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قلصت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( توقعاتها لنمو الطلب 

العالمي على النفط خالل 2022، 
مشيرة إلى تبعات الغزو الروسي 

ألوكرانيا، وارتفاع التضخم مع ارتفاع 
أسعار الخام، وعودة ظهور ساللة 

أوميكرون في الصين.
وقالت »أوبك« في تقرير شهري إن 

الطلب العالمي سيرتفع 3.67 مليون 
برميل يوميًا في 2022 بانخفاض 480 
ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.

وقال أمين عام »أوبك« محمد باركيندو، 
لمسؤولين أوروبيين، إن األزمة الراهنة 

بأسواق النفط العالمية خارجة عن 
المنظمة. سيطرة 

نفط

كل شيء

بركان
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مخاوف اندالع صراع مسلح تزيح الحديث عن االنتخابات في ليبيا

ماكرون
» كان أكبر خطأ إستراتيجي للرئيس 
الفرنسي في األسابيع األخيرة، قيامه 

بحملته االنتخابية من مكتبه في قصر 
اإلليزيه، وبداًل من مصافحة المواطنين 

باألسواق واالستماع إلى 
مخاوفهم«.هكذا 

انتقد مؤيدو ومعارضو 
ماكرون  إيمانويل 

المرشح الذي فاز بالجولة 
لالنتخابات  األولى 

فيما  الرئاسية، 
يخوض بعد 

10 أيام الجولة 
أمام  الحاسمة 

اليمينية  منافسته 
ماري  المتطرفة 

لوبان.
ينجح  فهل 

ماكرون الذي 
بدأ مسيرته 

 2004 المهنية في 
مفتشا ماليا بوزارة 

االقتصاد، قبل أن يصبح 
ببنك  استثماريا  مصرفيا 

روتشيلد وشركاه، في 
حسم معركة الطريق 

إلى قصر األليزيه للمرة 
الثانية؟

شاركت وكالة الفضاء األميركية ناسا عبر 
حسابها الرسمي على إنستغرام، اإلثنين، 
صورة لفوهة بركانية غريبة على كوكب 

المريخ.وكتب مسؤولو وكالة ناسا في 
النص التوضيحي الموجود أسفل الصورة: 

»فوهة المريخ تحدد المكان، أنت تنظر 
إلى خط طول 0 درجة على سطح المريخ، 

مكافئ مرصد غرينتش على الكوكب 
األحمر«. وفي صورة المريخ، توجد فوهة 

بركان كبيرة داخل حوض صخري يُسمى 
.)Airy Crater( فوهة آيري

مع انخفاض أعداد املفحوصني..تراجع ملحوظ في إصابات »كورونا املستجد«

التضامن« تبحث إلزام الجهات العامة بتشغيل 5% من ذوي اإلعاقة
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إجمالي حجم تجارة 
الحبوب الزراعية لكل 
من أوكرانيا وروسيا.

)األمم المتحدة(

1.8
تريليون

دوالر

وقعت الهيئة العامة لتشجيع 
االستثمار وشؤون الخصخصة، الثالثاء، 
مذكرة تفاهم مع هيئة القطب المالي 

المغربية في الدار البيضاء، وذلك 
عبر تقنية »زووم« في إطار تعزيز 

التعاون بمجاالت االستثمار والتجارة، 
وفق وزارة االقتصاد والتجارة بحكومة 

الوحدة الوطنية.
الوزارة عبر صفحتها  وأوضحت 

التفاهم  على »فيسبوك« أن مذكرة 
المعلومات  تبادل  على  تقوم 

االستثمارية  الفرص  حول  والبيانات 
وأوروبا؛ حيث تضم هيئة  بأفريقيا 

200 شركة  القطب المالي أكثر 
القطاعات. بمختلف  استثمارية 

أضافت الوزارة أن الهيئة العامة 
لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة 

تهدف من خالل مذكرة التفاهم 
إلى تعزيز دورها بقطاع االستثمار 

في المنطقة وجذب الشركات 
األجنبية للمشاركة في تنفيذ مشاريع 

استثمارية في ليبيا.

مذكرة تفاهم مع هيئة 
القطب املالي املغربية

اتصاالت محلية وأممية لوقف التصعيد.. واجتماع ممثلي »النواب« و»الدولة« بالقاهرة

حجر»5+5« يحرك املياه الراكدة في املسار السياسي
 »5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  دخول  أثار 
التخوف  هواجس  السياسية«،  »التجاذبات  دوامة 
من سيناريوهات قاتمة تسعى األمم المتحدة إلى 
نزع فتيلها، بالتوازي مع محاوالت إعادة التواصل 
بين مجلسي النواب والدولة لحل النقاط الخالفية 

الدستوري. بالمسار  يتعلق  فيما 
اللجنة  في  العامة  القيادة  ممثلي  إعالن  ومنذ 
أبريل   9 أصــدروه  بيان  في   »5+5« العسكرية 
سياسات  على  احتجاجًا  أعمالهم  تعليق  الجاري 
عبدالحميد  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  رئيس 
ترقب  حالة  في  الليبي  الشارع  ظل  الدبيبة، 
تداعيات  من  التطورات  إليه  تؤول  قد  ما  خشية 
اقتصادية وسياسية وأمنية لبيان اللجنة، وأخطرها 
عودة البالد إلى مرحلة ما قبل وقف إطالق النار، 
وإغالق  النفط  تصدير  بوقف  التلويح  خلفية  على 
الطريق البري الذي يربط بين المنطقتين الغربية 
والشرقية األمر الذي ينسف عمل لجنة »5+5«.

ركود  حالة  فيه  تسيطر  وقت  في  البيان  وجاء 
ما  الليبية،  األزمــة  لحل  السياسي  المسار  على 
المسار،  الراكدة في هذا  المياه  شكل حجرًا حرك 
باإلنابة  رئيسها  عبر  األممية  البعثة  واستبقت 
في  ورد  ما  لتفعيل  توجه  أي  زينينغا،  ريــزدون 
بنغازي،  مدينة  إلى  فانتقل  األرض،  على  البيان 
األربعاء، وهناك اجتمع باألعضاء الخمسة الممثلين 
لقوات القيادة العامة لالستماع إليهم بشأن دواعي 
أوضحوا  حيث  بيانهم،  في  عنها  المعلن  التدابير 
إيقاف  منها  أسباب،  عدة  إلى  يعود  موقفهم  أن 
حكومة الدبيبة صرف مرتبات العسكريين، وجهات 
معربين  أشهر،  أربعة  منذ  البالد  شرق  في  أخرى 
عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على أحوال 
ورد  الشرقية،  المنطقة  في  المعيشية  المواطن 
من  وطلب  التصعيد«،  »تجنب  بضرورة  زينينغا 
األمم  مع  التعاون  في  االستمرار  اللجنة  أعضاء 
مراقبة  وحدة  عمل  تيسير  ذلك  في  بما  المتحدة 

وقف إطالق النار في سرت.
ودافع الدبيبة مجددًا عن موقفه، متجاهاًل شرط 
الحكومة  رئيس  لصالح  بانسحابه  القيادة  وفد 
مقابل  باشاغا،  فتحي  النواب  مجلس  من  المكلف 
العودة عن تعليق نشاطهم، وقال الدبيبة بصفته 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  للدفاع  وزيرًا 
عقب لقائه رئيس األركان العامة بحكومته، الفريق 
محمد الحداد، وأعضاء لجنة »5+5« الممثلين له 

»إن عمل اللجنة واضح بعيدًا عن العمل السياسي 
الدولة«،  لعمل  اإلدارية  التفاصيل  في  والخوض 
وطالب األعضاء باالبتعاد عن المناكفات السياسية، 
الرئاسي  بالمجلس  النائب  أبلغوا  هؤالء  أن  غير 
عبداهلل الالفي، بصفته يمثل القائد األعلى للجيش 
»ضرورة إيجاد حلول جذرية إلشكالية صرف مرتبات 
كل منتسبي الجيش«، منبهًا إلى أن »أي خلل في 
عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات«.

تضم  التي  المشتركة  العسكرية  اللجنة  وتعد 
ليبيا  العسكرية في غرب  المؤسسة  5 أعضاء من 
و5 ممثلين لـ»القيادة العامة« تحت إمرة المشير 
نحو  منذ  صامد  توافقي  هيكل  أبرز  حفتر،  خليفة 
19 شهرًا، وتمكنت من تحقيق عدة اختراقات في 

الجيش. الملف األمني عدا توحيد 
وفي السياق، انتقد الناطق الرسمي باسم قوات 
تدخل  المسماري،  أحمد  اللواء  العامة،  القيادة 
الرواتب  صرف  صالحيات  في  المحاسبة  ديوان 
بعدما كشف إرسال األخير كتابًا إلى مصرف ليبيا 
عناصر  رواتــب  صرف  على  بالموافقة  المركزي 

عقب  التالي  اليوم  في  وذلك  المسلحة،  القوات 
بيان ممثلي القيادة العامة حيث سبق له أن تجاهل 

طلبًا مماثاًل وصله في الثالث من أبريل الجاري.
باشاغا،  بين  التالسن  يتوقف  لم  األثناء  وفي 
بـ»مغتصب  األول  باشاغا  وصف  فقد  والدبيبة، 
إلى  بالدخول  جديد  من  وتعهده  السلطة«، 
تعليقًا  ودعا  السلمية«،  بالطرق  »قريبًا  طرابلس 
اللجنة  في  العامة«  »القيادة  ممثلي  بيان  على 
وعدم  النفس  »ضبط  إلى  المشتركة،  العسكرية 
والعسكري  السياسي  التصعيد  وراء  االنــجــرار 
المتعمد من قبل الحكومة منتهية الوالية«، معتبرًا 
باتت  لذلك  الحكومة،  بتلك  ضاقت  »السبل  أن 

استفزازية«. اعتماد سياسات  إلى  تسعى 
لتجنيب  الزمن  مع  سباق  في  باشاغا  ودخل 
مضي  بعد  موازية  سلطة  إلى  التحول  حكومته 
أسابيع من تنصيبه، دون تمكنه من تحقيق وعود 
مباشرة عمله من مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة، 
تحاول  الدبيبة،  حكومة  رفقة  تحركاته  وبدأت 
استمالة المجموعات المسلحة ومحاولة االستقواء 

أن  فيه  قال  لباشاغا  ما يعكسه تصريح  بها، وهو 
بجانب  تقف  كانت  مسلحة  ميليشيات  »هناك 
الحكومة المنتهية واليتها؛ لكنها اليوم تراجعت«.

من جانبه، حاول الدبيبة الذي تمكن من إقناع 
بالورقة  أيضًا  اللعب  بتأييده،  مسلحة  مجموعات 
النفطية، بدعوى تطوير قطاع النفط والغاز بعدما 
أمضى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
بتسييل  حكومته  إقناع  في  العام  قرابة  اهلل  صنع 
وهو  الطاقة،  قطاع  لصيانة  المطلوبة  الميزانية 
تحرك يأتي بعد التزام األخير بقرار تجميد إيرادات 

العامة. الميزانية  اعتماد  انتظار  في  النفط 
العمل  نهاية  على  مؤشرات  غياب  ووســط 
خارطة  تصادم  مع  ليبيا  في  االنتقالية  بالفترات 
 2023 العام  إلى  الممتدة  النواب  مجلس  طريق 
تسليم  بعدم  الوطنية  الوحدة  حكومة  بتمسك 
استمرار  يرجح  ما  منتخبة  هيئة  إلى  إال  السلطة 
تنتهي  الذي  األجل  يونيو  بعد  ما  إلى  التجاذبات 
المتحدة،  األمم  ترعاها  التي  الطريق  خارطة  فيه 
الدبيبة إلجراء االنتخابات،  والموعد الذي اقترحة 
لن  لألزمة  الوحيد  الحل  أن  األممية  البعثة  ترى 
أسرع  في  االنتخابات  إلى  الذهاب  سوى  يكون 
القاهرة  اجتماعات  تأتي  االتجاه  هذا  وفي  وقت، 
النواب،  مجلس  24 عضوًا من  فيها  يشارك  التي 
إيجاد  بشأن  للتشاور  للدولة،  األعلى  والمجلس 
قاعدة دستورية توافقية وحل الخالفات القانونية، 
مستشارة  إشراف  تحت  المشاورات  وستتواصل 
المتحدة ستيفاني وليامز، وبرعاية مصرية  األمم 

المقبل. الثالثاء  غاية  إلى 
وبعد فشل جولة سابقة في تونس بسبب غياب 
وفد عقيلة صالح تعود من القاهرة مسألة التوافق 
على قانون االنتخابات الذي يعد من أكثر الملفات 
الحساسة ومحل خالف دائم نتج عنه انهيار إجراء 
االستحقاق في 24 ديسمبر 2021، وجاء قرار تغيير 
من  الدستوري  اإلعالن  وتعديل  الدبيبة  حكومة 
النواب والدولة. الحوار بين مجلسي  أسباب تعثر 
ممثلي  ستيفاني  خاطبت  لها،  كلمة  وفــي 
إيصال  في  حاسم  »دوركم  بالقول:  المجلسين، 
في  مواطنيكم  من  مليون  لـ2.8  دعمًا  صوتكم 
جهود  أن  غير  للتصويت«.  سجلوا  الذين  ليبيا 
التوصل لقاعدة قانونية لقيت معارضة من الهيئة 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي وصفت 
إجراءات مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد 
مشروع الدستور بأنها مخالفة لإلعالن الدستوري 

السياسي. ولالتفاق  الموقت 

البعثة األممية ترى أن الحل الوحيد 
لألزمة لن يكون سوى الذهاب إلى 

االنتخابات في أسرع وقت

الشارع الليبي يخشى تطورات وتداعيات 
بيان اللجنة وأخطرها عودة البالد إلى 

مرحلة ما قبل وقف إطالق النار

طرابلس، بنغازي ، القاهرة: الوسط

دراما رمضان الليبية..
 أزمة النصوص مستمرة

رسميًا.. مارتينيز مديرًا رسميًا.. مارتينيز مديرًا 
فنيًا للمنتخب الوطنيفنيًا للمنتخب الوطني

● اجتماع القاهرة جمع ممثلي مجلسي»النواب واألعلى للدولة« 13 أبريل             )البعثة األممية(

من يدفع فاتورة »ليالي الساعدي الصاخبة« في إيطاليا؟
بعد 15 عاما، يطالب فندق إيطالي، الساعدي 
)حوالي  دوالر  ألف   450 بدفع  القذافي  معمر 
فواتير  قيمة  ليبي(  دينار  ألف  و250  مليونين 

.2007 فندق مستحقة منذ العام 
نادي  صفوف  في  يلعب  كــان  الساعدي 
الــنــادي  استعان  حين  جــنــوا،  ســامــبــدوريــا 
صفوف  في  للعب  القذافي  بنجل  اإليطالي 
لكنه  و2007،   2006 موسمي  خالل  الفريق 

لم يشارك في أي مباراة!
أن  قالت  البريطانية،  ميل«  »ديلي  جريدة 
الكاديالك  سيارته  ترك  القذافي  الساعدي 
فندق  سيارات  موقف  في   ESV 6.2 إسكاليد 
من  أسابيع  ستة  بعد  رابالو،  في  إكسلسيور 
القذافي  »نجل   .2007 خالل  هناك  اإلقامة 
سخية  حــفــالت  بانتظام  يستضيف  كــان 
دون  غادر  لكنه  األجنحة،  أحد  في  بالشمبانيا 
ألف   450 حوالي  البالغة  فاتورته،  يدفع  أن 
التي  سيارته  انتظار  رســوم  ومنها  دوالر، 

تطالبه  رسائل  وتجاهل  الفندق،  خارج  أوقفها 
بدفع المستحقات«، هكذا قالت الديلي ميل.

المثير أن سيارة الساعدي المتوقفة هناك، 
أصبحت حاليًا »نقطة جذب سياحي«، بينما ال 
يملك الفندق مفاتيحها، كما يقول مسؤولوه.
مدير  عــن  نقلت  البريطانية  الــجــريــدة 
الفندق، ألدو ويردين، قوله: »لقد انتظرنا 15 
فاتورته«،  بتسوية  الساعدي  يقوم  حتى  عامًا 
مدار  على  حاولت  الفندق  إدارة  أن  مؤكدا 
دون  ولكن  المشكلة  حل  الماضية  السنوات 
الليبية  بالسفارة  اتصلوا  أنهم  حتى  جدوى، 

في روما، لكنهم لم يتمكنوا من المساعدة.
مدير  يقول  الساعدي  إقامة  فترة  وعن 
مثيرًا  شخصًا  كان  »لقد  االيطالي:  الفندق 
يطلب  وكان  ومستهترًا،  عادي  وغير  لالنتباه 
وطرابلس،  لندن  من  زيارته  النساء  من 
عندما  جدًا  صاخبة  كانت  دائمًا  والليالي 

يستضيفهن«. كان  ●  الساعدي القذافي

37.6 مليار دينار.. ترتيبات »طارئة« ملؤسسة النفط

الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  قررت 
لدعم  طــارئــة  مالية  ترتيبات  اعتماد 
 37.6 بقيمة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

مليار دينار.
عبدالحميد  الحكومة  رئيس  وبحضور 
الدبيبة، جرى إطالق »خطة تطوير قطاع 
فيما  األربعاء،  2022« مساء  للعام  النفط 
مليارا   37 بـ  المقدر  المبلغ  توزيع  جاء 
ونفقات  رواتب  بين  دينار  مليون  و640 
القرار  ونص  تطوير.  وخطط  تشغيلية 
الخاصة  النقدية  التدفقات  إحالة  على 
الرقم  لمنظومة  وفقا  العاملة  باأليدي 

الوطني للرواتب بوزارة المالية.
الستخراج  التشغيلية  النفقات  وتحال 
وتكون  سنوي،  ربع  بشكل  والغاز  النفط 
السنوي،  الربع  المالي  بالتقرير  مرتبطة 
فيما تحال النفقات التنموية وفقا للبرنامج 
وأخيرا  والفني،  المالي  والتقرير  الزمني 
يجري تسيير مصروفات السنوات السابقة 

بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
النفقات  تغطية  على  الــقــرار  ونــص 
المتوقع  النفط  إيـــرادات  من  السابقة 

تحصيلها خالل السنة المالية 2022.

