المصارف بسرعة تحويل المرتبات.. ويتوعد المخالفين بعقوبات

طرابلس- الوسط

● مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس

رمضان  شهر  وطقوس  عادات  تختلف  ال 
الفضيل، في معظم المدن والمناطق الليبية، 
عن  تختلف  ال  التي  وليد،  بني  مدينة  ومنها 
أو  أو ترهونة،  أو سرت،  بنغازي،  أو  طرابلس، 
مصراتة، حيث تعتبر الخيم الرمضانية وموائد 
الرحمن من أبرز العادات والعالمات اإلنسانية 
في شهر الصيام، ومنها حرص الليبيون على 
التكافل االجتماعي والتعاون فيما بينهم من 
أجل تقديم وجبات اإلفطار للجاليات المقيمة 
أفريفية  أو  عربية  كانت  سواء  المدينة  في 
وآسيوية، إضافة إلى عابري السبيل والمارين 

في مختلف الطرق.
وليد،  بني  مدينة  داخل  تجولك  وعند 
الخيام  من  عددا  ستجد  الكريم  الشهر  خالل 
والساحات  الطرقات  بعض  في  المنصوبة 
العامة الستقبال الصائمين قبيل موعد اإلفطار، 
والتراحم ومساعدة  المحبة  ينشر  في مشهد 

الغير في هذا الشهر الفضيل.
إحدى  في  يعمل  متطوع  المة،  بن  هيثم 
من  الكثير  »إن  يقول:  الخيرية،  الجمعيات 
والمؤسسات  المدني  المجتمع  مؤسسات 
لتلك  المساعدة  تقديم  في  تتسابق  الخيرية 
على  اإلفطار  توزع  حيث  الرمضانية،  الخيام 

المارة والموجودين في تلك الخيام«.
بن المة، يؤكد أن هناك حذرا شديدا هذا 
العام تجاه هذه الخيام بسبب انتشار فيروس 
من  الكثير  أن  إلى  ويشير  المستجد،  كورونا 
نرى  ال  لهذا  االزدحام،  من  يتخوف  السكان 
مثل  المؤسسات  كل  من  كبيرة  مشاركة 

السنوات الماضية قبل ظهور الفيروس.
الخيمة  على  المشرفين  أحد  ويقول 
المدينة،  وسط  في  الممنصوبة  الرمضانية 
إنهم للعام الثامن على التوالي يقيمون الخيمة 
واإلفطار  والماء  الراحة  توفر  التي  الرمضانية 
للعشرات من أهالي المنطقة والضيوف، حيث 
تفتح الخيمة أبوابها يوميا الستقبال كل من 
الذين  األسر  من  العديد  بمشاركة  يقصدها 

يساعدون في إحضار الطعام للصائمين.
من جهتها نظمت مدرسة اإلجالء للتعليم 
األساسي بمدينة بني وليد، وجبات إفطار ألكثر 

الوسط- الصغير الحداد
وجبات إفطار جماعية للجاليات 
والمهاجرين وعابري السبيل 

داخل الخيام وخارجها

الدبيبة: »لم يبقَ لنا سوى 
توحيد المؤسسة العسكرية«

في  موجودين  قانوني  غير  مهاجرا   40 من 
المدينة تحت حماية األهالي.

وبحسب مديرة المدرسة احدادة مختار، فإن 
وسيراليون  وتشاد  السودان  من  المهاجرين 
من  األكبر  العدد  كان  فيما  والصومال، 

المدعوين من مصر الشقيقة.
في  الزكاة  صندوق  مكتب  أطلق  أيضا 
ذات  األسر  لدعم  حملة  وليد،  بني  مدينة 
الدخل المحدود ضمن حملة تحت عنوان »يا 
اإلعالمي  المكتب  مدير  أقبل«.  الخير  باغي 
بصندوق الزكاة بني وليد، علي التائب، أوضح 
لـ»الوسط«، أن الحملة تهدف إلى سد حاجة 
المحتاجين واألسر ذات الدخل المحدود خالل 

شهر رمضان المبارك.
التائب أشار إلى أنه يتم خالل الحملة توزيع 
منظومة  في  للمسجلين  كاملة  غذائية  سلة 

الزكاة، البالغ عددهم 200 عائلة.
منظمة وادي دينار لألعمال الخيرية أطلقت 
وجبات  وزعت  خاللها  من  حملة  األخرى  هي 
بالمدخل  المارين  المواطنين  على  إفطار 

الشمالي للمدينة.
أن  الثومي،  سامي  الجمعية،  رئيس  وذكر 
الحملة تحت عنوان »اإلفطار الجوال« في شهر 
رمضان، حيث تم توزيع وجبات إفطار لسائقي 
عام  بشكل  المارين  والمواطنين  السيارات 

بالتزامن مع أذان المغرب.
اآلمن  البيت  منظمة  أقامت  جهتها  من 
بني  مدينة  في  المهاجرين  وشؤون  للتنمية 
األفريقيين  للمهاجرين  جماعيا  إفطارا  وليد، 
في  األفريقية  والجالية  بالبيت،  المقيمين 

المدينة بمشاركة عدة جهات خيرية.
وتعتبر منظمة البيت اآلمن المكان الوحيد 
والمالذ اآلمن للمهاجرين غير الشرعيين الذين 
تقطعت بهم السبل وال يجدون مكانا وال مأوى.

● خيمة رمضانية في إحدى مناطق بني وليد. )اإلنترنت(

● خيمة رمضانية في إحدى مناطق بني وليد. )اإلنترنت(

»الرئاسي« ينعش ذاكرة الجميع: أنا القائد األعلى للجيش الليبي

طرابلس، القاهرة- الوسط

المنفي يبحث التحديات مع اللجنة العسكرية 5+5.. والحداد ومروان والجويلي يقدمون للكوني والالفي إحاطة حول الوضع العسكري

● المنفي لدى وصوله إلى سرت للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية، 27 أبريل 2021، )اإلنترنت(

● رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. )اإلنترنت(

عادات الليبيني تتحدى 
»كورونا«.. تنافس على الخيم 

الرمضانية وموائد الرحمن
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عدد المستوطنين وصل إلى 
نحو 700 ألف.. والمستوطنات 

الموقتة باتت دائمة

 التسريب يكشف طغيان دور القيادات 
العسكرية ال سيما قاسم سليماني على 

أداء طهران الخارجي

محللون يربطون بين التسريب وترشح 
جواد ظريف للرئاسة.. وآخرون 

يتهمون الحكومة بنشره

مطلوب تدخل المحكمة 
الجنائية ودول العالم ضد 

جرائم تل أبيب

جرائم إسرائيل تتجاوز الفصل العنصري ضد الفلسطينيني.. واملحاسبة الدولية مطلوبة

«عسكرة» الدبلوماسية تحدد مصير االنتخابات الرئاسية في إيران

انتهاء والية رئيس الصومال بشعل الوضع
في البالد مع مقتل عناصر من الشرطة واملعارضة

اشتعلت األوضاع على مدار األسبوع في الصومال، مع 
مغادرة بعض السكان عدة أحياء في العاصمة الصومالية 
مواجهات  بعد  أقصاه  إلى  التوتر  وصل  إذ  مقديشو، 
مسلحة بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة؛ ضمن 

تداعيات انتهاء والية الرئيس محمد عبداهلل.
وشهدت البالد إطالقًا للنيران، مساء األحد، األمر الذي 
أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض وفقًا لحصيلة 
حتى  العاصمة  في  هشًا  بقي  الوضع  لكن  للشرطة، 

منتصف األسبوع، حيث عزز كل طرف مواقعه.
سياسي  طابع  ذات  عنف  أعمال  الصومال  يشهد  ولم 
منذ سنوات، فالبلد يشهد توازنًا هشًا ويواجه تمردًا من 

حركة الشباب اإلسالمية الموالية لتنظيم »القاعدة«.
وزادت حدة التوتر منذ انتهاء والية الرئيس الصومالي 
محمد عبداهلل محمد في الثامن من فبراير دون تنظيم 

انتخابات جديدة.
يمدد  قانونًا  الصومالي  البرلمان  أقر  أبريل،   12 وفي 
والية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها، وينص 
أثار  ما   ،2023 العام  مباشرة  عامة  انتخابات  إجراء  على 

غضب المعارضة.
وتحول المأزق االنتخابي إلى مواجهات مسلحة، مساء 
األحد، في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز 

في عدة أحياء في مقديشو.
يتولون  مسلحون  كان  للمعارضة،  تابعة  معاقل  في 
حراسة هذه الحواجز التي ُأقيمت باستخدام أكياس رمل 

وجذوع أشجار، مدعومة من عربات مجهزة برشاشات.
وأعاد استئناف أعمال العنف شبح المعارك في المدن 
أوج  في  مقديشو  دمرت  متنافسة  قبلية  فصائل  بين 

الحرب األهلية.
سكان  شوهد  الصومالية  العاصمة  من  أحياء  وفي 
ويكدسون  منازلهم  يغادرون  األسبوع  منتصف  خالل 
ممتلكاتهم في عربات تجرها حمير أو يفرون في حافالت 

صغيرة أو عربات التوك توك.
المواطن سعيد علي: »إنه وضع فظيع تواجهه  وقال 
التوتر  اليوم. يفر السكان من منازلهم بسبب  مقديشو 

العسكري المتزايد«.
بأن  المدينة  جنوب  سيغال  حي  من  سكان  وأفاد 

تعزيزات للمعارضة وصلت ليل اإلثنين، وانتشرت قبالة 
مواقع للقوات الحكومية.

»نخاف  أوالد،  لخمسة  أم  وهي  أحمد،  شمس  وقالت 
قررنا  قوات حكومية ومعارضة.  على سالمتنا ألن هناك 
السياسية  الجهات  ولمعظم  األوان«.  فوات  قبل  الرحيل 

الصومالية عدد وعتاد.
رواتب  يتلقون  النظامي  الجيش  من  جنود  وقاتل 
في  لعشيرتهم،  بالوالء  ويحتفظون  يزالون،  وال  زهيدة 
االشتباكات األخيرة في صفوف المعارضة. كما أكد قائد 
عسكري أنه جاء للقتال من أجل المعارضة، وتعهد البقاء 

في العاصمة حتى إطاحة الرئيس.
بعثة األمم المتحدة في الصومال أكدت بدورها أنها 
صفوف  في  الناشئ  التفكك  من  خاص  بشكل  »قلقة 
الجيش الوطني الصومالي وفقًا للتوجهات العشائرية«. 
أهداف  لتحقيق  األمن  قوات  إلى  اللجوء  »أن  وذكرت 

سياسية غير مقبول«.
األزمات  مجموعة  في  المحلل  محمود،  عمر  وأعلن 
الدولية، أن هذا االنقسام قد يدفع بالبالد إلى »الهاوية.. 
لتوجهات  وفقًا  األمن  قوات  انهيار  عن  نتحدث  عندما 
في  بدأت  التي  األهلية  بالحرب  ذلك  يذكرنا  عشائرية، 

نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات«.
العسكري  بري  سياد  نظام  سقوط  أدى   ،1991 وفي 
إلى دخول الصومال في حرب عشائرية اشتبكت خاللها 
مقديشو،  شوارع  في  سنوات  مدى  على  الميليشيات 
سيطرت  التي  اإلسالمية  الشباب  حركة  ظهور  قبل 
قوات  منها  تطردها  أن  قبل   2011 حتى  العاصمة  على 

أميسوم األفريقية.
أجزاء كبيرة من  الشباب تسيطر على  تزال حركة  وال 
األراضي الصومالية، وتشن بانتظام هجمات على أهداف 
عديد  وفي  مقديشو،  في  ومدنية  وعسكرية  حكومية 

المدن الكبرى في البالد.
وقال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
في بيان، اإلثنين الماضي، إنه يشعر»بقلق عميق« من 
األطراف  أنه »يحض جميع  وأضاف  األخيرة.  االشتباكات 
الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور« 

للخروج من األزمة.
للسلطات  الرئيسي  الحليف  المتحدة  الواليات  وعبرت 
كافة  »تدرس  أنها  إلى  مشيرة  قلقها،  عن  الصومالية، 

الوسائل المتاحة بما فيها العقوبات«.

ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  اتهمت 
عبر  اإلنسانية  ضد  جريمتين  بارتكاب  إسرائيل 
واالضطهاد  العنصري  »الفصل  سياسة  اتباعها 

والفلسطينيين«. إسرائيل  عرب  بحق 
الماضي،  الثالثاء  صدر  تقرير،  في  ذلك  جاء 
شديدًا  تنديدًا  وأثار  فلسطينيًا  ترحيبًا  والقى 

من االحتالل.
حقوق  عن  المدافعة  المنظمة،  وحددت 
العريضة  الخطوط  نيويورك،  ومقرها  اإلنسان 
استنادًا  صفحة   213 من  تقرير  في  لالتهامات 
وثائق  ذلك  في  بما  مختلفة،  مصادر  إلى 

الحكومية. التخطيط 
النتائج  هذه  »تستند  المنظمة:  وقالت 
الشاملة  اإلسرائيلية  الحكومة  سياسة  إلى 
على  اليهود  اإلسرائيليين  هيمنة  على  لإلبقاء 
التي  الجسيمة  واالنتهاكات  الفلسطينيين، 
في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  ضد  ترتكب 

الشرقية«. القدس  فيها  بما  المحتلة،  األراضي 
وزارة  اعتبرت  التقرير،  على  ردها  وفي 
برس«  »فرانس  لوكالة  اإلسرائيلية  الخارجية 
عن  وصادر  دعائي  »منشور  التقرير  أن 
معادية  أجندة  طويل  وقت  منذ  تعتمد  منظمة 
ما  وكثيرًا  دولية  المنظمة  أن  علمًا  إلسرائيل«؛ 

فلسطينية. فصائل  تدين  تقارير  نشرت 
بتقرير  الفلسطينية  الرئاسة  رحبت  بدورها، 
»هيومن رايتس ووتش«، واصفة إياه بالشهادة 
الدولية القوية والحقة على نضال ومعاناة الشعب 

الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي.
ردينة،  أبو  نبيل  الرئاسة،  باسم  الناطق  ودعا 
التقرير  هذا  مراجعة  إلى  الدولية  األطراف  جميع 
الدول  وتذكير  توصياته،  في  والنظر  بعناية 
الدولي،  القانون  بموجب  القانونية  بالتزاماتها 
مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم 

خروقات إسرائيل.
واحدة،  »سلطة  هناك  أن  إلى  التقرير  ولفت 
الحكومة اإلسرائيلية، تحكم بشكل  وهي سلطة 
أساسي المنطقة الواقعة بين نهر األردن والبحر 
مجموعتان  تسكن  حيث  المتوسط،  األبيض 
امتيازًا  وتمنح  تقريبًا،  الحجم  في  متساويتان 
بينما تقوم بقمع  لليهود اإلسرائيليين،  ممنهجًا 
الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله األشد 

في األراضي المحتلة«.
حكومية،  غير  إسرائيلية  منظمات  وتستخدم 

من  منتظم  بشكل  الغربية  الضفة  أنحاء  معظم 
تصاريح البناء، في حين أن بناء المنازل اليهودية 

يزداد بشكل ثابت.
على  العسكرية  بالسيطرة  إسرائيل  وتحتفظ 
4.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
إسرائيل  ووتش«  رايتس  »هيومن  وتتهم  غزة، 
بناء،  تصاريح  منحهم  ومنع  حركتهم  بتقييد 

ومصادرة أراضيهم وحرمانهم من حقوق اإلقامة.
وصرح مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين 
»يُقال منذ  لوكالة »فرانس برس«،  عمر شاكر، 
الحدوث  العنصري على وشك  الفصل  إن  سنوات 
أن  تمامًا  الواضح  من  أنه  أعتقد  إسرائيل.  في 

إسرائيل قد تجاوزت هذه العتبة«.
في  المرحلة  هذه  تخطي  تم  أنه  وأوضح 

منذ بضعة أشهر، عبارة الفصل العنصري لوصف 
في  الفلسطينيين  تجاه  اإلسرائيلية  السياسات 
التي  الشرقية  والقدس  المحتلة  الغربية  الضفة 

ضمتها وقطاع غزة المحاصر.
قبل  من  مماثلة  استنتاجات  التقرير  ويدعم 
ويأتي  وفلسطينية،  إسرائيلية  حقوقية  جماعات 
فتح  الدولية  الجنائية  المحكمة  أعلنت  وقت  في 
تحقيق في جرائم حرب في األراضي الفلسطينية 

المحتلة.
الفصل  جريمة  ارتكاب  إسرائيل  وتنفي 

العنصري أو غيرها من الجرائم ضد اإلنسانية.
العام  منذ  الغربية  الضفة  إسرائيل  احتلت 
1967، وهو نفس العام الذي ضمت فيه القدس 
الشرقية. ومنذ ذلك الحين، سيطر المستوطنون 
مساحات  على  المنطقتين  كلتا  في  اليهود 

متزايدة من األراضي.
ويحرم الفلسطينيون في القدس الشرقية وفي 

المستوطنات  توسيع  مع  األخيرة،  السنوات 
وفي  المحتلة  الشرقية  القدس  في  اإلسرائيلية 
المستوطنين  عدد  وصل  حيث  الغربية،  الضفة 

إلى نحو 700 ألف.
التي كان يفترض  المستوطنات  إلى أن  وأشار 
عدم  ظل  في  دائمة  باتت  موقتة  تكون  أن 
إقامة دولة  إلى  اتفاق سالم يفضي  إلى  التوصل 

فلسطينية.
من  أميركي،  مواطن  وهو  شاكر،  وتحدث 
األردن بعد أن قامت إسرائيل بترحيله في نوفمبر 
2019 التهامه بدعم حركة دولية تدعو لمقاطعة 

الدولة العبرية وعزلها، وهي تهمة ينفيها.
تدعو  ووتش«  رايتس  »هيومن  إن  وقال 
بالوقائع  االلتزام  إلى  الدولية  الجنائية  المحكمة 
األشخاص  وإحالة  مستقل  تحقيق  وإجراء 
جرائم  فيها  بما  خطيرة  جرائم  في  الضالعين 

الفصل العنصري واالضطهاد إلى القضاء.

لجنة  إنشاء  على  المتحدة  األمم  شاكر  وحض 
تحقيق دولية بشأن الوضع في إسرائيل واألراضي 
متواطئة  تكون  بأال  الدول  وطالب  الفلسطينية، 

مع السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأوضحت »هيومن رايتس ووتش« في تقريرها 
العنصري في  الفصل  الرغم من صياغة  أنه على 
جنوب  في  السابق  العنصري  بالنظام  يتعلق  ما 
أفريقيا، إال أنه أصبح اآلن مصطلحًا قانونيًا عالميًا 
على  الحفاظ  إلى  الدولة  تسعى  عندما  ويُرتكب 

هيمنة مجموعة عرقية على أخرى.
وأشارت أيضًا إلى الحقوق المدنية للمواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل. واستشهدت بالقانون 
على  الدولة  أنشأ  الذي   2018 للعام  اإلسرائيلي 
أنها »دولة قومية للشعب اليهودي« كدليل على 

التمييز داخل الحدود اإلسرائيلية.
إلى  الدول  ووتش«  رايتس  »هيومن  ودعت 
قضية  أنه  على  االحتالل  إلى  النظر  عن  التوقف 
وتعزيز  سالم،  اتفاق  خالل  من  حلها  يمكن 
العالقات  في  النظر  إعادة  خالل  من  المساءلة 

اإلسرائيلية، بما في ذلك التعاون العسكري.
»هيومن  لمنظمة  التنفيذي  المدير  وقال 
رايتس ووتش«، كين روث، »بينما يتعامل معظم 
نصف  دام  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  العالم 
قرن على أنه حالة موقتة ستعالجها قريبًا عملية 
سالم دامت عقودًا، وصل اضطهاد الفلسطينيين 
وبات  العنصري  الفصل  جرائم  عتبة  إلى  هناك 

يطابق تعريفاتها«.
ورحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير المنظمة، 
إجراءات  إلى  المواقف  ترجمة  ضرورة  مؤكدة 

عقابية.
هذا  إن  اشتيه،  محمد  الوزراء،  رئيس  وقال 
سابقة،  قانونية  وآراء  تقارير  إلى  يضاف  التقرير 
بواجباته،  الدولي  المجتمع  قيام  ضرورة  تؤكد 
وفي  جرائمها،  على  إسرائيل  محاسبة  إلى  داعيًا 
والفصل  واالستيطان  االحتالل  جرائم  مقدمها 
في  تشريعها  تم  التي  واالضطهاد،  العنصري 

صلب قوانين إسرائيل وسياساتها.
وتابع: »لم يعد االكتفاء بالشجب واإلدانة من 
تراجع  أن  ضرورة  مؤكدًا  مقبواًل«،  العالم  قبل 
الدول المختلفة عالقاتها واتفاقاتها مع إسرائيل.

كذلك، رحبت حركة »حماس« اإلسالمية التي 
»أكد  إنه  قالت  الذي  بالتقرير  غزة  قطاع  تدير 
على  يرتكب  الصهيوني  االحتالل  أن  باألدلة 
الدوام جرائم ضد اإلنسانية عبر سياسة الفصل 

`a.»العنصري واالضطهاد

●   عناصر من قوات األمن اإلسرائيلية تعتقل متظاهرا فلسطينيا في البلدة القديمة بالقدس

رام اهلل - وكاالت

تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»:

تسريب لوزير الخارجية يثير الجدل
● وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف

● أشخاص يفرون من موقع شهد اشتباكات في العاصمة الصومالية مقديشو

● قاسم سليماني

طهران- وكاالت

مقديشو - وكاالت

فيما وصفه  التحقيق  روحاني  اإليراني حسن  الرئيس  طلب 
محمد  الخارجية  لوزير  صوتي  تسجيل  تسريب  بـ»مؤامرة« 
جواد ظريف، أثار جداًل واسعًا لتطرقه إلى دور كبير للعسكر في 

دبلوماسية الجمهورية اإلسالمية.
ساعات  ثالث  لنحو  الممتد  التسجيل  في  ظريف،  ويتحدث 
ونشرته وسائل إعالم خارج إيران بداية األسبوع الجاري، عن 
قاسم  اللواء  خصوصًا  أداه  الخارجية  السياسة  في  وازن  دور 
العام  العراق  الذي اغتيل بضربة جوية أميركية في  سليماني 

الماضي.
وأثار التسجيل، الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على 
الدولية  القوى  مع  مباحثات  ظل  وفي  الرئاسية  االنتخابات 
النووي،  طهران  برنامج  حول  االتفاق  إحياء  إلعادة  الكبرى 
الرئيس  لحكومة  المعارضين  المحافظين  من  انتقادات 

المعتدل روحاني، وتصدر غالبية الصحف.
وقال الناطق باسم الحكومة، علي ربيعي، الثالثاء الماضي: 
الحكومة،  ضد  مؤامرة  هي  المستندات  سرقة  أن  »نعتقد 
المؤسسات  نزاهة  اإلسالمية(،  للجمهورية  )السياسي  النظام 

المحلية الفاعلة، وأيضًا مؤامرة على مصالحنا الوطنية«.
األمن  وزارة  الرئيس  »أمر  صحفي:  مؤتمر  في  وأضاف 
المؤامرة«، معتبرًا  الضالعين في هذه  )االستخبارات( بتحديد 
تمت   )...( واضحة  وألسباب  ظريف،  السيد  مقابلة  »ملف  أن 

سرقته ونشره من قبل أشخاص يجري تحديد هوياتهم«.
وتطرق ظريف لمسائل شتى، من أبرزها دور سليماني، قائد 
وأن  الخارجية،  السياسة  في  الثوري،  الحرس  في  القدس  قوة 
العمل الميداني حظي بأولوية على حساب الدبلوماسية، وفق 

ما أفادت جريدة »ذا نيويورك تايمز« األميركية.
وأكد الناطق باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، اإلثنين، أن 
التسجيل مقتطع من حوار لسبع ساعات غير مخصص للنشر، 
وتضمن مواقف شخصية للوزير الذي يشغل منصبه منذ تولي 

روحاني الرئاسة العام 2013.
وأوضح ربيعي أن المحادثة سجلت ضمن حوارات تجرى مع 
روحاني  لواليتي  شفهي  تأريخ  بغرض  حكوميين  مسؤولين 

الذي يترك منصبه في يونيو المقبل.
األحد  منذ  إقليمية،  بجولة  يقوم  الذي  ظريف  يعلق  ولم 
حسابه  عبر  تسجياًل  الثالثاء  نشر  لكنه  الجدل،  على  الماضي، 
من  تعمل  أال  يجب  أنه  »أعتقد  فيه:  يقول  »إنستغرام«،  على 
أجل التاريخ )...( أقول إنني ال أقلق كثيرًا من التاريخ، بل ما يثير 

الخارجية شريطًا مصورًا  وزعت  كما  والشعب«.  اهلل  قلقي هو 
يتضمن لقطات لظريف وسليماني معًا، مرفقًا بتعليق قالت إنه 

من التسجيل المسرب.
أعانقه  رأيته )في إشارة لسليماني(، كنت  وجاء فيه: »كلما 
تلقت  بالدنا  أن  أعتقد  حافظ.  خير  فاهلل  أذنه:  في  وأهمس 
هي  هذه   )...( سليماني  الشهيد  رحيل  بعد  كبيرة  ضربة 
في  حتى  مكان،  كل  في  بها  وصرحت  وقلتها  معتقداتي، 

االجتماعات الخاصة«.

تنوع آراء
سعى ربيعي في مؤتمره إلى التقليل من شأن التباينات بين 
ذلك  أن  إلى  مشيرًا  اإليرانية،  السياسة  بنسج  المعنيين  آراء 

يظهر دينامية في اتخاذ القرار.
المختلفة  اآلراء  من  شبكة  المطاف،  نهاية  »في  وأوضح: 
كل  في  موحدة  سياسة  إلى  تتوصل  القرار  اتخاذ  ومؤسسات 

المجاالت«.
القومي  لألمن  األعلى  المجلس  أمين  كتب  جهته،  من 
إليران  الحاسمة  »السياسات  إن  »تويتر«  عبر  شمخاني  علي 

حاصاًل  تحصياًل  تزال  وال  كانت  والدبلوماسية  الميدان  في 
لمحادثات مقنعة ومحجوبة عن وجهات النظر المسمومة من 
غير األمناء واألعداء. ليس هناك ازدواجية في عدم المساومة 
القطعية  المبادئ  من  تنبع  التي  السياسات،  هذه  تنفيذ  على 

للثورة اإلسالمية«.

عالقة التسريب باالنتخابات
أن  السيما  المحافظين،  من  انتقادات  التسريب  وأثار 
مهندسي  أبرز  من  يعد  الذي  سليماني  طالت  التصريحات 
اإليرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصًا  السياسة اإلقليمية 

بعد مقتله بضربة أميركية في العراق مطلع 2020.
بينما  لظريف،  الذعة  انتقادات  المحافظة  الصحف  ووجهت 

سألت اإلصالحية عن مصدر التسريب وغاياته.
األولى  صفحتها  على  المحافظة  أمروز«  »وطن  ونشرت 
صورة كبيرة لظريف مع عنوان هو »حقير« )بالفارسية، وهي 

أقرب إلى الدنيء بالعربية(.
المفاوضات  قدرات  أو  إنجازات  أن  ظريف  »يزعم  وكتبت: 
يجدر  بأنه  علمًا  الميدان،  إلى  منحها  تم  والدبلوماسية 
)السياسي  النظام  قوة  لزيادة  مسارًا  تتبع  أن  بالدبلوماسية 

إليران(«.
توفر  كهذه  »تعليقات  أن  »كيهان«  اعتبرت  جهتها،  من 
»معلومات وذخيرة لحرب العدو النفسية )...(«، ملمحة إلى أن 

الحكومة قد تكون خلف التسريب.
أمر  على  بناء  جسديًا  اغتيل  سليماني  أن  »جوان«  ورأت 
وزير  »لكن  ترامب،  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  من 
خارجية بالدنا، بزعمه هذه األمور ألسباب غير معروفة، اغتال 
شخصيته«. ولمحت صحف ومحللون محليون إلى وجود رابط 
يونيو   18 في  الرئاسية  واالنتخابات  الشريط،  تسريب  بين 
الختيار خلف لروحاني الذي سيتم واليتين متتاليتين، وال يحق 

له الترشح مجددًا.
نيته  صحفية  أحاديث  في  ظريف  نفي  من  الرغم  وعلى 
الترشح، يرى محللون أنه قد يقدم على هذه الخطوة، خصوصًا 
من  محافظين،  المصنفين  السياسيين  تمكن  عدم  حال  في 

االتفاق على اسم موحد لخوض االنتخابات.
يأتى تسريب التسجيل في ظل خوض طهران والدول التي 
ال تزال منضوية في االتفاق النووي للعام 2015، مباحثات في 
انسحاب  منذ  المتداعي  االتفاق  إحياء  إعادة  في  للبحث  فيينا 
بدأت  وقد   .2018 العام  في  منه  أحاديًا  المتحدة  الواليات 
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نافالني  أليكسي  المسجون  للمعارض  التابع  الفساد  الروسي صندوق مكافحة  القضاء  منع 
من القيام بأي نشاطات مثل نشر محتويات على اإلنترنت وتنظيم احتجاجات والمشاركة في 

االنتخابات.
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  جدانوف  إيفان  الفساد،  مكافحة  صندوق  مدير  وأعلن 
المنظمة أيضًا من استخدام وسائل إعالم رسمية واستخدام  أن محكمة في موسكو منعت 

حسابات مصرفية، وفق »فرانس برس«.
وأفادت خدمة اإلعالم التابعة لمحكمة مدينة موسكو بأن قاضيًا وافق على »حظر نشاطات 
معينة« للصندوق من دون أن يوضح ماهيتها في وقت يتم النظر في القضية خالل جلسات 

مغلقة.
وتواجه منظمات نافالني احتمال اعتبارها متطرفة بناء على طلب مكتب المدعي العام في 
النهاية حظر نشاطاتها في روسيا وفرض عقوبات قاسية على  أبريل، ما يعني في  منتصف 

كذلك،  اعتبرت  وإذا  معها.  المتعاونين 
»داعش«  تنظيم  خانة  في  فستكون 

و»القاعدة«.
الماضي،  اإلثنين  أمرًا،  القضاء  وأصدر 
لمنظمات  تابعًا  مكتبًا   37 نشاط  بتعليق 
أليكسي نافالني في كل أنحاء روسيا، لتعلن 
المكاتب على الفور توقفها عن نشاطاتها 
نافالني  مكتب  وأوضح  موظفيها.  لحماية 
في موسكو أن »األمر سيكون خطيرًا جدًا 
بأن  تعهد  فيما  وأنصارنا«  موظفينا  على 

يواصل فريقه »محاربة الفساد«.
الفساد،  يؤثر على عمل صندوق مكافحة  الحظر لن  إن هذا  إيفان جدانوف  قال  والثالثاء، 
وغردت المجموعة مازحة على »تويتر« بأن الحظر كان بحكم الواقع ساري المفعول. وأضافت: 

»باألمس، حظرونا وسيحظروننا بشكل تام بعد غد«.
لزعزعة  الظروف  تهيئة  »إلى  بالسعي  نافالني  أليكسي  منظمات  العامة  النيابة  وتتهم 
في  ليبرالية«.  شعارات  ستار  »تحت  روسيا  في  االجتماعي«  والسياسي  االجتماعي  الوضعين 
بمحاربة  للسلطات  يسمح  بحيث  جدًا  واسع  معنى  له  التطرف  مصطلح  الروسي،  القانون 
مثل  الدينية  الحركات  أو  المعارضة  منظمات  تحارب  مثلما  واإلرهابية  العنصرية  الجماعات 

»شهود يهوه«.
كل  على  مسؤولين  تطال  فساد  تهم  بشأن  تحقيقات  الفساد  مكافحة  صندوق  وينشر 
مستويات الحكومة، مرفقة عادة بمقاطع فيديو تنشر على يوتيوب. وكان المقطع الذي حصد 
أكبر عدد من المشاهدات ذاك الذي يتهم الرئيس فالديمير بوتين ببناء قصر فخم مطل على 

البحر األسود تمت مشاهدته 116 مليون مرة.
الفساد واستراتيجيته بشأن »التصويت  وتدعم مكاتب نافالني اإلقليمية تحقيقاته بشأن 
الذكي« التي توجه الناخبين لإلدالء بأصواتهم دعمًا للمرشحين األقدر على هزيمة الخصوم 
المرتبطين بالكرملين مهما كانت توجهاتهم السياسية. ويمنع حلفاء أليكسي نافالني من 

ترشيح أنفسهم لالنتخابات بشكل شبه دائم.
وتعرضت مقرات منظمات نافالني ومنازل المقربين منه لعمليات تفتيش في مناسبات عدة 

خالل السنوات األخيرة، فيما نددت المعارضة بمالحقات قضائية تهدف إلى إسكاتها.
ونافالني الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، مسجون في قضية احتيال 

قديمة وصفها بأنها مسيسة.
وفي مواجهة تدهور حالته الصحية، أنهى الجمعة إضرابه عن الطعام الذي استمر 24 يوما 

وبدأه احتجاجًا على ظروف احتجازه.

نحو 353 ألف إصابة في يوم واحد

»كورونا الهندي« يرعب العالم.. إغالق مجاالت جوية ومساعدات دولية إلنقاذ املرضى
نيودلهي، واشنطن، - وكاالت

واشنطن ــ وكاالت

●   صورة التقطت من الجو لمحرقة لجثث ضحايا كوفيد 19 في نيودلهي بالهند.●   أحد المصابين بفيروس كورونا موصول بأنبوبة أكسجين في والية أوتار براديش الهندية.

●  احتجاج أمام السفارة الروسية في برلين للمطالبة باإلفراج عن نافالني.

● بن الدن● أوباما ونائبه جو بايدن وغيرهما من المسؤولين في غرفة العمليات في البيت األبيض، أول مايو 2011.

 في نيودلهي يموت بعض المصابين
على أبواب المستشفيات

 واشنطن تتعهد بتقديم مساعدة عاجلة تتضمن 
مكونات إلنتاج لقاحات وأجهزة تنفس

تواجه منظمات نافالني احتمال فرض 
عقوبات قاسية على المتعاونين معها ووضعها 

في خانة تنظيمي »داعش« و»القاعدة«

إعالن  منذ  كثيرين  حير  سؤال  الدن«،  بن  قتل  »كيف 
أسامة  الراحل  »القاعدة«  تنظيم  وزعيم  مؤسس  مقتل 
سبتمبر،   11 لهجمات  التاسعة  الذكرى  فعشية  الدن.  بن 
األميركي  الرئيس  المركزية  االستخبارات  وكالة  أبلغت 
منذ  دليل  أفضل  على  عثرت  أنها  أوباما  باراك  آنذاك 

سنوات سيرشدها إلى »اإلرهابي المحير« .
تعقبت وكالة »سي آي إيه« ناقل رسائل عالي المستوى 
في  آباد  أبوت  في  منزل  إلى  »القاعدة«  تنظيم  من 
بن  مكان  إلى  إرشادهم  بإمكانه  أن  واعتقدوا  باكستان، 

الدن، ليكتشفوا أن األخير كان يعيش في ذاك المنزل.

