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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

ليبيا ومؤشر السعادة العالمي
ص16

بالروبل

فضاء

في تطور جديد، قال الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، األربعاء، إن موسكو 
قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز 

نحو أوروبا إلى عملة الروبل الروسية في 
أسرع وقت ممكن.

بوتين أصدر تعليمات إلى البنك المركزي 
ومجلس الوزراء »لتحديد إجراءات 

المعامالت مع أوروبا بالروبل الروسي 
في غضون أسبوع«. وشدد على أنه »ال 

معنى لتوريد السلع الروسية لالتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة، وتلقي 

المدفوعات باليورو أو الدوالر«.
الرئيس الروسي تعهد بتوفير إمدادات 
الغاز بحسب العقود المبرمة، رغم اتخاذ 

عدد من الدول »قرارات غير قانونية« 
بتجميد أصول روسيا.

غاز

كل شيء

»Z«
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مجلس النواب »يناور« وليامز.. وترقب دولي ملصير »سيل املبادرات«

كوناشينكوف
قبل حرب روسيا على أوكرانيا، لم يكن 

كثيرون يعلمون من هو الناطق باسم وزارة 
الدفاع الروسية، لكن بعد الغزو تحول إيغور 
إفغينيفيتش كوناشينكوف، بمالمحه الحادة 

إلى وجه مألوف في وسائل اإلعالم كافة. 
وُلد كوناشينكوف في العام 1966، وتخرج 

في المعهد العسكري وأكاديمية الدفاع 
الجوي والفضاء جوكوف، واألكاديمية 
العسكرية، وفي 2003 أصبح مساعدًا 

للعالقات العامة لقائد منطقة شمال القوقاز 
العسكرية. ومنذ 2015 أصبح كوناشينكوف 
المسؤول عن المؤتمرات الصحفية، الخاصة 

بتطورات العمليات العسكرية الروسية في 
سورية، خصوصًا عمليات مجموعة القوات 

الجوية الروسية المتمركزة 
في قاعدة حميميم.
فهل يستمر ظهور 
الناطق باسم وزارة 

الدفاع الروسية.. 
أم ستنتهي 

هذه الحرب 
قريبًا؟

 ،»Z« لم يكتفِ الروس بنشر حرف
التي غزت  العسكرية  اآلليات  على 
أوكرانيا، أو في شوارع روسيا، بل 

حفر األخصائيون الروس في مطار 
حرف  العسكري  الفضائي  بليسيتسك 

»Z« ، بصفته رمزًا للنصر، على رأس 
صاروخ »سويوز«، الذي أطلق الثالثاء 

إلى مدار  الصناعي لالتصاالت  القمر 
األرض. ورسم حرف »Z« على جسم 

للعملية  دعمًا  الفضائي  الصاروخ 
الجيش  ينفذها  التي  الخاصة  العسكرية 

الروسي في أوكرانيا، حسب ما بثته 
قناة »تليغرام«، وفق وكالة »تاس« 

لألنباء. الروسية 

الغالء يرهق الليبيني: اتهامات للتجار.. وتحركات حكومية لتخفيف املعاناة

مصير التقسيم اإلداري الجديد.. قسم ليبيا إلى 18 مقاطعة و11 مديرية
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إجمالي استثمارات 
شركة »سوزوكي« 

لزيادة إنتاج 
السيارات الكهربائية 

في الهند.
وكالة »كيودو« 

اليابانية

1.26
مليار
دوالر

بحثت ليبيا  وهولندا، مشروع 
التوأمة بين مكتبي اإلنتربول الليبي 
والهولندي.  جاء ذلك خالل اجتماع، 
عُقد األربعاء، بمقر مكتب الشرطة 

الجنائية العربية والدولية، بين 
مسؤولين في اإلنتربول الليبي والملحق 

األمني اإلقليمي لهولندا لدى ليبيا 
مارسيلو نوقارد. االجتماع ناقش البرامج 

التدريبية التخصصية ألعضاء المكتب 
ومنتسبي وزارة  الداخلية وتعزيز 

التعاون والتواصل بين الجانبين، حسب 
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية 

بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. ضم 
االجتماع رئيس المكتب عميد عادل 

الشروي، ومدير إدارة العالقات  والتعاون 
العميد صالح الدين بن سليمان، 
ورئيس الشؤون  اإلدارية بمكتب 

الشرطة الجنائية العربية والدولية، 
العقيد مراد الناجح، وضابط االتصال 

بمكتب اإلنتربول في طرابلس، المقدم 
جوهر الفيتوري.  تأتي زيارة الملحق 
األمني الهولندي استكمااًل للزيارات 

المقررة له بالتنسيق المسبق بين 
وزارتي الخارجية والداخلية. 

توأمة بني اإلنتربول 
الليبي والهولندي

الروسية– الــحــرب  أصــداء  تصل  لــم 
الليبي،  االقتصاد  إلى  فقط  األوكرانية 
خاصة  شديدة،  غالء  بموجة  تأثر  الذي 
روسيا  من  المستوردة  الحبوب  في 
اتهامات  إلى  وصلت  بل  وأوكرانيا، 
المرتزقة  من  عسكرية  قوات  بوصول 
بين  اتهامات  تبادل  وسط  ليبيا،  في 
كل من موسكو وكييف حول االستعانة 

للقتال. أجانب  بمسلحين 
األوكرانية،  بالرئاسة  المستشار 
أن  اعتبر  أريستوفيتش،  أوليكسي 
مرتزقة  نشر  إعــادة  روسيا  محاوالت 
جنودها  من  وأجزاء  وسورية  ليبيا  من 
لم  أوكرانيا  داخل  األقصى  الشرق  في 
مزيد  يوضح  أن  دون  اآلن،  حتى  تنجح 

التفاصيل.
مئات  نقل  عن  أنباء  تــداول  ورغــم 
في  بالدهم  إلى  ليبيا  من  المقاتلين 
إلى  تسفيرهم  إلعادة  تحسبًا  سورية 

لدى  األميركي  السفير  أن  إال  أوكرانيا؛ 
توافر  عدم  أكد  نورالند،  ريتشارد  ليبيا 
بشأن  واشنطن  لدى  محددة  معلومات 

أو  أوكرانيا  إلى  ليبيا  من  مرتزقة  نقل 
الفرصة،  يفوت  لم  نــورالنــد  روســيــا. 
انسحاب  واشنطن  دعــم  على  وشــدد 

من  والمرتزقة  األجنبية  القوات  كافة 
وزارة  قالت  أيضًا  الليبية.  ــي  األراض
القائد  إن  األحــد،  األوكرانية،  الدفاع 
الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، المدعوم 
من روسيا، تعهد خالل زيارته لموسكو 
أوكرانيا  إلى  ليبيين  متطوعين  بإرسال 

روسيا. لصالح  للقتال 
شركة  تنظم  أن  توقعت  الـــوزارة 
نقل  عــمــلــيــة  ــة  ــي ــروس ال ــر«  ــن ــاغ »ف
طائرات  عبر  الليبيين  المتطوعين 

الروسي. الجو  لسالح 
الوطني  الجيش  نفى  المقابل  في 
كييف،  تداولتها  التي  المزاعم  الليبي 
مدير  محجوب،  خالد  اللواء  ــح  وأوض
الجيش  في  المعنوي  التوجيه  إدارة 
تصريحات،  ــي  ف الــلــيــبــي،  الــوطــنــي 
»ليست  الوطني  الجيش  أن  اإلثنين، 
بالحرب  ــالق  ــ اإلط عــلــى  ــة  عــالق ــه  ل

األوكرانية«.

بعد تراجع التلويح بخيار القوة.. تمترس الدبيبة في »الوحدة« وتقدم ناعم لـ »االستقرار«

معركة »شد حبال« للسيطرة على أموال النفط
فيما يبدو تخليًا عن خيار دخول مدينة طرابلس 
بالقوة؛ لمباشرة مهامه كرئيس للحكومة المكلفة 
من قبل مجلس النواب، انتهج فتحي باشاغا على 
الناعمة« على مقار  ما يظهر أسلوب »السيطرة 
غريمه، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد 
السلطة  رأس  على  ببقائه  المتمسك  الدبيبة، 
التنفيذية في مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس، 
وفي األثناء تدور معركة »شد حبال« بين الطرفين 
عائدات  أموال  توزيع  »مفاتيح«  على  للسيطرة 
الوطنية  المؤسسة  من  كل  في  ممثلة  الطاقة، 

للنفط ومصرف ليبيا المركزي.
باشاغا،  حكومة  وزراء  يردد  االتجاه  هذا  في 
ممارسة  أمر  أن  لها  مؤيدون  برلمان  وأعضاء 
مهامهم من العاصمة مسألة أيام فقط، مؤكدين 
وجود ترتيبات استباقية الستالم مقر ديوان رئاسة 
الوزراء بطرابلس، سلميًا، وفعليًا جرى على أيدي 
نائبي باشاغا، وهما عن الجنوب، سالم الزادمة، 
وزير  خاطب  بينما  القطراني،  علي  الشرق  وعن 
الدبيبة  وزراء حكومة  أبوزريبة،  الداخلية عصام 
بتسليم مقارهم للحكومة الجديدة، بشكل سلس.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة وزير 
الصحة عثمان عبدالجليل، إن الحكومة ستستلم 
قريبًا مقراتها في العاصمة متعهدًا في تصريحات 

صحفية، بعدم استخدام العنف وسيلة.
بحكومة  الدفاع  ــر  وزي كشف  جهته،  ومــن 
تونس  أخيرًا في  اجتماعه  احميد حومة  باشاغا، 
مع ممثلي بعض التشكيالت المسلحة، والمناطق 
مع  مقابلة  في  وقال  ليبيا،  غرب  في  العسكرية 
مع  التواصل  يعتزم  إنه  الليبية،  »الوسط«  قناة 
رئيس أركان قوات حكومة الوحدة محمد الحداد، 
والتشكيالت المسلحة التي تتبع المجلس الرئاسي، 
وأمراء المناطق العسكرية في المنطقة الغربية 
للتشاور، وتقديم ضمانات، أوضح أن أهمها اعتزام 
وزارة الدفاع ممارسة عملها من داخل العاصمة 

طرابلس.
وصف  على  الدبيبة  حكومة  تصر  وقت  وفي 
جميع  األخير  حذر  بـ»الموازية«،  باشاغا  حكومة 
تعليمات  أي  تنفيذ  من  الرسمية  المؤسسات 
األعمال  »تصريف  حكومة  تصدرعن  ــرارات  وق
منتهية الوالية قانونًا« وفق ما جاء في بيان له 
الثالثاء، محذرًا »كل من يخالف أحكام هذا القرار 
بأنه سيقع تحت طائلة المسؤولية الكاملة ويعرض 

نفسه للمساءلة«.
وفي المقابل، واصل عبدالحميد الدبيبة نشاطه 
كرئيس للحكومة، مستمرًا في سياسة اإلنفاق؛ إذ 
الشؤون  وزارة  األحد،  يوم  وزرائه  طالب مجلس 
االجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة، وعالوة 
األبناء قبل شهر رمضان، في حين أعلن 10 من 
الوزراء، والوكالء بحكومته حتى اآلن، استقاالتهم.

ويسعى باشاغا إلى ضمان والء بعض الجماعات 
في  المؤثرة  والشخصيات  الرئيسية  المسلحة 
كشرط  طرابلس،  في  وكذلك  مصراتة  مدينته 
مهم ليتمكن من تثبيت نفسه وحكومته المنثقة 

عن مجلس النواب.
تقرير  في  الدولية«  األزمات  »مجموعة  وترى 
لها نُشر بداية األسبوع، أهمية إطالق مفاوضات 
سياسية لتحاشي سيناريو تحوّل فيه الحكومتان 
المتنافستان البالد مرة أخرى إلى مناطق متناثرة 
حالة  تلك،  أو  اإلدارة  هذه  سيطرة  تحت  واقعة 
استمرار الحال على ما هو عليه، ففي هكذا سيناريو، 
يمكن لألطراف أن تعود إلى الدخول في معركة 
شد الحبال حول السيطرة على مؤسسات الدولة، 

والمصرف  للنفط  الوطنية  المؤسسة  خصوصًا 
المفتاح  التوالي  على  يحمالن  اللذين  المركزي، 

لتوليد وتوزيع أموال الدولة.
بشروع  معلومات  تتردد  الخصوص،  وبهذا 
من  ضمني  وبدعم  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
الدبيبة،  عن  المالية  اإلمدادات  بقطع  واشنطن 
حسب مصادر أجنبية، إذ بات يُعتقد أن ما بين 
3 و4 مليارات دوالر قد تراكمت بالفعل في حساب 
المؤسسة التي يرأسها مصطفى صنع اهلل لدى 
البنك الليبي الخارجي دون أن تحال إلى مصرف 
ليبيا المركزي، وفق النظام المعمول به في البالد.

ويعني تجميد عائدات النفط بالنسبة للدبيبة 
أوساط  تحدثت  وقت  في  المعتاد،  إنفاقه  وقف 
مقربة من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق 
الكبير عن تعرضه لضغوط كبيرة للنأي بنفسه 
عن الدبيبة بالحد من تدفق األموال إلى حكومته.

وفي تطور قد يؤجج التوترات، اتهمت »القيادة 
العامة« التي على يرأسها المشير، خليفة حفتر، 
من  جنودها  بحرمان  الوحدة  حكومة  رئيس 
لسان  على  محذرة  أشهر،  ثالثة  مدة  رواتبهم 

ممثليها في اللجنة العسكرية المشتركة من انهيار 
المسار العسكري المُضمّن في اتفاق جنيف لوقف 

إطالق النار والعودة إلى الفوضى والعنف.
وسبق لمبعوث الواليات المتحدة وسفيرها لدى 
ليبيا، ريتشارد نورالند التدخل لدى الدبيبة حين 
حدثت أزمة صرف رواتب قوات الجيش قبل أشهر، 
وشدد فريق »القيادة العامة« في لجنة »5+5« 
من لهجته بالخصوص، للمرة األولى منذ توقيع 
اتفاق وقف إطالق النار في أكتوبر 2020، ووجه 
على إثرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
يوم الثالثاء وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية 
خالد المبروك بضرورة اإلسراع في صرف مرتبات 
منتسبي الجيش شرقًا وغربًا وجنوبًا، قبل حلول 
المنفي  تأخير، كما شدد  أي  رمضان دون  شهر 
الوطنية  المؤسسة  رئيس  مع  آخر  لقاء  خالل 
للنفط مصطفى صنع اهلل، األربعاء، على أهمية 
الحفاظ على القطاع النفطي، والنأي به بعيدًا عن 

التجاذبات السياسية.
وفي تطور الفت، رحب فتحي باشاغا في بيان 
األممية  البعثة  بمساعي  األربعاء،  مساء  أصدره 
ومجهودات مستشارة األمين العام لألمم المتحدة، 
الدستوري  المسار  دعم  بشأن  وليامز،  ستيفاني 
اختيارها  يتم  التي  الدستورية  اللجان  خالل  من 
من مجلسي النواب والدولة، وتزامن ذلك مع بدء 
اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس األعلى 
للدولة اجتماعها التشاوري الثاني مع وليامز في 
الذي  النواب  مجلس  وفد  غياب  وسط  تونس، 
أرسل وفدًا غير رسمي للقاء وليامز ضمن مهمة 
محددة وهي إقناعها بعدم جدوى تشكيل اللجنة 
الذي  االجتماع  وهو  المجلسين،  من  المشتركة 
النظام  طبيعة  حول  أسئلة حساسة  إلى  يتطرق 
واإلطار  األهلية،  ومعايير  المستقبلي  السياسي 

االنتخابي في ليبيا.
وتلحق مساعي المستشارة وليامز الشكوك في 
إمكانية نجاحها إذا ظل مجلس النواب في موقفه 
المتحمس لها؛ بل إن بعض  أو  المتجاوب،  غير 
األزمة؛  حل  أجل  من  تعمل  »ال  اعتبرها  النواب 
بل تعمل على إدارتها«، ما يثير مزيد الشكوك 
على احتمال أن تتحقق رغبة قرابة الثالثة ماليين 
ناخب ليبي في إنجاز االستحقاق االنتخابي في مدى 
السياسية تدور في حلقة  العملية  لتبقى  قريب، 
مفرغة، ربما حتى يونيو المقبل، األجل الذي اقترحه 
الدبيبة إلجراء االنتخابات، إن لم تحدث مفاجآت 

في المشهد الليبي.

شكوك حول تحقق رغبة قرابة 
الثالثة ماليين ناخب ليبي في إنجاز 

االستحقاق االنتخابي قريباً

يردد وزراء باشاغا ونواب أن 
ممارسة مهامهم من العاصمة مسألة 

أيام فقط

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

مسلسالت ليبية
تنتظر العرض

 في رمضان

الفرنسي مارتينيز 
يقترب من خالفة 

كليمنتي

مرتزقة ليبيا.. والطريق إلى أوكرانيا

●  متاريس وجنود في مدينة أوديسا األوكرانية

● باشاغا● صنع اهلل● الكبير● الدبيبة

بعد املصارف.. طوابير الوقود تعقد حياة الليبيني

طوابير  إلى  المصارف  أمام  طوابير  من 
أمام محطات الوقود، تتعقد حياة الليبين، 
الذين يبحثون عن بضع لترات من البنزين 
يوميًا، بينما بلدهم ينتج مئات اآلالف من 
إلى  بعضه  يهرب  الخام،  النفط  براميل 

الخارج بواسطة عصابات.
سعر  أرخص  ثاني  ليبيا  امتالك  ورغم 
أسعار  »بوابة  بحسب  العالم  في  للبنزين 
البيانات  أحــدث  في  العالمية«  البترول 
عديدة  مناطق  أن  إال  عنها،  الــصــادرة 
شح  من  تخلو  ال  البالد  وجنوب  غرب  في 
ألسباب  المتوافرة  البنزين  كميات  في 
التهريب  إلى  متابعون  يرجعها  مجهولة 

عبر مسارات برية وبحرية.
والــزاويــة  ســرت  إلــى  طرابلس  ومــن 
البنزين  نقص  المواطنون  يعانى  وغات، 
في المحطات المنتشرة في هذه المناطق. 
فيما أرجعت مصادر تحدثت إلى »الوسط« 
وانتظار  ســرت  في  الوقود  نقص  سبب 
للحصول  الطويلة  بالساعات  المواطنين 
مستودع  فرع  تخفيض  إلى  البنزين،  على 
الوسطى مصراتة، حصة محطات  البريقة 
سرت من 12 شاحنة بنزين يوميًا، إلى 4 

شاحنات فقط، سعتها 40 ألف لتر بنزين.
بالبنزين  التزود  إلى  مواطنون  ويلجأ 
مضاعف  لتر  بسعر  الموازية  السوق  عبر 
في  الحاصل  النقص  تعويض  بغرض 

محطات الوقود.
من جانبها، تنفى شركة البريقة وجود 
تعطل في إمدادات الوقود للمواطنين، إذ 
توافد  حركة  إن  الثالثاء،  بيان  في  قالت، 
بـ»شكل  تسير  الموانئ  على  النواقل 
التزويد  عمليات  أن  موضحة  طبيعي«، 

مستودعاتها  من  التوزيع  شركات  لصالح 
السعات  واصفة  عوائق«،  دون  »مستمرة 

التخزينية لديها بـ»الممتازة«.
منذ  المتعاقبة  الحكومات  أن  يذكر 
إليقاف  حد  وضع  في  فشلت   2011 العام 
وضعف  األمني  الفراغ  بسبب  التهريب، 
األمر  الشاسعة،  الحدود  على  السيطرة 
النفط  تهريب  أنشطة  أنــعــش  الـــذي 

ومشتقاته.
تفاصيل ص 8

طرابلس- الوسط

● طوابير أمام محطات الوقود 



انتشر على منصة »تيك توك« تحدي )Orbeez( بين المراهقين، ويشمل استخدام ما 
السلطات  البلل«، وحذرت  المائية إلطالق »خرز ملون يتمدد عند  المسدسات  يشبه 
خطيرة،  إصابة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  أنه  إلى  مشيرة  التحدي،  هذا  من  األميركية 
بالفعل  الذي سبب  ونشرت جريدة »ميامي هيرالد« تقريرًا حول تحدي »أوربيز«، 
إزعاجًا لبعض المواطنين، وأشارت إلى وجود »تحذير من وكاالت إنفاذ القانون في 
فلوريدا من هذا التحدي الذي أصبح رائجًا على وسائل التواصل االجتماعي خالل 

إجازات الربيع«.
وهذا التحدي يشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية )لعبة( إلطالق 
»خرز ملون ــ حبيبات« وهو أوربيز، الذى »يتمدد عند البلل«، وقالت الشرطة 
من  هم  التحدي  بهذا  المشاركين  غالبية  إن  األميركية،  فلوريدا  والية  فى 
الجيالتينية«  »الحبيبات  إلطالق  األلعاب  باستخدام  ويقومون  المراهقين، 
على اآلخرين، وأحيانًا من سياراتهم على سائقين في الشارع، وأوضحت 
أنه »على الرغم من كونها طرية )الحبيبات(، إال أنها يمكن أن تتسبب 
في إصابة خطيرة، باإلضافة إلى إثارة الذعر«، بمعنى أن هذه األلعاب 

قد تخيف اآلخرين.

كشف تقرير حديث أن المستهلكين ينفقون 

عبر  المشتريات  على  رمضان  شهر  خــال 

الحدود، أكثر مما فعلوا في السنوات السابقة. 

وقال 55 % من المستهلكين إنهم منفتحون 

للحصول على المنتجات التي يتم شحنها من 

الخارج من عامات تجارية في قطاع مبيعات 

بالتجزئة، وفئة السلع االستهاكية المعبأة )40 

%(، تليها العامات التجارية التقنية/ االتصاالت 

والسفر )9 %(.)27 %( والعامات التجارية الترفيهية )23 %( 

وأظهر التقرير الذي أعدته شركة »فيسبوك 

والمتخصصة  لـ»ميتا«  التابعة  كيو«  أي 

مع  بالتعاون  واألبــحــاث  ــرؤى  ال توفير  في 

المتخصصة في توفير  الشركة   »YouGov«

البيانات واستطاع اآلراء حول العالم، الكشف 

عن نتائج بحث تم إجراؤه فى رمضان 1442 - 

2021 بعنوان »دراسة رمضان والعيد« شمل 

أكثر من 13 ألف مشارك في تسع دول، من 

بينها مصر  واإلمارات والسعودية، أن نحو 55 

% من المتسوقين في جميع أنحاء مصر، كانوا 

متحمسين لتجربة عامات تجارية ومنتجات 

جديدة من خارج حدودهم، مع وجود احتمال 

قيام 43 % منهم بالشراء من الخارج خال 

كانت  ما  إذا  والعيد،  رمضان  شهر 

اإلعانات تتعلق بأنشطة التسوق 

الخاصة بتلك المناسبتين.

تواصـل 02

ستجري منصة »نتفليكس« تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو، لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات 
المرور الخاصة بهم لمستخدمين آخرين، وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي غير رسم 
اشتراكهم الشهري )نحو ثالثة دوالرات في تشيلي و2.99 دوالر في كوستاريكا ونحو 2.12 دوالر في البيرو( لكي 

يتمكنوا من إضافة ما يصل إلى حسابين إضافيين إلى ملفهم الشخصي.
وقالت مدير قسم ابتكار المنتجات في المنصة األميركية للبث التدفقي، شنغيي لونغ، في بيان »حرصنا 
دائمًا على أن نسهل على األشخاص الذين يعيشون معًا تشارك حساباتهم على نتفليكس مع ميزات مثل 
ملفات التعريف المنفصلة أو إمكان تزامن المشاهدة« بين أكثر من شخص في المنزل الواحد، في ما يتعلق 
ببعض أنواع االشتراكات المتميزة، وأضافت »رغم أن هذه الميزات تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تتسبب 
أيضًا بنوع من االرتباك« في ما يتعلق بالحاالت التي يمكن فيها مشاركة اشتراك »نتفليكس«، وأوضحت 
أن تشارُك الحسابات بين مستخدمين في منازل مختلفة يؤثر في قدرة المنصة »على االستثمار في 

المسلسالت واألفالم العالية الجودة« التي يفيد منها مشتركوها.
إرسال  المرور تتمثل في  للحد من مشاركة كلمات  الماضي طريقة  العام  واختبرت »نتفليكس« 
رسالة تحذير إلى بعض المشتركين للتحقق من أن المستخدم يعيش في المكان نفسه الذي يعيش 
فيه مالك الحساب، ويبدو أن المنصة تتجه إلى التشدد في هذا المجال بسبب تباطؤ نموها، بعدما 
إلى ديسمبر  المنصة من سبتمبر  المجال، ولم تستقطب  التساهل في هذا  درجت طوياًل على 
2021، سوى 8.28 مليون مشترك جديد، ما رفع مجموع مشتركيها نهاية العام الماضي إلى 221 
مليونًا، وباتت عرضة أكثر فأكثر لمنافسة »ديزني +«، ورفعت »نتفليكس« رسم االشتراك في 

الواليات المتحدة وكندا في يناير، ثم اتخذت تدبيراً مماثاًل في مارس في بريطانيا وإيرلندا.

رسوم إضافية على مشتركي »نتفليكس« في هذه الحالةرسوم إضافية على مشتركي »نتفليكس« في هذه الحالة

تحٍد ينتشر بني املراهقني على »تيك توك«تحٍد ينتشر بني املراهقني على »تيك توك«

الشخصي  الكمبيوتر  صناعة  شركة  أعلنت 

روسيا  إلى  شحناتها  أن   ،»ASUS« التايوانية، 

»متوقفة فعليًا« وأنها تلتزم بالقوانين الدولية، 

بعد أن طلب منها وزير أوكراني مغادرة الباد، 

ونشر نائب رئيس الوزراء األوكراني ووزير التحول 

الرقمي ميخايلو فيدوروف، تغريدة يوم الخميس 

الماضي إلى رئيس »ASUS«، جوني شيه، دعا 

فيها الشركة إلى إنهاء أعمالها في روسيا، وذلك 

على خلفية الغزو الروسي ألوكرانيا فيما تسميه 

لمجلة »فوربس«.الحكومة الروسية »عملية عسكرية خاصة«، وفقًا 

وجهها  أخرى  تغريدة  في  فيدوروف  وقال 

الحق  لديهم  ليس  ــروس  »ال  :»ASUS« إلى 

األخاقي في استخدام التكنولوجيا الرائعة التي 

تصنعينها.. إنها من أجل السام، وليس من أجل 

عليها  يطلق  التي  الشركة،  وأوضحت  الحرب«، 

في   ،»ASUSTeK Computer Inc« رسميا 

بيان أنها »قلقة للغاية بشأن األزمة اإلنسانية 

المتزايدة في أوكرانيا«، وأضافت: »تلتزم أسوس 

وقد  الدولية،  القوانين  بجميع  منتظم  بشكل 

أدى هذا الوضع- إلى جانب التحديات المعقدة 

اللوجستية  والخدمات  التوريد  سلسلة  عبر 

والمصرفية، باإلضافة إلى عوامل أخرى إلى توقف 

فعلي«،  بشكل  الروسية  السوق  إلى  الشحنات 

وأشارت إلى أنها ستتبرع بمبلغ 30 مليون دوالر 

اإلغاثة  لوكالة  دوالر(  مليون   1.05( تايواني 

اإلنسانية  التبرعات  عن  المسؤولة  التايوانية 

ألوكرانيا، وأضافت »نأمل في استعادة السام 

قريبًا وأن تصل المساعدات اإلنسانية في الوقت 

المناسب إلى جميع المنكوبين«.

منتجاتها في روسياشركة »ASUS« تحظر بيع 

CINEMA
CINEMA

أعلنت شركة »أبل« طرح عدد جديد من المنتجات خالل مؤتمرها االفتراضى وكشفت عن 
إصدار الموبايل بلون جديد ألجهزة »آيفون 13« العادي ونسخة برو، وهو اللون »األخضر« 
مع االحتفاظ بكافة المواصفات دون اختالف عن النسخ السابقة ليقتصر التحديث الذي تم 
اإلعالن عنه في تعديل إصدارات اللون فقط ليكون أول تليفون يحمل هذا اللون، أيضًا تم 
اإلعالن عن »i phone se« الجديد بسعر أرخص من السابق، وتحاول بذلك منافسة أجهزة 
»آندرويد« المختلفة رخيصة الثمن، ويأتي بنفس معالج »آيفون 13«، ويدعم الهاتف تقنية 

الجيل الخامس.
ويشبه الموبايل الذي جرى اإلعالن عنه »آيفون 8«، ويدعم البصمة وبحجم شاشة 4.7، 
 ،4K أما في ما يخص الكاميرا فسيأتى بكاميرا 12 ميجا بيكسل، وباإلمكان تصوير فيديو
وسيكون متاحًا للطلب بسعر يبدأ من 429 دوالرًا. أيضًا شهد المؤتمر اإلعالن عن »ماك 
التصميم  مجال  فى  العاملين  الشركة  فيه  وتستهدف  جديدة،  ستوديو  وشاشة  ستوديو« 
تساعد  مختلفة  ومنافذ  جدًا  قوية  بمواصفات  ويأتي  األفالم،  وحتى  المحتوى  وصناعة 
المصمم في إنجاز عمله بشكل سريع وسلسل. وتم اإلعالن أيضًا عن الشاشة الجديدة التي 
التوسيط،  12 ميجا بكسل، تدعم ميزة  27 إنش، وكاميرا  5K، وتأتي بحجم  تدعم تقنية 
وسماعات تدعم الصوت المحيطي حتى تعطي تجربة مميزة في االستماع، وسيبدأ سعرها 

من 1999 دوالرًا.
وهو  خارجية،  وال سماعات  كاميرا  بال  كانت  »أبل«  عنها  أعلنت  التي  السابقة  والشاشة 
ما سبب إحباطًا كبيرًا للمستخدمين، وكان من الالفت أن »أبل« قررت عدم تحديث أجهزة 
»آيباد برو«، لذا ستكتفى باإلصدار الحالي، فال يوجد لديها أي تحديث له مع غياب المنافسة 

في أجهزة اآليباد األخرى، لذلك لن تطلق تحديثًا حتى السنة المقبلة.

شعر الحكمة
موش كل حد تلقاه وقت العازه

رافق رفيق يكون زين موازه
واختار صاحب وقفته منحازه
سمحه افعاله صايبه ممتازه

منافسة »األندرويد« بطرح بديل 
كلمة1000بسعر أرخص

●   نصب تذكاري لمؤسس مدينة أوديسا »ديوك دي ريشيليو« مغطى بأكياس رمل للحماية من القذائف في أوكرانيا )رويترز(                         

منتجات إلكترونية 
بالصدفة في شهر رمضان

مليون مشاهدة ألغنية »ويجز« الداعمة لالجئني
من  أكثر  »ويجز«  المصري  الراب  لمغني  بالدي«  يا  »بعودة  أغنية  حققت 
على  الشاب  الفنان  أطلقها  بعدما  فقط  ساعة   24 خالل  مشاهدة  مليون 
في  لالجئين  الزعتري  مخيم  إلى  بأرباحها  التبرع  معلنًا  السبت،  »يوتيوب«، 
المخيم، وتعود قصة  المعيشة داخل  األردن مساهمة منه في تطوير سبل 
الطويل  الوثائقي  للفيلم  الدعائية  الموسيقية  الشارة  كونها  إلى  األغنية 
»كباتن الزعتري« للمخرج المصري علي العربي والذي حظي بإشادة عالمية 

من مهرجانات سينمائية دولية.
وكشف ويجز عن إطالق األغنية على حسابه في »إنستغرام« قائاًل: »أجبر 
ما  بينهم  من  ديارهم.  من  الفرار  على  شخص  مليون   82 عن  يقل  ال  ما 
يقرب من 26 مليون الجئ نصفهم تحت سن 18 عامًا تقريبًا. لكل شخص 
تروى. وهذه  أن  وكلها قصص تستحق  الخاصة  الماليين قصته  من هؤالء 
قصة عن الجئين شابين يتشاركان حلمًا واحدًا« في إشارة إلى بطلي فيلم 

كباتن الزعتري، وتعكس األغنية كما الفيلم الوثائقي أوضاع 
الالجئين وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم ألوطانهم 

ورحيلهم عنه.
كباتن  فيلم  بطلي  عن  أغنيته  كلمات  عبر  ويجز  ويحكي 

مخيّم  في  يعيشان  اللذين  وفوزي  محمود  الشابين  الزعتري 
كرة  الحتراف  كبير  حلم  ولديهما  األردن،  في  لالجئين  الزعتري 

إلى  العودة  في  باألمل  الالجئين  بتمسك  ويجز  ويتغنى  القدم، 
إلى  والوصول  أحالمهم  تحقيق  على  بقدرتهم  واليقين  الوطن، 

القدم،  العالمية متخذين من محمد صالح قدوة لهم في مجال كرة 
ويظهر في المقطع المصوّر لألغنية لقطات من مراحل تصوير الفيلم 

بين الالجئين في المخيّم وتفاعلهم مع بعضهم اآلخر ال سيما الشباب 
والصغار منهم الموهوبون في أداء مهارات كرة القدم.

هشتاغ عملة »#جلف_كوين« الرقمية يتصدر الترند
عملة  وهــي  »#جلف_كوين«،  عملة  هشتاغ  تصدر 
العالم  من  المبرمجين  كبار  طورها  عالمية،  رقمية 
موقع  الثالثاء  اليوم  العالم  من  أخرى  وأجزاء  العربي، 
التواصل االجتماعي، وفي وقت سابق، أعلن عبدالرحمن 
إطالق  »جلف«،  لمشروع  الرسمي  المتحدث  األصفر، 
كبار  طورها  عالمية،  رقمية  عملة  وهي  كوين«،  »جلف 
المبرمجين من العالم العربي، وأجزاء أخرى من العالم، 
مليار  عرض  يتم  سوف  ــى،  األول العرض  فترة  وخــالل 

»جلف كوين« للبيع.
البحث  من  سنوات  ثمرة  هو  »جــلــف«،  ومــشــروع 
واإلحصاءات الدقيقة، التي جمعها الفريق، بالتعاون مع 
خبراء ورواد آخرين في مجال العمالت المشفرة، وتأسست 
»جلف كوين«، في يناير 2022، لمساعدة المستثمرين 
تمكينهم  عبر  المشفرة،  العمالت  في  والجدد  الحاليين 
من تبني الخدمات والتسهيالت الرقمية، واالستفادة من 

مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها.

خالل  عمل  فرصة  ألف   215 مصر  بجمهورية  المعلومات«  »تكنولوجيا  شركات  توفر 
5 سنوات بواقع 15 ألف فرصة عمل سنويًا، حيث تكلفة توفير فرصة عمل في مجال 
تكنولوجيا المعلومات مرتفعة، خاصة أن من يجري تأهيله ال بد أن يحصل على قدر كبير 
من المعرفة والتدريب والتأهيل، ويشمل إتقان لغات أجنبية واكتساب مهارات شخصية، 
وتعتمد فكرة التعهيد على أن تقيم الشركات العالمية مراكز تقنية في مصر ويجري 
تعيين متخصصين مصريين في المركز يقومون بعمل مشروعات في مجال تكنولوجيا 
المعلومات لعمالء خارج مصر أو داخلها من خالل منظومات برمجية وتصميم إلكتروني.

وأعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية، أن مصر أصبحت جاذبة 
للشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتوسيع أعمالها داخل مصر، 
إلى  الدول، مشيرة  لكافة  التعهيد  إلى مركز لتصدير خدمات  فضاًل عن تحويل مصر 
منها  األهداف  من  عددًا  تتضمن   2026 حتى  للتعهيد  جديدة  استراتيجية  هناك  أن 
مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود 
بنحو ثالثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب االستثمارات، وتعزيز تنافسية 
مصر فى مجاالت البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم في تسريع نمو 

اقتصاد المعرفة.
وتتضمن االستراتيجية الجديدة 3 ركائز رئيسية هي تطوير قدرات الكوادر البشرية، 
في  يسهم  ما  لمصر،  الدولي  والترويج  والتسويق  للصناعة،  البيئي  النظام  وتطوير 
1 %، وخلق فرص عمل جديدة، فى كافة  العابرة للحدود بنحو  تحقيق نمو للخدمات 
المحافظات تسهم في تأهيل الشباب ولكن ستكون فرص العمل المتاحة محليًا هناك 

الحصول على فرصة عمل خارج  المعلومات أصبح  صعبة، ولكن من خالل تكنولوجيا 
اإلقليم سواء الخاص بالمحافظة أو خارج مصر أمرًا سهاًل من خالل العمل عن بُعد مع 
عدد كبير من الشركات العالمية التي تجد في مصر فرصة للحصول على عمالة ماهرة 

بأسعار جيدة.
وتتميز  األزمــات  بأوقات  تتأثر  ال  أنها  التعهيد  خدمات  عبر  التصدير  مزايا  ومن 
باالستقرار على عكس وظائف أو أعمال أخرى ربما يتعرض العامل فيها إلنهاء العمل في 
أوقات األزمة، والخطة تستهدف توفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل سنويًا لمدة 5 
سنوات، وهناك عدد من الشركات العالمية أصبح لها تواجد كبير فى مصر كان أحدثها 
شركة »sap« التى قام الوزير بافتتاح مقرها أخيرًا، فضاًل عن شركات أخرى منها فاليو 

الفرنسية، و»IBM« و»مايكروسوفت« و»سيسكو« وغيرها من الشركات.
وتستهدف استراتيجية التعهيد التي جرى إطالقها منتصف فبراير الماضي مضاعفة 
حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثالثة 
في  مصر  تنافسية  وتعزيز  االستثمارات،  لجذب  جديدة  حوافز  حزمة  وتقديم  أضعاف، 
مجاالت البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد 
المعرفة، وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع االستراتيجية 
بناء على دراسة وافية  العالمية  آند يونج« االستشارية  بالتعاون مع شركة »إيرنست 
السوق  في  المتنامي  الطلب  ورصد  قياس  مع  بالتوازى  المصرية  للسوق  وموضوعية 
العالمية على الخدمات العابرة للحدود والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دوالر 

وبنسبة معدل نمو سنوى من 8 % إلى 9 % حتى العام 2026.

شركات »التكنولوجيا« توفر 215 ألف فرصة عمل بمصر

حرب »قراصنة اإلنترنت« ترافق الغزو الروسي ألوكرانيا
عكفت مجموعة القرصنة اإللكترونية الناشطة المعروفة 
باسم »أنونيموس« على شن وابل من الهجمات على 
روسيا منذ إعالنها شن »حرب سيبرانية« على الرئيس 
عدة  وتحدث  أوكرانيا،  غزو  على  ردًا  بوتين  فالديمير 
أشخاص يعملون تحت راية تلك المجموعة إلى »بي بي 
سي« عن دوافعهم، وتكتيكاتهم وخططهم، من بين 
الصراع  بدء  التي وقعت منذ  السيبرانية  الهجمات  كل 
األوكراني، يبرز هجوم نفذته مجموعة »أنونيموس« ضد 

شبكات التلفزيون الروسية.
وجرى تصوير الهجوم في مقطع فيديو قصير يظهر 
فيه انقطاع البث االعتيادي، حيث حلت محله صور لقنابل 
تنفجر في أوكرانيا وجنود يتحدثون عن ويالت الحرب، 
بدأ الفيديو في االنتشار في 26 فبراير، وبثته حسابات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  لـ»أنونيموس«  تابعة 
لديها الماليين من المتابعين، وورد في أحد منشورات 
تلك الحسابات: »جاءنا اآلن: أنونيموس تخترق قنوات 

التلفزيون الحكومية الروسية لبث حقيقة ما يجري في 
ماليين  المرافق  الفيديو  حقق  ما  وسرعان  أوكرانيا«، 

المشاهدات.
لهجمات  المميز  الطابع  يحمل  الهجوم  ذلك  كان 
وسهل  األثر  بالغ  دراماتيكيا،  كان  فقد  »أنونيموس« 
التداول على شبكة اإلنترنت. ومثل غيره من الهجمات 
السيبرانية األخرى للمجموعة، كان التحقق من مصداقيته 
في غاية الصعوبة، لكن إحدى المجموعات الصغيرة التي 
تعمل تحت مظلة أنونيموس أعلنت مسؤوليتها، وقالت 
إنها تمكنت من السيطرة على بث القنوات التلفزيونية 

لمدة 12 دقيقة.
كما تمكن أول شخص يبث الفيديو من التحقق من 
مصداقيته، تعيش إياليزا في الواليات المتحدة، ولكن 
والدها روسي، وقد اتصل بها هاتفيا من روسيا عندما 
إياليزا: »هاتفني والدي عندما  البث. تقول  تم تعطيل 
حدث ذلك، وقال لي: يا إلهي، إنهم يعرضون الحقيقة! 

ما  بتسجيل  يقوم  أن  منه  طلبت 
يُعرض، ونشرت مقطع الفيديو على 

أصدقاءه  بأن  أبي  وأخبرني  اإلنترنت. 
أيضا شاهدوا ما حدث«.

وقد رفضت شركة روستيلكوم الروسية 
التي تدير القنوات التي تعرضت للهجوم 

التعليق على األمر.
إن  قائلين  أفعالهم  الهجوم  منفذو  برر 

يتعرضون  األبرياء  األوكرانيين  المواطنين 
على  هجماتنا  نكثف  »سوف  وأضافوا:  للذبح، 

الكريملين إذا لم تُتخذ إجراءات إلعادة السالم 
تمكنت  إنها  »أنونيموس«  تقول  أوكرانيا«،  إلى 

وسرقة  روسية  إنترنت  مواقع  تعطيل  من  أيضًا 
بيانات حكومية، ولكن ليسا فورتيه، وهي شريكة في 

شركة »Red Goat« لألمن السيبراني، تقول إنه حتى 
اآلن تعتبر غالبية هذه الهجمات بسيطة نوعا ما.
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>>مجلس النواب »يناور« وليامز.. وترقب دولي ملصير »سيل املبادرات«
ليبيا  في  القوة  إلى  االحتكام  تجدد  مخاطر  تتجدد 
حكومتي  وجود  ظل  في  السياسي  الوضع  تعقد  مع 
الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
فتحي  برئاسة  النواب  مجلس  عن  المنبثقة  والحكومة 
باشاغا، فيما تلوح في األفق ثالث مبادرات على األقل 
غير  االنتخابات،  إجراء  إلى  تهدف  إنها  أصحابها  يقول 
أن مضامينها غامضة ومثار خالفات وعدم توافق، األمر 
السياسي  المشهد  في  االستقطاب  لعبة  يكرس  الذي 
السياسية  الطبقة  احتكار  ودفع  أكبر.  بشكل  الليبي 
للمرة  االنتقالية  المرحلة  تمديد  إلى  مجددًا  السلطة 
في  الشارع  ثقة  زعزعة  في  ذلك  وتسبب  السادسة، 
النخب الحاكمة، بينما يطمح المواطن إلى االنتخابات 
بعد أن سجل نحو 3 ماليين للتصويت في االنتخابات 

التي كان مقررًا لها 24 ديسمبر الماضي.
دغدغة  إلــى  والدبيبة  باشاغا  من  كل  ويسعى 
وانضمت  متضاربة،  طريق  بخرائط  الناخب  مشاعر 
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  أخيرًا  إليهما 
اآلن  يجري  أخرى  بمبادرة  وليامز  ستيفياني  المتحدة 

وضع أسسها في تونس.

مبادرات شتى
المجلس  عنها  تخلى  طريق  خارطة  البرلمان  وتبنى 
للدولة تحت ضغط شعبي، تنص على مرحلة  األعلى 
تشدد  حين  في  كاملة،  شهرًا  لـ14  تمتد  انتقالية 
أقرب  في  االنتخابات  إجراء  على  األممية  المستشارة 
النواب  وقت، وتتلخص مبادرتها في تشكيل مجلسي 
بين  مناصفة  عضوًا،   12 من  مشتركة  لجنة  والدولة 
يومًا   14 خالل  دستورية،  قاعدة  إلعداد  المجلسين 
بتنظيم  يسمح  ما  الــجــاري،  مــارس   15 من  ابــتــداًء 

انتخابات في أقرب وقت.
انتهى منتصف  تجاوزه،  تم  الذي  التاريخ  لكن هذا 
مجلس  أعضاء  مع  باشرته  تونس  في  بلقاء  األسبوع 
الدولة، وقد أشارت في كلمة لها إلى مقاطعة مجلس 
النواب المشاورات، غير أنها توقعت أن ينضموا إليهم 
قريبًا حتى تتمكن من الشروع رسميًا في عمل اللجنة 

المشتركة.
إشارات  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  وقدم 
اعتراف  أي  كون  األممية،  للمبادرة  تحمسه  عدم  إلى 
بها يعد ضربًا لخارطة الطريق التي تضمنها التعديل 

12«، وما تضمنته من تشكيل لجنة  الدستوري »رقم 
ويختارهم  الثالثة،  األقاليم  يمثلون  خبيرًا،   24 من 

مجلسا النواب والدولة مناصفة.
خطوات  فيه  وصفوا  بيان  على  نائبًا   93 وقع  كما 
مدة  انتهاء  أعقاب  وفي  الموازي«.  بـ»المسار  وليامز 
مشاورات  األممية  المستشارة  استبقت  مبادرتها، 
تونس بعقد جلسة مع عدد من النواب ناشدت خاللها 
مقترح  على  إيجابي  وبشكل  بالرد  اإلسراع  مجلسهم 
على  للعمل  مشتركة  لجنة  بتشكيل  المتحدة  األمم 

إنجاز قاعدة دستورية.
مع  صالح  عقيلة  تجاوب  عدم  في  مراقبون  ويرى 
مجلس  رئيس  بها  يقوم  أخرى  مناورة  وليامز  طرح 
إلى  للوصول  الــوقــت  ورقــة  على  تلعب  ــواب،  ــن ال
وليامز  تعيين  فيه  ينتهي  تاريخ  وهو  أبريل،  نهاية 
أن  على  المعارضون  النواب  يعول  كما  كمستشارة. 
دور  ينهي  كوبيتش سوف  يان  للسلوفاكي  خليفة  أي 

المستشارة األممية ومعها مبادرتها.