من  ــه  إن الموقتة  الحكومة  وقــالــت 
اعتماد  وزرائها  مجلس  يتولى  أن  المقرر 
الخطط والمشاريع التنموية التي تقدمها 
وزارة  باعتماد  مصحوبة  النفط،  مؤسسة 
وزارة  إلــى  إشــارة  أي  دون  التخطيط؛ 

النفط.
النفط  مؤسسة  التزام  على  وشددت 
من  تمول  التي  لها  التابعة  والشركات 
وزارة  بتزويد  للدولة  العامة  الميزانية 

مصروفاتها  عن  دوريــة  بتقارير  المالية 
واإليرادات المحصلة واإلتاوات والضرائب.
اللجنة  اعتماد توصيات  الدبيبة  وأعلن 
آليات  لدراسة  شكلها  التي  الحكومية 
اللجنة  هــذه  وتكونت  القطاع.  تطوير 
والخدمة  والتخطيط  المالية  )وزارات  من: 
وديوان  المركزي  ليبيا  ومصرف  الوطنية 
وجميع  النفط  ومؤسسة  المحاسبة 

الشركات والمؤسسات التابعة لها(.

طرابلس- الوسط

● أحد حقول النفط الليبي



في موروث رمضاني باألحياء الشعبية السورية، وكما في غيره من أغلب 
المناطق الغربية، يصدح صوت المسحّراتي، حسن الرشي، وهو ينادي، 
الصائمين  ليوقظ  الدايم«  وحّد  نايم  »يا  نحو ساعة:  الفجر  أذان  قبيل 

لتناول وجبة السحور خالل شهر رمضان.
عامًا( مع صديقه   60( يخرج حسن  الشهر،  ليالي  ليلة من  ففي كل 
شريف رشو )51 عامًا(، يجوبان األزقة الضيقة مخترقين الهدوء السائد 
ثالثين  قرابة  من  عينة  وهما  الصائمين.  إليقاظ  طبلة  على  بقرعهما 

مسحرًا يحافظون على هذا التقليد في دمشق، وفق »فرانس برس«.
ويقول حسن )60 عامًا( »رغم وجود الهواتف المحمولة والتكنولوجيا 
المسحراتي«.  صوت  على  االستيقاظ  يحبّذون  الناس  لكن  المختلفة، 
ويضيف »أصبح المسحراتي جزًءا من عادات وتقاليد أهل الشام في شهر 

رمضان، وهذا تراث لن نتركه«.
مع  حسن  ينتقل  دامــس،  ظالم  يسودها  وأخــرى  مُنارة  أحياء  بين 
صديقه. يمسك بيده اليمنى عصا مصنوعة من الخيزران، وبيده األخرى 
طبلة صغيرة مصنوعة من الفخار ومكسوة بجلد الماعز. يسير بخطوات 
متسارعة في األزقة، ويطرق بعصاه على أبواب من يعرفهم وكّلفوه مسبًقا 

بإيقاظهم. ويتفنن أحيانًا في القرع على الطبلة بطريقة إيقاعية.
ويشرح »نشعر بالبهجة حين نخرج كل يوم. أحيانًا، يلحق بنا بعض 
األطفال ويطلبون القرع على الطبلة وترديد نداء قوموا على سحوركم.. 

إجا رمضان يزوركم«.
قبل أن يرتفع األذان بدقائق، يطرق شريف على باب أحد جيرانه ليشرب 

كوبًا من الماء، مستبًقا بدء موعد الصيام ليوم جديد.
وقد يحمل المسحراتي بيده أحيانًا سلة من القش أو حقيبة من القماش 

لوضع ما قد يُقدم له من طعام. وهو إجمااًل ال يتقاضى أجرًا ماديًا.
ويقول شريف »معدّاتي بسيطة، هي صوتي وطبلتي وعصاي )...( لم 
أتوقف عن أداء هذا الواجب منذ نحو ربع قرن، حتى خالل الحرب أو تفشي 

كورونا«.
ويضيف الرجل الذي غزا الشيب لحيته الخفيفة »سأبقى أوقظ الناس 
على السحور طالما أن في حنجرتي صوتًا قادرًا على االرتفاع والصراخ، إنها 

أمانة حملتها عن أبي وسأحمّلها لولدي«.

وأقرت  العالم،  من  مختلفة  مناطق  في  عديدة  مشاكل  »يوتيوب«  واجه 
الشركة بوجود مشاكل في الخدمة بعد أن أبلغ العديد من المستخدمين عن 
رسائل بوجود عطل عند محاولة مشاهدة مقاطع الفيديو، في حين تعطلت 

بعض الخيارات التي تتيحها المنصة.
واكتشف بعض المستخدمين أيضًا أنه ال يمكنهم تسجيل الدخول إلى 
حساباتهم أو التبديل بين الملفات الشخصية. قال آخرون إنهم لم يتمكنوا 
من مشاهدة يوتيوب على التلفزيون أو استخدام التطبيق على وحدة التحكم 

في األلعاب الخاصة بهم.

بأنه ال  البعض خطأ يفيد  ، قد يرى  الفيديو  عند محاولة تشغيل مقاطع 
يوجد اتصال باإلنترنت؛ على الرغم من عدم وجود مشكالت في االتصال.

إصالحها.  على  ويعمل  بالمشكالت  دراية  على  أنه  الشهير  الموقع  وأكد 
كما أشارت الشركة أيضًا إلى أن المشكالت لم تقتصر على منطقة جغرافية 

ولكنها كانت عالمية بطبيعتها.
اختفاء  عن  أبلغوا  الذين  للمستخدمين  باالستجابة  الشركة  توعدت  كما 
جميع  يصب  لم  األمر  لكن  بهم؛  الخاصة  الفيديو  ومقاطع  اشتراكاتهم 

المستخدمين لشبكة الفيديوهات العمالقة، حسبما أكدت الشركة.

تواصـل 02

أعطال في »يوتيوب« حول العالم

»سونيك« يتصدر إيرادات شباك التذاكر األميركية»سونيك« يتصدر إيرادات شباك التذاكر األميركية

»أبل« ترفض تطبيقات من خارج »أبل« ترفض تطبيقات من خارج 
»آب ستور« حفاظا على الخصوصية»آب ستور« حفاظا على الخصوصية

»املسحراتي«.. منادي الليل الذي يقاوم عهد التكنولوجيا»املسحراتي«.. منادي الليل الذي يقاوم عهد التكنولوجيا

اليابانية  مجموعة »سوني«  قررت 
لشركة  األم  والمجموعة  العمالقة 

دوالر  ملياري  استثمار  الدنماركية  »ليغو« 
في شركة »إبيك غيمز«، ناشرة لعبة 

التي تعتبر ظاهرة في مجال  »فورتنايت« 
إلى تمويل جهود  الفيديو، سعيا  ألعاب 

)فيسبوك(. ميتافيرس  تطوير 
ويهدف ضخ ملياري دوالر إلى تعزيز 

ميتافيرس  بناء  المتمثل في  الشركة  هدف 
أوضحت  المستمر، حسبما  نموها  ودعم 
 )Kirkbi( »ليغو« و»سوني« وكيركبي 

األولى في  للعبة »ليغو«  القابضة  الشركة 
العالم.

واستثمرت كل من »سوني«، وهي 
أصال مساهم في »إبيك غيمز«، وكيركبي 
المساهم الجديد، مليار دوالر، وفق بيان 

الثالث. للمجموعات  مشترك 
المصممين  كثيرا  »تقدر  أنها  وأضافت 

إنشاء ترفيه  السواء، وتريد  والالعبين على 
العالقة  اجتماعي جديد من خالل استكشاف 
الرقمي والمادي«. ويرفع هذا  العالمين  بين 

 31.5 االستثمار قيمة »إبيك غيمز« إلى 
مليار دوالر.

مليارا دوالر استثمارات 
جديدة في ألعاب الفيديو

»هيونداي« تعدل في 
سيارتها الجديدة

CINEMA
CINEMA

التذاكر األميركية،  أنتجته شركة »باراماونت« صدارة شباك  الذي   »2 احتل فيلم »سونيك ذي هيدجهوغ 
عودة  إلى  مؤشر  في  الماضي،  السبت  حتى  الشمالية  أميركا  في  دوالر  مليون   71 لنحو  وصلت  بإيرادات 

العائالت لمشاهدة األفالم في الصاالت السينمائية.
الفيلم مستوحى من لعبة »سيغا« الشهيرة عن مغامرات قنفذ فائق السرعة، وقد حصد في جزئه األول، 

خالل أسبوعه األول 58 مليون دوالر في بدايات العام 2020 حين كان تهديد »كوفيد19-« في بداياته.
ويضم الجزء الجديد من الفيلم، النجم جيم كاري في أداء حي، مع نجوم وضعوا أصواتهم على شخصيات 

الرسوم المتحركة، من أمثال بن شوارتز )سونيك( وإدريس إلبا )نيكلز( وكولن أوشونيسي )تايلز(.
وتراجع فيلم مصاصي الدماء »موربيوس« من إنتاج »سوني«، إلى المركز الثاني بفارق كبير عن العمل 
المتصدر، مع إيرادات بلغت 10.2 مليون دوالر في انخفاض حاد عن عائداته التي بلغت األسبوع الماضي 
39.1 مليون دوالر. ويؤدي جاريد ليتو دور البطولة في شخصية رجل فائز بجائزة نوبل يتحول إلى مصاص 

دماء في عمل مقتبس من عالم »مارفل«.
وحل في المرتبة الثالثة فيلم آخر من إنتاج »باراماونت« هو »ذي لوست سيتي« الذي حصد 9.2 مليون 
)دانيال  األطوار  غريب  أعمال  رجل  يختطفها  رومانسية  روائية  دور  خالله  بولوك  ساندرا  وتؤدي  دوالر. 

رادكليف( يريد منها مساعدته في العثور على قطعة أثرية مدفونة في جزيرة نائية معرضة للبراكين.
واحتل المرتبة الرابعة فيلم »يونيفرسال« الجديد »أمبوالنس« مع إيرادات بلغت 8.7 مليون دوالر. ويؤدي 

جيك جيلنهال ويحيى عبدالمتين الثاني دور قريبين يسرقان سيارة إسعاف للهروب بعد السطو على مصرفٍ.

رفض رئيس شركة »أبل« تيم كوك، محاوالت 
)آب  للشركة  التابع  اإللكتروني  المتجر  ضبط 
ستور(، مؤكدًا أن هذه المشاريع تهدد خصوصية 

مستخدمي هواتف آي فون.
في  لفكرته،  الدعم  حشد  إلى  كوك  ويسعى 
الواليات  وقت يسعى مسؤولون سياسيون في 
السماح  على  أبل  إجبار  إلى  وخارجها،  المتحدة 
لمستخدمي هواتف آي فون بتحميل تطبيقات 

محمولة من خارج متجرها آب ستور.
وقال كوك: »نحن قلقون للغاية من التشريعات 
التي من شأنها نسف حماية الخصوصية وسالمة 
الخدمات«، الفتًا إلى أن »المخاطر التي نواجهها 
حريتنا  أيضًا  بل  فحسب  بياناتنا  تقوّض  ال 

كبشر«.
واعتبر كوك أن السماح لمستخدمي أبل، أن 
إلكترونية  متاجر  من  تطبيقات  يدويا  يحمّلوا 

بااللتفاف على  السماح  خارج متجرها من شأنه 
مسار التحقق المعتمد في الشركة والذي يهدف 
البيانات.  جمع  من  والحد  الفيروسات  لمنع 
تسعى  شركات  هناك  أن  يعني  »هذا  وأضــاف: 
إلى استغالل بيانات ستتمكن من كسر قواعدنا 
مستخدمينا  وتوجيه  الخصوصية  حماية  بشأن 

من دون علمهم وبإرادتهم«.
وأشار رئيس الشركة إلى »جهات سيئة النية 
بتجاوز ترسانتنا من تدابير حماية الخصوصية، 
من خالل وضع هذه الجهات على احتكاك مباشر 

مع مستخدمينا«.
صممت  بأنها  الشركة  أبل  منتقدو  ويتهم 
خالل  من  قياسها  على  اإللكتروني  متجرها 
االستحواذ على نسبة كبيرة من قيمة العمليات 
عبر  وأيضًا  خالله،  من  تحّصل  التي  المالية 

ممارسة رقابة مشددة على مطوري التطبيقات.

شعر الحكمة
حتى والخال موحش وفيه الّذيب

أوقات خير من رفقة رفيق عطيب

»أمازون« تغزو الفضاء بأقمار 
صناعية جديدة

أطفال في ملعب لكرة القدم شاركت في إقامته مؤسسة »يونيسف« بمدرسة خليفة الحجاجي ببلدية سوق الجمعة

كلمة1000

تعتزم شركة »هيونداي« اإلعالن عن 
الجديدة  سيارتها »Palisade« في نسختها 

الجاري. أبريل  المعدلة، خالل 
التي  الترويجية  الفيديو  مقاطع  وتظهر 

المركبة حصلت  أن  الجديدة  للسيارة  نشرت 
على تعديالت خارجية عديدة مقارنة بسيارات 

السابقة.  Palisade
أمامية  على مصابيح  السيارة  وحصلت 

LED، وزودت  معدلة تعمل بتقنيات 
لثالثة  مقسمة  عمودية  بمصابيح ضباب 

أقسام، كما تغير فيها تصمم شبك غطاء 
األمامية وتصميم  الواجهة  على  المبرد 

ممتصات  وتصميم  الجانبية  المرايا 
الصدمات.

أية تفاصيل بعد  ولم تنشر »هيونداي« 
الجديدة  لسياراتها  الداخلية  المواصفات  عن 

المركبة  أن  إلى  التسريبات تشير  لكن 
المريحة  المقاعد  3 صفوف من  ستحصل على 
وعلى شاشة  وتبريد،  تدفئة  بأنظمة  المجهزة 
كبيرة لمسية قادرة على االتصال السلكيا مع 

التحكم  ويمكن  الذكية،  واألجهزة  الهواتف 
عبر  المالتيميديا  وبمنظومات  الشاشة  بهذه 

الصوتية. األوامر 
المحركات  بجيل جديد من  السيارة ستجهز 

التي تصنعها »هيونداي«، وقد تحصل على 
لتر بعزم   2.2 بنزين تروبينية بسعة  محركات 

200 حصان، وفق األنباء المتداولة.

لألرض،  المنخفض  المدار  في  اإلنترنت،  بخدمات  الخاصة  الصناعية،  األقمار  آالف  تنتشر 
في  األرضية،  التحتية  البنية  عبء  عن  يُغني  العالم  أنحاء  كل  في  عريضا  نطاقا  يوفر  بما 

المجال. ظل سباق محموم ما بين الشركات المختصة بهذا 
 ،)Kuiper( إلى نشر كوكبتها »كويبر«  تقدما كبيرا في طريقها  »أمازون«  وحققت شركة 
للصناعات  شركات  ثالث  إلى  عهدت  إذ  السريع،  اإلنترنت  خدمة  توفير  إلى  الرامية 
عشرة  من  أكثر  موازنته  البالغة  المشروع  ضمن  األقمار  هذه  إطالق  مهمة  الفضائية 

مليارات دوالر.
إلى  المشروع  هذا  خالل  من  العمالقة  األميركية  اإللكترونية  التجارة  شركة  وتسعى 
اإلنترنت  خدمة  »توفير  وإلى  المعلوماتية  الخدمات  مجال  في  المربحة  أنشطتها  تنويع 
»الذين  أولئك  بينهم  من  الزبائن«  من  واسعة  لمجموعة  العريض سريعة  النطاق  بتقنية 

يعملون في أماكن ال يتوافر فيها اتصال إنترنت يعول عليه«.
لم  لكنها  الزبائن«،  متناول  وفي  معقولة  بأسعار  »خدمة  ستتيح  أنها  المجموعة  وأكدت 

تفصح على الفور عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
يزيد  ارتفاع  على  لألرض،  بالنسبة  ثابت  مدار  في  موجودة  اقمار  عبر  الخدمات  هذه  وتمر 
إلى خمس مرات من  أنها يحتمل أن توفر سرعات أعلى بثالث  ألف كيلومتر، ومع   35 عن 
)ADSL(، إال أنه ال ينصح بها لهواة األلعاب  سرعات خط المشترك الرقمي غير المتماثل 

. اإللكترونية. 
تنشرها  التي  كتلك  فستكون  مستقبال  »أمــازون«  ستنشرها  التي  الصناعية  األقمار  أما 
 LEO( منخفض  أرضي  مدار  في  إكس«،  لـ»سبايس  التابعة  »ستارلينك«  شركة  حاليا 

600 كيلومتر. باإلنكليزية(، اي على علو نحو 

مجلس  إلى  االنضمام  فكرة  عن  تراجعه  بعد 
ماسك  إيلون  الملياردير  يحتفظ  »تويتر«،  إدارة 
بفرصة زيادة استثماره في المنصة وبحريته في 
انتقادات  توجيه  أو  استخدامها  على  التشجيع 

لها.
مجلس  إلى  ماسك  ينضم  أن  يفترض  وكان 
األكبر  المساهم  أصبح  بعدما  »تويتر«  إدارة 
استحواذه  الجاري  الشهر  مطلع  أعلن  إذ  فيها؛ 
الشركة.  رأسمال  من   9.2% نسبتها  حصة  على 
من  أكثر  إلى  مساهمته  زيادة  عدم  وتعهد 