العملية األصعب
كان  الذي  برينان،  جون  للوكالة  السابق  المدير  وتحدث 
لوكالة  اإلرهاب،  مكافحة  في  أوباما  مستشاري  كبير 
صعوبة  األكثر  بالعملية  وصفها  عما  برس«  »فرانس 
»عملية  المهنية  مسيرته  في  تخطيطًا  واألفضل  وسرية 
الدن  بن  فيها  قتل  التي  المخاطر  عالية  الخاصة  القوات 

في 1 مايو 2011«.
وحذرت »سي آي إيه« من أن معلوماتها االستخباراتية 
تحتاج إلى التحقق من صحتها، لكن عمت الحماسة خالل 
اجتماع بشأن احتمال القبض على أهم هارب مطلوب من 

قبل الواليات المتحدة.
في  المراقبين  يقين  ازداد  التالية،  األشهر  مدى  وعلى 
القامة  طويل  الملتحي  الشخص  بأن  االستخبارات  وكالة 
عليه  أطلق  حيث  المجمع،  داخل  يتمشى  شوهد  الذي 
ثابتة(، كان بن  الذي يمشي بخطوات  ذاك  )أي  »بايسر« 

الدن، رغم أنهم لم يتمكنوا من رؤية وجهه بوضوح.
بحلول أواخر ديسمبر، كان أوباما مستعدًا للتحرك. وفي 
سرية تامة، بدأ مسؤولو البيت األبيض يفكرون بالعملية 

بينما وضعوا أمامهم على الطاولة نموذجًا للمجمع.
إال  موجهة،  صاروخية  ضربة  الخيارات  بين  من  وكان 
بن  قتلوا  أنهم  على  دليل  دون  من  لتتركهم  كانت  أنها 

الدن.
أما الخيار الثاني وهو هجوم بمروحية في ليلة مظلمة، 
الجنود  يقتل  قد  إذ  للغاية،  كبيرة  مخاطر  يحمل  فكان 
في  ينخرطون  قد  أو  النار  إلطالق  تبادل  في  األميركيون 
مواجهة مع الجنود الباكستانيين، الذين لم يتم إبالغهم 

بالعملية.
في مطلع  متقدمة  مراحل  إلى  التحضيرات  ومع وصول 
2011، كان خبير رفيع بشأن بن الدن لدى »سي آي إيه« 

فعاًل،  الدن  بن  كان  بايسر  بأن   %  70 بنسبة  يقين  على 
بينما أعطى تقييم آخر هذا االحتمال 40 % فقط. لكن لم 

يكن هناك يقين أكيد من الهوية.
استخباراتية  معلومات  لدينا  تكن  »لم  برينان:  ويقول 
يوجد  لم  ذلك  ومع  بالتأكيد،  به  نرغب  كنا  الذي  بالقدر 
ما  إنه بن الدن. هذا  تقول  التي  النظر  يناقض وجهة  ما 
بن  غير  بايسر شخص  أن  على  مؤشر  أي  عنه،  نبحث  كنا 

الدن«.

الحتمية المخاطرة 
التقى  خميس،  يوم  الموافق   2011 أبريل   28 وفي 
البيت  في  العمليات  غرفة  في  المسؤولين  كبار  أوباما 

األبيض الموجودة تحت األرض.
ويستذكر برينان أن أوباما أراد االستماع لوجهات نظر 
الدفاع  وزير  للعملية  الرافضين  بين  من  وكان  الجميع. 
روبرت غيتس والرئيس األميركي الحالي الذي كان نائب 

أوباما آنذاك جو بايدن؛ لكن األغلبية كانوا مع العملية.

األخضر  الضوء  أوباما  أعطى  التالي،  اليوم  صباح  وفي 
الواليات  بتوقيت  األحد  ظهر  بعد  الخاصة  للقوات 

المتحدة، بينما واصل برينان مراجعة الخطة.
مراجعتها  »يمكنك  الفرنسية:  للوكالة  برينان  وقال 
قمت  مما  فقط  ليس  للتأكد  رأسك،  في  األخرى  تلو  مرة 
به حتى اآلن، لكن كذلك ماذا سيحصل في اليوم التالي، 
بأنك كنت واثقًا من أنه تم التفكير في كل جانب محتمل 
غرفة  في  والدفاع  األمن  مسؤولي  كبار  وتجمع  منها«. 

العمليات األحد للتحضير.

أخطر رحلة إلى باكستان
مدتها  رحلة  في  أفغانستان  المروحيات  مغادرة  ومع 
غرفة  في  المسؤولون  تجمع  آباد،  أبوت  إلى  دقيقة   90
جانبية، حيث راقب الجنرال براد ويب األحداث من حاسوب 
العمليات  قائد  مع  مباشرة  يتواصل  كان  فيما  محمول، 

الخاصة األميرال بيل ماكرايفن.
وتظهر صورة شهيرة من البيت األبيض أوباما وبايدن 
ويب،  حول  متجمعين  المسؤولين  من  وغيرهم  وبرينان 

بينما يراقبون عبر الفيديو بصمت أحداث العملية.
وكان  هبوطها،  أثناء  المروحيات  إحدى  تحطمت 
الفيديو  عبر  يتوافر بث  لم  للدعم.  أخرى  إرسال  سيتوجب 

من داخل المجمع نفسه.
المهاجمين  من  ماكرايفن  تلقى  دقيقة،   20 نحو  بعد 
بن  »ُقتل  برينان.  وفق  جيرونيمو«،  »جيرونيمو  عبارة: 

الدن«.
االرتياح.  كان  األول  الفعل  رد  أن  برينان  يستذكر 
الشعور  كان  احتفال.  أو  تصفيق  هناك  يكن  »لم  ويقول: 

هو أنه تم تحقيق إنجاز«.
ويعترف برينان بأن العملية كانت محفوفة بالمخاطر.

وتابع: »لكن كما قال الرئيس، حتى وإن كانت الفرص 
الواليات  لدى  التي  األفضل  الفرصة  كانت   ،50  -  50

المتحدة على اإلطالق للقبض على بن الدن«.
كان  التي  الصحيحة  المخاطرة  حتمًا  »كانت  ويؤكد: 

ينبغي القيام بها في التوقيت الصحيح«.

مدير »سي آي إيه« السابق يجيب:

كيف قتلت واشنطن أسامة بن الدن؟

الحكومة تالحق المعارضة بالقضاء

روسيا تضيق الخناق
على أنصار نافالني

موسكو- وكاالت

التي أصابت مئات اآلالف الذين  الكبرى  أيام من المعاناة  بعد 
بدأت  الهند،  في  المستجد«  »كورونا  فيروس  منهم  تمكن 
المرضى فيه من  الذي عانى  البلد  إلى  الدولية تصل  المساعدات 

وجود أماكن بالمستشفيات.
الصحة  منظمة  بحسب  مؤلم،  من  أكثر  وضع  سادها  الهند 
ووفيات  إصابات  أعداد  تسجل  وبائية  موجة  بسبب  العالمية، 
الدول  بين  من  أيضًا  وهي  البرازيل،  عارضت  وقت  في  قياسية، 
األكثر تضررًا في العالم، استيراد لقاح »سبوتنيك - في« الروسي.

أرقامًا قياسية جديدة  الوباء  وتسجل الهند التي أصبحت مركز 
يوميًا، مع انتشار نسخة متحورة هندية، وهي البلد األكثر اكتظاظًا 

بالسكان بعد الصين.
وبلغت اإلصابات في البلد األسيوي، االثنين الماضي، نحو 353 
في  إصابات  حصيلة  أعلى  في  واحد  يوم  في  جديدة  إصابة  ألف 

العالم، باإلضافة إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة محلية.
والهند هي رابع دولة أكثر تضررًا في العالم من حيث الوفيات، 
الجثث بأقصى سرعة  ألف وفاة. وتعمل محارق   192 أكثر من  مع 

في األيام األخيرة.

مكتظة مستشفيات 
ممرات  في  االكتظاظ  عيان  شهود  يروي  نيودلهي،  ففي 
عليها  يستلقي  التي  والحماالت  باألسرَّة  الممتلئة  المستشفيات 
إلى  جدوى  دون  عائالت  تتوسل  فيما  ثالثة،  أو  شخصان  أحيانًا 
يحتضرون،  الذين  ألقربائهم  مكان  على  للحصول  العاملين 

ويموت بعضهم على أبواب المستشفيات.
بها  يعالج  أدوية  عن  بحثًا  الصيدليات  أمام  آخرون  ويصطف 
8 ساعات، خرج  مرضى »كوفيد. في نيودلهي، بعد انتظار استمر 
وغادر  لوالده،  ريمديسيفير  من  جرعات  بست  أغاروال  مانيش 

آخرون خالي الوفاض.
وقال فينود كومار، وهو أحد سكان المدينة، »لقد خذلتنا هذه 
عادة،  االستمرار  يستطيعون  الذين  أن  لدرجة  كثيرًا  الحكومة 

يموتون أيضًا«.
الصحة  منظمة  مدير  غيبرييسوس  أدهانوم  تيدروس  واعتبر 
العالمية التي قدمت مساعدات للبالد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 

مليار نسمة أن الوضع في الهند أكثر من مؤلم.

أجهزة تنفس
التي  البريطانية  الطبية  المساعدة  من  شحنة  أول  ووصلت 
تحتوي خصوصًا على مئة جهاز تنفس ميكانيكي و95 جهاز توليد 

أكسجين، إلى نيودلهي في طائرة لوفتهانزا.
األسبوع  هذا  جوية  حاويات  تسع  إرسال  سيتم  المجمل،  في 
محملة بمعدات، من بينها 495 جهاز توليد أكسجين و120 جهاز 

المفوضية  بحسب  يدوي،  تنفس  جهاز  و20  القناع  عبر  تنفس 
البريطانية العليا في نيودلهي.

من  التي  التضامن  عملية  طبيعة  فرنسا  أوضحت  جهتها،  من 
تتضمن  وهي  األسبوع،  نهاية  بحلول  الهند  إلى  تصل  أن  شأنها 
وحاويات  مولد  خالل  من  طبي  أكسجين  توليد  وحدات  ثماني 
بتوفير  تسمح  منها،  خمسة  ُأرسلت  أن  سبق  مسال  أكسجين 
واحد،  يوم  في  مريض  آالف   10 إلى  يصل  لما  الطبي  األكسجين 
28 جهاز  باإلضافة إلى معدات طبية خاصة تحتوي خصوصًا على 

تنفس، بحسب ما أفادت السفارة الفرنسية في بيان.
أميركية مساعدات 

بين  اإلثنين  هاتفية  مكالمة  إثر  المتحدة  الواليات  وتعهدت 
ناريندرا  الهندي  الوزراء  ورئيس  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
إلنتاج  مكونات  خصوصًا  تتضمن  عاجلة  مساعدة  بتقديم  مودي، 

لقاحات ومعدات حماية وأجهزة تنفس وفحوص كشف االصابة.
وأعلن االتحاد األوروبي أن الشحنة األولى من المساعدات من 
المقبلة«،  األيام  »خالل  الهند  إلى  تسليمها  سيتم  التكتل  دول 

ومن المتوقع أن يتبعها المزيد.
مكثف  و700  تنفس  جهاز   365 األولية  المساعدة  وتتضمن 
أوكسجين من أيرلندا، و120 جهاز تنفس من السويد، و58 جهاز 
تنفس من لوكسمبورغ و80 مكثفًا لألكسجين من رومانيا، وآالف 

الجرعات من عقار »ريمديسفير« من بلجيكا والبرتغال.

تعليق الرحالت الجوية
منظمة  وأشارت  تساؤالت.  تثير  الهندية  المتحورة  زالت  وما 
معدل  ارتفاع  كان  إذا  ما  معروف  غير  يزال  ال  أنه  إلى  الصحة 
إجهاد  عن  أم  للمتحورة  الشديدة  الخطورة  عن  ناجمًا  الوفيات 
قدرات النظام الصحي بسبب االرتفاع السريع لعدد اإلصابات، أم 

أنه ناجم عن االثنين معًا.

ورُصدت هذه المتحورة في بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا 
في وقت تخفف دول أوروبية عدة القيود هذا األسبوع.

في الوقت نفسه، تتزايد قائمة حظر الرحالت الجوية مع الهند. 
إذ قررت أستراليا، الثالثاء، تعليق الرحالت الجوية من الهند حتى 
والمملكة  المتحدة  العربية  واإلمارات  كندا  علقت  فيما  مايو   15

المتحدة ونيوزيلندا رحالتها أو قيدتها.
الهند  من  كل  أمام  الطيران  إغالق  بلجيكا  أعلنت  كذلك، 
والبرازيل وجنوب أفريقيا، حيث تنتشر نسخ متحورة من الفيروس.

اللقاحات في البرازيل
في  لألدوية  الناظمة  الوكالة  عارضت  اللقاحات،  صعيد  على 
ألف   392( العالم  في  الوباء  من  تضررًا  أكثر  دولة  ثاني  البرازيل، 
حالة وفاة( وحيث حملة التلقيح بطيئة جدًا، طلب عدة واليات في 

البالد استيراد لقاح »سبوتنيك - في«.
أبدًا  نسمح  »لن  توريس:  بارا  أنتونيو  الوكالة  رئيس  وقال 
من  مالئم  تحقق  دون  لمنتجات  البرازيليين  ماليين  يتعرض  بأن 
بين  النسبة  تكون  أن  األقل  على  أو  والفعالية،  والسالمة  الجودة 
نمر  الذي  الخطير  الوضع  مواجهة  في  مؤاتية،  والمنافع  المخاطر 

به«.
وجود  الحظوا  الذين  خبرائها  توصية  الوكالة  إدارة  واتبعت 
ترخيص  على  بعد  يحصل  لم  الذي  اللقاح  حول  يقين  انعدام 

المتحدة. االتحاد األوروبي والواليات  الصحية في  السلطات 
استيراد  البرازيل  برفض  الروسي  اللقاح  مبتكرو  وندد 
لها  عالقة  وال  سياسي،  القرار  أن  معتبرين  في«؛  »سبوتنيك 

العلم. أو  المعلومات  إلى  بالوصول 
العمر  متوسط  انخفض  الصحة،  لوزارة  وفقًا  روسيا،  وفي 
2020 للمرة األولى منذ ما يقرب  المتوقع عند الوالدة في العام 
الحكومة  وأعلنت  الوباء.  من  بتأثير  سنتين،  بنحو  عامًا،   20 من 

109 آالف شخص. أن الفيروس تسبب رسميًا في وفاة نحو 
)كورونافاك  يناير  منذ  المستخدمين  اللقاحين  إلى  وباإلضافة 
البرازيل  في  لألدوية  الناظمة  الوكالة  رخصت  وأسترازينيكا(، 
و»فايرز/بايونتيك«  جونسون  آند  جونسون  لقاحي  استخدام 

اللذين لم يصال بعد إلى البالد.
المتحدة  الواليات  أن  الماضي،  اإلثنين  البيت األبيض،  وأعلن 
ستقدم إلى دول أخرى 60 مليون جرعة من لقاح »أسترازينيكا«، 
هذه  تصدير  لرفضها  النتقادات  واشنطن  تعرضت  وقت  في 
على  بعد  باستخدامه  يُسمح  لم  الذي  اللقاح  من  الجرعات 

أراضيها.
المضادة  اللقاحات  عدد  تخطى  الفائت،  األسبوع  نهاية  وفي 
مليار  ومناطق  دول   207 في  حقنها  تم  التي   »19  - لـ»كوفيد 

الفرنسية. للوكالة  تعداد  بحسب  جرعة، 
وأدى فيروس »كورونا« في وفاة أكثر من 3 ماليين و122 ألف 
أبلغ مكتب منظمة  2019؛ منذ  العالم منذ ديسمبر  شخص حول 

الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض.
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اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
خسائر قطاع الطيران

 العام 2020

قالوا

08

 27 الحفارة  تركيب  أعمال  استكمال  النفطية،  للعمليات  نفوسة  شركة  أعلنت 
التابعة للشركة الوطنية لحفر وصيانة اآلبار، لبدء أعمال الكشف والصيانة العاجلة 
للبئر A-4 بحقل شمال الحمادة، منطقة التعاقد رقم 47، حوض غدامس، التابع 

لشركة نفوسة.
وبحسب بيان الشركة فإن بئر A-4 تم حفرها في عام 2008 كبئر استكشافية، 
وتم تعليقها بشكل مؤقت في يوليو 2008، إال أنه تم تسجيل معدالت عالية لغاز 

كبريتيد الهيدروجين، عند تنفيذ حملة صيانة رؤوس اآلبار في ديسمبر 2020.
وأضاف البيان أنه بعد مراجعة تقارير حفر وعزل البئر وإجراء اختبار مبدئي من 
قبل لجنة فنية مختصة اتضح وجود مؤشرات على تعرض أنابيب التغليف ألضرار، 

قد تؤثر بشكل كبير على تماسك البئر.
وأوضحت شركة نفوسة أنها ستقوم بالكشف على البئر لتحديد األضرار الناتجة 
 Safety السالمة  لغرض  للبئر  العاجلة  الصيانة  عمليات  وإجراء  الغاز،  تسرب  عن 
Workover تمهيدا الستكمالها ووضعها على اإلنتاج ضمن المرحلة األولى لخطة 

تطوير الحقل.

صيانة عاجلة في حقل شمال الحمادة

»عودة الشركات اإليطالية 
إلى ليبيا تطلب أن تضمن 
السلطات الليبية مسألة 
األمن«.
المبعوث الخاص للحكومة 
اإليطالية إلى ليبيا
السفير باسكوالي فيرارا

126,54
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5008دوالر أميركي
5.4093يورو

6.2226الجنيه االسترليني
1.1955الريال السعودي
1.2206درهم إماراتي

0.6911االيوان الصيني

2021  /4/28 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

القاهرة - الوسط
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إال  العالمي،  االقتصادي  للنمو  المتفائلة  التوقعات  رغم 
أن محللين يرجحون استمرار اآلثار السلبية ألزمة فيروس 
عالمي  اقتصادي  ركود  من  صاحبها  وما   »19 »كوفيد 
وارتفاع في معدالت البطالة، خصوصا مع تحذيرات سابقة 
في  األمل  خيبات  الدولي من عشر سنوات من  البنك  من 

النمو العالمي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية.
كان آخر إشارات التفاؤل ما توصل إليه استطالع أجرته 
 5.9٪ بمعدل  سيتعافى  العالمي  االقتصاد  بأن  »رويترز« 
هذا العام مقارنة بـ٪5.3 المتوقعة في يناير، وهو األسرع 
منذ السبعينيات مع تزايد عمليات التطعيم والدعم المالي 
وبحسب  الكبرى.  االقتصادات  معظم  في  المسبوق  غير 
االستطالع … فإنه من المتوقع أن تقود أميركا ذلك التعافي 
الذي قد يمثل أسرع نمو سنوي لها منذ عام 1984 في حين 

ستعود الصين إلى مستويات ما قبل األزمة هذا العام.
الدول  لمنظمة  العام  األمين  قال  نفسه،  السياق  وفي 
إن  اإلثنين،  باركيندو،  محمد  »أوبك«  للنفط  المصدرة 
العالمي،  االقتصاد  تطور  في  إيجابية  إشارات  ترى  »أوبك 

وفي آفاق صناعة النفط«.
»روسيا  قناة  نقلتها  تصريحات  في  باركيندو  وأوضح 
العالمي  االقتصاد  في  إيجابية  مؤشرات  »هناك  اليوم«: 
وتوقعات الصناعة«، مشددا على أن عديد العوامل ال تزال 
التصريحات  وتأتي  المستمرة.  واليقظة  المراقبة  تتطلب 
قبل اجتماع مزمع لمجموعة »أوبك+«، الذي من المخطط 

عقده يوم األربعاء.
توقف  من  »كورونا«،  خّلفه  الذي  الثقيل  اإلرث  لكن، 
المرتفعة،  الديون  ومستويات  الوظائف،  وتدمير  التعليم، 
واتساع أوجه عدم المساواة بين األعراق واألجناس واألجيال 
والمناطق الجغرافية، من شأنه ترك ندوب دائمة في معظم 

دول العالم، الفقيرة منها على وجه الخصوص.
عن  األميركية  االقتصادية  »بلومبرج«  وكالة  ونقلت 
بالتأثير  والمتخصص  كاليفورنيا،  جامعة  من  آرثي  فيلور 
الصحي واالقتصادي طويل األجل لألزمات الماضية القول: 
»من السهل جدًا بعد عام شاق أن تشعر باالرتياح لعودة 
األمور إلى مسارها الصحيح. ولكن من خالل دراستنا للتاريخ، 
هناك الكثير من التأثيرات التي تمتد غالبًا لعقود وال يمكن 

معالجتها بسهولة«.
المتقدمة  االقتصادات  أن  الدولي  النقد  صندوق  ويرى 
أقل تأثرًا بالفيروس لعام 2021 وما بعده، على عكس عام 
2009 وأزمتها المالية الخانقة آنذاك، حين تعرضت الدول 
الغنية لضرر أكبر في ذلك الوقت. ومع توقعات ارتفاع الناتج 
بأكثر  المقبل  العام  المتحدة  للواليات  اإلجمالي  المحلي 
بالحوافز  مدفوعًا  »كوفيد19-«،  قبل  ما  مستويات  من 
النقد  صندوق  توقعات  تُظهر  الدوالرات،  من  التريليونية 

● مصنع كمامات في الصين

لالقتصاد  الوباء  من  المتبقية  الندوب  من  القليل  الدولي 
رقم 1 في العالم.

 5% بنسبة  سينخفض  العالمي  الناتج  أن  البنك  وقدّر 
بحلول عام 2025 من مستواه قبل الوباء، وأن معدل النمو 
 2% من  أقل  إلى  سينخفض  التضخم  حوله  يتمحور  الذي 
%3.3 في  بالفعل من  انخفض  أن  المقبل، بعد  العقد  في 

التسعينات إلى %2.5 في العقد األول من القرن الجديد.
ويرى الخبراء االقتصاديون أن األمر لن يتطلب ضياع عقد 
آخر من النمو إذا تم اتخاذ خطوات صحيحة وفاعلة، خاصة 
في مجاالت إعادة صقل مهارات العمال ودعم أولئك الذين 
الخطوات  تلك  إحدى  وتشمل  األزمة.  من  بشدة  تضرروا 
وتدفعها  التجارية  لألعمال  حوافز  تخلق  سياسات  تشجيع 
نحو االبتكار واالستثمار، وال سيما في قضايا التغير المناخي.

»بلومبيرج  في  االقتصاديين  كبير  أورليك،  توم  ويقول 
إيكونوميكس«: »إن التركيز على الناتج المحلي اإلجمالي 
والصين  المتحدة  الواليات  من  كل  قيام  مع  الرئيسي، 
بدورهما كمحركين للنمو في العالم، يعد بمثابة انتعاش 
حاد على شكل حرف »V«. ولكن الواقع يشير إلى وجود عدم 
الناشئة،  واألسواق  المتقدمة  األسواق  بين  كبير  مساواة 
وبين الشركات المتميزة ومنافستها األصغر، والعمال ذوي 
المهارات العالية والمنخفضة، وكلها ندوب ستستغرق وقتًا 

أطول للشفاء«.
لالقتصاد  بيترسون  معهد  رئيس  بوسن،  آدم  أما 
الدولي، فيرى أن هناك عدم يقين حقيقي حول مدى تغير 
نتيجة  االستهالكية  أنماطهم  إلى  بالنظر  الناس  سلوك 
لهذه األزمة. وإذا عاد الناس لتناول الطعام في المطاعم، 
والقيام برحالت ترفيهية، وملئء صاالت األلعاب الرياضية، 
سينتعش الكثير من هذه الصناعات. ولكن بحسب آدم، من 
الممكن أن تتغير أيضًا أذواق الناس بشكل فعلي، وفي هذه 
الحالة سيكون هناك المزيد من البطالة المؤقتة من دون 

وجود إصالح حكومي جيد لذلك.
طويلة  اآلثار  تظهر  أن  اقتصاديون  يستبعد  وال 
الوباء  أدى  أن  البشري بعد  المال  أيضًا في رأس  المدى 

الفصول  حضور  من  الجامعات  وطالب  األطفال  منع  إلى 
البلدان،  بعض  في  عام  إلى  تصل  لمدة  الدراسية 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تقديرات  وبحسب 
الدراسي  العام  ثلث  خسارة  فإن  سبتمبرالماضي،  في 
ما،  مكان  في  اإلغالق  عمليات  من  المتضررين  للتالميذ 
خالل  للبلد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  يحد  أن  يمكن 
المنظمة  الحالي. كما حذرت  القرن  المتبقية من  الفترة 
من أن الطالب قد يشهدون انخفاضًا في الدخل بنسبة 
%3 على مدى حياتهم، مع تضرر الفقراء أو األقليات أكثر 

غيرهم. من 
وأظهر معهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الدين العام 
مستوى  على  دوالر  تريليون   281 بلغ  جديد  مستوى  إلى 
العالم، مضافًا إليها الحزم المقترضة في عام 2020 لمواجهة 
فيروس كورونا. وقال مارك زاندي، كبير االقتصاديين في 
تبدأ  أن  وبمجرد  ديون،  أزمة  دون  من  »حتى  »موديز«: 
والشركات  الحكومات  ستتعرض  باالرتفاع،  الفائدة  أسعار 
للضغوط« مضيفًا، »سيعود االقتصاد العالمي إلى التوظيف 
الكامل بعد التعافي، وبسرعة أكبر بكثير مما كان عليه بعد 
األزمة المالية. ومع ذلك، سيبقى االقتصاد عالقًا في حالة 

التباطؤ التي كانت سائدة قبل الوباء«.

رغم التوقعات واستطالعات الرأي المبشرة

االقتصاد العاملي يتخوف من »عشرية« خيبة األمل

أسوأ أخطائي في ميدان
 التنبؤات االقتصادية

الخمسين  من  يقرب  ما  منذ  االقتصادية  التنبؤات  مجال  في  أعمل 
الفريق  مع  العشرين،  القرن  سبعينات  أوائل  في  عملي  بدأت  عاما. 
أنتقل  أن  قبل  العاصمة،  واشنطن  الفدرالي في  االحتياطي  البحثي في 
إلى »وول ستريت« للعمل في ذات المجال ألكثر من 30 عاما. وألكثر من 
عشر سنوات، كان مقري في البرج العاجي في جامعة ييل، حيث ما زلت 
أمارس هوايتي في التنبؤ من وقت إلى آخر، لكني أعمل بشكل أساسي 

في التدريس، والكتابة، والتحدث.
على مدى هذه الفترة الطويلة، كان سجلي في التنبؤ مختلطا. كانت 
لي بضعة توقعات ال تنسى في مجلس االحتياطي الفدرالي، حيث حذرت 
وقت الحق  في  عنيد  ثم تضخم  السبعينات  منتصف  في  حاد  ركود  من 
الري  مع  تعاوني  إلى  الفخر  من  قدر  بأكبر  أنظر  لكني  العقد.  ذلك  من 
سليفمان في بناء أول نموذج تنبؤ في مجلس االحتياطي الفدرالي تحت 

مسمى »الصندوق األسود«.
عملنا على مدى الساعة لعدة أسابيع لبرمجة جداول بيانات مترابطة 
على الكمبيوتر )في ذلك الوقت لم يكن أحد سمع بشيء من ذلك القبيل 
ذلك  قبل  تجرى  كانت  التي  المفردة  الشهرية  للممارسة  كبديل  قط( 
النقطة  المزعوم  النقدي  نهجنا  وكان  الحاسبة.  مونرو  آلة  على  يدويا 
مجلس  استخدمه  الذي  الشهير  القياسي  االقتصاد  لنموذج  المقابلة 

االحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع.
التنبؤ  واصلت  إذ  أكثر موضوعية،  »وول ستريت«  في  كانت جهودي 
لكني ركزت بشكل أكبر على تطورات الصورة الكبيرة مثل ديون الشركات 
في  اإلنتاجية  حول  والمناقشات  الثمانينات،  أواخر  في  الهيكلة  وإعادة 
من  األول  العقد  أوائل  في  األزمة  بعد  العالمي  والتعافي  التسعينات، 
القرن الحادي والعشرين، ثم موضوعي المفضل، الصين وتأثيرها على 

االقتصادي العالمي.
لدي  تفضيال  األقل  الجزء  الفائدة  أسعار  توقع  محاولة  كانت 
وجيه  ولسبب  عملي.  في 
إلى  دخولي  أتذكر  زلت  ال 
الخدمة  اجتماعات  غرفة 
االستثمارية  المصرفية 
مورجان  في  القديمة 
مخطط  ورؤيتي  ستانلي، 
التوقعات الذي أعده سلفي 
على  ملقى  السندات  لسوق 
عقب.  على  رأسا  األرض 
كنت عازما على تجنب ذلك 

المصير.
كان من الواجب علي أن 
متقاعد  كمتنبئ  موقعي  تركت  عندما  أفضل  بشكل  األمر  أدرك 

المزدوج  »الركود  الماضي وكتبت مقاال يحمل عنوانا ال ينسى،  الصيف 
القادم في أميركا«. زعمت أن انتعاش ما بعد الجائحة -االرتفاع القياسي 
الذي بلغ 33 % على أساس سنوي في الناتج المحلي اإلجمالي في الربع 
الثالث من العام 2020 بعد انكماش حاد مماثل بنسبة 31 % في الفترة 

الثانية- ليس أكثر من »يويو حسابي«.
لكن تلك البصيرة األلمعية لم تكن الهدف حقا. فقد واصلت مؤكدا 
أن التعافي الناشئ كان من المرجح أن يجهض بفعل انتكاسة، كما حدث 
العالمية  الحرب  الركود اإلحدى عشرة منذ نهاية  في ثماني من حاالت 
المؤشرات  لبعض  ارتياحي  من  انطالقا  أشهر،  بضعة  وبعد  الثانية. 
على  األفظع  التنبؤ  خطيئة  ارتكبت  طريقي،  صادفت  التي  االقتصادية 

اإلطالق: تحديد تاريخ بعينه.
يتعلم المتنبئون في »وول ستريت« بسرعة قواعد استحقاقية اللوم. 
سعر  حسب  »التقييم  عقلية  تفرض  واألسهم،  السندات  تجار  ومثل 
السوق« المساءلة الفكرية على االقتصاديين، وحتى خبراء استراتيجيات 
السوق في بعض األحيان. وهنا يصبح من المفيد أن يكون لديك إطار 

تحليلي مقنع ينبئك بالخطأ الذي وقع ولماذا.
السابقة  اعتبارات:  ثالثة  إلى  مستندا  المزدوج  الركود  نداء  كان 
التاريخية، ونقاط الضعف الباقية منذ أمد بعيد، واحتمال حدوث صدمة 
بقاء معدالت  السابقة في صفي. ومع  األعمال  دورات  تاريخ  أخرى. كان 
الذرى  من  كثيرا  أقل  مستويات  عند  الحقيقي  والناتج  العمالة  تشغيل 
التي بلغتها قبل الجائحة -خصوصا في ما يتصل بالنشاط المباشر وجها 
حجة  هناك  كأن  األمر  بدا  األهمية-  الشديد  الخدمات  قطاع  في  لوجه 

مقنعة لصالح نقاط الضعف الباقية منذ أمد بعيد.
أخيرا، مع تسبب موجة جديدة من اإلصابات بمرض فيروس كورونا 
الجزئي في نحو  في نوفمبر، وديسمبر، وأوائل يناير في فرض اإلغالق 
معقولة.  أخرى  صدمة  لصالح  الحجة  بدت  أميركا،  واليات  أرباع  ثالثة 
وبتجميع كل هذه العناصر، خلصت إلى أنها مسألة وقت فقط قبل أن 

يحدث ركود آخر.
ماذا حدث إذن؟

أسباب:  لثالثة  أيضا  األمد  قصيرة  الصدمة  أن  تبين  األساس،  في 
اللقاحات، والطبيعة البشرية، و»اقتصاد بايدن«. بينما كان األميركيون 
اإلصابة  معدالت  انخفضت  اللقاح،  على  للحصول  طلباتهم  يسجلون 
26 % فقط من أعلى مستوياتها في أوائل  بمرض فيروس كورونا إلى 
المتسارع  التطعيم  مسار  مع  جنب  إلى  جنبا  التطور،  هذا  أشار  يناير. 
من  أقرب  وقت  في  القطيع  مناعة  اكتساب  احتمال  إلى  حاد،  بشكل 

المتوقع، فضال عن نهاية سريعة للجائحة.
فيروس  مرض  من  المقلقة  الجديدة  لألشكال  تجاهل  في  ثانيا، 
السياسيون  وقادتهم  صبرهم  نفد  الذين  األميركيون  بدأ  كورونا، 
المطاوعون يخالفون قيود الصحة العامة الموصى بها. ثالثا، جرى فتح 
بوابات الفيضان المالي على نحو غير مسبوق: ففي أعقاب حزمة قيمتها 
بقيمة  األميركية  اإلنقاذ  2020، جاءت خطة  أواخر  مليار دوالر في   900

1.9 تريليون دوالر في مارس، واآلن هناك اقتراح بضخ تريليوني دوالر.
حافز  إلى  هذا  كل  تحول  كورونا  فيروس  مرض  نهاية  اقتراب  مع 
التسهيالت  جانب  إلى  ساعد  الذي  الدورية،  للتقلبات  مساير  قوي  مالي 
وحيد  رهانا  االزدهار  طفرة  جعل  في  الجارية  المسبوقة  غير  النقدية 
تتجه  التي كانت  التقلب  الدائمة  االقتصادية  المؤشرات  االتجاه. وبدأت 
نحو االنخفاض في أواخر العام الماضي تشق طريقها نحو االرتفاع بقوة.
التي ال  البشرية  العلم، والسياسة، والروح  التقاء  النهاية، بفضل  في 
لم  مزدوج.  ركود  بحدوث  اإلجماع  خالفت  التي  توقعاتي  سقطت  تقهر، 
واالعتراف  أفدحها.  يكون  ربما  لكنه  التنبؤ،  في  أخطائي  أول  يكن هذا 

بالذنب اآلن ال يكفي. إنها عودة واجبة إلى البرج العاجي.