بعصا  التحذيرات  تجاهل  البرلمان  ويــواصــل 
األمريكية  الضغوط  يتجاهل  وكذلك  العقوبات، 
لجنة  في  ممثليه  تحديد  تريده  التي  والبريطانية 
تريدها  التي  لالنتخابات  الدستورية  القاعدة  وضع 
للدولة  األعلى  المجلس  اختار  المقابل  قي  وليامز، 
اللجنة  في  أعضاء،   6 بدل  12 عضوًا،  مارس،   14 في 

المشتركة إلعداد القاعدة الدستورية.
دولي  دعم  على  حصلت  فقد  نفسها،  وليامز  أما 
التابعة  السياسية،  العمل  مجموعة  رؤساء  من  قوي 
كاًل  تضم  التي  ليبيا،  بشأن  الدولية  المتابعة  للجنة 
واألمم  العربية  الدول  وجامعة  وألمانيا،  الجزائر،  من 

المتحدة.

موقف سعودي داعم لوليامز؟
إلى  ترمي  وليامز  مبادرة  إن  الدول  هذه  ممثلو  وقال 
عقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة؛ 
إطار دستوري وقانوني لالنتخابات. كما  للتوافق على 

انضمت السعودية لداعمي المبادرة األممية، وحسب 
تغريدة لوليامز فإن الموقف السعودي جاء على لسان 

سفير الرياض لدى ليبيا، عبد العزيز بن علي الصقر.
تونس،  في  الصقر  األممية  المستشارة  والتقت 
الدولية  الجهود  جميع  تنسيق  ضمان  أهمية  وناقشا 
المبادرة  تسعى  وقت  وفي  وتوحيده.  ليبيا  بشأن 
ألمح  وقت،  بأقرب  دستورية  قاعدة  لوضع  األممية، 
الدبيبة إلى إمكانية إجراء االستحقاق على مراحل كما 
اقترح عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خالل 
لقائهما بقطر، في فبراير الماضي، وهو أمر صعب في 

سياق وجود حكومتين.

تحذير باشاغا
إجراء  عواقب  من  باشاغا  حذر  ذاتــه،  السياق  وفي 
ذلك  جاء  أخرى.  دون  مناطق  في  تشريعية  انتخابات 
األمن  لمجلس  جلسة  انعقاد  عقب  صدر  بيان  وفق 
إجراء  ضرورة  على  الجلسة  هذه  شددت  فقد  الدولي، 

انتخابات ليبية رئاسية وتشريعية في عموم البالد.
عقد  إلــى  تهدف  ــادرات  مــب »أي  باشاغا:  ــال  وق
دون  الليبية  المناطق  بعض  في  تشريعية  انتخابات 
الفتنة،  وزرع  االنقسام  خلق  إلى  تــؤدي  قد  أخــرى، 
فهذه االنتخابات ال يمكن أن تجرى في ظل االنقسام 

والصراعات«.

خطة الدبيبة
إلجراء  خطته  الدبيبة  أعلن  الماضي،  فبراير   12 وفي 
سماها  المقبل  يونيو   30 في  برلمانية  انتخابات 
كل  ستنهي  أنها  معتبرًا  للشعب«،  األمانة  »عــودة 

األجسام الموجودة، ومن بينها حكومته.
الوزراء،  لمجلس  باجتماع  كلمته  خالل  أعلن،  كما 
تشكيل لجنة من شخصيات مستقلة تجري حوارًا لجمع 
والقاعدة  االنتخابات  قانون  مشروع  حول  مالحظات 
صياغته  قبل  عليه  مالحظات  وجمع  لها،  الدستورية 
وقال:  ويعتمده.  يقرره  لمن  وإحالته  نهائي  بشكل 

ستار  تحت  السلطة  ألصحاب  صفقة  بعقد  نقبل  »لن 
وعن  الليبيين  خالل  من  اليوم  والتوافق  التوافق.. 
اتصاالت  عدة  »أجرى  أنه  مؤكدًا  االنتخابات«،  طريق 
ليبيا  في  الحل  أن  على  وأجمعوا  دولية،  أطــراف  مع 

يكمن في االنتخابات«.
المرشحين  مــن  مجموعة  ــدم  ق جانبهم،  مــن 
المجلس  لرئيس  مبادرة  النواب  مجلس  النتخابات 

الرئاسي محمد المنفي، تخص االنتخابات.
والرئاسية  البرلمانية  باالنتخابات  تعنى  والمبادرة 
التي من المفترض أن تجرى في أقرب اآلجال، وفق رأي 

المرشحين، من دون أن يتم اإلفصاح عن تفاصيلها.
االستمرار  ضرورة  على  المرشحين  المنفي  وحث 
البرلمانية  االنتخابات  بإجراء  بالتعجيل  المطالبة  في 
المرشحين  مــن  مجموعة  قــدم  كما  والرئاسية. 
اإلفصاح  يتم  لم  أخرى،  مبادرة  الرئاسية،  لالنتخابات 
مع  جمعهم  لقاء  خــالل  ــك  ذل ــرى  وج أيــضــًا.  عنها 
ووصفت  ليبيا،  بشأن  الخاصة  األممية  المستشارة 
المنفي على  بـ»المميز«. بدوره، شدد  نقاشها معهم 
التزامه بإجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل 

متزامن وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

الموقف األميركي
في المقابل، أعلن رئيس المفوضية العليا لالنتخابات 
االنتخابات  إلجراء  المفوضية  استعداد  السايح،  عماد 
وذلك  حولها،  سياسي  اتفاق  إلى  التوصل  بمجرد 
ريتشارد  طرابلس  لدى  األميركي  السفير  لقائه  خالل 

نورالند.
ومن طرابلس لفت وكيل وزير الخارجية األميركية 
تزال  ال  بالده  أن  إلى  باس،  جون  اإلداريــة،  للشؤون 
تعتقد في أهمية المضي قدمًا في طريق االنتخابات، 
العام  الخاصة لألمين  المستشارة  وستستمر في دعم 
الكيانات  تمكن  صحية  صيغة  إليجاد  المتحدة  لألمم 
اتفاق  إلى  التوصل  من  ليبيا  في  المختلفة  والجهات 

والتحرك إلى األمام.
وحول السيناريوهات البديلة في حالة عدم التمكن 
من الوصول إلى تواريخ محددة إلجراء االنتخابات، قال 
»باس« لوكالة األنباء الليبية انه من األهمية بمكان 
الحديث عن المقاربات التي يتخذها الناس لالستثمار 
المشتركة،  التوافق  مجاالت  وإيجاد  العملية  هذه  في 
و»أن ما فهمته أن هناك رغبة كبيرة للناس في هذا 
البلد بأن تكون لهم فرصة للمشاركة في االنتخابات 

المستقبلية«. قياداتهم  واختيار 

الكل يتمسك بالسلطة..

03

< عبد العزيز بن علي الصقر< جون باس< ريتشارد نورالند<  ستيفاني وليامز

طرابلس ـ الوسط: عبد الرحمن أميني

● مجلس النواب الليبي

 »النواب« يرفض إرسال قائمته للمشاركة في مبادرة املستشارة األممية
القوى الدولية تحث على االنتخابات.. وباشاغا يحذر من االقتراع الجزئي

دويتشه فيله:محلل إيطالي:

البحث عن »توازن القوى« يدفع باشاغا 
للتقرب من موسكو

مستقبل غامض لالنتخابات.. 
والدستور قد يحل األزمة

يبدو أن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب 
فتحي باشاغا، سيتعين عليه أن يتقرب من موسكو 
أكثر خالل الفترة المقبلة، تزامنًا مع اإلشارات التي 
حكومته،  مع  للتعامل  المتحدة  الواليات  أبدتها 
داريو  اإليطالي  السياسي  المحلل  يــراه  ما  وهو 

كريستاني.
ورئيس  باشاغا،  موقفي  بين  قارن  كريستاني 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
أوكرانيا، معتبرًا  الروسي على  الهجوم  الدبيبة من 
موسكو  في  ويرى  متوازنًا،  موقفًا  يتخذ  األول  أن 

حليفًا مهمًا.
منح  مــن  فقط  ــد  واح ــوم  ي بعد  ــه  أن وأوضـــح 
اتخاذ  باشاغا  قرر  لحكومته،  الثقة  النواب  مجلس 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  موقف 
يمثل  أوكرانيا  على  الروسي  الهجوم  أن  فيه  ذكر 
أوكرانيا  وسيادة  الدولي  للقانون  واضحًا  »انتهاكًا 
كريستاني،  كتبه  لتحليل  وفقًا  الديمقراطية«، 

ونشره موقع »ديكود 39« اإليطالي.

مواقف متباينة
وأضاف المحلل: »على أية حال، لم تكن إدانة باشاغا 
قاطعة بشكل كبير، خاصة عند مقارنتها بالكلمات 
على  عبرت  التي  الدبيبة  حكومة  استخدمتها  التي 
عن  المنقوش  نجالء  الليبية  الخارجية  وزيرة  لسان 
إدانة ليبيا الواضحة للعدوان العسكري الروسي على 

كييف«.
وأشار إلى أن الكثيرين في ليبيا يرون أن البالد 
الصراع،  بهذا  يتعلق  فيما  محايدة  تظل  أن  عليها 
إذ تعد أوكرانيا بلدًا مهمًّا لليبيا، خصوصًا بالنسبة 
 2009 العام  منذ  أنه  إلى  بالنظر  الغذائي  ألمنها 
لدى ليبيا اتفاقية إلنتاج القمح في أوكرانيا الموجه 
لسوقها الداخلية. ومن هذا المنطلق فروسيا أيضًا 

دولة رئيسية. 
على  يكون  لن  ليبيا  على  التأثير  أن  يرى  كما 
بل  فقط،  البلدين  هذين  من  الــصــادرات  حظر 
يمتد أيضًا إلى الزيادة في األسعار العالمية للغذاء 

الصراع. بسبب 

أن  ليبيا  في  دستور  إلى  للتوصل  يمكن  »هل 
مصير  يبقى  مدى  أي  وإلى  البالد،  أزمة  يحل 
شبكة  طرحته  ســؤال  غامضًا«..  االنتخابات 
إجابته  جاءت  وفيما  األلمانية،  فيله«  »دويتشه 
سهلة إلى حد ما نظريًا، لكنها صعبة على أرض 

الواقع في ظل النزاع السياسي المتواصل.
على  نشرته  تقرير  في  الشبكة،  وأرجعت 
إلى  السياسي  الركود  اإللكتروني،  موقعها 
عدم إتمام االنتخابات التي كان من المفترض 
وتأجلت  الماضي،  العام  ديسمبر  في  إجراؤها 
وفق  المقبل  يونيو  إلى  ثم  الماضي،  يناير  إلى 

اقتراحات أممية بهذا الخصوص.
وأوضحت أنه »مازال من غير الواضح ما إذا 
كانت ستجرى االنتخابات أصاًل، فللوهلة األولى 
كانت  ما  إلى  عادت  ليبيا  أن  يبدو  األقل،  على 
ممثلو  وافق  عندما   ،2021 فبراير  حتى  عليه 
مجموعات القوى المتنافسة أخيرًا، بعد سنوات 
انتقالية  حكومة  على  المسلح«،  الصراع  من 
الدبيبة،  الحميد  عبد  ــوزراء  ال رئيس  يقودها 
بعد  المشهد  وتأزم  المتحدة،  األمم  بإشراف 
فتحي  بقيادة  حكومة  النواب  مجلس  تشكيل 
رفض  مع  لــلــوزراء،  رئيسين  بوجود  باشاغا، 
مواصلة  على  والتأكيد  االستقالة،  الدبيبة 

حكومته العمل.

تغليب المصالح الشخصية
مؤسسة  ممثل  عن  فيله«  »دويتشه  ونقلت 
توماس  ليبيا،  في  األلمانية  أديناور«  »كونراد 
في  رئيسية  شخصيات  هناك  إن  قوله  فولك، 
المشهد الليبي »يبدو أن األمر بالنسبة لهم يدور 
فقط حول أنفسهم وحول مسيرتهم المهنية«. 
بالمجلس  الليبية  الشؤون  في  الخبير  رأى  فيما 
المجريسي،  طارق  الخارجية،  للعالقات  األوروبي 
أن »المواجهة الجديدة ستكون ضارة لليبيين«، 
األخرى  الليبية  والنخب  »الدبيبة  أن  مضيفًا 

مهادنة موسكو
موقف باشاغا يأتي في ظل سلسلة من االحتماالت 
للغاية  معاديًا  يكون  أال  على  تجبره  التي  السياسية 
التي  الكبرى  القوى  أولى  موسكو  كانت  إذ  لروسيا، 
فبراير  أوائل  في  للوزراء  جديدًا  رئيسًا  تعيينه  أيدت 
الماضي، وفق المحلل السياسي اإليطالي الذي أشار 
إلى أن »باشاغا غير النهج في نوفمبر 2019 عندما 
أدرك أثناء زيارته واشنطن، لحضور االجتماع الوزاري 
من  االستفادة  أن  )داعــش(،  تنظيم  ضد  للتحالف 
الخطر الروسي في ليبيا ربما كانت الطريقة الوحيدة 

لجعل األميركيين يهتمون بالصراع من جديد«.

البعض،  بعضهم  مع  مشتركة  قواسم  لديهم 
الشعب  مع  المشتركة  القواسم  من  بكثير  أكثر 
منهم  أي  على  يتنازعون  إنهم  يحكمونه.  الذي 

هو األقل شرعية«.

الحل في الدستور
وتقول الباحثة السياسية هاجر علي: »إن دستورًا 
يقاوم  أن  يمكنه  المنكوبة،  ليبيا  تتبناه  جديدًا 
الذي  الدستور  أن  موضحة  الوضع«،  هذا  مثل 
ستتم صياغته له أهمية حاسمة؛ »ألن ليبيا لم 
تكن لديها تعددية سياسية...وبالتالي ال تعرف 

)فاغنر(  مقاتالت  »إدخال  أن  كريستاني  واعتبر 
غير  العام،  ذلك  من  سبتمبر  من  ابتداًء  الروسية 
روسيا  أن  مضيفًا  للصراع«،  االستراتيجي  التوازن 
على الرغم من التركيز بشكل كبير على قوى الشرق 
نجحت في الحفاظ على عالقات مناسبة مع األطراف 
األخرى في الصراع، وهو ما يجعل باشاغا مياال لها.

على  »الحفاظ  في  نجحوا  ــروس  ال أن  وأوضــح 
عالقات مناسبة مع قوات مصراتة التي يعد باشاغا 
من  الرغم  على  وذلك  الرئيسيين،  ممثليها  أحد 
نائب  الوقت  ذلك  في  كان  مصراتة  في  رجلهم  أن 
سعى  الذي  معيتيق،  أحمد  الوفاق  حكومة  رئيس 
خليفة  الليبي  الوطني  الجيش  قائد  مع  اتفاق  إلى 
العام  النفطي في صيف  الحصار  انتهاء  وقت  حفتر، 
غير  »مصراتة  أن  اإليطالي  الخبير  ويرى   .»2020
ينحدران  والدبيبة  باشاغا  إن  حيث  حاليًا،  موحدة 
البالد،  من هذه المدينة ويتنافسان للسيطرة على 
ثم  مؤسسية  دوامــة  إلى  البالد  بإعادة  يهدد  ما 

عسكرية، مثلما حدث في العام 2015 وما بعده«.

مؤسسات مماثلة، لكن حتى العمل نفسه على 
الشخصية  بالمصالح  يتأثر  أن  يمكن  الدستور 

للفاعلين السياسيين«.
المعهد  في  المتخصصة  الباحثة  وتشير 
األلماني للدراسات العالمية واإلقليمية والمناطق 
األساسي  الشرط  أن  إلى  بهامبورغ،   )GIGA(
الدستور هو تحقيق  للمشاركة في عملية وضع 
»لهذا  مضيفة:  المقبلة،  االنتخابات  في  الفوز 
قوانين  تحديد  اآلن  الفاعلون  يحاول  السبب 
تجعلهم  بطريقة  االنتخابات  قبل  االنتخابات 

يملكون أفضل الفرص للفوز«.
للدوائر  التعسفي  التقسيم  أن  إلى  وتنوه 
األحزاب  بتمويل  المتعلقة  واألنظمة  االنتخابية 
»هي مجرد وسائل يريد الفاعلون بواسطتها أن 
يجعلوا من الصعب على بعضهم البعض الفوز 

في االنتخابات«.

باشاغا يفقد تأييد »الغرب«
باشاغا  يواجه  المجريسي،  طارق  الخبير  وحسب 
غرب  من  سياسيين  توحد  الحالية  الفترة  خالل 
قادر  بأنه  سابق  اعتقاد  وجود  رغم  ضده،  ليبيا 
وكذلك  الجيش،  صفه  إلــى  يكسب  أن  على 
اإلسالميين، المقربين من الحكومة السابقة في 
طرابلس، »ويبدو كأن كليهما غير مستعد لقبول 

تولي باشاغا السلطة«.
وبشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على السياسة 
الداخلية في ليبيا، تقول هاجر علي: »من المرجح 
في  أكبر  دورًا  المعدنية  الثروات  إدارة  تلعب  أن 
واعتمادًا  اآلن.  حتى  عليه  كانت  مما  المستقبل 
ستكون  مثاًل،  النفط  حقول  إدارة  كيفية  على 
هناك عواقب بالنسبة للجهات السياسية الفاعلة، 

على سبيل المثال فيما يتعلق بالمحسوبية«.
إلى  السياسيون  الفاعلون  يميل  قد  كما 
السياسية  الــدوائــر  تقسيم  بين  الــمــواءمــة 
ومناطق وجود الثروات المعدنية، فيما يرجح أن 
يكون ذلك أحد أسباب االتفاق السياسي، وفاق 

الباحثة السياسية.

كريستاني:
روسيا من أولى القوى الكبرى التي أيدت 

تعيين باشاغا رئيساً جديداً للوزراء

الخبير طارق المجريسي: النخب 
الليبية تتنازع على من هو أقل 

شرعية

اطرابلس ـ وكاالت–الوسط

< طارق املجريسي< فتحي باشاغا
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من  مكلفة  إحداهما  متوازيتان،  حكومتان 
صالح،  عقيلة  يقوده  الذي  النواب  مجلس 
السياسي  الحوار  قِبل  من  منبثقة  والثانية 
الليبي، برعاية أممية، األولى برئاسة فتحي 
لفرض  مساعيها  تواصل  تواصل  باشاغا 
برئاسة  والثانية  شرعية،  كحكومة  نفسها 
أمور  تسيير  وتواصل  الدبيبة  عبدالحميد 
لم  شيئًا  وكأن  القرارات،  وإصدار  البالد 
يمينها  أدت  أخرى  حكومة  توجد  وال  يحدث 

البرلمان. أمام  القانونية 
متتبعون للشأن الليبي تساءلوا عن مصير 
أصدرته  الذي  الجديد  اإلداري  التقسيم 
الماضي،  فبراير   28 في  الدبيبة  حكومة 
في  جديدة  إدارية  تقسيمات  بإنشاء  يقضي 
ليبيا أطلق عليها اسم »مقاطعات« وعددها 
من  األولى  المادة  نص  وفق  مقاطعة،   18

.2022 186 لسنة  القرار رقم 
سيتم  الــبــاد  أن  على  الــقــرار  ونــص 

تقسيمها إلى 18 مقاطعة هي:
الشرقي. الساحل  1- مقاطعة 

الجبل األخضر. 2- مقاطعة 
الحزام. 3- مقاطعة 
بنغازي. 4- مقاطعة 

الواحات. 5- مقاطعة 
الكفرة. 6- مقاطعة 
الخليج. مقاطعة   -7

المرقب. 8- مقاطعة 
9- مقاطعة طرابلس.
الجفارة. 10- مقاطعة 
الزاوية. 11- مقاطعة 

الغربي. الساحل  12- مقاطعة 
13- مقاطعة غريان.

الزنتان. 14- مقاطعة 
نالوت. 15- مقاطعة 
16- مقاطعة سبها.

17- مقاطعة الوادي.
18- مقاطعة حوض مرزق.
مكونات مجلس المقاطعة

وزراء  مجلس  قرار  من  الثانية  المادة 
يدير  أن  على  ينص  الموقتة  الحكومة 
عمداء  من  يتكون  مجلس  المقاطعة  شؤون 
المقاطعة،  نطاق  في  الواقعة  البلديات 
المجلس  ويعتبر  المقاطعة،  حاكم  ويرأسه 
واليته  ويباشر  بها،  إدارية  سلطة  أعلى 
تحت سلطة رئيس الحكومة وتحت اإلشراف 

المحلي. الحكم  لوزير  المباشر  والتوجيه 
مهام مجلس المقاطعة

مهام  القرار  من  الثالثة  المادة  وحددت 
سيعمل  بموجبها  التي  المقاطعة  مجلس 
إدارة  للدولة،  العامة  السياسة  حدود  »في 
على  العام  واإلشراف  المقاطعة،  شؤون 
على  وله  نطاقها،  داخل  واألعمال  المرافق 

الخصوص: وجه 
والتعليمات  التشريعات  تنفيذ   -1

سير  ومتابعة  المقاطعة  بشؤون  المتعلقة 
النافذة. للتشريعات  وفقًا  بها  العمل 

بالمقاطعة  التنمية  خطط  وضع   -2
ومتابعتها. تنفيذها  على  والعمل 

والعمل على  المقاطعة  ميزانية  إعداد   -3
تنفيذها.

4- اإلشراف على تنفيذ السياسات العامة 
على  والعمل  واللوائح،  القوانين  وتنفيذ 
األموال  وحماية  والحريات  الحقوق  صيانة 

والممتلكات.
ومديري  الشرطة  قائد  تعيين   -5

بالمقاطعة. المديريات 
أخرى  مقاطعات  مع  االشتراك  اقتراح   -6
في إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى.

اختصاصات حاكم المقاطعة
أن  القرار  من  الرابعة  المادة  وأكدت 
الحكومة  عن  ممثل  هو  المقاطعة  حاكم 
عن  المسؤول  وهو  قبلها،  من  ومفوض 
والتعليمات  والقرارات  السياسات  تنفيذ 
المقاطعة  ومجلس  الحكومة  تصدرها  التي 
وله  بها،  المفوض  االختصاصات  حدود  في 
التنمية  بتحقيق  الكفيلة  البرامج  يقترح  أن 
بالمقاطعة،  واالجتماعية  االقتصادية 
ديوان  على  المباشر  اإلشراف  سلطة  وله 
وجه  على  وله  ومديرياتها،  المقاطعة 

الخصوص ما يلي:
واقتراح  والقرارات  القوانين  تنفيذ   -1

تعديلها.
والمنشورات  القرارات  إصدار   -2
في  بالمقاطعة  للعمل  الالزمة  والتعميمات 

القرار. المحدد بهذا  التفويض  حدود 
مع  عالقاتها  في  المقاطعة  تمثيل   -3

القضاء. وأمام  الغير 
والمكاتب  اإلدارات  مديري  تكليف   -4

المقاطعة. بديوان 
للموظفين  الوظيفية  الشؤون  تولي   -5
الالزمة  القرارات  وإصدار  بالمقاطعة 

بشأنها.

6- إحالة التقارير والميزانيات والحسابات 
ومكوناتها. للمقاطعة  الختامية 

المؤتمرات  في  المقاطعة  تمثيل   -7
الندوات  في  واالشتراك  الداخلية، 
تجريها  التي  والدراسات  والمناقشات 

الحكومة.
العامة  المرافق  على  العام  اإلشراف   -8

بالمقاطعة.

9- إحالة صور من قراراته وقرارات مجلس 
إلى  المجلس  اجتماعات  ومحاضر  المقاطعة 
من  أيام  عشرة  خالل  المحلي  الحكم  وزير 
الوزراء  يفوض  أن  ويجوز  صدورها.  تاريخ 
غير  اختصاصاتهم  ببعض  المقاطعة  حاكم 

القرار. بهذا  عليها  المنصوص 
فتنص  القرار،  من  الخامسة  المادة  أما 
من  بقرار  المقاطعة  حاكم  »يكلف  أن  على 
من  عرض  على  بناء  الوزراء  مجلس  رئيس 
المادة  تحظر  فيما  المحلي«.  الحكم  وزير 
»ممارسة  المقاطعة  حاكم  على  السادسة 
السياسية  بالشؤون  المتعلقة  األعمال 
بموجب  المنظمة  المحلية  الشؤون  وأيضًا 
لسنة   59 رقم  المحلية  اإلدارة  قانون 

.»2012
التقسيم الجديد.. واالنتخابات

المحلي  الحكم  وزير  قال  جهته،  من 
بدر  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
المقاطعات  نظام  إن  التومي،  الدين 
االنتخابات  إجراء  في  مساعدًا  يكون  قد 
بنظام  المقبل  يونيو  في  البرلمانية 
أحد  في  العملية  تعثرت  حال  في  المراحل 

المواقع.
جرت  القرار  إن  قال  التومي  الوزير 
في  الوزراء  لمجلس  اجتماع  في  مناقشته 
الخطوة  تلك  إرجاء  تم  لكن   ،2021 مارس 
النظام  أن  إلى  الفتًا  البلديات،  تفعيل  لحين 
اختصاص  من  ينتقص  ال  المستحدث 

التي تديرها. المشروعات  أو  البلديات 
الدبيبة،  حكومة  في  المحلي  الحكم  وزير 
منصة  نشرته  صحفي  مؤتمر  في  أشار 
أن  إلى  »فيسبوك«،  على  »حكومتنا« 
 11 تتبع  سوف  المستحدثة  المقاطعات 
مديرية تتمتع بكافة صالحيات الوزارات في 
المواطن  يعد  متابعًا: »لم  المقاطعة،  نطاق 
الوزارات،  إلى  الذهاب  إلى  حاجة  في 
له  ستقدم  مقاطعته  نطاق  في  فالمديريات 

الخدمات«.
نظام يمنع التهميش

الجديد  النظام  أن  أوضح  التومي  الوزير 

التهميش«،  لمنع  المرحلة  طبيعة  »يلبي 
نطاق  في  محددة  منطقة  »كل  أن  ذلك 
بشكل  ميزانيتها  تناقش  سوف  مقاطعة 
مثااًل  ضاربًا  مقاطعتها«،  نطاق  في  مباشر 
المقاطعة هي  بنطاق  التعليم  »مديرية  بأن 
التي ستكون مسؤولة عن توريد مستلزمات 

التعليمية«. العملية 
رئيس  طرح  الماضي،  فبراير   21 وفي 
تقضي  مبادرة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
يونيو  في  االنتخابية  العملية  بتنفيذ 
تسليم  نفسه  الوقت  في  رافضًا  المقبل، 
اجراء  بعد  إال  بديلة  حكومة  ألي  السلطة 

البرلمانية. االنتخابات 
العهد الملكي.. وما بعده

مقسمة  ليبيا  كانت  الملكي،  العهد  وفي 
محافظات:  وهي  محافظات،   10 إلى 
وأوباري  والخمس  األخضر  والجبل  طرابلس 
الغربي  والجبل  ودرنة  وبنغازي  والزاوية 
ومصراتة وسبها. وكانت كل محافظة تضم 

البلديات. عددًا من 
تغيير  جرى  السابق،  النظام  عهد  وفي 
ليبيا  مناطق  وتقسيم  البلديات  مسمى 
نظام  ألغي  ثم  »الشعبيات«،  من  عدد  إلى 
 ،2011 العام  فبراير  بعد  »الشعبيات« 
نظام  فأعيد  القذافي،  نظام  وسقوط 
المحلية  المستويات  تتبعها  التي  البلديات، 
يتم  لم  حين  في  المحالت،  وهي  األصغر، 

المحافظات. نظام  تفعيل 
التي  الليبي  الدستور  مسودة  أن  يذكر 
في  نصت   ،2016 العام  في  إنجازها  جرى 
المحلي،  بالحكم  الخاص  السادس  الباب 
المتعلقة   154 المادة  على عدة مواد، منها 
»يقوم  على:  وتنص  الالمركزية،  بترسيخ 
الالمركزية  أساس  على  المحلي  الحكم 
إطار  في  بدعمها  الدولة  وتلتزم  الموسعة، 

البالد«. وحدة 
مستويات  فشملت   155 المادة  أما 
على  ونصت  المحلي،  الحكم  ومعايير 
وبلديات  محافظات  إلى  الدولة  »تقسم 
والموازنة  الوطني  األمن  مقتضيات  وفق 
والتواصل  والمساحة،  السكان  معايير  بين 
االجتماعية  العدالة  ولوازم  الجغرافي 
والعوامل  المجتمعي  والوئام  والسلم 
التنمية،  ومتطلبات  والتاريخية،  االقتصادية 
إنشاء  الكفاءة والفاعلية. ويجوز  وبما يراعي 
المصلحة  اقتضت  إذا  أخرى  إدارية  وحدات 

القانون«. يبينه  العامة وفق ما 
وحدات  استقاللية   156 المادة  وتناولت 
الحكم المحلي، وتنص على: »تتمتع وحدات 
االعتبارية  بالشخصية  المحلي  الحكم 
واالستقالل اإلداري والمالي. وتدار المصالح 

الحر«. التدبير  مبدأ  المحلية وفق 
تشكيل  إلى   157 المادة  وتطرقت 
ونصت  والبلديات،  المحافظات  مجالس 
المحافظات  مجالس  اختيار  »يتم  على: 
السري  الحر  العام  باالنتخاب  والبلديات 
مجلس  تشكيل  في  ويراعى  المباشر، 
في  الواقعة  البلديات  تمثيل  المحافظة 

القانون«. نطاقها. وذلك وفق ما ينظمه 

مصير التقسيم اإلداري الجديد للبالد
طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات 2 مارس 2022

● خريطة المدن والمناطق في ليبيا

مجلس يدير شؤون المقاطعة 
يضم عمداء البلديات الواقعة 

في نطاقها ويرأسه حاكم

حاكم المقاطعة ممثل الحكومة ومسؤول 
عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات 

التي تصدرها مع مجلس المقاطعة

تقسيم ليبيا إلى 18 مقاطعة تتبع 11 مديرية تتمتع بصالحيات الوزارات.. وبدر الدين التومي: قد يساعد في إجراء االنتخابات البرلمانية يونيو المقبل.. ويمنع التهميش

أصدرته حكومة الدبيبة ..

انطلق  الطارئة،  والمشكالت  العراقيل  رغم 
التراب  كامل  في  الثاني  الدراسي  الفصل 
أيام  خمسة  بواقع  وذلك  األحد،  الليبي، 
أسبوعيًا، على ما أعلن وزير التربية والتعليم 
في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى 

المقريف.
مراقبة  اجتماع  خالل  قال  المقريف، 
التربية والتعليم في بلدية طبرق، إن الوزارة 
الخطة  بشأن  مالحظات  أية  لتلقي  مستعدة 
التي  الدراسية، متعهدًا بتجنب »اإلخفاقات« 
رُصدت خالل الفصل الدراسي الماضي، وفق 
ما نقلت عنه وزارة التربية والتعليم في بيان 

أصدرته السبت.
التحية  وجه  والتعليم  التربية  وزير 
ومديري  التعليم  ومراقبي  المعلمين  إلى 
المدارس، كما أشاد بالقطاع الخاص معتبرًا 

أنه »جزء ال يتجزأ« من العملية التعليمية.
السيئ  الطقس  من  موجة  وتسببت 
ورملية  ترابية  عواصف  هبوب  في  تمثلت 
الدراسة  تأجيل  في  الرؤية،  انعدام  إلى  أدت 
مدينة  في  وكذلك  الوشكة،  منطقة  في 

مصراتة.

تعويض مافات
المجلس  رئيس  طالب  جانبه،  من 
التربية  وزير  المنفي،  محمد  الرئاسي، 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتعليم 
موسى المقريف، بضرورة وضع آلية مناسبة 
من  المفقودة  الزمنية  المدة  لتعويض 
الذي فرضته  الدراسي، بسبب اإلغالق  العام 
إجراءات مجابهة فيروس »كورونا المستجد« 

لتعويض  وذلك  العام،  هذا  بداية  خالل 
علمي،  تحصيل  من  فقدوه  ما  عن  الطالب 
المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وفق 

الرئاسي.
المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب 
والمقريف،  المنفي  لقاء  إن  قال  الرئاسي، 
الذي عقد الثالثاء، بديوان المجلس الرئاسي 
مناقشة  خالله  جرت  طرابلس،  العاصمة  في 
وزارة  عمل  وآلية  التعليمية  العملية  سير 
تواجهها،  التي  والعراقيل  والتعليم،  التربية 
الجهود،  لتوحيد  والتنسيق  التعاون  إطار  في 

وإنجاح ملف التعليم.

جهود إنجاح العام الدراسي
االجتماع  أن  اإلعالمي  المكتب  وأضاف 

والتعليم  التربية  وزارة  جهود  استعرض 
وسبل  الحالي،  الدراسي  العام  إنجاح  في 
التعليمية،  العملية  تحتاجه  ما  كل  توفير 
كافة  إلى  االحتياجات  وصول  يضمن  بما 
مختلف  في  التعليمية  بالمراقبات  المدارس 

العملية  تطوير  على  والعمل  البالد،  أنحاء 
التعليمية، ورفع معدالت أداء المعلمين.

خالل  والتعليم  التربية  وزارة  واضطرت 
بسبب  الدراسة  تعطيل  إلى  السابقة  الفترة 
فيروس  تفشي  جراء  الوبائي  الوضع  تفاقم 
المدارس؛  من  عدد  في  المستجد«  »كورونا 
الطلبة  من  أعداد  إصابة  إلى  أدى  ما 

والعاملين وأعضاء هيئات التدريس.

المقريف بعد حكم البراءة
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في 
الوزير  مباشرة  الماضي،  قبل  األربعاء  بيان، 
موسى محمد المقريف عمله بديوان الوزارة 

بعد صدور حكم قضائي ببراءته وإطالقه.
طرابلس،  استئناف  محكمة  وقضت 

من  المقريف  ببراءة  الماضي،  اإلثنين 
التربية  وزارة  وأعربت  إليه.  الموجهة  التهم 
سعادتها  عن  سابق،  بيان  في  والتعليم 
في  التامة  »ثقتها  مؤكدة  الحكم،  لصدور 
وحسن  القضاء  ونزاهة  واستقاللية  مهنية 

للقانون«. تطبيقه 
النائب  مكتب  أعلن  ديسمبر،  ونهاية 
أزمة تأخر  المقريف على خلفية  العام، حبس 
فتح  إلى  الفتًا  المدرسي،  الكتاب  طباعة 
على  التعاقد  إجراءات  مالبسات  في  تحقيق 
طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من اإلدارة، 
توفيره  التي حالت دون  األسباب  واستيضاح 
المحددة  المواعيد  مع  تصطدم  ال  آجال  في 

لبداية السنة الدراسية وانتهائها.
المناهج  مركز  مدير  نائب  نفى  أن  وسبق 

وزارة  في  التربوية  والبحوث  التعليمية 
التعاقد  الوندي،  محمود  والتعليم،  التربية 
توفير  رغم  المدرسية،  الكتب  طباعة  على 
الحكومة المبالغ الالزمة لذلك، ووضعها في 
ومنحها  يونيو،  منذ  التعليم  وزارة  حسابات 

إذنًا بالتعاقد.
تصريح  في  ليعلن  المقريف  وسارع 
طباعة  تأخر  في  السبب  أن  تلفزيوني 
الميزانيات  تأخر  إلى  يرجع  المدرسي  الكتاب 
يصدر  أن  قبل  التعليم،  لوزارة  المخصصة 
لطباعة  سبتمبر  شهر  في  ماليًا  تفويضًا 

الكتاب المدرسي.
المقريف  اجتماع بعد عودته..  أول  في 

يناقش اإلفراجات المالية للمعلمين
وعودته  براءته  بعد  له  اجتماع  أول  وفي 
وزير  ناقش  بالوزارة،  عمله  مباشرة  إلى 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتعليم  التربية 
الخطة  ضبط  المقريف،  موسى  الموقتة 
وتسويات  المالية  واإلفراجات  الدراسية 

والمعلمين. الموظفين 
مندوبي  من  مجموعة  مع  الوزير  واجتمع 
وكيل  بحضور  ليبيا،  في  النقابات  ومديري 
الوزير،  المراقبات، ومستشار  الوزارة لشؤون 
وتطوير  للتدريب  العام  المركز  ومدير 
وتقييم  المتابعة  مكتب  ومدير  التعليم، 

األداء بالوزارة.
استهل  فقد  للوزارة،  سابق  بيان  وحسب 
على  الوزير  بتهنئة  »االجتماع  الحاضرون 
الدعوى  رفض  بعد  لعمله  وعودته  سالمته 
عدة  مناقشة  تتم  أن  قبل  ضده،  المقامة 
الدراسية  الخطة  ضبط  بينها  موضوعات، 
الموظفين  وتسويات  المالية  واإلفراجات 

والترتيبات«. والمعلمين 

املنفي يطالب وزير التربية والتعليم بتعويض »ما فات«

● المنفي والمقريف 22 مارس 2022 ● اجتماع وزير التعليم مع مندوبي و ُمديري الّنقابات في ليبيا

بعد انطالق الفصل الدراسي الثاني

طرابلس طبرق ـ القاهرة - فراس بن علي ـ الوسط

المقريف متعهداً بتجنب »اإلخفاقات«: مستعدون لتلقي أية مالحظات بشأن الخطة الدراسية

إشادة وزارية بالمعلمين 
ومراقبي التعليم ومديري 

المدارس وبالقطاع الخاص
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شهدت  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  ــدالع  ان فور 
أسعار  في  جنونيًا  البعض،  اعتبره  ارتفاعًا،  ليبيا 
السلع والمواد األساسية، ما دفع حكومة الوحدة 
محاولة  في  قرارات  اتخاذ  إلى  الموقتة  الوطنية 
الحتواء أزمة التضخم التي أرهقت جيوب الليبيين.

انعكاسات  أن  يرون  الليبية،  للسوق  متابعون 
أسعار  ــادة  زي في  واضحة  بــدت  التضخم  هــذا 
تضخمًا  شهدت  التي  األساسية  الغذائية  السلع 
السلع  مع  األوكرانية، وصلت  الحرب  منذ  مفاجئًا 
المستوردة إلى 60 %، والمحلية إلى 30 % وحسب 
ـ  الليبية  االقتصادية  الغرفة  رئيس  تقديرات 
الجراري، فإن نسبة  إبراهيم  المصرية في طبرق 
الجاري  مارس  في  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع 

بلغت 60 %، بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي.

صراع اجتماعي الطابع
رئيس المجلس االستشاري لمجلس العالقات 
يحذر  بوسزتاي،  فولفجانغ  الليبية،   - األميركية 
الطابع«  اجتماعي  »صــراع  نشوب  احتمال  من 
الحبوب واللحوم  ليبيا في ضوء تعثر واردات  في 
الكبيرة في أسعار  من روسيا وأوكرانيا، والزيادة 
من  خشيته  بوسزتاي  وأبدى  األساسية.  المواد 
قلة االهتمام الدولي بليبيا خالل األشهر األخيرة، 
إلى  أوكرانيا، منبهًا  الحرب في  اندالع  خاصة مع 
مرور البالد بـ»مرحلة حرجة« حاليًا بعد تعذر إجراء 
نقل  ما  حسب  الماضي،  ديسمبر  في  االنتخابات 

عنه موقع »العين« اإلماراتي اإلخباري.
المتحدة  األمم  مقرر  حذر  الماضي،  واألحــد 
الغذاء، مايكل فخري،  بالحق في  المعني  الخاص 
من االعتماد المفرط لعدة دول، بما فيها ليبيا، 

»ساتشي«  ــصــادرات  ال ائتمان  وكالة  ربطت 
شهدتها  التي  األحداث  بين  لألبحاث،  اإليطالية 
في  األمنية  والتوترات  الماضية،  السنوات  ليبيا 
خمسة  وقوع  وآخرها  الصحراء،  جنوب  أفريقيا 
المنطقة، خالل  انقالبات عسكرية في دول هذه 
سلطت  الوكالة  الماضية.  شهرًا  عشر  االثنى 
الضوء على ظاهرة االنقالبات العسكرية األفريقية 
والتوتر في منطقة الساحل، في تقرير لها حمل 
والجيوسياسية عهد جديد  اإلرهاب  عنوان »بين 
من عدم االستقرار يضرب منطقة الساحل«؛ حيث 
والمخاطر  السياسية  التداعيات  تكون  أن  رجحت 

االقتصادية وخيمة على المنطقة.
جذور  فإن   ، االيطالية  الوكالة  تقرير  وحسب 
إلى  يعود  المنطقة  في  األمنية  البيئة  تدهور 
 2011 العام  في  الناتو  وتدخل  ليبيا،  في  الحرب 

حسب ما نقلت وكالة »نوفا« لألنباء اإليطالية.
ليبيا  من  األسلحة  تهريب  أن  التقرير  وأضاف 
أدى إلى ظهور سلسلة من التنظيمات اإلرهابية 
المنتسبة إلى »القاعدة« وتنظيم »داعش«، التي 
صفوفها  تشكيل  على  تدريجي  بشكل  عملت 
أخطر  من  واحدة  وإنشاء  العمل  مجال  لتوسيع 
حاالت الطوارئ اإلنسانية، حيث يوجد 410 آالف 
الجئ بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأكثر من 
مليوني نازح داخلي؛ وأكثر من 850 هجومًا على 

أهداف مدنية في العام 2021 وحده.
تنشد  الجديدة  العسكرية  األنظمة 

التعاون مع الصين وروسيا
وقال التقرير أنه »بمعزل عن المجتمع الدولي، 
فإن المجالس العسكرية المشكلة حديثًا في دول 

أن  متوقعًا  ــي،  واألوكــران الروسي  القمح  على 
تتسبب الحرب في »معدالت جوع شديدة«. لكن 
صندوق موازنة األسعار، وعلى لسان رئيسه جمال 
الشيباني، يقول إن الزيادات التي شهدتها السلع 
األساسية خالل الفترة الماضية مفتعلة من قبل 
من سماهم »لوبي التجار«، مشيرًا إلى »أن كافة 
العالمية  األحداث  قبل  ليبيا  في  متواجدة  السلع 
على  األرباح  وتحقيق  »االستغالل  لكن  األخيرة، 

حساب المواطن وراء ارتفاع األسعار«.

صندوق موازنة األسعار
األسعار، محافظ  وحمل مدير صندوق موازنة 
مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المسؤولية 
الصندوق من  األزمة؛ بسبب قراره منع  عن تلك 
التوريد وحجب المبالغ عنه، مطالبًا بضرورة إعادة 

جنوب الصحراء، تتطلع بشكل متزايد إلى توطيد 
التعاون مع كل من موسكو وبكين لسد النقص 
والمالي  العسكري  الدعم  وضمان  الشرعية،  في 
الضروري، على حساب العالقات مع الغرب، وطرد 
على  مثال  أبرز  هو  مالي  في  الفرنسي  السفير 
االئتمان«،  »مخاطر  وكالة  ووفق  االتجاه«.  هذا 
فرضتها  التي  األخرى  والتدابير  العقوبات  فإن 
أفريقيا،  غــرب  ــدول  ل االقتصادية  المجموعة 
هذا  دفعت  قد  المالي،  العسكري  المجلس  على 
السندات  على  المدفوعات  تعليق  إلى  المجلس 
التخلف عن سداد  المحلية، مع  بالعملة  الصادرة 

التزامات بما مجموعه 40 مليون دوالر.
سيضيف  »كما  اإليطالية:  الوكالة  وأضافت 
المصدر  تمثل  التي  المساعدات،  قروض  تعليق 
دول  في  الموازنة  عجز  لتمويل  اآلخر  الرئيسي 

دوره  يؤدي  لكي  األسعار  موازنة  تفعيل صندوق 
ذلك  على  مدلاًل  للمواطنين«،  غذائية  كـ»سلة 
حتى  واحدة،  الموردة  الجهة  تكون  أن  بضرورة 
تكون األسعار موحدة، خاصة أن »كل شخص في 
الخاص يورد بطريقته حاليًا«، وذلك في  القطاع 
تصريحات ببرنامج »نسخة إلى الرأي العام« على 

.»WTV« قناة الوسط
حكومية  تحركات  هناك  كانت  المقابل،  في 
األســواق  ضــرب  الــذي  التضخم  موجة  الحتواء 
والتجارة  االقتصاد  وزير  توصية  ومنها  الليبية، 
الحويح  محمد  الوطنية  ــدة  ــوح ال بحكومة 
بتخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد وفقًا للرقم 
المعيشة،  غالء  لمواجهة  أسرة  كل  في  الوطني 
غالء  قيمة  دفع  ضــرورة  إلى  الحويج  دعا  أيضًا 
المعيشة لمتدني الدخل وفق القانون رقم »27« 
لسنة 2011، وهو حل موقت لمدة ثالثاة أشهر 
إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة األسعار. بل 
وبحث االستعانة بجهاز األمن الداخلي في ضبط 
مع  لقاء  األسعار، خالل  ومراقبة  المحلية،  السوق 

رئيس الجهاز، السبت الماضي.

ديوان الحبوب الليبي
الحويج الذي قال إن مخزون القمح يكفي لثالثة 
داعيًا  للحبوب،  ديوان  إنشاء  أيضًا  اقترح  أشهر، 
إلى أن يقوم تجار السلع األساسية بتوفير مخزون 
سلعي ال يقل عن ثالثة أشهر لكل سلعة يتاجرون 
العشرة األولى  البلدان  ليبيا ضمن  بها. وتصنف 
التي اشترت معظم الحبوب األوكرانية في العام 
2020، وأبرز الدول المستوردة هي على الترتيب: 
إندونيسيا  دوالر(،  مليار   1.12( مصر  الصين، 
دوالر(،  مليون   473( وتركيا  وهولندا  وإسبانيا 
وكوريا  بنغالديش  دوالر(،  مليون   347( تونس 

الجنوبية وليبيا )265 مليون دوالر(.

العامة«.  المالية  على  الضغوط  مزيد  المنطقة، 
وحسب التقرير اإليطالي فإن »عواقب االستقطاب 
في  أفريقيا،  في  الدولية  التوازنات  في  المتزايد 
ضوء النزاع الروسي - األوكراني، إلى جانب تكثيف 
أنشطة حرب العصابات في مناطق جغرافية آمنة 
إلى  تشير  وتوغو(،  العاج  وساحل  )بنين  نسبيًا 
سياق من المخاطر السياسية في التدهور الكبير، 

وبالنسبة للمصدرين، يجب مراقبتها بعناية«.