%14.9، وفق »فرانس برس«.
األوراق  هيئة  إلى  ُقدمت  وثيقة  وأفادت 
يمكنه  ماسك  بأن  األميركية  والبورصات  المالية 
بامتناعه عن االنضمام إلى مجلس اإلدارة، شراء 
كما  بيعها،  أو  بـ»العادية«  تُصنّف  أخرى  أسهم 
مع  مختلفة  مواضيع  في  مناقشات  إجراء  يمكنه 
مجلس اإلدارة »من دون قيود«، بدًءا من أعمال 

استراتيجيتها. إلى  وصوال  »تويتر« 
والذي  الشركة  في  األكبر  المساهم  ويحتفظ 
 80 من  أكثر  »تويتر«  عبر  متابعيه  عدد  يبلغ 
آرائه«  عن  »التعبير  في  بالحق  شخص،  مليون 

االجتماعي. التواصل  المنصة وعبر مواقع  في 
اآلن  يمكنه  ماسك  أن  أيفز  دان  ويعتبر 
التعاون مع صندوق استثمار إلجبار »تويتر« على 
الموافقة على بيع المنصة  تنفيذ أفكاره، أو حتى 

أخرى. لمجموعة 

الملياردير  يقرر  أن  كذلك  الممكن  من  لكن   
الكثيرة  شركاته  على  التركيز  إعادة  الشهير 
السيارات  تصنيع  في  المتخصصة  كـ»تيسال« 
الكهربائية و»سبايس إكس« للرحالت الفضائية 

أيفز. بحسب  الدماغية،  للغرسات  و»نيورالينك« 

إيلون ماسك: ال إلدارة »تويتر«.. نعم للحرية سيارة جديدة من »نيسان«.. ملحبي الطرق 
الجبلية واملغامرات

 »Pathfinder« ســيــارة  عــن  »نــيــســان«  كشفت 
لمحبي  مالءمة  أكثر  لتصبح  عدلتها  التي  الجديدة 

الوعرة. المغامرات في الصحاري وعلى الطرق 
يوحي  تصميم  على  الجديدة  المركبة  وحصلت 
كما  السابقة،   »Pathfinder« بسيارات  مقارنة  بالقوة 
 16 بمقدار  أكبر  األرض  أسفل هيكلها عن  ارتفاع  أصبح 
للطرق  مناسبة  وعريضة  كبيرة  بإطارات  وجهزت  ملم، 
تمكنها  معدلة  وفرامل  تعليق  بأنظمة  وزودت  الجبلية، 

من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وفق »روسيا اليوم«.
عن   »Rock Creek« ــدار  إصـ يختلف  وخــارجــيــا 
جديد  بتصميم  السابقة   »Pathfinder« ــدارات  إص
استبدل  إذ  األمامية  والواجهة  الصدمات  لممتصات 
تعديل  تم  كما  األســـود،  باللون  بالواجهة  الــكــروم 
لتثبيت  جديدة  فوالذية  بسكك  وتزويده  السيارة  سقف 

السفر. أثناء  والحقائب  األمتعة 
بثالثة   »Pathfinder Rock Creek« وجاءت قمرة
زينت  إذ  ركاب  لسبعة  تتسع  التي  المقاعد  من  صفوف 
السيارة  وجهزت  مميزة،  برتقالية  بتطريزات  مقاعدها 

المنحدرات  على  الثبات  على  للحفاظ  بأنظمة  أيضا 
المقاعد،  وتبريد  لتدفئة  وأنظمة  والمنعطفات، 
مسافات  وحــســاســات  والــمــطــر،  للضوء  وحــســاســات 

وخلفية. أمامية  وكاميرات 
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>>املياه الراكدة تتحرك في اجتماعات »القاعدة الدستورية« بالقاهرة
بعد حالة من الجمود السياسي في ليبيا، تحركت المياه 
في  العامة  القيادة  قوات  ممثلي  إعالن  مع  الراكدة، 
اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( تعليق مشاركتهم 
رئيس  تمسك  على  اعتراضهم  مؤكدين  اللجنة،  في 
الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
من  المنبثقة  للحكومة  تسليمها  ورفضه  بالسلطة 
شهدت  كما  باشاغا.  فتحي  برئاسة  النواب  مجلس 
األوضاع السياسية بعض السيولة بفعل االجتماع بين 
تحت  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  ممثلي 
للبالد،  دستورية  قاعدة  لوضع  المتحدة  األمم  رعاية 
 20 حتى  ويستمر  األربعاء،   ، القاهرة  في  بدأ  والذي 

أبريل الجاري.
»يهدف  القاهرة  اجتماع  إن  األممية  البعثة  وقالت 
تتسم  حرة  انتخابات  إلجراء  دستورية  قاعدة  لتحديد 
األمم  برعاية  والشمولية  والشفافية  بالمصداقية 

المتحدة«.

دستور وإطار انتخابي
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  وشاركت 
تسجيل  عبر  االجتماع  في  وليامز  ستيفاني  المتحدة 
إلى مصر  الشكر  ووجهت  بالحضور  فيه  رحبت  مصور، 
والرئيس عبدالفتاح السيسي على »حرص مصر الدائم 
على تقديم كل الدعم للشعب الليبي؛ بما يحقق الخير 

والسالم واالستقرار المنشود«.
الحل  أن  يؤمن  الليبي  الشعب  »عموم  وأضافت: 
انتخابات  عبر  يأتي  ليبيا  تؤرّق  التي  للقضايا  النهائي 
انتخابي  وإطار  متينة  قاعدة دستورية  بناء على  تُجرى 
يمثل حماية للعملية االنتخابية بمعالم واضحة وجداول 
ن من المضي قدمًا«. وشددت على الحضور  زمنية تمكِّ
»دوركم  قائلة:  توافق،  إلى  للوصول  يجب  بما  القيام 
من  مليون  ـــ2.8  ل دعمًا  صوتكم  إيصال  في  حاسم 

مواطنيكم الذين تسجلوا للتصويت«.
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  وأعلنت 
مارس   3 في  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  لشؤون  المتحدة 
الماضي، مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس 
قاعدة  على  لالتفاق  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب 
وقت  أقرب  في  وطنية  انتخابات  قوية إلجراء  دستورية 

ممكن.
المصرية  الوطنية  اللجنة  رئيس  أكد  جانبه،  من 
حرص  بديع،  أيمن  اللواء  الليبي،  بالشأن  المعنية 
القاهرة على »تقديم الدعم إلى الشعب الليبي لتحقيق 

بممثلي  مرحبًا  المنشود«،  والخير  والسالم  االستقرار 
تحيات  لهم  ونقل  المشاركين،  وجميع  المجلسين 

السيسي.

القاعدة الدستورية.. هل ترى النور؟
من  لالنتهاء  المتوقع  الزمني  السقف  هو  أبريل  و20 
حسب  ــك  وذل عليها،  متفق  دستورية  قاعدة  وضــع 
خطاب متداول للمستشارة األممية شددت خالله على 
مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن 
بها  المعمول  للقواعد  وفقًا  بناء  بشكل  والعمل  النية 

واالتفاق السياسي الليبي.
ويقول الناطق باسم مجلس النواب، عبداهلل بليحق، 
إن االجتماعات تعقد وفقًا لقرار مجلس النواب الخاص 
مشروع  في  الخالف  محل  والمواد  النقاط  بمراجعة 
الدستور. وفي 22 مارس الماضي، عقدت وليامز جلسة 
األعلى  المجلس  عن  ممثلين  مع  تونس  في  تشاورية 
للدولة، دون مشاركة ممثلين عن مجلس النواب. وبعد 
ذلك، وفي 8 أبريل الجاري شكل مجلس النواب لجنة من 
12 عضوًا لمراجعة النقاط الخالفية في مشروع الدستور 

وإجراء التعديالت الالزمة.
لصياغة  التأسيسية  »الهيئة  شنت  جانبها،  من 
الثاني عشر  الدستوري  التعديل  الدستور« هجومًا على 
برلمانية  لجنة  وتشكيل  النواب،  مجلس  أقره  الذي 
اإلجراءات  أن  الهيئة  واعتبرت  المسودة.  مواد  لتعديل 
التي اتخذها مجلس النواب، »صدرت بالمخالفة لإلعالن 
العام،  الدستوري الموقت«، الذي »حدد مالمح المسار 
مشروع  صياغة  مهمة  غيرها  دون  بالهيئة  ــاط  وأن

الدستور الدائم«.

لماذا تتحرك القاهرة؟
واتخذت مصر أخيرًا عدة خطوات علنية وسرية لتسوية 
السياسية  القوى  بين  التنافس  حالة  وإنهاء  الخالفات 
فقد  األميركي.  »المونيتور«  موقع  بحسب  الليبية، 
سلسلة  الماضية  األشهر  خالل  المصري  الرئيس  عقد 
اجتماعات لبحث القضية الليبية، بهدف تحقيق مصالحة 
بين  األخير  االجتماع  وكــان  األطـــراف،  مختلف  بين 
المنفي في  الرئاسي محمد  المجلس  السيسي ورئيس 

29 مارس الماضي.
مساعد وزير الخارجية المصري السابق صالح حليمة 
قال بدوره إن مصلحة بالده تتمثل في »إيجاد توافق 
السياسية  العملية  نجاح  لضمان  الليبية  األطراف  بين 
الناخبين«، معتبرًا  إرادة  نزيهة تحقق  انتخابات  وإجراء 

أن األمن الليبي ال ينفصل عن المصري. وأضاف: »ليبيا 
على  مشتركة  ومصالح  تاريخية  روابط  ولدينا  جارتنا، 
نفسها  تكرس  مصر  فإن  لذلك،  المستويات،  جميع 

الستقرار ليبيا وإعادة إعمارها«.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن 
نافعة أنه »ال يمكن التوصل إلى تسوية حقيقية ما لم 
تتفق األطراف المحلية الليبية على رؤية موحدة وتقلل 

اعتمادها على األطراف الخارجية«.
صالح  محمد  الدولي  القانون  في  الخبير  وانتقد 
الليبي،  المشهد  إزاء  الدولي  المجتمع  تباطؤ  الجبري 
مضيفًا، في تصريح إلى قناة الوسط )WTV(، أن القوى 

الدولية مسؤولة عما يحدث في ليبيا منذ العام 2011.

انسحاب غير مفاجئ
اجتماع القاهرة يأتي بعد أيام قليلة من إعالن ممثلي 

المشتركة  العسكرية  اللجنة  في  العامة  القيادة  قوات 
متهمين  اللجنة،  في  أعمالهم  جميع  تعليق   »5+5«
حكومة الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطالق 
النار الموقع في أكتوبر من العام 2020، وهو االنسحاب 
بين  السياسية  األزمة  احتدمت  منذ  متوقعًا  كان  الذي 
فتحي  برئاسة  عنه  المنبثقة  والحكومة  النوب  مجلس 
باشاغا وقوات القيادة العامة من ناحية، والدبيبة ومعه 

قوات المنطقة الغربية من ناحية أخرى.
االنسحاب  إعالن  بيان  في  القيادة،  ممثلو  وأشــار 
لقرارات  الدبيبة  انصياع  »عدم  رفضهم  إلى  الموقت، 
التسليم  ورفضه  النواب  الصادرة عن مجلس  الشرعية 
ترشحه  بشأن  عهده  ونكث  االســتــقــرار،  لحكومة 

لالنتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية«.
البيان عن »مسؤولية الدبيبة عن عدم  كما تحدث 
ألغراض  الحقيبة  بهذه  واحتفاظه  للدفاع  وزير  تعيين 

إيقاف صرف  ومكاسب شخصية، فضاًل عن تسببه في 
الليبية أكثر من مرة  مرتبات القوات المسلحة العربية 
وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى اآلن«.

إيقاف  المسلحة  للقوات  العام  القائد  من  وطالبوا 
بين  الرابط  الساحلي  الطريق  وقفل  النفط،  تصدير 
الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة 
تسيير  وإيقاف  ومكوناتها،  الموقتة  الوطنية  الوحدة 

في سياق  وذلك  والغرب؛  الشرق  بين  الجوية  الرحالت 
إعالنهم تعليق مشاركتهم في اللجنة لحين تحقيق هذه 
المطالب. باإلضافة إلى ذلك، اعتبروا أن الدبيبة مارس 
وانتهاكًا  السياسي  لالتفاق  مخالفة  »تعد  تصرفات 
صارخًا لحقوق اإلنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية 
والوطنية، متناسيًا ومتجاهاًل الدور الوطني المهم الذي 
وحراسة  اإلرهاب  مقارعة  في  المسلحة  القوات  حققته 
الليبيين  لقوت  الرئيسي  المصدر  النفطية  الحقول 
لعصابات  مرتعًا  كانت  التي  الدولة  حــدود  وحماية 
حكومة  تصرفات  أن  وأضافوا  المنظمة«.  الجريمة 
الدبيبة غير القانونية »تحدث على مرأى ومسمع األمم 
يحرك  لم  الذي  الدولي  والمجتمع  وبعثتها  المتحدة 

ساكنًا أمام هذه التطورات والمنزلق الخطير«.
ومع حديث البيان عن طلب إيقاف تصدير النفط، إال 
أن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري 
اإلغالق  في  بالبدء  تعليمات  صدور  الثالثاء  يوم  نفي 
التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز.

مناكفات سياسية؟
لجنة  تبتعد  أن  الواجب  من  إنه  الدبيبة  قال  بــدوره، 
اإلثنين  اجتمع  إذ  السياسية،  المناكفات  عن   »5+5«
الماضي مع رئيس األركان العامة الفريق محمد الحداد، 
ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل، وممثلي 
اللجنة  »عمل  وأضــاف:  اللجنة.  في  الغربية  المنطقة 
واضح وفقًا لالتفاق الدولي بعيدًا عن العمل السياسي 
حتى  الدولة  لعمل  ــة  اإلداري التفاصيل  في  والخوض 
من  عاليًا  قدرًا  تتطلب  التي  أعمالها  إنجاز  من  تتمكن 

الحياد والمهنية«.
فيما اعتبر الحداد أن مهمة اللجنة »5+5« واضحة 
ومفصلة، وليست لها عالقة بالشأن السياسي، مشيرًا 
المهام  وفق  أعمالها  أداء  في  اللجنة  »استمرار  إلى 
العام المساعد  المناطة بها«. بعد ذلك، وصل األمين 
ريزيدون  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  بأعمال  القائم 
األربعاء  بنغازي  مدينة  إلى  البعثة  من  وفد  مع  زينينغا 

الماضي، لالجتماع مع ممثلي القيادة.
العامة  بالقيادة  المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  وقال 
اللواء خالد المحجوب إن زينينغا ووفد البعثة اجتمعوا مع 
ممثلي القيادة في اللجنة العسكرية المشتركة، مضيفا 
السبت  الذي صدر  البيان  خلفية  على  جاء  االجتماع  أن 
»بخصوص ما آلت إليه األوضاع بسبب اإلجراءات التي 
تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الوالية التي 
اللجنة العسكرية  أصبحت تشكل خطرًا على ما حققته 

المشتركة من مكاسب في اتفاق جنيف«.

وليامز تشارك بكلمة مسجلة..
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طرابلس، القاهرة- الوسط

● مشاورات اللجنة المشتركة في القاهرة: "الحل النهائي لألزمة في ليبيا يأتي عبر انتخابات تبنى على قاعدة دستورية متينة"،  12 أبريل 2022

مخاوف اندالع صراع مسلح تزيح الحديث عن االنتخابات
تراجع الحديث خالل األيام األخيرة عن أهمية إجراء 
االنتخابات في وقت مبكر أو عاجل، مع مخاوف من 
الصراع  اشتداد  مع  المسلح،  النزاع  عودة  احتمال 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومتي  بين  السياسي 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من 
مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فيما تجرى في 
السر مفاوضات بين الطرفين، لمحاولة لملمة النزاع 

السياسي وإقناع الدبيبة بتسليم السلطة.
وأيقنت واشنطن والدول األوروبية صعوبة إجراء 
استحقاق تحت مظلة االنقسام، في حين أن ما يهم 
القائم  الموقت  االستقرار  الحفاظ على  اآلن  الغرب 
إلى  االنــزالق  وعدم  الطاقة  موارد  تدفق  وضمان 
أتون النزاع المسلح مثلما وقع في 2019، ال سيما 
عقب إعالن ممثلي قوات القيادة العامة في اللجنة 

العسكرية المشتركة تعليق مشاركتهم فيها.
جهودًا  القاهرة،  مع  بالتعاون  واشنطن،  وتبذل 
في  الجانب  أحادية  خطوات  طرف  أي  اتخاذ  لمنع 
سياق تمسك باشاغا بمباشرة مهامه من العاصمة 
بعد أن باءت محاوالته الدخول إليها بالفشل، لكن 
وزراءه تسلموا مقرات رسمية في شرق وجنوب ليبيا، 
في حين تنقسم التشكيالت المسلحة بين مؤيدين 
للدبيبة يرفضون تغيير حكومته قبل إجراء انتخابات 
حمَّل  الذي  لباشاغا،  موالين  وآخرين  برلمانية، 
عن  المسؤولية  اللهجة  شديد  بيان  في  خصمه 
»ما تمر به البالد من فوضى أمنية وسياسية جراء 
تعنت حكومة مغتصبة للسلطة وبال أي مشروعية 

قانونية«، على حد قوله.