أميركي اقتصادي  خبير   *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

ستيفن إس روتش*

توقعت ركودا حادا في منتصف السبعينات ثم 
تضخما عنيدا في وقت الحق من ذلك العقد 
لكني أنظر بأكبر قدر من الفخر إلى بناء أول 
نموذج تنبؤ في مجلس االحتياطي الفدرالي

ق
وا
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خبير اقتصادي أميركي: تأثيرات »كورونا«
تمتد غالباً لعقود وال يمكن معالجتها بسهولة

 البنك الدولي يوصي باستثمارات 
عاجلة في البنية التحتية

 ترشيد سياسة المالية العامة
في ليبيا »بالغ الصعوبة«

الوسط - عالء حموده

البنك الدولي يتوقع تعافيا جزئيا لالقتصاد الليبي في البنك الدولي يتوقع تعافيا جزئيا لالقتصاد الليبي في 20212021

سياسة  ترشيد  »مهمة  أن  التقرير  واعتبر 
»ال  أنه  موضحا  الصعوبة«،  بالغة  العامة  المالية 
الحفاظ على  االستمرار في  الليبية  للحكومة  يمكن 

إيرادات  تشكل  حين  في  العامة.  ماليتها  مستوى 
الحكومية«،  اإليــرادات  إجمالي  من   %  85 النفط 
النفط  إيرادات  على  االعتماد  »يستمر  أن  مرجحا 

ليبيا في تنويع أنشطة اقتصادها«. إلى أن تنجح 
الرواتب  »فاتورة  أن  الدولي  البنك  تقرير  ورأى 
اإلنفاق،  إجمالي  من   %  61 مثلت  التي  واألجــور، 
األكثر  بين  مــن  الليبي  الــعــام  القطاع  تجعل 
»نسبة  مقدرا  العالم«،  في  كفاءة  واألقل  تكلفة 
الوقود  إمدادات  كامل  بشكل  يغطي  الذي  الدعم 
الصحي  الصرف  وخــدمــات  والمياه  والكهرباء 
في  اإلنفاق  إجمالي  من   %  16 العامة  والنظافة 

.»2020 العام 
للمغرب  القطري  المدير  هينتشيل  جيسكو  وقال 
تواجه  »ليبيا  إن  الدولي:  بالبنك  ومالطا  العربي 
إلى  ملح  بشكل  وتحتاج  هائلة،  اقتصادية  تحديات 
مؤسسات موحدة وحوكمة رشيدة، وإرادة سياسية 
وأضاف:  كثيرا«.  انتظارها  طال  وإصالحات  قوية، 
المحن.  من  بالكثير  الليبي  الشعب  مر  »لقد 
تحسن  بوادر  والسياسية  األمنية  البيئة  وشهدت 
المستقبل  طريق  يكون  ولن  األخيرة،  اآلونة  في 
واالستقرار  السالم  في  األمل  يعطي  لكنه  سلسا، 

والتنمية«.
في  عاجلة  »باستثمارات  الدولي  البنك  وأوصى 
االجتماعية  المساعدة  وتقديم  التحتية،  البنية 
اللقاحات  نشر  ذلك  في  بما  احتياجا،  األكثر  للفئات 
تراجع  »مع  وقال:  تنظيما«،  وأكثر  أسرع  بشكل 
أجزاء  في  األمنية  األوضاع  وتحسن  الصراع،  حدة 
التركيز  الليبية  الحكومة  البلد، تستطيع  كبيرة من 
وتهيئة  العامة،  الخدمات  توفير  تحسين  على 
القطاع  في  السريع  التعافي  لتحقيق  الظروف؛ 
الدولية  المالية  المؤسسة  وعبرت  النفطي«.  غير 
المساعدة  خالل  من  ليبيا  بمساندة  االلتزام  عن 
المقدم  والتمويل  التحليلية،  والخدمات  الفنية، 

والمنح. االستئمانية  الصناديق  من 
فبراير  في  القطرية  المشاركة  مذكرة  وفــق 
من  تتألف  الدولي  البنك  أولويات  فإن   ،2019
التعافي  وتيرة  تسريع  هما:  اثنتين،  ركيزتين 
األساسية.  الخدمات  تقديم  واستئناف  االقتصادي، 
شأنها  من  التي  اإلجــراءات  على  البرنامج  ويركز 
ملموس،  بشكل  المعيشية  ــوال  األحـ تحسين 
تطوير  على  الدولي  البنك  مجموعة  تعكف  إذ 
مع  الطويل  األمد  على  للمشاركة  معارفها؛  قاعدة 
واألعمال  االستشارية،  الخدمات  خالل  من  ليبيا 

أيضا. التحليلية 

تفاؤل حذر بشأن جهود التعافي ورأب الصدع

توقع البنك الدولي تعافيا جزئيا لالقتصاد الليبي 
أصابته  التي  الركود  حالة  من   2021 العام  في 
الموقتة  التنفيذية  السلطة  تولي  مع   ،2020 في 
الناتج  إجمالي  لينمو  البالد،  إدارة  مقاليد  الجديدة 
 ،2021 67 % بالقيمة الحقيقية في  المحلي بنسبة 
مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو 

العام نفسه. االقتصادي في 
ليبيا،  عن  االقتصادي  المرصد  تقرير  وتحدث 
بشأن  »تفاؤل حذر  الدولي، عن  البنك  الصادر عن 
تزال  »ال  قال:  لكنه  الصدع«،  ورأب  التعافي  جهود 
مشيرا  المساعي«،  تلك  تهدد  كبيرة  مخاطر  هناك 
السائد  واالقتصادي  السياسي  »االنقسام  أن  إلى 

البالد يضرب بجذور عميقة معقدة«. في 
االقتصاد  »سجل  فقد  الــدولــي،  البنك  ووفــق 
أسوأ   2020 العام  من  األكبر  الجزء  طوال  الليبي 
أداء له في السنوات األخيرة«، موضحا أن »الحصار 
2020 أدى  الذي دام تسعة أشهر بداية من يناير 
إلى خفض إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى أقل من 
سدس مستوياته في 2019، وهو أسوأ أداء شهري 

منذ اندالع الصراع األخير«.
المالية  المؤسسة  قــدرت  السياق  هــذا  وفــي 
 2020 في  الليبي  االقتصاد  »انكماش  الدولية 
إنتاج  في  الحاد  الهبوط  ألحق  حيث   ،%  31 بنحو 
ومركز  الخارجي  البلد  برصيد  أضـــراره  النفط 
تراجع  إلى  أدى  مما   ،2020 في  العامة  ماليته 
الخاص،  االستهالك  وانخفاض  الحكومي،  اإلنفاق 

الواردات«. وانخفاض 
والغاز  النفط  على  الليبي  االقتصاد  ويعتمد 
االقتصادي  الناتج  من   %  60 من  أكثر  تحقيق  في 
الكلي، وأكثر من 90 % من إيرادات المالية العامة 
المركزي  للمصرف  ووفقا  السلعية،  والصادرات 
نتيجة  العامة  المالية  ــرادات  إيـ خسارة  بلغت 
الحالي.  للعام  أميركي  مليار دوالر   11 نحو  الحصار 
»كورونا«،  جائحة  بفعل  المشكالت  هذه  وتفاقمت 
الليبي  الناتج المحلي  وبشكل عام انخفض إجمالي 
النفط  إنتاج  استئناف  من  الرغم  على   2020 في 
البنك  حسب  الماضي،  العام  من  األخير  الربع  في 

الدولي.

● مقر البنك الدولي في واشنطن
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يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي فرض حالة الطوارئ مجدداً في اليابان إلى 
كساد اقتصادي على مدار فصلين متتاليين، إذا أخفقت القيود األكثر صرامة في 

كبح العدوى، أو طال أمدها.
ومن المقرر أن تشهد طوكيو وثالث مقاطعات أخرى، تمّثل ما يقرب من ثلث 
االقتصاد، وفًقا لوكاة بلومبرج، فرض حالة الطوارئ اعتبارًا من يوم األحد، بعد أكثر 

من شهر بقليل من رفع حالة الطوارئ السابقة في العاصمة أخيرًا.
تحسُّن  بفضل  لالقتصاد  سريع  انتعاش  في  اآلمال  الطوارئ  فرض  ويبدّد 
الصادرات وانتعاش الطلب المحلي. وكتب خبراء اقتصاديون بقيادة كيجي كاندا 
من معهد »دايوا« لألبحاث في تقرير: »ال تترقبوا أو فلتتناسوا االنتعاش السريع 
على شكل حرف )V(«، فقد يشهد الربع الثاني من العام الجاري تسجيل معدل 
نمو سلبي. وحتى اآلن ال يزال االقتصاديون يتوقعون أن يحقق االقتصاد نمواً في 
الربع الثاني من 2021، إذ يتدافعون لمراجعة توقعاتهم، بعد أن توقعوا سابقًا 
أن يسجّل االقتصاد انتعاشًا قويًا، لكن هذه التوقعات قد تتغير سريعًا حال تمديد 

حاالت الطوارئ إلى ما بعد 11 مايو المخطط له حاليًّا.

اليابان تواجه شبح الكساد االقتصادي
تونس تتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد

السعر بالدوالرنوع الخام

66.78برنت

63.38غرب تكساس

62.62دبي

63.22سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 4/14/ 2021

إلى  توجه  الوزراء  من  فريقا  أن  التونسية  الحكومة  أعلنت 
واشنطن لمناقشة تمويل لبرنامج إصالحات اقتصادية من صندوق 

النقد الدولي.
وفي رسالة نشرها صندوق النقد الدولي، الجمعة، أكد أن تونس 
يهتم  أن  يجب  اإلصالح  برنامج  وأن  جديدا،  دعم  برنامج  طلبت 
بملفات »المالية العمومية والديون وإصالح المؤسسات العمومية 

وكتل األجور«.
من  »فريقا  أن  الحكومة  رئاسة  عن  اإلثنين  صدر  بيان  وأكد 
الحكومة سيتحول نهاية هذا األسبوع إلى واشنطن إلجراء سلسلة 

من اللقاءات مع صندوق النقد الدولي«، وفق »فرانس برس«.

كما نقل البيان تصريحا لوزير االقتصاد والمالية، علي الكعلي، 
يُبين فيه »أن الفريق الذي سيتحول إلى أميركا سيكون مصحوبا 
ببرنامج جاهز لإلصالح االقتصادي وسيتم على أساسه التفاوض مع 

الصندوق«.
للشغل  التونسي  العام  واالتحاد  التونسية  الحكومة  وأعلنت 
المؤسسات  يشمل  برنامج  في  الشروع  الماضي  مارس  نهاية 
الجوية  »الخطوط  بينها  ومن  صعبا  وضعا  تواجه  التي  العمومية 
 2011 ثورة  منذ  التونسي صعوبات  االقتصاد  ويواجه  التونسية«. 
الوضع  تأزم  من  الجائحة  بسبب  الصحية  التدابير  تداعيات  وزادت 

المالي للشركات الخاصة والحكومية.

● أسرة سورية تتناول طعام اإلفطار في خيمة بلبنان. )رويترز(

● موقع لشركة غرينسيل المالية شمال غرب إنجلترا. )فرانس برس(

الفقر يفترس الالجئني 
السوريني في رمضان

تصفية الشركة األم 
ملجموعة غرينسيل املالية

في كوخ بلبنان، يعيش حسين الخالد منذ عشر سنين، بعد أن 
فر هو وعائلته من الحرب في سوريا. لكن في هذه السنة بالتحديد 
تتضافر تبعات جائحة كورونا مع االنهيار االقتصادي ليجعال رمضان 
األشد صعوبة بين كل سنوات الغربة. يعيش حسين الخالد وزوجته 
وأطفالهما، وعددهم 11، في كوخ مقسم إلى غرفتين من الخشب 
إلياس  بر  بلدة  في  لالجئين  رسمي  غير  بمخيم  المشمع  والقماش 
بسهل البقاع. تعتمد األسرة اآلن على التبرعات اإلنسانية لعدم وجود 

عمل.
وقال حسين الخالد البالغ من العمر 50 عاما والذي لم يعمل منذ 
إجى  تعبان.  النفسي  الوضع  »هالسنة  »رويترز«  لوكالة  أشهر  ستة 
رمضان و بتحتار شو بدك تعمل عشا )وجبة اإلفطار( لوالدك«. وتقول 
زوجته الملقبة بأم أحمد، إن األسرة لم تعد قادرة على شراء ما يكفي 

من زيت لقلي البطاطا )البطاطس( كي يفطروا عليها في رمضان.
وًلت األيام التي كان فيها رمضان عيدا ومناسبة لشراء المالبس 
الجديدة لألطفال، عندما كانت األسرة تعيش حياة كريمة في حلب، 
الحرب  هدمت  البناء.  مجال  في  منتظم  بشكل  يعمل  الرجل  وكان 
منزلهم ودمرت تلك الحياة. وقال »أنا ما كنت بتوقع )لم أكن أتوقع 
هذا(. مستقبل والدي راح«. وأضاف »في كتير شغالت )يسألونني عن 
أشياء كثيرة( بقول لي )يقولون لي( بابا ما جبتلي ياها، منين بدي جبله 

ياها؟ )من أين أشتريها له(«.
وأسرة حسين الخالد عائلة واحدة وسط ما يصل إلى 1.5 مليون 
الجئ سوري توافدوا على لبنان منذ 2011 وتشير تقديرات إلى أنهم 
باتوا يشكلون ما يقرب من ربع سكان البالد. ويعيش معظمهم في فقر 
مدقع في مستوطنات من الخيام. كان كثير من الالجئين مثل حسين 
يعملون لكسب لقمة العيش، لكن تم تخفيض األجور اليومية ذلك 
ألن جائحة كوفيد19- أدخلت لبنان في إجراءات عزل وإغالق متكررة. 
وتفاقمت المشكلة بصورة أكبر، مع االنهيار المالي غير المسبوق في 
لبنان، الذي دفع بكثير من اللبنانيين في هوة الفقر منذ عام 2019، 
وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية. قال حسين الخالد 
بدك  ومنين  ألف،   100 بدك  اليوم  آالف   10 تشتريه ب  »إلي كنت 
تطلع؟ منين بدك تجيب 100 ألف؟ كل شي بدك تضربه ب10 )زادت 
األسعار عشرة أضعاف(، الرز ربطة الخبز تنكة )علبة( البيبسي« مضيفا 

»الوضع بهالبلد صار صعب جدا علينا وعلى أهل البلد«.

كابيتال«  »غرينسيل  المالية  للمجموعة  األم  الشركة  وضع  تقرر 
في التصفية بعدما هز إفالس المجموعة الشهر الماضي العديد من 
الشركات في جميع أنحاء العالم مع ما رافقه من تداعيات سياسية، مما 

يقلل من آمال الدائنين في استرداد أموالهم.
في بريطانيا تتواصل التبعات السياسية لهذه القضية. فقد نشر 
المكثف من قبل غرينسيل  الضغط  الخميس تفاصيل  انكلترا  بنك 
الشركة  مستشار  كاميرون  ديفيد  السابق  الوزراء  ورئيس  ورئيسها 

المالية، للحصول على مساعدة حكومية لمواجهة كوفيد19-.
وفي طريقة تشبه تلك التي أدت إلى األزمة المالية عام 2008، 
كانت غرينسيل المتخصصة في قروض الشركات قصيرة األمد تمول 
نفسها عبر تحويل الديون المترتبة لها على الشركات التي تمولها إلى 

منتجات مالية تبيعها لمستثمرين كبار.
إدارة  المكلفة  االستشارية  ثورنتون«  »غرانت  شركة  وأعلنت 
ملف اإلفالس في بيان إن »الدائنين قرروا وضع الشركة في مرحلة 
التصفية« خالل اجتماع الخميس مع 41 دائنا بينهم »سوفتبانك« 
وكريدي سويس ومؤسسة عائلة مؤسس ليكس غرينسيل وجمعية 

المصارف األلمانية.
وكانت الشركة األم التي تتمركز في أستراليا حيث أسسها ليكس 
غرينسيل في 2011، مسؤولة عن تقديم دعم إداري وجمع أموال لبقية 
الشركات األربعين في المجموعة بما في ذلك »غرينسيل كابيتال« 
أنشطتها  تمارس معظم  بريطانيا حيث  في  إفالسها  أشهرت  التي 
التشغيلية، و»غرينسيل آ غي« في ألمانيا. وقال البيان إن »مسؤولي 
التصفية سيواصلون تحديد األصول وإدارة التطورات المتعلقة بإدارة 
ملفات إفالس شركتي غرينسيل يو كي وغرينسيل بنك آ غي« اللتين 

تخضعان إلجراءات إفالس منفصلة.
وفشلت محاولة إلعادة بيع األصول إلى صندوق أبولو األميركي 
الشهر الماضي. وتطالب جمعية المصارف األلمانية خصوصا بملياري 
يورو بينما ضخت مجموعة سوفتبانك أكثر من مليار دوالر في غرينسيل 
حسب وثيقة أرسلتها غرانت ثورنتون لحضور اجتماع الخميس. وأثار 
انهيار »غرينسيل« المتخصصة في القروض قصيرة األجل للشركات 

لدفع األموال لمزوديها، مخاوف في القطاع المالي والمصرفي.
وتقدمت الشركة بطلب إشهار إفالسها بسبب شركة تأمين رفضت 
تمديد تغطية صفقاتها. وأثارت بنيتها وصفقاتها الغامضة شبهات 

باحتيال وشكوكا في طريقة تقييم أصولها.
وسبب إفالسها خسائر فادحة لمصرف كريدي سويس الذي علق 
خصوصا في بداية مارس تداول واشتراكات أربعة صناديق مرتبطة 

بغرينسيل مشيرا إلى »شكوك كبيرة« في تقييمها الدقيق.

صنع الله: الشركات الوطنية في وضع 
مالي حرجا للغاية أدى إلى تذبذب اإلنتاج

خبير اقتصادي: غياب اإلجراءات 
الرادعة شجع على المضاربة

 مشكالت رمضان المعتادة: شح المواد 
وارتفاع األسعار

محلل: مطلوب إعادة تأهيل للحقول 
وخطوط الشحن بالموانئ على نحو منتظم

الوقت المحدد حتى تفي بالتزاماتها.
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اعتبر »أن استجابة 
حكومة الوحدة الوطنية السريعة، وتخصيصها جزءا من 
من  الشركات  هذه  إلى  الروح  عودة  بمثابة  الميزانية 
لدى شركات  ديونها  تسديد  على  قادرة  وجعلها  جديد 
من  الشركتين  يمكن  مما  المواد،  ومزودي  الخدمات 
معالجة المشاكل الفنية وإعادة اإلنتاج بشكل تدريجي«. 
اإلنتاج  إعادة  على  قادرة  الوطنية  الشركات  أن  مؤكدا 
بشكل تدريجي، وفق تصريح نشرته المؤسسة، اإلثنين.

حرجا  ماليا  »وضعا  الوطنية  النفط  شركات  وتواجه 
اهلل  صنع  حذر  فيما  اإلنتاج«،  تذبذب  إلى  أدى  للغاية 
الشركات  بعض  اضطرار  إلى  ليصل  الوضع  تفاقم  من 
ومواد  الغيار  قطع  توافر  عدم  بسبب  اإلنتاج؛  وقف  إلى 
التشغيل الضرورية، إضافة إلى تدني الخدمات الصحية 
والتموينية، وضعف مرتبات العاملين بالقطاع، وتأخرها 

لشهور بالنسبة للشركات الخدمية.

النفط  مؤسسة  رئيس  يؤكد  المثال  سبيل  وعلى 
تأثر »شركة سرت بشكل سلبي بسبب عدم تخصيص 
سبعة  على  يزيد  ما  منذ  للصيانة  الالزمة  الميزانيات 
نهاية  في  الشركة  إنتاج  انخفاض  إلى  أدى  مما  أشهر؛ 
أقل  إلى  اليوم  في  برميل  ألف   102 من  الماضي  يناير 
وكذلك  الماضي،  مارس  في  يوميا  برميل  ألف   82 من 
عانت شركة الخليج العربي للنفط ظهور عديد المشاكل 
الغيار،  وقطع  التشغيل  لوازم  الناجمة عن نقص  الفنية 
إنتاج  معدالت  على  المحافظة  على  القدرة  أفقدها  مما 

منتظمة«.
يوميا  برميل  مليون  إلــى  النفط  إنتاج  وتــراجــع 
وذلك  للقطاع،  الالزمة  الميزانيات  اعتماد  عدم  بسبب 
ألف  إلى مليون و300  الماضية  األيام  بعدما وصل في 
المحلل  ويقول  النفط،  مؤسسة  وفق  يوميا،  برميل 
والغاز  النفط  قطاع  »استقرار  الفارسي  علي  االقتصادي 
أرادت  إذا  القادمة،  للحكومات  أولوية  يكون  أن  يجب 

تحقيق أهدافها، مع األخذ في االعتبار ضرورة استقالل 
المؤسسة عن النشاط السياسي، وأن أيّ أعمال تطوير 
أو رفع للصادارات تحتاج إلى تمويل منتظم، ويُقصد هنا 

بميزانية المؤسسة الوطنية للنفط«.
وضع  طبيعة  نفهم  أن  »علينا  الفارسي  ــاف  وأض
من  تعاني  وهي  فترة  فمنذ  حاليًا،  النفطية  المنشآت 
األنابيب  لشبكة  وتآكل  وتقنية  فنية  مشكالت  عدّة 
القيام  تأخّر  إلى  إضافة  النفط،  تنقل  التي  الضخمة 
بعمليات الصيانة الدورية«، وأردف »لكي يستمر اإلنتاج، 
بالموانئ  الشحن  وخطوط  الحقول  تأهيل  إعادة  يجب 

بشكل منتظم«.
 17 النفط  وتصدير  إنتاج  عملية  ليبيا  إعادة  ومنذ 
سبتمبر الماضي حققت إيرادات قياسية من بيع النفط 
دوالر.  مليار   1.2 الماضي  فبراير  خالل  بلغت  والغاز 
مليون   1.45 إلى  النفط  من  إنتاجها  رفع  ليبيا  وتعتزم 
برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021، وإلى 1.6 مليون 
أربع  غضون  في  مليون   2.1 وإلى  عامين  غضون  في 
المؤسسة  لرئيس  سابقة  تصريحات  حسب  سنوات، 
جديدة  حقول  في  اإلنتاج  بدء  عبر  اهلل،  صنع  مصطفى 
في حوضي سرت وغدامس وإعادة تشغيل الحقول التي 

أغلقتها هجمات تنظيم »داعش« في 2015.
4 ديسمبر الماضي، أعفت مجموعة »أوبك+«  وفي 
التخفيضات  في  المشاركة  من  ليبيا  للنفط،  المصدرة 
معدالت  زيادة  إلى  الماسة  البالد  لحاجة  أقرتها،  التي 

اإلنتاج والتغلب على المشاكل االقتصادية.

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

األزمة االقتصادية تفقر شرائح كاملة من الجزائريني
المواد  ونقص  والفقر  والبطالة  اإلضرابات  تسهم 
الغضب  إشعال  في  األسعار  وارتفاع  األساسية  الغذائية 
أزمة  من  أصال  تعاني  التي  الجزائر  في  االجتماعي 
اقتصادية سببها انخفاض سعر النفط وفاقمتها جائحة 

»كورونا«.
منذ  مستمر  سياسي  مأزق  إلى  ذلك  كل  ويضاف 
تقول  عامين.  قبل  للحراك  الشعبية  االنتفاضة  انطالق 
للشرق  كارنيغي  مركز  في  المقيمة  الباحثة  غانم،  داليا 
األوسط، لوكالة »فرانس برس« إن »الوضع االقتصادي 
إفقار  إلى  ويؤدي  يوم  بعد  يوما  سوءا  يزداد  للجزائر 
البطالة  معدالت  وارتفاع  السكان  من  كاملة  شرائح 

وباختصار جميع المؤشرات االقتصادية حمراء«.
في مطلع ديسمبر أعلن الوزير المكلف باالستشراف، 
محمد شريف بن ميهوب، أن األزمة الصحية تسببت في 
فقدان »500 ألف وظيفة على األقل«. ولم ينته األمر عند 
هذا الحد، فمن المتوقع أن يؤدي القرار األخير بإغالق 16 
ميناء جافا )منافذ موصولة بمرفأ بحري عبر طرق برية أو 
للسكك الحديد( إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة. كما 
فضائح  أعقاب  في  السيارات،  تجميع  مصانع  إغالق  أن 
الكهربائية  األجهزة  مستلزمات  استيراد  ووقف  فساد، 
المنزلية، كلف أكثر من 50 ألف وظيفة في العام 2020، 

بحسب وزير العمل الهاشمي جعبوب.
بتهم  رؤساؤها  سجن  التي  الشركات  عمال  ويواصل 
بوتفليقة  عبدالعزيز  رئاسة  ظل  في  المتفشي  الفساد 
والحصول  وظائفهم  إلنقاذ  تعبئتهم   )2019-1999(
على رواتبهم المتوقفة منذ شهور. ويقدر صندوق النقد 

الدولي البطالة حاليا بأكثر من 14 %.
مواجهة  في  مشلول  لنظام  المقلقة  العالمات  ومن 
الحركات  انتشار  الشوارع؛  إلى  الشعبي  الحراك  عودة 
وإدارة  والتعليم  كالبريد  العام،  القطاع  في  االجتماعية 
المنهك  الصحي  والقطاع  الحديدية  والسكك  الضرائب 
أن  إلى  غانم  داليا  وتشير   .»19  - »كوفيد  بسبب 
األولى  الموجة  خالل  غابت  التي  االجتماعية  »القضية 
باالحتجاجات  لصيقة  أصبحت   ،2019 العام  الحراك  من 

السياسية«.

انخفاض  عن  الناتجة  االقتصادية  األزمة  تعمقت 
ومشكالته  رمضان  شهر  حلول  مع  النفط  مداخيل 
بسبب  األسعار  وارتفاع  المواد  شح  من  المعتادة 

المضاربة. وعبر عمر المتقاعد من التعليم، عن انزعاجه 
تجتمع  عام،  كل  »في  بقوله:  الوضع  هذا  تكرار  من 
لنا،  الحكومة قبل عدة أشهر من حلول رمضان وتعلن 

هذه المرة، كل شيء على ما يرام. ولكن كل عام يتكرر 
الشيء نفسه، المضاربة والندرة«.

وتجد العديد من العائالت التي تعيش أوضاعا صعبة 
خالصها الوحيد من خالل الجمعيات الخيرية التي توزع 
المواد الضرورية مجانا ألكثر الفئات حرمانا. واضطر كثير 
من الجزائريين إلى تقليص نفقاتهم وشد األحزمة، كما 

لم يفعلوا من قبل.
وأمام تضخم أسعار البطاطس التي يباع الكيلوغرام 
منها بسعر 100 دينار )0.62 يورو(، لجأت السلطات إلى 
طرح كميات كبيرة منها في السوق لتوفيرها بسعر يقل 
اإلعالم  لوسائل  سؤال  على  ردا  للكيلو.  دينارا   50 عن 
أن  إلى  بوبكر سالمي  االقتصادي  الخبير  أشار  المحلية، 
الرادعة ضد المحتالين شجع  الرقابة واإلجراءات  »غياب 
على المضاربة... القوانين موجودة لكنها غير مطبقة«. 
من جهته دعا رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى 
تنويع  أجل  من  السوق  »تنظيم  ضرورة  إلى  زبدي 
عن  تبون  عبدالمجيد  الرئيس  أعلن  وفيما  االقتصاد«. 
انتخابات نيابية مبكرة، أعربت جبهة القوى االشتراكية، 
يعاني  الذي  للوضع  أسفها  عن  المعارضة،  أحزاب  أقدم 
في  التشكيك  لنا  يحق  »اليوم  وقالت:  الجزائريون.  منه 
الوضع  وخطورة  البالد،  لقيادة  الحاليين  الحكام  كفاءة 
واستقرار  التضخم  وقف  على  قدرتهم  بعدم  تقاس 
العملة الوطنية والحفاظ على العمالة والقدرة الشرائية 

للمواطنين«.
يتعدى  ال  لألجور  الوطني  األدنى  الحد  أن  حين  ففي 
20 ألف دينار )ما يزيد قليال على 125 يورو(، يرى اتحاد 
الالئق  األدنى  الحد  أن  الجزائرية  العمالية  النقابات 
ولكن  ذلك.  أضعاف  أربعة  إلى  يصل  أن  يجب  لألجور 
استمرار  مع  الشرائية  القدرة  على  الحفاظ  يمكن  كيف 

انخفاض قيمة العملة؟
اختارت  »إذا  قديدير:  منصور  االقتصادي  الخبير  قال 
الحكومة تخفيض قيمة العملة من دون اعتماد سياسة 
اقتصادية مدروسة، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة على 
بصورة  بذلك  ستتأثر  التي  للمواطنين  الشرائية  القوة 

دائمة«.

أ.ف.ب ●	بائع	ومشتر	في	سوق	بالعاصمة	الجزائرية	في	اليوم	الثاني	من	شهر	رمضان،	14	أبريل	2021	

انفرجت أزمة اغالق ميناء الحريقة النفطي مع إعالن 
المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة »القوة القاهرة« عن 
بعد  وذلك  الماضي،  اإلثنين  طبرق  مدينة  في  الميناء 
النفط  إنتاج وتصدير شحنات  أسبوع من وقف عمليات 
الخام عبر الميناء؛ »بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي 

تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة«.
رئيس  اجتمع  الخالف،  هذه  لحلحلة  مسعى  وفي 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع محافظ 
المصرف المركزي الصديق الكبير بحضور محمد أحمد 
عون وزير النفط وخالد المبروك وزير المالية، كما اجتمع 
مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  مع  عون 
صنع اهلل، بينما شرعت وزارة النفط والغاز في إجراءات 
تحويل أكثر من مليار دينار ليبي إلى حساب المؤسسة 
الوطنية للنفط. ومع رفع حالة القوة القاهرة، استأنفت 
شركة الخليج العربي للنفط »أجوكو« عمليات التشغيل 
الوحدة  حكومة  تسييل  مع  مواقعها،  في  واإلنــتــاج 
الوطنية لجزء من ميزانية القطاع وإحالة المبلغ المسيل 
فضل  الشركة  إدارة  لجنة  رئيس  الشركة.وأوضح  إلى 
اهلل احتيتة، أن الشركة بدأت أيضا في تسديد الديون 
المتراكمة فيما يخص عقود الطيران والتموين والعمل 
السيولة  توفر  بعد  المستخدمين  أوضاع  تحسين  على 
في  الميزانيات  تسييل  في  االستمرار  متمنيا  النقدية، 

 

القاهرة - الوسط

الحريقة دون »قوة قاهرة« و»أجوكو« تبدأ تسديد الديون
صنع الله: عودة الروح

● ميناء	الحريقة	النفطي	في	طبرق
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ما ال يقال: واجب الحكومة!
عبدالواحد حركات

كيف نرى ما لم نعتد على رؤيته من قبل!.
مختلف  جديد  نمط  إلــى  تتجه  الحياة 
عهدناه  ما  كل  عن  األوجه  جميع  في  نوعيًا 
كل  شملت  والتحوالت  وألفناه،  واعتدناه 
ومتوقعة  وسلسلة  بسيطة  تعد  ولم  شيء 
أصبحت  بل  قبل،  من  كانت  كما  مدركة  أو 
انقالبية،  وأحيانا  ومثيرة  وسريعة  مفاجئة 
قد  نجده  حتى  يحدث  ما  نــدرك  نعد  ولم 
في  ويقحمنا  يقتحمنا  واقعا  وأصبح  حدث 
الخيال  عتبة  متجاوزًا  جديد،  حياتي  نمطٍ 

أحيانًا!.
يفصل  الـــذي  الــرفــيــع  الخيط  تــالشــى 
بين  الفارق  تحديد  يمكن  وال  األضـــداد، 
كــافــة،  األنــظــمــة  ــي  ف والــيــســر  التعقيد 
ازدادت  وتفاصيله  التنظيم  فأساليب 
بسرعة  تزداد  النظم  وحساسية  أهميتها، 
ومكوناتها،  هياكلها  في  تغيير  ألي  فائقة 
الترتيبات  عدد  في  متمثاًل  التعقيد  وبات 
التي  والبدائل  النظام  لعناصر  المحتملة 
التعقيد  ــة  درج وتـــزداد  ــهــا،  إدارت ينبغي 
القرار،  صنع  بعمليات  العوامل  عدد  بازدياد 
قرارات  التخاذ  تحتاج  التي  القضايا  وكذلك 
صنع  عمليات  في  التعقيد  ولتبسيط  فيها، 
اتخاذ  جهات  تعتمد  أن  يفترض  الــقــرار 
وتكوين  االتجاهات،  تحليل  على  القرارات 
لتعدد  مناسبة  أفقية  مؤسساتية  هياكل 
أساليب  إلى  وتلجأ  التغيير،  وسرعة  القضايا 
والفعالية،  الكفاءة  على  والتركيز  الدمج 
المرونة  بين  الــتــوازن  إدارة  ــان  ــق وإت

والهيكل!.
ال ينفع الركض باالتجاه الخطأ!.

فقط،  ساعة   )5760( دبيبة  حكومة  عمر 
المستحيل  ستحقق  أنها  الجميع  ويعتقد 
أن  ــاة  مــراع دون  الــســاعــات،  ــذه  ه ــالل  خ
ليت  يــا  بين  مــا  معلقة  الحكومة  ــذه  ه
ومحاطة  السيادة  منقوصة  وأنها  وآمين، 

المباشرين،  غير  والشركاء  بالسلبيات 
وخارجية  داخــلــيــة  لضغوطات  وتخضع 
المتعلقة  المخاوف  مع  التعامل  ومحاذير 
من  الحكومة  وتعاني  التهدئة،  بضمان 
المؤسسات  هياكل  لضعف  الكفاءة  انعدام 
عدم  وكذلك  العمل  عمليات  وضوح  وعدم 
لها  وليس  واألهــداف،  االتجاهات  وضــوح 
والخبراء  للمحللين  تتيح  معلنة  أزمة  أجندة 
ووسائل  واألكاديميين  والمتخصصين 
إنجازها  وتقييم  وتحليلها  مناقشتها  اإلعالم 
وفعاليتها ومعرفة غاياتها وأهدافها، أي أن 
عن  ومنعزل  منقطع  بشكل  تعمل  الحكومة 

نخب المجتمع وعن الجموع!.
بصورة  توقعاتنا  يلبي  لن  المستقبل 

كاملة!.
أن  حقيقة  عن  عمدًا  تعميتنا  تتم  ربما 
متأصلة  والمشاكل  والقضايا  ــات  األزمـ
المؤسساتية  الهياكل  في  بعمق  ومتجذرة 
للسلطات  واإلداريــة  السياسية  والعمليات 
ذلك  إغفال  وأن  والتنفيذية،  التشريعية 
مستوياته،  جميع  على  اإلصــالح  يعرقل 
والتنظيم  النظم  مشاكل  معالجة  وتأجيل 
فليس  جديدة،  مشاكل  سيولد  اإلداريـــة 
تحقيقها  يمكن  مستقبلية  رؤى  هنالك 
السلوك  ســوء  مــن  تعاني  بمؤسسات 
بذات  واالستمرار  الكفاءة،  وانعدام  اإلداري 
ظهور  عودة  إلى  سيؤدي  واألدوات  النهج 
المشاكل المعتادة على السطح مرة أخرى!.