»وباء انقالبات« في دول أفريقيا جنوب الصحراء
يذكر أن مالي شهدت في أغسطس من العام 
الغضب  الجيش  استغل  حيث  انقالبًا،   2020
البرلمانية، وفشل  االنتخابات  الشعبي من تزوير 
الحكومة في حماية شعبها من اإلرهاب، فاعتقل 
على  وأجــبــره  كيتا،  بوبكر  إبراهيم  الرئيس 

االستقالة عبر التلفزيون الحكومي.
ثم بعدها بعدة أشهر تعرضت مالي النقالب 
انقالبًا  تشاد  شهدت   ،2021 أبريل  وفي  ثانٍ، 
البالد  الذي حكم  الرئيس،  غير عادي عندما قتل 
لمدة ثالثة عقود، وتم تنصيب ابنه مكانه بسرعة 

بطريقة تنتهك الدستور.
محاولة  هناك  كانت   ،2021 مــارس  وفــي 
أطاح  سبتمبر  وفي  النيجر،  في  فاشلة  انقالب 
الرئيس،  غينيا  في  المستوى  رفيع  ضابط 
المكون  استولى  نفسه،  العام  من  أكتوبر  وفي 
واعتقل  السلطة،  على  السودان  في  العسكري 
بالوثيقة  العمل  وعطل  الحكومة،  رئيس 
بين  الحكم  تقاسم  على  تنص  التي  الدستورية 
المدنيين والعسكريين. واآلن يوجد في أفريقيا 
أفراد  يحكمهم  شخص  مليون   114 من  أكثر 
ما  قانوني،  غير  بشكل  السلطة  على  استولوا 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وصفه 

االنقالبات«. بـ»وباء  غوتيريس، 

طرابلس ـ القاهرة: الوسططرابلس ـ القاهرة - الوسط: عالء حمودة
● انقالب مالي العسكري )أرشيفية(● الغالء في ليبيا

فولفجانغ بوسزتاي: البالد تمر 
بمرحلة حرجة.. وتحذير من 

نشوب »صراع اجتماعي الطابع«

»ساتشي«: المجالس العسكرية 
األفريقية تتطلع إلى توطيد 

التعاون مع موسكو وبكين

مسؤول أممي: الحرب
في أوكرانيا ستؤدي إلى 
»معدالت جوع شديدة«

نحو 114 مليون شخص 
في القارة السمراء يحكمهم 
أفراد استولوا على السلطة

وكالة أبحاث إيطالية: زيادة بعض األسعار وصلت إلى 60 في المئة

األسلحة الليبية املهربة »غذت« 
االنقالبات والتوترات فى أفريقيا

الغالء يرهق الليبيني: اتهامات للتجار.. 
وتحركات حكومية لتخفيف املعاناة

تراجع إصابات »كورونا«.. واستقرار الوضع الوبائي

»كــورونــا  بفيروس  ــة  اإلصــاب مــعــدالت  واصــلــت 
مقارنة  األسبوع،  هذا  تراجعها  ليبيا  في  المستجد« 
اليومية،  اإلصابات  تتجاوز  ولم  السابق،  باألسبوع 
وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة األمراض، حاجز 

مئتي إصابة.

تباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة
وفي تقريره األسبوعي، الصادر السبت الماضي، 
تحسن  األمــراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
انتشار  سرعة  وتباطؤ  البالد،  في  الوبائي  الوضع 
الموجة الرابعة من فيروس »كورونا« في أنحاء ليبيا.

االنتشار  انخفاض  إلى  األسبوعي،  التقرير  وأشار 
واستقراره  األسبوع،  هذا  نهاية   0.63 إلى  الوبائي 
تحت 1 ألكثر من خمسة أسابيع متتالية، في إشارة 

إلى استقرار الوضع الوبائي.
الحاالت  التقرير نوه إلى استمرار انخفاض نسبة 
10 % تزامنًا مع انخفاض عدد  إلى  الموجبة وصواًل 
االختبارات، إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض. ولفت 

فقدان الشهية والوزن.طرابلس ـ القاهرة - الوسط
ضعف عام فى الجسم مع عسر هضم.

آالم  مع  مجهود  أي  بذل  عند  بالتعب  الشعور 
متفرقة فى أنحاء الجسم.

األعراض الرئوية
السعال المستمر يصحبه بعد فترة بلغم مخاطي، 

الذي يتحول إلى صديدي، وبعد فترة إلى دموي.
ضيق في التنفس وآالم في الصدر.

مريض الدرن الرئوي أكثر عرضة لإلصابة بنزالت 
البرد وااللتهاب الرئوي.

يمكن أن يصيب السل أجزاًء أخرى من الجسم، 
وعندما  الدماغ.  أو  الفقري  العمود  أو  الكلى  مثل 
العالمات  تختلف  الرئتين،  خارج  اإلصابة  تحدث 
 24 وخصص  المصاب.  للعضو  وفقًا  ــراض  واألع
السل،  لمكافحة  عالميًا  يومًا  عام  كل  من  مارس 
المسببة  الجرثومة  اكتشاف  ذكــرى  مع  تزامنًا 
للسل  العالمي  اليوم  إحياء  من  والهدف  للمرض، 
وعي  وزيادة  عليه  والقضاء  انتشاره  من  الحد  هو 
المرض،  هذا  خطورة  بمدى  والشعوب  المواطنين 

ولتكثيف الجهود للوقاية وإنهاء وبائه في العالم.

تعافى 488 ألفًا و407 حاالت، وجرى تسجيل 6389 
حالة وفاة بالمرض في انحاء البالد.

ما هو الدرن؟
من جهة أخرى، وتحت عنوان »ما هو الدرن«، نشر 
المركز الوطني لمكافحة األمراض، بعض المعلومات 
عن مرض الدرن أو السل. وقال المركز على صفحته 
في »فيسبوك«، األحد، إن الدرن هو مرض بكتيري 
معدٍ يصيب الرئة أو قد يصيب أجزاء أخرى من الجسم.

كيف تنتقل عدوى الدرن؟
المصاب  قيام  عند  وذلك  التنفس؛  طريق  عن 

بمرض الدرن بالعطس أو السعال أو الحديث.
بتناول  القيام  عند  وذلــك  الطعام؛  طريق  عن 
الطعام الخاص والمستخدم من قبل مريض الدرن.

باستعمال  القيام  عند  وذلك  اللمس؛  طريق  عن 
األدوات الخاصة بمريض الدرن.

األعراض العامة للدرن
ارتفاع درجة حرارة الجسم.

شعور المريض بالرعشة أو وجود عرق بالليل.

نمط  مع  تماشيًا   1.33 الوفيات  استقرار معدل  إلى 
انتشار الموجة الرابعة.

يذكر أن يوم الجمعة الماضي، شهد إعالن مدير 
السائح،  حيدر  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
»كورونا  لفيروس  الرابعة  الموجة  من  ليبيا  خروج 

المستجد«.
الموجة،  المناطق تخطت  السائح أعلن أن جميع 
المستوى  في  أي  زرقاء«،  كلها  ليبيا  »رجعت  قائاًل: 
صفحته  على  تدوينة  حسب  وذلك  األول،  الوبائي 
وضع  إلى  »رجعنا  وأضــاف:  »فيسبوك«.  موقع  في 
االستقرار الوبائي على كافة التراب الليبي.. لكن ال 

نستطيع القول إن كورونا انتهت«.
وجاءت األرقام الرسمية الصادرة من السبت إلى 

الثالثاء كالتالي:

السبت: 151 إصابة.. و6 وفيات
وفق ما أعلنه المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
إصابة  حالة   151 تسجيل  السبت  يوم  شهد  فقد 
و645  وفيات  ستة  إلى  إضافة  »كورونا«،  بفيروس 

حالة شفاء.
الحالة  لرصد  اليومي  بيانه  في  أوضح  المركز، 

الوبائية، أنه تسلم السبت، 1450 عينة للكشف عن 
الفيروس، حيث تبينت سلبية 1299 عينة، وإيجابية 
العينات  إجمالي  من   %  10.4 بنسبة  عينة،   151

المفحوصة.

األحد: 120 إصابة.. و3 وفيات
إصابة  حالة   120 تسجيل  األحــد،  يوم  وشهد 
و470  وفيات  ثالث  إلى  إضافة  »كورونا«،  بفيروس 

حالة شفاء.
وقال المركز الوطني لمكافحة األمراض، في بيان 
األحد  تسلم  إنه  الوبائية،  للحالة  اليومي  التحديث 
تبينت  حيث  الفيروس،  عن  للكشف  عينة   1283
سلبية 1163 عينة، وإيجابية 120 عينة، بنسبة 9.3 

% من إجمالي العينات المفحوصة.

اإلثنين:76 إصابة.. و5 وفيات
76 إصابة بفيروس  اإلثنين تسجيل  وشهد يوم 

»كورونا المستجد« في البالد، و112 حالة حرجة.
للشفاء  وتماثل  أشخاص،  خمسة  توفي  وفيما 
لمكافحة  الوطني  المركز  بيان  حسب  مصابًا،   367
األمراض، على صفحته في موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«، الثالثاء. وبلغت نسبة الحاالت الموجبة 
حيث  تحليلها،  جرى  عينة   966 إجمالي  من   %  7.8
الوفيات  حاالت  وجاءت  منها،   890 سلبية  ظهرت 

كلها في المنطقة الغربية.

الثالثاء: 85 إصابة.. و7 حاالت وفاة
إصابة   85 تسجيل  جرى  الثالثاء،  يوم  وخــالل 
بفيروس »كورونا المستجد« في البالد، و102 حالة 

حرجة.
تُوفي سبعة  278 مصابًا،  للشفاء  تماثل  وبينما 
المركز، على صفحته في موقع  آخرون، حسب بيان 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
وبلغت نسبة الحاالت الموجبة 8.6 % من إجمالي 
 898 تحليلها، حيث ظهرت سلبية  عينة جرى   983

منها.
ــوفــاة، بــواقــع ثــالث حــاالت  ــاالت ال وتــوزعــت ح
المنطقة  في  حاالت  وأربــع  الغربية،  المنطقة  في 

الشرقية.
وارتفع عدد الحاالت المصابة بفيروس »كورونا« 
ألف   501 إلى  الوباء،  ليبيا منذ ظهور  المسجلة في 
و296 حالة، منها 6 آالف و500 حالة نشطة، بينما 

حيدر السائح: »ليبيا رجعت كلها زرقاء«.. لكن الوباء لم ينتِه.. و»الوطني لمكافحة األمراض« يوضح أعراض الدرن وطرق انتقال العدوى

بعد خروج البالد من الموجة الرابعة

● نصائح بشأن الدرن● التطعيم ضد »كورونا« مستمر
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كابوس »الغزو الروسي« كابوس »الغزو الروسي« 
يشل غوتيريسيشل غوتيريس

المتحدة  لألمم  العام  األمين  كان   ،2020 مــارس  في 
جائحة  بداية  في  بقوة  وحاضرًا  ناشطًا  غوتيريس  أنطونيو 
أمام  اللعبة وعاجزًا  أنه خارج  يبدو  كوفيد19-، وبعد عامين 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
المتحدة–طلب عدم ذكر  األمم  كبير في  ويؤكد مسؤول 
لزم  وقد  جدًا«.  منزعج  أنه  برس«  »فرانس  اسمه–لوكالة 
أبواب  عند  الكثيف  الروسي  العسكري  االنتشار  مع  الصمت 
األمن  لمجلس  اجتماع طارئ  فبراير، خالل   23 في  أوكرانيا، 
في نيويورك توسل األمين العام لألمم المتحدة قائاًل »سيد 
الجلسة السريالية  بوتين ال تغزو« أوكرانيا. في نهاية هذه 
توسل  أوكرانيا  إلى  الروسية  الدبابات  خاللها  دخلت  التي 

مجددًا بالقول »سيد بوتين اسحب قواتك!«.
وأضاف المسؤول نفسه أن غوتيريس الذي يحتفل في 30 
أبريل بعيد ميالده الـ73 والذي كان أصاًل »متشائمًا جدًا« في 
نهاية 2021 بشأن مستقبل العالم، أصبح اليوم أكثر تشاؤمًا 
مع »حرب عبثية« في قلب القارة األوروبية التي يتحدر منها. 
الكشف عن هويته، إن »غوتيريس  ويقول سفير طلب عدم 

شديد التأثر بما يحصل. إنه كابوس بالنسبة له«.
الذي  المسؤول  فإن  الدبلوماسيين  من  عدد  وبحسب 
السنوات األربع من  المتحدة باالستمرار خالل  سمح »لألمم 

حكم ترامب« وكذلك خالل الجائحة، سارع إلى إدانة انتهاك 
القوة  »استخدام  يحظر  الذي  المتحدة  األمم  لميثاق  روسيا 
ضد وحدة أراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة« )المادة 
2(. وقال دبلوماسي لـ»فرانس برس« طلب عدم الكشف عن 
التحدث  عليه  أن  ترى  وأوكرانيا  البلطيق  »دول  إن  هويته، 

بلهجة أكثر حزمًا ووضوحًا«.
بفضل حجته القانونية خالل »تصويت تاريخي« في الثاني 
من مارس، دانت 141 دولة من أصل 193 دولة روسيا في 
قاعة  من  خروجه  ولدى  المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية 
ما  وكأن  يتأذى،  أن  دون  وسقط  غوتيريس  تعثر  المجلس 
حدث دليل على صعوبات ال يمكن تخطيها. والعقبة الرئيسية 
المتحدة  األمم  مع  اتصال  ألي  لبوتين  القاطع  الرفض  هي 
غوتيريس  من  أمتار  بعد  على  بوتين  كان  أوكرانيا.  بشأن 

لم  المسؤولين  لكن  األولمبياد  افتتاح  في بكين خالل حفل 
»بوتين  إن  نفسه  السفير  وقال  معروف.  غير  لسبب  يتحادثا 

غير مسرور« لرد فعله بشأن غزو أوكرانيا.
غوتيريس  يلزم  موسكو،  مع  االتصاالت  انقطاع  بعد 
الصمت مجددًا حتى وإن كلفه األمر التعرض لالنتقاد. وصرح 
»فلنأمل  برس«  لـ»فرانس  غوتيريس  من  المقربين  أحد 
وقال   ... الحرب  وقف  في  خارجي  حدث  يساهم  أن  بقوة« 
برتران بادي أستاذ العالقات الدولية في باريس ساخرًا »ماذا 
الفيلم؟«.  انتهاء  قبل  المتحدة  األمم  عام  أمين  استيقظ  لو 
وأضاف المؤرخ ستيفن شليزنغر في نيويورك في مقال نشر 
في موقع Passblue المتخصص في شؤون األمم المتحدة 
»أين غوتيريس؟«. وقال بأسف »حتى اآلن لم يحرز أي تقدم 

لوقف الحرب«.
مرة  تحادث  حين  في  أوكرانيا  إلى  التوجه  ينوي  هل 
واحدة فقط منذ الغزو في 24 فبراير مع الرئيس فولوديمير 
ستيفان  المتحدة  األمم  باسم  المتحدث  ورد  زيلينسكي؟. 
واألمانة  بمجمله  المتحدة  األمم  »نظام  إن  قائاًل  دوغاريك 
األول«.  الخط  في  هم  لها  التابعين  واألشخاص  العامة 
وأوضح لفرانس برس أن غوتيريس »ركز على الدبلوماسية 
العالم.  على  األزمــة«  هذه  وعواقب  اإلنسانية  والمساعدة 

وقال المسؤول الكبير إن غوتيريس »ليس شخصًا إيمائيًا«، 
مشددًا على صعوبة تفاعل أمين عام األمم المتحدة في نزاع 
والواليات  روسيا  الرئيسيتين،  العسكريتين  القوتين  بين 

المتحدة.
فتح  إعــادة  الضروري  من  سيكون  »عندما  سفير  وقــال 
قنوات الحوار وإيجاد حل سيتمكن األمين العام من لعب دور 
إعادة تعريف  الفرصة منذ اآلن في  الوسيط«. كما أن لديه 

النظام العالمي.
وقال أشيش برادان من مجموعة األزمات الدولية إنه بعد 
المتحدة– األمم  العالمي–وخاصة  النظام  »سيواجه  الحرب 
أسئلة جدية حول ما إذا كان سيظل مناسبًا للغاية التي أسس 
مجلس  على  »التداعيات  فإن  قوله،  حد  وعلى  أجلها«.  من 
األمن على سبيل المثال قد تكون خطيرة للغاية« إذا استمر 

المأزق القائم فيه.
وفي خطاب ألقاه في 10 مارس، أقر غوتيريس بأن الحرب 
في أوكرانيا تعيد العالم »إلى الوعد التأسيسي لميثاق األمم 
المتحدة: حماية األجيال الصاعدة من ويالت الحرب«. وحذر 
لتحسين  به  القيام  يجب  العمل  من  الكثير  »هناك  أن  من 
الحوكمة العالمية« و»إذا لم نتحرك فقد يرغم أوالدنا أو ربما 

أوالدهم على إعادة بناء النظام العالمي غداة كارثة«.

 »سيد بوتني ال تغزو«..

مؤرخ: أين األمني العام؟.. حتى اآلن لم يحرز أي تقدم لوقف الحرب
أكثر تشاؤماً.. غوتيريس تعثرت قدماه 

لدى خروجه من قاعة مجلس األمن

● غوتيريس

زيلينسكي يتاجر بـ »الهولوكست«

منذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا قبل أكثر من أسبوع، 
حاول الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الذي 
تحول إلى زعيم في زمن الحرب حشد الدعم لبلده 
من خالل منشورات على وسائل التواصل االجتماعي 
تثير استعطاف اليهود، مشتملة بعضها على إشارات 

صريحة لديانته اليهودية.
وحضّ الرئيس األوكراني زيلينسكي في منشور 
له باللغة العبرية على وسائل التواصل االجتماعي، 
اليهود في جميع أنحاء العالم على رفع الصوت ضد 
الغزو الروسي لبالده، مركزًا على انتمائه إلى الدين 
اليهودي لحشد الدعم. وسبق لزيلينسكي البالغ من 
العمر 44 عامًا أن صرح بأنه يعتبر أن الدين مسألة 
في  »تايمز«  موقع  مع  مقابلة  في  وقال  شخصية، 
2020، إنه نشأ »بتربية يهودية عادية«، مشيرًا إلى 
أن »معظم العائالت اليهودية في االتحاد السوفيتي 
لم تكن متدينة«. وخالل حملته الرئاسية قبل ثالث 
في  العشرون«  »الجزء  بأنه  إيمانه  وصف  سنوات، 
أولويات حياته. لكن، وبعد هجوم صاروخي روسي 
القريب  كييف  في  التلفزيون  برج  األربعاء  استهدف 
من موقع بابي يار الذي شهد مذبحة لليهود على 
كتب  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  النازيين  أيدي 
له  أن  بالعبرية،  »تيلغرام«  موقع  على  زيلينسكي 

عائلة في إسرائيل وأنه زار إسرائيل مرات عدة.
أال  العالم.  يهود  جميع  اآلن  أخاطب  »أنا  وقال 
أال  جدًا  المهم  من  السبب،  لهذا  يحدث؟  ما  ترون 
اآلن«.  الصمت  العالم  حول  اليهود  ماليين  يلزم 
وأضاف »النازية ولدت وسط الصمت. لذلك ارفعوا 
حيال  الصوت  ارفعوا  المدنيين.  قتل  حيال  الصوت 

قتل األوكرانيين«.
قال  الماضي،  الخميس  صحفي  مؤتمر  وخالل 
ألشخاص  الجميلة  »للصورة  ممتن  إنه  زيلينسكي 

المبكى«  حائط  عند  أوكرانيا  بعلم  أنفسهم  لفوا 
في القدس، وهو الموقع الذي يعتبره اليهود أقدس 
مكان في العالم ويؤدون الصالة فيه. لكن زيلينسكي 
أضاف، وفقًا لتقارير عديدة، أنه ال يشعر »أن الحكومة 

اإلسرائيلية لّفت نفسها بالعلم األوكراني«.
تبدو  األلماني،  فيلة«  »دويتشة  موقع  وحسب 
الدعم  لحشد  واضحة  محاولة  المنشورات  تلك 
داخل  وخصوصًا  اليهود  بين  األوكرانية  للقضية 
بينيت  نفتالي  الــوزراء  رئيس  تجنب  حيث  إسرائيل 
على  للحفاظ  سعيًا  لروسيا،  قوية  بإدانات  اإلدالء 
وتحدثت  موسكو.  مع  الحساسة  األمنية  العالقات 
تقارير إعالمية عن رفض إسرائيل إرسال مساعدات 
عسكرية إلى أوكرانيا على الرغم من طلبات عديدة 

من كييف.
حكومة  في  بـــارزون  وزراء  نفسه،  الوقت  في 
الخطاب  في  ورد  ما  انتقدوا  اإلسرائيلي  االحتالل 
زيلينسكي  فالديمير  األوكراني  الرئيس  ألقاه  الذي 
»المحرقة«.  بشأن  الكنيست  أعضاء  أمام  بُعد  عن 
وأفادت قناة »كان« اإلسرائيلية الرسمية، بأن وزراء، 

ما  زيلنيسكي  مقارنة  اعتبروا  أسماءهم،  تذكر  لم 
يحدث في بالده اآلن، بالمحارق النازية ضد اليهود 
»أمر  )الهولوكوست(،  الثانية  العالمية  الحرب  إبان 
الجميع  ألن  التاريخ،  »تزييف  إلى  ودعوة  شائن«، 
يعلم دور أوكرانيا )في الهولوكوست(«. فيما ذكرت 
كبار  وزراء  »انتقد  أحــرونــوت«:  »يديعوت  جريدة 
وأعضاء في الكنيست المقارنة التي أجراها زيلينسكي 
قائلين:  والهولوكوست،  أوكرانيا  في  الحرب  بين 
»المقارنة شائنة. كما أنه طمس دور بالده في قتل 
المحاضرة  األستاذة  موريس،  ليزا  وترى  اليهود«. 
في قسم الدراسات الكالسيكية في جامعة بار إيالن 
يندرج  زيلينسكي  موقف  أن  أبيب،  تل  من  بالقرب 
أيضًا في إطار تقليد يهودي آخر. وتقول »لدينا تقليد 
في  الصغير  الرجل  هذا  دائما  نحن  وجالوت:  داود 
»تلغراف«  وكالة  وذكرت  الضخم«.  الرجل  مواجهة 
عام  مئة  قبل  أنشئت  التي  اليهودية  اإلخبارية 
لتغطي الشؤون اليهودية، هذا األسبوع، أن »قيادة 
زيلينسكي تجد صدى... لدى اليهود في جميع أنحاء 
العالم«، مستشهدة بمجموعة متنوعة من الكتّاب 
الروسي.  الجيش  تحديه  يحييون  الذين  اليهود 
في  كرابابل  مولي  البارزة  والفنانة  الكاتبة  وكتبت 
تغريدة على حسابها على »تويتر«، »كيهودية من 
المستحيل أال أشعر بالفخر بشجاعة وكرامة وصالبة 

زيلينسكي في هذا الوقت«.
ووصل ما يقارب 14 ألف أوكراني إلى »إسرائيل« 
منذ بدء األزمة األوكرانية. وتوقعت السلطات وصول 
أوكرانيا  من  يهودي  أصل  من  شخص  ألف   100
على  الحصول  المهاجرين  لهؤالء  ويحق  وروسيا. 
»قانون  يسمى  ما  بموجب  اإلسرائيلية  الجنسية 
إسرائيل  في  االستقرار  إلى  يسعون  وقد  العودة« 

بسبب النزاع.

صمت حكومة االحتالل

 ● فولودميير زيلينسكي

 ● جنود سوريون وروس أثناء مسيرة استعدادا الستعراض عسكري في قاعدة جوية سورية، مايو 2016. )اإلنترنت(

تقارير إعالمية: إسرائيل رفضت إرسال 
مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

وزراء إسرائيليون لـ»زيلينسكي«: الجميع 
يعلم دور أوكرانيا في »الهولوكوست«

مقاتلون سوريون: ننتظر أوامر األسد وبوتني
قال قائدان من قوات سورية شبه عسكرية إن 
بعض مقاتليهم قالوا إنهم مستعدون للقتال في 
أوكرانيا في صفوف قوات روسيا حليفتهم لكنهم 

لم يتلقوا األوامر بعد للذهاب إلى هناك.
وقال نابل عبداهلل أحد قادة قوات الدفاع الوطني 
في اتصال هاتفي مع »رويترز« من مدينة السقيلبية 
حرب  في  خبرته  الستغالل  مستعد  إنه  السورية 
المدن التي اكتسبها في الحرب السورية لمساندة 
روسيا. وقال عبداهلل يوم 14 مارس بعد أربعة أيام 
من إعطاء الرئيس الروسي فالديمير بوتين الضوء 
األخضر لنحو 16 ألف متطوع من الشرق األوسط 
للقتال في أوكرانيا »لما تيجي توجيهات من القيادة 
السورية الحكيمة والروسية جاهزين لخوض هذه 
الحرب المحقة«. وأضاف »إحنا ال نخشى هذه الحرب 
أبدا ومتجهزين لها بس تجينا توجيهات رح نطلع 
نوريهم شغالت لسه ما شافوها... من طرق قتال 
الشوارع وطرق الحرب اللي هزمنا فيها اإلرهابيين 

في سورية«.
التعليق لوزارة  الكرملين طلب »رويترز«  وأحال 
طلب  على  ترد  لم  الــوزارة  لكن  الروسية،  الدفاع 
إصدار  تعتزم  سورية  كانت  إذا  ما  على  التعليق 
توجيهات لمقاتلي قوات الدفاع الوطني باالنتشار 
أو ما إذا كان أي من أفراد هذه القوات قد تم نشره 
أسئلة  رد على  أي  تتلق »رويترز«  لم  بالفعل. كما 
أرسلتها لوزارة اإلعالم السورية وللجيش عبر وزارة 
اإلعالم بهذا الخصوص. وسورية هي أقرب حليف 
لروسيا في الشرق األوسط وكان تدخل موسكو في 
مساعدة  في  حاسمًا   2015 العام  السورية  الحرب 
المعارضة  قوات  األسد على هزيمة  الرئيس بشار 

في جيوب في مختلف أرجاء البالد.
وانبثقت قوات الدفاع الوطني عن قوات الجيش 
بدايات  في  األسد  بشار  للرئيس  التابع  السوري 
في  روسي،  جوي  بدعم  وقاتلت،  السورية  الحرب 
هجمات الستعادة بعض الجيوب التي كانت تسيطر 
عليها المعارضة. ويقول خبراء في الشؤون السورية 
إن القوات، التي تفككت بدرجة كبيرة اآلن، قوامها 
الروسي  للتجنيد  كبير  عدد  وهو  اآلالف  عشرات 

المحتمل إذا طال أمد الحرب الدائرة في أوكرانيا.
هو  الوطني  الدفاع  قــوات  من  آخر  قائد  قال 
إن  لـ»رويترز«  محردة  بلدة  من  الوكيل  سيمون 
أسمائهم  إدراج  يريدون  مواطنيه  من  الكثيرين 
الروس لكنهم لم  لالنضمام »ألشقائنا وحلفائنا« 

يتلقوا توجيهات من القيادة بعد. وأضاف الوكيل 
الذي حصل على وسام من روسيا وتضم صفحته 
على »فيسبوك« صورًا لتجمعات بكنيسة ومقاتلين 
قاتلت  مساعدة  قوات  إنهم  ولألسد  التمويه  بزي 
وسحقت  الروس  الحلفاء  ومع  الجيش  جانب  إلى 

»اإلرهابيين« الذين شنوا الحرب في سورية.
وقال بوتين يوم 11 مارس في اجتماع لمجلس 
الشرق  من  أشخاص  أراد  إذا  إنه  الروسي  األمن 
وليس  برضاهم  أوكرانيا  إلى  الحضور  األوســط 
مقابل المال فإن روسيا ستساعدهم »في الوصول 
القتال«. وجاءت تصريحات بوتين بعد  إلى ساحة 
أكثر  الثالث من مارس أن  أوكرانيا يوم  أعلنت  أن 
في  للقتال  تطوعوا  قد  أجنبي  مقاتل  ألف   16 من 
من  فيلقًا  أوكرانيا  وشكلت  روسيا.  ضد  صفوفها 

المقاتلين األجانب.
البحرية  بمشاة  الجنرال  قال  واشنطن  وفي 
األميركية فرنك مكنزي قائد القيادة المركزية التي 
القوات األميركية في الشرق األوسط  تشرف على 
في جلسة استماع لمجلس الشيوخ يوم 15 مارس 
إلى  الوصول  يحاولون  الذين  السوريين  عدد  إن 
خارج  أن  »نعتقد  وأضــاف  هزياًل.  يبدو  أوكرانيا 
من  للغاية،  قليلة  قليلة،  مجموعات  هناك  سورية 
الناس تحاول شق طريقها إلى أوكرانيا... في الوقت 

الراهن هي أعداد هزيلة للغاية«.
صلة  على  ــارزان  ب إقليميان  مسؤوالن  وقــال 
وثيقة بالحكومة السورية وثالثة مصادر مقربة من 
الجيش السوري لـ»رويترز« إن روسيا كانت تسعى 
سورية  من  قتالية  خبرة  لديهم  مقاتلين  لجلب 
بشرط  تحدثت  التي  المصادر  وأضافت  ألوكرانيا. 
عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع 
الجوية  قاعدة حميميم  تقاد من  الجهود  أن هذه 

الروسية في الالذقية.
أسئلة  على  الروسية  الدفاع  وزارة  ترد  ولم 
رويترز عما إذا كانت روايات المصادر دقيقة بشأن 
من يقوم بالتجنيد أو كيف يمضي. ولم ترد وزارة 
لتقييم  »رويــتــرز«  طلب  على  السورية  ــالم  اإلع

حكومي لمسار جهود التجنيد الروسية.
الدفاع  بـــوزارة  المخابرات  مــســؤول  وقـــال 
المخابرات  إن  ردًا على أسئلة »رويترز«  األوكرانية 
أرسلوا  المرتزقة  من   150 أن  ذكرت  األوكرانية 
إلى روسيا  الجوية في سورية  من قاعدة حميميم 
يوم 15 مارس للمشاركة في أعمال عسكرية ضد 

أوكرانيا. وأضافت أن 30 مقاتاًل عادوا إلى القاعدة 
من روسيا »بعد إصابتهم في قتال مع المدافعين 

عن أوكرانيا«.
إن  األوكرانية  العسكرية  المخابرات  وقالت 
المجندين وعدوا بأنهم سيكلفون فقط بأدوار إقرار 
النظام في األراضي المحتلة لكن معلومات ترددت 
في الفترة األخيرة بين المرتزقة بشأن المشاركة 
الجيش  العسكرية ضد  األعمال  بشكل مباشر في 
األوكراني. ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية أو وزارة 

اإلعالم السورية على رواية المخابرات األوكرانية.
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  قال 
في تسجيل مصور صدر يوم 11 مارس إن أوكرانيا 
تجلب  الروسية  القوات  أن  عن  معلومات  »لديها 
مرتزقة من دول مختلفة« وحذر من أن »أي شخص 
يحاول االنضمام للمحتل على األراضي األوكرانية... 
حياتك«.  في  تتخذه  ــرار  ق ــوأ  أس ذلــك  سيكون 
الرواتب  إن  البارزان  اإلقليميان  المسؤوالن  وقال 
ألف  مبلغ  حول  تدور  العادي  للمجند  المعروضة 
دوالر شهريًا أي أكثر بنحو 30 مرة من أجر المجند 
فتصل  الخبرة  ذوي  من  المقاتلون  أما  السوري. 

أجورهم إلى ألفي دوالر شهريًا.
ومقره  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وقال 
لندن الذي يورد أخبارًا عن سورية من مصادر من 
كل أطراف الصراع إن األجر الشهري المطروح ألف 
يورو باإلضافة إلى مكافأة قدرها سبعة آالف يورو 
لمن يصاب و15 ألف يورو ألسر من يقتل. ونسب 
الجيش  من  لمصادر  المعلومات  هذه  المرصد 

السوري. وأضاف أنه لم يتم إبرام أي عقود.
الدفاع  بقوات  القائد  الوكيل  سيمون  ورد 
أجور  تلقي  عن  »رويترز«  من  سؤال  على  الوطني 
شهرية نافيًا ذلك وقال إنهم متطوعون للقتال في 
قضية عادلة. ولم يتسن لـ»رويترز« التحقق بشكل 
مستقل من تفاصيل المكافآت المالية التي أوردها 

المرصد السوري والمسؤوالن اإلقليميان.
يوم  ــروســي  ال األمــن  مجلس  اجتماع  ــي  وف
إن  شويغو  سيرجي  الدفاع  وزير  قال  مــارس،   11
المتطوعين من الشرق األوسط مستعدون للقتال 
إقليم  المدعومة من روسيا في  القوات  إلى جانب 
وأضاف  أوكرانيا.  شرق  في  االنفصالي  دونباس 
فيما بدا أنه إشارة للحرب السورية »العديد منهم 
في  داعش(  )تنظيم  قتال  في  ساعدوا  نعرفهم... 

أصعب األوقات في السنوات العشر الماضية«.



عربي و دولي

الجمود السياسي سيد الموقف

محللون: صدمة شبيهة لالنفصال عن الجنوب

سد النهضة اإلثيوبي يتأهب لـ »التخزين الثالث«

إسبانيا والصحراء الغربية.. »مخاطرة« دون ضمانات السودان يواجه عزلة اقتصادية مجددا
خطر على الغاز؟

أزمة  في  السياسي  المسار  على  الجمود  استمرار  مع 
مصري  جيولوجي  خبير  قال  اإلثيوبي،  النهضة  سد 
إثيوبيا  استعدادات  تكشف  الصناعية  األقمار  صور  إن 
الدكتور  وذكر  النهضىة،  لسد  الثالث  التخزين  لبدء 
في  والجيولوجيا  المائية  الموارد  أستاذ  شراقي  عباس 
حاليًا  النهضة  لسد  األوسط  الممر  أن  القاهرة،  جامعة 
نحو  المخزنة  المياه  وكمية  م،   176 نحو  منسوب  عند 
العام  تخزين  م3  مليار   4.9 كانت  حيث  م3،  مليارات   8

2020، و3 مليارات م3 العام 2021.
والجيولوجيا في جامعة  المائية  الموارد  أستاذ  وأوضح 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  القاهرة، 
يكون  أن  مخططًا  كان  األول  »التخزين  »فيسبوك«: 
 2020 العام  إثيوبيا  تستطع  لم  ولكن  م3،  مليار   18.5

4.9 مليار م3 )1– تخزين سوى 
 2021 العام  وفي  يوليو(،   21
التخزين  تكملة  الهدف هو  كان 
األول بـ13.5 مليار م3، وفشلوا 
أيضًا وتم تخزين 3 مليارات م3 
فقط )من 4–18 / 7 / 2021(«. 
هذا  :»الهدف  شراقي  وأردف 
المستهدف  استكمال  هو  العام 
مليار   18.5 وهو  البداية  منذ 
م3  مليار   10.5 تخزين  أي  م3، 

595 م«. عند منسوب 
تشييد  في  إثيوبيا  وبدأت 
األزرق،  النيل  على  النهضة  سد 
توليد  بهدف   ،2011 العام 
أن  مصر  وتخشى  الكهرباء؛ 
بحصتها  ضررًا  السد  يلحق 
مليار   55.5 البالغة  المياه،  من 
تحصل  والتي  مكعب،  متر 
األزرق.  النيل  من  أغلبها  على 

قليلة  كمية  إثيوبيا  تخزن  »أن  الجيولوجي  الخبير  وتوقع 
الممر  بين  الفرق  ألن  المقبل  الصيف  أيضًا  المياه  من 
الغرب،  جهة  من  م   14 نحو  حاليًا  والجانبين  األوسط 
الجانبين  تعلية  يجب  وهنا  الشرق،  جهة  من  م  و17 
هذا  على  للمحافظة  األوسط؛  الممر  مع  جنب  إلى  جنبًا 
أغسطس،  في  خاصة  الفيضان،  كمية  الستيعاب  الفرق 
األيام،  بعض  في  يوميًا  م3  مليار  نحو  إلى  يصل  حيث 
قد يرفعون الممر األوسط فقط عدة أمتار، ويتم تخزين 
الترويج  وسيتم  م3،  ملياري  حدود  في  قليلة  كمية 
التخزين  في  فعلوا  كما  اكتمل  قد  الثالث  التخزين  بأن 
في  األمطار  موسم  »يبدأ  شراقي:  واختتم  الثانى«. 
يونيو،  في  قلياًل  تزداد  خفيفة  بأمطار  مايو  في  إثيوبيا 
أكتوبر،  نهاية  حتى  يوليو  في  الحقيقية  األمطار  تبدأ  ثم 
أشهر،   4 من  أقل  الفيضان  قدوم  على  يتبقى  حيث 
نحو  بطول  األوسط  والممر  الجانبين  تعلية  ويصعب 
60 م«، موضحًا أن »كل متر يتم رفعه  1000 م وعرض 

أعمال  أن  إلى  باإلضافة  خرسانة،  م3  ألف   60 يحتاج 
مما  فقط،  خرسانة  رمى  وليس  فنى  شغل  بها  الجانبين 

مضاعفًا«. وقتًا  يتطلب 
الصناعية  األقمار  صور  إن  سابقًا  كشف  شراقي،  وكان 
األوسط  الممر  أعلى  من  المياه  تدفق  توقف  أظهرت 
كان  كما   2022 مارس   15 يوم  وذلك  النهضة،  لسد 
خطوات  أولى  هو  للسد  البوابتين  فتح  أن  وأن  متوقعًا، 
تجفيف  عن  التوربينات  عجزت  أن  بعد  الثالث  التخزين 
توليد  إثيوبيا  بدأت  فبراير   20 وفي  األوسط.  الممر 
يكون  أن  في  عليه  تعول  الذي  السد  من  الكهرباء 
وزارة  نددت  نفسه،  اليوم  وفي  البالد.  القتصاد  قاطرة 
معتبرة  اإلثيوبية  بالخطوة  بيان  في  المصرية  الخارجية 
أحادي في عملية تشغيل  البدء بشكل  إثيوبيا  أن »إعالن 
اتفاق  بمقتضى  التزاماتها  خرق  في  إمعان  النهضة  سد 
وإثيوبيا  والسودان  مصر  بين  ما  الموقع  المبادئ  إعالن 
وسياسيًا،   .»2015 مارس  في 
بين  المفاوضات  جمود  ومع 
)مصر  المصب  ودولتي  إثيوبيا 
أديس  تواصل  والسودان(، 
دبلوماسي  تأييد  حشد  أبابا 
النهضة،  لسد  ودولي  إقليمي 
الوزراء  رئيس  نائب  وصف  إذ 
اإلثيوبي  الخارجية  ووزير 
الصين  موقف  مكونن،  دمقي 
اإلثيوبي  النهضة  سد  بشأن 
الحل  مبدأ  و»لصالح  بـ»البناء« 
األفريقية«. للمشاكل  األفريقي 

االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
مكونن  بين  جمع  الذي 
الخاص  الصيني  والمبعوث 
السيد  األفريقي«  »القرن  إلى 
الماضي،  األسبوع  بينغ،  شيويه 
وزارة  عن  صادر  بيان  حسب 
وأشار  اإلثيوبية.  الخارجية 
إلى  الصيني  المبعوث  لقائه  خالل  اإلثيوبي،  المسؤول 
إثيوبيا  ساعدت  التي  الدولية  المحافل  في  الصين  »دعم 
أراضيها«  وسالمة  لسيادتها  التهديدات  إحباط  على 

قوله. حسب 
دوالر  مليار   1.2 قيمته  تموياًل  قدمت  بكين  أن  يذكر 
سد  من  الكهرباء  لنقل  خطوط  شبكة  لبناء   2012 في 
النهضة إلى المدن اإلثيوبية، إلى جانب اتفاق مع رئيس 
على   2019 في  بكين  إلى  زيارته  خالل  اإلثيوبي  الوزراء 
1.8 مليار دوالر لم ينفذ حتى اآلن، وتعمل  قرض بقيمة 

الباطن. شركتان صينيتان في بناء السد من 
مليار   16 بقيمة  إلثيوبيا،  دائن  أكبر  الصين  وتعتبر 
للبحوث  األميركي  الوطني  المكتب  بحسب  دوالر، 
في  أجنبي  مستثمر  أكبر  بكين  أن  كما  االقتصادية، 
إثيوبيا، وبسبب فشل إثيوبيا في الوفاء بالتزامتها وعدم 
 10 من  الدين  أجل  الصين  مددت  السداد،  على  قدرتها 

30 سنة. سنوات إلى 

●  سيدتان تشتريان لحوما في العاصمة السودانية الخرطوم، 17 مارس 2022. )أ ف ب(

●  سد النهضة اإلثيوبي. )أرشيفية: اإلنترنت(

بالكاد  الــســودان  بــدأ  عامًأ،   25 دام  حظر  بعد 
من  البشير  عمر  إطاحة  عقب  اقتصاديًأ  يتعافى 
تسبب  أكتوبر  انقالب  لكن   .2019 في  السلطة 
لوكالة  خبراء  بحسب  جديدة،  اقتصادية  عزلة  في 
المدرس  محمد،  بابكر  يعد  ولم  برس«.  »فرانس 
يوفر  كيف  يعرف  أفراد،  ستة  من  أسرة  يعيل  الذي 
على  يزيد  ال  الذي  الشهري  بدخله  أسرته  قوت 
االحتياجات  لسد  يكفي  يعد  ولم  دوالرًا،  خمسين 

األساسية.
لـ»فرانس برس«: »قبل االنقالب  ويقول محمد 
عشرين  اشتري  كنت  المدعوم  الخبز  وجود  بسبب 
رغيف خبز بمئة جنيه، واآلن اختفى الخبز المدعوم 
تضاعف  أنه  أي  جنيهًا،   50 الرغيف  سعر  وصــار 
الكهرباء  لخدمات  ذاته  الشيء  وحدث  مرات  سبع 
جنيه،  ألف   27 أنفق  »اليوم  ويضيف:  والمياه«. 
واثقًأ  ولست  الخبز،  لشراء  راتبي،  من   %  90 أي 
المدرسة  نفقات  ســداد  من  سأتمكن  أنني  من 

ألطفالي«.
المعلمين  مــئــات  بــجــانــب  مــحــمــد،  ــضــم  وان
والموظفين،  الحديدية  السكك  في  والعاملين 
هيمنة  على  احتجاجًأ  انطلقت  التي  التظاهرات  إلى 
باتت  اليوم  ولكنها  السلطة،  على  العسكريين 
المعيشة«.  »غالء  على  االحتجاج  عن  تعبر  كذلك 
تجاريًا  طريقًأ  المتظاهرون  يغلق  نوفمبر  ومنذ 
بصفة  ويحتجون  بمصر  السودان  يربط  مهمًا 
 %  600 بنسبة  الكهرباء  أسعار  زيادة  على  خاصة 

األسر. على 
الدعم  تدريجيًا  السودانية  الحكومة  وخفضت 
جنيهًا   672 السبت،  بلغ،  الذي  الوقود  سعر  على 

االنقالب. قبل  320 جنيهًا  بينما كان سعره  للتر، 
إيراداتها. فبعد  40 % من  أخيرًا  الدولة  وفقدت 
الفتاح  عبد  الجيش  قائد  به  قام  الذي  االنقالب 
التمويل  أكتوبر جمدت مؤسسات   25 في  البرهان 
للحكومة  ستدفعها  كانت  التي  األمــوال  الغربية 
مدني  حكم  إلى  البالد  لتحول  دعمًأ  االنتقالية 
الديكتاتورية  من  عقود  ثالثة  بعد  ديمقراطي 
وصندوق  الدولي  البنك  وجمد  البشير.  عهد  في 
كانا  المساعدات  من  دوالر  ملياري  الدولي  النقد 
الواليات  جمدت  كما  للسودان.  تقديمها  بصدد 
700 مليون دوالر، إضافة إلى شحنة قمح  المتحدة 
 .2022 400 ألف طن كانت ستقدمهما خالل  تبلغ 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  إبراهيم  جبريل  وقــال 
الموارد  على  تعتمد  »الموازنة  إن  الماضي  الشهر 

والقروض«. المنحة  تجميد  تم  أن  بعد  الداخلية 
أن  المركزي  الــســودان  لبنك  تقرير  وكشف 
 43.5 إلى  يناير  في  تراجعت  السودان  صــادرات 
في  دوالر  مليون  ـــ293  ب مقارنة  دوالر  مليون 
سمية  االقتصادية  المحللة  ــدت  وأك ديسمبر. 
»عاد  أكتوبر   25 بعد  أنه  برس«  لـ»فرانس  سيد 
في  الخرطوم  على  واشنطن  فرضته  الذي  الحظر« 

1993 بتهمة »دعم اإلرهاب«.
ووصف محمد الناير، أستاذ االقتصاد بالجامعات 
بأنه  الدولية  والقروض  المنح  تجميد  السودانية، 

انفصال  عقب  حدثت  التي  بتلك  شبيهة  »صدمة 
الخرطوم  خسرت  وحينذاك،  الــســودان«.  جنوب 
دوالر،  مليار   7.5 البالغة  صادراتها  من   %  85
بالمئة،   45 إلى  التضخم  وارتفع  العملة  وانخفضت 
ففي  سنوات.  عشر  بعد  حلما  أصبحت  نسبة  وهي 

.% 258 التضخم  بلغت نسبة  فبراير 
البنك  أعلن  الوضع،  لتحسين  محاولة  وفــي 
الجنيه  صــرف  سعر  تحرير  اإلثنين،  المركزي، 
الواحد.  للدوالر   600 سعره  بات  الذي  السوداني 
ولكن  الصحيح،  »الــقــرار  أنــه  سيد  سمية  ورأت 
تشكيل  »بعد  أنه  موضحة  الخطأ«،  التوقيت  في 
معونات  على  السودان  وحصول  الثورة  حكومة 
يمكن  كان  ما،  نوعًا  اقتصادي  استقرار  وحدوث 

القرار«. اتخاذ مثل هذا 
المحلية  العملة  صرف  سعر  تحرير  أن  وتابعت 
بتحفيز  يعالج  أن  ينبغي  تضخمي  »أثر  له  سيكون 
اتخذت  بل  الحكومة،  تفعله  ال  ما  وهو  اإلنتاج، 

المنتجات  على  والرسوم  الضرائب  بزيادة  قرارات 
الكهرباء  أسعار  ارتفاع  إلى  إضافة  الزراعية،  خاصة 