خروج آمن للدبيبة
عدة  الدولية  اللقاءات  كواليس  في  ودارت 
تلقى  أن  دون  الدبيبة  إلى  أنقرة  أبلغتها  عروض 
تجاوبًا إيجابيًا، وتتضمن خروجًا آمنًا من طرابلس 
مع تقديم ضمانات تركية له بالترشح لالنتخابات 
عن  يتنازل  أن  بشرط  لكن  المقبلة،  الرئاسية 
ودون  سلمي  بشكل  الراهن  الوقت  في  السلطة 

صدام مع باشاغا.
سرية  مفاوضات  فرنسية  مصادر  كشفت  كما 
جرت في باريس، بين مقربين من المشير خليفة 
حفتر وآخرين مقربين للدبيبة، وذلك لدفع األخير 

للتخلي عن منصبه لصالح باشاغا.
من  المقرب  إنتلجنس«  »أفريكا  موقع  وحسب 
االستخبارات الفرنسية، فقد عهد حفتر بالمهمة إلى 
الذي سافر على متن طائرة خاصة  بلقاسم،  نجله 
منتصف  منذ  مرات  عدة  الفرنسية  العاصمة  إلى 
الدبيبة  من  المقربين  إلى  حاماًل  الماضي،  مارس 

مقترحًا إلقناعه بالتنحي عن رئاسة الحكومة.

مفاوضات سرية
عدة  انعقاد  عــن  ذاتــهــا  المصادر  وتحدثت 
 25 في  حفتر  التقى  حيث  باريس،  في  اجتماعات 
رئيس  عائلة  أعمدة  أحد  الدبيبة،  إبراهيم  مارس 
الحكومة الموقتة ومن أقرب المستشارين له، وذلك 

في اجتماع خاص.
وإبراهيم هو ابن عم عبدالحميد الدبيبة ورجل 
السابق  المدينة  وعمدة  مصراتة،  من  أعمال 
اإلدارية  المراكز  تنمية  لجهاز  السابق  والرئيس 
في  حفتر  بلقاسم  التقى  كما  القذافي(.  عهد  )في 
مهمة  شخصية  باريس،  في  الماضي،  مارس   20
أخرى في حكومة الوحدة، هي وزيرة الخارجية نجالء 
حفتر  فوز  أن  اعتبر  الذي  الموقع  وفق  المنقوش، 
بدعم المنقوش »سيكون انتصارًا كبيرًا لباشاغا«. 
والمنقوش أثبتت أهميتها في حكومة الدبيبة على 
شرق  من  أيضًا،  تنحدر  أنها  كما  الدولية،  الساحة 
وإبراهيم  بلقاسم  بين  المحادثات  أن  غير  ليبيا. 
المقرر  من  ولكن  بالكامل.  متوقفة  ظلت  الدبيبة 
األسابيع  خالل  باريس  في  أخرى  اجتماعات  عقد 
المقبلة. وتعد العالقات بين ممثلي حفتر والدبيبة 
إلى  التوصل  بالفعل  حاوال  الطرفين  لكن  متوترة، 
أرضية مشتركة بينهما قبل بدء الخالفات الراهنة، 
بلقاسم  فريق  التقى  إذ   ،2021 نوفمبر  في  وذلك 
قبل  أبوظبي،  في  الدبيبة،  الحميد  وعبد  حفتر 
االنتخابات التي تأجل إجراؤها في ديسمبر الماضي.

الهدف من هذا االجتماع كان التوصل إلى حل 
وسط في حالة تأجيل االنتخابات، لكن المحادثات 

فشلت.

الحرب الروسية المؤثرة
الموالين  أن  إلى  الفرنسي  الموقع  يشير  كما 
دفعتهم  التي  الخاصة  أسبابهم  لديهم  لحفتر 
الواليات  كانت  بعدما  الدبيبة،  مع  الحوار  لتجديد 
أوكرانيا  في  الروسية  الحرب  قبل  وأوروبا  المتحدة 
الروسي  الدعم  عن  الطرف  لغض  استعداد  على 
لقوات شرق ليبيا، لكن الغرب يرى أن رحيل مرتزقة 
»فاغنر« في الوقت الرهن أولوية كبرى، إلى جانب 

الطائرات المقاتلة الروسية المتمركزة في الجفرة.
مع  محادثات  قناة  حفتر  ممثلو  فتح  وبالموازاة، 
22 مارس،  التقى، في  إذ أن مسؤواًل تركيًا  تركيا، 
السابق  الثاني  الرجل  بقيادة  باشاغا،  ممثلين عن 
في المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، وذلك 
إردوغــان  طيب  رجب  الرئيس  فيه  عزز  وقت  في 
فيها  وله  الدبيبة،  حكومة  مع  االقتصادي  التعاون 

حضور عسكري استراتيجي.
الدعم  أنه »في غياب  الفرنسي  الموقع  ويوضح 
التركي، ال يمكن لباشاغا أن ينتظر دخول العاصمة 
قواعد  في  متواجدين  يزالون  ال  األتراك  والجنود 

عسكرية في طرابلس ومصراتة«.
وفي وقت سابق تعهد باشاغا، بأن أي انتقال إلى 
الموقع  أرجعه  ما  وهو  عنف،  بال  طرابلس سيكون 
الفرنسي إلى سببين، األول: أن من أطلقه ال يمكنه 
تحمل تكرار الهجوم العسكري على العاصمة، كما 

حدث في فبراير العام 2019.
كذلك يتعين على باشاغا تحاشي عزلة المجتمع 
بأي حال في نشوب صراع  يرغب  الذي ال  الدولي، 
مسلح جديد ويرغب في ضمان استمرار إنتاج النفط 
الليبي، الذي أصبح حيويًا منذ بداية الحرب  والغاز 

بين روسيا وأوكرانيا.
أضعف  باشاغا  به  يحظى  الذي  الدعم  أن  كما 
يخص  فيما  خصمه  به  يحظى  الــذي  الدعم  من 
التشكيالت العسكرية، فقد عزز الدبيبة أخيرًا صالته 
بميليشيا »الغنيوة« القوية التي يتزعمها عبدالغني 

االستقرار«،  »دعم  أيضًا جهاز  يقود  الذي  الككلي، 
قتالية  وحــدات  بين  تجمع  التي  المجموعة  تلك 

مختلفة.

االنتخابات غير مطروحة
يأتي ذلك في وقت يسود قلق دولي من تطور 
الخالفات إلى صدام عنيف، فقد أكد سفير إيطاليا 
لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو أن »الوضع على األرض 
نفسيهما  تعتبران  حكومتين  مع  عمل  مع  معقد، 
التفاوض«،  في  راغبتان  أنهما  يبدو  وال  شرعية 
المنظور  على  الحفاظ  الضروري  »من  مضيفًا: 
االنتخابي، حتى لو كان من الواضح أن االنتخابات 

غير ممكنة مع حكومتين«.
وأضاف الدبلوماسي اإليطالي: »علينا أن نرى ما 
ستكون عليه التطورات في األيام القليلة المقبلة. 
هناك سيناريوهات مختلفة وأسوأها حكومة موازية 
جديدة«، مشيرًا إلى االنقسام السابق بين حكومتي 
السراج والثني. وتابع: »هذا السيناريو سيؤدي إلى 
مشاكل في الموارد وتوترات جديدة، فليبيا بحاجة 
إلى وحدة، حكومة متماسكة، ويمكنها القيام بعمل 
الموجودة  األجنبية  القوات  تجاه  إيجابي  وطني 

الحكومة  فإن  لبوتشينو،  ووفقًا  األرض«.  على 
األمم  »تحاول  مترابطان  عنصران  واالنتخابات 
المتحدة التقليل من شأنها«، مشيرًا إلى أن »إحدى 
الفرضيات على األرض هي احتمال تشكيل حكومة 
ساحلية«، أي أنها يمكن أن تعد البالد لالنتخابات، 
بين  التفاق  التوصل  يجب  ذلك  »لتحقيق  وأضاف: 
المؤسستين الرئيسيتين، وهما مجلس نواب طبرق 

ومجلس الدولة اللذان يجتمعان في القاهرة«.
ومنذ األربعاء وإلى غاية 20 أبريل، تعقد اللجنتان 
الدستوريتان المنبثقتان من مجلس النواب والمجلس 
األعلى للدولة اجتماعًا، في القاهرة، بتنظيم من بعثة 
مصرية  وبرعاية  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم 
بهدف إجراء التعديالت الالزمة في مشروع الدستور 

فقط دون التطرق إلى مسائل أخرى.

تقارير استخباراتية
في  موسكو  نفوذ  تــزايــد  احتمال  ظــل  وفــي 
المنطقة، أكدت مؤسسة »راند« في تقرير لها صدر 
لصالح القوات الجوية األميركية، أنه من الواجب أن 
وأفريقيا  أوروبا  في  األميركية  الجوية  القوات  تبدأ 
المناورات لمواجهة نفوذ موسكو في ليبيا، مشيرة 

إلى أن تواجد روسيا بدأ يتزايد في أفريقيا.
وفي التقرير الذي نشر في مارس الماضي، جرى 
الحديث عن أن »هدف روسيا بعيد المدى في ليبيا، 
قد يكون إنشاء أنظمة دفاع جوي«. ودعت المؤسسة 
االستخبارات  لوكالة  بحثي  كغطاء  تعمل  التي 
أولوية  ليبيا  منح  إلى  األميركية  القوات  المركزية، 
أكبر لحماية واشنطن من تأثيرات النفوذ الروسي 
األكبر في »البلد ذي األهمية المركزية«. وأضافت: 
»يعد الوصول إلى المجال الجوي الليبي أمرًا مهمًا 
لمصالح الواليات المتحدة جزئيًا ألن تلك المنطقة 
ومناطق  أوروبا  في  األميركية  القواعد  بين  توجد 
التقرير  األفريقي«. كما نصح  العمق  العمليات في 
أيضًا بضرورة أن تسعى الواليات المتحدة جاهدة 
لتحسين العالقات العسكرية مع جيران ليبيا، وعلى 
األخص الجزائر ومصر، وهما دولتان وسعت روسيا 

العالقات معهما.

ال أمل في صناديق االقتراع طالما االنقسام محتدمًا..

الوسط–عبد الرحمن أميني
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القروض  مبادرة  في  التسجيل  باب  غلق  بعد 
حكومة  في  المحلي  الحكم  وزير  أعلن  السكنية، 
أن  التومي،  الدين  بدر  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
السكنية  القروض  منظومة  في  المسجلين  عدد 

بلغ نحو 600 ألف مواطن.
التسجيل  مرحلة  انتهاء  إلــى  أشــار  التومي 
واستكمال ملء البيانات المطلوبة، وهي المرحلة 
الحكومة  رئيس  وجه  فيما  المبادرة.  من  األولى 
صرف  على  بالعمل  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة 

القروض قريبًا.
وفي ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، 
عقد الدبيبة اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المكلفة 
تنفيذ مبادرة اإلقراض اإلسكاني، مساء اإلثنين، 
بحضور مسؤولين عن مصلحة التسجيل العقاري 
ومدير مصلحة األمالك العامة ومدير عام مصرف 
محافظ  ومستشار  العقاري  واالستثمار  االدخــار 

مصرف ليبيا المركزي.

مرحلة التسليم قريبًا
»المبادرة  إن  ــال  ق الدبيبة  الحميد  عبد 
اإلسكانية تحتاج إلى جهود استثنائية إلنجاحها، 
في  الفعلي  للبدء  جدي  بشكل  العمل  من  والبد 
التسليم  مرحلة  في  الدخول  خالل  من  تنفيذها 

للقروض«.

العملية ضوابط 
وشدد على ضرورة استكمال اإلجراءات الخاصة 
المستكملة  غير  والشقق  السكنية  باألراضي 
عملية  ضوابط  وضع  مع  المستحقين،  وتحديد 
للبدء في صرف القروض السكنية في أجل قريب.

إطالق منظومة التسجيل اإللكترونية
وفي 27 فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المكلفة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  مبادرة  تنفيذ 
السكنية،  القروض  بشأن  الدبيبة  عبدالحميد 
بالقروض  الخاصة  التسجيل  منظومة  إطــالق 
المطلوبة  اإلجراءات  كافة  تشمل  التي  السكنية، 

ضمن الحمالت المستمرة بتعليمات النائب العام 
إنفاذ  قوات  وأيدي  الصور،  الصديق  المستشار 
النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  أعلن  القانون، 
الصناعي، اإلثنين، إخالء موقع تابع للجهاز كانت 
»ليكان«،  الكندية  الليبية  الشركة  عليه  تسيطر 
من  سنوات  عشر  بعد  غدامس  آبار  بحقل  وذلك 

السيطرة عليه.
الجهاز أوضح، في بيان، أن قوة إنفاذ القانون، 
وبالتنسيق مع عضو اللجنة اإلدارية بالجهاز أحمد 
إلخالء  غدامس  آبار  حقل  إلى  توجهوا  الديب، 
يكون  أن  دون  متواجدين،  أشخاص  من  الموقع 

لتواجدهم أي سند قانوني.
الموقع  محتويات  جرد  إلى  أشار  الجهاز  بيان 
ومخيم  آبار  حفر  ومعدات  اآلالت  يتضمن  الذي 
سكني كامل، وتسليمه إلى إدارة الجهاز، واتخاذ 
الذين  األشخاص  حيال  القانونية  ــراءات  اإلجـ
إلى  الشكر  الجهاز  وجه  كما  داخله.  يتواجدون 
النائب العام، وإلى إدارة إنفاذ القانون؛ لقيامهم 

بعملية اإلخالء.
إزالة توصيالت عشوائية من العوينية 

إلى الزنتان
وفي مطلع فبراير الماضي، أقفلت دوريات إدارة 
إنفاذ القانون في اإلدارة العامة للعمليات األمنية، 
ومجمعات المياه غير القانونية على مسارات نقل 
المياه بجهاز النهر الصناعي الممتدة من مدينتي 
العوينية والرياينة وصواًل للحدود اإلدارية لمدينة 

الزنتان.
أيضًا، وحسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها 
فقد  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 
وتأتي  العشوائية،  التوصيالت  الدوريات  أزالت 
العشوائية من مسارات  التوصيالت  إزالة  حمالت 
على  بناء  الصناعي  النهر  بجهاز  المياه  نقل 
تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

منظومة الحساونة ـ سهل الجفارة
الصناعي  النهر  جهاز  توقع  الماضي،  والسبت 

مؤكدة  القروض،  على  للحصول  المتقدمين  من 
تنفيذ  مراحل  كافة  خالل  متاحة  ستكون  أنها 
اللجنة،  عقدته  صحفي  مؤتمر  وفي  المبادرة. 
التومي،  الدين  بدر  المحلي  الحكم  وزير  أعلن 
تعتمد  القروض  بمنظومة  الخاصة  المنصة  أن 
قيام  عبر  بالتسجيل،  الخاص  القسم  البداية  في 
الدخول  لتسجيل  الهاتف  رقم  بوضع  المستخدم 
لتلقي رسالة نصية بها أكواد خاصة بفتح حسابه 

على المنصة والتعامل من خاللها.

آلية التحقق من المتقدمين 
للحصول على القروض

اعتماد  سيجري  أنه  حينه  في  أوضح  التومي 
التضامن  وصندوق  الزكاة  صندوق  عمل  آلية 
من  والتحقق  البحث،  عملية  في  االجتماعي 
السكنية،  القروض  على  للحصول  المتقدمين 
بقاعدة  المنصة  ربط  سيجري  أنه  إلى  مشيرًا 
بيانات المتقدمين بالمنظومات الخاصة بمصرف 
االدخار وصندوق الزكاة ومصلحة األمالك العامة 

للتأكد من أحقية المتقدمين في القروض.
للمتقدمين  األولوية  أن  على  شدد  التومي 
والشباب  لألسر  ستكون  القروض  على  للحصول 
تقديم  عليهم  سيتعين  الذين  احتياجًا،  األكثر 
إفادة بعدم امتالك مسكن من الجهات المختصة، 

وكذلك البيانات الخاصة بالدخل الشهري.
أما بشأن البيانات الوظيفية، فقد أوضح التومي 
من  المتقدمين  بيانات  من  التحقق  سيجري  أنه 
العمل  للتأكد من جهة  الحكومية  الجهات  خالل 
الوظيفي  والمسمى  المتقدم  لديها  يعمل  التي 
األخيرة  النقطة  ستكون  حيث  الشهري،  ودخله 

عودة  الجفارة«  سهل   - »الحساونة  منظومة 
اإلنتاج إلى أقصى معدالته المتاحة في المنظومة.

الجهاز لفت إلى استقرار تغذية الحقول واآلبار 
زيــادة  وبــدء  الجمعة،  ليل  الكهربائي  بالتيار 
وخط  المنظومة  بمساري  المياه  تدفق  معدالت 

ترهونة - بوزيان بشكل تدريجي.
الصناعي،  النهر  وإدارة  تنفيذ  جهاز  وأفــاد 
بحدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على 
منطقة حقول اآلبار بمنظومة »الحساونة - سهل 
الجفارة« أدت إلى توقف الضخ بشكل جزئي، وفي 

بعض األحيان بشكل كامل.
وسبق أن حدثت هذه األزمة في منتصف مارس 
الماضي، وأجرى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر 
للكهرباء  العامة  الشركة  مع  تنسيقًا  الصناعي 

إلعادة التغذية.
بدء ضخ المياه تدريجيًا في خط 

»أبوزيان - الرحيبات«
تنفيذ  جهاز  أعلن  الماضي،  مارس   14 وفي 
المياه  ضخ  بدء  الصناعي  النهر  مشروع  وإدارة 

التومي  وذكر  للرواتب.  معينة  بشرائح  محددة 
المتقدمين  كافة  بيانات  تدقيق  سيجري  أنه 
للحصول على القروض السكنية بواسطة باحثين 
صندوق  بينها  من  عدة  جهات  في  متخصصين 
الباحثين سينتقلون  الزكاة، منوهًا إلى أن هؤالء 
من  للتحقق  المتقدمين  إقامة  مقر  إلى  مباشرة 

بياناتهم التي أدخلوها على المنصة.