حلها  يتعين  التي  األساسية  العقدة  إن 
فعاليتها  وتدني  المؤسسات  ضعف  هي 
التعامل مع األزمات  وكفاءتها وقدرتها على 
سريعة  إجراءات  اتخاذ  فينبغي  والمشاكل، 
السياسات  وتنسيق  هيكلية  إلصــالحــات 
أسس  على  مبنية  استراتيجيات  ــع  ووض
الذي  االقتصادي  فالتدهور  الالمركزية، 
بشأنه  ــرارات  ق التخاذ  الحكومة  سارعت 

السياسي  للتدهور  مباشرًا  انعكاسًا  يعد 
والتحوالت  التغيرات  وتجاهل  واإلداري، 
واالقتصاد  السياسة  في  العميقة  البنيوية 
سيحدث  التكنولوجيات  وتأثيرات  واألسواق 
السياسية  السياقات  في  دراماتيكيا  انفصاال 
ويؤدي  محالة،  ال  واالجتماعية  واالقتصادية 
تأثيراتها  تمتد  اقتصادية  كارثة  إلى  حتمًا 

طويلة!. لسنوات 
مجرد حدث،  تعد  لم  المتكررة  المصادفة 

بل إشارة!.
الشركات  وإغراء  العواصم  بين  الركض 
ينتظره  فما  صوابًا،  ليس  الليبية  بالكعكة 
بل  العالمية،  الشركات  تقدمه  لن  الليبيون 
الليبيون  ويفعله  الحكومة  تقدمه  أن  ينبغي 
إضافية  قيود  فرض  هو  واألجدر  أنفسهم، 
على  وإجبارها  األجنبية،  الشركات  على 
ما  وهذا  بمشروعاتها،  محلي  شريك  وجود 
لهياكل  إصالحات  إجراء  بالضرورة  يفرض 
الشركات  ومــعــايــرة  الــعــامــة،  الــشــركــات 
بمستوى  لتكون  وتنظيمها  الــخــاصــة 
ضمانا  ولتكون  األجنبية،  الشركات  شراكة 
الخبرات  وتنمية  الليبي  االقتصاد  لتطور 

وتطويرها.
لها  تبقى  ما  استثمار  الحكومة  واجــب 
التي  العقبات  جميع  وإزالــة  ساعات  من 
األوضــاع  وترتيب  التنمية،  قنوات  تعيق 
ــة  اإلداريـ الملفات  ومعالجة  الداخلية 
النمو  إمكانات  وزيادة  والنقدية،  واألمنية 
درجة  ورفع  والخاص،  العام  القطاعين  في 
الخاصة  للشركات  التنافسية  ــدرة  ــق ال
سياسات  ــع  ووض قانونية،  ضوابط  عبر 
في  فائض  تحقيق  على  تعمل  اقتصادية 
سعر  يدعم  بشكل  المدفوعات  مــيــزان 

المحلية. العملة 
العقبة،  هو  بالطريق  الذي  الحجر  ليس 

بل الحصاة التي بالحذاء!.

واجب الحكومة 
استثمار ما تبقى لها 

من ساعات وإزالة 
جميع العقبات التي 

تعيق قنوات التنمية، 
وترتيب األوضاع 

الداخلية ومعالجة 
امللفات اإلدارية 

واألمنية والنقدية
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رمضان..

قراءة في الشر...
 ودموع عبدالرازق حمد

الصوم ركن من أركان العبادات في اإلسالم والذي يمتد شهرا كامال بخالف الشعائر 
األخرى التي ال تأخذ زمنا مثله.. وعالقتنا بشهر رمضان عالقة وثيقة وقوية.. أنا مقتنع 
إن  يقول:  حيث  اهلل،  رحمه  عليوه«،  بن  »محمد  الشيخ  لسان  على  يوما  سمعته  بما 
الشعوب والمجتمعات العربية تتباين في اهتمامها ودرجة اقترابها وعالقتها بالشعائر 
المغرب، والصالة هي األكثر اهتماما  الدينية.. فالحج هو الشعيرة األكثر اهتماما في 

في مصر، أما في ليبيا فيأتي الصوم في المقدمة، وهو األكثر اهتماما.
مع اقتراب شهر رمضان نتذكر عادة شراء أواني طهى جديدة وكأنه ترحيب بالشهر 
في  الجديدة  المالبس  في شراء  يحدث  كما  الجديد،  بشراء  وهناك ضرورة الستقباله 
العيد.. ورغم تنوع المأكوالت في رمضان، لكن نتذكر أن سيدة المائدة هي »الشوربة 

الليبية« التي تمأل رائحتها الطيبة كل الشوارع وبكل األحياء.
ثم  يوم  نصف  يصوموا  بأن  الصيام  على  للصغار  األهل  تشجيع  كان  كيف  ونتذكر 
النصفين، وصار لكم  التالي، ويقولون لهم لقد تمت خياطة  اليوم  يقنعونهم بنصف 
صوم يوم كامل! ويتشجع الصغار وأحيانا يكملون الصوم حتى المغرب، ويكون ذلك 

مبعث فخر لهم وعنوان للرجولة!
ذكريات  ومعها  فيها  ولنا  السنوات،  بمرور  تنقطع  وال  تنتهي  ال  رمضان  ذكريات 
والعفوية عنوان تلك  البساطة  لنرى كيف كانت  الماضي  إلى  العودة  لطيفة، ويمكننا 
التى  األيام  على  سويا  لنضحك  البريئة  الجميلة  الطفولة  ذكريات  الزمنية..  المرحلة 
الطفولة  زمان جيدا وفي مرحلة  أيام شهر رمضان  أذكر  زلت  ذهبت ولن تعود.. وما 

وكأنها باألمس، فالذاكرة تحتفظ بذكريات جميلة ال يمكن أن تنسى.
يفعل  كما  يوم  أصوم نصف  أال  حاولت  للصوم،  محاولة  أول  ومع  وأنا طفل،  أتذكر 
الصغار لكن عزمت على صوم يوم كامل، وبعد أن مضى نصف النهار كنت متعبا جدا 
االمتناع عن كل شيء  يعني  الصيام  أن  أظن  لكن ألنني كنت  ليس عطشا وال جوعا 
انتبهت  تعبي  أبدي  كنت  وبينما  المياه!  دورة  إلى  الذهاب  عدم  على  أيضا  ويسري 
التبول! فاسرعت  الوالدة إلى ذلك وبينت لي وهي ضاحكة بأن الصيام ال يعني عدم 
األمر  دام  ما  الصوم  أسهل  ما  لهم  وقلت  غامرة  سعادتي  وكانت  حاجتي،  وقضيت 

كذلك.
هل  عام..  كل  فى  التقليدية  األسئلة  معه  تأتي  رمضان  أتى  وكلما  سنين  مضت 
وما  الصوم؟!  تبطل  العضل  في  والحقنة  العين  قطرة  وهل  مفطر؟!  األسنان  معجون 
المسموعة  القنوات  على  الفتاوى  لبرامج  دائمة  شبه  مادة  األسئلة  وهذه  ذلك  إلى 

والمرئية.
عندما كبرت و)كنت مدخنا شرسا( كنت أعاني من الصوم وال أطيقه وكنت ال أختلط 
في  يحتاجونه  ما  إلحضار  العصر  بعد  التسوق  إلى  أخرج  أن  أفعله  ما  وأقصى  بأحد 
البيت، ويحدث كثيرا أن أحضر أشياء بشكل متكرر، ولسنا في حاجة إليها! ومما أذكره 
و)خبز  الطازج  الحليب  أشتري  المدينة لكي  إلى ضواحي  بعيدا  أذهب  أنني كنت  أيضا 

التنور(.
أعد  ولم  وأجمل  أسهل  رمضان  أمر  وصار  التدخين  تركت  وأخيرا  السنين  مضت 
أخرج إلى التسوق بال هدف، لكنني أطوف حول بيتي وأهتم بالحديقة التي بها النعناع 

والريحان والحبق واإلكليل.
رمضانكم مبروك

مخفيّ  استعماري  تاريخ  الشّر،  ليبيا:  في  ــادة  »اإلب كتاب  اليوم  يــديَّ  بين 
للمؤرخ   Genocide in Libya – Shar, A Hidden Colonial History
السياسية  العلوم  أستاذ  احميدة،  عبداللطيف  علي  األستاذ  األمريكي  الليبي 
وأراه  الكتاب منذ بضع سنوات،  قرأت عن مشروع  قد  إنجلند. كنت  نيو  بجامعة 

اليوم قد خرج إلى أرفف المكتبات.
الوطن،  عن  بعيدًا  الرمضانية  الليلة  هذه  مساَء  القراءة  بدأت  أنتظر؛  لم 
الكتاب  شدّني  األيام.  هذه  إتمامه  إلى  أتطّلع  عمل  من  أمامي  كان  ما  تاركًا 
من  سجالتُها  تظهر  أن  المهيمنة  العالمية  القوى  أبت  إبادة  لحملةِ  بمقاربته 
هو  الليبيين–وهذا  نحن  نَـرْقَ  ولم  معاصريها،  ذاكرة  من  وأحداُثها  الخزائن 
المكانة  لم نعطِها  تلك؛  اإلبادة  الناتجة عن حملة  التضحيات  األهم–إلى جالل 
المعتقالت ال  الجماعية في  اإلبادة  تاريخنا ونعرِّفْ بها. سِجل  التي تستحق في 
منسيٌّة  نفسها  والمعتقالتُ  االستقالل،  منذ  التعليمية  المناهج  في  يُذكر  يكاد 
بثالثة  يُقدّر  ما  استشهاد  على  شاهدًا  أطاللها  تقف  تندثر.  معالمها  تكاد 
من   )110,000( آالف  وعشر  مائة  بين  من  معتقل   )83,000( ألف  وثمانين 
العقيلة  في  إليها  اإليطالي  المستعمر  ساقهم  الذين  واألطفال  والنساء  الرجال 

والبريقة وسلوق وغيرها مشيًا على األقدام.
وتجويع  صورية  محاكمَ  من  التنكيل،  صنوف  من  صنفًا  المستعمِر  يترك  لم 

وتفشٍّ لألمراض وضرب وإذالل طال النساء، وانتظار جماعي رهيب للموت.
والوثائق  الشفهي  التاريخ  إلى  مستندًا  األحــداث  ويوّثق  الكتاب  يسجل 
هذه  قرأته  الذي  الجزء  من  ويظهر  بالذاكرة،  المحفوظ  والتراث  المحفوظة 
الوثائق  في حفظ  كبير  بمجهود  قام  قد  كان  الليبية  الدراسات  مركز  أن  الليلة 
مصادر  أهم  بين  من  كانت  التي  الشفهية  الشهادات  وتسجيل  التاريخية 

الكتاب.
تكاد  الكتاب  هذا  في  واإلذالل  والموت  الظلم  فصُوَرُ  حزينة،  القراءة  كانت 
القراءة. تذكرتُ عبدالرازق حمد  التوقف عن  تنطق، ومع ذلك كان من الصعب 
أمام  حاضرة  األحداث  صورة  كانت  طفاًل.  العقيلة  معتقل  في  قصته  لنا  يروي 
من  نجاته  من  عامًا  األربعين  من  يقرب  ما  بعد  بالدموع  المغرورقتين  عينيه 

أسرته جميعًا. أفراد  فقدَ عبدالرازق  المعتقل. هناك 
خالل  العقيلة  معتقل  أطالل  على  وقفتُ  يوم  الذاكرة  من  صورًا  استرجعت 
يومها  الفاتحة  قرأت   .2005 سنة  طرابلس  إلى  بنغازي  من  بالبرّ  لي  رحلة 
واألطفال  والنساء  الرجال  اآلالف من  أسى: هنا قضى  المكان في  أتأمل  ووقفت 
قديم  سور  وبقايا  البحر،  تالمس  ممتدة  صحراء  و1934.   1929 سنتي  بين 
رهيب  صمت  الحديثة.  الليبية  الدولة  مواطني  براريك  تجاوره  مراقبة  وبرج 
مرض  غير  مرض  بي  “ما  بوحويش  رجب  كلمات  صدى  يخترقه  المكان،  يلف 
خالد  أجاد  الوطنية؛  الذاكرة  في  اإلنسانية  المأساة  تلك  مخلِّدة  العقيلة…” 
ليبيا:  في  »اإلبادة  كتاب  في  اإلنجليزية  إلى  مرهف  بحِسٍّ  ترجمتها  المطاوع 
والتقدير  الثناء  واجــب  أيدينا.  بين  نجده  الــذي  مخفيّ«  استعماري  تاريخ 
للعالم  يوّثق  عظيم  مجهود  على  احميده،  عبداللطيف  على  لألستاذ  موصول 
أبى  جيل  وتضحيات  كبرى  إبــادة  جريمة  المتعاقبة  أجيالهم  في  ولّليبيين 

إلرادته. والرضوخ  للمستعمر  االستسالم 
رحم اهلل شهداء الوطن.

أضواء على الصوفية
رافد علي

صالح الحاراتي

نور الدين السيد الثلثي

في  المنتشرة  الدينية  التيارات  ضمن  من 
يعتبر  الذي  الصوفي،  التيار  اإلسالمي  عالمنا 
ليست  بالروحانيات.  المهتمة  الــطــرق  مــن 
الصوفية  لدخول  محددة  تاريخية  بداية  هناك 
أن  عليه  المتفق  من  أن  إال  اإلســـالم،  لديار 
عهد  بعد  الصوفية  مع  تفاعلوا  قد  المسلمين 
ويتفق  العراق.  وراء  لما  اإلسالمية  الفتوحات 
بداياتها  في  الصوفية  أن  على  المؤرخون 
وذاع  والسنة،  الكتاب  وفق  للزهد  طريقة  كانت 
الزهد  في  الصارمة  لطريقته  المحاسبي  صيت 
السوء.  عن  عزوفها  ألجــل  النفس  ومحاسبة 
توسع  أن  التدوين  عصر  انطالق  مع  كان  ولقد 
وشُــرع  اإلســالمــي  بالعالم  الصوفية  انتشار 
اختالف  على  مبادئها  وتأسيس  تأطيرها  في 

فيها. التوجهات 
كتوجه  للصوفية  توجه  التي  االنتقادات  من 
على  ترتكز  أنها  دينية،  كطريقة  أو  فكري 
في  البرهان  عن  وتتخلى  الخرافة،  أو  العرفان 
المنطق«.  روح  عن  »يبعدها  مما  منظومتها 
أنصار  مع  الفكرة  هذه  نقاش  في  باع  للجابري 

الصوفية. المدرسة 
كالمذهب  الصوفية  أن  أدونــيــس  ويــرى 
األخيرة،  في  اإللــحــاد  حالة  رغــم  السوريالي، 
وتوجهها  الصوفية  في  التدين  فكرة  وشيوع 
تضاد  من  هناك  فليس  الديني،  الخالص  نحو 
في  الظاهر  يتجاوز  الذي  المعرفي  العمق  في 
الصوفية  في  أدونيس  ويقول  بينهما.  األمــر 
أنه  بالضرورة  ليس  اإللحاد  إن  والسوريالية 
ينكر التصوف، كما ليس بالضرورة أن الصوفية 
بالدين،  التقليدي  اإليــمــان  تتضمن  حالة 
شديدة،  خصوصية  من  الصوفية  للغة  لما 
تجلياتها  بكل  الصوفية  لغة  في  فالشعرية 
تظل  وانخمادها،  والتهابها  فيها،  والرمزية 
تقول  التي  الشرعية  أو  الدينية  اللغة  تناقض 

األشياء كما هي، بشكل كامل ونهائي.
منها،  صورًا  إال  تقول  ال  الصوفية  لغة  بينما 
المطلق- تجليات لما ال يقال،  أنها تجليات  ذلك 
فأهمية  به،  اإلحاطة  تتعذر  ولما  يوصف،  وال 
لخلق  اتبعته  الذي  النهج  في  تكمن  الصوفية 
فضاء  يفتح  بما  والمعرفية  اللغوية  مدونتها 

آخر، وهذا وجه التشابه بين السوريالية
يقدم  ال  أراغــــون  أن  رغـــم  ــة،  ــي ــصــوف وال

كعقيدة. السوريالية 
وبحاث  أكاديميين  من  بالصوفية  المهتمون 
الصوفي  التيار  تسمية  ألصل  جميعًا  تطرقوا 
رُدت  اللغوية  الناحية  فمن  التسمية.  بهذه 
»الصوف«  الكلمة  إلي  »التصوف«  المفردة 
ثيابًا  يرتدون  الديني  التيار  هذا  أتباع  كون 
الطوسي  ُيجمع كل من  الصوف، كما  تصنع من 
أن  آخر  فريق  ويرى  خلدون.  وابن  والسهروردي 
الكلمة  من  اشتقاًقا  جاءت  صوفية  كلمة  أصل 

اليونانية Theosphie إله الحكمة.
ركيزتين  على  دينية  كنزعة  الصوفية  ترتكز 

يتحلى  أن  وهــي  التحلية:  هما  أساسيتين؛ 
هي  والثانية  كــريــم.  وصــف  بكل  المتصوف 
وصف  كل  عن  ــروح  ال تتخلى  أن  أي  التخلية، 
كمفهوم  األمــر  عموم  في  والصوفية  ذميم. 
وأنصارها،  أتباعها  حسب  اهلل،  إلى  الطريق  هي 
ــالق  واألخ اآلداب  من  بمجموعة  يتحلون  إذ 
ومنهاجه.  طريقته  حسب  ــٌل  ك ــادئ،  ــمــب وال
أن  عليه  الطريقة،  شيخ  تابع  وهو  فالمريد، 
لترسيخ  مبرمج  بتسلسل  التصوف  مراحل  يجتاز 
وكذلك  والعقائدية،  الفكرية  األساسية  الثوابت 
عمومًا  الصوفي  التيار  أن  كــون  السياسية 
يكن  لم  التدوين  عصر  منذ  العربي  بالعالم 
وصراعاتها،  السياسية  تجاذبات  عن  بعيدًا 
األندلس،  في  أو  بالمغرب  أو  المشرق  في  سواء 
من  سياسيًا  تصفيته  تمت  المشرق  في  فالحالج 
تجلياته  ولنفوذ  أتباعه،  التساع  الخليفة  قبل 
الزندقة  تهمة  عليه  جلبت  التي  الصوفية 
»نزعته  ــن  م والــتــخــلــص  تقويضه  بــغــرض 

العرفانية«.
إحياء  كتاب  كان  عمومًا،  العربي  المغرب  في 
الغزالي؛  الشيخ  اإلســالم  لحجة  الدين،  علوم 
فانتقاد  السياسة.  شئون  في  بــارزة  مكانة 
في  بأنهم  بعصره  السلطان  لفقهاء  الغزالي 
في  الوضعية  على  انطبقت  السبيل،  ســوء 
عززت  حينها  المرابطين  فدولة  المغرب،  بالد 
بالطها  فقهاء  طريق  عن  وسلطانها  مكانتها 
من  العديد  وتثبت  المالكي،  المذهب  من 
تاشفين  بن  »يوسف  أن  التاريخية  الشواهد 
فقهاء«،  أربعة  بحضور  إال  أمرًا  يقضي  ال  كان 
يظهرون  وبــاتــوا  ــت،  الف بشكل  أغناهم  مما 
نقاط  إحدى  فكانت  ونفوذ،  سلطان  كأصحاب 
حينها.  التصوف  وأهــل  الفقهاء  بين  الــنــزاع 
الصوفية  لنزعة  يؤطر  الدين  علوم  إحياء  فكتاب 

في الزهد والتوجه إلى اهلل.
والتقشف  الزهد  شعار  المتصوفة  رفع  فكان 
»المقاومة  من  كنوع  البالط  فقهاء  وجه  في 
نقاط  جانب  إلى  حديًثا،  نقول  كما  السلبية«، 
تتعلق  والصوفية  الفقهاء  بين  أخرى  خالفية 
أبرزها  من  العقائدي،  والنهج  الفكري  بالمنهج 
المرابطين  ففقهاء  النصوص،  تأويل  قضية 
ما  جــدًا.  المحافظ  التوجه  ذوي  من  كانوا 
كتاب  بحرق  قــرار  إصــدار  إلى  السلطة  اضطر 
في  بل  ألفرد  المأل.  على  الدين  علوم  إحياء 
هذه  إلــى  يشير  اإلسالمية«  »الــفــرق  مؤلفه 
هو  ما  مع  ديني،  هو  بما  الممزوجة  الخصومات 
من  كانت  بأنها  المرابطين  عهد  في  سياسي 
البالط  لفقهاء  الديني«  »االختمار  حالة  نتاج 
بين  الصراعية  والترف.  التخمة  أصابتهم  الذين 
ثقافتنا  في  بادية  زالت  ما  والصوفي  السلفي 

المعاصرة
بين  التراتبي  نظامها  بحكم  فالصوفية 
الشيخ- الذي يأتي بعد اهلل والرسول- والمريد، 
وثيقة  بشيخه  تربطه  الـــذي  الــتــابــع،  ــو  وه

الصوفية  من  تجعل  والطاعة،  بالسمع  »العهد« 
مشروع  أو  موازيًّا،  تنظيمًا  تكون  ألن  مرشحة 
القدرة  يمتلك  رسميًا،  للقائم  مناهض  تنظيم 
على ممارسة خطاب ديني ليس مغايرا وحسب، 
وبلغة  التأويل  على  ــجــراءة  ال يملك  ولكنه 
النفسي،  التوجس  جاء  هنا  من  أيضًا.  مختلفة 
أساسي  بشكل  الصوفية  من  السياسي  والحذر 

المتواضع. باعتقادي 
ورسائله  كتبه  له  تسجل  تيمية  ابن  الشيخ 
الصوفية  تجاه  كأصولي  المتشدد  موقفه 
لم  بنهجه  فارقة  عالمة  في  أنه  إال  فرقها،  بكل 
علي  يرى  كما  الغزالي،  حامد  أبو  الشيخ  يكفر 
دراسته  في  الشبل  علي  بن  عبدالعزيز  بن 
ذات  أن  حين  في  اإلنترنت.  على  المنشورة 
الشيخ  على  غضبه  جام  ويصب  يكفر،  الشيخ 
الغزيرة،  أعماله  من  كبير  قدر  في  عربي  ابن 

السلفي. للتيار  التي تزكيه كمنظر 
على  يرد  من  المعاصرين  من  هناك  أن  إال 
فالصوفي  عربي.  ابن  للشيخ  تكفيره  تيمية  ابن 
فتاوى  يحاور  الغراب  محمود  محمود  المعاصر 
في  عربي،  ابن  الصوفية  شيخ  حول  تيمة  ابن 
ابن  علي  والــرد  الصوفية  كلمات  شرح  كتابه 

تيمية.
كان  »ولما  كتابه:  مقدمة  في  الغراب  يقول 
في  الصدارة  حاز  ممن  المنكرين،  هؤالء  بعض 
أنهم وصلوا  البعض  والدين، فظن  الفقه  علوم 
إنكارهم  في  أقوام  فاتبعهم  اليقين،  حق  مرتبة 
ما  كل  وفي  أهل،  له  هم  ما  كل  في  مقلدين، 
نفسه  أنصف  المتبوع  فال  بأهل،  له  ليسوا 
النظر  التابع حقق  عندما تكلم فيما ال يعلم، وال 
رأيت  لذلك  وسّلم،  فسلم  اتبعه  من  قول  في 
ال  مما  الصوفية،  كلمات  بعض  شرح  أجمع  أن 
العالية،  المراتب  عن  القاصرة  العقول  تدركه 
بها  سألت  ولــو  الـــرأي،  ببادي  فيها  فطعنت 
خبيرًا، لحل معضلها وشرح مشكلها فأصبح بها 
وإلحادًا،  كفرًا  تراه  ما  أن  علي  ولوقفت  بصيرًا، 
تَتبع  والكتاب  التوحيد...«  ُلباب  من  هو  إنما 
تيمية  ابن  مؤلفات  في  جاء  ما  كل  المؤلف  فيه 
كتابه  في  وتحديدًا  عربي  ابن  الشيخ  ذكره  وما 

المكية. الفتوحات  الشهير 
السلف  بين  الخصومة  مــن  يكن  ومهما 
األفق  هو  اإلنساني  الحب  يبقى  والتصوف 
أحقاد  بال  نحوه  نسعى  أن  يجب  الذي  البعيد 
)رسمًا  بوصفها  األبجدية،  »إن  رحب.  وبصدر 
يتيح  ما  »الغيب«(؛  إلى  بل  »واقع«  إلى  يحيل  ال 
مع  اإللهي  التجريد  فيه  يتطابق  مجال  ابتكار 
اإلشارة  وتتطابق  بالكالم،  التعبيري  التجريد 

اللغوية مع اإلشارة اإللهية.
اهلل  يــدرك  وال  صــورة.  ال  كلمة  اهلل  أن  ذلك 
بالصورة، ألنها تقدم إدراكًا بصريًا خادعًا، وإنما 
هي  التي  القلبية(  أو  )العقلية  بالكلمة  يدرك 
والسوريالية.  الصوفية  أدونيس،   * تجريدية.«* 
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هناك من 
املعاصرين من 

يرد على ابن تيمية 
تكفيره للشيخ ابن 

عربي. فالصوفي 
املعاصر محمود 

محمود الغراب يحاور 
فتاوى ابن تيمة حول 

شيخ الصوفية ابن 
عربي، في كتابه شرح 

كلمات الصوفية 
والرد على ابن تيمية.
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ليبيا املرتجلة وغياب التخطيط

اآلمر  صار  الملك،  أمسى  البيوت،  في  التلفزيون  تربع  العشرين،  القرن  سبعينات  بدء  عند 
مثل  المجالت،  كنف  في  عشت  كنت  اليوم.  أغلب  مطلقا  سيدا  أصبح  ثم  مساء،  كل  الناهي 
سندباد وسمير وسوبرمان والوطواط، والليبي الصغير، ما يوزع مجانا مع مجلة ليبيا الحديثة، 
في  الصبا.  منذ  الكتاب  مع  كبرت  ثم  نتفة،  الصالحين  المميز  الصحفي  تحريرها  يرأس  التي 
الليبي عندها، كان يبث على ثالث محطات،  التلفزيون  هذه األثناء لفت صندوق العجب النظر، 
واألخرى  الخامسة،  القناة  أذكر  ما  بنغازي، وهي على  إحداها في  والجغرافيا:  التقنية  ما فرضته 

في طرابلس، ثم ثالثة في سبها.
الجزلة،  واللغة  والقوي  الرخيم  الصوت  الوسيع،  الفتاح  عبد  المخرج  المذيع  نظري  لفت  ما 
أشرطة  ثم   ،BBC أنجزتها  التي  البقاء«  أجل  »من  الوثائقية  لألشرطة  الفتة  ترجمة  في 
مسابقات  برامج  بجانب  هذا  بدقة.  األشرطة  إعداد  تم  وقد  البحار،  عالم  »كاليبسو«  الفرنسي 
المخرج  المذيع  وتقديم  مخلوف،  حسين  العلوم  أستاذ  والمترجم  الكاتب  إعداد  من  ثقافية 
أحد  الكشفي،  المذيع  فيها  شارك  ثقافية،  برامج  من  ذلك  وغير  سالم....  أحمد  على  والممثل 
متابعا  كنت  أني  يمنع،  لم  ذاك  الوقت،  هذا  في  أنور.  أحمد  ورسالة«:  »جيل  مجلة  مؤسسي 

حريصا، للبرنامج اإلذاعي »في األدب والفن«، من إعداد الكاتب والناقد محمد أحمد الزوي.
بعجبته،  العجب  صندوق  علينا  خرج  العشرين،  القرن  سبعينات  بدء  عند  الزخم،  هذا  في 
يتناول  أسبوعيا،  حواري  برنامج  فالعجبة  حينها،  لها  نظير  وال  وقوية،  فاعلة  دفقة  رأيتها  التي 
فكانت  عليها.  الضوء  لتسليط  بحاجة  اجتماعية  كمشكلة  اللحظة،  في  وساطعة  هامة  مسألة 
البرنامج:  تناولها  مما  مثيرة  قضية  الجنسين،  بين  المختلطة  المدارس  كضرورة  قضية 
كان  من  والسياسي  الالمع،  المحامي  العالم  مصطفى  وقدمه  أعده  ما  لوجه«  »وجها  برنامج 
السجن  في  فترة  قضى  ولذلك  ليبيا،  في  العرب  القوميين  لحركة  المؤسسين  القادة  من 
حسب  أكثر  أو  حلقة  في  المسألة  تتناول  أن  على  العالم«  »مصطفى  عمل  وقد  المملكة.  زمن 
من  ومنهم  المسألة،  حول  مختلفين  فريقين  في  عدة  ضيوف  ثمة  يكون  وأن  الحال،  مقتضى 
يكون طلبة في المدارس أو الجامعة، من أذكر منهم اإلعالمي محمود شمام، من لفت النظر 

في البرنامج، منذ نصف قرن تقريبا، كمحاور محنك.
العالم،  مصطفى  المحامي  وحنكة  بجرأة  تميز  يستمر،  لم  الذي  لوجه«  »وجها  برنامج 
األفق،  على  عينه  موضوعي  كمحاور  وبدا  والمبتغى،  المستقبل  موضوعات  مع  تماس  من 
باآلمال  مليئة  أفكارا  طرح  للنظر،  الفت  وبطموح  نقاشا.  أشبعت  ما  األمس  قضايا  تشده  ولم 
ولم  الضوء،  في  فوضعها  الظل،  في  لكن  الطاولة،  على  وموجودة  الواقع،  يغذيها  والطموح، 
الراحل  وكان  الدرس،  كان  هذا  وفي  األفق.  الخيط/  شده  بل  الشائكة،  الحال  خيوط  تشده 
مصطفى العالم مع المستقبل وجها لوجه. وإن كان من معيب فالعيب في األداة، التي تذهب 

كما الريح باألثر، فالتلفزيون اليبقي وال يذر، وهو بحق أيقونة عصر اإلستهالك.
ال  لكن  والعلم،  الثقافة  نشر  في  العجب  دور صندوق  نبخس  أن  وذاك،  نستطيع من هذا  ال 
أنه  بيد  االنتخابات.  صندوق  الديمقراطية  يعتبر  أحد  ال  كما  جامعة،  الصندوق  هذا  يعتبر  أحد 
السلطة  إلى وسيلة تسلية، وجعلته  األمريكي،  النموذج  يد  التلفزيون، تحول على  في كل حال 
لتضييع  الوقت  من  كثير  في  كأداة  التلفزيون،  أسر  تم  الزمن  فمع  العقل.  ألسر  أداة  الغاشمة 
فلقد  ثانية،  درجة  إلى  العجب  صندوق  مكانة  تراجعت  االنترنت،  انبثاق  مع  لكن  الوقت. 
المرسل  أصبح  اتصال سابقة، بحيث  أية وسيلة  تنلها  لم  السوشل ميديا، على مكانة  أستولت 

والمرسل إليه واحدا.
مباشر  نقل  عند  وحتى  االنترنت،  الجديد  السيد  عند  خادما  أمسي  العجب،  صندوق  نعم 
لم  الدن،  بن  قتل  نقل  أن  مثل  الصحفي.  السبق  نال  قد  الصحفي،  المواطن  يكون  للحدث، 
»زوم«،  ومع  إذا  ميديا.  السوشل  عبر  بث  أن  بعد  إال  التلفزيونية،  العالم  محطات  له  تفطن 
له  تكون  أن  من  تمكن  اليوتيب  ومع  ذلك،  ينتوي  مواطن  كل  يملكها  أداة،  التلفزيون  غدا 
بذا  يريد.  لمن  متاحا  يكن  لم  ما  وأتاح  غاشمة،  سلطة  كل  عقل  شّل  وهذا  الخاصة.  محطته 
الجيوش  عن  رغما  مشاعا  بات  فالخبر  للخبر،  محتكرا  والوقت  والجهد  المال  صاحب  يعد  لم 

األلكترونية، التي مثال تعاني الصعاب، من اإلرادة المتفائلة لمعارضين روس وروس بيض!.
تريد،  يد  كل  بين  صار  حتى  شاع،  الذي  السر  ياسمسم«،  »افتح  كلمة  الذكي،  الموبايل 
على  القبض  محاولة  كما  االنترنت،  تقنين  ومحاولة  األبواب.  مشرعة  غدت  المغارة  والعالم/ 
بالضرورة األمس، ما كان ولن يكون.  تنتمي وتعرف  اليوم، وكل سلطة  بدأ  السراب. ألن غدا 
الطليقة،  العصافير  لسرب  قاعدة  األرض،  صارت  ومنذها  له،  جناحان  ال  من  طار  لقد  انتبهوا 

غصبا حتى على عصر كورونا.

»وحق التين والزيتوني ** لوال فزعة خويا الهوني ** ما شافت بيروت عيوني«.. هذا بيت سمعته، ذات 
ليلة من الشاعر الراحل عبد الرحمن بونخيله، وال أعلم إن كان جزءا من قصيدة أم أنه بيت يتيم لمناسبة 
وكفى. أما اإلجابة عن هذا السؤال فبالتأكيد عند األستاذ سليمان منينه ذاكرة بنغازي، المُهتم بسيرتها، 
وأشعار عدد من شعرائها، ومنهم هذا الشاعر المثقف صاحب التجربة الثرية، الذي كان حينها يحدثنا عن 
أول رحلة له رفقة األستاذ محمد بشير الهوني، مؤسس دار الحقيقة، والذي كانت له عالقات متينة مع 

مثقفي لبنان.
خطر على بالي هذا البيت الليلة البارحة، فيما كنت أعد حلقة عن فنان عالمي اسمه »هنري تولوز 

لوترك-
Henri de Toulouse-Lautrec »، الذي عاش حياة قصيرة لم تتجاوز 37 عاما، وتوفي في سبتمبر 
1901. كان رساما نابغا، ولعله أول مصمم ومنفذ للوحات الدعائية، قبل الفنان »آندي وارهول« الذي 

سبق وأن تناولناه مع حلقات الفنانين العالميين.
قامته  اعتالل صحته وتشوّه جسده، وقصر  أرستقراطية، ولعل  لوتراك« من أسرة فرنسية  »هنري 
والعرج الواضح في مشيته، هو ما أبعده عن الحياة الناعمة، والصاالت األرستقراطية، وقاده باكرا إلى 
الكباريهات وانغمس في أجوائها المنحلة، فأدمن الكحول، حتى قضت عليه في النهاية. يبدو أنه اعتقد 
أن الكباريهات بأضوائها، وموسيقاها وعطور غوانيها، وغنجهن، ورنين ضحكاتهن الماجنة، ودلعهن، هو 
العسل الذي تجمع حوله الذباب، والمترفون والنبالء واألفاقون، ورجال المال، والنجوم والخدم، واللصوص، 
والُكتّاب وأبناء العائالت المدللون. لقد تجمعوا في مكان واحد، تحركهم الشهوات، وتخلق لهم هذه 

األماكن حياة افتراضية، يحاول صناعها أن يجعلوها تبدو أصدق من الحياة الحقيقية.
كان ذلك هو ما حببه في تلك المالهي، وبدا له أن ذلك هو ما يتعين تصويره، وهذا ما عبر عنه 
في عشرات اللوحات، خصوصا لوحات كباريه »موالن روج« الذي كان في األساس كأي كباريه مهمته 
الرئيسية كانت مطعما، يقدم الوجبات والمشروبات، ثم أضيفت البرامج الترفيهية من عروض كوميدية، 
وغناء، ورقص، وفن المسرح، إلمتاع المشاهدين أثناء تناول وجباتهم واحتساء مشروباتهم، ثم صار الليل 

وحده األفضل لهذه الحياة. واشتهرت لوحة كباريه الطاحونة الحمراء.
»موالن روج Moulin Rouge« افتتح العام 1889 في منطقة »بيغال« التي تعرف بأنها »المنطقة 
الحمراء« في باريس؛ بسبب شهرتها بأضوائها الحمراء، وكثرة كباريهاتها، ثم ازدادت شهرتها بهذه 
الطاحونة المضيئة، التي أصبحت عالمة لها من بعد أن صمم رسمها هنري لوترك«، لتصبح الشهرة 

عالمية، خصوصا بعد أن أصبحت حياة الليل طويال رمزا لباريس.
عاش »لوترك« لياليه متنقال ما بين مسارح ومواخير باريس واستاءت منه أسرته النبيلة، وما إن مات 
حتى أحرقوا عددا كبيرا من لوحاته، التي رأوا أنها تسيء إلى سمعته، وهي التي يعتبرها النقاد أفضل 
اللوحات في مرحلة ما بعد االنطباعية، مثل »فان جوخ« و«جوجان«. والمثير أنه سنة 2005 بيعت لوحته 
المسماة La blanchisseuse وتعني »الغسالة الشابة« في بيت للمزادات بمبلغ 22.4 مليون دوالر 

أمريكي! والحقيقة أن اللوحة باهرة بتفاصيلها.
سنة 1892 رسم لوحة اسمها لوحة »في الموالن روج« وهي المعلقة اآلن في »معهد الفن« في 
شيكاغو األميركية، يزيد عرضها قليال على 140 سم كما يبلغ ارتفاعها 123 سم. ومنها اشتهر هذا 
الكباريه، الذي أصبح من أهم المسارح الراقصة في باريس، وحتى الربع األخير من القرن الماضي ظل 
»الموالن روج« الباريسي الشهير من أشهر المسارح الليلية في العالم، ورواده في الغالب من رجال المال، 

والمشاهير، لكنه اآلن لم يعد كذلك، فحياة الليل لم تعد ترتبط بمكان بعينه.
تماما سبب  أذكر  وال  الحر.  العمل  نحو  واتجهت  الحكومي،  العمل  تركت  السبعينيات،  منتصف  في 
تلك الرحلة، لكنني أعرف أنها كانت في منتصف السبعينيات، وأن صديقي الثري أصر على أن أرافقه 
إلى باريس، وال أخفي أنني ال أميل إلى زيارة بلد ال أعرف لغته، وأيضا ثقافته، لكن تحت وطأة إصراره، 
ومغريات ما كنا نسمعه عن باريس، لم أجد سببا لرفض زيارة عاصمة النور، خصوصا أنه أكد لي أن 
الشركة التي دعته سوف تنظم لنا برنامجا ترفيهيا، وأصبح من العبط والغباء أال أوافق. وكانت تلك أول 

زيارة لي لباريس.
غايتي من حكاياتي هذه الربط بين تلك الزيارة، وما أعددته كحلقة منفصلة، عن هذا الفنان الفرنسي 
الغربية، وبعض  الدول  التي جعلت شهرته  الغريب في شكله وسلوكه، وحياته. فهذا »الموالن روج« 
العربية، القادرة تقلدهم، منهم من نجح في ذلك ومنهم من تفوق عليهم، لكن الشهرة ظلت لكباريه 
»الطاحونة الحمراء«، الذي تسببت فيها لوحات »هنري تولوز لوترك«. في لندن أقاموا كباريها مشابها 
أسموه »حديث المدينة -Talk Of The Town » وفي أمريكا أقاموا مدينة كاملة، ففي الس فيجاس 
محل يحمل االسم نفسه. وفي الصين شيدوا »مكاو«. وغير ذلك كثير، والسبب ما أضافه الفنان »هنري 

ده تولوز لوترك« لتلك الحياة.
موهبة الفن، إذن، سالح في أيدي الموهوبين، إن كان صاحبها قد سحقته األيام وقتلت إحساسه 
بالفضيلة والجمال قد يوظف لغيرها، وإن كان سويا، خاليا من العقد ومعاناتها سيوظفها للخير، وفي 
الحالتين الجمال هو السالح الفعال لمناحي الحياة كافة. والفن حالة إنسانية يتعين أن نعرفها ونفهمها 

من دون تقييم دوافعها، وإصدار أحكامنا عليها.