المنتجة«. القطاعات  على  وأثرها 
في  الغذائية  للمواد  مصنع  صاحب  وأشــار 
طالبًا  العاصمة(،  شمال  )فــي  بحري  الخرطوم 
بمصنعه  العمل  »أوقف  أنه  إلى  اسمه،  ذكر  عدم 
النساء  من  أغلبهم   300 وعددهم  العاملين  وسرح 
من  واحد  يعتمد  بلد  في  أسرهن«،  يعلن  اللواتي 
اإلنسانية.  المساعدات  على  سكانه  من  ثالثة  كل 
اإلنتاج  مدخالت  أسعار  ارتفاع  »مع  أنه  وأوضــح 
)المواد األولية( وقيمة الكهرباء لم أعد قادرًأ على 

االستمرار«.
الحالية  »الموازنة  إن  الناير  قال  جهته،  من 
سيؤدي  وهذا   %  58 بنسبة  الضرائب  على  تعتمد 
إلى ارتفاع األسعار وحالة من الركود في االقتصاد، 
ولن تحقق الموازنة هدفها بخفض معدل التضخم 

.»% 500 202 %، بل يتوقع أن يصل إلى  إلى 
الذهب،  بمناجم  الغني  السودان  لدى  وليس 
أو  األجنبية  الــعــمــالت  مــن  كافية  احــتــيــاطــات 
للطوارئ  لجنة  تشكيل  الحكومة  وأعلنت  الذهب. 
الشهير  دقلو،  حمدان  محمد  برئاسة  االقتصادية 
وقال  السيادة.  مجلس  رئيس  نائب  بحميدتي، 
السودان:  تليفزيون  بثه  حديث  في  حميدتي 
في  والذهب  األجنبي  النقد  من  احتياطي  »لدينا 

أرقام. بنك السودان«، لكنه لم يعطِ أي 
إلى  تعود  أن  يفترض  كان  التي  المصارف  أما 
في  األميركية  العقوبات  رفع  بعد  الدولي  النظام 
»أي  االنقالب  منذ  لديها  يعد  فلم   ،2020 نهاية 
قال  كما  األميركية«،  أو  األوروبية  بالبنوك  صلة 

لـ»فرانس برس«. أحدها  مدير 
وحذر ممثل األمم المتحدة في السودان، فولكر 
السودانيين  أمهل  الدولي  البنك  أن  من  بيرزيس، 
كي  السياسية  لألزمة  حل  إلى  ليصلوا  يونيو  حتى 
وإال  ديونه،  من  السودان  إعفاء  خطة  يستكمل 

الممدودة.« »األيدي  سياسة  سيوقف 
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مسؤول إثيوبي عن موقف 
الصين: بناء.. ولصالح مبدأ 

الحل األفريقي

القاهرة–الوسط

بشأن  موقفه  بتغيير  سانشيز  بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  خاطر 
تطبيع  بهدف  والجزائر  المغرب  بين  عليها  المتنازع  الغربية  الصحراء 
في  حادة  فعل  وردود  الجزائر  غضب  أثار  ما  الرباط،  مع  عالقاته 

الداخل، وذلك من دون الحصول على أي ضمانات فعلية.
من خالل دعمها العلني للمرة االولى مقترح المغرب القاضي بمنح 
حكم ذاتي للصحراء الغربية يوم الجمعة الماضي، قدمت مدريد التي 
تبنت في السابق موقفا محايدا، اللفتة التي كانت الرباط تنتظرها من 

أجل وضع حد ألزمة دبلوماسية كبرى، وفق وكالة »فرانس برس«.
إبراهيم  البوليساريو  زعيم  استقبال  سببها  التي  األزمة  وبلغت 
»كوفيد19-«  من  العالج  لتلقي   2021 أبريل  في  إسبانيا  في  غالي 
10 آالف مهاجر معظمهم من المغربيين  ذروتها مع وصول أكثر من 
الشمالي  الساحل  على  اإلسباني  سبتة  جيب  إلى   2021 مايو  في 
المغربي.  الجانب  على  الحدود  مراقبة  تخفيف  بعد  وذلك  للمغرب، 
إلى  المغرب  سفيرة  عادت  االثــر،  على  الرباط  استدعتها  وبعدما 

األحد. إسبانيا 
وهي  الغربية،  الصحراء  قضية  من  موقفها  تغيير  مقابل  وفي 
االعتماد  تستطيع  أنها  مدريد  تؤكد  المغرب،  في  وطنية  قضية 
وهو  الهجرة«،  تدفقات  »إدارة  في  الرباط  من  التام«  »التعاون  على 
الخبير في شؤون  إدوارد سولير  وقال  االتفاق.  لهذا  الرئيسي  السبب 
تعلم  »إسبانيا  الدولية  للشؤون  برشلونة  مركز  في  إفريقيا  شمال 
يخفّ  جيدة  المغرب  مع  العالقات  تكون  عندما  أنه  تجربة  سابق  عن 

كبير«. بشكل  المهاجرين  وصول 
السيطرة  بشأن  إسبانيا  عليها  حصلت  ربما  التي  »الضمانات  لكن 
المسلمات« كما حّذرت  اعتبارها من  المهاجرين ال يمكن  على تدفق 
إكستر  جامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذة  مولينا،  فرنانديز  إيريني 
الرباط  مع  االتفاق  أن  اإلسبانية  الحكومة  تعتقد  كذلك،  البريطانية. 
سيضمن »وحدة أراضيها« في إشارة ضمنية إلى جيبي سبتة ومليلية 
اللذين يطالب بهما المغرب وقد يصرف بالتالي النظر عن مطالباته.
أعلن  التي  والطريقة  اإلسباني  الموقف  الرباط  إعالن  توقيت  لكن 
وأوضح  تساؤالت.  تثير  الدبلوماسية،  للممارسات  مخالف  بها، بشكل 
كومبلوتنسي  جامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذ  بارينيادا،  إساياس 
ربما  )المغربي(  الملكي  القصر  بأن  انطباعا  هذا  »يعطي  مدريد  في 
النتيجة  وكانت  قصد«.  عن  الخاص  ببيانه  إسبانيًا(  )إعالنًا  استبق 
األولى لذلك استدعاء الجزائر، الداعمة الرئيسية لجبهة البوليساريو، 

سفيرها في مدريد، ما تسبب في أزمة دبلوماسية أخرى ذات عواقب 
مؤكدة. غير 

عتبر الجزائر أحد موردي الغاز الرئيسيين إلسبانيا، ما يضع مدريد 
في  الحرب  بسبب  الطاقة  أسعار  ارتفاع  خضم  في  ضعيف،  موقع  في 
أوكرانيا. لكن األستاذ في معهد »إيسادي« لالقتصاد واألعمال إنريك 
الجزائر  تخفض  أن  المحتمل«  غير  »من  أنه  اعتبر  كاستيّا  بارتليت 
»االمتثال  وألن  للغاز  الحالي«  السعر  إلى  »نظرا  توقفها  أو  شحناتها 

المورِّد. لمصداقية  الموقعة هو ضمانة مهمة«  للعقود 
النظر  إعادة  أخرى  ناحية  من  يمكنها  الجزائر  أن  من  حّذر  أنه  إال 
بفائض  واالحتفاظ  المتوسط  المدى  على  مدريد  مع  شراكتها  في 
البحث  على  ستُجبَر  إسبانيا  أن  يعني  ما  أخرى،  لدول  لبيعه  إنتاجها 

عن موردين آخرين أبعد وبالتالي أكثر كلفة.
كالفينيو  نادية  اإلسبانية  االقتصاد  وزيــرة  قالت  جانبها،  من 
الغاز  إمدادات  زودتنا  لقد  حليف مهم جدا إلسبانيا،  »الجزائر  اإلثنين 
ذلك،  مع  المستقبل«.  في  بذلك  القيام  وستواصل  مستقر  بشكل 
استيراد  الجزائري من خالل  الغاز  اعتمادها على  أخيرا  إسبانيا  قّلصت 
أنابيب غاز يمر عبر  الجزائر خط  أغلقت  المسال بعدما  الطبيعي  الغاز 

المغرب، وسط أزمة مع الرباط.
إلى  إلكانو دي مدريد  الباحث في معهد  وأشار غونزالو إسكريبانو 
من  يأتي  اإلسباني  الغاز  من   %  50 حوالى  كان  السابق،  »في  أنه 
إلسبانيا  الرئيسي  المورد  واشنطن  أصبحت  يناير،  في  لكن  الجزائر. 

30 % من إمداداتها، مقارنة ب28 % للجزائر«. مع توفيرها 
توترات  سانشيز  بيدرو  موقف  في  التحول  ــار  أث إسبانيا،  في 
الراديكالي  اليسار  من  حلفاؤه  وقال  الحاكم.  االئتالف  داخل  قوية 
»بوديموس« المؤيدون لحق الصحراويين في تقرير المصير إن هذا 
القرار »خطأ فادح«. وتأتي هذه التوترات مع »بوديموس« في أوقات 
القياسي  التضخم  بسبب  االجتماعية  االضطرابات  تصاعد  مع  صعبة، 

الجامحة. واألسعار 
مثل  السياسية  األحزاب  كل  نددت  »بوديموس«  إلى  وباإلضافة 
الصحراء  قضية  بشأن  سانشيز  بموقف  )يمين(،  الشعبي  الحزب 
هذه  حول  قراره  بشرح  االشتراكي  الــوزراء  رئيس  مطالبة  الغربية 
جانبها،  من  عاما«.   47 منذ  إجماع  موضوع  كانت  »التي  المسألة 
الوزراء  رئيس  إن  الثالثاء  اإلسبانية  الحكومة  باسم  الناطقة  قالت 

المقبل. للنواب األسبوع  قراره  اإلسباني بيدرو سانشيز سيشرح 

●  دورية جزائرية في الجانب اآلخر من الحدود مع المغرب، فيما تظهر منطقة وجدة المغربية الحدودية في الرابع من نوفمبر 2021. )أ ف ب(
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كالم في األرقام

ارتفاعا في رسوم ناقالت النفط 
الخام المارة عبر قناة السويس 

قالوا
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رواتب  تأخر  مشكلة  حل  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
إلى  التعليمات  إصدار  بعد  وتنسيبهم،  بنغازي  فرع  في  العاملين 
هذا  في  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  المالية  للشؤون  العامة  اإلدارة 

الخصوص.
جاء ذلك بعد تواصل بين كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الطبيعية  والموارد  الطاقة  لجنة  ورئيس  اهلل،  صنع  مصطفى 

العريبي. عيسى  النواب  بمجلس 
طالب  اإلثنين  بيانًا  بنغازي  في  المؤسسة  عمال  اتحاد  وأصدر 
أربعة  تجاوزت  لمدة  المتأخرة  العاملين  مرتبات  صرف  بسرعة 
رئيس  لقرار  تنفيذًا  واإلدارية؛  المالية  أوضاعهم  وتسوية  أشهر، 
بتوحيد  القاضي   ،2021 العام  سبتمبر  في  الصادر  المؤسسة 
على  توزيعهم  وإعادة  وبنغازي،  طرابلس  في  المؤسسة  إدارتي 

عاجل. بشكل  المعنية  الشركات 

مؤسسة النفط: حل مشكلة رواتب العاملني بفرع بنغازي

»أكثر ما يقلق هو استخدام 
روسيا للعمالت المشفرة 
لاللتفاف على العقوبات 
المفروضة عليها«

رئيسة البنك المركزي 
األوروبي كريستين الغارد
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تهريب الوقود يدفع الليبيني للوقوف طوابير بحثًا عن »لتر بنزين«
البريقة،  التابعة لشركة  الوقود والغاز  أزمة  أما لجنة 
من  لتر  مليون   25 من  يقرب  ما  أن  أخيرًا  فقد كشفت 
أربعة  منها  الليبية،  الحدود  خارج  يوميًا  تهرب  الوقود 

ماليين لتر تهرب يوميًا إلى تونس فقط.

ملك التهريب في مالطا
كانت  الليبي  الوقود  تستنزف  دولية  جهة  أكثر  لكن 
في  متورطين  ومحاكمة  أممية  تقارير  بينت  كما  مالطا 
الصحافة  نقلت  الماضي  فبراير   17 ففي  الظاهر.  تلك 
البالد  محاكم  إحدى  في  شرطة  مفتش  عن  المالطية 
إلى  أموااًل  حولت  المالطية  الوقود  شركات  أن  تأكيده 
وجيفري  ديبونو  دارين  للمتهمين  مملوكة  شركات 

تشيتوتكي.
واتهمت المحكمة المالطية العب كرة القدم السابق 
دارين ديبونو، وعددًا من مساعديه بالتورط في عملية 
مسلحة  ميليشيات  مع  بالتعاون  الوقود  لتهريب  دولية 

في ليبيا، وبالشروع في عمليات تبييض األموال.
وديبونو سبق اعتقاله في العام 2017 مع شريك له 
يدعى غوردون ديبونو، والليبي فهمي سليم بن خليفة 
في  بتورطهم  يشتبه  التهريب«، حيث  بـ»ملك  الملقب 
عصابة لتهريب الوقود بماليين اليوروهات لها صالت 

بالمافيا اإليطالية والجماعات المسلحة الليبية.
لوسيان  وشركتا »سان  »فالزون«  مجموعة  وُأدرجت 
للنفط« و»جو فيولز« للتحقيق في قضايا التهريب. وقد
عززت هذه الشكوك لجنة خبراء تابعة لألمم المتحدة 
تهريب  في  مالطية  شركات  ثالث  تورط  بينت  التي 
موارد الطاقة الليبية بما ينتهك عقوبات األمم المتحدة، 

حسبما أفادت محكمة في فاليتا.

لصالح شركات التوزيع من مستودعاتها »مستمرة دون 
عوائق«، واصفة السعات التخزينية لديها بـ»الممتازة«.

ودعت الشركة، في بيان، جميع المحطات من خالل 
طلبات  تزويد  استمرار  إلى  لها  التابعة  التوزيع  شركات 
مدار  على  المواطنين  احتياجات  وتلبية  كافة،  الوقود 
بجميع  متوافر  الوقود  بأن  الجميع  مطمئنة  الساعة، 

أنواعه.
أخرى  والزاوية وغات ومناطق  كما شهدت طرابلس 
أمام  السيارات يوميًا  من حين آلخر طوابير طويلة من 
من  لترات  بضع  على  الحصول  بهدف  الوقود  محطات 
أحيانًا ألسبوع،  عنها  الحيوية  المادة  تغيب  إذ  البنزين، 
الموانئ  إدارة  مسؤولي  بين  متبادلة  اتهامات  وسط 
إلى  الوقود  نقل  في  النفط  لتسويق  البريقة  وشركة 
المحطات. وحسب بيانات رسمية شهرية للشركة، فإن 

ليبيا تستهلك شهريًا 540 مليون لتر من البنزين.
األفريقية  القارة  في  نفط  منتج  أهم  فإن  ذلك،  ومع 
تهريب  إلى  تعود  متالحقة  وقود  أزمات  تحت  يرزح 
الدول  إلى  منه  هائلة  كميات  القانون  عن  خارجين 
الحكومي  الدعم  العصابات  تلك  وتستغل  المجاورة. 
حكومة  خصصت  فقد  السلعة.  لهذه  رسميًا  المقدم 

المحروقات  لدعم  دوالر  مليارات  ثالثة  الوطنية  الوحدة 
عبر الموازنة المقترحة في 2021.

التزود  إلى  مواطنون  يلجأ  الندرة،  وضع  وأمام 
بالبنزين عبر السوق الموازية بسعر لتر مضاعف بغرض 

تعويض النقص الحاصل في محطات الوقود.

التهريب يتمدد
الماضية  األعوام  خالل  المتعاقبة،  الحكومات  وأخفقت 
منذ 2011، في وضع حد لتسرب ثروة اقتصادية هائلة 
الجوار  دول  إلى  قانونية  غير  بصورة  المحروقات  من 
الحدود  على  السيطرة  وضعف  األمني  الفراغ  بسبب 
النفط  تهريب  أنشطة  ازدهار  في  تسبب  ما  الشاسعة؛ 

ومشتقاته وأحيانًا بتورط مسؤولين كبار.
قضائيًا  أمرًا  العام  النائب  أصدر  الماضي،  والعام 
بالقبض على 103 من مهربي الوقود المتمركزين في 
الليبي بطريقة غير  بالنفط  االتجار  بتهمة  الغرب  مدن 
شرعية. وضمت القائمة مديري محطات وقود ومفوضي 
وغريان  وليد  بني  في  بمناطق  ومهربين،  شركات 
وزوارة  واألصابعة  والجميل  والزنتان  ورقدالين  ونالوت 

والجميل والعجيالت.

 تهريب 25 مليون لتر يومياً للخارج.. 
ومالطا أبرز الدول المستقبلة

 بيانات دولية: البنزين الليبي ثاني 
أرخص وقود في العالم بعد الفنزويلي

الوسط - عبدالرحمن أميني

اصطفاف الليبيين في طوابير أمام محطات الوقود أمر 
بات مألوفًا خالل السنوات األخيرة، في مفارقة ال تتوقف، 
لكنها تزداد غرابة مع تسارع قوى دولية لشراء إمدادات 
الروسية على  الحرب  مع  تزامنًا  ليبيا،  والغاز من  النفط 

أوكرانيا.
في  للبنزين  سعر  أرخص  ثاني  ليبيا  امتالك  ورغم 
في  العالمية«  البترول  أسعار  »بوابة  بحسب  العالم 
أحدث البيانات الصادرة عنها، إال أن مناطق عديدة في 
غرب وجنوب البالد ال تخلو من شح في كميات البنزين 
إلى  متابعون  يرجعها  مجهولة  ألسباب  المتوافرة 

التهريب عبر مسارات برية وبحرية.
في  نقصًا  سرت،  بينها  من  عدة  ليبية  مدن  وعانت 
وحتى  شرقًا  سلطان  من  المنتشرة  بمحطاتها  البنزين 
»مصادر  وأرجعت  جنوبًا،  وأبوهادي  غربًا  الوشكة 
إلى  السبب في ذلك  إلى »الوسط«  متطابقة« تحدثت 
تخفيض فرع مستودع البريقة الوسطى مصراتة، حصة 
محطات سرت من 12 شاحنة بنزين يوميًا، إلى 4 فقط، 

سعتها 40 ألف لتر بنزين.
وقالت المصادر إن أصحاب السيارات في مدينة سرت 
لوقت طويل في  الوقوف  يعانون ظروفًا صعبة؛ بسبب 
يوم  من  ألكثر  المحطات،  أمام  بسياراتهم،  طوابير 

ويومين للحصول على بنزين.
في  تعطل  وجود  البريقة  شركة  تنفى  جانبها،  من 
إمدادات الوقود للمواطنين، إذ قالت، في بيان الثالثاء 
الموانئ  على  النواقل  توافد  حركة  سير  إن  الماضي، 
التزويد  عمليات  أن  موضحة  طبيعي«،  بـ»شكل  يسير 

●  الوقود المهرب يحرم الليبيين من الحصول على الكميات الالزمة من الطاقة
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الحكومية  الموازنة  بإقرار  المستقلة  الدول  جميع  تقوم 
يصدر  بقانون  سنويًا  وضوابطه  العام  اإلنفاق  لتحديد 
المفيد  من  يكون  قد  الدولة.  في  التشريعية  السلطة  عن 
لغير  المتكرر  الروتيني  اإلجراء  هذا  لمبررات  اإلشارة  هنا 

المختصين، والذي يمكن حصره في األسباب اآلتية:

أواًل:
االستقرار  لتحقيق  الحكومي  اإلنفاق  كفاءة  ضبط 
العامة  الموارد  استغالل  ومنع  الدولة  في  االجتماعي 
معينة.  أهداف  أو  أفراد  أو  مجموعة  تجاه  متحيزة  بصورة 
بواسطة  الحكومي  اإلنفاق  تحديد  أهمية  تأتي  هنا  من 
ناحية  ومن  بالصرف،  يقوم  الذي  عن  محايد  ثالث  طرف 
العدالة فإن هذا الطرف ينبغي أن يكون ممثاًل عن مصادر 
أو مالكي  الضرائب  المتمثلة في دافعي  العامة،  اإليرادات 
الثروات الطبيعية. وقد استقر الفكر السياسي واالقتصادي 
واإلداري على أن يكون هذا الطرف هو السلطة التشريعية 

في البلد.

ثانيًا:
االستجابة للتغيير الذي يحصل في طبيعة مصادر اإليرادات 
العامة، نتيجة ارتفاع أو انخفاض وتيرة النشاط االقتصادي 
الذي يمكن أن يتم قياسه وتقديره بصورة  المجتمع،  في 
المواسم  بدورية  مرتبطة  تكون  سنة  خالل  منتظمة 

الجغرافي. المناخية لإلقليم 

ثالثًا:
مصارف  حاجة  طبيعة  في  يحصل  الذي  للتغيير  االستجابة 

مثل  الطبيعية  التغييرات  نتيجة  الحكومي،  اإلنفاق 
السكان،  عدد  )زيادة  الديموغرافية  الحركة  أو  النمو 
تنقل السكان( أو التغييرات الفجائية )الحروب، الثورات، 
األوبئة(. وبينما تعتبر وتيرة التغير في مصارف اإلنفاق 
مما  اإليرادات  مصادر  في  التغيير  وتيرة  من  بطئًا  أقل 
القياس والتقدير بدقة إال أن  يجعلها أكثر صعوبة في 
السنة  فترة  تحديد 
لضبط  مناسبة  تبدو 

نمط االنتظام.
المقدمة  هذه  إن 
بأننا  للتنبيه  ضرورية 
وبعكس  ليبيا،  في 
جميعًا  العالم  دول 

السابعة  للسنة  نعيش 
اليوم، دون  التوالي  على 
موازنة  أي  تفعيل  أو  إقرار 

رسمية للدولة.

المالية الترتيبات 
بـ»الترتيبات  يسمى  ما  حلت  عندما   2016 العام  ومنذ 
للدولة  العامة  الميزانية  قانون  محل  بالتلفيق،  المالية«، 
لم  لندن  في  مؤتمر  في  خارجية  دولية  قوى  من  بضغط 
في  شرعية  قانونية  ضوابط  بأي  الحكومة  التزام  يتم 
تحصيل اإليرادات أو اإلنفاق، إذ لم يتم فقط خرق القانون 
في طرق اإلنفاق، بل تجاوزه إلى طرق التحصيل عندما تم 

فرض رسوم على عمليات تغيير سعر الصرف.
إدارية  فوضى  من  الدولة  عانته  ما  تفهم  من  وبالرغم 
تبريره.  يمكن  ال  القانون  خارج  التصرف  أن  إال  وسياسية، 
يحتفظ  المركزي  المصرف  يزال  ال  المثال  سبيل  على 
بحصيلة الرسوم عما تم صرفه بالعملة األجنبية تحت بنود 
»اإليرادات العامة«، وهو فيما أظن خطأ قانوني ومحاسبي 
ولن يستطيع المصرف صرفها على أي استعماالت حكومية 
ألنها ببساطة يجب أن تعود لألشخاص الذي تمت جبايتها 

منهم؛ ألن الجباية لم تتم وفقًا لنص قانوني شرعي.
ال أفهم تحديدًا ما يعيق السلطة التشريعية من إصدار 
قانون ميزانية لهذا العام 2022، ربما من ناحية إدارية ال 
يمكن للسلطة التشريعية أن تتسلم اقتراح بالميزانية من 
السلطة  هذه  تمتلك  حيث  بها  تعترف  ال  تنفيذية  سلطة 

التوثيق والتبرير الكامل المخطط للسنة الحالية.
مسؤولية  هناك  أن  وهو  جدًا  مهمًا  جانبًا  أن  كما 
أخالقية تستدعي إيقاف الصرف تمامًا، وال يمكن للمجتمع 
الليبي  االقتصادي  الملف  في  المؤثرة  الدول  أو  الدولي 
كان  سواء  قانوني  مصدر  أي  وجود  بعدم  يتجاوزوها  أن 
ميزانية أم ترتيبات مالية تعتمد عليها عمليات اإلنفاق في 
ليبيا، مما يستدعي إيقاف التعامل التجاري مع المؤسسات 
لهذه  حل  وضع  لحين  النفط  شراء  فيها  بما  الليبية 

اإلشكالية األخالقية.
بهذه   ، وأمام  الدولي  المجتمع  أمام  نحن  لألسف 
دول  التوالي.  على  السابعة  للسنة  لصة  دولة  الطريقة، 
يوم  عليها  يمر  لم  الصومال  وحتى  وأوكرانيا  العراق  مثل 
واحد بالرغم من الكوارث التي مروا بها دون تشريع مالي 
للعراق  األميركي  فالحاكم  العام.  اإلنفاق  قانونية  يغطي 
بعد الغزو وضع ميزانيات معتمدة من المجلس االستشاري 

ونشرها، ويمكن محاسبته عليها حتى اليوم.
لهذا  تهتم  أن  والمثقفة  السياسية  النخب  على  ينبغي 

العيب األخالقي الكبير في مسيرة األمة الليبية.
إن أي إنفاق حكومي دون أي محاسبة علنية كابوس غير 
مسبوق. ويجب أن أشدد هنا أنني ال أتهم أي طرف، ولكن 
المؤلمة. يجب أن نشكر  بالحقائق  أنفسنا  أن نواجه  يجب 
اإلدارية  أجهزتنا  في  المخلصين  من  الكثير  هناك  أن  اهلل 

ودونهم كادت األمور لتكون أكثر سوءًا.
 

اقتصادي خبير   *

هناك مسؤولية أخالقية تستدعي إيقاف الصرف 
تماماً بسبب عدم وجود أي مصدر قانوني 

لإلنفاق سواء كان ميزانية أو ترتيبات مالية

موازنة الدولة 2022

محمد أحمد *
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توقعات بوصول التبادل لـ 3 مليارات دوالر..

الجزائر تعتزم تفعيل معبر الدبداب لتنشيط التجارة مع ليبيا
البري  الحدودي  بالمعبر  االهتمام  إعادة  اعتزامها  الجزائرية  السلطات  أعلنت 
بالدبداب، الرابط بين الجزائر وغدامس في مشروع يستغرق 6 أشهر، الغرض منه 

زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقالت والية اليزي الجزائرية، التي تبعد عن عاصمة البالد بـ 1758 كيلومترًا، 
العبور  مركز  بالمنفذ تشمل  الحيوية  المرافق  تهيئة  عملية  إن  اإلثنين،  بيان  في 
وأماكن  فضاءات  وتهيئة  شرفية  قاعة  إنجاز  عن  فضاًل  الشرطة،  ومقر  الجمركي 
مغطاة لركن المركبات، وكذا تركيب ميزان أرضي لقياس الحمولة خاص بمركبات 

الوزن الثقيل.
المقبلة حسب  الـ6 أشهر  المشروع في غضون  االنتهاء من  أن يجري  ويرتقب 
المعبر، تحسبًا  الرفع من قدرة وجاهزية  المتفق عليها بهدف  التعاقدية  المواعيد 

إلعادة فتحه مجددًا أمام الحركة التجارية في وقت قريب.
اقتصاديًا  أهمية  له  ليبيا  مع  الرابط  المعبر  إن  الجزائرية  السلطات  وتقول 
وتنمويًا؛ إذ يشكل نافذة حيوية لبعث التجارة البينية والولوج نحو السوق األفريقية.

وتكررت وعود المسؤولين الجزائريين أخيرًا بإعادة فتح المعبر الحدودي، دون 
أن يرى المشروع الذي طال انتظاره أرض الواقع، رغم أنه يعول عليه لرفع المعاناة 

عن ساكني المناطق المتضررة من استمرار غلقه سواء في الدبداب أو غدامس.
وفي فبراير الماضي، كشفت السلطات الجزائرية قرب تدشين ميناء جاف بالمعبر 
البري الحدودي الدبداب الرابط مع غدامس، وذلك بهدف إنعاش الحركة التجارية 

وتطوير االستثمار وفرص التصدير مع ليبيا.
ويتوقع البلدان وصول المبادالت التجارية عقب فتح المعبر إلى 3 مليارات دوالر، 
إذ  جزائرية؛  دوالر صادرات  مليون   59 منها  حاليًا،  دوالر  مليون   65 مقابل  وذلك 
سيكون له دور في تعزيز التعاون في مجاالت الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية 
والصحية واآلالت الصناعية والمواد الصيدالنية واإللكترونيات ومواد البناء والورق 

والسياحة. 

الجزائر - عبدالرحمن أميني

●  معبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر

المواطنون ينتظرون بالساعات..
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ارتفع خام النفط، مساء الثالثاء، بنسبة 0.3 % إلى 110.31 دوالر للبرميل، 
فيما يتداول خام برنت عند 116.2 دوالر للبرميل بزيادة 0.53 %. حسب بيانات 

نشرها موقع »إنفستنغ« لرصد أسواق المال والسلع.
واإلثنين الماضي وبعد األنباء التي تفيد بأن االتحاد األوروبي سيفرض حظرًا 
برنت  خام  االرتفاع. ووصل سعر  في  النفط  أسعار  روسيا، سارعت  على  نفطيًا 

مساء الثالثاء إلى 120 دوالرًا، مسجاًل أعلى مستوى له منذ 9 مارس.
وقال الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للعالقات الخارجية والسياسة األمنية، 
جوزيف بوريل، إن هناك آراء مختلفة بين أعضاء االتحاد بشأن هذا الحظر، ولكن 

لم يتم اتخاذ قرار به بعد، وربما يتم فرض عقوبات جديدة.
ووفقًا لموقع »إنفستنغ« انخفض سعر خام برنت، الذي ارتفع إلى 120 دوالرًا 
اليوم،  تداوالت  بقية  في  دوالرًا   113 إلى  الثالثاء،  يوم  من  األول  النصف  في 

وجرى تداوله بسعر 116 دوالرًا مساًء.

النفط يتراوح بني 110 و120 دوالر للبرميل
نقاش بني »املركزي« وصندوق النقد لتطوير السياسات املالية

السعر بالدوالرنوع الخام

118.07برنت

111.51غرب تكساس

111.73دبي

113.84سلة أوبك

113.47خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     3/23/ 2022

اإلنتاج الزراعي في ليبيا مهدد 
نتيجة النزاع السياسي

ارتفاع في أسعار السلع 
األساسية

من  األحمر«  لـ»الصليب  الدولية  اللجنة  حذرت 
البالد على  إلى إضعاف قدرة  الليبي  النزاع  يؤدي  أن 

المناخي. التغير  مخاطر  مواجهة 
وقالت اللجنة، في بيان اإلثنين، إن النزاع »أضعف 
إذ  المناخ،  تقلبات  مخاطر  مواجهة  على  ليبيا  قدرة 
من المرجح أن تتفاقم آثار هذه المخاطر على اإلنتاج 
وغذائهم  الناس  آالف  عيش  سبل  وبالتالي  الزراعي، 
بقرية  مثااًل  اللجنة  وضربت  االقتصادي«.  وأمنهم 
العوينية، الواقعة جنوب غرب طرابلس، حيث تشكل 
الرئيسي لدخل معظم السكان، »ما  الزراعة المصدر 
المحليين  المزارعين  الكثير من  المحتدم  العنف  أجبر 
مناطق  إلى  واالنتقال  ومنازلهم  أراضيهم  هجر  على 

للسالمة«. التماسًا  أخرى 
المزارعين  بعض  عاد  النزوح،  من  سنوات  وبعد 
العطش،  أهلكها  وقد  أراضيهم،  ليجدوا  ديارهم  إلى 
في الوقت الذي تضررت فيه البنية التحتية من جراء 

اللجنة. النزاع، وفق 

الزراعة هجرة 
أراضيه  معظم  بلد  »في  أنه  إلى  النظر  لفتت  كما 
للزراعة  الصالحة  األراضي  نسبة  تزيد  وال  صحراوية 
الزراعي  نشاطهم  المزارعين  مزيد  يهجر   ،%  2 على 
ترويها  التي  واألراضي  المياه،  موارد  ندرة  ظل  في 
بسبب  للغاية  ضئيلة  محاصيل  تنتج  األمطار  مياه 

الجفاف«. موجات 
المناخ بدرجة  ليبيا تتأثر من تغير  إلى أن  ونوهت 
األقل  البلدان  ضمن  مصنفة  وهي  غيرها،  من  أكبر 
مستوى  على  المناخية  األخطار  لمواجهة  استعدادًا 

العالم«.
األوروبي  االتحاد  بعثة  دعت  سابق،  وقت  وفي 
المناخي  التغير  في  النظر  إلى  الليبية  السلطات 
البالد.  على  الشديدة  آثاره  من  للتخفيف  والتخطيط 
موارد  محدودية  أن  الدولي  البنك  أكد  جانبه،  من 
التربة  جودة  وتدني  والجفاف  المتجددة  المياه 
يجبر  الذي  األمر  الزراعي،  اإلنتاج  إفقار  عن  أسفرت 
ليبيا على استيراد نحو 75 % من الغذاء الالزم لتلبية 

احتياجاتها.

●  مزارعون في قصر األخيار، شرقي طرابلس

●  الحويج يتفحص دواجن مجمدة خالل جولة بمعرض ليبيا للغذاء

في  المستثمرين  ثقة  عدم  مع  كضمانة  الالزمة 
كفاءة الوكالء المحليين تشغيليًا، وهو ما يمكن أن 
تعالجه مسألة توحيد إدارة النظام المصرفي الليبي.

البطالة المقنعة
إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف 
بالمصارف  العاملين  أعداد  في  ارتفاعًا  المركزي 
تقترح  فيما  سنوات،   8 خالل   10% بنسبة  الليبية 
دراسة اقتصادية حديثة أيضًا ضرورة وجود هياكل 
إدارية لمجابهة ما توصف بـ»البطالة المقنعة« في 

المصارف.
المصرفي  األداء  لـ»المركزي« عن  تقرير  وحسب 

زادت  فقد  الماضي،  العام  في  ليبيا  شهدته  الذي 
موظفًا   19588 إلى  بالمصارف  العاملين  أعداد 
العام  في  مصرفية  ووكالة  فرعًا   555 في  يعملون 
 489 في  يعملون  موظفًا   17575 مقابل   ،2021

فرعًا، ووكالة مصرفية في العام 2012.
ويقول محافظ المصرف المركزي األسبق فرحات 
بن قدارة، في دراسة نشرها المصرف، إنه ال توجد 
هياكل إدارية حديثة للمصارف تتولى عملية تحديد 
المستويات الوظيفية والوظائف التي تنطوي تحتها، 
لكل  المناظرة  االختصاصات  تحديد  يغيب  وكذلك 
النظري  والوصف  ومسؤولياتها،  ومهامها  وظيفة 

والعملي لها، واالشتراطات المحددة لشاغلييها.

عن  المركزي  المصرف  نشرها  الدراسة  هذه 
»تطوير وإعادة هيكلة المصارف التجارية الليبية«.

المصارف في  العاملين في  قفزة ألعداد  وحدثت 
موظفًا   18878 بلغت  إذ  و2014؛   2013 العامين 

و19183 موظفًا على الترتيب.
توصيات إدارية

إدارية  هياكل  وجود  بضرورة  قدارة  بن  وينادي 
المهام  توزيع  عملية  تتولى  للمصارف  حديثة 
المستويات  وتحديد  والمسؤوليات،  والسلطات 
لكل  المناظرة  واالختصاصات  والوظائف  الوظيفية 
وظيفة ومهام هذه الوظائف ووصف نظري وعملي 
الوظائف،  هذه  لشاغلي  محددة  واشتراطات  لها، 
داعيًا إلى »أن تكون هذه النظم قادرة على تحديد 
العدد األمثل ألداء مهام الوظيفة، وبالتالي مجابهة 
رفع  في  والمساهمة  المقنعة  البطالة  مسألة 

المستويات اإلنتاجية«.
الهياكل،  هذه  إقرار  بعد  األمر  »يتطلب  وأضاف: 
إعادة تنظيم المصارف وفقًا لهذه الهياكل اإلدارية، 
مالية  بحوافز  إما  الزائدة،  العمالة  عن  واالستغناء 
ميزانيات  في  مناسبة  مخصصات  لها  ترصد 

المصارف، أو بإحالتها إلى الوظيفة العامة«.

 حدود السحب المنخفضة سببها غياب 
المنافسة من المصارف األجنبية

20 ألف موظف يعملون في نحو 
520 فرعاً للمصارف

القاهرة- الوسط

●  مقر مصرف ليبيا المركزي

توحيد  على  الليبي  المصرفي  النظام  يعول 
المصرف المركزي من أجل حل مشاكله المتعددة، 
ومنها بيع السوق السوداء للعملة، والزيادة الكبيرة 
في أعداد الموظفين بالمصارف، دون أن يكون لهم 
عمل حقيقي، فضاًل عن غياب المصارف األجنبية عن 

السوق المحلية.
على  المذاع  الخبر«  »وسط  برنامج  وتناول 
قضية  الماضي،  اإلثنين   ،  )WTV( الوسط  قناة 
إنها  عنها  المركزي  المصرف  يقول  التي  التوحيد 
في  الغربي  جناحيه  لضم  وذلك  بنجاح،  مستمرة 
البيضاء، وذلك بعد سنوات  والشرقي في  طرابلس 
االقتصادي  الواقع  على  بظالله  ألقى  االنقسام  من 
السياسية  أزماتها  من  وعزز  البالد،  في  والمالي 

واالجتماعية.
وفي يوليو الماضي، حذرت األمم المتحدة من أن 
النظام المصرفي الليبي »سينهار على األرجح«، إذا 
لم يتوحد فرعا المصرف، وقال الخبراء األمميون إن 
هذا االنقسام مع غياب ميزانية موحدة للبالد فعليًا 

أدى لتراكم الديون عليهما معًا.
التجارية  المصارف  عدد  فإن  البرنامج،  وحسب 
يبلغ 19 مصرفًا، فضاًل عن أربعة بنوك متخصصة، 
النظام  ودائع  من   %  90 البنوك  هذه  وتملك 

المصرفي.

حسابات بنكية لغالبية السكان
في  الخلل  جوانب  لمعالجة  ملحة  الحاجة  وتبدو 
دول  أكثر  من  ليبيا  أن  خاصة  المصرفي،  النظام 
بنكية  حسابات  المواطنين  امتالك  في  منطقة 
 37 بتونس  السكان، مقارنة  66 % من عدد  بواقع 

% والمغرب 29 %.
أيضًا  المركزي  المصرف  إدارة  توحيد  ويؤثر 
المصرفي  القطاع  موظفي  على  مباشرة  بطريقة 
على  موزعين  موظف،  ألف   20 نحو  عددهم  البالغ 

520 فرعًا للمصارف، بواقع 40 موظفًا بالفرع.
مسألة بيع الدوالر

الجارية  الخطوات  على  معقودًا  األمل  ويبقى 
لمعالجة مسألة بيع الدوالر، ال سيما أن المصرفيين 
أنفسهم ال يعرفون سبب عدم بيع العملة األميركية 
لمكافحة  المصرف  من  مباشرة  الليبية  السوق  في 
المصرفي  السحب  إن بطاقات  بل  السوداء،  السوق 
السوداء  السوق  من  تعزز  باتت  األجنبية  بالعمالت 

بعمولة قد تبلغ 15 %.
إذ  السواء،  حد  على  ليست  نفسها  والمصارف 
ألف دوالر  الفردي شهريًا قرابة  السحب  تبلغ حدود 
شهرًيا في مصرف »الجمهورية، لكنه ال يتعدى أكثر 

من 200 دوالر في مصرف »الوحدة مثاًل.
البعض أشار إلى أن غياب المنافسة يعتبرًا سببًا 
لوجود  محاولة  آخر  أن  ذلك  األزمة،  لتلك  أساسيًا 
أكثر  الليبية كانت قبل  بالسوق  الخارجية  المصارف 
من 15 عامًا، عندما استحوذ بنك »بي إن بي« على 

مصرف »الصحارى الليبي.
عن  األجنبية  المصارف  تردد  إن  الخبراء  ويقول 
الدخول للسوق المحلية يعود على غياب التشريعات 

ارتفاع أسعار السلع األولية واالنخفاض 
المحتمل للسياح الروس يؤثر سلًبا على العملة

اتفق مصرف ليبيا المركزي مع صندوق النقد الدولي 
على التعاون لالرتقاء بالسياسات النقدية والمالية في 
والمعايير  الممارسات  بأفضل  االلتزام  الدولة، وضمان 

الدولية.
الصديق  المصرف،  لقاء جمع محافظ  جاء ذلك خالل 
في  الرابعة  المادة  مشاورات  بعثة  رئيس  مع  الكبير 
ليبيا  لمجموعة  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  الصندوق، 

لدى الصندوق، عبر تقنية الفيديو.

ودعم  التواصل  جهود  تعزيز  إلى  خُلص  االجتماع 
فريق الصندوق لفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة 
والتجارية  المالية  السياسات  بعض  لتقييم  األخرى 

والوضع االقتصادي بشكل عام.
»أثنوا  الصندوق  خبراء  إن  بيان  في  المصرف  وقال 
السنوات  خالل  لعبناه  الذي  المحوري  الدور  على 
الماضية في المحافظة على االستقرار المالي والنقدي 

واالستدامة المالية طيلة السنوات الماضية«.

القاهرة- الوسط

الدوالر يصل لنحو 18.8 جنيه

مصر ترفع سعر الفائدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 
اجتماع استثنائى رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض بنسبة 

1 %، »بسبب تطورات الصراع الروسي - األوكراني«.
ورفع البنك سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة، 
100 نقطة  وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 
9.25 % و90.75 % و10.25 %، حسبما  أساس ليصل الى 

ذكرت »بوابة األهرام« المصرية، اإلثنين الماضي.
على  اإلثنين،  تعامالت  في  ــدوالر  ال قيمة  وتــراوحــت 
بـ15.6  مقارنة  و18.8 جنيه   17.7 بين  المصارف  شاشات 

جنيه، مساء األحد.
بشكل  النقدية  السياسات  لجنة  اجتماع  البنك  وأعلن 
والودائع  اإلقراض  على  العائد  سعر  زيادة  لتقرر  استثنائي 
بنسبة 1 %. وأوضح في بيان أن الصراع الروسي - األوكراني 
على  الضغط  وزيــادة  محلية  تضخمية  »ضغوط  إلى  أدى 
الميزان الخارجي )..( وفي ضوء هذه التطورات، قررت لجنة 
البنك  لدى  األساسية  العائد  أسعار  رفع  النقدية  السياسة 

المركزي«.
بمثابة  لتكون  الصرف  سعر  »مرونة  ضرورة  إلى  وأشار 
التنافسية  القدرة  أداة المتصاص الصدمات والحفاظ على 

لمصر«.
التضخم  معدل  ارتفاع  المصري  اإلحصاء  جهاز  وأعلن 
النسبة  مسجاًل  فبراير،  في   %  10 ليبلغ  مصر  في  السنوي 
األعلى منذ منتصف العام 2019، مرجعًا الزيادة إلى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20.1 % ، وعلى 

رأسها الخضراوات والفاكهة والخبز والحبوب.
خبراء  بعض  توقع  فقد  برس«،  »فرانس  وكالة  ووفق 
العملة  تعويم  من  جديدة  جولة  تحصل  أن  االقتصاد 
األولية  السلع  أسعار  ارتفاع  ضوء  »في  مصر  في  المحلية 

الروس«،  السياح  أعداد  في  المحتمل  واالنخفاض  والغذاء، 
وهو ما جاء في تقرير لبنك االستثمار »جي بي مورغان«.

وشهدت مصر تعويمًا للعملة المحلية في العام 2016 
من  كجزء  الــدوالر،  أمام  قيمته  نصف  نحو  الجنيه  ليفقد 
الحكومة وحصلت بموجبه  بدأته  اقتصادي  برنامج إصالح 
على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دوالر.