األولوية باالحتياج.. وليس بأسبقية التقديم
وزير الحكم المحلي أضاف أن المرحلة األولى 
للمبادرة بشأن تخصيص قطع األراضي والشقق 
البلديات،  مع  بالتعاون  تنفيذها  يجري  السكنية 
الثانية  المرحلة  لتنفيذ  التجهيز  وسيجري 
بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن كافة 
المحتاجين للسكن سيتمكنون من الحصول على 
األولويات  أن  أكد  الوزير  بهم.  الخاص  السكن 
للحصول على القروض السكنية تتعلق »باالحتياج 
وليس من قدم أواًل«، وسيجري السماح للبلديات 
اللجان  خالل  من  المبادرة  تنفيذ  في  بالشروع 
المشكلة من قبلها ومباشرة عمليات التحقق من 

بيانات المتقدمين.

50 ألف قطعة أرض.. و100 ألف شقة
كان عبدالحميد الدبيبة، أعلن البدء في توزيع 
على  ألف شقة   100 ونحو  أرض،  قطعة  ألف   50

الشباب في جميع أنحاء البالد.
الدبيبة كشف تفاصيل مبادرته في كلمة ألقاها 
من ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، ضمن 
العام،  فبراير هذا  17 من  ثورة  االحتفال بذكرى 
موضحًا أن الشباب ستمنح لهم قروض الستكمال 
بناء هذه الشقق التي ال تزال بهيئتها الخرسانية.

مليار  و1.7  زواج..  منحة  دينار  مليار 
لإلقراض السكني

رئيس  أعلن  الماضي،  أغسطس   12 وفــي 
دينار  مليار  تخصيص  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
قروضًا  دينار  مليون  و700  ومليار  الزواج،  لدعم 
العقاري، مشددًا على  سكنية من خالل المصرف 
ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير 

فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

 - »أبوزيان  المياه  نقل  في خط  تدريجي  بشكل 
الرحيبات« حتى الصمام رقم 2.

وأشار الجهاز إلى أن الضخ عبر هذا الخط توقف 
في وقت سابق جراء االعتداءات والتوصيالت غير 
الهواء  عليه، وسرقة صمامات تصريف  الشرعية 
به، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«.
قبل  من  الضرر  حجم  أن  إلى  لفت  الجهاز 
أعمال  أعــاق  المناطق،  بعض  في  المعتدين 
بأن  نفوسة،  األهالي في جبل  الصيانة، مطمئنًا 
خط  يحتاجها  التي  المواد  جميع  يورد  الجهاز 
المائي  اإلمــداد  وضع  استقرار  لضمان  النقل، 

لهذا العام.
وناشد الجهات األمنية والمسؤولة في مناطق 
األمن  وتوفير  ومكوناته،  الخط  حماية  الجبل، 

لفرق التشغيل والمراقبة.
يذكر أن خطوطًا ومواقع تابعة للنهر الصناعي 
تتعرض بشكل متكرر لتعديات في شتى مناطق 
ليبيا، كما يجري مد وصالت عشوائية وغير قانوية 

للحصول على المياه النقية.

طرابلس ـ القاهرة - الوسططرابلس ـ القاهرة - الوسط

● استعادة موقع شركة ليكان الليبية الكندية )أبار حقل غدامس(● الدبيبة مع لجنة اإلقراض اإلسكاني بمجلس الوزراء 10أبريل 2022

● قوة إنفاذ القانون تستعيد موقع شركة ليكان الليبية الكندية )أبار حقل غدامس(

التومي: اعتماد آلية عمل صندوقي 
الزكاة والتضامن االجتماعي

في البحث والتحقق من المتقدمين

عودة إنتاج منظومة »الحساونة - سهل الجفارة« إلى أقصى معدالته رئيس حكومة الوحدة يوجه ببدء الصرف قريبًا

»النهر الصناعي« يستعيد موقعا 
سيطرت عليه شركة »ليكان« 10 سنوات

»قروض الدبيبة« السكنية تشمل 
600 ألف مواطن

»التضامن« تبحث إلزام الجهات العامة بتشغيل 5% من ذوي اإلعاقة

ناقشت  اإلعــاقــة،  ذوي  إلنصاف  محاولة  في 
االجتماعي،  التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة 
ذوي  من   %  5 تشغيل  قانون  تفعيل  اإلثنين، 
العامة،  للجهات  الوظيفية  بالملكات  اإلعاقة 
بشأن  الدولية  االتفاقية  تطبيق  إمكانية  ودراسة 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اإللكترونية  البطاقة 

الرقمي(. التحول  )منظومة 
مكتب اإلعالم بالهيئة العامة لصندوق التضامن 
االجتماعي أوضح، في بيان نشره على موقع التواصل 
إلى  تطرق  االجتماع  أن  »فيسبوك«،  االجتماعي 
قانون  تفعيل  وأهمها  المهمة،  المواضيع  عديد 
العامة،  تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في الجهات 
مكثفة  دورات  وإقامة  لهم،  بيانات  قاعدة  وتوفير 
للغة اإلشارة لمعلمي الفئات الخاصة بالتعليم العام، 

والرعاية طرابلس ـ القاهرة - الوسط والغذاء،  والسكن  واالجتماعي،  األسري 
من  الرابعة  المادة  نصت  كما  ــد«.  األم طولية 
ونائب  برئيس  المفوضية  »تدار  أن  على  القرار 
رئيس  من  قرار  بتسميتهما  »يصدر  أن  على  له« 
موارد  الخامسة  المادة  وحددت  الوزراء«،  مجلس 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لرعاية  العليا  المفوضية 
من »ما يخصص لها من الميزانية العام، والهبات 
والتبرعات غير المشروطة، وأي إيرادات أخرى تقرر 

المفوضية«. لدعم 
المفوضية  القرار  من  السادسة  المادة  ومنحت 
»الحق  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لرعاية  العليا 
مع  والمشاركة  وعائداتها  مواردها  استثمار  في 
برامجها  لتمويل  عوائد  تحقيق  بهدف  الغير 
وأنشطتها«. فيما نصت المادة السابعة من القرار 
للمفوضية  التنظيمي  بالهيكل  »يصدر  أن  على 
قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس 

المفوضية«.

المفوضية العليا
نهاية  وقبيل  اإلعاقة  ذوي  حقوق  سياق  وفي 
رقم  قراره  الــوزراء  مجلس  أصدر  الماضي،  يناير 
لرعاية  العليا  المفوضية  بإنشاء   2022 لسنة   38
الشخصية  ومنحها  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
وتتبع  المستقلة،  المالية  والــذمــة  االعتبارية 
المفوضية  مقر  يكون  أن  على  ــوزراء،  ال مجلس 
الرئيسي في مدينة مصراتة، ولها أن تفتح فروعًا 
الحاجة،  بحسب  بالبلديات  واالستجابة  للدعم 
الصادر  القرار  من  والثانية  األولى  المادتين  وفق 

17 يناير الماضي. في 
أن تكون  القرار على  الثالثة من  المادة  ونصت 
الخدمات  وتقديم  »تنظيم  المفوضية  مهام 
في  بأنواعها  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لشريحة 
التقنية،  والمهارات  والتعلم  التعليم  مجاالت 
والصحة العامة والعالج والرعاية الطبية، والتأهيل 
والدعم  االقتصادية،  األنشطة  وممارسة  للعمل 

المهني  التأهيل  لمدربي  ومهنية  تأهيلية  ودورات 
بمراكز الصم. الحاضرون اتفقوا على ضرورة اإلسراع 
في تشكيل لجنة من الجهات الحاضرة، باإلضافة إلى 
الرقابة  وهيئة  المدنية  الخدمة  وزارة  مندوبين عن 

اإلدارية لتنفيذ بنود االجتماع.
االجتماع ضم مدير إدارة األشخاص ذوي اإلعاقة 
بالهيئة، ومدير إدارة الفئات الخاصة بوزارة التعليم، 
الشؤون  بــوزارة  اإلعاقة  شؤون  إدارة  من  وعضوًا 
ذوي  األشخاص  تمكين  مكتب  ومدير  االجتماعية 
مكتب  ومدير  والتأهيل،  العمل  بــوزارة  اإلعاقة 
التضامن  لصندوق  العامة  بالهيئة  المكلف  اإلعالم 
االجتماعي، ورؤساء أقسام إدارة شؤون ذوي اإلعاقة 

بالهيئة.

مدرسة األمل للصم وضعاف السمع
يذكر أن النيابة العامة، قررت حبس رئيس لجنة 
االجتماعي  التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة  إدارة 

التفاوتات  قضية  في  التحقيقات  ذمة  على  احتياطيًا 
األمل  مدرسة  موظفي  مرتبات  طالت  التي  المالية 
للصم وضعاف السمع »مع غياب ما يبرر هذا التفاوت 
والمحاسبية«  والمالية  القانونية  المقتضيات  وفق 

والخلل المالي في الهيئة.
العام،  النائب  أعلنه مكتب  الذي  النيابة  قرار  جاء 
في 19 يناير الماضي بعد انتهاء التحقيق في البالغ 
وضعاف  للصم  األمل  مدرسة  موظفي  من  المرفوع 
مواجهة  في  اإلعاقة،  ذوي  حراك  وممثلي  السمع، 
رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن 

االجتماعي.
مكتب النائب العام أوضح أن وكيل النيابة العامة 
التحقيق  بإجراء  القضية، شرع  في  التحقيق  المكلف 
التي  المالية  التفاوتات  أسباب  على  للوقوف  الالزم 
للصم  األمــل  بمدرسة  العاملين  مرتبات  طالت 
وضعاف السمع »مع غياب ما يبرر هذا التفاوت وفق 

المقتضيات القانونية والمالية والمحاسبية«.

إلى  النيابة  وكيل  استمع  التحقيقات  وفــي 
شهادات مقدمي البالغ، كما جرى استجواب رئيس 
األوراق  بمضمون  ومواجهته  الهيئة  إدارة  مجلس 
من  المالية  القيم  خصم  على  الدالة  والمستندات 
ذات  للتشريعات  بالمخالفة  الموظفين  مرتبات 
المقررة  والضوابط  الشروط  ومخالفة  الصلة، 
لذوي  والداعمة  المساندة  االحتياجات  تقديم  عند 
إلى  أدى  مما  السمعية؛  األخــص  وعلى  اإلعاقة، 
االحتياجات  من  المجتمعية  الفئة  هذه  جل  حرمان 
الخاصة الموجهة إليهم، إضافة إلى تعمد اإلحجام 
عن إحالة البيانات الوظيفية والمالية المتعلقة بهم 

إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات.
بعد  انتهى  »المحقق  أن  النيابة  وأضــافــت 
بحبس  األمر  إلى  االستجواب،  إجراء  من  االنتهاء 
استمرار  مع  القضية،  ذمة  على  احتياطيًا  المتهم 
بالخلل  صلة  له  مَن  كل  مواجهة  في  التحقيقات 

الهيئة«. في  المالي 

اإلسراع في تشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ بنود االجتماع

بعد إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة

● نضال سلمي يخوضه ذوو اإلعاقة لنيل حقوقهم في ليبيا● اجتماع التضامن االجتماعي مع ممثلي شرائح الصم 23مارس 2022
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تواصل  القذافي،  معمر  العقيد  قوات  كانت  فيما 
المدفعية  وقنابل  بالصواريخ  النــوف  رأس  قصف 
العرب مجتمعين داخل  الخارجية  الثقيلة، كان وزراء 
وتحديدًا  القاهرة،  في  العربية  الدول  جامعة  جدران 
فرض  يطلب  قرارًا  ليصدروا   ،2011 11مارس  في 
حظر جوي على ليبيا احتجاجًا على ممارسات النظام 
الليبي في مواجهة الثوار المطالبين بالديمقراطية.

األردن  11 دولة هي  وزراء خارجية  وبعد موافقة 
وعمان  والسودان  والسعودية  والجزائر  واإلمــارات 
أقر  واليمن،  ومصر  والكويت  وقطر  وفلسطين 
مع  االتصال  قنوات  بفتح  العربية  الجامعة  مجلس 
في  الثوار  كونه  الذي  االنتقالي  الوطني  المجلس 

.يزاغنب
ومن المعروف دوليًا أن فرض الحظر الجوي »من 
غيره  الدولي وحده دون  األمن  اختصاصات مجلس 
األمم  ميثاق  أقرها  التي  ــراءات  واإلج لآلليات  وفقًا 
العربية  الجامعة  مجلس  دعا  ما  وهو  المتحدة«. 
إلعادة  بالتدخل  الدولي  األمن  مجلس  مطالبة  إلى 
الليبيين  دماء  وحقن  ليبيا  إلى  واألمــن  االستقرار 

الذين خرجوا للتظاهر ضد حكم القذافي.
وساطة  ُكشفت  أن  فبعد  مفارقة..  من  لها  ويا 
سرية قامت بها النرويج إلقناع العقيد معمر القذافي 
الثوار  دمــاء  وحقن  سليمًا  السلطة  عن  بالتنازل 
فبراير   17 ثورة  اندالع  بعد  العزل  والمتظاهرين 
عسكرية  مشاركة  عن  الكشف  اآلن  يجري   ،2011
في  أوسلو  قنابل  ساهمت  فهل  ليبيا،  في  للنرويج 
معارضوه  عيه  أطلق  الذي  القذافي  حكم  إسقاط 

»ديكتاتور ليبيا«.
 ،2021 مارس   19 بتاريخ  الصادر  عددها  وفي 
ولمناسبة  البريطانية،  اإلندبندنت  جريدة  كشفت 
الذكرى العاشرة لإلطاحة بالديكتاتور الليبي، وبداية 
حملة حلف الناتو على ليبيا، عن اتصاالت ومفاوضات 
النرويجي  الخارجية  وزير  قادها  سرية  دبلوماسية 
السلطة  عن  بالتنازل  إلقناعه  القذافي،  مع  األسبق 
مع تقديم ضمانات تسمح له بالبقاء آمنًا في البالد.

تقرير الجريدة البريطانية تناول المحادثات التي 
أجراها المسؤولون النرويجيون والتي حققت اختراقًا 
وحل  الحكم  بترك  القذافي  إقناع  على  كبيرًا، شارف 
العسكري  التصعيد  وتفادي  سلمي،  بشكل  األزمة 
بعد مرور شهرين على خروج الليبيين إلى الشوارع، 
النظام  ــوات  وق الــثــوار  بين  المواجهات  وبــدايــة 

العسكرية.
قمع  استمرار  مع  عناده،  القذافي  العقيد  واصل 
قصيرًا  تلفزيونيًا  خطابًا  ليلقي  وخرج  المتظاهرين، 
سيارة  من   ،2011 فبراير   22 في  الــهــواء  على 
في  أنه  وللعالم،  لليببيين  ليقول  مصفحة  عسكرية 
المصادر  قيل من  كما  فنزويال  في  وليس  طرابلس 
باب  في  منزله  أمام  من  القذافى  وقال  المغرضة، 
ال  القذافى  »معمر  طرابلس  بالعاصمة  العزيزية 

منصب له حتى يستقيل، هو قائد ثورة إلى األبد«.
أوسلو دخلت حرب الناتو على ليبيا

وبــعــيــدًا عــن خــط الــمــفــاوضــات الــســريــة مع 
»إنسايد  موقع  نشره  إخباري  تقرير  فجر  القذافي، 
المدربين  كبير  عن  البريطاني  الرياضي  غيمز«  ذا 
الجليد يوري بورودافكو مفاجأة  للتزلج على  الروس 

بخصوص النرويج بشأن ليبيا.
جريدة  وترجمته  تابعته  الذي  المقتضب  التقرير 
يجب  »أنه  بورودافكو  الروسي  فيه  قال  المرصد 
على قصفها  ردًا  الرياضة  ممارسة  النرويج من  منع 
األراضي الليبية في العام 2011، مؤكدًا أن القوات 
إطار  في  ليبيا  على  قنبلة   588 أسقطت  النرويجية 
من  للتخلص  الناتو  األطلسي  شمال  حلف  جهود 

العقيد الراحل القذافي«.
أن  جديد،  نرويجي  حكومي  تقرير  كشف  أيضًا 
في  الناتو  جانب  إلى  ليبيا  حرب  في  تدخلت  أوسلو 
امتالكها معلومات محدودة جدًا  2011، رغم  العام 

حول الوضع الليبي وعواقب قرار الناتو.
الخارجية  التقرير الصادر عن لجنة يترأسها وزير 
المسؤولين  أن  ــح  أوض بيترسن،  يــان  السابق 
الغارات  في  المشاركة  قــرار  اتخذوا  النرويجيين 
إلى  استنادًا  ليبيا،  على  الناتو  نفذها  التي  الجوية 
معلومات غير مؤكدة حصلوا عليها من دول أخرى 

ووسائل إعالم.