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

الشأن الليبي واملغالطات
عمر أبوالقاسم الككلي

ما من شك في أن ليبيا تمر، منذ سنة 2011، بأزمة يعتري أتونها 
خالل  من  مؤخرا  إال  يهدأ  ولم  وتيرته،  في  وانخفاض  هيجان 

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. لكنه لم يخب تماما.
التي  المتشابكة  األزمات  لطبيعة  ناصعة  صورة  »تعد  فليبيا 
من  واقتربوا  فيها  يجري  ما  فهموا  أنهم  البعض  يعتقد  أن  ما 
سيرتها  إلى  تعيدها  عوامل  السطح  على  وتطفو  إال  تسويتها 
ما  نادرا  بالتحليل  الليبي  الوضع  تناول  أن  جانب  إلى   1 األولى« 
إصابته  عن  النظر  )بغض  الموضوعية  لوجه  وخالصا  بريئا  يكون 
التي  الدولة  نظر  وجهة  من  وافر  بمقدار  يخلط  وإنما  خطئه(.  أو 

ينتمي إليها المحلل والتي تصدر فيها المطبوعة .
عن  الصادرة  “الديمقراطية”،  مجلة  فتحت  اإلطــار  هذا  في 
والثمانين/أبريل  الثاني  عددها  صفحات  األهـــرام،  مؤسسة 
»االنتصار  هي:  الليبي.  الشأن  تتناول  مقاالت  ثالثة   ،2021
تحرير  )مدير  أبوالفضل  محمد  بقلم  ليبيا«  في  الوطنية  للدولة 
الجديدة في مواجهة تحديات  الليبية  جريدة األهرام( و«الحكومة 
كلية  السياسية،  العلوم  )مدرس  البهي  رغدة  د.  بقلم  متصاعدة« 
التسوية  و«بوادر  القاهرة(.  جامعة  السياسية،  والعلوم  االقتصاد 
الجديدة«  الليبية  الحكومة  تشكيل  في  قراءة  االنفراج..  ومالمح 
السياسية،  العلوم  بقسم  )محاضر  السحاتي  خميس  خالد  بقلم 

كلية االقتصاد، جامعة بنغازي(.
وسوف نتعرض لمناقشة بعض النقاط التفصيلية في المقالين 
)متعمدة  مغالطات  من  التفاصيل  هذه  تحتويه  لما  األولين، 
في  نقص  أو  سهو  عن  ناتجة  أغالطا  وليست  واستهدافية( 

المعلومات.
أبوالفضل )مدير تحرير جريدة األهرام( في مقاله  يقول محمد 
المذكور: »اتفقت بريطانيا وفرنسا، معهما إيطاليا، في 10 مارس 
اإليطالية  الوصاية  وفرضت  سفورزا،  بيفن  مشروع  على   1949
في  برقة  إقليم  على  والبريطانية  الغرب،  في  طرابلس  إقليم  على 
الشرق، وجرى تكريس الدور )الوصاية( الفرنسي على إقليم فزان 

في الجنوب«.
 1943 سنة  ليبيا  من  خرجت  إيطاليا  أن  هي  هنا  والمغالطة 
وصايتها  تُفرض  ولم  أفريقيا،  شمال  في  المحور  قوات  بهزيمة 
على »إقليم طرابلس في الغرب«، وأن الوصاية البريطانية شملت 

إقليمي برقة في الشرق وإقليم طرابلس في الغرب.
صحيح أنه جرى االتفاق على هذا التوزيع بين بريطانيا وفرنسا 
1949 بمقتضى ما ورد في مشروع بيفن  10 مارس  وإيطاليا في 

أفشله،  الليبية  الوطنية  السياسية  القوى  نضال  أن  إال  سفورزا،   –
من   11/21 في  قرارها  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وأصدرت 
بداية  أقصاه  موعد  في  استقاللها  ليبيا  منح  بوجوب  السنة  نفس 

يناير 1952.
بالعمق  اإليحاء  هو  المغالطة  هــذه  من  الهدف  أن  ويبدو 

التاريخي لالنقسام بين شرق ليبيا وغربها.
ليبيا  النظام االتحادي في  إلغاء  وفي مكان آخر من مقاله يعزو 
1963 إلى ضغوط خارجية. وهذه نصف حقيقة. إذ  أبريل   26 في 
حكومة  مع  التعامل  صالحها  من  كان  النفط  شركات  أن  صحيح 
إضافة  الثالث  الواليات  )حكومات  حكومات  أربع  من  بدال  واحدة 
إلى الحكومة المركزية( لكل منها قوانينها الخاصة. لكن الصحيح 
يرَ في  الوطن كان مطلبا شعبيا وطنيا لم  أيضا أن مطلب وحدة 
التحول  مر  لذا  الوطني.  الشأن  في  تدخال  الخارجية«  »الضغوط 
بسالسة تامة. وليس صحيحا، بالمرة، ما ذكره من أن ما يسميه 
على  احتجاجا  السنوسي،  ضد  »اندلعت..   ،»1964 يناير  »أحداث 

إلغاء الفدرالية«.
 14  –  13 أحداث  أن  أبوالفضل عدم ذكره هو  تعمد محمد  ما 
الدافع  وكان  طالبية  مظاهرات  أساسها  في  كانت   1964 يناير 
إليها سببين. السبب األول سياسي يتمثل في عدم حضور الملك 
الفترة  في  باإلسكندرية  المنعقد  العربية  القمة  اجتماع  شخصيا 
الوزراء  ورئيس  العهد  ولي  بإنابة  مكتفيا   1964 يناير   17  13-
حينها د. محيى الدين فكيني، وكان الطالب المتظاهرون ينادون 
السبب  أما  العربية.  والوحدة  فلسطين  بنصرة  هتافاتهم  في 
عام  طالبي  اتحاد  بتشكيل  الطلبة  فيه  يطالب  نقابي  فهو  الثاني 
النظام  يرفضه  كان  ما  وهو  والثانويات،  الجامعة  طلبة  يشمل 
والغرب  الشرق  في  مهمة  مدنا  المظاهرات  شملت  وقد  الملكي. 

والجنوب مثل بنغازي وسبها وطرابلس والزواية.
الفدرالية«  إلغاء  على  احتجاجا  »اندلعت..  المظاهرات  أن  فلو 
إعالن  فور  »تندلع«  لم  فلماذا   1963 أبريل   26 في  تم  الــذي 
أي  التالية،  السنة  من  يناير  منتصف  حوالي  إلى  وانتظرت  اإللغاء 
أكثر من ثمانية أشهر؟! هذه المغالطة تُؤازر المغالطة األولى في 
التيارين  وتدعم  وغربها  ليبيا  شرق  بين  االنقسام  بعمق  اإليحاء 

االنفصالي والفدرالي المتمركزين اآلن في الشرق الليبي.
الليبية  باألزمة  مصر  عالقة  إلى  الشامل  غير  تطرقه  إطار  في 
الليبي  النواب  مجلس  من  تفويض  على  مصر  »حصلت  يقول: 
وأعيان  شيوخ  وبارك   ،2020 يوليو   14 في  العسكري  بالتدخل 

النواب  »مجلس  أن  هنا  والمغالطة  الخطوة«.  ليبيا  ووجهاء 
الليبي« انقسم على نفسه، وبالتالي لم يعد »مجلس نواب ليبيًا« 
وإنما صار »مجلس نواب جهويًا«، وأيضا كان ينبغي التوضيح أن 
ليبيا« باركوا الخطوة، وليس بهذا  بعض »شيوخ وأعيان ووجهاء 

التعميم.
مدى  توضح  واحدة  نقطة  سنتناول  البهي  رغدة  د.  مقال  في 
بموجود  المتعلقة  النقطة  تلك  وهي  هنا،  المنتهجة  التعمية 
المرتزقة في ليبيا. بهذا الصدد تشير د. رغدة إلى التحديات التي 
وقدرتها  والدولية  األممية  واإلرادة  اإلقليمية  الجهود   ..« تواجه 

على إخراج المرتزقة من الغرب الليبي«!
الحرب  في  القتال  ميادين  في  البارزين  المرتزقة  أن  معروف 
التي شنت على طرابلس بداية أبريل 2019 هم المرتزقة الروس 
المعارضة  وقوات  الروسية  األمنية  فاغنر  شركة  إلى  المنتمون 
السودانية والتشادية والمرتزقة السوريون. وهؤالء كانوا يقاتلون 
أن  أي  الليبي«.  الوطني  »الجيش  المقال  صاحبة  تسميه  ما  مع 
وجودهم في »الغرب الليبي« كان ضمن العدوان على هذا الغرب 
الغرب  قوات  مع  قاتلوا  الذين  المرتزقة  عنه.  دفاعا  يكن  ولم 
الطرفان(  ادعاها  أكذوبة  الجيش  ألن  الجيش.  أقول  )وال  الليبي 
حكومة  جانب  إلى  للقتال  تركيا  وجلبتهم  سوريون  مرتزقة  هم 
الوفاق الوطني، بعد ظهور حشد المرتزقة المتنوع الداعم للقوات 

الغازية.
خرق  »احتمال  إلى  تطرقها  في  هذه  مغالطتها  الكاتبة  وتؤكد 
المحتمل  التحدي  المرتزقة  »يشكل  بالقول:  النيران«  إطالق  وقف 
جولة  ليبيا  تشهد  قد  وعليه  النيران،  إطالق  وقف  أمام  األكبر 
وقوات  جانب،  من  والمرتزقة  الوفاق  بين  الصراع  من  محتملة 
ال  األول  الجانب  فعلى  آخر«!.  جانب  من  الليبي  الوطني  الجيش 

يوجد سوى المرتزقة، وعلى الجانب الثاني ال يوجد سوى الجيش!
وأنا أقول إنه في عديد المقاالت المتعاطية مع الشأن الليبي ال 

توجد سوى المغالطات *.
ليبيا،  في  الوطنية  للدولة  االنتصار  أبوالفضل،  محمد   -  1
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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  الموظفون  فيها  يتقاضى  ضخمة  اجتماعي  ضمان 
بالمقابل. كانت  أو خدمة  إنتاجا  يقدموا  أن  النفط دون  دخل هذا 
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  دشنت  التي  الرؤية  هذه  بكون 
المستقبلي،  التخطيط  متن  في  إلدراجها  صالحة  زالت  ما   ،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 

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

في  بدأت  التي  1969-1974؛  الخمسية  الخطة  ومعرفية،  علمية 
يُقصى  أن  قبل  الوزراء،  لمجلس  البكوش  عبدالحميد  رئاسة  فترة 
من المشهد، ومعه يُجهض مشروع حقيقي لجعل ليبيا في واجهة 
أحمد  د.علي  عنها  يتحدث  التي  الخطة  وهي  الحديث.  العالم 
وتجارب  ذكريات  واألمل:  اإلرادة  »بين  المهم  كتابه  في  عتيقة، 
فيه  متطرقا  والعملية،  الحياتية  تجربته  فيه  يسجل  الذي  حيات« 
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  د.عتيقة:  يقول  الدنيا.  أصقاع  في  المتمردة  الجماعات 
الخطة  إنجازات  أهم  باستعراض  الثانية  الخطة  تبدأ  أن  الطبيعي 
التكميلية  السنة  إلى  باإلضافة  ـ1968،   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 أشرفت على إعدادها وزارة التخطيط والتنمية 
فريق  حققه  بما  جدا  سعيدا  كنت  لذلك  المختصة.  ــوزارات  ال مع 
المؤهلين  الجامعيين  من  ليبيًا   250 نحو  من  المكون  التخطيط 
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 
حسبما  وتنفيذها  عليها  الحفاظ  تم  لو  متوازنة  سليمة  تنموية 
كان مخططا لها. وبعد أن يذكر بعض الظروف المحلية والدولية 
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 
المشروع متعاونا  2025، وباعتباري كنت ضمن هذا  ليبيا  مشروع 
مذكرات  كتاب  في  أجد  أن  أدهشني  والثقافة،  العلوم  قطاع  في 
د.عتيقة منطلقات الرؤية نفسها تقريبا للنهوض بليبيا، وهي رؤية 
كان من المفترض أن تنفذ قبل 38 عاما من مشروع ليبيا 2025 
النظام  تعنت  بسبب  بدوره  أجهض  والذي   ،2008 في  الذي صيغ 
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 أو االجتماعية«.
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.  وتجارة  المعرفة،  واقتصاد 
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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زوايا  من  إليها  للنظر  فسحة  الحياة  تمنحنا  ما  بقدر 
متوقفة  المسارب،  تلك  استثمار  على  قدرتنا  تظل  مغايرة، 
المصور  يحاول  ما  وهو  والمثابرة،  االستعداد  مدى  على 
إذ  الفوتوغرافية،  أعماله  في  ترجمته  شلش  محمد  الشاب 
راصد  رفيق  بل  فحسب،  تكنولوجية  الذراعا  العدسة  تصبح 
الخيال  ممرات  نحو  طريقها  تشق  وهي  اللحظات  لسلسلة 
نفيسا  ينتجها ضوءا  وهو  ثم  الحركة،  بتمظهرات  الشغوف 
البشري،  األثر  بدالالت  متشبعة  واأللوان،  الظالل  من 
األحوال  جميع  في  وجوده  عن  التعبير  يحاول  الذي 
)شلش(  لذائقة  الجاذب  العنصر  كان  ربما  ذلك  والظروف، 

تجاه الصورة الوثيقة كناسخ حياتي للتجربة.
ليبيا  في  الجغرافي  اختالفها  رغم  األماكن  ستغدو 
وعفوية  التلقائية  بطابع  موسومة  األفريقي  العمق  وداخل 
لمدرسة  المتجهة  السيدة  تنقلها  المثبتة،  الثواني 
العدسة،  لرؤية  أعينهم  تلتمع  أطفال  شقاوة  أو  الحفاظ، 
محاكاتها  التباوية  الطفلة  محاولة  كذلك  بعيدا  وليس 

المطبخية ألمها وهي تمسك بقدرالفخار.
روح  إلى  بأسالفه  مقارنة  الشابة  الفنان  تجربة  تستند 
أولى  كمرحلة  »الموبايل«  تقنية  من  القادمة  الرقمنة 
الصحفي  التصوير  أسس  على  تدريبية  دورات  تسندها 
قواعد  على  تنهض  كما  الرواد،  تجارب  نتاج  من  المتاحة 
أنها  وبرغم  الفوتوغراف،  لتكنولوجيا  الحديثة  الصيحات 
االجتهاد  هذا  بصمات  فإن  التجريبي،  طورها  في  زالت  ما 

ال تبدو خفية.
الرئيس  مرتكزها  في  شلش  محمد  تجربة  تتصل  وكما 
مفردة  ونقل  اإلنساني  للمنجز  التوثيقي  البعد  على 
واللباس  الوجوه،  اللتفاتات  متحفزة  ترسو  التي  اإلطاللة 

في الصحراء والحضر، فهي ال تستقطع هذا الحيز الجسدي 
أهمية  تكمن  هنا  والمكان،  البيئة  الحيوي،  بمجالها  إال 
المكملة  التفاصيل  بعض  لتتبع  التثبيت  دائرة  توسع 
أو  دكانه،  أمام  البائع  وقفة  في  بنماذجها  للبورتريه، 

سيدة  ممشى  أو  الجمهور،  يحيطه  الطوارق  رجل  رقصة 
تجاوره  بيت  أمام  طفل  جلوس  وكذا  زقاق،  وسط  مسنة 

الدراجة وزخارف قوس المدخل.
أمام  وضعنا  تتعمد  ال  بتفاصيلها  والممرات  الزوايا  تلك 
البروليتاري لألمكنة لكنها تسوقنا للمحطات األقرب  الوجه 
أيضا  التصاقا  األكثر  وهي  البشرية،  وطبائعنا  وجداننا  إلى 
كل  قناص  ال  األصيل  المحك  على  بانفتاحها  بذاكرتنا 
أطراف  في  والماثلة  المختبئة  والضوء  الظالل  مفردات 
استنطاق  مع  وتتماس  للمدن،  الخلفية  الحياة  ومدارج 
لمسيرته  األولية  مواده  أثر  يقتفي  وهو  المصور  إمكانات 
الزمن  بصمات  عند  الوقوف  تعني  ال  التي  الفوتوغرافية، 
الجمالي  الوجه  متشربة  تمضي  بل  القديمة  األحياء  في 
باليابسة  الماء  التقاء  سحر  أو  العمراني  الفن  لتمظهرات 

وجداريات الضوء وهي تتشابك مع سنابك الخيول.
شيفرة  وحده  يمثل  ال  التوثيقي  بالبعد  الشغف  إن 
تصلك  مهمة  محطة  لكنه  الفوتوغراف  عالم  إلى  الولوج 
الفنان  فيه  الواقعية  تمنح  كما  الرئيسة،  أوتارها  من  بوتر 

للصورة  فريدة  مالمح  على  خالله  من  يطل  مرتفعا 
وأبعادها الساحرة.

المختص  الشيباني  رمضان  الباحث  ألقى 
بمنتدى  ــرة،  ــاض ــح م اآلثـــــار،  عــلــم  فــي 
بين  »تراثنا  عــنــوان  حملت  الــســعــداوي، 
تناول  العبث«،  وســنــدان  الجهل  مطرقة 
طال  الـــذي  والتخريب  ــال  ــم اإله خاللها 
الخطوات  وكـــذا  الليبي  ــري  األثـ ــراث  ــت ال

الواجب اتخاذها للمحافظة عليه.
التي  محاضرته،  في  الشيباني  ــدد  وع
التي  التخريبيين  ــع  دواف األربــعــاء،  ألقاها 
كالتاريخي  العوامل  من  جملة  على  تستند 
ويرى  االستعمار  بحقبة  اآلثــار  يلحق  الــذي 
الكثير  أن  مع  والغزو،  للسيطرة  رمزا  فيها 
بنيت  البعيدة  األزمــان  في  حتى  اآلثــار  من 
القبائل  وأسهمت  ليبية،  ــاد  وأيـ بــرؤيــة 
ــات االجــتــمــاعــيــة آنــــذاك في  ــون ــك ــم وال

المحافظة عليها وحصانتها من التدمير.
فيه  يبحث  ربحي  هو  ما  الــدوافــع  ومــن 
الثمينة  واألشــيــاء  الكنوز  عن  المخربون 
إلى  بــاإلضــافــة  وتهريبها،  بيعها  بغية 
فيها  يــرى  التي  الملكية  حجج  إشكاليات 

األثري  الموقع  في  التصرف  أحقية  المواطن 
العقاري،  سنده  حيز  فــي  وجـــوده  بسبب 
من  العديد  ومسح  ضياع  إلى  أدى  ما  وهو 

المدن الحجرية القديمة بمعالمها النادرة.
كذريعة  الديني  العامل  الباحث  ويلحق 

الــشــواهــد  ــة  ــ إلزال الــبــعــض  يستخدمها 
لفترات  ترمز  التي  والقباب،  والتماثيل 
ملمحها  عن  صورة  وتعطي  مختلفة  زمنية 
ضعف  أســهــم  كما  والــفــنــي،  الــمــعــمــاري 
تفاقم  فــي  بــاآلثــار  المعنية  المؤسسات 

يعرف  مــا  غــيــاب  فــي  خصوصا  المشكلة 
إلى  تسعى  التي  داخلها  األزمـــة  ــإدارة  بـ
إضافة  الحادثة،  وقــوع  قبل  الحلول  إيجاد 

إلى غياب الرادع القانوني والفساد.
أن  ــى  إل حديثه  فــي  المحاضر  ويــصــل 
نقص  هو  ذكر  ما  كل  في  المشترك  العامل 
وكونه  ــوروث  ــم ال أهمية  ــول  ح المعرفة 
نماذج  وقـــدم  وهويتنا،  تاريخنا  يمثل 
تعرضت  التي  للمواقع  ضوئي  عــرض  في 
وصبراتة  شحات  فــي  والتخريب  للنهب 
المتاحف  وكــذا  ولــيــد،  وبني  والجغبوب 

كالسرايا وقصر الخلد وطلميثة وسوسة.
ــف الــبــاحــث عــنــد غــيــاب احــتــرام  ــوق وت
المواثيق  يخص  فيما  الليبية  الخصوصية 
وشواهد  اآلثــار،  حول  الدولية  والمعاهدات 
األميركية  الليبية  االتفاقية  فــي  ــك  ذل
في  تنص  الــتــي   ،2018 سنة  الموقعة 
باآلثار  االتــجــار  عــدم  على  ــى  األول مادتها 
الفترة  فــي  تاريخها  يرجع  التي  الليبية 
سنة،  و1750   120000 بين  المحصورة 
الواقعة  اآلثــار  مصير  حول  السؤال  ويبقى 
التزوير  من  ستنجو  وهل  الفترة،  هذه  خارج 

والسرقة؟

والفنون،  ــآداب  ل الليبية  الجمعية  نظمت 
ندوة  بميزران،  والــتــراث  الفنون  بــدار  السبت، 
ترصد  موسى،  بن  رضا  الكاتب  ــا  أداره نقدية، 
بمناسبة  الفكرية  القويري  يوسف  األديب  تجربة 

الذكرى الثالثة لرحيله.
مشاركته  في  احميدان  إبراهيم  الكاتب  وأشار 
القويري  يــوســف  ــب  ــ األدي سيكولوجية  إلـــى 
يعللها  والتي  المجهول،  من  الدائم  وتوجسه 
سنة  ليبيا  فــي  ثــم  بمصر  السجنية  بتجربته 
الهاجس  هذا  ارتدادات  إلى  كذلك  والمح   ،1973
مع  الكتابة  عن  بتوقفه  السلطة  من  تخوفه  في 
بعدها  نشاطه  وانحصر  الميدان،  صحيفة  توقف 

في تجميع مقاالته المنشورة منذ 1957.

أسلوب الكتابة
ــرغــم كل  ب ــري  ــوي ــق ال أن  ــدان  ــي ــم اح ــاف  ــ وأض
بداية  مــع  توقف  للكتابة،  مخلصا  ظــل  ــك  ذل
عبر  التسعينات  بداية  اليها  عاد  لكنه  السبعينات 
األخــرى،  المطبوعات  وباقي  الشمس  صحيفة 
التي  النقدية  الـــروح  افتقدت  كتاباته  أن  إال 
وتتحاشى  والثقافي،  االجتماعي  الواقع  تسائل 
الخمسينات  ــن  زمـ ــت  ــان ك كــمــا  ــدام  ــطـ االصـ
مع  المثقف  ــع  وض ــف  وص عندما  والستينات 
»المجتمعات  قائال:  الصريحة،  بعبارته  المجتمع 
المشفى  نحو  المثقفة  بطالئعها  تقذف  المتخلفة 
السياسي  الوضع  لحلحلة  رؤيته  أو  النفسي«.. 
إلى   1961 سنة  اإلذاعة  بمجلة  إشارته  خالل  من 

الدستور  وهي  إليها،  االلتفات  يجب  مسألة  أهم 
الزمن  ذلك  منذ  زلنا  ما  إننا  والمفارقة  والبرلمان 

نعاني المعضلة ذاتها »الدستور والبرلمان«.
باألفكار  العميق  القويري  إيمان  إلى  وألمح 
الشيق،  بأسلوبه  وتناولها  عنها  كتب  التي 
أحمد  ــراحــل  ال ــي  ــروائ ال قــالــه  بما  واستشهد 
فئة  إلــى  ينتمي  القويري  أن  الفقيه  إبراهيم 
حيث  من  ال  الكتابي  أسلوبه  حيث  من  النوابغ 
سالسل  في  األفكار  تنوع  له  يحسب  إذ  اإلنجاز، 
سرديا  نتاجا  يكتب  لم  لكنه  العديدة،  مؤلفاته 
لم  أي  مسرحية  أو  والــروايــة  كالقصة  متكامال 

إلى  ربما  راجــع  وذلــك  كبير،  عمل  لكتابة  يتفرغ 
طبيعة القويري القلقة وظروفه الخاصة.

رؤية معجمية
أسلوب  إلى  الفقهي  عبدالسالم  الكاتب  وتطرق 
عايشها  مباشرة  تجربة  عبر  الكتابة  في  القويري 
الملف  على  إشــرافــه  أثــنــاء  الــراحــل  األديـــب  مــع 
القويري  كــان  حيث  »أويـــا«؛  لصحيفة  الثقافي 
كما  المطبوعة،  فــي  أسبوعي  بشكل  ينشر 
لشخصية  المكونة  المعجمية  الخلفية  تناول 
بالكتابة  اتصاله  إلى  والراجعة  الفكرية  القويري 

موازاتها  في  ــرأ  وق عمره،  من  مبكر  وقــت  في 
وغيرهم،  العرب  والكتاب  األدبـــاء  من  للكثير 
والزيات،  حسين،  وطه  موسى،العقاد،  كسالمة 
يختلط  كتاباته  وفي  إلــخ،  جوته..  وهمنجواي، 
العلمية  المقارنة  أو  باالستنتاج  بالفلسفة  التاريخ 

بروح النص األدبي.
ومؤثرة  قوية  القويري  لدى  الجمل  أن  مضيفا 
االستعراض  عن  بعيدا  ومنضبطة  ومترابطة 
معاينة  يمكن  اللغوي،  اإلســفــاف  أو  اللفظي 
في  ونتاجه  الحقيقة  بصحيفة  كتاباته  في  ذلك 
التي  والكلمات  البصر،  مرمى  »على  مؤلفاته 
لم  رجــل  مفكرة  من  حبر،  من  قطرات  تقاتل، 

يولد«.
عند  الغماري  أحمد  التشكيلي  الفنان  وتوقف 
يوسف  لدى  العلمي  المقال  وسمات  خصائص 
على  محافظته  فــي  تتلخص  والــتــي  الــقــويــري 
تطرق  التي  المسائل  في  المعاني  وجالء  وضوح 
العجز  موقف  في  الــقــارئ  يضع  أن  دون  إليها 
عن  مبتعدا  قضايا،  من  يناقشه  ما  فهم  عن 
إضافة  والفنية،  العلمية  المصطلحات  استخدام 
الحوار  على  كثيرة  مواضيع  في  اعتماده  إلــى 
بحثة  علمية  أطــروحــات  لمناقشة  القصصي؛ 
كما  وخالية،  مملة  ستكون  كانت  أنها  يعتقد 
عبر  عدة  زوايا  من  النقاش  محط  الفكرة  يدرس 
على  منها  كل  يتناول  مواضيع  إلــى  تقسيمها 

حدة.

مسودات القويري
على  الضوء  الغماري  سلط  ذاتــه  السياق  وفــي 
العلمية  مقاالته  فــي  القويري  هــفــوات  بعض 

العلوم  فــي  الكالسيكية  للمسائل  كتصديه 
التكنولوجي  الــتــطــور  مــواكــبــة  فــي  ــوره  ــص وق
عدم  إلى  السبب  مرجعا  الرقمية،  الثورة  ومظاهر 
الكاتب  طبيعة  أو  الالزمة  المراجع  على  حصوله 

النفسية التي تميل إلى ما هو تراثي وتاريخي.
ــكــاتــب نـــوري الــبــوســيــفــي إلــى  ــرق ال ــط وت
صفحته  ضمتها  التي  القويري  يوسف  مسودات 
الستينات  فترة  الميدان  بصحيفة  األسبوعية 
في  طبع  بعضها  للشعب«  »الثقافة  عنوان  تحت 
على  تنهض  وهــي  ينشر!  لــم  وبعضها  كتب، 
عن  لنا  وتعبر  والعاطفي،  والتلوين  االنفعال 
متعدد  وتصوير  ــور،  األمـ لتفاصيل  تشخيص 
مسوداته  ففي  والحياة،  األدب  لشؤون  األبعاد 
على  يرتكز  وتحرري  وطني  مفهوم  من  ينطلق 
وحرية  والعلم  الديمقراطية  في  المتمثل  الثالوث 

اإلنسان.
مسودات  أن  إلى  ورقته  في  وأشارالبوسيفي 
رؤيته  لصياغة  جمالية  وسيلة  ومقاالته  القويري 
على  خاللها  من  يعبر  التي  والفنية،  اإلبداعية 
األدب  بل  للواقع  عاكس  مجرد  ليس  األدب  أن 
التجربة  من  نابعا  ومنفعال  فاعال  يكون  أن  يجب 
يضيف  أن  عليه  الذي  للفنان،  والحياتية  الذاتية 
الداخلية  العناصر  مجموعة  إلى  التجارب  هذه 
أدب  ينضج  فما  الفني،  عمله  عليها  يرتكز  التي 
بل  للمفردات  ســرده  أو  صياغته  ليس  الكاتب 
بأبعادها  والــوعــي  الكلمة،  في  التفكير  نضج 

وتأثيراتها.
الشاعر  من  كل  الحضور  مسامع  على  وألقى 
الذويب  جمعة  والكاتب  القاضي  الدين  نصر 

مختارات من كتابات القويري ألحد مؤلفاته.
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عمر  الفنان  مع  ــواره  ح موسى  صبحي  الكاتب  نشر 
 503 المشترك  عددها  في  »الفيصل«  بمجلة  جهان، 
أجاد  بأنه  اعترف  سبتمبر/أكتوبر.  شهري  عن   504  /
الحوار:  من  انتقاه  ــذي  ال الموضوع،  عنوان  انتقاء 
الخاصة،  وثورتي  االختياري،  منفاي  هي  »تجربتي 
ومثل  كثيرون«.  ليبيا  في  مدنية  لدولة  والمعادون 
عمر  التشكيلي  الفنان  هو  قائله  بأن  يشي  القول  هذا 

جهان، من قبل قراءة المقال.
القاهرة.  في  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  عرفته  لقد 
شديد،  باختصار  إنه،  قال  عندما  محاوره  صدق  ولقد 
من  غضب  تحيل  عالية،  إيجابية  بطاقة  فنية  روح 
مكثف  توصيف  وهــو  وسخرية.  بهجة  ــى  إل يعرفه 
والجملة  الفن؛  »باستثناء  أضــاف:  فقط  لو  ورائــع 
سخرية  منه  أسمع  لم  مواضيع  فهي  والشعر«  الجيدة 

عنها.
والغراد  الهاون  مدافع  يقبل  أن  يمكن  ال  »المثقف 
يقبل  أن  يمكن  وال  طرابلس،  شــوارع  يدكان  وهما 
في  أهالينا  رؤوس  على  المنهمرة  المتفجرة  البراميل 

بنغازي ومن ثم في طرابلس«
لكان  تشكيليا  فنانا  جهان  عمر  يكن  لــم  ــو  ول
غادر  لقد  األول.  الطراز  من  ساخرا  كاتبا  أو  شاعرا، 
يجد  لم  ألنــه  سبتمبر،  ــورة  ث بعد  من  مبكرا  ليبيا 
إلى  كذلك  وسيظل  يــريــد،  التي  المدنية  الــدولــة 
في  وسيلته  فله  ــك  ذل عــن  عجز  وإن  يجدها،  أن 
لوحاته.  ومواضيع  وألوانه  بريشته  ذلك  عن  التعبير 
بلياقتي  الرسم  أستطيع  وال  حزين  »أنــا  قــال:  ولكنه 
هيستيريا  أشاهد  وأنــا  البالدة  تنتابني  المعهودة، 
أرى  وأنـــا  األلـــم  ويعصرني  الليبية،  الفضائيات 
أتمنى  ــوت،  ــم ال مسلسل 
هذا  مــن  الــوطــن  يخرج  أن 
ــب، وال  ــرع ــم ال ــوس  ــاب ــك ال
األمنية  هذه  غير  لي  أمنية 
لي  آخر  مطلب  وال  الغالية، 