30 %، حسب البيانات  ويبلغ معدل الفقر في مصر نحو 

مصطفى  الحكومة  رئيس  قرر  لذلك  ونتيجة  الرسمية. 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  من  وبتوجيه  مدبولي، 
ارتفاع  للحد من  المدعوم  غير  الحر  الخبز  السيسي تسعير 
ثمنه، على أن تفرض غرامات مالية على المخالفين.ونص 
قرشًا   50 بسعر  المميز،  الخبز  بيع  يكون  أن  على  القرار 
غرامًا،   65 زنة  للرغيف  قرشًا  و75  غرامًا،   45 زنة  للرغيف 

وجنيها واحدًا للرغيف زنة 90 غرامًا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  سياح روس وأوكرانيون في أحد المطارات المصرية 

مشاكل النظام املصرفي تنتظر إتمام عملية »التوحيد«
بطالة مقنعة.. وسوق سوداء

ارتفعت أسعار السلع الغذائية في األسواق الليبية، 
وحليب  دنانير،   5 »األميرة«  أرز  كيلو  سجل  حيث 
 11 لتر   1 »نجمة«  وزيت  دينار،   4.5 لتر   1 جودي 

دينارًا.
وأظهرت نشرة برنامج »اقتصاد+« ألسعار السلع، 
أن  اإلثنين،   ،)WTV( »الوسط«  قناة  على  المذاعة 
ومربى  دينار،   15.5 بلغ  المعلب  غير  البيض  سعر 
 400 سعر  بلغ  فيما  دينار،   3.5 غرامًا   350 الواحة 
غرام  و800  دنانير،   4 »البستان«  غرام من طماطم 

7 دنانير. كسكسي »دياري« 
وبيع 110 غرامات من زبادي النسيم بـ0.5 دينار، 
ملح  وكيلو  دنانير،  بـ5  »بي&سي«  سكر  وكيلو 
مثلثات  جبن  سعر  بلغ  حين  في  دينار،  بـ1.5  عافية 
 200 اليمن  وقهوة  دينار،   3.5 الضاحكة«  »البقرة 
غرام بـ5.5 دينار، وهريسة الوطن القبلي 400 غرام 

3 دنانير.
 3 البصل  وكيلو  دينار،   2.5 البطاطا  كيلو  وسجل 
7 دنانير،  3 دنانير، والفلفل الحار  دنانير، والطماطم 
 4 والخيار  دينارين،  والجزر  دنانير،   3 والليمون 

3 دنانير. دنانير، و140 غرامًا من الخس 
كيلو  سجل  فقد  اللحوم،  بأسعار  يتعلق  وفيما 
 45 البقري  اللحم  وكيلو  دينارًا،   45 الوطني  الخروف 
دينارًا،   55 البقري  الكبدة  كيلو  سجل  فيما  دينارًا، 

11.5 دينار.  وكيلو الدجاج 



رأي

نقد الذات الليبية
رافد علي

ترشيح املؤامرة

نورالدين خليفة النمر
)صرت أفهم .. روعة الحرف الذي يصنع لألنسان سلم(

الرقيعي علي 
 ..1966 مارس  من  السابع  في  للحقيقة  اليومي  العدد  انطالق  بدء  ومع   ..
ليست  )هذه  عنوانه  مقاال  الهوني  رشاد  كتب  الثاني..  ميالدها  عيد  يوم  في 
أن  دائما  أتمنى  كنت  الحلم.  :)وتحقق  قوله  فيه  ماورد  أهم  من  أهدافنا(، 
ألتقي بالقارئ صباح كل يوم وكنت أهمس أمنيتي في أذان أصدقائي. وكان 
أحس  وكنت  سخرية  أو  مجاملة  أو  إشفاقا  وجهي  في  يبتسمون  أصدقائي 
المسترخية  النظرة  وفي  مالمحهم  تلون  وفي  بسمتهم  في  المشاعر  بهذه 
ال  أن  نخشى  ولكننا  كال.  مستحيل؟  هو  هل  أمامي.  يمدونها  التي  الطويلة 
أو  النقل  إلى  فتلجأ  صفحاتك  بها  تمأل  كافية  مادة  تجد  وأال  ماتكتبه  تجد 
بالدنا  في  الحدث  أن  أيضا.  الواقع  ويقول  أصدقائي  يقول  هكذا  االستعارة. 
البشرية  والمواهب  كثيرة  حساسيات  لديهم  والناس  خافتة  والحركة  معدوم 
يوجهها  أو  الخلق  إلى  يدفعها  من  والتجد  ضعيفة  الفنية  واإلمكانيات  نادرة 

العمل(. إلى 
المشروعات  من  التهيب  ظل  فقد  صحيحا.  العام  المنظور  في  ذلك  وكان 
الجديدة، وتحقيق األحالم فوق أرض الوطن.. ظل صعب التصور، عالوة على 
المؤسس  صدر  يعتر  لم  واليأس  اإلحباط  لكن  عمليا.  الناس  بين  تحقيقه 
)الحقيقة(  لتحقيق  الحالمين  من  وغيرهما  رشــاد  وشقيقه  بشير  محمد 
واألسلوب  المضمون  من  وتغير  الصحف  بقية  بين  تسعى  صحيفة  وإنجازها 
الوقت  في  التحقيق  صعب  ظل  أيضا  وذلك  الهدف.  نحو  واالنطالق  والشكل، 
وعالمات  المفزعة،  الصور  كثيرة  أحيان  في  تغطيه  كانت  الحلم  إن  نفسه. 
قاسية  مرحلة  واإلشفاق.  والتعاطف  والقبول  والتردد  والموافقة  الرفض 
إلى  نظيفة  بصورة  وتقديمه  شئ(  أجل  من  )المعاناة  هي  مريرة  وتجربة 

الناس.
كان   1966 مارس  إلى   1964 مارس  من  العامين  أيام  مرور  مع  وهكذا 
يحكي  رشاد  وظل  صانعيها.  صدر  حبيسة  الفكرة  وتحقيق  التطوير  من  البد 
الموهبة:  وصاحب  الخبير  ومعرفة  صدق  في  قائال،  الكبيرة  المعاناة  تلك  عن 
وتفسد  تتلف  أعصابنا  وكانت  وشاقة  مرهقة  البداية  في  العملية  )كانت 
القارئ.  يد  في  عملنا  نرى  أن  بمجرد  وتنشط  وتهدأ  تنتفض  ثم  وتخور 
أن  التلبث  وحذر  وتوتر  وترقب.  استفهام  عالمات  البداية  في  العملية  كانت 
تخرج  أن  بمجرد  بالثقة  مليئة  هادئة  واضحة  تصبح 
ومشاعر  أحاسيس  مجموعة  الشارع.  إلى  الجريدة 
لها لذة طاغية. إنه عراك العمل ولذة االنتصار على 
والعجز  اإلمكانيات  قلة  هو  الوحش  وكان  الوحش. 
ليست  اإلمكانيات  إن  التحرير  رئيس  وقال  المادي 
يعترض  أن  يمكن  ال  المادي  والعجز  أبدية  مشكلة 
تصنع  أن  يجب  والمادة  والحدث  والخبر  الزاحف 
نفعل  وأن  نتعلم  وأن  نتدرب  أن  يجب  نحن  وتخلق. 
لشئ  صورة  نكون  أن  اليمكن  نحن  جديدا.  شيئا 

آخر وليس مطلوبا منا أن نحاكي اآلخرين(.
رحلة  تلخص  مضمونها  فــي  الكلمات  وتلك 
المهنة  مع  المسيرة  تلخص  وتجربتها.  الحقيقة 
مهمة  القاريء  يعرف  أن  البد  والرسالة.  والحرف 
الصحافة ويركن إليها ويحترمها ويعلم أن الكلمة مقدسة وشريفة. ذلك هو 
ثم  أعوام  أربعة  حوالي  دام  الذي  ومشوارها  انطالقها  في  الحقيقة  ملخص 

توقف بفعل فاعل حاقد ومعلوم.. وجاهل وعدو للكلمة والحرف.
إن الحاقد تقهره كلمات وحروف يقولها رشاد بمنتهى الشجاعة ويؤمن بها 
أصحاب الكلمة ورجال المهنة.. كلمات مثل هذه، ألن ذلك الحاقد ضد الحرية 

وضد العمل الناجح وضد الطموحات وضد اإلنسان الذي يصنع الحياة :
هدف  إلى  مباشرة  التوجه  من  مفر  ال  بأنه  نؤمن  بالتخصص.  نؤمن  )إننا 
واحد إذا ما أردنا لهذا الهدف صورة براقة ولهذا فإن مشاريعنا اليمكن أبدا 
المجلة  ستخرج  طريقها  اليومية  تأخذ  أن  وبمجرد  الصحافة  خارج  تكون  أن 
الكتاب  سيخرج  طريقها  األسبوعية  المجلة  تأخذ  أن  وبمجرد  األسبوعية 
والثقافة  للصحافة  إلى مصنع  زمن قصير  الحقيقة خالل  دار  وتتحول  الشهري 
قد  نكون  بهذا  ألننا  واالطمئنان  والرضا  بالراحة  نشعر  وحده  وبهذا  واألدب 
واثقة  ثابتة  خطوة  األرض  بطن  في  ورشقنا  رسالتنا  وحققنا  نفوسنا  أمتعنا 

محشوة بألف تجربة ناجحة!(.
األعين  تراه  ملموسا  واقعا  الحقيقة  صارت  الشجاعة  الكلمات  هذه  ومع   ..
الذي  بالحدث  القراء  وانبهر  وانتشرت  الليبية  األفاق  في  تمددت  و  يوم  كل 
وأدركه معنى  الجارف  التيار  تابع وغمره هذا  الذي  الجيل  تم. وكنت من ذلك 
أن يكون في وطننا صحافة بمثل هذا الحجم والقوة وارتباط الناس بها على 
أن كانت مجرد حلم  بعد  القراءة وعشقها  أحب  الذي  الجيل  الدوام. كنت من 
األيام  وتلك  اللحظة!  ذات  الشوق في  القراءة هي  األيام. كانت  تملؤه  وشوق 
قادتني  جيلي  من  الكثيرين  مثل  يكتنفني.  مازال  واالنبهار  الحقة  مرحلة  في 
إلى  بالبركة.  الحميضة  نهاية  في  الصحافة  شارع  إلى  هناك..  إلى  خطواتي 
والنشر.  والطباعة  الصحافة  الــدار.  الحقيقة.  باسم  عرفت  التي  المؤسسة 
الحقيقة.  صحيفة  إلى  مشدودين  جيلي  وأبناء  كنت  اقتدار.  عن  المهنية 
أغلب  إلى  وتصل  الضحى.  عند  األكشاك  من  وتختفي  الصباح.  في  تصدر 
الصحافة  واقع  من  قلت  كما  الحقيقة  غيرت  اليوم.  نفس  في  الليبية  المدن 
الصحف  من  زميالتها  مع  وافــر  بنصيب  وأسهمت  كبير  حد  إلــى  الليبية 
والشكل  األسلوب  في  الحقيقة  غيرت  والتطور.  التغيير  هذا  في  المستقلة 
طازجة  صحيفة  كانت  ــوان.  واألل ــراج  واإلخ والصور  والخطاب  والمضمون 
ساخنة ترافق قهوة الصباح لكل مواطن ليبي.. في العمل. في المدرسة. في 
تواصلت  حيث  الخارج  إلى  ثم  النادي.  في  المقهى.  في  البيت.  في  الجامعة. 
الصحف  بقية  مع  مدبولي  محمد  الحاج  يوزعها  كان  القاهرة.  في  القراء  مع 
القادمة  واألنوار  اليوم  وأخبار  واألخبار  األهرام  الكبيرة..  والعربية  المصرية 
في  يحملها  القاهرة  شوارع  في  بجالبيته  يسير  وهو  وغيرها  بيروت..  من 
مكتبته  في  الحقا  يستقر  أن  قبل  حرب  طلعت  ميدان  في  كتفه  على  شنطة 

المكان ذاته. الشهيرة 
أبناء  بعض  مع  الخطوات  قادتني  حيث  الصحف  غزالة  الحقيقة..  في  هناك 
في  والتوجيه  الرعاية  ولقينا  الكتابة  بدايات  في  المرتعشة  خطواتنا  جيلي. 
والورق  األحبار  ورائحة  الهادرة  واآلالت  التحرير  صالة  وجدت  هناك  رحابها. 
يوم.  كل  للمواطن  وتقديمه  شيء  صنع  أجل  من  العرق  وحبات  والرصاص. 
واالحتراق..  والعمل  المعاناة  قرب  عن  ورأيت  الروائح  هذه  شممت  هناك 

ومعنى أن تحقق تجربة وتنقلها بأمانة ووعي لآلخرين .
تكن  لم  عربية.  وخبرات  ليبية  بجهود  ليبيا.  في  نهضت  عمالقة  مؤسسة 
للمواطن  صوتا  كانت  جهة.  أي  وراء  تنساق  تكن  لم  سفارة.  تتبع  عميلة 
المسؤول  ومع  والحرف  الكلمة  مع  المباشرة  العالقة  له  أسست  الذي  الليبي 
والرسم  الصحفي  والتحقيق  والقصة  والصورة  والقصيدة  بالمقالة  وربطته 
آخر  شيئا  الحقيقة  كانت  الحدث.  موقع  في  دائما  ووضعته  والنقاش  الساخر، 

برق في سماء بنغازي والصحافة الليبية بأجمعها وظلت مكسبا رائعا لها.
تغريك  الصحف.  وسط  الفاكهة  سالل  مثل  جميل  طعم  للحقيقة  وكان 

وتشتهيها وتختار ما يناسبك منها حالوة ونكهة بال توقف !

سالم الكبتي

جلود  عبدالسالم  ــرات  ــذك م صـــدور  يــتــواقــت 
»المركز  عن   2022 العام  هذا  مقبل  »الملحمة« 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات«. مع المؤامرة 
دائرة  مترشحا عن  القذافي،  إلبراز سيف  الروسية 
لالنتخابات  ليبيا  من  القصي  الجنوب  في  سبها 
الرئاسية المؤجلة إلى ما بعد 24 ديسمبر 2021.

االنتخابات  على  الــروســي  التشويش  ــذا  ه
بعديد  حفل  »فاغنر«  مرتزقة  أداته  عبر  الليبية، 
منافسه  من  باألخص  ليبيا؛  السلبية:  األصــداء 
حاول  الذي  وأبنائه.  الليبي  الجيش  مُسمى  قائد 
قبيلة  من  له  التابعة  الميليشيات  عبر  إعاقته 
الجنوب،  في  جلود  لها  ينتمي  التي  »المقارحة« 
وبالذات  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  ودوليا 
الروسية  »فاغنر«  وكالة  ضلوع  بسبب  فرنسا 
من  بتمكينه  األفريقي  فضائها  في  المتوغلة 
تقديم طلب ترشحه. أما حقوقيا لمطالبة الجنائية 
أمامها بسبب ضلوعه في جرائم  بمثوله  الدولية 
أن  إال   .2011 الليبية  الثورة  إبان  اإلنسانية  ضد 
البيان، الصادر في 18 يناير 2022 عن لقاء نائب 
الخاصة  المستشارة  مع  الروسي  الخارجية  وزير 
يؤكد  ليبيا.  بشأن  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
ثبات روسيا على موقفها الداعم لتعزيز ما تصفه 
السياسية  »بالتسوية  المتبجحة  دبلوماسيتها 
من  كجزء  خارجي،  تدخل  دون  الليبية  لألزمة 
القوى  جميع  مشاركة  على  تنطوي  شاملة  عملية 
النظام  ــث  وري المقصود  ـ  الفاعلة  السياسية 

الدكتاتوري ـ في ليبيا«.
المدعومة  القبلية  »البروباغندا«  تستند 
مطالبة  على  لتغطي  الروسية،  فاغنر  بمرتزقة 
سيف  المترشح  مثول  الدولية  الجنائية  المحكمة 
اإلصالحي  بالسجل  تسميه  بما  أمامها،  القذافي 
ثغرة  محتمل  كوريث  االبن  القذافي  أقترفه  الذي 
في  الساقط  والقبلي  العائلي  النظام  انسداد  في 
2011 بالثورة الشعبية الليبية. جلود الذي نعتته 
الدوائر   1992 الطوعي  ابتعاده  حتى   1969 من 
هذه  يفند  ليبيا.  حكم  في  الثاني  بالرجل  الغربية 
رأس  ـ  بدأ  »عندما  أنه  ويرى  المضللة  الدعايات 
أوَل له، وأخذ يقدمه  ابنه خليفة  ـ بتهيئة  النظام 
يملك  أنــه  وهــم  تحت  واقعا  والعالم،  لليبيين 
الواليات  وتحديدا  الجميع،  ليخدع  والدهاء  الذكاء 
»بالونات  يطلق  والغرب، صار  األميركية  المتحدة 
االختبار«؛ فكان يقرر إصدار تصريحات على لسان 
المتحدة  الواليات  تفكر  كيف  ليعرف  الوريث  ابنه 
التي  والشعارات  المواقف  مطلقا  تجاهه،  والغرب 
ال يعنيها وال يؤمن بها؛ مثل ليبيا الغد، االنفتاح، 

وغيرها«.
وكالة  بمساعدة  الروسية،  الحكومة  أن  يبدو 
استخدام  طريقة  استلهمت  »فاغنر«  مرتزقتها 

االتهامات  توجه  عربية  كشعوب  عشنا 
انكسار،  أو  هزيمة  كل  في  وللنخب  للحاكم 
أو  شعوبنا،  تبرئ  تلك  االتهام  صيغ  وظلت 
في  المسؤولية  تحمل  دائرة  عن  بها  تبتعد 
عديدة  مبررات  وتحت  نعيشه،  سقوط  كل 
والقبضة  واالستبداد  كالطغيان  ومختلفة، 
صاحبة  ليست  شعوبنا  أن  أو  الحديدية، 
أخيرًا،  تبرز  شرعت  أصــواتــًا  أن  إال  وعــي، 
باتت  العربية،  الربيعيات  بعد  خصوصًا 
من  العربية  الشعوب  تبرئة  بعدم  تطالب 
شعوب  ألنها  الحاصلة،  الترديات  مسؤولية 
أوضاعها، وهذا  مساهمة بصمتها في سوء 
بحسب  الضحية،  »مــركــز«  مــن  يخرجها 

القانون. مفاهيم علم 
في وضعية  اليوم  تعيش  العربية  شعوبنا 
قرن  نصف  قبل  عليه  كانت  مما  أفضل 
العالم  وانفتاح  النفط  بسبب  األقــل،  على 
التعليم  معدالت  وارتفاع  المعلومة  وتدفق 
نقاد  يدرجها  عناصر  وهي  األمية،  ومحو 
من  العربية«  الشعوب  تبرئة  »عدم  فكرة 
فكري  عمل  تحت  تندرج  والتي  مآسيها، 
العربية  الذات  لنقد  يهدف  حديث،  عربي 
تالبيب  في  المرابط  فالخنوع  المعاصرة. 
بشرًا  العربي  من  يجعل  العربية  ــذات  ال
وضعه  مــن  النتشاله  المعجزات  ينتظر 
تحقيق  أو  ــالح،  أص أي  إنجاز  على  العاجز 
السياسي  االنـــســـداد  ــاالت  ــح ل اخــتــراق 

المعاش.
على  واإلسالمية  العربية  ــذات  ال ظلت 
الشاغل  الشغل  هي  طويلة  عقود  مــدى 
شريعتي  علي  فــبــرز  الــفــكــر،  ســاحــة  فــي 
للذات  كمقاومة  ــاره،  ــك وأف بمحاضراته 
برز  كما  التغريب،  ضد  المسلمة  اإليرانية 
رافــض  نهضوي  كصوت  نبي  بــن  مالك 
بكر  كمنطلق  ــر،  ــجــزائ ال فــي  للفرنسة 
للعربية  ترجمت  التي  وأفكاره  لكتاباته 

الحقًا.
السياسة،  فقه  في  ذاته  صاحب  فالشعب 
عندما  إال  وحريتها  أمرها  تملك  ال  والذات 

رسائل  لبث  الوريث  بابنه  والتالعب  القذافي 
تصريح  في  نالحظه  ما  وهــذا  والغرب.  ألميركا 
من  »بلومبيرغ«  األميركي  الصحفي  للموقع 
شوغالي،  مكسيم  الروسي  األعمال  رجــل  قبل 
ومديرها  فاغنر  مرتزقة  لحساب  يعمل  ــذي  ال
يتأسف  فهو  ليبيا.  في  الكرملين  من  المقرب 
ليبيا  رئيس  منصب  يتبوأ  أال  القذافي«  لـ»سيف 
غير مقبول  المقبلة ألنه شخص  االنتخابات  . في 
نظاما  هناك  وأن  المتحدة،  للواليات  بالنسبة 

سياسيا غربيا ضده«.
في  المنشورة  الــفــصــول  فــي  جــلــود  تعمد 
ينأى  أن  مذكراته  من  الجديد«  »العربي  جريدة 
أوقع  التي  الليبية  المنزلقات  كل  عن  بنفسه 
الشخصنة  فيها:  نفسه  متعمدا  القذافي  رفيقه 
والقبائلية  والعائلية  والنرجسية،  االستبدادية 
الثورة  إعالنه  من  لها  بتحقيبه  فهو  الفوضوية 
نظامه  سقوط  إلى   1973 والثقافية  الشعبية 
خريف  قتله  ثم  األمطار،  مياه  ماسورة  في  وأسره 
عاصف.  دراماتيكي  مشهد  في  بدموية   2011
بعد  حتى  القريبة  معايشاته  سرد  عبر  مستندا 
قفص  في  القذافي  بوضع  وظائفه.  عن  ابتعاده 
فيه.  عليه  واألقفال  وجرائمه  خياناته  أخطائه 
المتعلقة  الــروســيــة  الموضوعة  وبخصوص 
جلود  يورد  ليبيا،  لرئاسة  القذافي  سيف  بترشيح 
من مذكراته فقرة دالة عن خبرة طويلة بنفسية 
األب  الدكتاتور  انتهجها  التي  التالعب  وذهنية 
حيث  عيد  بمناسبة  الفقرة  وتأتي  أبنائه  مع  حتى 
يخاطب  وهو  األب  القذافي  في حضور  جلود  كان 
لندن  في  الطويل  مكوثه  على  الئمه  سيف  ابنه 
سيف  »يا  توريثه  ألعوبة  من  خيبته  على  منكفئا 
فإن  ليبيا  إلى  تعد  لم  إذا  األب:  القذافي  يتكلم 
المعتصم أخيك سيأخذ مكانك«. وأنا أعرف يتكلم 
تسد«  »فــرّق  بسياسة  يؤمن  معمّر  أن  جلود: 
استخدام  أساليب  ويتقن  ويجيد  النخاع،  حتى 
أخرى،  ضد  جماعة  واستخدام  اآلخر،  ضد  الواحد 
هذه  استخدم  وقد  أخرى.  ضد  قبيلة  واستخدام 
مجلس  أعضاء  ضد  األساليب  وهــذه  السياسة 
ولكن  األحرار،  الوحدويين  والضباط  الثورة  قيادة 
مع  األساليب  وهذه  السياسة  هذه  يستخدم  أن 

أبنائه فقد كانت هذه مفاجأة محزنة لي«.
لقائه  في  ف.شوغالي  الروسي  العميل  حذر 
تجدد  خطر  من  »بلومبيرغ«  بموقع  المنشور 
الصراع إذا لم يُسمح لـ»سيف اإلسالم« بالترشح 
خسر  أنه  ـ  قبيلته  من  ويعني  ـ  أنصاره  اعتقد  أو 
الموقوتة  بـ»القنبلة  ذلك  واصفا  االنتخابات، 
الروسية  النبوءة  هذه  جلود  يفند  المؤجلة«. 
من  المنشور  في  غزيرة  شواهد  من  يــورده  بما 
تالعب  الذي  القذافي  أن  على  الدالة  مذكراته، 

واقعها  حقيقة  ومخيالها  بتصورها  تحوز 
تعني  كمفردة،  اليوم،  فالشعب  وعصرها. 
أنه  إال  العليا«،  والسيادة  »المشيئة  سياسيًا 
ليبيا  في  واقعنا  حقيقة  من  الظاهر  حسب 
من  المفهوم  لهذا  نصل  لم  كشعب،  أننا، 
ألنفسنا  فتصورنا  والموضوعية،  الذاتية 
اعتقادي  فــي  مــحــصــورًا،  الزال  كشعب 
ضمن  تعيش  مجموعة  بكوننا  البسيط، 
جغرافية  ماهية  تحدد  سياسية،  ــدود  ح
مستعمر  من  أرض  كقطعة  ورثناها  بسيطة 

غاشم، لم يبِن منها شيئًا في دواخلنا.
على  اجتماعيًا  يعول  فيبر  األلــمــانــي 
والمواقف  والقيم  الــتــصــورات  منظومة 
يتبنى  والتي  الفردية،  الذات  تحملها  التي 
االجتماعية  أفعالهم  ــراد  األف خاللها  من 
أن  لفيبر  فبالنسبة  الحياة.  في  ومواقفهم 
من  هي  ــراد  األف يحملها  التى  التصورات 
عليهم  تلح  يجعلها  مما  توجهاتهم،  تحدد 
في  والفهم  البحث  محاولة  على  باستمرار 
وعيهم  يحقق  بما  تصوراتهم  منظومة 
مجتمعهم  ضمن  يريدونه  لما  وإرادتهم 

صاحب »الموضوع« أو القضية.
ليس  ليبيا،  لوطننا،  تصورنا  أن  اعتقد 
أنه  بمعنى  الناضج،  أو  الكامل  بالشيء 
كل  في  الخوض  محاولة  ألجل  علينا  يلح 
يخلق  بحيث  وبمصيره،  بــه  يحيط  مــا 
في  وهو  ذاتــه  المجتمع  يدركه  عامًا  رأيــًا 
ذهنية  في  بحضوره  يلح  أو  أزماته،  كبد 
جزئيات  يمارس  وهــو  الــعــادى  المواطن 
واألعمال  الخدمات  بسوء  المزدحم  يومه 
ــن  ــدام األم ــعـ ــاد وانـ ــس ــف الــمــعــطــلــة وال
واالســتــقــرار، ووجــوه الزالــت تــنــاور ألجل 
حجم  دون  »ألنه  عليه  وصيًا  حاكمًا  بقائها 

وتحدياتها«. المرحلة 
نبي  وبن  شريعتي  وأطروحات  ــداءات  ن
في  أفضل  يوم  وبناء  ــذات،  ال إيجاد  ألجل 
تراوح  الزالت  أفكار  أنها  الحال  يثبت  حياتنا 
لندن،  في  األول  اغتيال  بعد  حتى  مكانها، 
ــران  إي حكم  الخميني  يستلم  أن  وقبل 

تجاوز  قد  كان  قبيلته،  ضمنهم  ومن  بالجميع 
التي  ورفلة،  قبيلة  وحليفتها  حاضنتها  مبكرا 
ألجأته إليهما المحاولة االنقالبية التي دبرها في 
االنقالب  مجلس  عضو   ،1975 العام  أغسطس 
التجارية،  مصراته  مدينة  من  ورفــاقــه  الــبــارز 
النفور  وهــذا  المحيشي.  بمؤامرة  والمعروفة 
المحاولة  بعد  مباشرة  كان  قبيلته  من  المصدوم 
االنقالبية التي دبرها أغسطس 1993ضباٌط من 
ضباط  من  اغتياله  محاولة  وبعدها  ورفلة،  قبيلة 
أن  إلى  جلود  ويشير  القذاذفة.  قبيلة  من  حرسه 
من  عليه  المنقلبين  عاقب  القذافي  الدكتاتور 

ضباط القبيلتين بدموية صارخة.
الذي  تقريرها  في  تايمز«  »نيويورك  جريدة 
خلفية  على  ركزت   ،2019 18يونيو  في  نشرته 
جاسوس  أنه  منهما.  مستنتجة  وتاريخه  شوغالي 
ومترجمه  بأنه  ذلك  على  مستدلة  بامتياز  روسي 
بسيف  سرا  لقائهما  بعد  طرابلس  في  اعتُقال 
حرب  جرائم  بارتكاب   2011 في  المتهم  القذافي 
في  يجد  ـ  ذلك  رغم  ـ  والذي  الليبية،  الثورة  إبان 
رئاسة  لتولي  صالحا  بديال  منافسيه  دون  نفسه 
السجينان  المؤجلة.   2021 انتخابات  في  ليبيا 
لم  جاسوسان،  بأنهما  االعتراف  رفضا  اللذان 
يقدما حتى اآلن أي دليل إلثبات براءتهما، وتبيان 
احتوت  ولماذا  القذافي،  بسيف  لقائهما  دوافــع 
الخطورة  في  غاية  معلومات  على  حواسيبهما 
المزعوم،  االجتماعي  الباحث  شوغالي  ليبيا.  عن 
صوالته  له  كانت  مخضرم  سياسي  ناشط  هو 
نزاع  خالل  بروسيا  بطرسبرغ  سان  في  وجوالته 
عنه  يبعد  مما  2002؛  العام  في  حدث  انتخابي 

صفة الباحث.
كما كان من ضمن فريق روسي اتهم بمحاولة 
 2018 العام  االنتخابات في مدغشقر  التدخل في 
شوغالي  أرسلت  التي  الروسية  المؤسسة  مدير 
دافع  مالكفيتش«،  »ألكسندر  ويدعى  ليبيا،  إلى 
في  التدخل  تفيد  أوامر  يتلقَ  لم  أنه  مدعيا  عنه، 
االنتخابات الليبية على اعتبار أنها في ذلك الوقت 
في  هو  األميركية  الجريدة  ووفق  أساسا،  تجر  لم 
واقع األمر ال يقدم دليال على ذلك، بل ربما يدين 
مؤسسته ومبعوثه االجتماعي عبر إرساله إلى بلد 

تطحنها الحروب والنزاعات.
»نيويورك  حسب  سبق  مــا  كــل  مــن  األهــم 
التي تجمع المؤسسة  تايمز«، يكمن في الصالت 
»يفغيني  مع  مالكفيتش  ألكسندر  يديرها  التي 
وهو  بوتين«  بـ»طباخ  يعرف  كما  أو  بريغوجين« 
السمعة  سيئة  »فاغنر«  مرتزقة  يدير  أعمال  رجل 
والتي تقاتل في ليبيا وفي دول أخرى مثل سورية 
العصف  مرمى  في  بوقوعها  التي  وأوكــرانــيــا 

الروسي تتصدر اليوم واجهة األحداث العالمية.

جــداًل  العالم  اإلسالمية  الــثــورة  وتقلب 
بوطنه  نبي  بن  وفاة  بعد  وتوترات، وكذلك 
يشعر  أن  ودون  استقاللها،  بعد  الجزائر 
سوداء  عشرية  نحو  تسير  كانت  بالده  بأن 

وعنيفة.
تصورًا  نملك  ال  الزلنا  ليبيا  في  فنحن 
فليني  فشبح  لليبيتنا.  وحقيقيًا  عميقًا 
تردد  أي  وبال  وأخرى،  فينة  بين  يلوح  الذي 
المتجددة  أزمتنا  في  ساستنا  تدابير  بسبب 
صعيد  أى  على  قوية  معارضة  يلقى  ال 
شرقية  إلى  البالد  فانقسام  لدينا.  معروف 
يربك  أحمر  خطًا  ليس  وجنوبية  وغربية 
يثير  وال  راسخة.  وطنية  سياسية  حسبة  أى 
مستلزماته  تلبية  بين  المحشور  الشارع 
الليبي  فالوجدان  إليها.  السعى  ومشاق 
أيضًا،  هويته  حول  ومشوشًا  مرتبكًا  يظل 
رسميًا  خطابًا  يتلقى  عقودًا  أمضى  فقد 
ــارة،  ت وحــدويــة  عربية  هوية  فــي  يرميه 
في  وإسالمية  ثانية،  تارة  أفريقية  وهوية 
أن  البسيط  المواطن  على  وكــان  ثالثة، 
كانت  بينما  يهضمه،  وأن  هذا،  كل  يتلقى 
مالمحها  ترسم  لم  الحقيقي  بمعناها  الذات 

العميقة في شخصه، وفي كيانه.
سيستمر  الراهن  بعزوفه  ليبيا  في  شعبنا 
عن  تخلى  بشر  كأي  غيابه،  ثمن  دفع  في 
ضمن  مصلحته،  وعن  »ذاته«،  عن  الدافع 
المستمر  وصدامهم  الساسة  مهاترات 
فسوء  وأدواتــهــا.  األمــر  سلطة  حوز  ألجل 
األسعار،  مراقبة  وانعدام  العامة،  الخدمات 
تشغل  التي  األمــور  من  العامة  والفوضى 
عن  الناس  تغيب  ويتعزز  اليوم،  الليبي 
تنبه،  حــرة  صحافة  بغياب  العام  الشأن 
وتطرح  تنتقد  ومستقلة،  واعية  ونخبة 
لمجتمع  الـــذات  مالمح  وتــرســم  بــدائــل، 
رحلة  في  األول  المربع  من  يخرج  لم  الزال 
يدرك  يكن  لم  انه  المؤكد  ومن  اختارها، 
فيها،  له  المتربصين  يعرف  وال  عواقبها، 
سلبيتها  بكل  الحالية  ذاتــه  فيهم  بمن 

واغترابها.

ثبات روسيا على 
موقفها الداعم 

لتعزيز ما تصفه 
دبلوماسيتها 

املتبجحة »بالتسوية 
السياسية لألزمة 

الليبية دون تدخل 
خارجي، كجزء من 

عملية شاملة 
تنطوي على 

مشاركة جميع 
القوى السياسية 

الفاعلة ـ املقصود 
وريث النظام 

الدكتاتوري ـ في 
ليبيا«.

ليبيا  شعبنا في 
الراهن  بعزوفه 

سيستمر في دفع 
ثمن غيابه كأي بشر 

تخلى عن الدافع 
عن »ذاته« وعن 
ضمن  مصلحته 

الساسة  مهاترات 
املستمر  وصدامهم 

ألجل حوز سلطة 
األمر وأدواتها
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عن  تعبر  فاألسطورة  األسطورة.  هي  القديم،  اإلنسان  أنتجها  التي  الشعرية  األعمال  أول  لعل 
التكوين(   =( الكون  تتحدث عن خلق  إذ هي  به،  لعالقته  الكون وتصوره  إلى  اإلنسان  رؤية ذاك 
الحياة  ولغز  اإلنسان  ومصير  باإلنسان،  وعالقتها  وصراعاتها  واختصاصاتها  واآللهة  ومفرداته 

والموت وعالم ما بعد الموت... أي، إجمااًل بالماورائيات.
حاليًا.  نتداوله  الذي  بالمعنى  أدبًا  وليست  ديني،  أدب  أو  دين،  فاألسطورة  االعتبار،  وبهذا 
الطقوس  من  بجملة  تحاط  مقدسة،  معتقدية  دينية  أعمااًل  باعتبارها  األسطورة،  وكانت 

والشروط، من ضمنها أنها ال تتلى خارج المعابد أو بحضور النساء واألطفال.
هي إذن تفكير، أو فكر، اإلنسان القديم ما قبل الفلسفة اتخذ طابعًا خياليًا. فلقد كان الخيال 
السيطرة  وحتى  أيضًا،  واالجتماعي  الطبيعي  محيطه  مع  للتكيف  اإلنسان  اخترعها  التي  األداة 

عليه.
وتختلف »األسطورة« عن »الخرافة«. فعلى حين أن األولى يكون أبطالها آلهة أو أنصاف آلهة 
)وحتى إذا ظهر فيها بشر فال يلعبون سوى دور تكميلي(، وتؤكد معتقدات دينية، تمتلئ الثانية 
أخالقية  أبعاد  على  وتنطوي  والشياطين،  واألغوال  والجن  والحكام  واألبطال  العاديين  بالبشر 
وتربوية من خالل ما تجسده من نماذج بشرية. زمن األسطورة زمن مقدس، على حين تجري 

أحداث الخرافة وما في حكمها، مثل الحكاية الشعبية، في زمن دنيوي.
المجموعة  تالحم  في  وتسهم  اإليمان،  هذا  وترسخ  المؤمنين  األسطورة  تخاطب  وعليه، 
وتستهدف،  وأمثوالت،  وعظات  عبر  على  فتتوفر  الخرافة  أما  منها.  تنبثق  التي  المعينة  البشرية 

من خالل أدوات جمالية، اإلمتاع والمؤانسة.
هذه  أن  إال  الفلسفة،  بظهور  القديمة  اليونان  في  األسطورة  حدود  من  اإلنسان  خروج  وقع 
األخيرة ظلت تحمل آثارًا من األولى. أبرز هذه اآلثار كان في المواضيع التي توجه إليها اهتمام 
عن  الفلسفة  وافترقت  تكونه(.  وعناصر  الكون  أصل  )أي  بالتكوين  اهتمت  فكالهما  كليهما. 
عزته  اآللهة،  فعل  إلى  والتكوين  الخلق  تعزو  األسطورة  كانت  حين  على  أنه  في  األسطورة 

الفلسفة إلى العمليات الطبيعية الجارية بين عناصر تكوينه.
فلدى طاليس )627 - 546 ق. م(، الذي يعد أول الفالسفة المعروفين، أصل تكون الكون هو 
عنصر الماء. ولدى أنكسيمندريس )-610 545 ق. م(، أصل الكون عنصر سماه »األبيرون«، أي 
وهو عنصر  واليابس،  والرطب  والبارد  الحار  مثل  وتتمازج،  األضداد  فيه  تختلط  الذي  الالنهائي، 
سرمدي. أما لدى أنكسيمانس )585 - 528 ق. م(، فأصل الكون هو عنصر الهواء، الذي يماثل 

عنصر »األبيرون« لدى أنكسيمندريس في مسألة التفاعل والتمازج.
الفلسفة  في  األوائل  الطبيعيين  الفالسفة  آراء  من  القدر  بهذا  المقال،  هذا  ألغراض  نكتفي، 
بحيث  والخيالي،  العاطفي  التفكير  على  القائمة  األسطورة،  عن  افتراقها  على  للتمثيل  اليونانية، 

أخذت تقام على التأمالت والتصورات العقلية.

مايستحق  تكتب  أن  فأما  وتعفنك،  موتك  حال  ينسوك  وال  الناس،  بين  ذكرك  يخلد  أن  أردت  إذا   «
القراءة أو تعمل ما يستحق أن يكتب.. »

)بنيامين فرانكلين(
لقد أكرمني اهلل بتوأصل صداقة وصلت حتى اآلن، حد التأخي مع شخصيات عديدة أحدهما كتب 
ما يستحق القراءة ، وآخرين عملوا ما يستحق أن يكتب عنهم. لقد وهبني اهلل رفاق جيدين كثيرين، 
قاعدة  وسلوكهم  قناعاتهم،  من  أسسوا  منهم  ثالثة  أن  غير  وطن،  بحجم  فهم  حصرهم،  يصعب 

رايت من خاللها أن يكونوا من أولئك الذين يستحقون أن يكتب عنهم.
رفاقي وجيلي يعلمون أنني سوف أنتقى خليفة الفاخري، ألنني كتبت الكثير عنه ووثقته، وهناك 
أن  يستحقون  كثيرين  أعرف  لم  أنني  يعني  ال  ذلك  تُخلد.  أن  تستحق  التي  شخصيته  على  توافق 
الشلطامي،  ومحمد  الشويهدي،  على  ومحمد  النيهوم  صــادق  مثل  كتاباتهم  بسبب  يخلدوا، 
والدكتورمحمد المفتي، وعبدالكريم الدناع، وغيرهم كثيرين، ولكن معرفتي لجوانب خليفة الفاخري 
أبدا بين ما يكتبه وبين ما يعايشة في حياته  أتخذ منه نموذجا مشرفا، ألنه اليفرق  كافة تجعلني 

اليومية. ناهيك عن مثالية تفوق الوصف، وتلك أمور يعرفها رفاقه الخُلص.
وعميقة  صائبة  غالبا  وهي  الناس،  معرفة  في  ملكته  هي  جوهري،  أمر  في  عني  الفاخري  يختلف 
أو  حياته  من  يلغيهم  لم  ولكنه  إليه،  بعضهم  اسأ  المشتركين،  أصدقاءنا  بعض  أن  أعرف  أنا  جدا. 
وتعليله  عابرة،  مساءلة  أنها  لو  كما  اإلساءة  مع  يتعامل  جعلته  لهم  معرفته  عمق  ألن  يتجاهلهم، 
أن  عميقة  تكون  عنهم  االبتعاد  أو  منهم  واقترابك  للناس  معرفتك  عمق  أن  وهو  للغاية،  بسيط 
إليهم وتتعامل معهم بعيونهم، وليس بعيونك! إن كانت رؤيتهم إنسانية جدا  تعلمت كيف تنظر 
تأكد أنهم ال يقصدون ما تراه إساءة، وتأكد أن االيام سوف تثبت لك ذلك، فأنت عندما تراه بعيونه 

سوف تكتشف أن اإلساءة لم تكن مثلما رأيتها، أو فهمتها.
) يُروى عن ابن سيرين أنه قال: »إذا بلغك عن أخيك شىء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا 
عذرا،  له  فالتمس  تنكره  الشىء  أخيك  بلغك عن  »إذا  بن محمد:  وقال جعفر   .« عذرًا  له  لعل  فقل 
الناس بمجرد شهوة في أنفسنا. خالف  فإن أصبته، وإال، قل لعل له عذرًا ال أعرفه«، ال نحكم على 

نفسك!. فمن حسن ظنه طاب عيشه(.
رؤيته هذه جعلته لسنوات يحاول بمثابرة عجيبة ليقنعني أنني مخطىء، بشأن أحد األصدقاء، ولم 

أقتنع تماما برائه إاّل بعد وفاته، ومواقفة ومعامالته معي ومع خليفة وأسرته كما لو أنه لم يرحل !
أما الذين » عملوا » – من رفاقي – ما يستحقون أن يكتب فهم عديدين منهم : محمد إبراهيم 
يستحقونه  ما  عنهم  وأكتب  يوما  وسيأتي  الكرامي،  عمر  كانون، مصطفى  السوسي، محمد حسين 
ويليق بهم، وبالطبع هؤالء عرفتهم وأقتربت منهم كثيرا قبل سنة1976، وتواصلت معرفتنا حتى 

الليلة البارحة!
عالقة  أنها  باعتبار  شمام،  ومحمود  الدرسي،  المجيد  عبد  مثل  وصباي  طفولتي  رفاق  أضف  لم 

ابتدأت منذ طفولتنا، ولم تنقطع حتى الليلة البارحة، أيضا.
تؤلمني،  فراقه  مرارة  ومازالت  عنا  رحل  من  منهم  الشباب،  مرحلة  في  عرفتهم  كثيرون  هناك 

وتؤرقني، وأغلبهم ما زلت عالقتي بهم وثيقة حتى اآلن.
الليلة قبل البارحة، أقلقتني مشكلة، فجفاني النوم حتى الفجر، وصحوت على رنين تلفون صديقي 
محمد على الشويهدي، من بنغازي، وبادرني متسائال: » أنت كويس؟ » اجبته : » نعم. أنا بألف خير 
أجابني   « السؤال..  بالنت سببه هذا  له  وبتلفون مدفوع، العالقة  الباكر  الصباح  اتصلك هذا  . هل 
بهدوء وصدق، وأنا أعرف ذلك : » حلمت البارحة أنك متأزم جدا ! » تبسمت وأجبته: » أن شاء اهلل 
خير .. » لم أخبره أنه كان ثمة موضوع اقلقني كثيرا ، وأنني غفوت قبيل الفجر، بالفعل متأزم للغاية 

.!
كيف حدث ذلك التواصل؟ وكيف أعلله؟ ولم أجد له تفسيرا. مثل هذه الحاالت مرت بي أكثر من 
هل  صداقتهم؟  في  المخلصين  لدى  تتأسس  روحية  عالقة  ثمة  فهل  حقيقيين؛  أصدقاء  ومع  مرة 
يحس أصدقائي بما أحسه نحوهم؟ يقيني أنهم كذلك، فاألرواح بالتأكيد تتجاذب وتتقارب، ويندر أن 

تفترق، ولكنها تتباعد وتتفارق على الرغم من ذلك.
أصدقاء كثيرون، أساءوا لي كثيرا، وربما اتهموني بسلوك أشهد اهلل أنني بعيد عنه، قد يكونوا 
زاويتي، قد يكونوا قد فسروا ما اليمكن تفسيره. حاولت أن  زاوية بعيدة عن  إلى األمر من  نظروا 

افسر لهم، ولكنهم رفضوا بدرجة يصعب كثيرا تحملها، وظل عذري أنهم لم يروا ما حدث بعيوني!
القرن  سبعينيات  من  األول  النصف  خالل  الليبيين،  بين  مصلحية  عجيبة  صداقات  تأسست  لقد 
على  التوقيع  حق  يملكون  من  بين  تأسست  عجيبة،  بصورة  انتشرت  التي  تلك  وهي  الماضي، 
تسهيالت المصارف، ومع من يملكون تكليفك بإعمال تنقلكم مباشرة نحو الثراء، حدث ذلك سريعا، 
وبمجرد ما أستثب االستقرار في ليبيا من بعد قيام ثورة سبتمبر، وكثرت المشاريع وُفتحت البنوك 
الملكي،  العهد  طوال  مثله  ليبيا  تشهد  ولم  جدا،  قصير  زمن  في  الماليين  إلى  وصلت  بتسهيالت 
أحد  ال  أنه  ناهيك  المشاريع،  وبحجم  فيها  مبالغا  الهدايا  واصبحت  البيئة،  تلك  في  تخلقت صدقات 

ينكر أنها كبيرة.
قيادة  »... حكومة مجلس   : أن  القذافي(  معمر  تحت حكم  ليبيا  تاريخ   : الحرة  )الموسوعة  تقول 
التعليم  توفير  نحو  األموال  توجيه  بإقتدار  إستطاعت   ، السلطة  إلى  وصولها  بعد  الليبية،  الثورة 
االبتدائي  والتعليم  البالد  في  مجانيًا  الحكومي  التعليم  أصبح  للجميع.  واإلسكان  الصحية  والرعاية 
إلزاميًا لكال الجنسين، وأصبحت الرعاية الطبية متاحة للشعب بدون أي تكلفة.. » وتجدر اإلشارة أن 
ذلك كان في العهد الملكي أيضا، غير أن تفوق ثورة سبتمبر كان بحق في عدد البعثات الدراسية 
في الخارج، فلقد عاصرت خالل فترة عملي في الجامعة الليبية أن شخص أمريكي له مكتب في إدارة 
للدراسة  للمتقدمين  المطلوب  التخصص  وإيجاد  المستندات  مراجعة  هي  مهمته  وكانت  الجامعة 

بالجامعات األمريكية ، وكانت أوراقي ضمن مما قبلت، ولكنني لم أذهب ألسباب يطول شرحها .
ومن النوادر، وهي حقيقة سمعتها من أحد الذين حضروها، وهي أن مجلس قيادة الثورة، أو على 
األقل بعض أعضائه لم يدركوا تماما حجم ثراء ليبيا، فلقد سمعت حكاية من صديق أثق فيه كثيرا، 
الذي كان حينها  المقريف،  أمحمد  المرحوم  الثورة،  قيادة  قابلت عضو مجلس  كان ضمن مجموعة 
وقال  عفوية ساخرة  بحركة  فقام  الجامعية،  المدينة  إلتمام سور  مبلغ  بشأن صرف  لإلسكان،  وزيرا 
لهم : » ما عندنش ! ما زلنا ما سكرناش سنة .. وسعو بالكم ! » وهو لم يقل ذلك خبثا، ولكنه لم 

يكن يعرف حقيقة حجم ثراء ليبيا! ومع ذلك قاموا بالفعل بكل ما ذكره التقرير المشار إليه.
لقد ارتفع معدل الدخل القومي للفرد في عهد القذافي إلى أكثر من 11000 دوالر أمريكي، أي 
مثيرة  خارجية  بسياسة  مصاحبة  االزدهار  في  الزيادة  هذه  كانت  إفريقيا.  في  معدل  أعلى  خامس 
الجسدية  التصفيات  حد  قمعا وصل  أيضا  ليصبح  تزايد  داخلي،  قمع سياسي  إلى  باإلضافة  للجدل، 
بمن  الزج  ولكن  العسكرية،  الخدمة  بتطبيق  عسكرية  بقرارات  كله  ذلك  بدأ   . اآلخرين  أوطان  في 
دُربوا أشهر لم تتجاوزأصابع اليد الواحدة في حروب بعيدة عن ليبيا، وألسباب متعددة، في العديد 
مبداء  من  بدأ  اإلطالق،  على  إليها  حاجة  في  البالد  تكن  لم  تأميميات  بها  ألحقوا  العالم،  دول  من 
التاريخ  ومنطق  الحال  واقع  ولكن  مثاليتين،  والمقولتين  ملكا ألحد،  ليست  واألرض  لساكنه،  البيت 
وواقع الحال ال يوافقانهما، وكذلك تأميمات لبضعة مصانع تعد على أصابع اليد الواحدة؛ كانت في 
رأس  وخنقت  للتنفيذ،  في سبيلها  كانت  وأخرى  قائمة،  وأفشلت مشاريع  موفقة  غير  بداية  الحقيقة 
في  إستثمارية،  مشاريع  وئدت  اوروبا.  مصارف  نحو  به  بالهجرة  احد  يفكر  لم  الذي  الوطني،  المال 
التصنيع والزراعة والبناء والتشييد في مهدهان ذلك كله كان كإشارة لبدء سباق الهجرة، التي لم 
أحد  كنت  فلقد  القادمة،  الحلقة  في  ذلك  يؤكد  ما  اورد  وسوف  قبل!  من  يعرفونها  الليبيون  يكن 

أعضاء مشروع وئد قبل أن يبدأ.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

مع  ذلك  حدث  البترول،  آبار  احرقوا  انتشرت:  وتذمر،  يأس  صرخة 
وجلة  لعقول  بدا  فلقد  السبعينيات،  ومطلع  الستينيات  عقد  أواخر 
ونفوس مضطربة، أن الرذائل التي أنتجها البترول، زادت عن الحد، 
الليبيين  عرت  لقد  البشر.  نقص  وأظهرت  البالد،  ظهر  فقصمت 

فظهروا أن ال عقل لهم، من تركوا األرض فالزرع والضرع!.
علي  الصحفي  كتب  مثلما  الصرخة،  تلك  صحفيون  كتب  هكذا 
شعيب، فيما تداعى كتاب عن المجتمع لفضح معائبه. ونتيجة ذلك 
كل  في  ويندس  سوق،  كل  عند  يتربع  الذي  الغول  البترول،  جعلوا 
بيت. وأنه الروح ما تلبست الليبيين، وجعلتهم كما حيوان الكسالن، 
البترول،  تكية  على  يتكون  وهم  حياتهم،  أشياء  كل  يستوردون 
اللوحات  ذلك:  صورت  كما  اآلخرين.  البشر  كل  بغضب  يرمقون 
الساخرة للفنان محمد الزواوي، المقاالت التهكمية للصادق النيهوم، 
الطرابلسي، فمسرحيات مصطفى  الراديو في تمثيليات عبدو  وعبر 
الحبوني، كـ»وين ثروت  الشاعر الشعبي جعفر  األمير، وقبل قصائد 

البترول يا سمسارة«.
ليبيون  يطلقه  ما  »الفجعة«،  بداء  مصابة  الفزعة  هذه  كانت 
داء كل  فالبترول  والخوف.  بالهلع  المرء  نفسي، يصيب  على مرض 
الليبيين  من  كبير  لجمع  تبين  كما  المجتمع،  جسد  على  ظهر  داء، 
إلى  التفتوا  منهم،  الرومانتيكيون  وطبعًا  إليهم.  أشرنا  ومنهم من 
الخلف، ليكيلوا المديح لما مضى من الزمان، باصطالح اليوم: الزمن 
الفاقد  الباهت المالمح،  الجميل، فآسفوا على عصر الجيل الصاعد!، 
ورث  ما  فخرب  البترول،  خربه  من  والمخرب،  المخرب.  حيثية،  ألى 
والحياة. وكأنهم يبحثون عن ضحية، للمتغيرات التي طالتهم، هم 
الغول  فإن  البترول،  بحرق  بالمطالبة  عجلوا  صبرًا،  يطيقون  ال  من 

البترول، ولد المسخ الليبي، مواطن ما بعد البترول.