مصادر  أي  غياب  إلى  النرويجي  التقرير  ويلفت 
خطية تثبت أن الحكومة النرويجية قد حددت طبيعة 
مشاركة  قرار  اتخاذ  قبل  فيه،  تدخلت  الذي  النزاع 

قواتها في عملية فجر أوديسا.
لحملة   16 إف-  مقاتالت  ست  قدمت  النرويج 
 588 وألقت  تحليقًا   596 ونفذت  ليبيا،  على  الناتو 
أنها  يعني  ما   ،2011 ويوليو  مــارس  بين  قنبلة 
أسهمت بزهاء 10 % من مجمل ضربات الناتو على 

األهداف الليبية حسب التقرير النرويجي.
قرار مجلس األمن الدولي

عندما أصدر مجلس األمن الدولي القرارين 1970 
و1973 في مارس 2011، كان الغرض المرجح من 
إلي  ليبيا  في  الوضع  إحالة  يتجاوز  ال  القرارين  وراء 

الدولية، وحظر األسلحة والسفر،  الجنائية  المحكمة 
وإقامة  الغربية،  الدول  في  الليبية  األصول  وتجميد 
على  الليبية،  األجواء  في  جوي  طيران  حظر  منطقة 
أبعد تقدير، وذلك مقارنة بحاالت مماثلة. لكن أمين 
عام حلف الناتو السابق أندرس فوغ راسموسن، أكد 
أن »تحرك الحلف ضد النظام الليبي كان بمقتضى 
من  واضح  ودعم  األمن،  مجلس  من  قوي  تفويض 

دول المنطقة«.
عملية فجر األوديسا

من  الجرحى  وآالف  الشهداء  مئات  سقوط  وبعد 
وبعد  الليبية،  المدن  والمتظاهرين في شتى  الثوار 
استخدام قوات القذافي لألسلحة الثقيلة والصواريخ 
في قصف كل تجمع معارض، قادت فرنسا في التاسع 

عشر من مارس 2011، هجومًا على القوات المسلحة 
فيما  الدول  من  عدد  مع  بالتحالف  الليبية،  العربية 
عرف بعملية فجر األوديسا استمرت 10 أيام استلم 
بعدها حلف الناتو مهامه في 31 مارس 2011 فيما 
عرف بعملية الحامي األوحد، ففي 19 مارس حشدت 
وقصف  جوية،  غــارات  لشن  قواتها  التحالف  دول 
»سامويل  األميركي  األميرال  بقيادة  صاروخي، 
لوكير« واستمرت لمدة عشرة أيام جرى فيها إطالق 
110 صواريخ توماهوك استهدفت الدفاعات الجوية 
ومراكز قيادة ومعسكرات في المدن الليبية التي لم 
تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة، واستهدفت 
مشارف  على  تتمركز  كانت  التي  العسكرية  القوات 
العملية طائرات  مدينة بنغازي، وشاركت في تنفيذ 

حامالت  على  بعضها  صواريخ  وقاذفات  هجومية 
عرض  في  متمركزة  وفرنسية  أميركية،  طائرات 
في  عسكرية  قواعد  في  وأخــرى  المتوسط،  البحر 
أيضًا   ، المتوسط  البحر  في  الجزر  وبعض  إيطاليا 
انطلقت الطائرات من القاعدة األميركية في مدينة 
التابعة  المنصات  من  وغيرها  األلمانية،  شتوتغارت 

في معظمها ألعضاء حلف الناتو.
من فجر األوديسا إلى الحامي األوحد

لحلف  المهمة  تسليم  جرى  أيــام  عشرة  وبعد 
عسكرية  عملية  بدأ  الذي  »ناتو«  األطلسي  شمال 
شاركت  األوحد  الحامي  عملية  عليها  أطلق  واسعة 
فيها عدة دول تجاوز عددها 40 دولة من بينها دول 
أخرى  إلى دول  إضافة  عربية شاركت بشكل مباشر 
الجنرال  العملية  وقاد  مباشر،  غير  بشكل  ساهمت 

الكندي تشارلز بوشارد.
أكتوبر   20 إلــى  استمرت  العسكرية  العملية 
معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  بمقتل  انتهت   ،2011
الطائرات  قصفت  عندما  سرت  بمدينة  القذافي 
الفرنسية موكبه الذي خرج به لفك الطوق والحصار 

الذي فرض على المدينة.
ترسانة  فيها  شاركت  ليبيا  في  الناتو  عمليات 
عسكرية ضمت مقاتالت أميركية »B2 ـ B52 F22ـ 
كما  فرجينيا«.  اس  اس  يو  وغواصة  ـ   F18 F16ـ 
وحاملة  والميراج  الرافال  بطائراتها  فرنسا  شاركت 
الطائرت شارل ديغول وحاملة مروحيات تونير، إلى 
العمليات  وغرف  األرض  على  البرية  قواتها  جانب 
وشاركت  الميدانية.  العمليات  تقود  كانت  التي 
وحاملة  والتورنادو،  التايفون  بطائراتها  بريطانيا 
المروحيات إتش إم إس أوشين، وغواصة وقطعتين 

حربيتين.
وقدمت  هورنت  بطائراتها  فشاركت  كندا  أما 
فيما  الجو،  في  بالوقود  للتزويد  بوالريس  طائرات 
الطرق  بمختلف  العسكرية  العمليات  في  ساهمت 
وبلجيكا  وإسبانيا  والدنمارك  إيطاليا  منها  دول 
والسويد  ورومانيا  وبلغاريا،  وهولندا  وتركيا 

واليونان، باالضافة إلى دول عربية.
تشارلز  العملية  قائد  قدمها  التي  اإلحصائية 
األطلسي  لحلف شمال  العام  السكرتير  إلى  بوشارد 
العمليات،  انتهاء  بعد  راسموسن  فوغ  أندرس  ناتو 
القوات  عدد  مقاتل  ألف   12 حوالي  أن  أظهرت 
المتحدة  للواليات  وكان  األرض،  على  المشاركة 
شاركت  والــتــي  الــعــدد  ــذا  ه مــن  األســد  نصيب 
ثم  بـــ1.300،  بريطانيا  بعدها  جــاءت  بـــ8.507، 
ـــ500،  ب وإسبانيا   ،560 وكندا  بــــ800،  فرنسا 
 ،160 وبلغاريا   ،200 وهولندا   ،205 ورومانيا 
 ،125 140، والدول العربية  170، النرويج  وبلجيكا 

السويد 122، والدنمارك 120.
يذكر أن إحصاءات حلف الناتو التي أعلنها في 2 

نوفمبر 2011 رصدت مشاركة:
260 طائرة و21 قطعة بحرية وحوالي  أكثر من 
10 آالف جندي وبحسب اإلحصائية جرى تدمير أكثر 
400 مدفعية  وأكثر من  5900 هدف عسكري،  من 

وقاذفات صواريخ، وأكثر من 600 دبابة

هل شاركت قنابل النرويج في إسقاط ديكتاتور ليبيا؟

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● جلسة مجلس األمن التي قررت التدخل العسكري ضد نظام القذافي

● هجوم الناتو على ليبيا مارس 2011● ثوار ليبيون يحتفلون بدخول سرت 28 مارس 2011● مقاتالت الناتو قصفت منشات تابعة لقوات القذافي

تقرير حكومي: أوسلو 
ساهمت بحوالي %10  
من إجمالي ضربات الناتو

الجامعة العربية
استدعت التدخل الدولي 
إلنقاذ الليبيين من القتل

وزراء خارجية 11 دولة عربية 
أقروا فتح قنوات اتصال مع المجلس 

االنتقالي في مارس 2011

مـــــــدرب روســـي: القـــــــوات النرويجيـــة أســـــقطت 588 قنبــــلة على األراضــــي الليبيـــــة في 2011

بعد فشل وساطتها السرية في تنازل العقيد عن الحكم سلميًا

األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
تراجعًا ملحوظًا في عدد اإلصابات بفيروس 
األخير،  األسبوع  خالل  المسجلة  »كورونا« 
الفترة  يغطي  األربعاء  أصدره،  تقرير  وفق 
-4 10 أبريل الجاري، مقارنة باألسبوع  بين 

عليه. السابق 
مؤكدة  إصابة   61 تسجيل  أعلن  المركز 
بـ206  مقارنة  الفترة  تلك  خالل  بالفيروس 
أشار  لكنه  السابق؛  األسبوع  خالل  إصابات 
خالل  أيضًا  الفحوصات  عدد  تراجع  إلى 
طبيًا  فحصًا   1.866 إلى  األخير  األسبوع 
األسبوع  خالل  فحصًا  بـ3.058  مقارنة 

السابق.
جراء  وفاة  حاالت   4 المركز  وسجل 
بـ15حالة  مقارنة  بالفيروس  اإلصابة 
األسبوع السابق، وشفاء 403 حاالت مقارنة 
عدد  ارتفاع  إلى  أيضًا  الفتًا  حالة،  بـ789 

الموجبة في مدينة سبها. الحاالت 
باللقاح  المطعمين  عدد  زيادة  إلى  وأشار 
آالف  و210  مليونين  إلى  للفيروس  المضاد 
ومليون  األولى،  بالجرعة  شخصًا  و577 
و138 ألفًا و504 مطعمين بالجرعة الثانية، 
التعزيزية. بالجرعة  ألفًا و565 مطعمًا  و95 

أعلن  الجاري،  أبريل  من  الرابع  وفي 
اإلحصائية  نشر  عن  توقفه  الوطني  المركز 

»كورونا  بفيروس  اإلصابة  لحاالت  اليومية 
أسبوعية. بنشرة  مكتفيًا  المستجد«، 

أول نشرة أسبوعية
قرار  بعد  له  أسبوعية  نشرة  أول  وفي 
الوبائية  بالحالة  اليومية  النشرات  إلغاء 
لمكافحة  الوطني  المركز  البالد،أعلن  في 
فقط  إصابة  حالة   11 تسجيل  األمراض 
وفاة  وحالة  المستجد،  كورونا  بفيروس 

أبريل   7 إلى   2 من  الفترة  خالل  واحدة، 
الصادرة  النشرة  في  أوضح  المركز  الجاري. 
وبعد  عينة،   1845 استلم  أنه  السبت، 
تعافى  فيما  حالة،   11 إصابة  ثبتت  فحصها 
فيما  واحدة،  حالة  وتوفيت  آخرون،   88

.% 3.7 بلغت نسبة الحاالت اإليجابية 

إجمالي اإلصابات والوفيات
ليبيا  في  اإلصابات  عدد  إجمالي  وارتفع 

مارس  في  البالد  إلى  الفيروس  وصول  منذ 
 4 منها  حالة،  و834  ألف   501 إلى   ،2020
 490 تعافى  فيما  نشطة،  حالة  و568  آالف 
و429  آالف   6 وتُوفي  حالة،  و837  ألفًا 

آخرون.
المركز  أكد  الماضي،  قبل  واألسبوع 
ظل  في  ليبيا  في  الوبائي  الوضع  تحسن 
حاالت  عدد  في  قياسي  انخفاض  تسجيل 
على  ذاته  الوقت  في  مشددًا  اإلصابة، 

باللقاحات  التطعيم  استمرار حمالت  ضرورة 
للفيروس. المضادة 

جهاز لتتبع طفرات الفيروسات
لمكافحة  الوطني  المركز  أن  يذكر 
متطور  تحليل  جهاز  تسلم  األمراض، 
للكائنات  الجيني  التشخيص  في  يستخدم 
الجينية  الطفرات  على  والتعرف  الدقيقة، 

األمراض. لبعض 
العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  وقدمت 
التسلسل  جهاز  هوف  إليزابيث  ليبيا  لدى 
الدكتور حيدر  المركز  عام  إلى مدير  الجيني 
بيان  حسب  الماضي،  قبل  األربعاء  السائح، 
مكتب المنظمة لدى ليبيا، على صفحته في 

»فيسبوك«. موقع 
عن  تعمل  الصحة  منظمة  إن  قالت  هوف 
لتحسين  األمراض؛  مكافحة  مركز  مع  كثب 
إلى  مشيرة  البالد،  في  المختبرات  قدرات 
في  المختبرات  فنيي  لتدريب  خطط  وجود 
التجهيزات  هذه  استخدام  كيفية  على  ليبيا 
الجينوم  تسلسل  معدات  وتعتبر  المتطورة. 
في  تحدث  التي  التغييرات  لتتبع  ضرورية 
الجينوم الخاص بالفيروسات مثل »سارس«، 
هذا  وسيمكن  المختلفة،  السالالت  وتحديد 
للكائنات  الِجيني  التشخيص  من  الجهاز 
الجينية  الطفرات  على  والتعرف  الدقيقة 
على  االعتماد  من  بداًل  األمراض  لبعض 
المختبرات األوروبية إلجراء هذا التشخيص.

تراجع ملحوظ في إصابات »كورونا املستجد«

● مقر المركز الوطني في طرابلس ● حمالت التطعيم ضد كورونا مستمرة

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

في أول نشرة أسبوعية لمركز 
مكافحة األمراض: 11 

إصابة.. وحالة وفاة واحدة
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زعيم داعش السابق.. كيف عامل الرهينة األميركية كايال مولر؟حكايات »األلم الصامت« للجزائريني املنفيني في كاليدونيا
الواليات  في  محكمة  أمام  شهادتها  في  أيزيدية  شابة  أكدت 
إنها  المتحدة أن عاملة اإلغاثة األميركية كايال مولر قالت لها 
تعرضت لالغتصاب من الزعيم السابق لتنظيم »داعش« أبوبكر 

البغدادي وهُددت بالقتل إذا ما حاولت الهرب.
أدلت الشابة ليا مال، التي احتجزها عناصر التنظيم المتشدد 
في أغسطس 2014 لدى محاولتها الهرب من جبل سنجار في 
في  اإلثنين،  مترجم،  خالل  من  بشهادتها  أسرتها،  مع  العراق 
محاكمة الشافعي الشيخ الذي يُعتقد أنه كان أحد سجاني مولر.
والرهائن  األوروبــيــيــن  الصحفيين  مــن  الكثير  وأدلـــى 
الماضية  القليلة  األيام  في  بشهاداتهم  سورية  في  السابقين 
التابعة  الخلية  في  العضو  الشيخ  الشافعي  محاكمة  إطار  في 
أفرادها  لكنة  بسبب  »البيتلز«  باسم  المعروفة  داعش  لتنظيم 
مولر  هم:  أميركيين  أربعة  بقتل  الشيخ  ويُتهم  البريطانية. 
والصحفيين المستقلين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل 

اإلغاثة اآلخر بيتر كاسي، وفق وكالة »فرانس برس«.
مولر وهي من  اإلغاثة  عاملة  المتطرف  التنظيم  احتجز  وقد 
والية أريزونا، في أغسطس 2013 بينما كانت ترافق صديقها 
السوري في زيارة إلى مستشفى في حلب حيث جرى االتصال به 

لتصليح صحن القط.
في البداية احتجزتها خلية »البيتلز« لكن يُعتقد أنها سُلمت 
قتل  الذي  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  زعيم  البغدادي،  إلى  الحقا 
في  مال  وقالت   .2019 العام  أميركية  خاصة  لقوات  عملية  في 
شهادتها إنها نُقلت إلى مواقع عدة للتنظيم مع شابات أخريات 
فيه كايال  األمر في سجن كانت تحتجز  وانتهى بها  اختُطفن، 
»إشارات  طريق  عن  تتواصالن  كانتا  أنهما  وأوضحت  مولر. 
وأفــادت  بالعربية.  الكلمات  وببعض  الغالب«  في  اليدين 
المحكمة أنه »ذات يوم أخذوا مولر ولما أعادوها كانت خائفة 
وإذا  تزويجنا  يريد  داعش  تنظيم  إن  لها  »قالوا  جدا« موضحة 
وشابة  مولر  مع  ُاخذت  يومين  بعد  سيقتلوننا«.  الهرب  حاولنا 
التنظيم  الكبير في  القيادي  أبوسياف،  إلى منزل  أخرى  أيزيدية 

حيث »عاملونا مثل عبيد«، وفق مال.
الوسخ...  »المنزل  إلى  نقلن  إنهن  قالت  هناك  أسبوع  بعد 
وجاء  ويغتصبونهم«.  شابات  إليه  يأخذون  الــذي  المكان 
البغدادي ذات ليلة وأخذ معه مولر، بحسب مال. وتابعت أنه لما 
عادت مولر في صباح اليوم التالي »كانت حزينة جدا، ومتوترة 
وهُــددت  لالغتصاب  »تعرضت  مضيفة  تبكي«  وكانت  جدا 
بأنها إذا حاولت الهرب سيقتلها«. وقررت مال أن تحاول الهرب 
وسألت مولر أن تنضم إليها لكنها رفضت. وقالت »كانت خائفة 
من أنه إذا ُقبض عليها سيُقطع رأسها«. غير أن مولر طلبت من 

مال أن »تخبر العالم« بقصتها إذا نجحت في الهرب.
وقالت مال إنها تسللت من نافذة وصعدت على مولد كهرباء 
هروبها  بعد  طويلة.  لمدة  تركض  راحت  ثم  جــدارا  لتتسلق 
لدى  مترجما  يعمل  كان  بصديق  لالتصال  شقيقها  ساعدها 

األميركيين وأبلغتهم بالمعلومات حول مولر.
 2015 فبراير  في  مولر  وفاة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أعلن 
فيه  ما شككت  وهو  أردنية،  في ضربة جوية  إنها قضت  وقال 

السلط ات األميركية. وقتل فولي وسوتلوف وكاسيغ على أيدي 
عناصر التنظيم المتطرف الذي نشر تسجيالت مروعة لعمليات 

إعدامهم ألغراض الدعاية للتنظيم.
ألقت القوات الكردية في سورية القبض على الشيخ ومواطن 
بريطاني سابق آخر هو أليكساندا آمون كوتي البالغ 37 عاما في 

يناير 2018 خالل محاولتهما الفرار إلى تركيا.
األميركية  القوات  إلى  تسليمهما  جرى   ،2020 أكتوبر  وفي 
في العراق ثم نقال إلى فيرجينيا حيث وجهت لهما تهم احتجاز 
رهائن والتآمر لقتل مواطنين أميركيين ودعم منظمة إرهابية 
سبتمبر  في  بالذنب  بـ»رينغو«  الملقب  كوتي  وأقر  أجنبية. 
سيمضي  المحكمة  مع  أبرمه  الذي  االتفاق  وبموجب   ،2021
15 عاما في سجن في الواليات المتحدة قبل أن يسلم مجددا 
إلى بريطانيا لمحاكمته هناك. وُقتل عضو الخلية محمد إموازي 
في ضربة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار في سورية في 
نوفمبر 2015، فيما يقبع العضو الرابع آين ديفيس في سجن 

في تركيا بعد إدانته بتهمة باإلرهاب.
ينفي الشيخ االتهامات ويشير محاموه إلى التباس في الهوية 
لدى اعتقاله. ويواجه في حال اإلدانة حكما بالسجن مدى الحياة.