سواها«.
فيما  ــه  كــل ــق  ــح ال ولـــه 
في  ــك  ذل ــان  ك فلقد  قــالــه، 
فيها  ــع  ــدل ان الــتــي  الــفــتــرة 
ليبيا  ــرق  ش بين  االقــتــتــال 
واضحا  ــان  ك ثــم  وغــربــهــا، 
ــال: »الــمــثــقــف ال  عــنــدمــا قـ
مــدافــع  يــقــبــل  أن  يــمــكــن 
ــاون والـــغـــراد وهــمــا  ــهـ الـ
طرابلس،  ــوارع  شـ يــدكــان 
على  المنهمرة  المتفجرة  البراميل  يقبل  أن  يمكن  وال 
طرابلس«.  في  ثم  ومن  بنغازي  في  أهالينا  رؤوس 
التي  المدنية  الــدولــة  قيام  عــدم  بسبب  ذلــك  كــل 
يمكن  ال  كلها.  ليبيا  في  العقالء  ويريدها  هو  يريدها 
جهان،  عمر  بحجم  فنان  عن  عجالة  في  نتحدث  أن 
في  يحدث  فما  علينا،  يسيطران  والحسرة  والحزن 
يوم  بصبح  ينجلي  أن  لــه  البــد  ليل،  مجرد  بــالدنــا 

وضاء جليل.
الخاصة،  وثورتي  االختياري،  منفاي  هي  تجربتي 

والمعادون لدولة مدنية في ليبيا كثيرون«
المفارقة  على  يعتمد  »إنه  الفني  أسلوبه  عن  قيل 
والحذف  ــراغ،  ــف وال الكتلة  ــون،  ــل وال الخط  بين  مــا 
ويستخدم  والــتــجــريــد،  التشخيص  ــى  إل ــة  ــاف واإلض
بالتشهيرات  الــســطــح  ــاء  ــن إلغ مــتــنــوعــة  ــات  ــام خ
والناقد  الفنان  كتب  كما  أعماله،  لمعظم  والمالمس 
وصفات  إلــى  تخضع  ال  أعماله  »إن  عــرابــي:  أسعد 
والنواظم  والشكل  فـ)الموتيف(  جاهزة،  تشكيلية 
توتر  لكنه  ومتوتر،  سريع  بشكل  ترسم  البصرية، 

مسبوق بشحن من التأمل المتأني«.
التشكيلي،  الــفــن  ــدارات  ــ إلص جيد  متابع  ــو  وه
القاهرة،  في  الكتب  معارض  أحد  ففي  فنيا،  ومثقف 
المقهى  فــي  كنا  وفيما  مضيا،  عقدين  نحو  منذ 
 »Pilot« بقلم  رســم،  سلسة  وبعفوية  الثقافي، 

وسريعا، خطوطا ما شاهدنا رسما بديعا إلنسان.
الرسوم  هذه  مثل  إن  معناه،  ما  لي  قال  أنه  وأذكر 
كيف  مفسرا  وأسهب  للرسم،  المبكرة  البداية  هي 
كان  وفيما  الصيد،  مرحلة  في  القديم  اإلنسان  أن 
من  وأن  األشــكــال،  هــذه  مثل  رســم  الكهوف  يسكن 
بل  للصيد،  رفاقه  مع  يسعى  يعد  لم  يرسمها  كان 
أشكال  ــم  رس أصبحت  فمهمته  الكهف،  فــي  بقي 
قال:  مثلما  تلك  أنفسهم.  وللصيادين  لحيوانات 
ومطابقة  الحركة،  النطباعية  الحقيقية  البداية  »إنها 
الحجري  العصر  في  التعبيرية  للنزعة  وأيضا  الطبيعة، 

المتأخر«.
الــذي  الكتاب  يــدي  بين  يقع  أن  الــصــدف  وتــشــاء 
مواضيعه  بأحد  ــد  وأج األولـــى،  بالحلقة  إليه  ــرت  أش
االنطباعية  بــدايــة  عــن  جهان  عمر  الفنان  قاله  مــا 
مؤخرا  بها  تميز  التي  الرسوم  تلك  وهي  والتعبيرية، 
لرسمين  تصويري  ولعل  رائعة.  ومعان  بألوان  ونفذها 
يؤكدان  إسبانيا  بجنوب  كهف  في  عليهما  عثر  لصياد 
عن  سألته  ولقد  والتعبيرية.  االنطباعية  لقدم  تفسيره 

ذلك األمر فأجابني، بما معناه:
ال  معين  القديمة  الــرســوم  مــن  النهل  إن   ...«
أكاكوس  وتــدرارات  )التميرا  كهوف  تزال  وما  ينضب، 
وسبق  الفنانين،  من  ألجيال  ملهمة  تاسيلي(  وجبال 
 ،1992 سنة  المعين  ــذا  ه مــن  نهلي  صرحت  أن 
معرضي  في  وتحديدا  أعمالي،  المهتمون  وشاهد 
الحبر  )كهفيات  أسميته  الــذي  القاهرة(  )أتيلييه  بـ 
من  عالمة  وأعتبره  بــه،  أعتز  ــذي  ال وهــو  والشمع( 
أغلبها  لوحات  وهي  تجربته:  في  فارقة  عالمات  ثالث 
حجما،  أكبر  ــر  اآلخ وبعضها  صغيرة،  أحــجــام  ذات 
عن  بعيدا  أسلوبية  نقلة  من  أحدثته  فيما  وقيمتها 
ال  مقدسة  كأيقونة  اللوحة  مع  والتعامل  الحرفية، 
استخدمت  متحول  إنساني  بشري  عمل  بل  تمس، 
الزيتي.  والشمع  الحبر  هما  متنافرتان  خامتان  له 
ما  بقدر  الشاغل  شاغلي  الكهوف  رسومات  تكن  لم 
تخلقه  من  ودهشته  الثالث  الوليد  انبثاق  شغلني 
يشبهه  وال  الجدار،  يشبه  الــذى  اللوحة،  سطح  على 
أحصنة،  األخرى:  العناصر  مع  األشكال  تتجادل  وكيف 
تأتيك  التي  الزيتي  الشمع  ولمعان  ومحاربين،  ثيران، 
ينتحل  وال  يقلد  ال  سطح،  فوق  الوميض  أو  كالبرق 

جدار الكهف القديم وال يحاكيه ...«.
ضمن  ــرت،  ذكـ اللذين  الرسمين،  أوردت  لقد 
ــوع هـــذه الــحــلــقــة، وأشـــرت  ــوض ــات الــفــنــان م ــوح ل
أنه  لنؤكد  الحجري،  العصر  من  ــوم  رس أنهما  إلــى 
األدبــيــة،  ثقافته  وســعــة  موهبته،  ــى  إل بــاإلضــافــة 
بحق  إنه  نقول  أن  نستطيع  ــاه،  أوردن الذي  وتفسيره 

موسوعة في فنون الرسم والتشكيل.
البديعة،  أعماله  تــنــاولــوا  الــذيــن  هــم  كثيرون 
تجربته،  ــن  وع عنه  كتبوا  الــذيــن  هــم  وكــثــيــرون 
فيها،  شارك  التي  المعارض  هي  ومتعددة  وفلسفته، 
وتونس  وقطر  وإيطاليا،  والمغرب،  القاهرة،  في 

ومصراتة وطرابلس وغيرها.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي 
عمر جهان »2/2«

صدق محاوره 
عندما قال 

إنه باختصار 
شديد روح 

فنية بطاقة 
إيجابية عالية

الجمعية الليبية لآلداب تحيي ذكرى رحيل يوسف القويري

الشيباني يحاضر عن »مأساة« اآلثار الليبية

طرابلس - الوسط

في ندوة ترصد تجربته الفكرية

وزيرة الثقافة تستقبل 
نخبة من الفنانني الليبيني

توغي  مبروكة  المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزيــرة  استقبلت 
السينمائيين  والمخرجين  الفنانين  مــن  نخبة  عثمان، 

والمسرحيين بديوان الوزارة، األحد.
سعد  والفنان  الزروق  عبداهلل  المخرج  الفنانين  وفد  وشمل 
الفنان  والدكتور  أبوسبعة  ناجي  السينمائي  والمخرج  الجازوي 
األحمر  صالح  والفنان  قويدر  صالح  والمخرج  أبوشعالة  صبري 
تبادل  االستقبال  خالل  وجــرى  الديب.  خالد  الغنائي  والفنان 
الثقافة،  حقيبة  لتوليها  للوزيرة  التهاني  وتقديم  التعارف 

حسب ما ذكرت صفحة الوزارة في »فيسبوك«.
الساحة  على  والثقافية  الفنية  األمور  بعض  الحضور  وناقش 

الليبية، وكذلك آفاق التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.

● محمد شلش

● الباحث رمضان الشيباني يحاضر في منتدى السعداوي تحت عنوان »تراثنا بين مطرقة الجهل وسندان العبث«.

محمد شلش.. الصورة الوثيقة ونفائس املكان
يرصد اللحظات وهي تشق طريقها نحو ممرات الخيال

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

طرابلس - الوسط

● بعض من أعماله

● ندوة ترصد تجربة األديب يوسف القويري الفكرية● من اليمين، إبراهيم احميدان ومدير الندوة الكاتب رضا بن موسى

● عبد السالم الفقهي



حسب ما كان متوقعا، حصد »نومادالند« جائزة أوسكار أفضل فيلم، 
األحد، وأصبحت مخرجته كلويه جاو أول امرأة غير بيضاء تحصل على 
جائزة أفضل مخرج، في أكبر مكافآت السينما عالميا. وقبل جاو، سبق 
الجائزة المهمة هي كاثرين بيغيلو عن  المرأة واحدة أن فازت بهذه 

»ذي هورت لوكر« العام 2010، حسب »فرانس برس«.
فيلمها  في  استعانت  والتي  الصين  في  المولودة  المخرجة  وقالت 
بالرحل المعاصرين كممثلين في الفيلم يؤدون شخصياتهم الخاصة 
وفازت  معا«.  بها  قمنا  التي  والمذهلة  الفريدة  الرحلة  لهذه  »يا 
المحترفين  الممثلين  من  وهي  ماكدورماند،  فرانسس  األميركية 
ممثلة،  أفضل  أوسكار  بجائزة  »نومادالند«،  في  المشاركين  القالئل 
وراء  الفئة،  هذه  في  مرات  ثالث  باألوسكار  تفوز  امرأة  ثاني  لتصبح 

كاثرين هيبرن الحاصلة على أربع جوائز.
الفرصة  »نومادالند«  أيضا  أنتجت  التي  ماكدورماند  واغتنمت 
بفعل  اضطرت  بعدما  السينما  دور  إلى  للعودة  الجمهور  لدعوة 
أن  »الرجاء  وقالت:  نهائيا.  بعضها  وتوقف  اإلقفال،  إلى  الجائحة 
قريبا  األيام،  من  يوم  وفي  ممكنة.  أكبر شاشة  على  فيلمنا  تشاهدوا 

جدا، اصطحبوا كل شخص تعرفونه إلى السينما«.
جائزة  على  بحصوله  مفاجأة  هوبكينز  أنتوني  حقق  الرجال،  عند 
»ذي  فيلم  في  بالخرف  مصاب  عجوز  دور  تأديته  عن  ممثل  أفضل 
أفضل  بأوسكار  أيضا  فاز  الذي  زيلر  فلوريان  الفرنسي  للكاتب  فاذر«، 

سيناريو مقتبس عن الفيلم نفسه.
غاب عن  الذي  عاما(   83( لهوبكينز  الجائزة  منح  متوقعا  يكن  ولم 

للممثل  تعطى  أن  المرجح  من  كان  إذ  االحتفال، 
الصيف  توفي  الذي  بوزمان  تشادويك  الراحل 
»ما  في  بوق  كعازف  دوره  عن  بالسرطان،  الماضي 

رينيز بالك بوتوم«.
»يونيون  محطة  في  استثنائيا  االحتفال  وأقيم 
مدينة  وسط  في  للقطارات  التاريخية  ستيشن« 
لوس أنجليس، وشارك فيه النجوم المتنافسون على 
حمراء  سجادة  على  منهم  كثر  مشى  الذين  الجوائز 

للمرة األولى منذ بداية الجائحة.
توماس  الدنماركي  تسلم  المحطة،  هذه  وفي 
»أناذر  عن  أجنبي  فيلم  أفضل  أوسكار  فينتبربرغ 
يجرون  أصدقاء  أربعة  قصة  يتناول  الذي  راوند« 

قضت  التي  إيدا  ابنته  إلى  فوزه  وأهدى  علمية.  شبه  ثمالة  تجربة 
من  وكان  الفيلم،  تصوير  بداية  على  أيام  أربعة  بعد  سير  حادث  في 

المقرر أن تشارك فيه.
موقع  أقيم  حيث  باريس؛  في  جائزته  فتسلم  زيلر  فلوريان  أما 

أنجليس  لوس  في  الرئيسي  المركز  مع  يرتبط  األوسكار  الحتفال 
بواسطة األقمار االصطناعية. ونال فرنسي آخر هو نيكوال بيكر جائزة 
عازف  يتناول قصة  الذي  ميتال«  أوف  فيلم »ساوند  عن  أفضل صوت 
الـ»هيفي ميتال« يفقد قدرته على السمع.  طبول في مجال موسيقى 
أما األوسكار الفرنسي الثالث فحصل عليه الوثائقي القصير »كوليت« 
التسعين  في  امرأة  وهي  كاترين،  ماران  كوليت  على  يتمحور  الذي 
خالل  النازي  لالحتالل  الفرنسية  المقاومة  ضمن  كانت 

الحرب العالمية الثانية.
هوليوود،  أقطاب  أبرز  إلى  حتى  دعوات  توجه  ولم 
ومنهم مثال رئيس »ديزني« بوب آيغر الذي لم يتمكن 
جائزة  منح  خالل  شخصيا  موجودا  يكون  أن  من  تاليا 
وهو  »سول«،  إلى  المتحركة  للرسومات  فيلم  أفضل 
»بيكسار«  استوديوهات  إنتاج  من  شاعري  شريط 
)التابعة لـ»ديزني«( يتناول معنى الحياة، يكسبه طرحه 

في خضم الجائحة أهمية إضافية.
وبعد سنوات من الجدل في شأن تكوين األكاديمية 
المنظمة لجوائز األوسكار على خلفية اعتبارها »بيضاء« 
األميركي،  المجتمع  تاليا  تعكس  وال  وذكورية جدا،  جدا 
البريطاني  هما  الملونة،  البشرة  ذوي  من  لممثلين  الجائزة  منحت 
دور  في  ممثل  أفضل  فئة  في  فاز  الذي  عاما(   32( كالويا  دانيال 
والكورية  ميسايا«،  بالك  ذي  أند  »جوداس  في  دوره  عن  مساعد 
أفضل  أوسكار  على  حصلت  التي  عاما(   73( يو-جونغ  يون  الجنوبية 

ممثلة في دور مساعد عن دورها في فيلم »ميناري«.
فريد  دور  ميسايا«  بالك  ذي  أند  »جوداس  في  كالويا  ويؤدي 
الحقوق  ناضلت في سبيل  التي  بانترز«  زعيم حركة »بالك  هامبتون، 
المدنية للسود األميركيين في ستينات القرن العشرين. وقال الممثل 
لدى تسلمه جائزته: »من الصعب جدا تقديم دور رجل كهذا لكنهم 

أقدموا على ذلك«.
في  الجدة  دور  صاحبة  يو-جونغ  يون  الجنوبية  الكورية  أما 
»ميناري«، فتقدمت على منافساتها وأبرزهن غلين كلور التي أخفقت 

للمرة الثامنة في نيل أوسكار.
سيناريو  أفضل  جائزة  وهو  االحتفال،  خالل  األول  األوسكار  وكان 
وومان«،  يونغ  »بروميسينغ  عن  فينيل  إميرالد  نصيب  من  أصلي، 

وهو فيلم تشويق نسوي مستوحي من حركة »مي تو«.
جوائز،  ما مجموعه سبع  على  »نتفليكس« حصلت  منصة  أن  ومع 
الرئيسية خيبة أمل جديدة لها، رغم تناول عدد  الفئات  شكلت نتائج 
ديفيس  وفايوال  بوزمان  فتشادويك  الساعة.  مواضيع  أفالمها  من 
رينيز  »ما  في  دوريهما  عن  جائزة  أي  على  الحصول  من  يتمكنا  لم 
خالل  شيكاغو  في  العنصري  التمييز  على  يتمحور  الذي  باتم«  بالك 
ذي  أوف  ترايل  »ذي  يفز  لم  وكذلك  العشرين،  القرن  عشرينات 
احتجاجات  الشرطة  قمع  يتناول  الذي  آلرون سوركين  شيكاغو سفن« 
وهو  »مانك«،  أما   .1968 العام  شيكاغو  شهدتها  فيتنام  حرب  على 
فاكتفى  لهوليوود،  الذهبي  العصر  عن  واألسود  باألبيض  شريط 

بجائزتي أفضل تصوير وأفضل ديكور.
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أبطال »والد ناس«: نقدم 
عمال اجتماعيا هادفا

»نومادالند« أكبر الفائزين بجوائز األوسكار

»سعاد« يشارك في مهرجان »ترايبيكا السينمائي« بنيويورك أكدوا نجاح البطولة الجماعية

كلويه جاو أفضل مخرجة وماكدورماند أحسن ممثلة

يقام يونيو المقبل

هوبكنز  أنطوني 
أفضل ممثل 
عن دوره في 

»ذي فازر«

أكد أهمية األعمال الوطنية

القاهرة - الوسط

التلفزيونية  للدراما  عز  أحمد  المصري  النجم  عــاد 
مــرتــدة«  »هجمة  مسلسل  خــال  مــن  ــعــام  ال هــذا 
عن  المصرية،  العامة  المخابرات  ملفات  من  المأخوذ 
لتقديم  استعداده  وكيفية  العام  هــذا  الــعــودة  سر 

شخصية حقيقية كان لقاؤنا معه في هذا الحوار.
ــة أكـــد عـــز حــبــه لــتــقــديــم أعــمــال  ــداي ــب فـــي ال
الذي  اليوم  يأتي  أن  كثيرا  تمنى  وأنــه  الجاسوسية، 
خلدت  التي  مصر،  أبطال  قصص  إحــدى  فيه  يقدم 
مضيفا:  المصرية،  العامة  المخابرات  ملفات  سيرتهم 
ــت  )رأف مثل  عظيمة  أعــمــال  على  وتربينا  »نشأنا 
للمشاركة  جذبني  ومــا  الــشــوان(،  و)جمعة  الهجان( 
إلى  باإلضافة  نطرحها،  التي  القصة  حداثة  هو  أكثر 
مرورا  الممثلين  من  بداية  المتكامل  العمل  فريق 
الذي  الكبير  اإلنتاج  عن  فضا  ــراج،  واإلخ بالكتابة 

تم توفيره للمسلسل«.
شخصية  لتقديم  اســتــعــداده  كيفية  وعــن 
مع  »جلسنا  أحــمــد:  أشــار  الــعــربــي«،  »سيف 
بالمعلومات  أمدتنا  التي  الشخصيات  بعض 
وشاهدنا  جــيــدا،  الــمــوضــوع  ــا  ــن وأدرك كلها 
العربي  وسيف  الفيديوهات،  بعض  كذلك 
الكثيرين  يشبه  جــدا،  عــادي  مصري  شخص 
بعد  مختلفا  أصبح  ولكنه  حولنا،  نراهم  ممن 
أسس  على  القائم  المناسب  التدريب  تلقيه 
وصل  االجتهاد  في  كبيرة  رغبة  ومع  علمية 
هذه  بكل  إلمامنا  خــال  فمن  يــريــده،  لما 

التفاصيل استعددت جيدا للشخصية«.
يحمله  الــذي  العنوان  هذا  أن  عز  وأكــد 
عليه  االستقرار  تم  ــذي  ال هو  المسلسل 
باهر  السيناريست  قبل  من  طرحه  بعد 
لألحداث،  األنسب  بالفعل  وهو  دويــدار، 
توقع  حـــول  تـــدور  الــعــمــل  فــكــرة  ألن 
عن  ــدال  وب مــصــادره،  ومعرفة  الهجوم 
المضاد  بالهجوم  أنــت  تقوم  الــدفــاع 

وهو ما يسمى بـ»هجمة مرتدة«.
أن  على  الــمــصــري  النجم  وشـــدد 
يقيم  وال  أحــدا،  يدين  ال  المسلسل 
سيئا،  أو  جيدا  كان  ســواء  شخص  أي 
الجمهور  أمــام  حقائق  يطرح  وإنما 
بعد  الوحيد  الحكم  هو  يعد  ــذي  ال

تناولها  يتم  قضية  وكل  أحــداث،  من  يراه  لما  تقييمه 
أنت  وعليك  الموضوعية،  بمنتهي  أسبابها  تطرح 
ببعضها  األحـــداث  تلك  كل  بربط  القيام  كمشاهد 
حقائق  يقدم  العمل  ألن  لنتيجة،  والوصول  البعض 
شخصيات  وجــود  ويكشف  والــصــورة،  بالصوت  مثبتة 
مصر،  بمصلحة  الضرر  هو  تحركاتها  من  الغرض  كان 
»حدوتة«  إطــار  في  عليه  القبض  تم  ذلك  فعل  ومن 

توضح كيف حدث ذلك.
جديد  من  بالعودة  الكبيرة  سعادته  عن  عز  وأعرب 
 20 بعد  صبري  هند  التونسية  الفنانة  مع  للتعاون 
والثقافة  الوعي  من  كبير  قدر  على  فنانة  ألنها  عاما، 
 - تعبيره  حد  على   - رائعة  تمثيلية  ــدرات  ق ولديها 
المستويين  على  كثيرا  ويحترمها  يحبها  أنه  مؤكدا 

الشخصي والعملي.
األعــمــال  أن  إلـــى  »الــمــمــر«  فيلم  بطل  ــار  ــ وأش
تقدير  على  تحصل  جيد  بشكل  تقدم  عندما  الوطنية 
الوعي،  ــادة  زي في  كذلك  وتساهم  كبير،  جماهيري 
التلفزيون  في  عرض  عندما  »الممر«  فيلم  والدليل 
في  الفضل  وأرجـــع  ــشــارع،  ال فــي  كبيرا  تفاعا  وجــد 

عرفة،  شريف  الكبير  المخرج  إلــى  اهلل  بعد  نجاحه 
شرط  باستمرار  الوطنية  األعمال  إنتاج  مع  أنه  مؤكدا 

أن تنفذ بشكل صحيح.
أكد  الــعــام،  هــذا  األعــمــال  بين  المنافسة  ــول  وح
من  أكثر  ــود  وج ظل  في  صعوبتها  المصري  النجم 
عبدالعزيز  كريم  لصديقه  »االختيار«  مثل  جيد  عمل 

وأمير  السقا  الثنائي  وكذلك  التوفيق،  له  يتمنى  الذي 
»القاهرة  إلى  باإلضافة  األغـــراب«،  »نسل  في  كــرارة 
على  وهذا  زكي،  منى  بطولة  نيوتن«  و»لعبة  كابول« 
كل  المنافسة  أن  ويرى  الحصر،  وليس  المثال  سبيل 
لن  الــذي  نفسه  الجمهور  بسبب  صعوبة  ــزداد  ت عام 
اإلشــارة  يجب  ولكن  فنيا،  يرضيه  ال  عمل  بأي  يقبل 
حقيقيا،  معيارا  ليس  ميديا«  »السوشيال  نجاح  أن  إلى 
عندما  بالشارع  نجاحه  يقيس  أن  الفنان  على  لــذا 
التي  الشخصية  باسم  يناديه  العادي  الجمهور  يجد 

يجسدها.
باختيار  سعادته  عن  عز  أعــرب  ــرى،  أخ ناحية  من 
بعد  وذلك  فني،  عمل  أي  في  له  عرفة  شريف  األستاذ 
نفسه  معتبرا  »الجريمة«،  الجديد  الفيلم  في  اشتراكه 
يعمل  أن  ويتمنى  اسمه،  تحمل  مدرسة  إلــى  ذاهبا 
يشعرونك  الذين  المخرجين  من  ألنه  عمل،  مئة  معه 
»حقيقة  مضيفا:  فمك..  من  تخرج  التي  الكلمة  بقيمة 
شريف  مخرجه  ألن  الفيلم  بهذا  تماما  سعيد  ــا  أن
السبعينات  فترة  في  أحداثه  ــدور  ت والفيلم  عرفة.. 
نرى  نفسية  دراما  عن  عبارة  وهو  الماضي،  القرن  من 
على  طفل  لها  تعرض  ما  عقدة  تؤثر  كيف  خالها  من 
منة  مع  للعمل  بالعودة  وسعيد  يكبر،  عندما  حياته 
إعجاب  الفيلم  ينال  أن  وأتمنى  عاما،   12 بعد  شلبي 

الجمهور«.
»العارف«  اآلخــر  فيلمه  عــرض  توقيت  عز  وكشف 
ظروف  حسب  على  ولكن  المقبل،  األضحى  عيد  في 

»كورونا«، متمنيا أن تنتهي األزمة أوال.
من  شخصيات  يقدم  أن  أمنيته  عن  عز  أحمد  وعبر 
جدا  الغنية  المماليك  حكم  وفترة  الفرعوني،  العصر 
المجتمع  في  كبير  تأثير  لها  كان  التي  بالشخصيات 
من  جديدة  شخصيات  يقدم  أن  يتمنى  كما  المصري، 
»نحن  مؤكدا:  األندلس..  في  المسلمين  حكم  فترة 
ثقافيا  مخزونا  نمتلك  وإسامية  عربية  عظيمة  كأمة 

كبيرا مليء بالشخصيات التي لم ولن تنضب أبدا«.
النجم  ــار  الــقــصــيــرة، أشـ ــال  ــم ــودة األع ــول عـ وحـ
 15 على  قائما  عما  تنتج  عندما  »أنــه  إلى  المصري 
سيساهم  حلقة   30 بميزانية  فقط  حلقات   8 أو  حلقة 
مشدودا  اإليــقــاع  ويصبح  جــودتــه،  ارتــفــاع  في  ذلــك 
التلفزيونية  الــدرامــا  صناعة  يفيد  ذلــك  وكــل  أكثر، 
غلق  بعد  للناس  الوحيد  المتنفس  أصبحت  التي 
علي  عــرض  ــو  ول ــا،  كــورون ــة  أزم ظــل  فــي  السينمات 
ولكن  عليه،  سأوافق  النوعية  لهذه  ينتمي  عمل  أي 

بشرط أن يكون جيدا وفكرته مختلفة«.

أحمد عز: حداثة القصة سبب موافقتي على »هجمة مرتدة«أحمد عز: حداثة القصة سبب موافقتي على »هجمة مرتدة«
القاهرة - محمد علوش

الشارع هو مقياس نجاح الفنان 
وليست »السوشيال ميديا«

نحن ال ندين أحدا
للجمهور ..والحكم 

مسلسل  أحــداث  نسجتها  التي  الوجع  حالة  رغــم 
نفسها  فرضت  التي  األلــم  ومشاهد  نــاس«،  »والد 
أثارت  والتي  العمل،  من  الماضية  الحلقات  خالل 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  واســعــا  ــدال  ج
الذي  المدرسة  أتوبيس  انقالب  حادث  بعد  خاصة 
أغلبهم  وتعرض  األطفال،  من  مجموعة  يقل  كان 
حالة  أثـــار  مما  أحــدهــم،  ــاة  ووفـ بالغة  ــات  إلصــاب
التصوير  كواليس  أن  إال  أسرهم،  لدى  الحزن  من 
أبطال  بين  والسعادة  البهجة  من  حالة  شهدت 

العمل.
حالة  »رغــم  شوقي:  فريد  رانيا  الفنانة  وقالت 
المسلسل،  مــن  األولـــى  الحلقات  ــالل  خ ــحــزن  ال
بسبب  العمل؛  أبطال  على  والرعب  القلق  وظهور 
المدرسة،  أتوبيس  انقالب  لحادث  أبنائهم  تعرض 
السعادة  من  حالة  تشهد  كانت  الكواليس  أن  إال 
مضيفة:  بالكامل«،  العمل  فريق  بين  والتعاون 
اإليجابية  الفعل  ردود  متوقعين  جميعا  كنا  »حقيقة 
من  كبيرا  جهدا  بذلنا  أننا  خاصة  المسلسل،  على 
النجوم  بجميع  يليق  اجتماعيا  عمال  تقديم  أجــل 

المشاركين في المسلسل«.
جدا  مهم  نموذج  يقدم  العمل  أن  رانيا  وتابعت 
شائكة  قضية  يطرح  حيث  االجتماعية؛  للدراما 
قضية  وهي  المصرية،  العائالت  أغلب  من  وقريبة 
قراءة  فور  أنها  مؤكدة  الدولية،  والمدارس  التعليم 
المسلسل  يحمله  لما  الفور  على  وافقت  السيناريو 

من رسالة اجتماعية وإنسانية.
العام  هــذا  فضل  أنــه  وفيق  أحمد  الفنان  وأكــد 
يحمله  لما  أخرى،  أعمال  على  ناس«  »والد  مسلسل 
معربا  جــدا،  مهمة  واجتماعية  إنسانية  رسالة  من 
العمل  على  الجمهور  فعل  بـــردود  سعادته  عــن 
التي  القوية  المنافسة  ظل  في  خصوصا  اآلن،  حتى 
أن  موضحا  الرمضاني،  الدرامي  الموسم  يشهدها 
العمل  آثــرت  نــاس«  »والد  في  الجماعية  البطولة 
من  النوعية  ــذه  »ه مضيفا:  كثيرا،  له  وأضــافــت 
أن  ــررت  ق وجدتها  وعندما  نفتقدها  كنا  الــدرامــا 
أنه  أعتقد  عمال  للجمهور  أقــدم  حتى  بها  ــارك  أش
في  وسنوات  لسنوات  ويستمر  الزمن  مع  سيعيش 

الذاكرة وسيحفر مكانه وسط األعمال الباقية«.
سعادته  الــكــدوانــي  ماجد  الفنان  أبــدى  فيما 

تحمل  القصة  أن  مؤكدا  العمل،  في  بالمشاركة 
يهوى  فنان  أي  لها  تجذب  التي  الرسائل  من  الكثير 
قضايا  مع  وتشتبك  المجتمع  تمس  أعمال  تقديم 
يقدم  لم  العمل  أن  إلى  مشيرا  واقعية،  اجتماعية 
من  الكثير  تعيشه  واقع  يقدم  لكنه  معينة،  واقعة 
نماذج  عــدة  هناك  أن  موضحا  المصرية،  ــر  األس
ويكشف  العمل  يقدمها  المصرية  لألسر  مختلفة 
العملية  وخاصة  المصري  المجتمع  واقع  عن  الكثير 

التعليمية وعالقة اآلباء باألبناء.
الطوخي  صــفــاء  الفنانة  أكـــدت  جانبها،  مــن 
قـــراءة  فـــور  ــة  ــمــدرس ال ــرة  ــدي م لـــدور  تحمسها 
تماما  جديدة  شخصية  أنها  مؤكدة  السيناريو، 
المتناقضة  المشاعر  مــن  الكثير  وتحمل  عليها 
األطفال،  ــأرواح  ب واالستهتار  والطمع  الجشع  بين 
معقدة  أنها  وأعتقد  جدا  صعبة  »الشخصية  وقالت: 
من  شخصية  ولكنها  المشاهدين  وسيكرهها 
مناسبة،  من  أكثر  في  النموذج  هذا  وقابلت  الواقع، 
االجتماعي  العمل  هذا  في  تقديمه  قــررت  ولذلك 

اإلنساني«.
اختار  ــه  أن عــن  فهمي  إيــهــاب  الفنان  وكــشــف 
لما  المدعي  المنتفع  اإلعــالمــي  شخصية  تقديم 
تتحول  شخصيته  أن  مــؤكــدا  مــغــزى،  مــن  تحمله 
ابنه  وجود  يكتشف  أن  بعد  المسلسل  أحداث  خالل 
برنامجه  بــدء  قبل  المدرسة،  أتوبيس  حــادث  في 
الشخصية  تحول  مرحلة  ليبدأ  مباشرة،  الهواء  على 
الناس  ــآالم  ب يتاجر  كــان  أن  وبعد  النقيض،  إلــى 
من  جــزءا  نفسه  هو  ويصبح  منهم،  قربه  ويدعي 
ضحايا  األطفال  أسر  صف  في  ليكون  يتحول  الوجع، 

الحادث.
مسلسل  أحداث  على  يسيطر  الغموض  يزال  وال 
المتسبب  معرفة  المشاهدون  ويترقب  ناس«  »والد 

في حادث انقالب أتوبيس المدرسة الدولية.
ميديا«  »سكوير  إنتاج  ــاس«  ن »والد  مسلسل 
على  متزامنا  ويعرض  حمودة،  وإبراهيم  قطب  منى 

عدة قنوات مصرية وعربية.
شوقي،  فريد  رانيا  بطولة  ناس«  »والد  مسلسل 
بيومي  وفــيــق،  أحمد  صـــادق،  ــاء  وف فـــواز،  صبري 
صيام،  أحمد  سويدان،  لقاء  فهمي،  إيهاب  فــؤاد، 

وصفاء الطوخي، تأليف وإخراج هاني كمال.