ومن  »السسيوبترول«،  التيار  هذا  مع  اختلف  من  هناك  طبعًا 
الغزل،  التيار  ذا  فكال  فعل،  رد  فعل  لكل  حيث  الضد،  تيار  هؤالء 
وكتب قصائد مديح البترول. فيما البعض نظر نظرة أخرى، فاعتبر 
العمر،  مقتبل  وفي  حينها،  كتبت  لهذا  غاية،  ال  وسيلة  البترول  أن 
بجريدة الجهاد مقالة »بنغازي لم تكن طيبة حتى ساعات قبل ظهور 

البترول«، على ما أذكر.
والوقت  الجهد  إلهــدار  ثروة  منذئذ،  النفط  أن  المرة  الحقيقة 
عقودها  طوال  سبتمبر،  انقالب  سلطة  به  فعلته  ما  هذا  والمال، 
وال  تعد  ال  ما  القذافي،  معمر  العقيد  خطب  يراجع  ومن  الطويلة. 
تحصى، سيجد أن متنها النفط، سوى باإلفصاح عنه أو بالمسكوت 
عنه، حتى ظهر اصطالح المجنب. إن ليبيا رهينة هذه الثروة، فليبيا 

عند اآلخر: دولة النفط وإمبراطورية الرمال!.
نارًا تحت  أهلية، كانت  فالنفط خلفية حرب  القذافي،  بعد  ما  أما 
رماد نظام سبتمبر االنقالبي، من ساهم بقوة وعنجهية، في إهدار 
وثروة  الثروة  سالح  البترول  اليوم  وحتى  الضد.  إلى  وقلبها  فرصة 
السالح. ولهذا كل فترة وأخرى، يقوم فصيل بقطع سبله أو بالتهديد 

بذلك، باعتبار أنه الثروة التي في يد الفصيل األقوى.
الليبي، مرة قام شخص  تاريخه  آباره، وإن في  البترول لم تحرق 
يدعى »الهندياني«، أيام العهد الملكي، بتفجير مواسير نقل نفط. 
حقول  وشاهد  مرّ  من  وكل  يحرق،  النفط  انبالج  فمنذ  الغاز  أما 
النفط، يشاهد شعلة ليبيا/ الغاز يحترق. إذا لقد فلحنا ألسباب عدة، 
في إهدار غازنا ونفطنا، وفي إهدار جهدنا ووقتنا ومالنا، كما فلحنا 
في االقتتال، حول قصعة البترول، ما استحوذ عليها السماسرة، كما 
عند الشاعر جعفر الحبوني. وأثناء حربنا الباردة أو الساخنة، استحوذ 
نفر منا على ثروتنا، وكانوا وكالء ليس إال، وكالء المستحوذ الرئيس 

أميركا وأوروبًا أواًل وأخيرًا.
اليوم ومع حرب أوروبا، يكون الفاتحة النفط والغاز، ما قّل عرضه 
فغلي ثمنه، فما حصادنا من ذا الزرع، غير المزيد من االنقسام، وأن 
يباع لنا بثمنه، كالم دولي حول يجب ما يجب. أما المواطن الليبي، 
تحمي  الوطنية  وحكومته  األسعار،  وارتفاع  بالتضخم  حصاده  فزاد 

زاده هذا، كي تزداد ناره، فالخبز بالغالء والكي أيضًا.
هذا الحاصل ما نجني والعالم اآلن، طبعًا الفاعل منه األوروأميركي 
خاصة، بحاجة أكثر شدة وإلحاح للمزيد، من االستكشافات من الغاز 
وعلى  الكبرى،  الليبية  الصحراء  في  قاعدون،  أننا  يقال  ما  والبترول. 
الشاطئ األكبر من المتوسط، على بحار منه وعلى محيطات غاز، غير 

ما نحرق.
المتمثل  بالشر،  منه  نهضون  الخير،  على  قــاعــدون  نعم 
من  المزيد  إلــى  شرنا،  ذهــب  لو  فيما  واالقتتال،  االنقسام  في 
العالمية  للشركات  بذلك  االستثمار  رخص  ومنح  االستكشافات، 
المختصة، فما يعود علينا الكثير الكثير. ما يمأل كل الجيوب، ويشبع 
للخروج  السبيل  غدًا،  وليس  اآلن  اآلن  االستثمار  فيكون  نهم،  كل 
من البئر الغميق ما وقعنا فيه. فال نكون بحاجة إلغالق آبار البترول، 
إحراق الغاز، إغالق المطارات في داخل البالد، وفي وجه اإلنسان، من 

نزعم أننا أتينا لخيره وصغاره.
إن التفاؤل الساذج مثلما: صرخة يأس وتذمر، ما انتشرت: احرقوا 
آبار البترول، لكن ما أشرنا إليه، حقائق دامغة تقدم بها العارف منا. 
ويمكن التوكد من ذلك، بخبراء لن يأتوا إليكم زرافات، بل يحجمون 
عنكم، وعن من يتكالبون، على سرقة النور ومحطات الكهرباء. نعم 
التوكد من ذلك أسهل، وفعل ذلك أبسط، مما تشيعيون، من حلول 

الجزرة المغروسة بالعصا، المربوطة برقبة ليبيا.

مع  لسيرتي  والقمح(  )حكايتي  السابقة  المقالة  في  تطرقت 
فيها  وتمايلت  الجوع،  قاومت  أرض  سيرة  كانت  التي  القمح 
الثورة  هالم  في  الوطن  ُفــرِّغ  وحين  وطنًا،  فغدت  السنابل 
عالة  إلى  تحولنا  الفراغ،  في  سابحة  أيديولوجيا  إلى  وتحول 
اليومي،  بقوتنا  تأتي  كي  البحر  خلف  من  السفن  ننتظر  عليه 
واقترحت  حصل؟،  مــاذا  السؤال:  طرحت  التحول  هذا  وعبر 
تراب  في  )الزفت(  النفط  انفجار  أن  أهمها  لإلجابة،  مداخل 
هذه األرض كان مؤشرًا ألن يكون نقمة بدل أن يكون نعمة 
نظام  طبيعة  تناسب  التي  بالطريقة  الثروة  هذه  أديرت  حين 
شمولي قرر أن يحول المواطنين إلى رعايا للنظام، واالقتصاد 
الناس عبر  ريعي كي يحكم قبضته على  اقتصاد  إلى  اإلنتاجي 

التحكم في قوت يومهم.
بست  االنــقــالب  قبل  رسمي  بشكل  النفط  تصدير  بــدأ 
الذين  وخبراءه  السابق  الملكي  النظام  أن  غير  تقريبًا،  سنوات 
تخطيطهم  في  حريصين  كانوا  الثروة،  هذه  لمحاذير  انتبهوا 
اإلنتاج  طرق  على  خطرًا  الجديد  الكنز  هذا  يشكل  ال  أن  على 
التي عشنا بها وصدرنا منها في فترات ما قبل النفط، فقدموا 
ووفروا  نشاطهم،  في  يستمروا  كي  والفالحين  للرعاة  الحوافز 
المدارس  ونشروا  للمراعي،  بيوتًا  وبنوا  الحديثة،  اآلالت 
الفنية،  والرزاعية  البيطرية  والخدمات  قربهم،  والمستوصفات 
على  حريصة   )1974 ــ   1968( الخمسية  الخطة  وكانت 
السابقة  اإلنتاج  وآليات  الحرف  ودعم  الدخل  مصادر  تنويع 
منطقة  كل  اقتصادية،  منطقة   14 إلى  البلد  تقسيم  عبر 
مناطق  ضمنها  من  طبيعتها،  يناسب  اقتصادي  نشاط  لها 
مياه  توجد  حيث  المروية  للزراعة  ومناطق  البعلية  للزراعة 
ما  رافق حماس  الذي  التعبوي؛  الخطاب  بداية  كافية، لكن مع 
محل  تحل  المتحمسة  الثورية  المشاريع  بدأت  بالثورة،  سمي 
المدن،  في  النفط  ريع  وتكدس  علميًا،  المدروسة  المشاريع 
مع  والبوادي  األرياف  من  المدن  إلى  جماعية  هجرات  وبدأت 
من  الكثير  وتحول  الحواضر،  في  المريح  العمل  فرص  توفر 
المدن  في  االسترخاء  حياة  إلى  األغنام  مربي  أو  المزارعين 
استولت  آخر  جانب  نهاية شهر، ومن  مرتباتهم كل  ينتظرون 
فيها  يزرع  كان  التي  األراضي  معظم  على  الزراعية  المشاريع 
مياه  من  تسقى  للفاكهة  مزارع  إلى  وتحولت  والشعير،  القمح 
تتعارض  500 متر، وهي معادلة  إلى  أعماق تصل  تسحب من 
بفوبيا  المصاب  النظام  جعل  الزراعي،  التخطيط  جوهر  مع 
الذي  والنظام  أجنبي،  هو  ما  كل  على  معتمدة  حياتنا  األجانب 
لمشاريعه قضى  الذاتي« شعارًا  »االكتفاء  العنوان  طالما جعل 

على الذات وعلى اكتفائها، وذاك النظام الذي صدعنا بمقولة 
مكونات  كل  جعل  البحر«  وراء  من  يأكل  لشعب  حرية  »ال 
مشاريع  عبر  ذلك  كل  وحدث  البحر،  وراء  من  تأتي  وجباتنا 
ثورية  حمى  قلب  في  اإلعالم  وسائل  بها  تتباهي  وإنجازات 
وال  المستدامة  التنمية  لركائز  وال  العلمي  للتخطيط  تمت  ال 
في  عملت  زراعي،  كمهندس  وأنا  بصلة،  االقتصادية  للجدوى 
الذي  الخراب  على  شاهدًا  كنت  الزراعة،  قطاع  في  الثمانينيات 
شهده هذا القطاع، كأي قطاع آخر، طيلة أربعة عقود من ضخ 
تمنح  اجتماعي  ضمان  مؤسسة  إلى  ليبيا  حول  الذي  النفط 
رعية  إلى  شعبها  وحول  إنتاجي،  مردود  دون  المرتبات  فيها 
الغذائي،  أمنها  مصير  لتعرف  سنة  كل  الزعيم  خطاب  تنتظر 
كل  خالله  من  يُبعد  جنون  من  لمستقبلها  يخططه  ومــا 
مشاريع حماسية صُرفت  على  وشاهدًا  والكفاءات،  المختصين 
إال  منها  تبق  لم  خرابات  إلى  تحولت  ثم  المليارات  عليها 
الفتات صدئة على جوانب الطرق، وهذا ما جعلني ُأطلِّق قطاع 
الثقافي، حين اقتنعت  الزراعة بالثالث، وأتفرغ للكتابة والعمل 
استصالح  قبل  العقول  استصالح  إلى  يحتاج  البلد  هذا  أن 

األراضي.
رؤيــة   2025 )ليبيا  مــشــروع  فريق  ضمن  عملي  أثــنــاء 
منسق  سألت  قطاعات،  على ستة  يركز  كان  الذي  استشرافية( 
الرؤية ومديرها د. محمود جبريل عن غياب قطاع الزراعة عن 
مختلف  تصور  لدينا  سيكون  مفاده:  ما  فقال  المشروع،  هذا 
دون  دولة  في  الزراعة  وإن  اآلن.  عليه  ونعمل  الزراعة  في 
أنهار ال بُد أن تكون لها رؤية مختلفة عما جرى طيلة العقود 

الماضية.
في  الماضي  القرن  من  الثمانينيات  منتصف  في  عملت 
حقل  مئة  على  يحتوي  وهو  الزراعي،  اإلنتاجي  الكفرة  مشروع 
الري  بنظام  يُــروى  هكتار،   100 مساحته  حقل  كل  دائــري، 
عمق  من  تُجلب  جوفية  مياه  على  المعتمد  الدائري  بالرش 
السياسية  األسباب  أن  الواضح  من  ويبدو  متر،  ألف  إلى  يصل 
األسباب  على  أولوية  لها  المشروع  هــذا  إلقامة  واألمنية 
االقتصادية إذا ما حسبنا تكاليف اإلنتاج الباهظة، وأدى الضخ 
المياه  مستوى  انخفاض  إلى  الكثيف  والري  للمياه  المفرط 
خصوصًا  ــ  التربة  ملوحة  زيادة  وإلى  خطير  بشكل  الجوفية 
درجــات  ارتفاع  نتيجة  ــ  االستيطاني  الكفرة  مشروع  في 
الصناعي  النهر  مشروع  وزاد  الهائلة،  التبخر  وكمية  الحرارة 
غير  الجنوب  في  المياه  خزان  من  هائلة  كميات  يسحب  الذي 
الصحراوية،  الزراعية  المشاريع  مشاكل  تفاقم  من  المتجدد 

يأتي في سياق  ثوري غير مدروس  أيضًا مشروع سياسي  وهو 
يخص  فيما  ــام  األرق عن  الحديث  ليصبح  الثورية،  الدعاية 
أو  جدواه  عن  الحديث  عن  بدياًل  وتكاليفه  المشروع  ضخامة 
في  الثمانينيات،  آواخر  في  مقابلة  أذكر  االقتصادية.  أرقامه 
بوكالة  العامل  الباز  فاروق  الجيولوجي  مع  الليبي،  التلفزيون 
ناسا، قال فيها إن هذا المشروع سيكون ذا جدوى إن تحولت 
سيكون  لكنه  الخصبة،  السواحل  تُرب  في  القمح  إلنتاج  ماؤه 
الفنادق  في  السواح  مؤخرات  على  مياهه  ُأهدرت  ما  إذا  كارثة 

الضخمة.
ــ  واألمل  اإلرادة  »بين  عتيقة  علي  د.  مذكرات  كتاب  في 
فيها  كان  التي  الفترة  عن  تحدث  حياتي«  وتجارب  ذكريات 
لمجلس  الجتماع  دعي  أنه  ويذكر  والتنمية،  للتخطيط  وزيرًا 
وكان  بشهرين،  االنقالب  قبل   ،1969 يوليو  شهر  في  الوزراء 
فيما  الملك  توجيهات  دراســة  الطارئ  االجتماع  عمل  بند 
االنسياب  عبر  المياه  ونقل  الصناعي  النهر  مشروع  يخص 
عتيقة  د.  ويذكر  الليبية،  السواحل  إلى  الجنوب  من  الطبيعي 
واقترحوا  أساسها،  من  الفكرة  رفضوا  الحاضرين  وبعض  أنه 
العذبة،  للمياه  احتياطيًا  هو  كما  الجنوبي  المخزون  يظل  أن 
وأن تقام محطات ضخمة لتحلية المياه على السواحل تُشغّل 
أن  غير  الفترة،  تلك  في  يُحرق  كان  الذي  الغاز  عبر شبكة من 
تفطن  حتى  األرفف  في  موجودة  دراسته  ظلت  المشروع  هذا 
لها رأس النظام السابق الذي كان في حاجة ألن ينجز معجزة 
السد  إقامة  يشبه  بما  الضخمة  الثورية  الشعارات  تلك  تتوج 
إبداء  على  قادرًا  الخبراء  من  أحد  يكن  ولم  الناصري،  العالي 
انتهت  الذي  الثوري  المشروع  هذا  حيال  العلمية  نظره  وجهة 

مياهه وفق مخاوف الباز التي سمّاها كارثة.
إلقرار  العام  الشعب  مؤتمر  جلسُة  الكفرة  في  عُقدت  حين 
في  أعمل  وقتها  كنت  الصناعي،  النهر  مشروع  في  البدء 
الموظفين  من  سيل  علينا  انقض  وفجأة  اإلنتاجي،  المشروع 
فيها  يقيم  لكي  إقامتنا  مقارات  إخالء  منا  يطلبون  والعاملين 
وتشتتنا  حمله  يسهل  ما  وحملنا  العام،  الشعب  مؤتمر  أعضاء 
أقام  البعض  يأوينا،  مكان  عن  نبحث  المشروع  أنحاء  في 
بالمولدات  الملحقة  الغرف  في  والبعض  ــة،  إداري مبان  في 
الكهربائية أو محطات الضخ، وأقمت أنا مع بعض أصدقاء في 

مخزن للمبيدات الزراعية كانت روائحه تحفر صدرونا.
نتيجة  التراجع  في  بدأ  أن  بعد  المشروع  تركت  قد  كنت 
جذور  تحت  من  المياه  سحب  في  التفكير  أصبح  حين  إهماله 
عنه  اإلعالم  وسائل  ستتحدث  ضخمًا  عماًل  ومحاصيله  نخيله 
من  القذافي  يتبرأ  أن  قبل  للثورة،  معجزة  أو  كمعجزة صناعية 
من  العظيم(  النهر  )مهندس  أسمائه  أحد  ويحذف  المشروع 

التداول بعد أن كثرت المشاكل الهندسية في المشروع.
رقمًا  سجل  قد  اإلنتاجي  الكفرة  مشروع  كان  بفترة  وقبلها 
قنطارًا   60 إلى  تقريبًا  وصل  القمح  إنتاج  في  عالميًا  قياسيًا 
في  قنطارًا   56 قبله  المسجل  الرقم  وكان  الواحد،  للهكتار 
كان  فإنه  القمح؛  من  القنطار  إنتاج  تكلفة  ارتفاع  ورغم  كندا، 
ونحن  الليبي،  الجنوب  في  القابعة  لإلمكانات  مهمًا  مؤشرًا 
نعرف أن مشاريع مماثلة أقيمت في صحارى الواليات المتحدة 
الجيدة  باإلدارة  حققت  قد  الخليج  دول  بعض  أو  المكسيك  أو 
أسواقنا  إلى  ما تصل  اقتصادية، وكثيرًا  ذا جدوى  إنتاجًا مهمًا 

المعلبة، منتجاتها 
منها  البعلية  العفوية  الزراعات  على  قضينا  أننا  والنتيجة 
زراعية  مغامرات  في  ودخلنا  مياه،  ينابيع  توجد  والمروية حيث 
وال  المائي  مخزونها  وال  البلد  طبيعة  مع  تتناسب  ال  دعائية 
وتحول شعب  الخارج.  نستورد كل طعامنا من  مناخها، وصرنا 
ثم  الوقت  بعض  يترفهون  الدولة،  لدى  موظفين  إلى  برمته 
قامت  ما  إذا  أو  النفط،  سعر  انخفض  ما  إذا  الحزام  يربطون 
من  تشكلت  التي  الميليشيات  مع  خصوصًا  عنا،  بعيدة  حرب 
أسعار  زادت  والتي  المسلحة،  الميليشيات  ظل  في  التجار 
سواء  أوكرانيا،  في  الحرب  بدأت  أن  بمجرد  الغذائية  المواد 
التي  المواد  أو  والموانئ،  المخازن  الموجودة أصال في  المواد 
اختفى  لقد  غيرها.  أو  الحرب  بهذه  بتاتا  عالقة  لها  ليست 
في  عريقة  تقاليد  لهم  الذين  ليبيا  في  المهنيون  التجار 
وميليشيات،  وسماسرة  عصابات  محلهم  وحل  المهنة  هذه 
مثلما  سريعة،  وصفقات  واحتكار  فرص  لهم  بالنسبة  التجارة 
والعسكرية  األمنية  األجهزة  بدل  المسلحة  الميليشيات  حلت 

الرسمية التي لها تقاليد وقوانين تحكمها.

26 - من يستحق أن

 يكتب عنهم؟

حول ماهية األسطورة

احرقوا آبار البترول!
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

طبرق: تكريم 
نساء رائدات

طبرق - الوسط: فراس بن علي
التسييري  المجلس  رئيس  كرم 
لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، 
النسائية  الشخصيات  من  عددًا 
الرائدات في عدد من القطاعات 
بتقديم شهادات التقدير، وذلك 
البلدية  ــوان  دي وكيل  بحضور 
مسعود الوهراني وبحضور عدد 

من موظفي البلدية.
خالل  الكلمات  عديد  وُألقيت 
البلدية  بدور  أشادت  االحتفالية 
وتثمين  المشروعات،  إنشاء  في 
التي  السيدات،  تكريم  ــادرة  ب
لتعريف  مسبوقة  غير  إنها  قالوا 
الكبير  الــمــرأة  ــدور  ب البلدية 
المكتب  بحسب  المجتمع،  في 

اإلعالمي لبلدية طبرق.
وأضاف المكتب اإلعالمي لبلدية 
بإشراف  كان  التكريم  أن  طبرق 
بالبلدية  المرأة  شؤون  مكتب 
فرج  »حــواء  هــن:  والمكرمات 
الغراف،  علي  فاطمة  الغيثي، 
جفول محمد الزروق، دارين بدر 
العوكلي،  فرج  فوزية  المزيني، 
خالد  انتصار  مــرســال،  مريم 
الشاعري،  سالم  مدينة  بودلع، 
مبروكة  المالكي،  محمد  صباح 
عطية علي، مبروكة نصر سعد، 
سناء محمد اجعودة، مريم حمد 
حسين، امباركة سعد إسماعيل، 
سالمة  المسماري،  امــبــاركــة 
إكرام  الفاخري،  العمامي، عزيزة 
مسعود ريبت، عائشة الغرياني، 
فاطمة ناصف حكيم، صباح عمر 
امرايف،  عمر  مسعودة  حسين، 
فادية عبدالرواف منيسي، حليمة 

آرحومة علي«.

بدء إجراءات تنفيذ بدء إجراءات تنفيذ 1111 مشروعًا  مشروعًا 
لشبكات وخزانات املياه في »نسمة«لشبكات وخزانات املياه في »نسمة«

 بعد موافقة »اإلسكان واملرافق«

طرابلس ـ القاهرة–الوسط
أن  بعد  نسمة،  بلدية  تشهدها  سوف  كبيرة  نقلة 
وافق جهاز مشروعات اإلسكان والمرافق على مباشرة 
إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ 
11 مشروعًا لشبكات المياه وخزانات المياه العلوية 
والسفلية وحفر اآلبار بمختلف المحالت في البلدية. 
اإلسكان  جهاز  عام  مدير  قرار  نشرت  نسمة  بلدية 
على  الرسمية  صفحتها  عبر  بالخصوص  والمرافق 
»فيسبوك«، األربعاء، أن القرار »يشكل نقلة كبيرة، 

وحاًل لمشاكل ومختنقات المياه ببلدية نسمة«.
تنفيذ  المشروعات  هذه  تشمل  القرار  وبحسب 
7 كلم، ومحلة  شبكات مياه بمحلة أبوالغرب بطول 
 7 بطول  المركز  ونسمة  كلم،   6 بطول  مرسيط 
5 كلم، وفر بئر بعمق  كلم، ونسمة الجديدة بطول 
700 متر بمحلة أبوالغرب. أيضًا تشمل المشروعات 
تنفيذ خزان أرضي بسعة 500 متر مكعب في نسمة 
مكعب  متر   500 بسعة  أرضيين  وخزانين  الجديدة، 
بسعة  أرضي  وخزان  المركز،  نسمة  في  منهما  لكل 
خزانات  وثالثة  أبوالغرب،  بمحلة  مكعب  متر   500
نسمة  من  كل  في  مكعب  متر   300 سعة  علوية 
الطبل. وعلى صعيد  المركز ورأس  الجديدة ونسمة 

والتعليم  التربية  مراقب  أكد  التعليمية،  العملية 
الكود  استالم  بلهادي،  رمــزي  نسمة  بلدية  في 
التربية  بمراقبة  المالي  بالقسم  الخاص  المالي 
بيانات  إدخال  ليجري  الماضي،  الخميس  والتعليم 
المراقبة بشكل  وكل موظفي  والمعلمات  المعلمين 
إتمام  يسهل  ما  الميزانية؛  بإدارة  إلكترونيًا  مباشر 
التعليمية  الكوادر  لكل  المالية  االستحقاقات  كل 
مراقبة  صفحة  على  بلهادي،  وأوضح  والوظيفية. 
أنه  »فيسبوك«،  موقع  على  الرسمية  التعليم 
بيانات  بإدخال  مباشر  وبشكل  الفعلي  البدء  تم 
الخاصة  المراقبة  وموظفي  والمعلمات  المعلمين 
بأول،  أواًل  الوظيفية  الدرجة  وفق  المرتب  بتعديل 
موضحًا أنها ستكون عن طريق دفعات حسب قرارات 
الترقية والدرجة والعالوة الوظيفية. المراقب تقدم 
تسهيل  على  الميزانية  إدارة  موظفي  لكل  بالشكر 
اإلجراءات لتذليل كل العراقيل أمام المراقبة إلتمام 
كل المستحقات التي تصب في مصلحة كل الكوادر 
الوطنية المعطاءة بالمدارس. يذكر أن هذا اإلجراء 
ــوازارة  ب الميزانية  إدارة  لتوجيهات  تنفيذًا  جاء 
اإلدارية  المعامالت  اعتماد كل  لتتمكن من  المالية 

الميزانية. بإدارة  المتبعة  والمالية 

اإليطالية،  والقنصلية  بنغازي  بلدية  نظمت 
التاريخية  المباني  إعمار  إعادة  حول  ورشة  اإلثنين، 
الليبيين،  المسؤولين  من  عدد  بحضور  بالمدينة، 

والدبلوماسيين األجانب والعرب.
صفحتها  على  بنغازي،  لبلدية  منشور  وحسب 
تناولت  فقد  »فيسبوك«،  التواصل  بموقع  الرسمية 
ورشة العمل عروضًا تقديمية ألكاديميين ومهندسين 
والتخطيط  الترميم  إيطاليين وخبراء في  معماريين 
الحضري وتاريخ العمارة ينتمون إلى جامعات بريشياء 

وروما ال سابينزاء وفينيسيا.
النواب  الفاعلية حضرها كل من عضوي مجلس 
يوسف العقوري وعائشة الطبلقي، ورئيس المجلس 
التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، والقنصل 
دول  وقناصل  باتوري  كارلو  بنغازي  في  اإليطالي 
عام  ومدير  السودان،  مصر،  فلسطين،  اليونان، 
ورئيس  األوجلي،  علي  درنة  بنغازي  إعمار  صندوق 
النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ  لجهاز  اإلداريــة  اللجنة 
المجلس  وعضوي  بوبطينة،  عبدالناصر  الصناعي 
التسييري للبلدية أحمد الطيرة وعبدالباسط الجازوي. 
الدين  محيي  شــارك  التاريخية  المدن  جهاز  وعن 
التجارية  للغرفة  الفني  والمستشار  مخلوف،  مسعود 
بنغازي، صالح العمروني، ومدير مكتب المشروعات 
علي،  بن  عامر  واألكاديمي  الكزة،  أسامة  بالبلدية 
وممثل عن اللجنة الدولية لـ»الصليب األحمر« عادل 
بالشأن  والمهتمين  المختصين  من  وعدد  الجيار، 
العام للمدينة. أيضًا قدمت الورشة عروضًا تقديمية 
حول سلسلة اإلنتاج في أعمال الترميم ذات الصبغة 
اإليطالية، برعاية الرابطة اإليطالية للترميم المعماري 
 ، البناء  الوطنية ألعمال  والرابطة  والحضري  والفني 
واالتحاد الوطني للحرف اليدوية والصناعات الصغرى 
والمتوسطة، ورابطة المنظمات اإليطالية للهندسة 

والعمارة واالستشارات الفنية واالقتصادية .

التسييري  المجلس  رئيس  أكد  كلمته،  وخــالل 
المدينة،  هوية  على  الحفاظ  أهمية  بنغازي،  لبلدية 
إلى  مشيرًا  التاريخية،  مبانيها  خــالل  من  خاصة 
الجهود المبذولة من البلدية بالتنسيق مع صندوق 
منارة سيدي  بترميم مبنى  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
سابقًا  البرقاوي  التشريعي  والمجلس  أخريبيش، 

وحوش الكيخيا، وبيت الثقافة في بنغازي.
الورشة  أن هذه  منشورها،  في  أوضحت،  البلدية 
الطليان  الخبراء  بين  شراكة  تأسيس  إلى  تهدف 
إلعادة  المجال  هذا  في  التعاون  وتعزيز  والليبيين، 

إعمار المباني التاريخية في المدينة.
إن  اإليطالية  القنصلية  قالت  الماضي،  والسبت 
مبنى   170 نحو  بنغازي  في  التاريخية  المباني  عدد 
»بعضها مدمر بالكامل والبعض اآلخر متضرر بشكل 
كبير بسبب األحداث الحربية أثناء الصراع األخير في 
التاريخي  المنار  قصر  المباني  هذه  بين  ومن  ليبيا، 
 ،»1951 العام  في  ليبيا  استقالل  منه  أعلن  الذي 
الذي ترجع  العامة اإليطالية،  القنصلية  وكذلك مقر 
ملكيته إلى إيطاليا، حيث تعرض مبناها الكبير ألضرار 
جسيمة أخرجته من الخدمة في الوقت الحالي. يذكر 
دوالر؛  مليار   200 تبلغ  ليبيا  إعمار  إعادة  تكلفة  أن 
وذلك بناء على الدراسات المحلية، وتلك التي أعدها 
االقتصاد  وزيــر  تصريحات  حسب  الــدولــي،  البنك 
بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج في 

سبتمبر الماضي.

في ورشة عمل نظمتها البلدية بمشاركة خبراء إيطاليين

مقترحات إلعادة إعمار مباني 
بنغازي التاريخية

 القنصلية اإليطالية: عددها نحو 
170 مبنى بعضها مدمر بالكامل.. 

واآلخر متضرر بشكل كبير

سبها: ورشة في الجامعة حول إصالح املؤسسات
سبها–الوسط: رمضان كرنفودة

حول  ورشــة  ــد،  األح سبها،  جامعة  إدارة  قاعة  شهدت 
اإلصالح اإلداري في المؤسسات، ُأقيمت تحت شعار »من 
من  بتنظيم  ومتطورة«  متقدمة  ناجحة  إدارة  أجل 
مع  بالتعاون  القانون«  لسيادة  بخطوة  »خطوة  منظمة 

سبها. بجامعة  والبيئة  المجتمع  وتنمية  خدمة  مركز 
القانون«،  لسيادة  بخطوة  »خطوة  منظمة  مدير  وقال 
الورشة  إن  »الوسط«،  إلى  تصريح  في  حتيتة  صالح 
المؤسسات  في  الفساد  أنماط  على  الضور  سلطت 
 ،)2010 لسنة   129( رقــم  العمل  وقــانــون  العامة 

تعزيز  في  الرقابية  األجهزة  ودور  الداخلية  والئحته 
الدولة. بمؤسسات  اإلداري  اإلصالح 

خدمة  مركز  ومــديــر  االجتماع  علم  أســتــاذ  وأضــاف 
أبوسبيحة  مبروك  سبها،  بجامعة  المجتمع  وتنمية 
الموظفين  توعية  إلى  تهدف  الورشة  أن  لـ»الوسط«، 
والحوافز  القانون  تطبيق  بأهمية  والمسؤولين 
التي  التحديات  معرفة  إلى  إضافة  عليه،  المترتبة 
ظل  في  الليبي  المجتمع  فى  القانون  تطبيق  تواجه 
والثقافية  االجتماعية  المستويات  على  الراهن  الوضع 

واالقتصادية. والسياسية 

زلينت: تكريم حفظة القرآن الكريم.. 
وتسليم شهادات »الحرفية«

الثالثاء،  حمادين،  مفتاح  زليتن  بلدية  عميد  زار 
وعلومه،  الكريم  القرآن  لتحفيظ  جابر  بن  مركز 
والطالب  اليسير  محمد  الشيخ  بتكريم  وقــام 
في  األولى  المراتب  على  المتحصلين  والطالبة 
الفترة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  ليبيا  مسابقة 
الماضية. جاء ذلك في منشور على صفحة البلدية 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
حفل  البلدية  شهدت  نفسه،  اليوم  وفي  أيضًا، 
)الحرفية(،  التدريبية  الدورات  شهادات  تسليم 
التي  الثانية  التدريبية  الخطة  ضمن  ــك  وذل
أطلقتها البلدية للعام 2021 وقد استهدفت أكثر 

من 240 متدربًا ومتدربة.

الشويرف: انطالق آخر مراحل 
مشروع الصرف الصحي

في  الطرق  رصف  من  األخيرة  المرحلة  انطلقت 
داخل  الصحي  الصرف  شبكة  صيانة  مشروع 
لمدة  المنطقة  عانته  الــذي  العام،  المخطط 
طويلة وكانت تعتبر كارثة بيئية داخل المنطقة 

استمرت لسنوات طويلة.
بعد  جاء  المشروع  إن  الشويرف  بلدية  وقالت 
أطلقته  الذي  الحياة«  »عــودة  برنامج  انطالق 
القضاء  ليتم  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

على هذه الكارثة البيئية نهائيًا.

الزاوية: مراقبة املدارس.. واحتفالية لألم والطفل
التابعة  والتعليم  التربية  مراقبة  قالت 
التابعة  المنارة  روضة  إن  الزاوية،  لبلدية 
أقامت،  بالمراقبة  األطفال  رياض  لمكتب 
األم  عيد  لمناسبة  احتفالية  اإلثــنــيــن، 
التعليم  مراقبة  نشرته  ما  حسب  والطفل، 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها  على 

االجتماعي »فيسبوك.«
إنها  قالت  ــورًا  ص المراقبة  نشرت  أيضًا 
في  التعليم  بمراقبة  اإلعالم  قسم  بعدسة 
بمدارس  التعليمية  العملية  لرصد  البلدية 
المراقبة، وذلك برفقة مدير مكتب التعليم 

الخاص امحمد شنين.

سرت–الوسط: محمود الصالحي
التهيئة  مشاريع  تفعيل  آلية  بحث  موسعًا  اجتماعًا  الثالثاء،  سرت،  بلدية  ديوان  مقر  شهد 
العمرانية واالستفادة من بيع 2800 قطة أرض بأسعار رمزية لحل أزمة السكن في المنطقة.

الليبية  الشركة  المعداني، ومنسق  وشارك في االجتماع كل من عميد بلدية سرت مختار 
للتهيئة العمرانية، ومدير مصلحة أمالك الدولة، ومدير مصلحة التطوير العمراني خليج سرت، 

ومدير المكتب القانوني بالبلدية، ومدير مكتب المتابعة وضمان الجودة بالبلدية.
االجتماع  إن  الوسط«،  لـ»بوابة  األميل،  محمد  سرت  ببلدية  اإلعالم  مكتب  مدير  وقال 
خصص لتدارس آلية تفعيل مشاريع التهيئة العمرانية بالبلدية والمواقع المستهدفة بالتنفيذ، 

وهي مناطق القبيبة وأبوهادي والقرضابية وسلطان.
وأضاف األميل أن االجتماع تدارس كيفية االستفادة من نحو 2800 قطعة أرض عبر بيعها 
بأسعار رمزية لالستفادة منها في حل مشكلة السكن بالمدينة، مشيرًا إلى أن شركة التهيئة 

العمرانية جهزت سابقًا المخططات التي تشمل بناء مؤسسات تعليمية وخدمية وغيرها.

سرت تبحث بيع 2800 قطعة
أرض لحل أزمة السكن

الرقابة اإلدارية تشكل لجنة ملراجعة أوجه الصرف بالبلديات
أعلنت هيئة الرقابة اإلدارية، اإلثنين، تشكيل لجنة تتولى دراسة وتقييم إجراءات التعاقد التي تمت من قبل البلديات، ومتابعة أوجه الصرف. جاء ذلك خالل اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة اإلدارية 

بمدينة الزاوية، ضم مدير الفرع وليد الترهوني، ومديري المكاتب ومديري اإلدارات والوحدات بالفرع، وفق منشور عبر صفحة الهيئة على »فيسبوك«. واستعرض االجتماع كتاب مدير مكتب وكيل الهيئة 
رقم 98–11–22 في 7 فبراير الماضي، بشأن متابعة أوجه الصرف للمبالغ المحالة من قبل وزارة الحكم المحلي إلى البلديات، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2021، والتأكد من أن إجراءات 

التعاقد تمت وفقًا لالئحة العقود اإلدارية. االجتماع استعرض أيضًا تعميم رئيس الهيئة رقم 2 لسنة 2022 بشأن تكليف األعضاء والموظفين الفنيين حصر كل المخاطبات الصادرة عن الفرع والمكاتب 
التابعة له، وذلك للمتابعة، حيث جرى االتفاق على تكليف األعضاء والموظفين الفنيين بالفرع والمكاتب التابعة لتتولى متابعة المكاتبات الصادرة وإعداد موقف بخصوصها.

بحكومة  المحلي  الحكم  وزير  اجتمع 
التومي،  الدين  بدر  الوطنية  الوحدة 
بليبيا،  المحالت  مخاتير  مع  اإلثنين، 
محالت  مخاتير  اتحاد  رئيس  بحضور 
بناًء  أبــوشــوق،  الصيد  سالم  ليبيا 
الوزراء  مجلس  رئيس  تعليمات  على 
الحميد  عبد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
مع  اجتماعه  ــالل  خ مــن  الدبيبة، 
مخاتير المحالت ورئيس اتحاد مخاتير 
 ،  2022 فبراير   24 بتاريخ  المحالت 
وتم خالل االجتماع مناقشة المشاكل 

واألوضاع ذات العالقة بالمخاتير، حيث 
جرى االتفاق على مجموعة من النقاط 
أهمها. -تعيين مخاتير المحالت غير 
العاملين  البلديات  في  المعينين 
الخاصة  المنح  -صرف  نطاقها.  في 
فورًا.  أشهر  لثالثة  المحالت  بمخاتير 
-تمكين المخاتير داخل البلديات من 
اختصاصات الشؤون المحلية، التي تم 
تفعيل قرار نقل اختصاصها من وزارة 
وزراء  مجلس  عن  الصادر  الداخلية 
تسوية   - الوطنية.  الوحدة  حكومة 

لمخاتير  والوظيفة  المالية  األوضاع 
المحالت وفق القانون رقم 59 لسنة 
المحلية.  اإلدارة  نظام  بشأن   2012
بشؤون  تختصان  وحدتين  -إضافة 
على  البلديات  في  المحالت  مخاتير 
مخاتير  شؤون  وحدة  التالي،  النحو 
الــشــؤون  إلدارة  تابعة  المحالت 
شؤون  ووحــدة  بالوزارة،  القانونية 
مخاتير المحالت تابعة لمكتب شؤون 
باإلجراءات  تختص  بالوزارة  العضوية 

اإلدارية.

ككلة.. رئيس وأعضاء البلديةالتومي يجتمع مع مخاتير املحالت
يجتمعون مع الوزير

الدين  بدر  الوطنية  الوحدة  بحكومة  المحلي  الحكم  وزير  استقبل 
البلدي ككلة، وعضو مجلس  المجلس  التومي، اإلثنين، رئيس وأعضاء 
القضايا  أهم  مناقشة  االجتماع  خالل  وجــرى  ككلة،  وأعيان  حكماء 
للوحدات  الداخلي  بالتنظيم  يتعلق  فيما  خاصة  بالبلدية،  واإلشكاليات 
التنظيمية المحلية والمالك الوظيفي. أيضًا جرت مناقشة ما تم إنجازه 
البلدية وما خصص للبلدية  التنموية في  من خالل تنفيذ المشروعات 
وتقديم  تطوير  أهمية  الوزير  وأكد  التنمية«،  »باب  الثالث  الباب  من 
يسهم  بما  المختنقات،  وحل  اإلجراءات  وتسهيل  للمواطنين  الخدمات 

في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



حق األربعاء 
محمد الدقاق

خالد هدية فنان مأخوذ بالتشكيل

أما الباحث مختار دريرة 
فأعتبره »مخزونا ثقافيا 

يجسد البيئة الليبية«

ثقافة وفن 13

»ذي باتمان« يتصدر لألسبوع الثالث
الرجل  الجديد من سلسلة مغامرات  الجزء  باتمان«،  بقي فيلم »ذي 
أسبوعًا  الشمالية  أميركا  صاالت  تذاكر  شباك  صدارة  في  الوطواط، 
ثالًثا على التوالي، محققا 36.8 مليون دوالر، من الجمعة إلى األحد، في 
الواليات المتحدة، مما رفع إجمالي إيراداته في السوق األميركية إلى أكثر 

من 300 مليون منذ بدء عرضه.
وقفز إلى المركز الثاني، على نحو غير متوقع، فيلم الرسوم المتحركة 

»جوجوتسو كايسن 0« فور بدء عروضه.
وتمكن هذا الفيلم الذي حقق نجاحًا شعبيًّا كبيرًا جدًّا في اليابان 
من أن يحصد 17.7 مليون دوالر خالل ثالثة أيام بدور السينما في أميركا 

الشمالية.
وتراجع إلى المركز الثالث فيلم المغامرات »أنشارتد« المستوحى من 
لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها »سوني«، مع إجمالي إيرادات 125.9 
مليونا. وحّل فيلم الرعب »إكس« )X( رابعا بإيرادات بلغت 4.4 مليون 
دوالر. فيما احتل المرتبة الخامسة فيلم »دوغ« مع4.1 مليون دوالر بين 

الجمعة واألحد.
 6 - »سبايدر-مان: نو واي هوم« )3.2 مليون دوالر(

7 - »ديث أون ذي نايل« )1.7 مليون دوالر(
8 - »ذي آوتفيت« )1.5 مليون دوالر(

9 - »ذي كشمير فايلز« )1.5 مليون دوالر(
10 - »سينغ 2« )1.5 مليون دوالر(.
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قراءة نقدية في أعمال الروائي منصور بوشناف

بمقر  الثالثاء  والفنون،  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
حول  نقدية  ندوة  باكير،  بزنقة  المسرح  أصدقاء  منتدى 
روايتي »العلكة« و»الكلب الذهبي« للروائي منصور بوشناف، 
بالتعاون مع »دار الفرجاني« للنشر بمشاركة الدكتور محمد 
والفنان  قناو  مفتاح  والقاص  بللو  أحمد  والشاعر  ملودة 

التشكيلي أحمد الغماري والصحفي عبدالسالم الفقهي.
ورحب الكاتب إبراهيم احميدان رئيس الجمعية، في الندوة 
استهاللية  كلمة  في  البوسيفي،  نوري  الكاتب  أدارها  التي 
بجمهور األمسية، التي تعتبر امتداداً وتواصاًل لنشاط بدأته 
الجمعية في 15مارس 2015 باسم »أصدقاء حسن الفقيه« 
بحكم تنظيم األمسيات بدار حسن الفقيه حسن للفنون، وفي 
سنة 2016 أخذت المجموعة اسم »الجمعية الليبية لآلداب 
 2022 15مارس  بتاريخ  الندوة  هذه  إقامة  ومع  والفنون«، 

تكون الجمعي قد حققت تواصاًل ثقافيًا لمدة سبع سنوات.