-1954( االستقالل  حرب  النتهاء  الستين  الذكرى  في 
1962(، يروى أحفاد جزائريين نفوا إلى كاليدونيا الجديدة 
عشر  التاسع  القرن  في  الفرنسي  االستعمار  مرحلة  خالل 
كبير  حد  إلى  منسي  في فصل  الصامت« ألجدادهم  »األلم 

من هذه القضية.
االستعمارية  القوات  تقدم  ومع  و1897   1864 وبين 
أكثر من  رُحّل   ،1830 العام  الجزائر  التي دخلت  الفرنسية 
عسكرية،  أو  خاصة  محاكم  أمام  حوكموا  جزائري   2100
األرض  هذه  في  نوميا  االستعمارية  العقاب  مستعمرة  إلى 
أحفاد  ــروي  وي الهادئ.  المحيط  في  الواقعة  الفرنسية 
»قبعات القش« التي خصصت للمدانين، بتأثر قصة كان ال 

بد من »البحث عنها وحتى انتزاعها« منهم.
برس«:  »فرانس  لوكالة  عامًا(   83( عيفة  الطيب  وقال 
»وصلوا بعد رحلة استغرقت خمسة أشهر مكبلين بسالسل. 
عدد الموتى الذين ألقيت جثثهم في البحر خالل العبور ما 

زال مجهواًل«.
العام  المحكومين  من  قافلة  آخر  من  جزءًا  والده  كان 
1898 ووالدته هي ابنة أحد أوائل المرحلين إلى »لوكايو«، 
الرجل  وأوضــح  كاليدونيا.  بها  تعرف  التي  األلقاب  أحد 
الثمانيني الذي يعد من أعمدة »الجالية العربية« أي أحفاد 
محرمًا.  موضوعًا  كانت  أجدادنا  »قصة  أن  الجزائريين، 

قانون الصمت هو الذي ساد في عائالت المرحلين«.
بالسجن  والــده  على  حُكم  الذي  عيفة  الطيب  يتذكر 
الجزائر(  )شــرق  سطيف  في  أرضــه  عن  لدفاعه  عامًا   25
وصفنا  القش(  )قبعات  أبناء  »نحن  الفرنسي  الجيش  ضد 
تحولوا  أنهم  قوله  حد  على  المفارقات  ومن  بـ)القذرين(«. 
الرغم  على  مستعمِرين  إلى  الجزائر  في  مستعمَرين  »من 
السكان  الكاناك«،  من  مصادرتها  تمت  ألراض  منهم... 

األصليين.
وقال كريستوف ساند عالم اآلثار في معهد أبحاث التنمية 
كاليدونيا  »في  ترحيلهم  تم  الذين  أحد  وحفيد  نوميا  في 
الجديدة سعت الدولة الفرنسية، كما هو الحال في الجزائر، 
إلى إنشاء مستعمرة استيطانية. وتم تحويل المرحلين إلى 
المحكومين  بإمكان  أصبح  الحق  وقت  وفي  مستعِمرين«. 
الفرنسيين جلب زوجاتهم، لكن الجزائريين منعوا من ذلك 

واضطروا للزواج في كاليدونيا الجديدة.
ألكثر  النفي  بهذا  عليهم  حكم  الذين  أن  ساند  وأوضح 
إلى  العودة  بحق  يتمتعون  يكونوا  لم  سنوات  ثماني  من 
»حسب  نفسه  الباحث  وقال  عقوباتهم.  انتهاء  بعد  الجزائر 
بين  ترك  إلى  يفترض  كما  أفضت  العملية  هذه  حساباتنا 

ثالثة آالف وخمسة آالف )يتيم( في الجزائر«.
الذين  المحكومين  أحد  حفيد  سوتيريو  موريس  وأوضح 
»ترك  شرق(  )شمال  قسنطينة  منطقة  من  نفيهم  جرى 

وقال ساند  ذلك«.  بعد  يرهما  لم  الجزائر  في  جدي طفلين 
الدرجة  كاليدونيا مواطنين من  في  »كانوا  المحكومين  إن 
الثانية« وخصوصًا أنهم لم يكونوا يتحدثون الفرنسية، بل 

العربية أو األمازيغية فقط.
يهتم  ولم  التمييز  هذا  من  بشدة  أبناؤهم  عانى  وقد 
بفخر. وفي  بحماية أصولهم  العائالت  قليل من  سوى عدد 
رابطة  في  أحفادهم  اجتمع  الماضي  القرن  ستينيات  نهاية 

»العرب وأصدقاء عرب كاليدونيا الجديدة«.
عندما  بـ»الخليفة«  يلقب  كان  الذي  عيفة  الطيب  وقال 
كان رئيسًا لبلدية بوراي »كنت عاماًل في السابعة عشر من 
لثالثين  بلدية  رئيس  كنت  النقابي.  العمل  ومارست  عمري 

عامًا ووقعت وثائق رسمية بصفتي الطيب عيفة انتقاما من 
التاريخ«، مشددًا على »انتمائه إلى الجزائر«.

التعافي عملية 
عندما   2006 في  الجزائر  إلى  األولى  رحلته  عيفة  يتذكر 
غيره  مثل  عانى  الذي  والده  رمزي  بشكل  »يعيد  أنه  شعر 
بلده  في  والموت  العودة  على  قدرته  عدم  من  العرب  من 
جزائري  لكنني  لكاليدونيا  انتمائي  »أؤكد  وقال  األصلي«. 
موضحًا  واألرض«،  باألسرة  بالجزائر  صلة  ولــدي  أيضًا 
باعتزاز أنه تمكن »من الحصول على أوراقه الجزائرية قبل 

عشرين عاما«.
من  اثنين  مع  الجزائر  إلى  ساند  كريستوف  ذهب  عندما 
أشعر  كنت  بأكملها  الرحلة  »طوال  آخرين  مدانين  أحفاد 
من  رأيت  »عندما  وأضاف  كتفي«.  على  جدي  أحمل  أنني 
نافذة الطائرة ميناء الجزائر حيث تم إلقاء جدي ورفاقه في 

السفينة، شعرت بألم شديد«.
)شرق(  القبائل  منطقة  في  أقرراج  قرية  إلى  عند وصوله 
شعور  لديّ  »كان  وقال  األرض.  لمس  األصلي،  منزله  في 
الرحلة  بداية  منذ  كتفي  على  كان  الذي  الرمزي  الثقل  بأن 
قد زال. أحضرت روحه المنفية إلى المكان الذي ولد فيه«. 
ويؤكد ساند أنه يجب »المرور بعملية التعافي هذه وإغالق 

الباب من أجل بناء مستقبل في كاليدونيا الجديدة«.
ألهل  يسمح  المنفى  صدمة  من  »الشفاء  أن  وأضــاف 
المستقبل  إلى  بانتقال  اليوم  منهم  نحن  الذين  كاليدونيا 

من دون أن نبقى أسرى الماضي«.

أيزيدية كشفت التفاصيل في شهادتهامن مستعَمرين إلى مستعمِرين

● بوانديمي على الساحل الشرقي لكاليدونيا الجديدة في 18 ديسمبر 2021. )أ ف ب(
● كايال مولر في 2013 في بريسكوت بوالية أريزونا. )أ ف ب(

المحكومون بالنفي من الجزائر تركوا 
خمسة آالف طفل »أيتام«

ماذا يعني الشفاء من صدمة 
المنفى بالنسبة ألهل كاليدونيا؟

خلية »البيتلز« احتجزت كايال مولر 
لكن يُعتقد أنها ُسلمت الحقا

إلى البغدادي

تونس–وكاالت:

فضيحة من العيار الثقيل:

برامج تجسس إسرائيلية تصطاد مسؤولني أوروبيني
كبار  مسؤولين  أن  جديدة  وثائق  كشفت 
للتجسس  تعرضوا  األوروبية  المفوضية  في 
ببرنامج صممته شركة مراقبة إسرائيلية العام 

الماضي.
حسب الوثائق التي اطلعت عليها »رويترز«، 
رايندرز،  ديدييه  المسؤولين  بين  من  كان 
اإلصــالح  حركة  وعضو  البلجيكي  السياسي 
الذي شغل منصب مفوض العدل األوروبي منذ 
جرى  كما  الوثائق.  إلحدى  وفقا   ،2019 العام 
موظفي  من  أربعة  عن  يقل  ال  ما  استهداف 
المفوضية اآلخرين، وفقا للوثيقة وشخص آخر 
االتحاد  من  مسؤوالن  وأكد  األمر.  على  مطلع 
األوروبي أن العاملين في المفوضية استهدفوا 

لكن لم يذكرا التفاصيل.
إن  األوروبــي  االتحاد  في  المسؤوالن  وقال 
المفوضية أصبحت على علم باالستهداف الذي 
أعقب الرسائل التي أصدرتها شركة أبل آلالف 
بأنهم  تخبرهم  نوفمبر  في  فون«  »آي  مالكي 
ترعاهم  مهاجمين  قبل  من  »مستهدفون 
التي  األولــى  المرة  هي  هذه  كانت  الدولة«. 
ترسل فيها »أبل« تنبيها جماعيا للمستخدمين 

بأنهم كانوا في مرمى قراصنة الحكومة.

برنامج تجسس إسرائيلي
قلقا  أثــارت  التحذيرات  إن  المسؤوالن  وقال 
البريد  عبر  نوفمبر   26 في  اللجنة.  لدى  فوريا 
أحد  أرسل  »رويترز«،  راجعته  الذي  اإللكتروني 
زمالئه  إلى  رسالة  التكنولوجيا  موظفي  كبار 
القرصنة  أدوات  عن  خلفية  لديهم  الذين 
اطالع  على  يكونوا  أن  وطلب  اإلسرائيلية 
»أبــل«.  شركة  من  إضافية  تحذيرات  على 
الذي  اإللكتروني  البريد  في  الموظف  وقــال 
طبيعة  إلى  »بالنظر  »رويترز«:  عليه  اطلعت 

مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل«.
وقالت »رويترز« إنها لم تتمكن من تحديد 
اإلسرائيلية  التجسس  برامج  استخدم  من 
في  المقيمين  وزمالئه  رايــنــدرز  الستهداف 
ناجحة،  المحاوالت  كانت  إذا  وما  بروكسل، 
يكون  قد  الــذي  فما  كذلك،  األمــر  كان  وإذا 
ولم  لذلك.  نتيجة  عليه  قد حصلوا  المتسللون 
ماريشال  ديفيد  باسمه  والناطق  رينديرز  يرد 

رسائل متكررة. 
األوروبية  المفوضية  باسم  الناطق  وامتنع 
يوهانس باهركي عن التعليق. وكذلك رفضت 

شركة »أبل« التعليق.
مستلمي  إن  ــيــون  أمــن بــاحــثــون  قـــال 
فبراير  بين  استهدافهم  جرى  التحذيرات 
»فوسيد  بــاســتــخــدام   2021 وسبتمبر 
استخدمته  متقدم  برنامج  وهــو  انــتــري«، 
اإلسرائيلية  جــروب«  أو  إس  »إن  شركة 
وكــاالت  لمساعدة  اإللكترونية  للمراقبة 
والسيطرة  بُعد  عن  األجنبية  التجسس 
فون«.  »آي  أجهزة  على  مرئي  غير  بشكل 
برامج  بائع  أن  سابقا  رويترز  وكالة  ذكرت 
»كــوا  يُــدعــى  أصــغــر  إســرائــيــلــي  تجسس 
تقريبا  متطابقة  أداة  أيضا  بــاع  دريــم« 
في  أو«  إس  »إن  وقالت  حكوميين.  لعمالء 
محاوالت  عن  مسؤولة  ليست  إنها  بيان 
وصفته  الذي  االستهداف  إن  قائلة  القرصنة، 
بأدواتها«.  يحدث  أن  يمكن  »ال  »رويترز« 
من  عــددا  تواجه  التي  الشركة،  وأضافت 

وثائق: السياسي البلجيكي 
ديدييه رايندرز أبرز من 
الحقتهم برامج التجسس

باحثون أمنيون: استهداف 
مستلمي التحذيرات باستخدام 

»فوسيد إنتري«

جرى  والتي  المتداخلة  القضائية  الدعاوى 
قبل  من  السوداء  القائمة  في  أخيرا  إدراجها 
انتهاكات  بشأن  األميركيين  المسؤولين 
تحقيقا  تدعم  إنها  المزعومة،  اإلنسان  حقوق 
قواعد  ــى وضــع  إل ــت  االســتــهــداف ودع فــي 
لم  التجسس.  برامج  صناعة  تحكم  عالمية 
الذي يحتفظ بملف تعريف  يقم »كوا دريم«، 

المتكررة. الرسائل  بإرجاع  أقل، 

بروكسل »عش التجسس«
تكنولوجيا  خبراء  فحص  »رويــتــرز«  وحسب 

المعلومات بعض الهواتف الذكية للمسؤولين 
وسط،  حل  على  عالمات  عن  بحثا  األقل  على 
لمصدرين  وفقا  لم تكن حاسمة،  النتائج  لكن 

عدم  شريطة  تحدثا  األوروبـــي،  االتحاد  من 
لهما  غير مصرح  الكشف عن هويتهما ألنهما 

بالتحدث إلى الصحافة.

إذا  ما  تحديد  من  »رويترز«  تتمكن  ولم 
تأتي  األمر.  في  تحقق  تزال  ال  اللجنة  كانت 
فيه  يبدأ  الذي  الوقت  في  االستهداف  أخبار 

المتحدة  الواليات  اتباع  في  األوروبي  االتحاد 
برامج  تجار  على  جدية  أكثر  نظرة  إلقاء  في 
المقرر  من  أو«.  إس  »إن  مثل  التجسس 
تحقيق  لجنة  األوروبــي  البرلمان  يشكل  أن 
في  المراقبة  برامج  استخدام  في  للتحقيق 
أبريل،   19 في  ــا  أوروب في  األعضاء  ــدول  ال
االتحاد  في  المشرعة  فيلد،  إن  لصوفي  وفقا 
اللجنة.  إنشاء  عن  دافعت  التي  األوروبـــي 
تكن  لم  إنها  لـ»رويترز«  فيلد  إن  وقالت 
المفوضية  مسؤولي  باستهداف  علم  على 
»ديناميت«.  بأنها  األخبار  ووصفت  األوروبية 
حقيقة  إلــى  نصل  أن  حقا  »علينا  وقــالــت: 
أعقاب  في  اللجنة  تشكيل  وجــرى  األمـــر«. 
كبار  معارضين  سياسيين  بأن  تفيد  تقارير 
ببرامج  هواتفهم  اختراق  جرى  قد  بولندا  في 
البارزين  النقاد  وأن  إسرائيلية  تجسس 
قد  المجر  في  االستقصائيين  والصحفيين 
مسؤولون  ــر  وأق أيضا.  استهدافهم  جــرى 
بولنديون ومشرع من الحزب الحاكم المجري 
إس  »إن  برمجيات  اشترت  حكومتيهما  أن 
ارتكاب  نفيا  البلدين  أن  من  الرغم  على  أو«، 
التجسس  بمزاعم  يتعلق  فيما  مخالفات  أي 

المحلي.
معهد  في  الباحث  الســوون،  كينيث  وقال 
إنه  الدولية،  للعالقات  الهولندي  كلينجينديل 
من المهم عدم التسرع في االستنتاجات حول 

من قد يكون مسؤوال. 
»هدف  األوروبي  االتحاد  أن  السون  وأضاف 
الفاعلة«.  الجهات  من  للعديد  للغاية  بــارز 

»بروكسل هي عش حقيقي للتجسس«.

 لندن–الوسط

● رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين تتحدث إلى الصحافة بجوار رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال في اليوم الثاني من قمة االتحاد األوروبي في مقره في بروكسل بتاريخ 25 مارس 2022. )أ ف ب(

●  شبكة جتسس إسرائيلية
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يواجه  تــوافــق،  وحكومة  أغلبية  حكومة  بين 
محاوالت  ثــاث  ــرزت  أف سياسية  عقدة  الــعــراق 
آخرها  كان  للجمهورية،  رئيس  النتخاب  فاشلة 
في  واستمرارا  الماضي،  األسبوع  برلمانية  جلسة 
الخرق الدستوري، بعد ستة أشهر من االنتخابات 
المبكرة، ودون حل في األفق، في بلد  البرلمانية 

مركز صناعي سوري يأمل قيادة اإلعمار»عدو مشترك« يقرب يقرب السوريني واألوكرانيني
واألحذية  البناء  في  المستخدمة  الحديد  قضبان  بينها  ومن  السلع 
»أكبر  وأضاف  والطحينة.  المعدنية  والمياه  والحُصر  والمابس 
مشجع للعمل هو تكلفة قليلة واليد العاملة كتير رخيصة«. ومضى 
قائا »متوسط دخل الفرد على متوسط األجرة العاملة بتركيا 400 

دوالر )شهريا( بينما هون 100 دوالر«.
وكان شمال سورية، وخصوصًا حلب التي تبعد 30 كيلومترًا فقط 
إلى الجنوب الغربي من الباب، مركزًا لألعمال في سورية قبل 2011، 
إلى  لتتحول  األسد  بشار  الرئيس  ضد  االحتجاجات  تصاعدت  عندما 
حرب أهلية، ما دفع الكثير من الشركات واألعمال لعبور الحدود إلى 

تركيا.
منطقة  في  المنتجات  معظم  وتُباع 
التي  الشمالية  المناطق  داخــل  الباب 
بعضها  أن  إال  المعارضة،  عليها  تسيطر 
خطوط  عبر  أبعد  أســـواق  ــى  إل يصل 

المواجهة أو عبر الحدود.
العمالة  تكاليف  من  الرغم  وعلى 
المنطقة  في  الشركات  تواجه  الرخيصة، 
زالت  ومــا  كبيرة.  تحديات  الصناعية 
المنطقة عرضة لهجمات محتملة من القوات الحكومية، بينما تعرقل 
وسائل النقل الضعيفة وارتفاع تكاليف الكهرباء أي محاوالت للتوسع.
وال يساوي معمل الشهابي أكثر من جزء بسيط من حجم أعماله 
غارة جوية  في  قبل قصفه   150 فيه  العمال  عدد  كان  الحرب.  قبل 
في 2012. واآلن يعمل به 25 عامًا فقط، وانخفض اإلنتاج بنسبة 

90 % تقريبًا.
من  فراره  بعد  الحُصر  إلنتاج  مصنعًا  طحبش  عبدالخالق  وأنشأ 
بتكاليف  المتعلقة  الشكاوى  من  الرغم  وعلى  إدلب.  في  القصف 
الكهرباء وعقبات البيع في الخارج، يقول طحبش إنه سعيد بوجوده 
في الباب. ويضيف أنه يفضل العمل في سورية عن غيرها. ومضى 
بيقدر  ما  قوي  كان  ما  واحد  إذا  كبير  رأسمال  بدك  »بتركيا  قائًا 
يشتغل بتركيا.. هون بلدي وعنا زبونات وتجار بس بدنا اهلل يفرجها 

وتفتح الطرقات«.
يجذب  ما  يتحسن،  الباد  غرب  شمال  في  األمن  إن  واكي  وقال 
تركية.  شركات  ثاث  ذلك  في  بما  لاستثمار،  الناس  من  المزيد 
وأضاف أنه بينما ما زالت األعمال في منطقة الباب متواضعة، إال أن 
الصورة تكشف مدى قدرة األعمال السورية على التكيف مع الظروف. 
وتابع »بدال من االستيراد من الصين أو تركيا، يمكننا أن نصنعها 

بأنفسنا. نحن نعتمد على أنفسنا«.