ــاره رســمــيــا لــلــمــشــاركــة في  ــي ــت بــعــد اخ
مهرجان  مــن  االفتراضيتين  الــدورتــيــن 
ومــهــرجــان   2020 السينمائي«  ــان  »كـ
)قسم   2021 الــســيــنــمــائــي«  ــن  ــي ــرل »ب
للمخرجة  »سعاد«  فيلم  يعرض  بانوراما(، 
شاشات  على  مرة  ألول  عالميا  أمين  أيتن 
»ترايبيكا  مهرجان  فعاليات  ضمن  السينما 
الدولية  المسابقة  في   2021 السينمائي« 
في  سيقام  الــذي  الطويل  الروائي  للفيلم 
يونيو   20 ــى  إل  9 مــن  نــيــويــورك  مدينة 

2021 وبحضور جمهور فعلي.
فــيــلــم »ســـعـــاد« هــو إنــتــاج مــصــري، 
المخرجة  وقامت  مشترك،  ألماني  تونسي، 
السيناريست  مــع  بكتابته  أمــيــن  أيــتــن 

بينهما  ثـــان  ــاون  ــع ت ــي  ف عـــزت  مــحــمــود 
فاز  ــذي  ال  )2013(  »69 »فيال  فيلم  بعد 
من  لفيلم  الخاصة  التحكيم  لجنة  بجائزة 
»أبوظبي  مهرجان  فــي  العربي  العالم 
العالمي  عرضه  كــان  حيث  السينمائي«، 
عبر  حفظي  محمد  إنتاج  من  وهــو  األول، 

شركته »فيلم كلينك«.
في  أختين  عالقة  »سعاد«  فيلم  يتناول 
النيل،  دلتا  مــدن  بإحدى  المراهقة  سن 
وسرية  خاصة  حياة  إحداهما  تعيش  حيث 

في العالم االفتراضي.
مختلفة  ــدن  م فــي  الفيلم  تصوير  تــم 
مجموعة  على  واعــتــمــد  ــقــاهــرة،  ال خـــارج 
من  محترفين  غــيــر  وممثلين  مــمــثــالت 

المحافظات المصرية. مختلف 
بين  الــعــربــي  المشترك  ــاج  ــت اإلن ــذا  ه
تعاون  ثمرة  هو  ألمانيا  مع  وتونس  مصر 
المصري  المنتج  ــم:  وه عــدة  أسماء  بين 
أول  فــي   »Vivid Reels« ــواض  ع سامح 
المنتجة  مع  باالشتراك  له،  سينمائي  إنتاج 
 Nomadis« بــوشــوشــة  درة  التونسية 
محمد  والسيناريست  والمنتج   ،»Images
والمنتج  والمخرج  كلينك«،  »فيلم  حفظي 
 Neue Road« فــيــنــدز  فــيــم  ــي  ــان ــم األل
 Fig« لطفي  ــارك  م والمصري   ،»Movie
»فيلم  شركة  ونــالــت   ،»Leaf Studios
 )FCID( المستقلة  األفالم  لتوزيع  كلينك« 

حقوق توزيع الفيلم في العالم العربي. ● بوستر فيلم »سعاد«

● مشهد من مسلسل »والد ناس«

● مشهد من مسلسل »هجمة مرتدة«

● أحمد عز

● كلويه جاو● أنطوني هوبكنز
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الحكم عبدالله الفضيل 
نجم ديربي الشهر الفضيل

الحدث

زين العابدين بركان

الجاد عبداهلل الفضيل أن  الحكم  يستحق 
جمعت  التي  الديربي  مباراة  نجم  يكون 
واالتحاد  طرابلس  األهلي  فريقي  بين 
سلبيا  الفريقين  تعادل  عن  وأسفرت 
إدارة وقيادة  أهداف، حيث نجح في  دون 
أن  واستحق  األمان،  بر  إلى  المباراة 
وأمام  بامتياز.  األول  المباراة  رجل  يكون 
والمخيب  المتواضع  الفني  المستوى 
الفت،  بشكل  المباراة  حكم  برز  للمباراة 
المباراة  أجواء  على  السيطرة  في  ونجح 
تحت  ووضعها  األمور  كل  وضبط 

السيطرة.
جعل  الديربي  مباراة  نجاح  أن  شك  ال 
المسابقات  ولجنة  الرياضي  الجمهور 
تتنفس  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
الصعداء، بعد وصول مباراة قمة األسبوع 
بال  دقائقها  وانتهاء  األمان  شاطئ  إلى 
أخطاء وال تداعيات، ما يبعث على التفاؤل 
المسابقة دونما تعثر،  باستمرار مباريات 
المسابقات  لجنة  تضع  أن  أمل  على 
في  حصلت  التي  التجاوزات  لبعض  حدا 
تفلت  ال  حتى  أخرى  ومالعب  مباريات 

األمور وتخرج عن السيطرة.
نجاح  بعد  واضحا  هدفا  هذا  كل  بات 
الشغل  كانت  التي  الديربي  مباراة 
واألضواء،  االهتمام  كل  وأخذت  الشاغل 
دفعة  النجاح  هذا  يعطي  أن  نتمنى  لذا 
المسابقة  سير  واستمرار  لتواصل  كبيرة 
خالل ليالي الشهر الكريم، وإعادة برمجة 
وضغط جدول مواعيد مباريات المسابقة 
حتى تنتهي في أقرب موعد ممكن، بعد 
أن تأخر انطالقها هذا الموسم، خصوصا 
استحقاقات  تنتظره  الوطني  منتخبنا  أن 
الشهر  انتهاء  عقب  كبيرة  وتحديات 
كأس  تصفيات  مقدمتها  في  الفضيل، 
لبرنامج  التي تحتاج  العرب  العالم وكأس 
إعداد وتحضير وتجهيز كبير وحشد لكل 

الالعبين المحترفين.
أيضا بات مطلوبا تسخير كل اإلمكانات 
الذي  بالمظهر  منتخبنا  يظهر  حتى 
التي  اإلخفاقات  ويعوض  بقيمته،  يليق 
القليلة  الفترة  الليبية طوال  الكرة  طالت 
خصوصا  الواجهات،  كل  على  الماضية 
»الكان«  وتصفيات  »الشان«  نهائيات 
خالي  الوطني  منتخبنا  منها  خرج  التي 
الوفاض، وفي انتظار أن يتم الكشف عن 
الوطني  لمنتخبنا  الجديد  المدرب  هوية 
انتهاء مرحلة  الفرسان بعد  الذي سيقود 

المدرب المونتينغرى زوران.

الميدالية  نيل  في  »السويحلي«  فريق  نجح 
بالفوز على  الثالث،  المركز  احتالله  عبر  البرونزية، 
أرض  على  التونسي،  القليبي  »األولمبي«  فريق 
األخير، خالل المنافسات التي استقبلتها تونس في 
بطولة األندية األفريقية للكرة الطائرة على صعيد 
الرياضي  »الترجي«  نادي  بلقبها  فاز  التي  الرجال، 

التونسي، بعد الفوز على »الزمالك« المصري.
القليبي  »األولمبي«  على  فاز  »السويحلي« 
الثالث،  المركز  تحديد  مباراة  في   ،)3/0( بنتيجة 
فاز  كما   ،)19-25  ،19-25  ،21-25( بواقع 
بواقع  النتيجة،  بنفس  »الزمالك«  على  »الترجي« 

»الترجي«  ليحجز   ،)10-25  ،23-25  ،20-25(
اقتنص  أن  بعد  لألندية،  العالم  مقعده في كأس 
في  »الزمالك«  مع  متساويًا  قاريًا  الخامس  لقبه 
لقبًا(   14( المصري  »األهلي«  خلف  الثالث  المركز 
اللقب  ويعد  ألقاب(.   6( التونسي  و»الصفاقسي« 
هو األول للترجي منذ الفوز بنسخة 2014 وسبقها 
لينهي  و2000،  و1998   1994 ألقاب  قبل  من 
بعدما  اللقب،  على  المصرية  الهيمنة  »الترجي« 
حسمت األندية المصرية النسخ الخمسة الماضية، 
ُأقيمت من  حيث حققت مصر آخر خمس بطوالت 
بطولة أفريقيا، إذ فاز األهلي بنسخ 2015 و2017 
بنسخة  الجيش  طالئع  فاز  بينما  و2019  و2018 
2016، ولم يستطع الزمالك حصد اللقب األول له 

منذ 2012 ليواصل بحثه عن اللقب الغائب.

ً
طائرة »السويحلي« ثالث أفريقيا و»الترجي« بطال

الكرة  فريق  إلى  المعاران  الالعبان  ينتظم 
نادي  من  طرابلس  األهلي  بنادي  األول 
حسام  المصري  المهاجم  »سموحة«، 
مقابل  أشهر،  أربعة  لمدة  المعار  حسن، 
الليبي  الدولي  والجناح  مليون دوالر، 
لنفس  المعار  الترهوني،  محمد 
بعد  ألف دوالر،   125 مقابل  المدة، 
الدوري  في  مشوارهما  اختتما  أن 
أمام حامل  بلقاء فريقهما  المصري، 
نجحا  حيث  األهلي،  النادي  اللقب 
بهدفين،  الفوز  تحقيق  في 
النصيب  حسن  لحسام  وكان 
بخطفه  األضواء  من  األكبر 
األخيرة،  الثواني  في  الفوز  هدف 
هذا  له  هزيمة  أول  أفريقيا  ببطل  ليلحق 
عامًا(   27( حسن  حسام  ويعد  الموسم، 
المنتظر ظهورها بقوة في  الصفقات  من 
الدوري الليبي هذا الموسم، بجانب الجناح 
إضافة  ليمثال  عامًا(،   29( الترهوني  الدولي 
فنية كبيرة فيما تبقى من عمر المسابقة الكبرى، 
حيث شهد الصفقتان جداًل جماهيريًا واسعًا، بسبب 
رقم المليون دوالر، إال أنه لم يكن أزمة، حسبما كشف 
إسماعيل  طرابلس  األهلي  للنادي  الفخري  الرئيس 
اشتيوي، الذي أكد سعيه الجاد لتدعيم صفوف األهلي 
برحلة  قيامه  النقاب عن  كاشفًا  الموسم،  هذا  طرابلس 
تونس  إلى  الصفقتين،  إنجاز  بعد  مصر،  من  مكوكية 
لخوض مفاوضات من أجل استعارة الجناح الدولي الليبي 
حمدو الهوني المحترف بصفوف الترجي، قبل أن ترفض 

إدارة ناديه.
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● السويحلي يحرز برونزية أفريقيا

انطلقت تصفيات البطولة األفريقية الفردية للشطرنج عبر اإلنترنت، المؤهلة 
لكأس العالم، بمشاركة 130 العبًا، من بينهم ثالثة العبين من ليبيا، وهم: هاشم 

النعمي وعمرو فطيس وخديجة عبدالسالم، وزع المشاركون على خمس مناطق، 
على أن تقام المنافسات من تسع جوالت، وفي ذات السياق يشارك الحكم الوطني 
محمد السوري الحراري في الدورة التدريبية لحكام الشطرنج التي ينظمها االتحاد 

الدولي للشطرنج عبر اإلنترنت أيضًا، بمشاركة 210 حكام من مختلف 
دول العالم، موزعين على سبع مجموعات، كل مجموعة 30 حكمًا.

جددت الجمعية العمومية لالتحاد الليبي للقوس والسهم ثقتها في رئيس االتحاد ◆
كريم نصرالدين فرحات خالل الفترة المقبلة، جاء ذلك خالل الجلسة االنتخابية التي 

عقدتها الجمعية العمومية بصالة ميدان الفروسية بأبي ستة بطرابلس، ووافقت 
الجمعية العمومية على القائمة الوحيدة المتقدمة لالنتخابات، التي يترأسها كريم 

فرحات ونائبه بشير علي البكوش، واألمين العام صبري شنيبة وأمين الصندوق 
مجدي عبداهلل أبورقبة وعضوية كل من ماجدة الطاهر طوبة، وزايد مصطفى الفتي 

وأحمد محمد المجريسي ورضا الهاشمي وهيثم مصطفى النكاع.

◆

طرابلس - محمد ترفاس

السودان طريق »فرسان املتوسط« ملجموعة نارية في كأس العرب 2021
قطر تنظم آخر بروفة لكأس العالم بمشاركة 23 منتخباً عربياً بمباركة وتنظيم »فيفا« في ديسمبر المقبل

كأس  ببطولة  الخاصة  المنتظرة  القرعة  ُأجريت 
العرب 2021، المقرر لها أن تقام في قطر، خالل 
الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 
البطولة  من  النسخة  هذه  تعد  حيث  منتخبًا،   23
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قبل  من  بها  معترفًا 
»فيفا«، وجاء االستقرار على إقامة النسخة الحالية 
من كأس العرب، لتكون بروفة ختامية لقطر، قبل 
للمرة  تقام  التي   ،2022 العالم  كأس  استضافة 
األولى في الشرق األوسط، وشهدت قرعة البطولة 
على  المجموعات  جاءت  حيث  للغاية،  كبيرة  إثارة 

النحو التالي:
من  الفائز  العراق،  قطر،  األولى:  المجموعة 
مباراة عمان والصومال والفائز من مباراة البحرين 

والكويت.
سورية  اإلمارات،  تونس،  الثانية:  المجموعة 

والفائز من مباراة موريتانيا واليمن.
الفائز  السعودية،  المغرب،  الثالثة:  المجموعة 
من األردن وجنوب السودان والفائز من فلسطين 

وجزر القمر.
من  الفائز  مصر،  الجزائر،  الرابعة:  المجموعة 
ليبيا  مباراة  من  والفائز  وجيبوتي  لبنان  مواجهة 

والسودان.
الذي  المنتخبات  تصنيف  على  بناء  ذلك  جاء 
قطر،  األول:  التصنيف  وشمل  »فيفا«،  أعلنه 
الثاني:  التصنيف  أما  المغرب،  الجزائر،  تونس، 
والتصنيف  اإلمارات،  العراق،  السعودية،  مصر، 
أو  لبنان  الصومال،  أو  عمان  سورية،  الثالث: 
والتصنيف  السودان،  جنوب  أو  األردن  جيبوتي، 
اليمن،  أو  موريتانيا  الكويت،  أو  البحرين  الرابع: 
يتركز  السودان،  أو  ليبيا  القمر،  جزر  أو  فلسطين 
أغلب الالعبين المحترفين في أوروبا بالمنتخبات 
كل  أفريقيا  من  البطولة  في  ويشارك  األفريقية، 
باإلضافة  ومصر  والجزائر  والمغرب  تونس  من 
المباريات  وفق  ستتحدد  أخرى  منتخبات  إلى 
البطولة  تشهد  وقد  ستخوضها،  التي  اإلقصائية 
مع  أوروبا  في  المحترفين  الالعبين  وجود  عدم 
الدوريات  توقف  صعوبة  بسبب  منتخباتهم، 

للبطولة. األوروبية 
»فرسان  الليبي  الوطني  المنتخب  يحاول 
المتوسط« البحث عن ذاته في منافسات جديدة، 
بعد أن أخفق في التأهل إلى بطولة األمم األفريقية 
التصفيات  ينتظر  بينما  بالكاميرون،  المقبلة 
بداية  أفريقيا  قارة  في  العالم  كأس  إلى  المؤهلة 
دور  ينتهي  أن  على  المقبل،  مايو  شهر  من 
رؤوس  ويصعد   ،2021 أكتوبر  في  المجموعات 
لتحديد  فاصلة  مباراة  تقام  أن  على  المجموعات، 
ويتصارع   ،2022 قطر  إلى  المتأهلة  المنتخبات 
40 منتخبًا من أجل صعود خمسة منها فقط إلى 
المونديال، حيث تم تقسيم الـ40 منتخبًا على 10 
مجموعة،  كل  في  منتخبات   4 بواقع  مجموعات 
ليتم  مجموعة  كل  من  منتخب  أول  ويصعد 
المنتخبات  10، ويتم وضع تصنيف  إلى  تصفيتها 
في  و5  األول  المستوى  في   5
يلتقيان  الثاني،  المستوى 

في مباراة ذهاب وإياب، ويصعد الفائز مباشرة إلى 
القدم »كاف«  األفريقي لكرة  االتحاد  قطر. ورسم 
نحو  المؤهلة  القارية  التصفيات  مواجهات  مالمح 
ويلتقي   ،»2022 »قطر  المقبلة  العالم  كأس 
في  القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب 
الجولة األولى بمنتخب الغابون أحد أيام 5 أو 6 أو 
7 أو 8 من شهر يونيو المقبل، وفي الجولة الثانية 
يحل منتخب ليبيا ضيفًا على أنغوال أحد أيام 11 أو 
12 أو 13 أو 14 يونيو المقبل، وفي الجولة الثالثة 
تستقبل مصر منتخب ليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 
الرابعة  الجولة  المقبل، وفي  4 من شهر سبتمبر 
 7 أو   6 أو   5 أيام  ليبيا منتخب مصر أحد  تستقبل 

سبتمبر المقبل، وتقام الجولة الخامسة باستقبال 
 9 أو   8 أو   7 أو   6 أيام  الغابون لمنتخب ليبيا أحد 
السادسة  الجولة  أما  المقبل،  أكتوبر  شهر  من 
أنغوال  منتخب  ليبيا  منتخب  فيستقبل  والختامية 

أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر المقبل.
 1 من  الفترة  في  العربية  البطولة  وتقام 
بطولة  ستقام  بينما  المقبل،  ديسمبر   18 وحتى 
المقبل  العام  يناير من  األفريقية في  األمم  كأس 
صعوبة  هناك  سيجعل  الذي  األمر  بالكاميرون، 
خالل  متتاليتين  مرتين  المحترفين  استدعاء  في 
المغربي  المنتخب  وسيكون  قصيرة،  زمنية  فترة 
حيث  المحترفين،  غياب  من  المتضررين  أكثر  هو 

كأس  في  المحلي،  القوام  على  االعتماد  سيكون 
قوامًا  المغربي  المنتخب  ويمتلك   ،2021 العرب 
يوجد  ال  حيث  المحترفين،  الالعبين  من  كاماًل 

سوى العبين قالئل من المحللين.
من  كتيبة  المغرب  منتخب  في  يتواجد 
في  المحترف  بونو  ياسين  من  بداية  المحترفين 
سايس  برومان  مرورًا  اإلسباني،  إشبيلية  صفوف 
إلى  باإلضافة  اإلنجليزي،  وولفرهامبتون  مدافع 
نايف عجرود العب ستاد رين، وزهير فضال مدافع 
العب  شكال  سفيان  بجانب  لشبونة،  سبورتنغ 
األيسر  الظهير  ماسينا  آم  عن  فضاًل  خيتافي، 
الوسط  العب  أيضًا  وهناك  لوولفرهامبتون، 
اإليطالي  فيورنتينا  في  المحترف  أمرابط  سفيان 
إنتر ميالن اإليطالي،  وأشرف حكيمي العب فريق 
البلجيكي،  ليغ  دو  ستاندر  العب  أمالح  وسليم 
فضاًل عن عادل ترابت العب بنفيكا، باإلضافة إلى 
ويوسف  اإلنجليزي،  تشيلسي  العب  زياش  حكيم 
ثنائي هجوم فريق إشبيلية  النصيري ومنير حداد 
أولمبياكوس  مهاجم  العربي  ويوسف  اإلسباني، 

قائمة  في  المحليين  الالعبين  وعن  اليوناني، 
وحيد  الفني  مديره  قيادة  تحت  المغرب،  منتخب 
فريق  مهاجم  الكعبي  أيوب  يوجد  خليلوزيتش، 
وسط  العب  جبران  ويحيى  المغربي،  الوداد 
مرمى  حارس  الزنيتي  أنيس  عن  فضاًل  الوداد، 

الرجاء المغربي.
وسيكون منتخب الجزائر ثاني المتضررين في 
الالعبين  عديد  لوجود  نظرًا  محترفيه  غياب  حال 
المغرب،  منتخب  بحجم  ليس  ولكن  أوروبا  في 
من  كاًل  صفوفه  في  الجزائر  منتخب  ويمتلك 
في  اإلسباني  بيتس  ريال  العب  ميندي  عيسى 
الفرنسي،  ليون  مدافع  بلعمري  وجمال  الدفاع، 
بوروسيا  العب  سبعيني  بن  رامي  عن  فضاًل 
إسماعيل  إلى  باإلضافة  األلماني،  مونشنجالدباخ 
وهو  ميالن،  سي  إيه  فريق  العب  ناصر  بن 
شاب  العب  وأفضل  أفريقيا  في  العب  أفضل 
فريق  جناح  محرز  رياض  عن  فضاًل   ،2019 العام 
فضاًل  الصحراء،  محاربي  وقائد  سيتي  مانشستر 
عن بن رحمة العب فريق وست هام، ورشيد غزال 
مهاجم بشكتاش التركي، وسفيان فيجولي العب 
مهاجم  سليماني  وإسالم  التركي،  سراي  غالطة 

فريق ليون الفرنسي.
في  تضررًا  األقل  ومصر  تونس  منتخبا  ويعد 
حيث  األوروبيين،  المحترفين  تواجد  عدم  حال 
فريق  العب  صالح  محمد  الفراعنة  في  يوجد 
ليفربول اإلنجليزي باإلضافة إلى محمد النني قائد 
أحمد  عن  فضاًل  اإلنجليزي  آرسنال  فريق  وسط 
بينما  اليوناني،  أولمبياكوس  حسن كوكا مهاجم 
تريزيجيه  حسن  محمود  جهود  الفراعنة  سيفتقد 
العب أستون فيال بسبب إصابته بقطع في الرباط 
فالالعبون  تونس  منتخب  أما  للركبة،  الصليبي 
الجزائر  غرار  على  بكثرة  ليسوا  األوروبيون 
والمغرب، ويوجد في قائمة نسور قرطاج كل من 
دراجر  ومحمد  الفرنسي،  ميتز  العب  برون  ديالن 
إلياس  عن  فضاًل  اليوناني،  أولمبياكوس  العب 
سخيري العب كولن األلماني، وسيف الدين خاوي 
العب  الخزري  ووهبي  الفرنسي  مارسيليا  العب 

سانت إيتيان الفرنسي.

● منتخب ليبيا في بطولة الشان األخيرة

● جانب من مراسم قرعة كأس العرب في قطر

استدعاء المحترفين واألمم األفريقية 
بالكاميرون أزمتان تنتظران البطولة 

والجزائر والمغرب في صدارة المتضررين

أربعة تصنيفات للمنتخبات
على الصعيدين اآلسيوي 

واألفريقي ترسم مالمح القرعة

القاهرة – الوسط

● السوري

● الترهوني

ثالث  في  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة  دخلت 
المجموعات  تصفيات  ختام  قبل  جديدة  أزمات 
عبر  قصيرًا،  بيانًا  أصدرت  حيث  بالكونفدرالية؛ 
اإلثنين  »فيسبوك«،  على  الرسمية  الصفحة 
األهلي  النادي  »يستنكر  فيه:  قالت  الماضي، 
بطرابلس  الليبية  الخطوط  إدارة  به  قامت  ما 
النادي األهلي  برفضها تسيير رحلة خاصة تقل 
إلى الجزائر، التي كان من المقرر لها أن يكون 
اإلثنين«، وأضاف المنشور: »بعد أن تم االتفاق 
مع الشركة في مدينة بنغازي على مواعيد الرحلة، 
ومع العلم بأن القيمة المطلوبة لتسيير الرحلة 
لكن  النادي،  بالكامل من حساب  كانت ستدفع 
الرحلة من مدينة طرابلس؛  إلغاء  بقرار  تفاجأنا 
قاريًا،  الوحيد  ليبيا  لممثل  إرباك  في  تسبب  ما 
للمركزية  نتيجة  حرج  موقف  في  النادي  ووضع 
النادي األهلي رئيس  والتهميش، وعليه؛ طالب 
الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتحمل مسؤولياته 
الجهات  ومناشدة  العبث،  هذا  إليقاف  والتدخل 
هذه  في  األهلي  النادي  مع  بالوقوف  المختصة 
رئيس  بحله  وعد  ما  وهو  الصعبة«،  ــات  األوق

الحكومة بعد ساعات من النداء.
سبق ودخلت إدارة نادي »األهلي بنغازي« في 
عندما  الماضي،  قبل  األربعاء  أخرى،  ثانية  أزمة 
إلى  رسمية  شكوى  بتقديم  تهديدها  نفذت 
االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، بعد أن قرر 
األخير تأجيل مباراة فريق كرة القدم األول بالنادي 
إقامتها  المقرر  من  كان  التي  بنغازي«  »األهلي 
الثالثاء، أمام فريق »أنيمبا« النيجيري على ملعب 
بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة 
األولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية 
إلى الخميس، قبل أن يفوز »األهلي بنغازي« بهدف 
دون رد، وينعش آماله في المنافسة باحتالل المركز 
الثاني برصيد سبع نقاط خلف »أورالندو بيراتس« 

المتصدر برصيد تسع نقاط. جاء القرار بسبب عدم 
مقدرة فريق »أنيمبا« النيجيري على الحصول على 
طيران خاص ينقله الى ليبيا، األمر الذي وقف حائاًل 
أمام وصوله في موعد المباراة التي كان مقررًا لها 
في تمام الساعة التاسعة من مساء الثالثاء، وأعلن 
القرار، مؤكدًا  نادي »األهلي بنغازي« غضبه من 
احتجاجه على التأجيل؛ بسبب ارتباطه في الدوري 
المحلي وموعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة 
الكونفدرالية؛  منافسات  من  واألخيرة  السادسة 
الجولتين موقف صعود  حيث يتوقف على نتيجة 

»األهلي بنغازي« وتأهله من عدمه.
»األهلي  ــادي  ن إدارة  وكشفت  سبق  أيضًا 
مسحات  بسلبية  خاصة  ثالثة  مشكلة  بنغازي« 
العبيه ومساعد المدرب، بعد أن كانوا مصابين 

في جنوب أفريقيا، قبيل مواجهة فريق »أورالندو 
بيراتس«، والخسارة فيما بعد منه بثالثة أهداف 
دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور 
وكشف  »الكونفدرالية«،  كأس  في  المجموعات 
»األهلي بنغازي« إصابة خمسة عناصر بفيروس 
»كورونا« في فريق »األهلي بنغازي«، وهم: محمد 
العكشي وطاهر بن عامر وأحمد التايب، باإلضافة 
والمعد  الربيعي،  أنيس  التونسي  المساعد  إلى 
لكن شكوكًا جديدة الحت في  الصربي،  البدني 
الخاصة  المسحات  بمصر  ُأجريت  حيث  األفــق؛ 
والطاقم  المصابين  بفيروس »كورونا« لالعبين 
ما  بحسب  سالبة،  العينات  جميع  لتظهر  الفني؛ 
كشفته الصفحة الرسمية عبر »فيسبوك« للنادي 
»األهلي بنغازي«. الصفحة قالت: »النادي األهلي 

الحالة  من  المصابين  جميع  تغيير  يستغرب 
 48 أي  يومين،  ظرف  في  السالبة  إلى  الموجبة 
ساعة فقط، األمر الذي يدعو إلى الريبة والشكوك؛ 
ليتقدم النادي بشكوى مستعجلة لالتحاد األفريقي 
المصاحبة  الوقائع  بشأن  للتحقيق  القدم  لكرة 
لمباراة أورالندو بيراتس ضمن الجولة الرابعة من 
مجموعات الكونفدرالية«، وسافر »األهلي بنغازي« 
إلى جنوب أفريقيا منقوصًا من تسعة رياضيين؛ 
وبودبوس  العرفي  عبداهلل  الالعبان  غاب  حيث 
لإلصابة وكل من جمعة العبار وإبراهيم المنتصر 
وعبداهلل الشعافي ومحمد التاورغي ألسباب فنية، 
كما غاب معاذ الشيخي؛ بسبب إصابته بفيروس 
اإليفواري  المحترف  بخصوص  أما  »كــورونــا«، 

إبراهيم واتارا فلم يتم تسجيله.

3 أزمات تضرب »األهلي بنغازي« في الكونفدرالية

● جماهير األهلي بنغازي تحتفل في المدرجات

زوران يترقب مصيره قبل 
تصفيات المونديال

المجهول  المصير  من  الرغم  على 
المدرب  مستقبل  يكتنف  الذي 
مع  فيلبوفيتش  زوران  الصربي 
لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب 
الكرة  اتحاد  إفصاح  وعدم  القدم، 
شكل  عن  ومباشر  رسمي  بشكل 
وداع  بعد  مستقباًل،  بينهما  العالقة 
التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس 
بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم 
الشواهد  جميع  أن  إال  تأهل،  دون 
ووداعه  زوران  رحيل  قرب  تؤكد 

لمنتخب »فرسان المتوسط«.
الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم 
بل امتد إلى فتح اتحاد الكرة خطوط 
من  كبير  عدد  مع  تواصل  وقنوات 
مدارس  يمثلون  الذين  المدربين 
قرب  إلى  لتشير  مختلفة،  تدريبية 
نهاية عالقة زوران بالمنتخب الوطني، 
وأنها في طريقها للتوقف بعد تجربته 
واجهتي  على  وإخفاقه  القصيرة 
نهائيات »الشان« وتصفيات »الكان«.

عدد  القدم  كرة  اتحاد  إلى  ووصل 
الذاتية عن طريق  الملفات والسير  من 
مطروحة  األسماء  وستكون  وسطاء، 
والمفاضلة  النقاش  مائدة  على  بقوة 
التي  التدريبية  األسماء  من  عدد  بين 
الوطني  المنتخب  قيادة  أحدها  سيتولى 
كأس  نحو  المؤهلة  التصفيات  خالل  الليبي 
العالم المقبلة بقطر 2022، التى ستنطلق 

أواخر شهر مايو ومطلع شهر يونيو المقبلين، 
ضمن  الليبي  الوطني  المنتخب  سيلعب  حيث 
جانبه  إلى  تضم  التى  السادسة  المجموعة 

منتخبات مصر وأنغوال والغابون.
الليبي  الكرة  اتحاد  رئيس  وأعلن  سبق 
فنية  لجنة  تشكيل  الشلماني،  عبدالحكيم 
تقييم  أجل  من  الليبية؛  الكرة  خبراء  بقيادة 
وتقييم  زوران،  الوطني  المنتخب  مدرب 
السلبيات، ومن  أو  باإليجابيات  تجربته، سواء 
اللجنة  تقرير  الشلماني  يتلقى  أن  المنتظر 
الجهاز  بشأن  قراره  لحسم  استعدادًا  الفنية، 
للمشاركة  يستعد  الذي  للمنتخب  الفني 
المقررة  العالم  لكأس  المؤهلة  بالتصفيات 

بعد نحو شهرين.
وقبل التعاقد مع زوران وصل عدد المدربين 
عرب  لمدربين  ملفًا  أربعين  إلى  المرشحين 
فنية  لجنة  شكل  الكرة  اتحاد  وكان  وأجانب، 
الشارف  ومحمد  سالم  فرحات  من  مكونة 
الجديد  الفني  المدير  الختيار  أميمة،  والطيب 
الفني  الجهاز  قدم  أن  بعد  الليبي،  للمنتخب 
القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  للمنتخب 
الفني  المدير  قيادة  تحت  جماعية،  استقالة 
علي المرجيني، بعد أيام من الخسارة المريرة 
في  وإيابًا،  ذهابًا  االستوائية،  غينيا  أمام 
تصفيات  ضمن  والرابعة،  الثالثة  الجولتين 
األمم  لبطولة  المؤهلة  العاشرة  المجموعة 
أن  إال   ،2022 بالكاميرون  المقبلة  األفريقية 
زوران لم يضف شيئًا، لتدخل الكرة الليبية نفق 

االختيار من جديد.

● زوران
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ملسات جيدة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

ذات  يتكرر  رمضان  شهر  كل  مع 
ويتقدم  ينبري  حيث  الرائع؛  المشهد 
رياضيين  من  المخلصين  من  عدد 
قدامى وإعالميين وعدة قنوات فضائية، 
وبعض األندية وعدد من رجال األعمال، 
وسالت  مالية،  مساعدات  لتقديم 
القدامى  الرياضيين  من  لعدد  غذائية 
ممن  السابقين،  والحكام  والمدربين 
ضاقت بهم سبل الحياة، والذين أعطوا 
يجدوا  ولم  الكثير،  الرياضية  للحركة 

الكافي. التقدير 
المعنى  تجسد  وفاء  لمسات  هي 
بين  االجتماعي  للتكافل  الحقيقي 
كل  ومع  الرياضية،  للحركة  المنتسبين 
ذلك يصبح هناك قصور بسيط؛ بسبب 
عدم الوصول إلى هذا العدد الكبير من 
والذين  الشرائح،  مختلف  من  القدامى 
هذه  وأن  ترعاهم،  دولة  إلى  يحتاجون 
أفراد،  بها  يقوم  الجيدة  المبادرات 
كل  على  البسمة  لرسم  يسعون  وهم 
وبعضها  قدمت،  التي  الشخصيات  هذه 
وضع  ظل  في  العيش  ضنك  يعيش 
اقتصادي صعب حاليا، يعيشه جزء كبير 

المجتمع. من 
يعود عدد من المختصين لطرح ذات 
ضرورة  وهو  الجديد،  القديم  السؤال 
بدعم  بالقدامى  يهتم  صندوق  إنشاء 
مهمته  منها  سيادي  وبقرار  الدولة، 
والمميزين  القدامى  الرياضيين  رعاية 
من  المالية  عوائده  وتكون  منهم، 
السنوية،  الرياضيين  عقود  من  نسبة 
ودخل المباريات، وهبات رجال األعمال، 
ودعم الدولة، ورعاية الشركات، ويقدم 

مساعدات وفق معايير محددة.
الوجه  ماء  حفظ  بذلك  يمكن 
المجال  في  تعاني  كبيرة  لشريحة 
وتقديم  الحياة،  الرياضي من صعوبات 
عالجهم،  في  والمساهمة  لهم  العون 
وكذلك تقديم الدعم المالي مع كـامل 
البسمة  الشكر لكل من سعى في رسم 
شرائح  على  الكريم،  الشهر  هذا  في 
خـالل  مـن  ذلك  الحظنا  حيث  كثيرة؛ 

عدة قنوات وأندية ورجال أعمال.

ملعب  صوب  الليبية،  القدم  كرة  عشاق  أنظار  تحولت 
القطبين  بين   123 القمة  لمتابعة  الدولي،  طرابلس 
ضمن  و»االتحاد«،  طرابلس«  »األهلي  الكبيرين، 
من  الثامنة  بالجولة  الثانية  المجموعة  منافسات 

القدم. لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة 
داخل  صادمة  مفاجأة  المنتظر  الديربي  حمل 
والنتيجة  باهتا،  األداء  جاء  حيث  األخضر،  المستطيل 

ال  بما  متواضعًا،  »الكالسيكو«  ليخرج  لآلمال،  مخيبة 
الجماهير  عاشته  الذي  الطويل  الغياب  مع حجم  يتناسب 
من  النوعية  تلك  عن  تحديدًا  والكروية  الرياضية، 
قبل  تارة،  ليبيا  في  اللعب  حظر  بسبب  الكرنفاالت، 

فكه، وجائحة »كوورنا« تارة أخرى.
وكشفوا  الموعد،  في  كانوا  الفريقين  مشجعو 
أمام  البعض  بعضهم  بجوار  بالتفافهم  حضارية  ثقافة 
فكان  الحدث،  لمتابعة  الميادين  في  العمالقة  الشاشات 
أن  بعد  الحقيقي،  الديربي  نجم  هو  الناديين  جمهور 
الجميع،  أنظار  المتنوعة  ولقطاتهم  صورهم  خطفت 

الفريقين. أقدام العبي  البساط من تحت  ليسحبوا 
السلبي،  بالتعادل  انتهت  العاصمة  ديربي  مباراة 
أصبح  حيث  رصيده،  في  نقطة  فريق  كل  ليضيف 
الترتيب  في  نقطة   16 برصيد  طرابلس«  »األهلي 
الترتيب  في  الرصيد  بنفس  »االتحاد«  يشاركه  األول، 
»األهلي  لصالح  األهداف  بفارق  ولكن  الثاني، 
مشرف،  بشكل  المباراة  تحكيم  خرج  كما  طرابلس«، 
اهلل  عبد  الحكم  بقيادة  الوطني  التحكيم  طاقم  عبر 
وساعد  األمان  بر  إلى  القمة  وقاد  أجاد  الذي  الفضيل، 
الرياضية،  الروح  إظهار  في  الفريقين  العبي  نجاح  على 

في  الحمراء  البطاقة  إظهار  من  المباراة  تخلو  أن  دون 
»االتحاد«  فريق  لالعب  المباراة  زمن  من  دقيقة  آخر 

اجبوده.
ليبية  مدن  وعدة  طرابلس  مدينة  شوارع  وتزينت 
مقرات  إلى  باإلضافة  العاصمة،  ديربي  بأعالم وشعارات 
حضورًا  شهدت  التي  واالتحاد،  طرابلس  األهلي  ناديي 
لوحات  تقديم  بهدف  النادين،  جمهور  من  كبيرًا 
محتفلة  صاخبة  أصوات  وسط  نارية  وألعاب  جملية 
الليبية،  القدم  كرة  قطبي  جمع  الذي  الديربي،  بقوة 
طرابلس،  بملعب  و»االتحاد«،  طرابلس«  »األهلي 

اإلعالميين  على  حتى  فرضت  صارمة  إجراءات  وسط 
الشعبية  األحياء  شملت  الزينة  الملعب.  دخول  عدم 
على  إال  والمقاهي،  الشارع  في  حديث  وال  والسيارات، 
وأغاني  باألعالم  كلها  تزينت  فقد  الديربي،  مباراة 
الصعيد  على  الحدث  أهمية  فبخالف  الفريقين،  مشجعي 
متعطشة  الليبية  القدم  كرة  جماهير  كانت  الكروي، 
تمتاز  التي  الحيوية  الكرنفاالت  من  النوعية  هذه  لمثل 
المدرجات  داخل  سواء  دومًا،  المستديرة  الساحرة  بها 
الناديين  أو حتى خارجه، كما فعل جمهور  المالعب،  في 

بالتغلب على قيود جائحة »كورونا« وسط ضوابط.