الصراع والتحول
»طقوس  بعنوان  ورقة  في  ملودة  محمد  الدكتور  وأوضح 
العبور والتحول« في رواية »الكلب الذهبي« أن الرواية الليبية 
من خالل دراستها تحتكم إلى بنيتين »صراع وتحول« مشيرًا 
إلى أن »الكلب الذهبي«، عالوة على كونها مبنية على فكرة 
التحول، فهي تندرج تحت األدب العجائبي الغرائبي في تناوب 
بينهما إال أن الفرق يكمن في أن العجائبي يترك أثراً إيجابيًا 
على نفسية المتلقي والعكس في الغرائبي، كما يتقاطع العمل 
مع أدب الروائي إبراهيم الكوني في أكثر من موضع، فإذا 
كان الكوني عمل على أسطرة الصحراء، فبوشناف عمل على 
أسطرة الشمال، وهذا نوع من التضاد مع ما قام به إبراهيم 
الكوني، كذلك هناك قلق وتأثر مع أحمد إبراهيم الفقيه، إذ 
أن بوشناف يعلن حضوره في هذا النص كما يفعل الفقيه في 
عمله »سيرة خليل اإلمام« فكالهما جاء من الضواحي وقدم 
تصوره للعاصمة، كذلك هناك قلق تأثر مع خليفة حسين 

مصطفى الذي تناول طرابلس عبر روايته »ليالي نجمة«.
ويرى ملودة أن طقوس العبور في الرواية تتم في ثالث 
مراحل، األولى تسمى »الفراق«، ثم »الهامشية«، وتنتهي 
الشخصيات  نرى  الفراق،  مرحلة  إلى  والرجوع  بـ»االندماج« 
تمر بالماضي المفقود، أي انقطاع العابر عن مكانته السابقة، 
ثم مرحلة الهامشية التي يغلب عليها الغموض والتعرض 
لصعوبات كالخطف والموت وكذا ممارسة طقوس التدمير 
والتطهير، وتتلخص مرحلة االندماج في تحقيق مكانة ثابتة 

جديدة تصحبها المطالبة بالحقوق.
على  المتخيل  للنص  العبور  مسألة  إلى  ملودة  وتطرق 
مراحل تشمل االنتقال من التاريخ إلى المتخيل وصواًل لتفسير 
الماضي، كذلك اعتماده عملية االستبدال، أي وضع أسالفنا 

القدماء محل مفهوم السلف الصالح، إضافة إلى إشارته أن 
وجود اإليطاليين هو امتداد لصراع قديم.

السعداء والعلكة
يقول  العلكة«،  سنين  »وقائع  عنوان  وتحت 
القاص مفتاح قناو إنه ما أن توغل في قراءة رواية 
العلكة للكاتب منصور بوشناف تذكر مسرحيته 
الرواية  بين  المشترك  فالقاسم  »السعداء«، 
والمسرحية أن المكان الذي تدور فيه أحداث 
لألولى،  االفتتاحي  المشهد  يماثل  الثانية 
وهو  مرات عديدة  عنه  الحديث  تكرر  الذي 

الحديقة.
تمتلئ الرواية بالرصد الدقيق لحوادث 
يربط  تاريخي  وتسلسل  مهمة  تاريخية 
الرواية  أحداث  خالله  من  الكاتب 
ووقائع التاريخ الليبي بداية من األسير 
القره  الباشا  سجون  في  المجهول 
غير  في  التمثال  نحت  الذي  مانللي 

زمان النحت، ويمر الكاتب على مختلف 
األزمنة من خالل الحديقة التي تعد رمزاً للوطن.

وأوضح قناو أن التيمة الرئيسية في الرواية هي العلكة، 
والمعني بها فعل االجترار الواقع زمن الثمانينات من القرن 
المنصرم وما صاحبها من التغير في السلوك االجتماعي الذي 

فرضته الحاجة المفقودة في األسواق.
وبذلك يتحول فعل العلك لدي الكاتب إلى سمة للحياة 
المجتمعية بكاملها، عدا أن كل من زار الحديقة ينتبه إلى 

موجوداتها إال وجود البطل الذي ظل خارج دائرة االهتمام.
وحول تراجيديا الهويات المتناحرة المس الشاعر أحمد 
بللو مضمون التساؤالت التي طرحتها أعمال الكاتب منصور 
بوشناف سواء في أعماله الروائية أو المسرحية، مشيراً إلى 
جذورها المستندة إلى العمل الثقافي وارتباطه 
بالبعد االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
الغماري  أحمد  التشكيلي  الفنان  وأكد 
في ورقته المعنونة بالرمزية السحرية أن 
»الكلب الذهبي« تعد أبرز األعمال السردية 
خالل العقد األخير، وذلك من واقع اشتغالها 
وبشكل مغاير على مفهوم الهوية والمكان، 
مختلف  سردي  منظور  إلى  اتجاهه  وكذلك 
وبلغة مقتضبة، وهو يتجه في كل ما يكتب إلى 

الحفر عميقًا في التاريخ الليبي.

مبرر الصياغة
في  الفقهي  عبدالسالم  الصحفي  وتوقف 
ورقته التي حملت عنوان »رؤيا في سفر المسرح« 
عند السؤال القائل: هل يكفي التحول في الحكاية 
لنقتنع بنتاج قبلة السنيورة من سعيد؟ إذ البد من 
إيجاد مبرر لهذه الصياغة عبر بوابة اإلنثروبولوجيا والخرافة 
»صوت يأتي من عمق القداسة التراثية« بتصيير رسومات 
تحررها  أن  بعد  لألمثولة  ميالد  شهادة  أكاكوس  كالب 
الحكاية من سباتها الجداري وتقذفها في ممشى تمظهرات 
الرجال  وينطلق  المكان,  ثقافة  تفرضها  بنائية  وأنساق 

األيروتيك  بقوة  مدفوعين  كالب،  وذيول  برؤوس  العراة 
مظلة  تحت  شرعية  القبلة  هذه  تصبح  ذلك  ومن  الليبي، 
تاريخ أسالف الليبيتشو، لكنها قبلة مرتبكة فاقدة الطعم 
واللون والرائحة تتأرجح بين نضج منتظر ال تتبدى مالمحه 
تائقًا  يجعله  ما  وهو  القاهرة,  اآلخر  سطوة  تستلمه  حتى 
إلى ذلك الجزء المفقود من ذاته بشىء من األلم والحنين 
والتشوف ويراه في فاطمة التي شاركته خدمة السنيورة، ثم 
أصبحت زوجته, ويراها على النقيض في جموع الكالب وهي 
المسحوقة  كينونته  بين  يتالشى  المدينة،  أطراف  تجوب 
وهويته الضائعة وسط هشاشة االنتماء، حيث كان تاريخه 
أفكارهم  عبر  فقط  اآلخرين،  إرادته من خالل  خارج  يكتب 

وتصوراتهم .

الهوية القتيلة
في  كذلك  ماثلة  ظلت  القتيلة  الهوية  أن  الفقهي  وأضاف 
لكنها  حذائها،  بانتعال  سيدتها  إرث  امتالك  فاطمة  رغبة 
بقيت  شكليًّا  الخضوع  أسباب  انتفاء  برغم  وتتعثر،  تفشل 
الرغبة في التقليد دون إدراك ألنساقه الداخلية المتحكمة 
مسخ  التحول  مركز  وذاك  اللعنة،  للميراث  جوهريًا  عاكسًا 
عميق ومزمن الزم الليبيتشو كحالة موضوعية والزال يعاني 
ارتداداته حتى اللحظة، »ليست الهزيمة ان يندحر جيش او 
يسقط نظام ,بل الهزيمة أن ال يصدق المرء انه هزم وال 

يدري كيف ولماذا«.
فرن  من  الهروب  لحظة  تمثل  اخرى  صورة  أن  واردف 
المسخ في مشهد الليبيتشو وهو يندمج مع كتلة الجموع 
هتافه  كان   ،1969 منعطف  بعد  بالتغيير  فرحًا  المتدفقة 
ماذا  والتساؤل  والقلق..  السعادة  عواء يتصاعد مزيجًا من 
الهوية  استرداد  وكان  الموقف،  سيد  المجهول  ظل  بعد؟ 
»العلكة«  عنها  ستجيب  التي  بالنتيجة  مشروطًا  المقتولة 
إلى  لترتقي  العواء والصراخ  الهشاشة من  عندما تتواصل 

التأتأة داللة التأزم.
يرادف  آخر  الهاجس نرى منحى  إلى فضاء هذا  وبالنظر 
الشمال  الجغرافيا،  صراع  وهو  الوافدة،  الهوية  مع  الصراع 
تكوين  جزء من  ذلك  والعكس  والصحراء،  البحر  والجنوب، 
الليبيتشو الذي يحمل في داخله هذه التركيبة أيضًا، فهو 
مزيج وصيرورة هذا اإلرث القديم، الذي وجد الكلب الذهبي 
رمزيته في تمثال الغزالة, كما أن كليهما نتاج بصمة إيطالية، 

التي كانت جزءًا من زحف الشمال على الجنوب .
الغزالة  من  يجعل  المشترك  اإلرث  أن  للتأكيد  ويخلص 
والحورية إلى مركز جذب آسر لليبيتشو، بل مرآته التي يسعى 
للنظر فيها وتمعن تفاصيله من خاللها لفهم شيفرة مسخه 
المركب، تبدو واضحة وخفية، معبرة ومبهمة، من خاللها 
يرى سيرة  السحيق، وهو  تاريخها  التي تشده من  مفازاته 
التحوالت الكبرى منذ ساحرة أبوليوس وحتى عهد الساحرون 

الجدد.

طرابلس - الوسط

بنغازي - مريم العجيلي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»خبز« محمد النعاس ضمن القائمة 
القصيرة للجائزة العاملية للرواية العربية

منصة »نتفليكس« توفر 
مجددًا لجمهورها في الواليات 

المتحدة مسلسل »سورفنت أوف 
بيبل« )خادم الشعب( الذي كان 

صنع شهرة الرئيس األوكراني 
الحالي فولوديمير زيلينسكي، 

ويأتي إعالن المنصة عزمها 
على إعادة عرضه في إعجاب 
واسع بالممثل السابق الذي 

أصبح »بطل« بلده بفعل الغزو 
الروسي.

زيلينسكي و»نتفليكس«

ريم و»كاميليا«

في حفل غنائي أقيم أخيرًا في قصر 
اإلمارات، تألق نجما األغنية العربية، راغب 
عالمة، وكارول سماحة، فيما شهد الحفل 

حضورًا واسعًا من محبي الموسيقى 
العربية الذين استمتعوا بباقة من 
أجمل أغاني راغب عالمة. وأطربت 
كارول سماحة الحضور بمجموعة 

متنوعة من أعمالها المفضلة.

تألق راغب وكارول
فن x فن

الفنانة المصرية ريم مصطفى 
كشفت طبيعة شخصيتها في مسلسل 

»suits بالعربي« والمقرر عرضه 
في شهر رمضان المقبل. وتجسد 
ريم شخصية »كاميليا« سكرتيرة 

»زين ثابت« الذي يجسد دوره آسر 
ياسين، في مكتب المسيري زيدان 

الذي يعد أكبر مكتب محاماة 
في مصر، وتتميز شخصية 

»كاميليا« بأنها ذكية 
وواثقة من نفسها والكل 
يحتاجها في المكتب، كما 

أنها متخصصة في إبرام 
االتفاقات ولها التأثير األكبر 

داخل المكتب.

النجمة التونسية هند 
صبرى تجسد في فيلم »فضل 

ونعمة«، مع النجم المصري 
ماجد الكدوانى، دور زوجة 

بطل العمل ولديها ابنة 
منه، وتتوالى األحداث في 

إطار كوميدي اليت، ويكثف 
المخرج رامي إمام تصوير 
مشاهد الفيلم، حيث يأمل 

صناعه في 
االنتهاء منه 

وعرضه ضمن 
سباق أفالم 

موسم عيد األضحى 
المقبل.

هند »فضل ونعمة«

بني »العلكة« و»الكلب الذهبي«.. سرد بني »العلكة« و»الكلب الذهبي«.. سرد 
يوصف عناصر الهشاشة ومفهوم الكيانيوصف عناصر الهشاشة ومفهوم الكيان

من »هدرازي« إلى »حارس الصحراء«..

مسلسالت ليبية تنتظر العرض في رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، يقترب عدد من صناع الدراما الليبية 
من إنجاز أعمالهم المنتظر عرضها في الموسم السنوي؛ حيث 
تجتمع األسرة الليبية حول الشاشات الصغيرة في ذلك الشهر 
الكريم لمتابعة أحدث المسلسالت التي تعكس واقع حياتهم 

اليومية ومختلف األحوال االجتماعية والسياسية.
تصوير  من  آدم  عبدالسيد  الليبي  الفنان  أخيرًا  انتهى 
للبدء  العامرية« في تونس، فيما يحضر  مسلسل »السيرة 

في تصوير منوعة »هذا هو«.
من  »انتهيت  »الوسط«:  إلى  حديث  في  آدم  وقال 
تصوير شخصيتي في مسلسل )السيرة العامرية(، وهي من 
تأليف وإخراج نزار الحراري، وبمشاركة عدد كبير من النجوم 
التواتي  كمال  الفنان  بينهم  من  ومصر،  وتونس  الليبيين 
والفنانة  تونس  من  العجنجي  ومنصف  الحفيان  وأحمد 
عايدة غنيم من مصر والفنانة عمارة المليتي من الجزائر«.

وأضاف آدم: »أما عن منوعة )هذا هو( فهي من تأليفي 
عدد  ومشاركة  آدم  عبدالسيد  إلسالم  مرة  ألول  واإلخراج 
من الفنانين منهم ناجي عبداللطيف، عبدالسالم شليمبوا، 
ناصر األوجلي، عوض مجيد، سالم عيسى، أحمد ابريغيث، 
محمد  األوجلي،  عالء  الهتش،  عبدالسالم  افليفلة،  حافظ 

سالم الفيتوري«.
األلوان  وتصحيح  المونتاج  أن  إلى  الليبي  الفنان  وأشار 
منوعة  وتقع  آدم.  عبدالسيد  آدم  تقنية  من  والخدع 

الواقع  من  ساخر  كوميدي  وهي  حلقة،   15 في  هو«  »هذا 
وتأتي  اللفضية  الكوميديا  عن  تبتعد  وبطريقة  السياسي 

في حلقات منفصلة.
وعلى جانب آخر، ينتهي قريبًا المخرج رافع المحجوب من 
تصوير الجزء العاشر من سلسلة »هدرازي«، من تأليف فرج 
في  للعرض  المسالتي،  وزينة  برطوع  وفارس  عبدالكريم 

رمضان المقبل.
عبدالمنعم  المتحدة  اإلعالمية  الشركة  مدير  وقال 
مشروع  أعمال  رابع  هو  »هذا  إن  لـ»الوسط«  المغربي 
للنجم  2022 وهو سلسلة هدرازي  اإلنتاجي لسنة  الشركة 
فرج عبدالكريم، بمشاركة عدد من نجوم التلفزيون الليبي 
التاورغي  رياض  الفاضلي،  وخالد  المقصبي  سلوى  منهم 
بدر  وفتحي  محمد  وجمال  عيسى  وسالم  بركة  وأسامة 
الوجوه  من  ونخبة  الخمسي،  وشداد  الورفلي،  وصالح 

الشابة«.
»أجسد  لـ»الوسط«:  التاورغي  رياض  الفنان  وقال 
والدته  يعول  األب  يتيم  وهو  الواجد(  )عطية  شخصية 
جدا  طيب  شخص  الخاصة،  سيارته  على  ويعمل  وشقيقه 
داخلها  يسكن  التي  العمارة  في  يحدث  ما  أن  إال  وهادئ، 

يضعه في خضم تدخل أحداث كثيرة«.
وقال الفنان سالم عيسى إن »فكرة المنوعة عبارة عن أربع 
عائالت يقطنون عمارة واحدة، ويسلط الضوء على األوضاع 

في ليبيا من خالل سكان العمارة«.
رجل  وهو  باشا  سالم  شخصية  »أجسد  عيسى:  وأضاف 
متعاٍل يتفاخر بما يملك من مال، وسبب تواجده في العمارة 

أنه مستأجر شقة حتى ينهي بناء الفيال الخاصة به، وكذلك 
تسير زوجته وأبناؤه على نهجه«.

كذلك اقترب المخرج بوبكر زين العابدين من إنهاء تصوير 
مسلسل »حارس الصحراء« وهو مقتبس من »خرافة« شعبية 

ليبية تعرف باسم »شمس بين حيطتين«.
وقال المخرج بوبكر زين العابدين لـ»الوسط« إن »العمل 
عن خرافة شعبية، أو موروث شعبي ليبي قديم، والخرافة هي 
األقصوصة أو الرواية التي تروى في سنوات سابقة«. وأضاف: 
من  كبير  عدد  وبمشاركة  غات  مدينة  في  صور  »العمل 

الفنانين من غات وسبها وجالو والمرج والبيضاء وبنغازي«.
وأشار زين العابدين إلى أن »حارس الصحراء هي أحداث 
التاريخ... وأضيف  خيالية ال تمت للواقع بصلة وليست من 
لألحداث بعض التفاصيل من أجل أن تكتمل كعمل فني«. 
حول  تدور  متسلسلة  »األحداث  العابدين  زين  وأوضح 
اسميسمة بنت السلطان، وهي أم هربت بابنها من بطش 
التي لم تنجب له أطفااًل،  زوجها السلطان وزوجته األخرى، 

ثم كبر الولد ومن هنا تبدأ األحداث«.
مسلسل »حارس الصحراء« يقع في 15 حلقة، ومدة كل 
واحدة نصف ساعة، ويشارك في التمثيل أحمد إبراهيم ونجاة 
عطية وياسمين الورفلي وعلي الفيتوري وعبدالعزيز هواد سبها 
وجالو إبراهيم صنبو ومصطفى حمادي وغزالة أحمد الكوني 
وماجدة أحمد دقة وعلي أحمد سالمة ومسعود عبداهلل متعب 
وأبطن الشريف وبوجمعة شرف الدين والمنتصر ميلي. من 
أعمال المخرج »وشوشات«، »الفانوس«، »وشوشات بلس«، 

● عبدالسيد آدم وإسالم عبدالسيد آدم»الفانوس2«، »سوق الجريد«، »اغرم«.

●  القاص مفتاح قناو

خالد علي هدية، فنان موهوب منذ طفولته، التي لعلها تزامنت 
مع التحوالت السياسية، في ليبيا، التي بدأت مع مطلع سبعينات 
القرن الماضي، فهو من مواليد سنة 1967، ولعل والده انتبه أن 
ابنه مأخوذ بالرسم، فشجعه على ذلك، وإن كان قد درس إدارة 
أعمال في »معهد عالي«، ولكن الرسم ظل كجمرة تحت الرماد، 
ما أن ينفخ فيها من روحه حتى تتوهج، ولهذا منذ سنة 1983 
رفاقه  مع  يتعاون   1984 سنة  جعله  مما  تمامًا،  التشكيل  أخذه 
منطقة  في  التشكلية  للفنون  الموهوبين«  »نادي  ويؤسسون 

أبوسليم بطرابلس، ومنها انطلقت مسيرتة الفنية.
وشارك في عديد المعارض المحلية الجماعية، إلى أن توجها 
بمعرضه الشخصي األول، الذي 
بطرابلس،  الفنون  بدار  أقامه 
 2021/11/27 السبت  يوم 
وهو الذي سماه »إطاللة على 
السيد  وقدمه  الوطن«،  ربوع 
محمد الغرياني رئيس الجمعية 
الليبية للفنون التشكيلية، أما 
فأعتبره  دريرة  مختار  الباحث 
البيئة  »مخزونًا ثقافيًّا يجسد 

الليبية«.
وكتب لنا األستاذ عبدالسالم الفقهي موجزًا للرأي البليغ الذي 
قاله التشكيلي والناقد أحمد الغماري، وهو أن »أعمال خالد هدية 
لم تكن حالة تسعى إلشباع غرور، وأنها تتدثر بثوب التشخيصية 
الواقعية، التي تمثل بعفوية شغف النظر إلى أماكن وأشياء انطبعت 
في الوجدان، فكانت شاهدًا على روحه الملتصقة بواقعها المحلي 
المتحرر من االدعاء، مستوحيًا لوحاته من الجبل والحضر، مالمسًا 
سحر الصحراء، والنحت في مالمح اآلثار وأطاللها المتوشحة بعبق 
الماضي وصدى حضاراته السالفة«. فماذا نستطيع أن نقول أكثر 

من أمانِ ودعاء له بالتوفيق وتقديم المزيد من إبداعه.

في موقف مثير للسخرية، 
أعلن مدّع عام فرنسي اتهام 
القضاء سبعة شبان بالضلوع 

في عملية سطو كبيرة في وضح 
النهار، استهدفت طاقم عمل 

كان يصور الموسم الجديد من 
مسلسل »لوبين«، وكان الفريق 

التلفزيوني يصور مع الممثل عمر 
سي مشاهد من المسلسل في 

منطقة نانتير في ضاحية باريس 
في أواخر فبراير، عندما هاجمهم 

نحو عشرين شخصًا مقنعًا.

السطو على »لوبني«

الفنانة العراقية رحمة رياض 
فازت بجائزة الموريكس دور 

عن أفضل أغنية خليجية وهي 
»الكوكب«، حيث كرّمت لجنة 
جائزة موريكس دور، بنسختها 
الدولية نجمتين عراقيتين في 

احتفال مميّز أقيم في دبي 
باإلمارات العربية المتحدة، 

قدّمه الممثل ومقدم البرامج 
اللبناني وسام حنا واإلعالمية 

والمغنية اليمنية أروى.

»املوريكس« لرحمة رياض

عشرة  الخامسة  العالمية  للجائزة  المختصرة  القائمة  ُأعلنت 
للرواية العربية، الثالثاء، ومن بينها »خبز على طاولة الخال ميالد« 

للكاتب الليبي محمد النعاس.
أدوار  النعاس  يستكشف  ميالد«،  الخال  مائدة  على  »خبز  وفي 

الجنسين وأفكار الذكورة في قرية نائية في بلده األصلي.
وضمت القائمة أيضًا »ماكيت القاهرة« للكاتب المصري طارق 
»دلشاد«  الكمالي،  ريم  اإلماراتية  للكاتبة  روز«  »مذكرات  إمام، 
للمغربي  البرتغاليين«  »أسير  عمان،  من  خلفان  بشرى  للكاتبة 
محسن الوكيلي، »الخط األبيض من الليل« للروائي الكويتي خالد 

نصر اهلل، وفق »عرب نيوز«.
دوالر، وسيتم  ألف   50 قيمتها  جائزة  على  الروائيون  ويتنافس 
كشف الفائز في 22 مايو خالل حفل في أبو ظبي، الذي سيتم بثه 
المختصرة من قبل خمسة  القائمة  واختيرت  اإلنترنت.  أيضًا عبر 
حكام، من بينهم الروائي التونسي والفائز السابق بالجائزة العالمية 
للرواية العربية شكري مبخوت، والطبيب والشاعر والمترجم الليبي 
عاشور الطويبي، التي ُأختيرت من بين 19 عماًل مدرجًا في القائمة 
في  دول  تسع  من  مشاركة،   122 بين  من  اختيارها  تم  الطويلة 

جميع أنحاء العالم العربي.
الست  الروايات  تمثل 
بشكل  متنوعة  مجموعة 
الموضوعات  للنظر من  الفت 
الهوية  حول  واألشكال 

والحرية.
وقال مبخوت، رئيس لجنة 
تحكيم العام 2022، في بيان 
في  أخذنا  بعضهم  إن  صدر، 
الماضي، مستوحاة  إلى  رحلة 
من تطلعات ونضاالت الناس 
مناطق  في  يعيشون  الذين 
مختلفة في جميع أنحاء العالم 

العربي.
الروائيون  »صور  وأضاف: 
القائمة  هذه  في  اآلخرون 
زوايا  من  الحرية  المختصرة 
مختلفة، مثل حرية التخيل في 
فيه  يتشابك  واقع  بناء  إعادة 

االضطهاد  مواجهة  في  واإلبداع  التعبير  وحرية  والحقيقة،  الخيال 
المرئي أو الخفي، وحرية الهوية الفردية«.

وبشكل جماعي، يتناول الكتاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 34 
و 52 عامًا ويمثلون ست دول عربية، مجموعة من القضايا المهمة 
بما في ذلك الهوية والوصول إلى التعليم والفقر وأدوار الجنسين 

والخوف واالنتقام وحرية التعبير.
إبداعية  أدبية  تقنيات  إمام  طارق  يستخدم  القاهرة«:  »ماكيت 

الستكشاف التحول السياسي واالجتماعي والثقافي في مصر.
اإلماراتية  للكاتبة  األولى  الرواية  أحداث  تدور  روز«:  »مذكرات 
ريم الكمالي، في الحي القديم بدبي في الستينات، حيث تكشف روز 

مشاعرها في يوميات سرية.
التاريخ  من  المستوحاة  خلفان،  بشرى  رواية  تروي  »دلشاد«: 
مدى  على  واحدة  عائلة  بها  مرت  التي  المصاعب  قصة  العماني، 

ثالثة أجيال في عُمان في أوائل القرن العشرين وحتى منتصفه.
»أسير البرتغاليين«: الكاتب المغربي محسن الوكيلي يستكشف 
العالقة بين رجل وسجانه في سجن برتغالي على الساحل المغربي.
اهلل،  نصر  خالد  الكويتي  الكاتب  الليل«:  من  األبيض  »الخط 
هو أصغر روائي يتم ترشيحه في القائمة المختصرة لكتابه الذي 

يتحدث عن رجل يعاني منع رواية مثيرة للجدل.
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في
أقيمت املرمى السلة؛ حيث  لكرة  ليبيا  مباريات كأس  تتواصل 

مباراتان بالمنطقة الشرقية، انتهتا بفوز سلة النصر على 
الهالل )72-66(، وفوز األهلي بنغازي على المروج )100-

السلة،  كأس  في  مبارتين  قرطبة  قاعة  وشهدت   ،)73
المباراة األولى بين االتحاد واألولمبي، والثانية الشباب 
المرحلة األولى بمباراة األهلي  واليرموك، كما اختتمت 

طرابلس والجزيرة.
وشهدت نتائج مسابقة الكأس، فوز األهلي بنغازي على 
 ،)36-104( السلفيوم  على  والهالل   ،)69-80( المروج 
والمدينة على الشباب )66-54(، واالتحاد على الجزيرة 
 ،)34-103( الجزيرة  على  طرابلس  واألهلي   ،)38-99(

واالتحاد على اليرموك بالغياب )20-0(. وكانت قد جرت 
بمدينة طرابلس مراسم قرعة كأس ليبيا لكرة السلة على 
مستوى الفرق الواقعة في نطاق االتحاد الفرعي بالمنطقة 
جاءت  حيث  فرق،  المسابقة سبعة  في  وشارك  الغربية، 
واألولمبي  االتحاد  األولى:  المجموعة  لتضم في  القرعة 
الثانية:  المجموعة  وفي  واليرموك،  العربي  والشباب 
وقد  والمدينة،  والجزيرة  اللقب  حامل  طرابلس  األهلي 
أعدت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة السلة الالئحة 
المنظمة للمسابقة والتي ستمر بعدة مراحل حتى التتويج 
بكأس ليبيا. من ناحية أخرى، وصل إلى طرابلس الالعب 
األميركي جيمس جاستس استعداداً لدعم الفريق األول 
لكرة السلة بنادي األهلي طرابلس، ويواصل فريق األهلي 
طرابلس لكرة السلة تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم 

من أجل المنافسة على األلقاب والبطوالت كافة.

فوز النصر واألهلي بنغازي في كأس السلة

طالب العب »االتحاد« والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق خالد 
المرغني بالعودة للتسمية السابقة للدوري الليبي الممتاز، مؤكدًا أنه حاليًا 

ليس »دوري ممتاز«، نظرًا لعدد الفرق الكبير والمستوى الفني، والصحيح أنه 
»الدوري الليبي العام«، وقال المرغني، في منشور له على صفحته الشخصية 
عبر »فيسبوك«: »بعض المباريات تقام على مالعب العشب الصناعي التي ال 

تسهم في تطوير المستوى«، وانتقد المرغني، في منشوره، سعى األندية 
المستمر للتعاقد مع مدربين من خارج البالد دون أن يقدم بعضهم 

أي إضافة للكرة الليبية.

كشف االتحاد الليبي للجودو مشاركته في البطولة العربية في اللعبة لألشبال، التي ◆◆
ستقام في عمان باألردن خالل الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري. المشاركة الليبية 
ستكون بالالعبين ألياس زقطة وعبدالرحمن فكرون، مع تواجد المدرب محمد صالح، 

والحكم محمد المطبس، وسيكون هناك أيضًا تواجد ليبي في البطولة من خالل رئيس 
اللجنة الفنية باالتحاد العربي للجودو، نبيل دراويل، سبق واختتمت بصالة الجودو، 

بطولة البراعم واألشبال المفتوحة للجودو، بمشاركة 42 العبًا مثلوا أندية »الشرطة« 
و»بن زيدون« و»الوطن العربي« و»مركز الفرسان للناشئين« و»وسعاية 

ابديري« و»األولمبي« و»غوط الشعال«.

دورة موريتانيا 
بعيون فرنسية

الحدث

زين العابدين بركان

● منافسة في كرة السلة بنادي الجزيرة بزواره

24
محمد  العمالق  الدولي  الحارس  يجدد 
نشنوش غيابه عن قائمة المنتخب الوطني 
مع  االنتظام  بسبب  القدم،  لكرة  األول 
بطولة  في  طرابلس«  »األهلي  فريقه 
غياب  وجاء  األفريقية،  »الكونفدرالية« 
موريتانيا  دورة  في  الظهور  عن  نشنوش 
من  المقامة  القدم  لكرة  الدولية  الودية 
جميع  بجانب  الجاري،  مارس   29 إلى   23
االتحاد  وفريق  طرابلس  األهلي  العبي 
ليختار  »الكونفدرالية«،  في  المشاركين 
الوطني  للمنتخب  الموقت  الفني  الجهاز 
اإلسباني  المدرب  بقيادة  الليبي 
منهم  العبًا،   24 ضمت  قائمة  رامون، 
الوحيشي  مراد  المرمى:  حراس  ثالثي 
وأسهم  البيري،  وهارون  رزق  وجواد 
»الزعيم«  انتصار  في  عامًا(   33( نشنوش 
تصدر  في  ونجاحه  األفريقية،  البطولة  في 
بيراميدز  حساب  على  األولى  المجموعة 
حارس  كثالث  اسمه  وسجل  وسبق  المصري، 
النادي »األهلي طرابلس« والرابع  مرمى في تاريخ 
قياسيًا  رقمًا  يسجل  الذي  الليبي  الدوري  تاريخ  في 
نظافة  حيث  من  الممتاز  الدوري  ببطولة  تاريخيًا 
للعمالق  القياسي  الرقم  نشنوش  ويعادل  الشباك، 
لـ11  شباكه  نظافة  على  بالحفاظ  شنقب  مصباح 
الرقم  صاحب  هو  شنقب  وكان  التوالي،  على  مباراة 
نظافة  على  الحفاظ  في  بنجاحه  التاريخي  القياسي 
شباكه ألطول فترة امتدت إلحدى عشرة مباراة متتالية 

990 دقيقة مع »األهلي طرابلس«. لمدة 

إلى  القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يعود 
انتهاء مرحلة  الدولية بظهور جديد بعد  الواجهة 
حيث  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني  الفني  المدير 
موريتانيا  دورة  في  وحضوره  ظهوره  سيسجل 
أيام  خالل  ستقام  التي  المصغرة  الدولية  الودية 
من   29 إلى   23 من  الفترة  خالل  الدولية  الفيفا 
مارس الجاري وسيواجه منتخبي النيجر وموريتانيا 
الفنية خالل  القيادة  البطولة وستكون  مستضيف 
رامون  اإلسباني  للمدرب  موقتة  بصورة  الدورة 
لمواطنه  الفني  الجهاز  ضمن  يعمل  كان  الذي 
الفنية  اإلدارة  مدير  حاليًا  ويترأس  كليمنتي 

باالتحاد الليبي لكرة القدم.
من  منتخبنا  العبي  وسترصد  ستراقب  فيما 
بعد  فرنسية  فنية  عيون  الملعب  خطوط  خارج 
للمنتخب  السابق  الفرنسي  المدرب  اقترب  أن 
وخالفة  منتخبنا  قيادة  من  مارتينيز  الموريتاني 
العجوز اإلسباني وهي المرة األولى التي تستعين 
التدريبية  بالمدرسة  والمنتخب  الليبية  الكرة  بها 
األول  الوطني  منتخبنا  استهل  حيث  الفرنسية؛ 
الرسمي  وظهوره  الدولية  مسيرته  القدم  لكرة 
األولى  العربية  بالدورة   1953 العام  األول 
في  الوطني  المدرب  على  باعتماده  باإلسكندرية 
المدرسة  كانت  ثم  متتاليتين  عربيتين  دورتين 
الكرة  تستعين  مدرسة  أول  اإلنجليزية  التدريبية 

الليبية بخبراتها العام 1961.
عبر  تواجدًا  األكثر  هى  اإلنجليزية  المدرسة 
أن  حتى  المنتخب  مسيرة  من  مختلفة  مراحل 
من  مدربين  خمسة  تدريبه  على  تعاقب  منتخبنا 
إنجلترا كان أبرزهم وأشهرهم المدرب رون برادلي 
الذي قاد فريقنا الوطني لقرابة األربع سنوات من 
العام 1976 حتى أواخر العام 1979 حيث قدم لنا 
أكثر  وهي  وصناعته  إعداده  في  رائعًا ساهم  جياًل 
فترة قضاها مدرب أجنبي مع منتخبنا ثم تعاقبت 
المنتخب من  مدارس تدريبية شهيرة على قيادة 
وصربيا  واألرجنتين  والبرازيل  وفرنسا  إيطاليا 

وكرواتيا ورومانيا والمجر وإسكتلندا.
أمثال  مشاهير  مدربين  المنتخب  صادف 
قاد  الذي  المدرب  بيالردو  كارلوس  األرجنتيني 
منتخب التانغو للتتويج بمونديال المكسيك العام 
برسليني  ومواطنه  سكوليو  واإليطاليين   1986
الكان  لنهائي  منتخبنا  قاد  الذي  بيال  والمجري 
العربي  للمدرب  كان  كما   1982 العام  بطرابلس 
تولى  حين  الليبي  المنتخب  مع  وتواجد  حضور 
قيادته مدربون عرب من دول الجوار فمن الجزائر 
الذي كان أول مدرب عربي  المدرب مختار عربيي 
فوزي  والتونسي  الوطني  منتخبنا  قيادة  يتولى 
البنزرتي ومحسن صالح من مصر.. فهل ستحقق 
المدرسة الفرنسة بقيادة المدرب الجديد مارتينيز 
ما عجز عن تحقيقه باقي مشاهير المدربين الذين 

تولوا قيادة المنتخب الليبي األول.

طرابلس - محمد ترفاس

● المرغني

● نشنوش

»االتحاد« يطارد نقطة التأهل األفريقي أمام »أورالندو بيراتس«
الكوكي بعد االنتصار على ليوباردس: مصيرنا ما زال بأيدينا في الترشح لربع النهائي

لم يعد يتبقى لفريق كرة القدم األول بنادي االتحاد 
سوى مباراة واحدة أمام متصدر المجموعة الثانية 
دور  تصفيات  من  واألخيرة  السادسة  بالجولة 
المجموعات ببطولة »الكونفدرالية« فريق أورالندو 
في  إقامتها  ومقرر  أفريقيا،  جنوب  بطل  بيراتس 
األول من أبريل المقبل، بعد انتهاء مباريات األجندة 
الدولية المقررة من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، فبعد مباراة شهدت تسجيل خمسة أهداف، 
»العميد«  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  فريق  حقق 
فوزاً صعبًا في مباراة حبست فيها األنفاس للدقائق 
بنتيجة  ليوباردس«  »رويال  فريق  على  األخيرة 
ثالثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 
الخامسة وقبل األخيرة من دوري المجموعات بكأس 
»الكونفدرالية«، خالل اللقاء الذي أقيم على ملعب 

شهداء بنينا ببنغازي.
ثنائية  الورفلي  سند  »االتحاد«  أهداف  سجل 
»االتحاد«  فريق  ليصبح  هدفًا،  المصراتي  وأنس 
تأهله  تضمن  واحدة  نقطة  إلى  حاجة  في  الليبي 
إلى دور الثمانية، حيث سيلتقي في الجولة األخيرة 
مع متصدر المجموعة »أورالندو بيراتس« بعد أن 
مباراته  الجزائري في  الساورة«  فريق »شبيبة  هزم 
المجموعة  ترتيب  وبات  رد،  دون  هدفين  بنتيجة 
الثانية »أورالندو« 12 نقطة، و»االتحاد« 10 نقاط، 
و»شبيبة الساورة« 7 نقاط، و»رويال« دون نقاط، 
ويلتقي في الجولة األخيرة »االتحاد« مع »أورالندو«، 

ويلتقي »شبيبة الساورة« مع »رويال«.

تصريحات الكوكي
من جانبه، عبر مدرب فريق االتحاد األول لكرة 
القدم محمد الكوكي عن ارتياحه لالنتصار المهم 
ليوباردس  رويال  فريق  حساب  على  والمستحق 
اإلسواتيني، وقال »إن مصير الترشح للدور القادم 
فريق  أمام  األخيرة  مباراتنا  في  بأيدينا  أصبح 
أورالندو بيراتس الجنوب أفريقي«، وأضاف الكوكي 
خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء رويال 
أنه حذر العبي فريقه من هذه المباراة مع متذيل 
الترتيب، إنها مباراة فخ أمام منافس سيواجهنا دون 
ضغوطات وحسابات«. وتابع قائاًل »إننا قدمنا مباراة 
قوية حيث استحوذنا على أغلب فترات المباراة وعلى 
الكرات الثابتة وأهدرنا العديد من الفرص السهلة 
نتيجة  حسم  بإمكاننا  وكان  للتسجيل  السانحة 
المباراة مبكرًا لكننا صعّبنا المباراة على أنفسنا«، 
الفريق أهدافًا قال »إن  التي كلفت  وحول األخطاء 
الكل يتحمل األخطاء وليس حارس المرمى أو خط 
الظهر، واشتكى الكوكي من الفقر الذي عاناه على 
والغيابات  اإلصابات  نتيجة  البدالء  دكة  مستوى 
ستشهد  المقبلة  المرحلة  لكن  البطاقات  وتراكم 

تحسنًا كبيرًا على كافة المستويات«.

ضربة البداية القوية
أعرب  الليبية،  المالعب  في  بداية مشواره  ومع 
لفريق  الفني  المدير  الكوكي،  محمد  التونسي 
الكبير  باالنتصار  الغامرة  سعادته  عن  »االتحاد« 
الذي سجله فريقه في مستهل مشواره ضمن دور 
المجموعات لحساب فرق المجموعة الثانية لبطولة 
مقابل  أهداف  بثالثة  األفريقية  »الكونفدرالية« 
هدفين على حساب فريق »أورالند بيراتس« الجنوب 
أفريقي الذي وصفه بأنه أقوى فرق المجموعة. وقال 

عقب  عقده  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  الكوكي، 
نهاية المباراة، »إن فريقه أظهر شخصيته القوية 
أواًل  تقدم  المباراة، حيث  إلى  العودة  على  وقدرته 
بهدف، ثم نجح الفريق الجنوب أفريقي في تعديل 
هدف  بإحراز  المباراة  نتيجة  استعدنا  ثم  النتيجة، 
الفوز الثاني، ثم نجح الفريق المنافس في تعديل 
النتيجة مجددًا، وفي نهاية المطاف نجحنا في حسم 
نتيجة المباراة لصالحنا وحققنا المهم، وهو الظفر 
معنوية  دفعة  ستمنحنا  ثمينة  نقاط  ثالث  بأول 

ضمن  المقبل  األحد  سنلعب  أننا  خاصة  كبيرة، 
الجولة المقبلة في مباراتنا الثانية على ملعبنا أمام 

فريق شبيبة الساورة الجزائري«.
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  وواصل 
من  العودة  بعد  ملعبه،  على  تدريباته  »االتحاد«، 
األيام  خالل  تونس  في  خاضه  الذي  معسكره 
استعدادًا  الكوكي؛  محمد  مدربه  بقيادة  الماضية 
أمام  »االتحاد«  ولعب  األفريقية،  مباراته  لخوض 
نظيره »أورالند بيراتس« الجنوب أفريقي في أول 
تأجيل  تم  بعدما  المجموعات  دوري  في  له  مباراة 
صفوفه  »االتحاد«  فريق  عزز  كما  األولى،  مباراته 
استعدادًا  جدد  ومحترفين  محلية  صفقات  بعدة 
األفريقية،  بالبطولة  المجموعات  دور  لمنافسات 

والدوري الليبي الممتاز.

الصفقات الجديدة قبل دور المجموعات
وتعاقد مجلس إدارة نادي »االتحاد«، مع النجم 
التونسي حسام بن علي، في صفقة انتقال حر لمدة 
التونسي،  الساحلي«  »النجم  من  قادمًا  موسم، 
الصفوف  لتعزيز  علي،  بن  مع حسام  التعاقد  وجاء 
إنه لن يستطيع  الممتاز، حيث  الدوري  في بطولة 
األفريقية  بـ»الكونفدرالية«  فريقه  مع  المشاركة 

بسبب إغالق القائمة، بينما تتوافر عناصر محترفة 
أخرى، أبرزها المهاجم الكولومبي الوحيد في نسخة 
الدوري الليبي الممتاز يوبر إسبريال الذي تم انتدابه 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية، بعد أن شهد الدوري 
اإلياب  مرحلة  خالل  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي 
عديد  تواجد  والثانية،  األولى  المجموعتين،  في 
الجنوبية،  أميركا  قارة  من  المحترفين  الالعبين 
اشتهرت  التي  البرازيل  من  األكبر  النصيب  وكان 
الكروية، بينما تواجد العب واحد  بوفرة المواهب 
بالدوري  البرازيل حضورها  من كولومبيا، وتسجل 
ماتيوس موتا  بأربعة العبين وهم  الممتاز  الليبي 
العب »المدينة« ولوسيانو نانينهو العب »النصر«، 
موزير  دييغو  الجديدين  المنتدبين  إلى  باإلضافة 
مهاجم  سيلفا  ليما  وتاليس  »السويحلي«  العب 

»شباب الجبل«.
في  الفنية  األجهزة  داخل  التغييرات  وتواصلت 
بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  أندية 
بطولة  في  الليبية  الكرة  ممثلي  أخيرًا  طالت  أن 
طرابلس«،  و»األهلي  »االتحاد«  »الكونفدرالية« 
مدرب  استقالة  »االتحاد«  نادي  إدارة  أعلنت  حيث 
الفريق األول لكرة القدم، اإليطالي جوزيبي سانينو، 
ليودع »العميد«، بعد قبول اإلدارة استقالته، وتم 
المهمة  الكوكي  محمد  التونسي  المدرب  تكليف 
من   »47« رقم  الجديدة  النسخة  ودخلت  الفنية، 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  العام  الدوري  مسابقة 
المسابقة  وشهدت  سريعًا،  المدربين  تغيير  أجواء 
حزمة من اإلقاالت واالستقاالت، حيث تقدم المدرب 
»شباب  فريق  تدريب  من  باستقالته  رحيل  صالح 
الجبل«، ليزيد عدد المغادرين من المدربين وهم 
عبدالحفيظ أربيش »السويحلي« والحسن الغسلي 
فريق  مدرب  بطاو  وحمدي  »المدينة«،  مدرب 

»الخمس«، وعمر المريمي مدرب »أبوسليم«.

● مباراة االتحاد أمام رويال ليوباردس

● بعثة االتحاد أثناء الرحالت األفريقية

»العميد« يتسلح بصفقاته الجديدة 
في المشوار القاري ويدخل المنافسة 

بقوة في المجموعة الثانية

طرابلس - الصديق قواس

وسط ترقب جولة الحسم األخيرة

حرص  الماضي،  مارس  ففي  القاضية.  الفنية  بالضربة 
أبناء  وسط  االحتفال  على  عالميًا،   90 المصنف  الزناد، 
بالقاضية  نصره  عقب  المالبس،  تغيير  غرفة  في  بلده 
الشهير  نيهاروف  الروسي  المالكم  حساب  على 
ُأقيمت  مباراة  في  عالميًا،   77 والمصنف  بـ»المدمر«، 
الكبير،  للحدث  عادية  غير  تجهيزات  وسط  بلجيكا،  في 
تحقيق  في  هوايته  ومارس  الموعد،  في  الزناد  فكان 
مسيرته،  في  الـ17  الفوز  محرزًا  الـ16  بالقاضية  الفوز 
وواحدة بالنقاط، وجاءت القاضية أمام الخصم الروسي 

بأعمال  القائم  مصباح،  العالي  عبد  محمد  السفير  استقبل 
بمكتبه،  القاهرة  المصرية  العاصمة  في  ليبيا  سفارة 
األول  الترتيب  الحائز  الحصادي  الباسط  عبد  يوسف  الشاب 
للعام  للشطرنج  العرب  بطولة  في  الذهبية  والميدالية 

العراقية، بغداد. بالعاصمة  ُأقيمت  التي   ،2022
16 عامًا بإنجازه األخير،  الحصادي بات بطل العرب تحت 
أخيرًا  ُأقيمت  التي  المنافسات  في  مشرف  أداء  تقديم  بعد 
بالعاصمة العراقية بغداد، حيث أهدى السفير البطل الشاب 
إنجاز  من  للوطن  حققه  لما  وتقديرًا  تكريمًا  السفارة  درع 
ضرورة  مؤكدًا  والسداد،  التوفيق  له  وتمنى  مشرف،  عربي 
االنتصارات  مزيد  لتحقيق  الفردية  باأللعاب  االهتمام 
الليبية  للسفارة  الرسمية  الصفحة  بحسب  الغالي،  للوطن 

القاهرة عبر »فيسبوك«. في 
بطولة  أيضًا  أحرز  الحصادي  يوسف  الشاب  البطل  كان 
اإلسكندرية  ببطولة  وفاز   ،2017 العام  للشطرنج  أفريقيا 

 ،2018  ،2017( متتالية  أعوام  لثالثة  للشطرنج  الدولية 
مراسم  حضر   ،2014 العام   2000 أرينا  وبطولة   )2019
من  وعدد  الحصادي  الباسط  عبد  الالعب  والد  التكريم 

السفارة. أعضاء 
 »Cm ولقب  الذهبية،  بالميدالية  الحصادي  وتوج 
نقطة،   7.5 برصيد  دوالرًا،   350 ومبلغ   ،  +  im«ونورم
ومبلغ  الفضية  الميدالية  الدين  علي  محمد  المصري  ونال 
وتحصل  نقاط.  سبع  وجمع   »GM« ولقب  دوالر،   200
 150 ومبلغ  البرونزية  الميدالية  على  ذيب  ريان  السوري 
اللبناني  ورابعًا  نقاط،  سبع  برصيد   »Cm« ولقب  دوالرًا 
عجيلي  ريان  التونسي  وخامسًا  نقاط  ست  برصيد  أركدان 
نقاط  بخمس  عبداهلل  وليد  اليمني  وسادسًا  نقاط،  بست 
وثامنًا  نقاط،  بخمس  أبوعزيزة  رجال  الفلسطيني  وسابعًا 
فارس  العراقي  وتاسعًا  عمان،  من  الزدجالي  عبدالرحمن 

العراقي زيد. قاسم، وعاشرًا 

الفالح جاهز لمنازلة بطل أوزبكستان في تركيا
طرابلس - الصديق قواس

● مصباح ورجال السفارة الليبية في القاهرة يكرمون الحصادي

● الفالح

تكريم بطل »شطرنج العرب« يوسف الحصادي في القاهرة

مبارياته  ثاني  في  الفالح  سعد  الليبي  المالكم  ينازل 
االحترافية في مدينة إسطنبول التركية، بطل أوزبكستان 
مالكم  الفالح  سعد  وكان  الجمعة،  غدًا  كولييشتوف 
حاليًا  متوجد  وهو  االحتراف،  قرر  بنغازي«  »األهلي  نادي 
أمام  األولى  االحترافية  مباراته  في  فاز  حيث  تركيا،  في 
اإلنجليزي  المدرب  إشراف  تحت  مورات  التركي  المالكم 

من أصول ليبية محمد بوصفيطه.
اسمه  الفالح،  سعد  الليبية  المالكمة  بطل  وسطر 
بحروف من نور، بعد أن حقق إنجازًا جديدًا له في مسيرته 
المالكم  على  بالفوز  واستحقاق  جدارة  عن  الرياضية 
التركي علي مورات على أرضه ووسط جماهيره، في أول 
مباراة احترافية له بعالم المالكمة في أوروبا، وتواصلت 
للمالكم  فيها  السيطرة  وكانت  جوالت،  لخمس  المباراة 
وكان  عالية،  فنيات  أظهر  الذي  الفالح،  سعد  الليبي 
األكثر مهاجمة فى جميع الجوالت، وسدد لكمات يمينية 
في  أرضًا  التركي  منافسه  وأوقع  ومستقيمة،  ويسارية 

الجولتين األولى والخامسة.
الليبي  للمالكم  مستحق  بفوز  المباراة  وانتهت 

عالم  في  موفقة  بدايته  لتكون  الفالح،  سعد 
قادم  بطل  مشروع  ليصبح  االحتراف، 

بجانب  االحترافية  المالكمة  عالم  في 
واصل  الذي  الزناد،  مالك  الليبي  النجم 
االنطالق نحو العالمية بقوة، عبر مشوار 
وكان  المتوالية،  باالنتصارات  حافل 
أمام  القاضية  بالضربة  فوزه  آخرها 
سكريليغ،  ألمير  المونتنيغري  خصمه 
في  جمهوره  وتابعها  بلجيكا،  في 
نصبت  كبيرة  شاشة  عبر  طرابلس 
ليكون  الشهداء،  بميدان  خصيصًا 
الفوز رقم 18 في مسيرته، منها 17 

كواحد  وموهبته  جدارته  ليؤكد  التاسعة،  الجولة  في 
من  منطلقًا  العالم،  مستوى  على  اللعبة  نجوم  من 
البطوالت  طريق  لنفسه  رسم  أن  بعد  المعاناة،  رحم 

واالنتصارات.
عبدالباسط  ليبيا  في  اللعبة  نجوم  الزناد من  ويزامل 
ومحمد  عكاشة  ومؤيد  الفالح  وسعد  دوكو  وعاصم  خير 
المقصبي، إلى جانب الثالثي المحترف بمالطا وبريطانيا، 
ومنهم شقيقه معز الزناد، وفتحي بريبش، وكان المالكم 
الليبي مالك الزناد واصل هوايته، وفاز بالضربة القاضية 
بعاصمة  ُأقيمت  التي  المباراة  من  الثانية  الجولة  في 
الضباب، لندن، على حساب منافسه المالكم السلوفاكي 

.»IBF« ميشيل جزبيك، ليظفر بحزام
وفي تصريح سابق إلى جريدة »الوسط« قال المالكم 
من  االحترافية  المباراة  لهذه  »استعددت  الفالح:  سعد 
ليبية  أصول  من  اإلنجليزي  المدرب  إشراف  تحت  شهر 

محمد بوصفيطة والمدرب المحلي رضا الدواء«.
وعن إنجازاته في مالكمة الهواة قال الفالح: »توجت 
ببطولة ليبيا ثالث سنوات، وبطولة ليبيا نصف االحترافية 
البطوالت  في  التوالي  على  فوزًا   25 وحققت  مرتين، 
كما  بالكونغو2021،  أفريقيا  ببرونزية  وتوجت  المحلية، 
وناشئين  أواسط  السنية  للفئات  ليبيا  ببطولة  توجت 

أعوام 2015 و2016 و2017«.
مفتاح  للمالكمة  الفنية  اللجنة  رئيس  وحيا 
بلوزه في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« 
المبذولة  جهودها  على  واالتحادات  األندية 
بمدن  المهرجانات  عديد  تنظيم  في 
بلوزه:  وقال  ومصراتة،  وبنغازي  طرابلس 
وإن  أمينة،  أيادٍ  في  الليبية  المالكمة  »إن 
الطريق  على  خطوة  تعد  الناشئين  مدارس 
الصحيح، وإن مهرجانات للمالكمة برزت فيها 
التي تبشر بمستقبل  الواعدة  المواهب  عديد 
زاهر للعبة، واكتسبت المواهب الثقة بالنفس، 

وقدمت لمسات فنية رائعة فوق الحلبة«.
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

أمل يتجدد
مع كل مشاركة أفريقية في كل عام للفرق 
لكرة  السمراء  القارة  بمسابقات  الليبية 
فريق  تقدم  كلما  األمل  يتجدد  القدم، 
البطولتين،  في  متقدمة  مرحلة  ليبي 
األفريقي  االتحاد  وكأس  األبطال  دوري 

»الكونفدرالية«.
لـ»األهلي  الجيدة  الخطوات  ومع  واآلن 
كأس  بطولة  في  و»االتحاد«  طرابلس« 
من  »الكونفدرالية«  األفريقي  االتحاد 
الجمهور  استبشر  المجموعات  دوري  خالل 
ألدوار  التقدم  إمكانية  في  خيرًا  الليبي 
بقوة  األمل  يتجدد  حيث  جديدة،  متقدمة 
في إمكانية إحراز فريق ليبي هذه البطولة 
األفريقية ألول مرة، حيث إن نتائج »األهلي 
العام،  هذا  جيدة  و»االتحاد«  طرابلس« 

وتبشر بمستوى إيجابي.
على  قرن  نصف  من  أكثر  مرور  ورغم 
أفريقيا،  في  المحلية  المشاركات  تاريخ 
بدأت  لألندية  الليبية  المشاركة  إن  حيث 
قبل أن تعرف نصف القارة السمراء الطريق 
بحث  أن  إال  البطوالت،  في  والمشاركة 
الفرق الليبية عن إحراز أول بطولة أفريقية 
ليبية  الزل متواصاًل، وقد وصلت عدة فرق 
األفريقية  البطوالت  في  متقدمة  لمراحل 
والدور  النهائي  ونصف  النهائية  للمباراة 
ربع النهائي في عديد المرات، ولكن إحراز 
رياضيًا  حلمًا  والزال  األفريقية ظل  البطولة 
شأنًا  أقل  أفريقية  فرق  أحرزتها  وقد  ليبيًا، 

وتاريخًا من الفرق الليبية بأفريقيا.
تدرك  سنوات  منذ  الليبية  الفرق  بدأت 
مع  بالتعاقد  وذلك  البطوالت،  هذه  أهمية 
الجيدين  المحليين  والالعبين  المحترفين 
الجيد  واالستعداد  التدريبية،  وطواقمهم 
الجهود  هذه  وكل  البطولتين،  لهاتين 
تكون  أفريقية  ببطولة  تتوج  أن  محتاجة 
مفتاحًا مهمًا وانطالقة نحو هذه البطوالت 
أنها  رغم  اآلن  وقتها  باتت  التى  األفريقية 
تأخرت كثيرًا على األندية والجمهور الليبي 
المتعطش لها والمتيم بحب وعشق اللعبة.

متى يحرز فريق ليبي أول بطولة أفريقية 
االتحاد  كأس  أو  األبطال  دوري  سواء 
يتردد  سؤال  »الكونفدرالية«..  األفريقي 
الليبي،  الرياضي  الوسط  في  سنوات  منذ 
الليبية  األندية  لتدخل  إجابة سريعة  ويريد 

مرحلة جديدة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الدولية  الودية  موريتانيا  دورة  األربعاء،  أمس  انطلقت، 
األول  الليبي  الوطني  المنتخب  القدم، بمشاركة من  لكرة 
إلى  الماضي،  األحد  توجه  والذي  المتوسط«  »فرسان 
الدورة  فى  للمشاركة  نواكشوط،  الموريتانية  العاصمة 
مالعب  ستستضيفها  التي  المصغرة  الدولية  الودية 
موريتانيا من 23 إلى 29 مارس الجاري، ضمن أيام أجندة 
من  مشاركة  وسط  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

منتخبات النيجر وموزمبيق بجانب ليبيا وموريتانيا.
الرباعية بمباراة منتخبي موزمبيق مع  الدورة  وافتتحت 
بملعب  الجاري،  مارس  من  والعشرين  الثالث  في  النيجر 
جميع  سيحتضن  الذي  نواكشوط  بالعاصمة  بوديا  الشيخ 
الليبي  الوطني  المنتخب  ويستهل  البطولة،  مباريات 
مباريات البطولة بمواجهة منتخب النيجر، السبت المقبل، 
منتخب  الثانية  المباراة  تجمع  فيما  مارس،   26 الموافق 
موريتانيا مستضيف البطولة مع منتخب موزمبيق، ويختتم 
بمواجهة  المصغرة  الدورة  في  مبارياته  الوطني  المنتخب 
الجاري،  مارس  شهر  من  والعشرين  التاسع  في  موريتانيا 
في  فقط  مباراتين  المتوسط«  »فرسان  بذلك  ليخوض 

البطولة، دون مواجهة منتخب موزمبيق.
الليبي  الوطني  للمنتخب  الموقت  الفنى  الجهاز  وكان 
أعلن عن قائمة »فرسان المتوسط« للمشاركة في البطولة، 

واألهلي  االتحاد  فريقي  العبي  من  المنتخب  قائمة  وخلت 
»الكونفدرالية«  بطولة  في  مشاركتهما  بسبب  طرابلس، 
المعتصم  المحترف  الثنائي  إلى غياب  األفريقية، باإلضافة 
باهلل المصراتي وحمدو الهوني، وضمت القائمة 24 العبًا، 

وسيتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني في الدورة بصورة 
موقتة المدرب اإلسباني رامون بعد فسخ التعاقد بالتراضي 

مع مواطنه خافيير كليمنتي.
المرمى:  حراس  ثالثي  من  كاًل  المنتخب  قائمة  ضمت 

سند  بجانب  البيري  وهارون  رزق  وجواد  الوحيشي  مراد 
يوسف  وعلي  حمزة  ومصطفى  فكرون  وأحمد  مصطفى 
معروف  ومعتز  الكوت  والمهدي  بورقيقة  وجمعة  والثلبة 
وطارق بشارة الشامخ فرج ومحمد التوهامي ومؤيد الالفي 
بودبوس  وإبراهيم  إسكندر  ومعتصم  الشبلي  وأنس 
وسالم  سالمة  وفاضل  الهادي  والسنوسي  صوله  ومحمد 

المسالتي وصالح فكرون وأكرم الزوي.
لـ»الوسط«  الليبي  الكرة  اتحاد  داخل  مصادر  وكشفت 
على  وقع  االتحاد  مسؤولي  اختيار  أن  سابق،  وقت  في 
لقيادة »فرسان  مارتينيز  الفرنسي كورنثيانز  الفني  المدير 
المتوسط« خالل الفترة المقبلة، وقال المصدر، الذي فضل 
مارتينيز  مع  الرسمي  التوقيع  إن  اسمه،  ذكر  على  التحفظ 
الذي  كليمنتي  اإلسباني  مارتينيز  ليخلف  قريبًا،  سيُجرى 
األولى  الوالية  عكس  فعلى  بالتراضي،  عقده  فسخ  جرى 

● المنتخب الوطني في آخر ظهور ببطولة الشان

المنتخب الليبي يستعد للظهور
في دورة موريتانيا الودية الدولية 

أمام النيجر دون المصراتي والهوني

لرحيل كليمنتي، فسخ اتحاد الكرة الليبي بقيادة عبدالحكيم 
الشلماني عقد كليمنتي بالتراضي في الوالية الثانية، ليفك 
الطرفان االرتباط بينهما في هدوء، بعكس الوالية األولى 
التي شهدت حالة من الشد والجذب والشكاوى في االتحاد 
الدولي »فيفا«، بسبب بعض المستحقات المالية المتبقية، 
»فرسان  لقيادة  جديدة  خيارات  الكرة  اتحاد  ليدرس 
األمم  كأس  نحو  المؤهلة  التصفيات  في  المتوسط« 

األفريقية المقبلة بكوت ديفوار »كان 2023«.
جمع  الذي  المشترك  واللقاء  االجتماع  وأسفر 

يقضي  اتفاق  عن  الشلماني  مع  كليمنتي 
بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، 

لكرة  الليبي  االتحاد  كلف  كما 
باتحاد  الفنية  اإلدارة  القدم 
السير  من  عدد  دراسة  الكرة 
المدربين  من  لعدد  الذاتية، 

الذين يمثلون مدارس تدريبية 
خالل  المنتخب  لقيادة  مختلفة 

المدرب  واختيار  المقبلة،  المرحلة 
الفريق  سيقود  الذي  المناسب 

الوطني خالل تصفيات »كان 2023«، 
على أن تكون دورة موريتانيا الدولية 

تعارف  بداية  المصغرة 
بنجوم  الجديد  المدرب 

»فرسان المتوسط«.

بنغازي – زين العابدين بركان

رامون يقود »فرسان املتوسط« موقتًا.. والفرنسي مارتينيز يقترب من خالفة كليمنتي

.. واألولمبي في صدارة الثانية
ً
الدوري الممتاز يتوقف عند 279 هدفا

● مواجهة بين األخضر والنصر في سباق الدوري

وصلت بعثة فريق »األهلي بنغازي« إلى مصر للدخول في معسكر خارجي قصير 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  من  السابع  األسبوع  مباريات  انطالق  قبل 

السادس بسبب مشاركة عدد من العبي  القدم، بعد أن تأجلت مباريات األسبوع 
الودية. المنتخب  مباريات  الفريق في 

قصير،  معسكر  في  للدخول  تونس  إلى  أيضًا  »النصر«  فريق  بعثة  وصلت  كما 
مباريات  تأجيل  عن  فضاًل  نقطة،   29 برصيد  الثالث  المركز  في  حاليًا  يتواجد  حيث 

المنتخب. الفريق ضمن  الفريق في األسبوع السادس بسبب اختيار عناصر من 
حيث  جديدة،  ظاهرة  الليبية  األندية  سجلت  الجاري،  الموسم  انطالق  وقبل 
مع  الودية  المواجهات  إقامة  بهدف  الخارجية،  المعسكرات  إلى  معظمها  اتجهت 
على  البالد  خارج  رحلتها  في  الليبية  األندية  غالب  نشاط  وتركز  المدارس،  مختلف 
دول الجوار، وتحديدًا مصر وتونس، ساعد على ذلك، تأخر انطالق مسابقة الدوري 
الممتاز لكرة القدم عن الموعد المعلن. بدأت الظاهرة مع ناديي القمة »االتحاد« 
من  األخيرة  النسخة  بطل  »االتحاد«  الماضي،  سبتمبر  في  طرابلس«،  و»األهلي 
كرة  لتمثيل  االستعداد  بهدف  طرابلس«،  »األهلي  ووصيفه  الدوري،  مسابقة 
القدم الليبية على صعيد القارة السمراء، فـ»االتحاد« كان شارك في بطولة دوري 
طرابلس«  و»األهلي  األفريقية،  »الكونفدرالية«  إلى  التحول  قبل  أفريقيا،  أبطال 
في »الكونفدرالية«، ليتجه الناديان إلى عمل معسكر خارجي، وكانت االنطالقة 
استعدادي  معسكر  في  للدخول  مصر  إلى  طرابلس«  »األهلي  بعثة  سفر  مع 
التنزاني  »بيشارا«  فريق  مباراة  مواجهة  قبل  وذلك  أسبوعين،  لمدة  خارجي 

بـ»الكونفدرالية«. الـ32  دور  منافسات  ضمن 
آخر  معسكر  في  طرابلس«  بـ»األهلي  »االتحاد«  فريق  بعثة  لحقت  ثم 
لعمل معسكر  القاهرة،  إلى  العاصمة طرابلس متوجهًا  الفريق  مصري، وغادر 
التونسي  »الترجي«  فريق  لمباراة  استعدادًا  وذلك  أيضًا،  أسبوعين  لمدة 
إلى  يتحول  أن  قبل  أفريقيا،  أبطال  دوري  منافسات  من  الـ32  دور  ضمن 

»الكونفدرالية«. منافسات 
ودخل نادي »االتحاد المصراتي« في معسكر خارجي بمصر لمدة 15 يومًا، 
أجرى خالله  القاهرة،  بنغازي« معسكرًا خارجيًا في  فريق »األهلي  كما خاض 
وفريق  »إنبي«  المصري  الممتاز  الدوري  أندية  أمام  ودية  مواجهات  عدة 
»أبوسليم«  نادي  إدارة  اتجهت  بينما  و»بيراميدز«،  كليوبترا«  »سيراميكا 
نادي  إدارة  وفضلت  تونس،  في  األول  القدم  كرة  فريق  معسكر  إقامة  إلى 

بمدينة مصراتة. وتحديدًا  ليبيا،  في  إقامة معسكرها  »المدينة« 

معسكران خارجيان
لـ »األهلي بنغازي والنصر«

الدوري  إياب، لمسابقة  الخامس،  األسبوع  مباريات  اختتمت 
في  27 هدفًا  القدم، وشهدت تسجيل  لكرة  الممتاز  الليبي 
 9 والثانية  هدفًا،   18 األولى  المجموعة  المجموعتين، 
التوقف بسبب األجندة الدولية، وكانت  أهداف، قبل 
ففي  التالي:  النحو  على  المباريات  نتائج 
التعادل  كان  األولى،  المجموعة 
بنغازي«  »األهلي  بين  اإليجابي 
وفوز  لمثله،  بهدف  و»دارنس« 
بهدفين  »الهالل«  على  »النصر« 
مقابل هدف، وفوز »األخضر« على »خليج سرت« 
»الصداقة«  بين  اإليجابي  والتعادل   ،)1 -  6( ثقيلة  بنتيجة 
»شباب  على  »التعاون«  وفوز  بمثله،  بهدف  و»التحدي« 
الجبل« )4 - 0(، مجموع أهداف المجموعة األولى 18 هدفًا.

فقط،  مباريات  ثالث  جرت  الثانية،  المجموعة  وفي 
بعدما تم تأجيل مباراة »االتحاد« مع »الخمس« و»األهلي 
األفريقية،  المشاركة  بسبب  و»األولمبي«،  طرابلس« 
بالتعادل  و»السويحلي«  »المدينة«  مباراة  وانتهت 
اإليجابي بهدفين، بينما فاز »أبوسليم« على »الشط« 
بين  اإليجابي  والتعادل  هدف،  مقابل  بهدفين 
بهدف،  المصراتي«  و»االتحاد  »المحلة« 
 9 إلى  المجموعة  أهداف  مجموع  ليصل 
أهداف. ليصل مجموع األهداف المسجلة 
هدفًا،   279 الخامس  األسبوع  حتى 
المجموعة األولى 
 170 تسجيل  تم 
والثانية  هدفًا، 

109أهداف.

وجاء ترتيب المجموعة األولى كالتالي:
نقطة،   31 »األخضر«  نقطة،   35 بنغازي«  »األهلي 
 18 »الصداقة«  نقطة،   20 »الهالل«  نقطة،   29 »النصر« 
نقطة، »شباب   13 »دارنس«  نقطة،   18 »التعاون«  نقطة، 
الجبل« 12 نقطة، »خليج سرت« 8 نقاط، »التحدي« 8 نقاط.

أما ترتيب المجموعة الثانية فكان كالتالي:
برصيد  موقتًا  الثانية  المجموعة  صدارة  في  »األولمبي« 

خمس  منه  منقوصًا  نقطة   19 »االتحاد«  نقطة،   22
أربع  منه  منقوصًا  نقطة،   17 طرابلس«  »األهلي  مباريات، 
18نقطة،  و»أبوسليم«  نقطة،   18 و»السويحلي«  مباريات، 
منه  منقوصًا  نقطة،   17 و»المدينة«  مباراة،  منه  منقوصًا 
منقوصًا  16نقطة،  المصراتي«  و»االتحاد  واحدة،  مباراة 
مباراة،  منه  منقوصًا  14نقطة،  و»المحلة«  مباراتان،  منه 
 4 »الشط«  مباراة،  منه  منقوصًا  12نقطة،  و»الخمس« 
السداسي  للدوري  المتأهلين  أول  بنغازي«  »األهلي  نقاط. 
تعادله  رغم  نقطة   35 جمع  أن  بعد  األولى،  المجموعة  من 
و»النصر«  »األخضر«  الخامس،  األسبوع  في  »دارنس«  مع 
األولى،  المجموعة  من  السداسي  للدور  للتأهل  األقرب 
فريق  وابتعاد  نقطة،   29 »النصر«  نقطة،   31 »األخضر« 

»الهالل« عن المنافسة ورصيده 20 نقطة.
»التحدي« و»خليج سرت« رصيد كل منهما 8 نقاط، وهما 
األقرب إلى الهبوط إلى دوري الدرجة األولى من المجموعة 
األولى، أما فريق »األخضر« يمطر شباك »خليج سرت« بـ6 

أهداف مقابل هدف، بمجموع 12هدفًا، أهداف »األخضر« في 
شباك »خليج سرت« ذهابًا وإيابًا.

العب »األخضر« صهيب بن سليمان سجل أجمل هدف 
الملعب  الموسم بكرة من منتصف  الليبي هذا  الدوري  في 
يخطف  »دارنس«  وفريق  سرت«،  »خليج  فريق  شباك  في 
بنينا،  ملعب  من  طرابلس«  »األهلي  من  ثمينًا  تعاداًل 
على  فاز  أن  بعد  أجدابيا،  إلى  كبير  بفوز  يعود  و»التعاون« 
أربعة  بنتيجة  الشهداء  شيخ  بملعب  الجبل«  »شباب  فريق 
مباراة،  أي  يخسر  لم  »االتحاد«  وفريق  نظيفة،  أهداف 
فريق  بات  اإلياب.  مرحلة  في  مباراة  أي  يلعب  لم  أنه  رغم 
لدوري  للهبوط  األقرب  الثانية  المجموعة  من  »الشط« 
الخسارة  وسجل  مباراة  بأي  يفز  لم  حيث  األولى،  الدرجة 
فريق  أما  فقط،  نقاط  أربع  برصيد  الموسم،  هذا  التاسعة 
34 هدفًا، واألقل  أكثر تسجياًل لألهداف برصيد  »األخضر« 
و»المدينة«  فقط،  أهداف  بخمسة  »الشط«  فريق  تسجياًل 

و»المحلة« أكثر الفرق تعاداًل بثمانية تعادالت.

طرابلس - الصديق قواس

طرابلس - الصديق قواس

األهلي طرابلس في  صدارة األولى بـ »الكونفدرالية«

بنغازي – زين العابدين بركان

»الزعيم« يزيد طموحات الظفر باللقب القاري بعد أداء مشرف في منافسات المجموعة األولى

بعد أن ضمن فريق كرة القدم األول بنادي األهلي 
طرابلس التأهل إلى الدور ربع نهائي في بطولة 
»الكونفدرالية«، كأول المجموعة األولى، لم يعد 
لقاء  المجموعات سوى  دور  مواجهات  من  يتبقى 
واحد ضمن الجولة السادسة واألخيرة، حيث يحل 
التونسي،  الصفاقسي  الجار  على  ضيفًا  »الزعيم« 
بعد أن خرج األخير من حسابات المجموعة، حيث 
األول  الصفاقسي في  األهلي طرابلس مع  يلتقي 
األندية  نشاط  لتوقف  نظرًا  المقبل،  إبريل  من 
االرتباط  بسبب  والقاري،  المحلي  الصعيد  على 
باألجندة الدولية المقررة من قبل االتحاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا«.

تصريحات الجبال
من جانبه، أعرب التونسي فتحي الجبال المدير 
الفني لفريق األهلي طرابلس عن سعادته الغامرة 
األولى  المجموعة  واعتالئه صدارة  فريقه  بانتصار 
إلى  وتأهله  األفريقية  »الكونفدرالية«  بطولة  في 
المصري  بيراميدز  فريق  رفقة  النهائي  ربع  الدور 
الذي وصفه بأنه فريق كبير يشرف الكرة المصرية 
ووراءه جهاز فني متمكن، بقيادة المدرب المصري 
إيهاب جالل صاحب تجربة تدريب األهلي طرابلس 

»الزعيم« من قبل.
وقال الجبال »بيراميدز فريق من الحجم الثقيل 
فنيًا وجماعيًا«، وأكد خالل المؤتمر الصحفي الذي 
والعزيمة هما من  اإلصرار  أن  المباراة،  عقد عقب 
صنعا الفارق لألهلي طرابلس، »حيث كانت رغبتنا 
كبيرة وإصرار فريقي كان أكبر خاصة أننا نخوض 
الفوز  تحقيق  هو  كان هدفنا  ملعبنا،  على  المباراة 
واللعب من أجل الظفر بالثالث نقاط وحسم بطاقة 

التأهل للدور ربع النهائي«.
»أن  بقوله  الصحفى  المؤتمر  الجبال  واختتم 
عزيمتنا كانت أقوى من الفريق المنافس الذي حاول 
العودة في الشوط الثاني لكننا نجحنا في الحفاظ 
فريق  خسارة  »إن  قال  كما  المباراة«،  نتيجة  على 
الصفاقسي التونسي منافسنا المباشر أمام زاناكو 
الزامبي متذيل الترتيب قلل من حجم الضغوطات 

وزاد من حماسنا من أجل تحقيق االنتصار«.

موقف التأهل المثير
وتأهل األهلي طرابلس إلى الدور الثاني من دوري 
المجموعات بعد خسارة نادي الصفاقسي التونسي 
أمام فريق زاناكو بهدف دون رد في المباراة التي 
االتحاد  كأس  من  الخامسة  الجولة  ضمن  أقيمت 
األهلي  يلتقي  أن  قبل  »الكونفدرالية«،  األفريقي 

طرابلس مع براميدز في الجولة ذاتها، وينجح في 
الفوز بهدف، ليرافق خمس فرق تأهلت من دوري 
نهاية  بعد  »الكونفدرالية«  لكأس  المجموعات 
والفرق  المسابقة،  من  الخامسة  الجولة  مباريات 
»األهلي  هي:  النهائي  ربع  الدور  إلى  المتأهلة 
 12 برصيد  األولى  المجموعة  وتصدر  طرابلس« 
نقطة على حساب »بيراميدز« المصري الذي تأهل 
و»أورالندو  نقاط   10 برصيد  كوصيف  اآلخر  هو 
بيراتس« الجنوب أفريقي و»المصري البورسعيدي« 

المصري و»مازيمبي« الكونغولي.

الرهان على الخبرات 
التونسية

ونجح األهلي طرابلس في 
مدربه  خبرات  على  الرهان 
الجبال  فتحي  التونسي 
اللجنة  تعاقدت  بعدما 
المكلفة  التسييرية 
األهلي  نادي  بإدارة 
خلفًا  معه  طرابلس 
الفرنسي  للمدرب 
سيموندي،  برنادر 
نتيجة  ُأقيل  الذي 
وضعية الفريق األول في 
فتحي  ويمتلك  الدوري، 
مع  تدريبية  تجربة  الجبال 
عدة أندية عربية وتوج خالل 
أهمها  ألقاب  بعدة  مسيرته 
السعودي،  المحترفين  دوري  لقب 
ودرب  »الفتح«،  نادي  مع  السوبر  وكأس 
فرق »الصفاقسي« و»الملعب« التونسي و»أهلي 
الفاسي«  و»المغرب  السعودي  و»الفتح«  جدة« 
و»الكويت« الكويتي، وخاض األهلي طرابلس مع 
األفريقي  االختبار  الجبال  فتحي  التونسي  المدرب 
في  ونجح  التونسي  الصفاقسي  أمام  له  الثاني 
األفريقي  اختباره  في  تعثر  أن  بعد  عقبته،  تخطي 
فريق  أمام  األولى  االفتتاحية  الجولة  خالل  األول 
المدرب  وكان  لهدف،  بهدفين  المصري  بيراميدز 

خالل  الفريق  قاد  سيموندي  بيرنارد  الفرنسي 
»الكونفدرالية«  بطولة  في  األولى  المواجهات 
ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى دور المجموعات 
عقب إقصائه فريق »الملعب« المالي بفضل ركالت 

الترجيح، لكنه أخفق في مواصلة النتائج الجيدة.

قرعة مجموعات »الكونفدرالية«
االتحاد  بكأس  المجموعات  دور  قرعة  وُأجريت 
األفريقي لكرة القدم »الكونفدرالية«، بمقر االتحاد 
وتشارك  مصر،  في  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي 
ليبيا بفريقي »االتحاد« بطل الدوري المحلي، القادم 
طرابلس«  و»األهلي  األبطال،  دوري  بطولة  من 
وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة األخيرة 
والمشارك من البداية في بطولة »الكونفدرالية«، 
األولى  المجموعة  في  طرابلس«  »األهلي  وجاء 
بجانب »زاناكو« الزامبي و»الصفاقسي« التونسي 
في  فجاء  »االتحاد«  أما  المصري،  و»بيراميدز« 
المجموعة الثانية بجانب »شبيبة الساورة« الجزائري 
و»رويال  أفريقي  الجنوب  بيراتس«  و»أورالندو 
من  مفاجأة  فجر  واألخير  االسواتيني  ليبوباردس« 
العيار الثقيل، بعدما بلغ دور المجموعات في بطولة 
»الكونفدرالية« األفريقية، بعد تجاوزه عقبة مضيفه 
أمامه  الخسارة  رغم  الجزائري،  الساورة«  »شبيبة 
)2-1( في إياب دور الـ32، على ملعب »1 نوفمبر« 
بتيزي وزو، وغادر النادي القبائلي البطولة بمجموع 
في  أرضه  خارج  خسر  بعدما   ،)2-2( المباراتين 
الذهاب )1-0(، ولم يقدم الفريق الجزائري ما يشفع 
بخفي حنين،  البطولة  ليغادر  الدور،  لعبور هذا  له 
بعدما بلغ نهائي النسخة الماضية، أما المجموعة 
الثالثة فضمت »أوتوهو« من الكونغو و»المصري« 
البورسعيدي من مصر و»كوتون سبور« الكاميروني 
وفي  الديمقراطية،  الكونغو  من  و»مازيمبي« 
المجموعة الرابعة جاء »الحرس الوطني« من النيجر 
و»سيمبا«  العاج  ساحل  من  أبيدجان«  و»أسيك 

التنزاني و»نهضة بركان« المغربي.

مشوار الصعود
تأهل »األهلي طرابلس« إلى دور المجموعات بعد 
أن فاز على فريق »الملعب« المالي، بهدف دون رد 
عن طريق محمد اشتيوي، على ملعب »شهداء بنينا« 
الـ32  بدور  »الكونفدرالية«  منافسات  إياب  ضمن 
المجموعات، وكانت مباراة  لدوري  المؤهلة  المكرر 
بنفس  المالي  »الملعب«  لصالح  انتهت  الذهاب 
التي  الترجيح،  لضربات  الفريقان  ليحتكم  النتيجة، 
ابتسمت لألهلي طرابلس، بنتيجة )4-2( ونجح صالح 
نشنوش  محمد  والحارس  عكاشة  ومحمود  طاهر 
وعلي بوعرقوب، في تسجيل ركالت الترجيح لألهلي 

طرابلس، بينما أضاع »الملعب« المالي ركلتين.

الجبال: رغبتنا وإصرارنا على الفوز 
كان أكبر من بطل الكرة المصرية.. 

وفوز زاناكو سهل المهمة

● جانب من لقاء فوز األهلي طرابلس على بيراميدز

بعد إزاحة بيراميدز عن القمة

● منافسة على الكرة في 
مباراة األهلي بنغازي ودارنس

الفريق يستعد للصفاقسي التونسي في بروفة 
أخيرة قبل دور ربع النهائي بعد خروج بطل تونس

● مارتينيز
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أين اإلرادة الالزمة لتمريرها؟

ما العقبات التي تعترضها؟

من يستفيد من غيابها؟

كيف يمكن إقناع أطراف األزمة بأهميتها؟

لماذا يعتبرها البعض حجر الزاوية للخروج من األزمة؟

متى يتم حسمها بشكل نهائي وتحديد موعد إجراء االنتخابات؟

القاعدة الدستورية
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشاعر محمد فرحات الشلطامي
عنا  ورحل   1944  /13/10 مولده  يوم  بنغازي  في  مباشرة،  وتيتم  ولد، 
من  الرغم  وعلى  سنة.  عشرة  اثنتى  منذ  مارس   24 اليوم  هذا  مثل  في 
تعثره في دراسته؛ فإنه نال شهادة الثانوية من المدارس الليلية. سحرته 
فيها؛  العاملين  أحد  ليكون  المركزية  بنغازي  مكتبة  إلى  وأخذته  الكتب 
ولكن ميوله األدبية للغة والشعر نقلته إلى دار الكتب الوطنية، تزود من 
الوطن  صوت  بإذاعة  المعلومات  بقسم  ليستقر  العربية،  الكتب  أمهات 
لحركة  انتمائه  بسبب  مبكرًا  بسببه  سُجن  الذي  الوطن  هذا  العربي؛ 
سنة  وثالثة   1973 سنة  ثانية  سُجن  ثم   ،1967 سنة  العرب  القوميين 
وضعه  واالستبداد.  للظلم  المناهضة  أشعاره  بسبب  وجميعها   1976
قباني  نزار  بعد  من  العرب،  الشعراء  أفضل  رابع  النيهوم  صادق  األديب 
العشرة  دواوينه  إصدارات  توالت  البياتي ومحمود درويش.  وعبدالوهاب 
منذ سنة 1970 إلى 2002 وتكررت طبعات عدد منها ثم جمعت أعماله 
كلها بمجلد واحد بعنوان: »محمد الشلطامي.. المجموعة الشعرية«. وسد 

ثرى مدينة بنغازي، في اليوم نفسه.

ليبيا األمسليبيا األمس

ــع  ــراع موق ــي اخت ــركاؤه ف ــرج وش ــارك زوكربي ــي م ــنُ األمريك ــرَ المواط ــن فك حي
الكترونــي أطلقــوا عليــه اســم "فيســبوك" كانــوا، فــي حقيقــة األمــر، يفكــرون 
ــف  ــي مختل ــر ف ــن البش ــر، تمّك ــة جس ــون بمثاب ــة، تك ــة الكتروني ــراع منصّ ــي اخت ف
بقــاع العالــم مــن قهــر المســافات، وتجــاوز عقبــات العوائــق الجغرافيــة والطبيعيــة 
ــًا…  ــًا وإبداعي ــًا وفنّي ــًا وعاطفي ــًا وفكري ــة، والتواصــل فيمــا بينهــم اجتماعي والحدودي
إلــخ. لذلــك، حيــن ظهــر موقــع الفيســبوك للعالــم، صــار، علــى ســبيل المثــال، 
بإمــكان مواطــن ليبــي عــادي مقيــم فــي بلــدة صحراويــة نائيــة مثــل جخــرة، 
ومواطــن آخــر، مقيــم فــي جــزر واق الــواق، فــي حالــة توفــر انترنــت ولغــة مشــتركة، 
ــن  ــوال، وع ــن األح ــؤال ع ــث، والس ــراف الحدي ــاذب أط ــًا، وتج ــل يومي ــن التواص م
ــرب  ــم الط ــكات، وتقاس ــكار والِن ــادل األف ــس، وتب ــرات الطق ــة، وتغيّ ــالء المعيش غ
تلــك  لــم يســتغلوا  البشــر، بعــد ذلــك،  واألنغــام. وبالطبــع، هــذا ال يعنــي أن 

ــا. ــف أهدافه ــرى تخال ــور أخ ــي أم ــة ف ــة التواصلي المنصّ
ــي  ــًا، أن ف ــبانهم مطلق ــي حس ــن ف ــم يك ــركاؤه ل ــرج وش ــارك زوكربي ــيد م الس
بقعــة فــي العالــم اســمها ليبيــا، ســوف يقــوم مواطنوهــا بفتــح حســابات فــي 
ــق  ــن خل ــم م ــع غيره ــل م ــرض التواص ــس بغ ــة، لي ــة العالمي ــم االلكتروني منصّته
اهلل، بــل للتواصــل مــع اهلل ذاتــه، مباشــرة. ذلــك أن المواطــن الليبــي مــا إن يفتــح 
عينيــه علــى صبــاح جديــد، يبــدأ مباشــرة فــي عمليــة التواصــل مــع الــذات اإللهيــة 
ــر حســابه علــى الفيســبوك، بكتابــة دعــاء يســأل اهلل فيــه أن يغفــر ألبيــه وأمــه  عب
ــة، أن التوجــه بالدعــاء  ــه. والحقيق ــى ذريت ــه وعل ــه علي ويرحمهمــا وأن يســبغ نعمت
إلــى الــذات العليــة أمــر مســتحب، ألن اهلل تعالــى قــال فــي كتابــه العزيــز ادعونــي 

أســتجب لكــم.
المشــكلة أن المواطــن الليبــي ينســى أن الفيســبوك 
ــة  ــل حقيق ــر، ويتجاه ــن البش ــل بي ــدف التواص ــرع به اخت
موقــع  علــى  حســابًا  يملــك  ال  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  أن 
ــة.  ــن أدعي ــه م ــر في ــا يُنش ــى م ــع عل ــبوك، وال يطل الفيس
منــذ  تعالــى،  اهلل  مــع  التواصــل  أن  كذلــك  وينســى 
ــا  ــة، حددته ــوات معروف ــه قن ــى اآلن، ل ــور إل ــدم العص أق
ــم مــن  ــرها وأوضحهــا أهــل العل ــة، وفسّ ــان المختلف األدي
المختصيــن ونشــروها فــي كتــب، وتحدثــوا عنهــا فــي 
البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة وفــي المجــالت والصحــف، 
ــي،  ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــى ف ــروها حت ــل ونش ب
ومــن ضمنهــا صفحــات الفيســبوك، وبلغــات مختلفــة.
وكلهــا توضــح بمــا اليــدع مجــاال للشــك، أن التواصــل 
بيــن البشــر وخالقهــم ليــس مكانــه مطلقــًا صفحــات 

الفيســبوك. فلمــاذا إذًا يصــر المواطــن الليبــي، رغــم علمــه بذلــك، علــى فعــل مــا 
ال يعقــل؟ أهــو العنــاد وركــوب الــرأس، أم هــو الريــاء، ومحاولــة غبيــة إلقنــاع رواد 
الفيســبوك بتقــوى مزيفــة؟ ومــن ال يصــدق ذلــك، ليــس عليــه ســوى إلقــاء نظــرة 
ــى  ــبوك إل ــول الفيس ــف تح ــه كي ــأم عيني ــرى ب ــة، لي ــع الليبي ــى المواق ــة عل خاطف
ــجلوا  ــي يس ــات، لك ــرادى وجماع ــون، ف ــه الليبي ــأ إلي ــر، يلج ــي كبي ــدار الكترون ج
ــأة  ــا أعــدادًا هائلــة مــن الرســائل موجهــة مباشــرة إلــى اهلل، علــى هي عليــه يومي
يتدخــل  أن  بطلــب  وتنتهــي  واألمهــات  لآلبــاء  الرحمــة  بطلــب  تبــدأ  أدعيــة، 
ويســحق بقوتــه حكومــة ال ترحمهــم، وتجــار ال يتورعــون عــن الغــش والمضاربــة 

ــام. باألســعار فــي شــهر الصي
مــن حقنــا أن نســأل إن كان ذلــك ظاهــرة ليبيــة محضــة أم أنهــا ظاهــرة 
ــن  ــي م ــعب نعان ــا كش ــي أنن ــذا يعن ــط، فه ــة فق ــرة ليبي ــت ظاه ــة؟ وإذا كان عام
ســوء فهــم اســتثنائي ومخجــل فــي آن معــًا، فــي أصــول عالقتنــا بــاهلل تعالــى. وإذا 
ــوت."  ــه الح ــى علي ــات وصل ــر م ــي أن "البح ــذا يعن ــا، فه ــاوز ليبي ــرة تتج كان ظاه
ــى  ــرًا، إل ــرًّا وجه ــرع، س ــر، والتض ــى الصب ــون إل ــوى الرك ــا، س ــّل أمامن ــه ال ح وأن

ــا. ــا عقولن ــت علين ــبوك، أن يثب ــات الفيس ــى صفح ــس عل ــن لي اهلل، لك
ليــس أمــام النــاس فــي أوقــات الشــدّة والضيــق ســوى اللجــوء إلــى اهلل، 
ــاده، يســتجيب  ــادات. واهلل تعالــى رحيــم بعب بالصــالة والدعــاء، وغيرهــا مــن العب
دعــاء الداعــي إذا دعــاه. لكــن الحقيقــة التــي ال مفــر مــن مواجهتهــا هــي أن 
صفحــات الفيســبوك ال عالقــة لهــا بــاهلل مطلقــًا، وتقتصــر مهمتهــا علــى أن 
تكــون جســرًا بيــن بنــي البشــر للتواصــل فيمــا بينهــم، فــي مختلــف بقــاع العالــم 

ــر. الغي

جمعة بوكليب

عن الدعاء و»الفيسبوك« 
أحدثكم

للسنة الخامسة على التوالي، نالت فنلندا لقب »أسعد بلد في 
العالم«، فيما تذيل لبنان وأفغانستان التصنيف الذي يصدر 

سنويا بإشراف األمم المتحدة، فيما جاءت ليبيا في المركز 87 في 
التصنيف. ومع عالمة 7.82 على 10، تصدر البلد اإلسكندنافي 
الذي يضم 5.5 ماليين نسمة التصنيف متقدما على الدنمارك 
وأيسلندا وسويسرا وهولندا، وأظهر »تقرير السعادة السنوي« 

الذي يصدر بإشراف األمم المتحدة منذ 2012، أن »التقدم 
األكبر« في التصنيف »سُجل في صربيا وبلغاريا ورومانيا، فيما 

شهد لبنان وفنزويال وأفغانستان التراجع األكبر«. أما ليبيا 
فوضعها التصنيف في المرتبة رقم 78، مع تعداد يزيد على 7 
ماليين نسمة، وفي مركز متقدم عن كثير من الدول العربية، 

ومنها الجارة مصر التي جاءت في المركز 129. واحتل لبنان الذي 
يشهد أزمة اقتصادية خانقة صنفها البنك الدولي من بين أسوأ 

ثالث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، المركز 
ما قبل األخير مع 2.95 نقطة متقدما على زيمبابوي، فيما احتلت 

أفغانستان المرتبة األخيرة في التصنيف مع 2.40.

عودة القنادس إلى لندن
عادت القنادس إلى لندن أخيرًا إثر إطالق 

اثنين من هذه الحيوانات ذات األسنان 
الطويلة في العاصمة البريطانية بعد 

غيابها عن العاصمة البريطانية لما يقرب 
من أربعة قرون.

وُأطلق الحيوانان البالغان سنتين من 
فصيلة الثدييات هذه في حظيرة تبلغ 
مساحتها ستة هكتارات داخل »فورتي 

هول فارم«، وهي مزرعة تعليمية بلندن 
الكبرى، في خطوة تهدف إلى تحسين 

النظم اإليكولوجية ومواجهة التغير 
المناخي، على ما أعلنت منطقة آنفيلد 

اإلدارية الواقعة في شمال العاصمة 
البريطانية. واختفت القنادس من األنهار 

البريطانية في القرن السادس عشر، 
إذ كانت تصاد للحصول على فرائها 

ولحومها وغددها التي تنتج إفرازات زيتية 
عطرية تستخدم في صنع المنكهات 
الغذائية. لكن دراسات عدة أظهرت 

الفوائد الناجمة عن عودتها، وأفضت إلى 
إطالق عدد كبير من برامج إعادة إدخالها 

إلى المملكة المتحدة، وتحديدًا إلى 
جنوب إنجلترا واسكتلندا.

ليس أمام 
الناس في 

أوقات الشدة 
والضيق سوى 
اللجوء إلى اهلل 

بالصالة والدعاء 
وغيرهما من 

العبادات

أقوالهمأقوالهم

 »مستعدون لمد جسور التعاون 
المشترك مع السلطات الليبية في 

عديد المجاالت األمنية األخرى«

الملحق األمني الهولندي لدى ليبيا 
وشمال أفريقيا
مارسيلو نوقارد

»ندعم مبادرة بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بشأن القاعدة 

الدستورية«

المبعوث األميركي وسفير الواليات 
المتحدة إلى ليبيا
ريتشارد نورالند

»نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون 
واالستثمار في ليبيا، مع عودة 

شركات الطاقة البريطانية لتطوير 
قطاع النفط«

نائبة سفير بريطانيا لدى ليبيا
كيث إنجلش

 »نخشى من نشوب صراع اجتماعي 
الطابع في ليبيا بسبب تعثر 

واردات الحبوب واللحوم من روسيا 
وأوكرانيا« 

رئيس المجلس االستشاري لمجلس 
العالقات األميركية-الليبية

فولفجانغ بوسزتاي

ليبيا ومؤشر ليبيا ومؤشر 
السعادة العامليالسعادة العاملي

مجلة »فاراييتي« كشفت أن اسم 
بينيلوبي  اإلسبانية  النجمة 

كروز مطروح لتوّلي رئاسة لجنة 
المقبلة  الدورة  في  التحكيم 

»كان«. لمهرجان 
وهو شرف سبق أن أعطي 

العام 2017 لبيدرو 
يُعتبر  الذي  ألمودوفار 

إلى حد بعيد المخرج 
صاحب  اإلسباني 

الشهرة األكبر في 
الخارج.

وفي ما يتعلق 
»األوسكار«،  بجوائز 

أن  للممثلة  سبق 
حصلت على أحد 

الصغيرة  التماثيل 
العام 2009، ولكن 

عن دور في فيلم 
بعنوان  أميركي 

كريستينا  »فيكي 
برشلونة« 

وودي  للمخرج 
آلن.

بينيلوبي كروزبينيلوبي كروز
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