»ديربي العاصمة« ينتصر جماهيريا بـ »كرنفال رمضاني« في القمة 123

طرابلس - الصديق قواس
● التفاف الجمهورين ببعضهما في الميدان● الجمهور يتابع في سعادة بالحدث الكروي● شاشة عمالقة في الميدان لمتابعة المباراة● جمهور األهلي طرابلس يحمل األعالم انتظارا للقمة

بنادي  األول  الكرة  فريق  قائد  اعتلى 
قمة  ــدري  ــب ال فيصل  »الــهــالل« 
فرق  صعيد  على  الهدافين،  الئحة 
والثانية،  األولــى  المجموعتين 
أن  بعد  أهـــداف،  سبعة  برصيد 
الثالثة  األهــداف  من  هدفًا  أحرز 
على  فريقه  بها  تــفــوق  الــتــي 
»األخــضــر«  فريق  مستضيفه 
الــمــبــاراة  ــي  ف مــقــابــل،  دون 
ضمن  بينهما  جمعت  التي 
ــاب الــجــولــة  ــ مــنــافــســات ذه
بطولة  منافسات  من  الثامنة 
لكرة  الممتاز  الليبي  الــدوري 
مع  الشراكة  ليفض  القدم، 
»األهلي  فريق  هداف  منافسه 
الذي  المهدي  معتز  طرابلس« 
بين  ومــن  أهـــداف،  ستة  ــرز  أح
البدري  لفيصل  السبعة  األهــداف 

أربعة أهداف أحرزها من ركالت جزاء.
وفريق  الليبي  المنتخب  قائد  وواصــل 
هذا  تألقه  ــدري  ــب ال فيصل  ــالل«  ــه »ال
الموسم، فعقب العودة من رحلته األخيرة 
مع الفريق الوطني »فرسان المتوسط«، قاد 
فيصل البدري )30 عامًا( »الهالل« لفوز مثير 
من  السابع  األسبوع  مباريات  ضمن  ومهم 
مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 
»الهالل«  فريق  عاد  شحات  ملعب  فعلى 
األول  الشوط  في  اللقاء  خاسرًا  كان  الذي 
بفوز ثمين على فريق »الصداقة« بهدفين 
»الهالل«  هدفي  سجل  واحد،  هدف  مقابل 
بينما  المصراتي،  وأنــس  البدري  فيصل 
المالي  المحترف  »الصداقة«  هدف  سجل 
دائــرة  »الــهــالل«  فريق  ليدخل  جــنــدال، 
المنافسة، بينما بقي فريق »الصداقة« في 

منتصف الجدول.
خالل  البدالء  دكة  على  البدري  وتواجد 

مباراته  نتيجة  الوطني  المنتخب  خسارة 
أمام مضيفه المنتخب التنزاني بهدف دون 
مقابل، في المباراة التي جرت بينهما ضمن 
منافسات الجولة السادسة واألخيرة لحساب 
المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة 
لبطولة األمم األفريقية »الكاميرون 2022«، 
زوران  بقيادة  الفني  الجهاز  فضل  حيث 
الدفع  بعد  البدالء  دكة  على  من  استثماره 
بتشكيل مكون من مراد الوحيشي وصدام 
فكرون  وصــالح  صبو  والمعتصم  الورفلي 
والشامخ  التهامي  ومحمد  الالفي  وربيع 
صولة  ومحمد  الــشــادي  وربــيــع  القذافي 
أما  المهدي،  ومعتز  بودبوس  وإبراهيم 
قائمة البدالء فضمت رضوان توفيق ومعاذ 
الالفي ومنصور رزق وأحمد المقصي ومحمد 
الحاسي  وإسماعيل  يوسف  وعلي  الترهوني 
بلعم  وعبداهلل  عبلو  البدري وسالم  وفيصل 

وأحمد القديري ومعاذ عيسى.
ولعب البدري دورًا محوريًا في فوز فريقه 
تعرض  حيث  »األخــضــر«،  على  »الــهــالل« 
الموسم  هــذا  له  ــى  األول لخسارته  األخير 
حين  األولــى،  المجموعة  قمة  موقتًا  ليفقد 
»الهالل«  ضيفه  أمام  مباراته  نتيجة  خسر 
الثانية  للمرتبة  ليتراجع »األخضر«  بثالثية، 
ستة  مــن  نقطة  عــشــرة  ثماني  برصيد 
انتصارات متتالية وخسارة وحيدة، بينما قفز 
»الهالل« بعد هذا الفوز الثمين إلى المرتبة 
الثالثة برصيد سبع عشرة نقطة، جمعها من 
خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، 
الرابعة  المرتبة  نحو  »التحدي«  وتقدم 
على  فوزه  عقب  نقطة،  عشرة  ست  برصيد 
ليسجل  شيء،  لال  بهدف  »التعاون«  فريق 
»التعاون«  بقي  بينما  الخامس،  انتصاره 
نقاط  ثماني  وهو  السابق  رصيده  بنفس 
تلقى  أن  بعد  السادسة  المرتبة  في  وبقي 

الخسارة الرابعة له هذا الموسم.

البدري يفض الشراكة مع المهدي 
وينفرد بصدارة الهدافين

مشهد  الورفلي  سند  الليبي  الدولي  المدافع  تصدر 
المغربي،  البيضاوي«  »الرجاء  فريقه  في  الخالفات 
وانضم إلى زميله زكرياء الهبطي ليشكال مشهد سوء 
االنضباط في النادي؛ حيث تلقى مجلس إدارة النادي 
النص  عن  الثنائي  بخروج  يفيد  تقريرًا  البيضاوي، 
في  التنزاني  »نامونغو«  مباراة  بعد  كبير،  بشكل 
الثنائي بعد  الكونفيدرالية، ووقع اشتباك بين  كأس 
لهما،  زمالء  ليتدخل  المواجهة؛  نهاية  الحكم  إعالن 

من أجل أن يحوال بينهما وبين مواصلة المشاجرة.
التابع  التأديبي  المجلس  على  الثنائي  وعرض 
االستماع  مع  الموضوع،  في  كلمته  ليقول  للفريق، 
في  ــدوره  ب الشابي،  األسعد  المدرب  موقف  إلــى 
بعد  سيما  ال  الــصــدام،  أسباب  ومعرفة  الواقعة، 
وتألق  نظيفة  بثالثية  ساحق  بانتصار  الفريق  عودة 
بعد  اإلشادات  عليه  انهالت  الذي  الهبطي،  الناشئ 
المجلس  ذات  على  وعرض  بالمباراة،  المميز  هدفه 
تنزانيا،  رحلة  عن  لتخلفه  بنحليب  محمود  الالعب 
االستماع  بعد  دوالر،  ألف   15 مبلغ  تغريمه  ليتقرر 
لدفوعات بنحليب، كما استمع مجلس »الرجاء«، في 
بسبب  متولي؛  محسن  الالعبين  إلى  سابق،  وقت 
وعبدالرحيم  الــوردي  زكرياء  والثنائي  تصريحاته، 
المدرب  السالمي،  شاكير؛ بسبب خالفهما مع جمال 

السابق للرجاء.
الليبيين  المحترفين  أعمدة  أحد  الورفلي  ويشكل 
الالعبين  قماشة  أن  من  الرغم  على  الخارج،  في 
يحاول  يزال  ال  الليبي  المحترف  فإن  محدودة،  باتت 
فرض نفسه، بعد أن كانت آخذة في االنتشار خالل 
على  المسيطرة  الهلع  حالة  األخيرة، في ظل  الفترة 
المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الجميع؛ 
الحياة  إيقاف جميع مناشط  الذي تسبب في  عالميًا، 
إقامة  ويحد من  والرياضية،  واالقتصادية  السياسية 
الليبي؛  المحترف  ليتأثر سلبًا  العالم،  الدوريات حول 
رقعة  تزايد  »كورونا«  فيروس  ظهور  سبق  حيث 
بدول  وتحديدًا  الخارج،  في  الليبيين  المحترفين 
الجوار، مع تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة 
الموسم  إلغاء  بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  بالدوري 

الماضي، وإعالن بداية الموسم المقبل في سبتمبر 
الماضي، وهو ما لم يحدث.

الليبي محمد  الدولي  الجناح  الورفلي هناك  بجانب 
صولة، المحترف بصفوف »الصفاقسي« التونسي، الذي 
يضم أيضًا الالعبين الليبيين أنس الشبلي وفرج غيضان 
القائمة األفريقية لفريق الكرة  المنضمين مؤخرًا إلى 
األول، فلم يكن الالعبون الليبيون يستقطبون اهتمام 
لم  الممتاز  بالدوري  اللعب  أن  كما  التونسية،  األندية 
يكن يستهوي كثيرين منهم، لكن منذ موسم 2018 
- 2019، ومع توقف نشاط الدوري الليبي؛ بسبب توتر 
األوضاع هناك، وجد العديد من العبي الكرة الليبية في 

األندية التونسية الوجهة المثالية.
والموسم   2020 - 2019 الماضي  الموسم  شهد 
الحالي 2020 - 2021 توافد أكثر من 20 العبًا ليبيًا 
بعد أن أثبتت التجربة نجاح عدد كبير من هؤالء في 
االندماج سريعًا في أجواء الكرة التونسية، وحفز عدم 
نشاط  واضطراب  الليبية  الرياضية  الساحة  استقرار 
توتر  جراء  الماضية،  القليلة  األعــوام  خالل  الــدوري 
الليبيين  الالعبين  من  كبيرًا  عددًا  األمنية،  األوضاع 
إلى البحث عن مكان في الدوري التونسي، فيما كانت 
القوانين  من  لالستفادة  لألندية  سانحة  الفرصة 
من  محدود  غير  عدد  بتسجيل  تسمح  التي  الجديدة 
الالعبين المغاربيين واعتبارهم عناصر محلية وليست 

أجنبية.
كرة  العبي  عدد  ناهز  رسمية،  غير  أرقام  وبحسب 
تونس  في  اللعب  احترفوا  الذين  الليبيين،  القدم 
خالل المواسم الثالثة الماضية 30 العبًا، فيما يوجد 
الموسم  خالل  الممتاز  بالدوري  ينشطون  العبًا   12
حضورًا  واحد  بلد  من  الالعبين  أكثر  كثاني  الحالي 
المهاجم  نجاح  وشكل  الجزائريين،  الالعبين  بعد 
صانعي  من  واحدًا  نفسه  إثبات  في  الهوني  حمدو 
الماضيين،  العامين  في  التونسي  »الترجي«  ربيع 
على  للنسج  الالعبين  من  آخر  لعدد  إلهام  مصدر 
األلقاب  على  والمراهنة  الكبيرة  األندية  في  منواله 
الساحلي«  و»النجم  »الصفاقسي«  مثل  تونس،  في 

المنستيري«. و»االتحاد 

»الرجاء« المغربي يحقق مع الورفلي 
ويغرم بنحليب 15 ألف دوالر

●  سند الورفلي

●  البدري

انفرد فريق النصر بصدارة ترتيب فرق المجموعة 
األولى عقب فوزه المهم على ضيفه فريق دارنس 
بهدف دون رد، ليعتلي قمة جدول الترتيب ألول 
نقطة،  عشرة  تسع  برصيد  الموسم  هذا  مرة 
لقاء  في  وتعادل  انتصارات  ستة  من  جمعها 
من  المستفيدين  أكبر  النصر  فريق  وكان  واحد. 
قبل  المجموعة  الذي كان متصدرا  األخضر،  تعثر 
انطالق الجولة الثامنة، حيث تعرض لخسارة هي 
األولى له هذا الموسم، حين خسر نتيجة مباراته 
األخضر  ليتراجع  بثالثية،  الهالل  ضيفه  أمام 
من  نقطة  عشرة  ثماني  برصيد  الثانية  للمرتبة 

ستة انتصارات متتالية وخسارة وحيدة.
قفز الهالل بعد هذا الفوز الثمين إلى المرتبة 
من  جمعها  نقطة،  عشرة  سبع  برصيد  الثالثة 
واحدة،  وخسارة  وتعادلين  انتصارات  خمسة 
برصيد  الرابعة  المرتبة  نحو  التحدي  وتقدم 
ست عشرة نقطة، عقب فوزه على فريق التعاون 
بهدف لال شيء، ليسجل انتصاره الخامس، بينما 
ثماني  وهو  السابق  رصيده  بنفس  التعاون  بقي 
تلقى  أن  بعد  السادسة  المرتبة  في  وبقي  نقاط 

الخسارة الرابعة له هذا الموسم.
عن  الجبل  وشباب  سرت  خليج  لقاء  وأسفر 
لخليج  ليصبح  لهدف،  بهدف  الفريقين  تعادل 
سرت من النقاط ست نقاط في المرتبة الثامنة، 
قبل  ما  المرتبة  في  الجبل  شباب  يبقى  بينما 
أول  األنوار  نقاط. كما حقق  أربع  األخيرة برصيد 
بهدفين  الصداقة  فريق  حساب  على  له  انتصار 
المركز  تاركا  العاشر  المركز  نحو  وتقدم  لهدف، 
أربع  وهو  السابق  برصيده  دارنس  لفريق  األخير 
نقاط، بينما بقي الصداقة بنفس رصيده السابق 

وهو سبع نقاط في المرتبة السابعة.
أما على صعيد مباريات فرق المجموعة الثانية 

فقد انتهت قمة مباريات األسبوع وديربي الجوار 
بالتعادل  واالتحاد  طرابلس  األهلي  فريقي  بين 
ليتقاسما معا صدارة وقمة  أهداف،  السلبي دون 
عشرة  ست  برصيد  المجموعة  ترتيب  جدول 
نقطة لكل منهما، ليتساويا في كل شيء في عدد 
النقاط وعدد مرات الفوز برصيد أربعة انتصارات 
وأربعة تعادالت لكل منهما، فيما حافظ الخمس 
إحدى  برصيد  الثالثة  المرتبة  في  بقائه  على 
تعادله  السويحلي  فريق  وسجل  نقطة،  عشرة 
بملعبه  تعادله  عقب  المسابقة  في  الخامس 
ليصبح  أهداف،  دون  المحلة  فريق  أمام  سلبيا 
سادس  ليحل  نقاط  تسع  النقاط  من  للسويحلي 
نقاط  سبع  النقاط  من  للمحلة  بينما  الترتيب، 

وأصبح ثامن الترتيب.
اعتذاره  األخضر  نادي  قدم  أخرى،  ناحية  من 

أمام  الفريق  مباراة  رافقت  التي  األحداث  عن 
الجولة  في  نظيفة،  بثالثية  التي خسرها  الهالل، 
المباراة  وكانت  الليبي.  الدوري  من  الثامنة 
توقفت بسبب الشغب عقب تسجيل الهالل هدفه 
وأصدرت  تستأنف،  ولم   ،70 الدقيقة  في  الثالث 
»لشيم  انحيازها  فيه  أكدت  بيانا  األخضر  إدارة 

الكبار«، وقدمت اعتذارها.
تحدث  وقعت  التي  التجاوزات  أن  النادي  وأكد 
والعالمية  العربية  الدوريات  كل  في  عادة 
بحسب  المحلي،  دورينا  في  أشد  هو  ما  ويحدث 
البيان، وجاء في البيان: »على الرغم من األخطاء 
التحكيمية التي أثرت على سير المباراة وتسببت 
في الشحن الزائد، وإن كنا نظن أن هذه األخطاء 

المؤثرة، غير مقصودة«.
وطاقمه  مسؤوليه  حرص  على  األخضر  وشدد 

ومسؤولي  وجمهوره  والعبيه  واإلداري  الفني 
للمباراة  التحكيمي  الطاقم  سالمة  على  األمن 
وأسرة نادي الهالل وأداء واجبنا نحوهم، واختتم 
االعتذار  لنقدم  الفرصة  هذه  »ننتهز  البيان: 
التحكيمي  والطاقم  كافة،  الرياضي  للوسط 
ونادي الهالل، ونسعى للمضي قدما في مسيرتنا 

الحافلة باألخالق وحسن الضيافة«.
بعض  مباريات  عدة  وشهدت  سبق 
النصر،  وضيفه  األنوار  مباراة  أبرزها  التجاوزات، 
قبل  األبيار  شهداء  ملعب  على  توقفت  التي 
تقدم  إلى  تشير  والنتيجة  نهايتها،  من  دقائق 
أيضا  السادسة.  الجولة  في   )1-2( الضيوف 
أمام  فريقه  مباراة  حكم  الصداقة  نادي  انتقد 
إطار  في   ،)1-3( بنتيجة  خسرها  التي  التحدي، 
وقالت  بنينا،  ملعب شهداء  على  الرابعة،  الجولة 

»فيسبوك«،  على  للصداقة  الرسمية  الصفحة 
يكن  لم  رشدان،  بن  محمد  المباراة،  حكم  إن 
تحكيمية  أخطاء  وارتكب  المواجهة،  في مستوى 
وفي  اللقاء.  مجريات  تغيير  في  تسببت  فادحة، 
االنسحاب  السويحلي  نادي  قرر  مفاجئة،  خطوة 
مضيفه  أمام  مباراته  من  األخيرة  اللحظات  في 
وقبل  الخامس،  األسبوع  األولمبي، ضمن ذهاب 
كان  المواجهة،  هذه  من  السويحلي  انسحاب 
دون  بهدف  النتيجة  في  متقدما  األولمبي  فريق 
التي  الجماهير  ببعض  الضيوف  ليتحجج  رد، 
على  الفريق  ويقبل  الملعب،  في  موجودة  كانت 
القاتمة  بظاللها  تلقي  أحداث  كلها  االنسحاب. 
النص،  عن  تخرج  التي  الجماهير  مشاعر  على 
المسابقة  صورة  إلى  يسيء  قد  الذي  األمر 
الليبية  الكرة  تجميل  محاوالت  في ظل  المحلية، 
عن  الحظر  فرض  نفق  من  كامل  بشكل  للخروج 

المالعب.
المسابقات  لجنة  رئيس  حذر  جانبه،  من 
البوسيفي،  حسين  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
وهدد  التجاوب،  عدم  من  الممتاز  الدوري  أندية 
حالة  في  محايدة،  مالعب  على  المباريات  بإقامة 
الجمهور  منع  في  األندية  وتعاون  استجابة  عدم 
تعميما  بالخصوص  ووجه  المباريات،  حضور  من 
وأشار  بالمناطق،  الفرعية  االتحادات  رؤساء  إلى 
األندية  التزام  وعدم  خروقات  وجود  إلى  فيه 
يجد  لم  وأنه  المسابقات،  تنظيم  لجنة  بتعليمات 
الدوري،  نجاح  لضمان  المطلوب،  التعاون  من 
مع  والتعاون  الجهود  تكثيف  األندية  من  وطلب 
بخصوص  المعنية  والجهات  األمنية  األجهزة 
البوسيفي،  للمباريات. وأكد  الجمهور  منع حضور 
وفي حالة عدم االلتزام والتجاوب سيضطر اتحاد 
على  الدوري  مباريات  من  تبقى  ما  إلقامة  الكرة 
العامة  اللجنة  قبل  من  بتحديد  محايدة،  مالعب 
واكتماله  الدوري،  نجاح  ضمان  حتى  للمسابقات 

في أحسن الظروف.

النصر ينفرد بـ »األولى«.. واألهلي طرابلس واالتحاد يتقاسمان »الثانية«

ختام قوي وساخن لمباريات 
الجولة الثامنة من مسابقة 
الدوري الممتاز لكرة القدم

األخضر يفقد القمة بالسقوط 
ألول مرة بثالثية.. ويعتذر 

عما بدر في مباراة الهالل
● محاولة على مرمى االتحاد

● قوة وندية على الكرة بين العبي االتحاد واألهلي طرابلس● العب االتحاد الشادي يتابع الكرة في أقدام العبي األهلي طرابلس

بنغازي - زين العابدين بركان
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لماذا: تأجلت؟
ماذا: عن أسباب التأجيل الحقيقية؟

من: يقف وراء تلك البلبلة؟

متى: تنتهي مظاهر االنقسام؟
أين: الحقيقة في أسباب تأجيل الزيارة؟

كيف: يضمن الليبيون محاسبة من يعرقل العملية السلمية؟

»زيارة حكومة الوحدة إلى بنغازي«
++HH55

 كل شيء كل شيء  

معركة القرضابية 
واصلت جيوش إيطاليا ليبيا سنة 1911 بسط نفوذها، على ضواحي 

طرابلس وبنغازي، ثم قاد "الجنرال أنطوني امياني" جيشه مدعما 
بالمرتزقة األحباش واإلريتريين، ومن تعامل معهم. كان هدفه إزاحة 

معسكرات المجاهدين، المنتشرة ما بين طرابلس وبنغازي، وربط الغرب 
بالشرق، كانت معسكرات المجاهدين المرابطة في نواحي النوفلية.

في مثل هذا اليوم، 29 أبريل الذي تصادف أيضا أنه يوم الخميس سنة 
1915 هجمت الجيوش اإليطالية على المجاهدين، الذين احتشدوا جنوب 
سرت، بالقرب من قصر بوهادي، واشتعلت معركة القرضابية، واستشهد 

منهم قرابة 400 مجاهد.
وخيل للقائد اإليطالي أنه انتصر، فاستدرج نحو مدينة ابن وليد، فيما 

كان المجاهدين، الذين تنادوا من كل صوب قد طوقوا جيشه، وهاجموه. 
واختلطت خيولهم بجنودهم، ومقدمتهم بمؤخرتهم، وتمزق نسيجهم، 

وأنزل اهلل ساعة النصر، ولم ينجُ منهم سوى 500 جندي، تاركين 
عتادهم، من إبل وخيل وبنادق ومدافع ورشاشات.

تلك كانت معركة القرضابية، التي وثق تاريخ ليبيا أبطالها وقوادها 
بأحرف من نور. كان ذلك منذ 106 سنوات.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

مقتل املشير 
ديبي ليس 
النهاية، بل 

بداية لحقبة 
جديدة، في 

تشاد، وبتداعيات 
ستطال الوجود 

الفرنسي في 
املنطقة 

والجيران، ومن 
ضمنهم بالدنا.

منذ أن نعى الناعي، في العاصمة التشادية أنجامينا، مقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو، يوم الثالثاء 
الماضي، من جراء جراح ُأصيب بها في معركة حربية ضد قوات جبهة التغيير واإلصالح، شمال 
والفرنسية  البريطانية،  اإلعالم  وسائل  في  وانعكاساته،  الحدث  متابعة  على  إنجامينا، حرصتُ 
تعد  تغطية،  قدمت  البريطانية،  الصحافة  أن  انتباهي هو  لفت  وما  اإلنجليزية.  باللغة  الناطقة 

متميزة، لحدث سياسي في بلد أفريقي فرانكفوني.
مقتل المشير ديبي، ربما ال يتثير استغراب من لهم صلة معرفة بذلك البلد، وما يدور فيه 
من صراعات، في منطقة مثل بيت من ورق. وأن ثالثين عامًا من وجود المشير ديبي على رأس 
السلطة، ال يعني أن تشاد مستقرة، وأن النظام موطد األركان، حتى وإن أمتلك قوة عسكرية 
تعد، مقارنة بجيرانها، جيدة التدريب والتسليح ومجربة، ومشهود لها بالكفاءة. وأن محاوالت 
إسقاط نظامه، من قبل قوات المعارضة، كادت تنجح في التخلص منه، أكثر من مرة، لوال تدخل 
القوات الفرنسية. في العام 2008 وصلت قواتها إلى أبواب القصر الرئاسي. ما يثير االستغراب 
حقًا، في رأيي، هو قدرته على الصمود والبقاء، طوال عقود ثالثة، في بلد يقدر عدد سكانه بـ 16 
مليون نسمة، ويتواجد به قرابة نصف مليون الجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى، وبحدود مع 
دول غير مستقرة األوضاع، وأهداف للجهاديين، ويعاني صراعات قبلية، وانتشار الفساد، وأن 66 
% من سكانه يعيشون في فقر، وواحد من كل ثالثة منهم في حاجة إلى إغاثة إنسانية، وترتيبه 
187 من مجموع 189 بلدًا في قائمة التنمية اإلنسانية الصادرة في بداية العام 2012، وكل 

ذلك، في وجود ثروة نفطية هائلة.
عقب إعالن مقتله، تولى الجيش االستيالء على السلطة بسرعة 
محمد  الجنرال  ابنه  بقيادة  عسكريًا  انتقاليًا  مجلسًا  وكون  ملفتة، 
مجلس  وحل  الساسية  الحياة  بتجميد  قام  عامًا(،   37( ديبي  كاكا 
النواب، وبفرض حظر تجول في أنحاء البالد، ووعد بإجراء انتخابات 

ديمقراطية بعد 18 شهرًا.
أن  رغم  وقتيًا،  فرنسا  وتأييد  بدعم  حظي  االنتقالي  المجلس 
الدستور التشادي ينص على تولي رئيس مجلس النواب الحكم في 
حالة موت الرئيس. هذا التحرك السريع لبطانة الرئيس في الجيش، 
تقول تقارير، إنه لقطع الطريق أمام ضباط جيش آخرين لالستيالء 
الوحيد  األوروبي  الرئيس  الفرنسي  الرئيس  وكان  السلطة.  على 
في  الجنازة،  مراسم  لحضور  أنجامينا،  إلى  باريس  من  هرع  الذي 
خطوة متوقعة، ومعلنًا وقوف فرنسا مع حليفتها تشاد ضد زعزعة 
الماضية،  السنوات  الراحل، خالل  المشير  استقرارها. تشاد، بقيادة 
الحركات  على  باريس  تشنها  التي  الحرب  في  رئيسًا  دورًا  لعبت 
عليها  أطلق  الحرب  تلك  الساحل.  منطقة  في  النشطة  الجهادية 

المعلقون السياسيون اسم »أفغانستان فرنسا«.
»المحارب الشجاع« كما تطلق فرنسا على الرئيس الراحل ديبي، 
منذ توليه السلطة العام 1990، فرض نظامًا عسكريًا، بال هوامش 
ديمقراطية. والحق معارضيه وخصومه بشتى الوسائل وأعنفها، في 
داخل تشاد وخارجها. وتسبب ذلك في حدوث انشقاقات في داخل 

النظام، وقضى على المنشقين بعنف. ومن هرب منهم لجؤوا إلى الهروب إلى الصحراء، والبلدان 
المجاورة، وقادوا فصائل معارضة مسلحة. التقارير اإلعالمية الفرنسية تشير إلى أن عديدًا من 
كبار الضباط في الجيش أقترحوا على الرئيس الراحل، في الفترة األخيرة، قبول الجلوس مع قادة 
ديبي  المشير  لكن  البالد،  إلى  والوحدة  االستقرار  يعيد  وفاق،  إلى  الوصول  بغرض  المعارضة، 

رفض االقتراح، وتخلص من أؤلئك الضباط.
»المحارب الشجاع« لم يحارب الفقر والبؤس في تشاد، بمداخيل العوائد النفطية، بل استغلها 
في شراء أسلحة وعتاد وذخائر، وفي شراء والءات كبار الضباط. والتزمت فرنسا الصمت على كل 
ما كان يرتكبه نظامه من انتهاكات لحقوق اإلنسان، مقابل أن يكون إلى جانبها في حربها ضد 
الجهاديين، والدفاع عن مصالحها المهددة منهم في منطقة الساحل. 5100 عسكري فرنسي، 

حسب التقارير، يتواجدون في قاعدة عسكرية في تشاد، لذلك الغرض.
أحزاب  قاطعتها   ،  %  79 بنسبة  بها  وفاز  مؤخرًا،  جرت  التي  السادسة،  الرئاسية  االنتخابات 
بعدها  قام  ثم  وجه،  أفضل  على  االنتخابية  بحملته  قام  الراحل،  الرئيس  ألن  نظرًا  المعارضة، 
تلك  منع  إلى  ذلك  وأدى  الوبائي،  الفيروس  انتشار  تجنب  بحجج  العام  اإلغالق  باعالن  سريعًا 

األحزاب من القيام بحمالتها االنتخابية.
والوفاق،  التغيير  تتبع جبهة  البريطانية،  تايمز«  »ذا  إلى جريدة  استنادًا  المهاجمة،  القوات 
التي تأسست العام 2016، وقيادتها وكوادرها المقاتلة من قبائل القرعان. ووقعت مع المشير 
حفتر اتفاق عدم اعتداء، وحاربت إلى جانبه، مقابل تزويدها بأسلحة حديثة وعتاد وسيارات دفع 
ليبيا.  وجنوب  بوسط  عسكريتين  قاعدتين  في  بتدريبها  الروسية  فاغنر  قوات  وقامت  رباعي. 

وربما قدمت لهم بعضًا من أجهزتها العسكرية.
ستطال  وبتداعيات  تشاد،  في  جديدة،  لحقبة  بداية  بل  النهاية،  ليس  ديبي  المشير  مقتل 
الحركات  ستشجع  وبالتأكيد،  بالدنا.  ضمنهم  ومن  والجيران،  المنطقة  في  الفرنسي  الوجود 

اإلسالموية على القيام بمزيد الهجمات، وزعزعة األمن في المنطقة.
السؤال: هل نشهد قريبًا تحول منطقة الساحل إلى مستنقع أفغاني تغرق فيه فرنسا؟

تشاد.. ماذا بعد مقتل 
الرئيس؟

منتجعات صحية  فرنسية 
تحولت إلى مدن أشباح

تحولت المنتجعات الحرارية الفرنسية 
المتخصصة في العالجات الطبيعية بالماء 

إلى ما يشبه مدن األشباح، إذ خلت من 
زوارها الذين يبلغون نحو 580 ألفًا سنويًا، 

بسبب إقفالها المستمر منذ أشهر، من 
دون أن تلوح في األفق مالمح واضحة في 

شأن إعادة فتحها.
ففي روايا بمنطقة أوفيرن بوسط 

فرنسا، بدا المتنزه الحراري الذي تتفتح 
فيه زهور التوليب مع حلول الربيع فارغًا 
هذه السنة. فالمياه لم تعد ترفد البرك 

والنوافير، وخلت الممرات من متابعي 
العالجات المائية الذين يزرعون المساحات 

الخضراء عادة في هذا الوقت من السنة 
مستمتعين بسحر هذه المدينة الواقعة 

على مرتفعات كليرمون فيران.
في القاعة المهيبة التي تعود إلى 
خمسينات القرن التاسع عشر وتختزن 

الحمامات الحرارية، وتحت النوافذ 
الزجاجية الملونة واألعمدة األيونية، 
تغطي قطع القماش المشمع الكبيرة 

األثاث والساللم، مما يضفي على 
المكان أجواء قصر مهجور.

نمر يثير الرعب
في قرية صينية

أثار نمر سيبيري الرعب في قرية صغيرة 
في أقصى شمال شرق الصين، على 

الحدود مع روسيا، إذ هاجم سيارة 
وانقض على فالح، ورُصِد النمر الذكر 

الصغير الجمعة خالل تجواله بالقرب من 
قرية )لينهو( في مقاطعة هيلونجيانغ، 
وروى شاهد يدعى وانغ شو، حضر إلى 
الموقع بسيارته الصطحاب أحد أقاربه، 
أن الحيوان »توجه عندها نحو قرويين 
كانا يعمالن في حقل«. وقال الشاهد: 

»صرخت منبهًا إياهما للفرار، لكن النمر 
ركض في اتجاهي مباشرة«. وأضاف: 
»في غضون ثانيتين أو ثالث ثوانٍ، 

ركض وانقض على سيارتي، وخدشها 
بمخالبه الضخمة«. وتضرر الجزء 

الخارجي للسيارة بشدة وتحطمت نافذة 
الخلفية. المقاعد 

فاطمة ناصر وقصةفاطمة ناصر وقصة
»أوالد الغول«»أوالد الغول«

بالنجاح  الغامرة  سعادتها  عن  ناصر  فاطمة  التونسية  الفنانة  أعربت 
»أوالد  مسلسل  حققه  الــذي  الكبير 

الغول«.
من  الــغــول«  »أوالد  ويتألف 
اجتماعية  دراما  تصور  حلقة،   30
وتناقضاتها  الحياة  ــه  أوج عن 
كثيرة  لشخصيات  وصراعاتها 
عائلية  عـــالقـــات  تجمعهم 

متشعبة.
المسلسل من إنتاج »فيرتيجو 
وأميرة  ناصر،  فاطمة  فيلمز« 

درويش.
الشيخ،  بن  مراد  إخراج  من  وهو 
ومـــن تــألــيــف رفــيــقــة بــوجــدي، 
وبطولة كل من فتحي الهداوي 
من  كل  مع  الدريدي،  ووحيدة 
صالح مصدق ويونس الفارحي، 
قريع،  محمد  المسلماني،  فتحي 
مرام بن عزيزة، شاذلي العرفاوي، 
درويش،  أميرة  بوعبيد،  ياسمين 

وشاكرة رماح.
تتر  أغــنــيــة  أن  ــى  إلـ ــار  ــش ي
صابر  الفنان  قدمها  المسلسل 
على  العمل  ويعرض  الرباعي، 

القناة التاسعة التونسية.

أقوالهمأقوالهم

»اهتمامنا سيبقى موجها على ترسيخ 
األوضاع األمنية في ليبيا 

وإجراء االنتخابات«

وزير الخارجية اإليطالي
 لويجي دي مايو

 »رفعت ألمانيا من دعمها للحكم 
الديمقراطي في ليبيا، بمساهمة 

جديدة قيمتها ثالثة ماليين دوالر 
لمشروع االنتخابات المحلية«.

سفير ألمانيا لدى ليبيا
أوليفر أوفتشا

»المحادثات المرتقبة بين تركيا 
ومصر تساعد في الجهود المبذولة 

إلنهاء الحرب في ليبيا«.

الناطق باسم الرئاسة
براهيم كالين

»أي إحياء شامل للعالقات الثنائية 
بين إيطاليا وليبيا يتطلب أن 

تضمن السلطات الليبية مسألة 
األمن«.

المبعوث الخاص للحكومة اإليطالية 
إلى ليبيا

السفير باسكوالي فيرارا

مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بطبرق خالد 
عبدالعاطي عوض، ومدير فرقة نجوم المسرح معتز 

المغربي، افتتحا فعاليات مهرجان ليالي رمضان 
المسرحية في دورته األولى. وتحمل هذه الدورة اسم 

الفنان الراحل عبداهلل ياسين، فيما حضر االفتتاح 
نخبة من الفنانين واألدباء والكتاب والمهتمين 

بالشأن الثقافي والمسرحي. وشملت فعاليات االفتتاح 

عروضًا غنائية أطربت الحضور، ثم ُأقيم العرض األول 
لفرقة المسرح الوطني طبرق لمسرحية »بئر جد 

جدي«، من تأليف الكاتب اقودير امراجع.بعد العرض 
المسرحي، عقدت ندوة عن »النص المحلي«، بحضور 

الفنان محمد المسماري والفنان فرج بدر والكاتب 
رمضان المزداوي والكاتب عبدالرحمن سالمة 

والمخرج عالء بوفضيل.

ليالي رمضان املسرحية بطبرقليالي رمضان املسرحية بطبرق
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