يتضامن سوريون مع األوكرانيين ضد العدو المشترك، 
مدى  على  اكتسبوها  مريرة  خبرة  تشارك  عبر  روسيا، 
القصف  عمليات  مع  التعامل  في  الحرب  من  سنوات 
والنزوح واالستجابة للهجمات الكيميائية، في وقت يأمل 

الطرفان محاسبة الكرملين.
وبدت قبضة بشار األسد على السلطة معلقة بخيط 
ما تحولت  2011 سرعان  انتفاضة في  اندالع  بعد  رفيع 
إلى حرب أهلية قبل أن تتدخل القوات الروسية بعد أربع 

سنوات وتساعده على قلب المعادلة.
دفاع  منظمة  وهي  البيضاء«،  »الخوذ  مدير  ويقول 
السورية،  المعارضة  سيطرة  مناطق  في  تنشط  مدني 
في  تجربتنا  خال  »من  برس«:  لـ»فرانس  الصالح  رائد 
سورية، قد نكون من بين أولئك األكثر قدرة على فهم 
آالم الشعب األوكراني.. اختبر السوريون القصف والقتل 
والتهجير الذي مارسته القوات الروسية ونظام األسد«. 
نفسها:  الضحية  لكن  والمكان  الزمان  »تغير  ويؤكد: 

المدنيون، والقاتل نفسه: النظام الروسي«.
وانتشل متطوعو »الخوذ البيضاء« من تحت األنقاض 
آالف القتلى جراء قصف النظام السوري وداعميه الروس 
مدينة  كثيرون  ويشبه  المعارضة.  سيطرة  مناطق 
رئيس  أشــار  التي  المحاصرة،  األوكرانية  ماريوبول 
بلديتها إلى أن القوات الروسية دمرتها بالكامل تقريبًا، 

بحلب.
السابق،  السورية  المعارضة  معقل  حلب،  شرق  وفي 
بعد  الجوية  الضربات  نتيجة  باألرض  األحياء  سوِّيت 
أشهر من الحصار خلفت عشرات آالف الجوعى والمرضى 
وُأجلي  تسوية  إلى  التوصل  تم  ثم،  ومن   .2016 في 
مدنيون عبر ممرات إنسانية وهو ما يتكرر في ماريوبول.

الشهر  الدوحة  منتدى  أمــام  ألقاها  كلمة  وخــال 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي:  الماضي، قال 
ماريوبول.  مدينة  إلــى  المثال  سبيل  على  »انــظــروا 
سورية«.  في  حلب  مدينة  في  رأيناه  ما  بالضبط  هذا 
المعهد  فــي  األوســـط  الــشــرق  شــؤون  خبير  ويشير 
الحكيم  الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن، إميل 
لـ»فرانس برس«، إلى أن رسالة زيلينسكي تتلخص في 
التالي »كانت روسيا على الدوام العبًا سيئًا، وحلب دليل 

على ذلك. واآلن جاء دورنا لنعاني«.
لمجموعة  الطريق  المشتركة  المعاناة  هذه  ومهدت 
ائــتــاف من  وأطــلــق  ــرًا.  أخــي الافتة  الــمــبــادرات  مــن 
وأوكرانيا«  سوريا  »شبكة  وأوكرانية  سورية  مجموعات 
لتقديم  أوكرانيا  إلى  سوريين  أطباء  سفر  سهلت  التي 
لوتمان،  أولغا  الشبكة  منسقة  وفق  الطبية،  المساعدة 
لـ»فرانس  وقالت  واشنطن.  في  تقيم  أوكرانية  وهي 
برس«: »سننسق مع خبراء سوريين لتوثيق جرائم حرب 
نابعة  الجهود  هذه  أن  وأوضحت  كيميائية«.  وهجمات 
من »رغبة السوريين في االستفادة من خبرتهم لتقديم 
المساعدة«، مشيرة إلى »رابط« يتشكل بين الشعبين.

سورية،  في  المعارضة  معاقل  آخر  أحد  إدلب،  وفي 
األطباء  الصحية  العلوم  أكاديمية  في  أطباء  يــدرب 
تأهيلهم  بهدف  اإلنترنت  عبر  األوكرانيين  والممرضات 
رئيس  ويقول  تصادفهم.  قد  التي  للحاالت  لاستجابة 

األكاديمية عبد اهلل عبد العزيز الحجي لـ»فرانس برس«: 
»عانينا كثيرًا في األزمة السورية ونعرف كيفية التعامل 
مع الهجمات الروسية الشنيعة«. ويضيف أن األوكرانيين 
الهجمات  التعامل مع  التدرب على كيفية  غالبًا  يطلبون 

الكيميائية، إذ »يريدون االستفادة من تجربتنا«.
كيميائية  أسلحة  باستخدام  اتهامات  ترد  لم  وبينما 
تعلن  أن  قبل  أوكرانيا  في  الروسية  القوات  قبل  من 
في  معلومات  تتحقق من صحة  أنها  اإلثنين،  بريطانيا، 
هذا الشأن، وثقت منظمة حظر األسلحة الكيميائية وقوع 

اعتداءات بغازي الكلور والسارين خال النزاع السوري.
»الخوذ  من  إغاثة  عناصر  يصور  أيضًا،  إدلب  وفي 
لنظرائهم  إرشــادات  لتقديم  فيديو  مقاطع  البيضاء« 
القصف  تداعيات  مع  التعامل  كيفية  بشأن  األوكرانيين 
فيقدم  األوكرانية–الرومانية،  الحدود  على  أما  الروسي. 
أجل  الشكال، مؤسس منظمة »الجئ من  السوري عمر 

الحرب،  من  الفارين  لألوكرانيين  المساعدة  الاجئين«، 
رغبة في منحهم »األمل«.

»الحرية  قافلة  باريس  من  األربعاء،  أمس  وانطلقت، 
والعدالة« إلى الحدود األوكرانية–البولندية للتعبير عن 
األوكرانيين.  الاجئين  مع  السوري«  الشعب  »تضامن 
تبني  على  حريصون  »السوريين  أن  الحكيم  ويــرى 
قضية أوكرانيا ألنها تساعد على إحياء االهتمام الدولي 
حذرناكم  لقد  للغرب:  والقول  بمأساتهم  المتاشي 

لكنكم فضلتم إشاحة النظر بعيدًا«.
ومقره  األوســط،  الشرق  معهد  في  الباحث  ويقول 
»حرب  إن  برس«  لـ»فرانس  ليستر  تشارلز  واشنطن، 
روسيا على أوكرانيا نبهت المجتمع الدولي لحقيقة ميل 
بالنسبة  يحدث  لم  ما  وهو  الوحشية  للتكتيكات  روسيا 
بهذا  سعوا  السوريين  النشطاء  أن  ويضيف  لسورية«. 
أوكرانيا،  في  جيوسياسية  عاقات  »تعزيز  إلى  المعنى 
إذ التقى قادة المعارضة السورية وجهًا لوجه مع القادة 
أخيرًا، وكانت  األوكرانيين على هامش مؤتمرات دولية 

تجاربهم المشتركة سببًا واضحًا للوحدة«.
السوريين  ــى  إل بالنسبة  الملح  الــســؤال  ويبقى 
واألوكرانيين على حد سواء، ما إذا كان المجتمع الدولي 
سيحاسب موسكو على سلوكها في كا البلدين. ويقول 
الصالح: »بالنسبة إلينا نحن السوريين، إذا تمت محاسبة 
بوتين على جرائمه في أوكرانيا فهذا يعني أنه سيحاسب 
من  أفلت  إذا  ولكن  أيضًا.  سورية  في  الجرائم  على 
العقاب، فإن الجريمة التالية ستكون مجرد مسألة وقت«.
العامة  األمينة  صرحت  الماضي،  الشهر  أواخر  وفي 
في  الوضع  بأن  كاالمار  أنييس  الدولية  العفو  لمنظمة 
أوكرانيا »تكرار لما شهدناه في سورية«. ولفتت مصادر 
عديدة إلى استنساخ في التكتيكات الروسية في سورية 
ما  إنشاء  إلى  التحتية  البنية  استهداف  وأوكرانيا–من 
يسمى بالممرات اآلمنة والهدنات التي تهدف إلى إفراغ 

المدن.

في أحد معاقل المعارضةوسط اتهامات بجرائم حرب

● تصوير مقطع فيديو يتضمن إرشادات لعناصر اإلنقاذ األوكرانيين بشأن كيفية التعامل مع القصف الروسي، نفذته عناصر من 
»الخوذ البيضاء« في محافظة إدلب. 16مارس 2022. )أ ف ب(

● عمال في مصنع للمعادن في المنطقة صناعية بمدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا يوم األحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.

قافلة »الحرية والعدالة« على الحدود 
األوكرانية-البولندية تعبيراً عن

»تضامن الشعب السوري«

المنطقة الصناعية جذبت المزيد من 
الناس لالستثمار بما في ذلك ثالث 

شركات تركية

مواطن أوكراني: ما يجمع حربي 
سورية وأوكرانيا الموقف غير 

المسؤول لألمم المتحدة

تونس–وكاالت:
المعارضة  عليها  تسيطر  التي  الباب  بمدينة  صناعية  منطقة  في 
المسلحة في شمال سورية، ينتج معمل صهر المعادن الذي يملكه 
أبوعمر الشهابي قضبانًا حديدية يقول إنها قادرة على منافسة أي 
منتج داخل سورية وخارجها. وتمثل المنطقة الصناعية مركز أعمال 
خاضعة  كانت  مدينة  أطراف  على  تقع  فهي  الحسبان.  في  يكن  لم 
جدار  بين  اآلن  وأصبحت  السابق،  في  »داعــش«  تنظيم  لسيطرة 
الحكومية  القوات  مع  مواجهة  وخط  الشمال  في  تركي  حــدودي 
على  خمس  من  واحدة  وهي  المنطقة،  لكن  الجنوب.  في  السورية 
المدعومة  المعارضة  عليها  تسيطر  التي  المنطقة  في  الغرار  نفس 

جهود  في  كبيرة  أهمية  لها  تركيا،  من 
خال  الدمار  به  لحق  اقتصاد  تطوير 
عامًا،   11 منذ  المستمر  السوري  الصراع 

وفق »رويترز«.
والفرص  الوظائف  النجاح  يجلب  وقد 
ست  بعد  إليها،  الحاجة  تشتد  التي 
التركية  ــوات  ــق ال طــرد  مــن  ــوات  ســن
والمقاتلين السوريين تنظيم داعش من 
الفراغ.  ملء  من  األكراد  ومنع  المنطقة 

وتأمل تركيا أن يشجع االستقرار بعضًا من 3.6 مليون الجئ سوري 
تستضيفهم حاليًا على العودة عبر الحدود إلى سورية.

ووفرة  سورية  شمال  في  المنخفضة  األجور  إن  الشهابي  وقال 
الخردة المعدنية بعد سنوات الحرب توفر مزايا كبيرة لمعمل صهر 
بشكل  منتجاته  يبيع  الذي  الرجل،  وأضاف  يمتلكه.  الذي  الحديد 
في  وكذلك  المعارضة  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  أساسي 
منتجاتنا  ندخل  لنا  أو سمحوا  يعني  تركيا  ننافس  مجال  تركيا »في 
اللي  الخام  العاملة ووجود  األيدي  ننافس بسبب رخص  فينا  لتركيا 
بتركيا غالي بتركيا غالي كتير نحنا بسبب مخلفات الحرب عنا كتير 
تركيا  مع  بالمقارنة  معمل  وإنشاء  رخيصة  أجورهم  والعمال  خردة 
أقل كلفة«. وُأقيمت المنطقة الصناعية، التي تضم نحو 30 مصنعًا 
وورشة، قبل أربع سنوات على الطريق الشمالي من الباب بدعم من 
مكتوبة  المنطقة  يقسم  الذي  الطريق  على  الفتة  وتسلط  تركيا. 
منذ  المستمر  أنقرة  نفوذ  على  الضوء  والتركية  العربية  باللغتين 
نطاق  على  التركية  الليرة  وتستخدم   .2016 في  العسكري  توغلها 
واسع في المنطقة ويساعد المسؤولون األتراك في إدارة المدارس 

والمستشفيات.
الباب  في  الصناعية  المدينة  مدير  واكي،  عمر  األعمال  رجل  قال 
والذي أسس المشروع، إن المصانع في المنطقة تنتج مجموعة من 

توحدت فصائل المقاومة الفلسطينية في وجه عدوان جيش 
المحتلة،  الغربية  بالضفة  جنين  على  اإلسرائيلي  االحتال 
التي ينحدر منها فلسطينيان نفذا قبل فترة قصيرة هجمات 

في إسرائيل.
مخيم  أهالي  برس«  »فرانس  وكالة  التقت  جنين،  ففي 
وهو  إسماعيل  وقال  المدينة.  اسم  يحمل  الذي  الاجئين 
عامل شاب من المخيم: »هنا تشترك الفصائل في الوحدة 
ضد العدو المشترك«. وبحسب الشاب، فإن الهجوم في تل 

أبيب األسبوع الماضي »يعني الكثير للمخيم«.
وللحد من أي توغل إسرائيلي محتمل نشرت إطارات عند 
مدخل مخيم جنين لاجئين، حيث وضعت ملصقات تكريم 
للمهاجم الفلسطيني رعد حازم، الذي قتل ثاثة إسرائيليين 
العدوان  استعار  ومــع  الماضي.  األســبــوع  أبيب  تل  في 
الفلسطينية  األنباء  وكالة  قالت  جنين،  على  اإلسرائيلي 
والقنابل  الحي  الرصاص  أطلق  »الجيش  إن  )وفا(  الرسمية 

الصوتية والغاز المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين«. 
بالذخيرة  »ردوا  أن جنوده  االحتال من جهته  وزعم جيش 
الحية على مشتبه بهم ألقوا عبوات ناسفة عليهم، وكذلك 

تجاه مسلحين مشتبه بهم في المنطقة«.
وادعى أن القوات الخاصة اإلسرائيلية عثرت في قرية زيتا 
قرب طولكرم، المتاخمة للحدود مع إسرائيل، على »أسلحة، 
أنشطة  بمساعدة  قيامهم  في  يشتبه  مطلوبين  واعتقلت 

إرهابية«، حسب تعبيره.
اإلسرائيلي  الجيش  إن »جنودًا من  االحتال  وقال جيش 
وقوات أمن إسرائيلية ألقوا القبض على عشرين مطلوبًا من 
المشتبه بهم خال الليل وفي الصباح الباكر«. كذلك، أكدت 
»وفا« أن أربعة فلسطينيين اعتقلوا في جنين وبلدة اليامون 
الحية والقنابل  الذخيرة  القريبة، حيث أطلق جنود االحتال 

الصوتية والغاز المسيل للدموع.
الجيش  اعتقل  الفلسطيني  األســيــر  نـــادي  وحــســب 

وقال  36 شابًا من جنين.  أبريل  األول من  منذ  اإلسرائيلي 
جامعة  في  إصابة   18 عالج  إنه  الفلسطيني  األحمر  الهال 
إصابتان  منهم  الغاز،  استنشاق  جراء  طولكرم  في  خضوري 
 15 استشهد  ذاتها،  الفترة  المعدني.وفي  بالرصاص 
منفذي  من  عدد  بينهم  منفصلة،  حــوادث  في  فلسطينيًا 
أعدتها  حصيلة  بحسب  متفرقة  عنف  أعمال  في  هجمات، 

اإلسرائيلي  االحتال  وزراء  رئيس  وقال  برس«.  »فرانس 
نفتالي بينيت، مساء اإلثنينن في شارع ديزنغوف في وسط 
تل أبيب، حيث نفذ الهجوم األخير »لن ندع عدونا يضع حدًا 
العمليات  على  صامتًا  المتحدة  األمم  موقف  وبدا  لحياتنا«. 
الناطق  دوجاريك  ستيفان  قال  إذ  اإلسرائيلية،  العدوانية 
غوتيريس  أنطونيو  إن  المتحدة  لألمم  العام  األمين  باسم 
أن  دوجاريك  وأضــاف  العنف«.  تصاعد  بالغ  بقلق  »يتابع 
والمتزايد  الكبير  العدد  من  بالقلق  يشعر  العام  »األمين 
للضحايا«، ويدعو جيش االحتال اإلسرائيلي إلى ما وصفه 
القوة  واستخدام  النفس  ضبط  درجات  أقصى  بـ»ممارسة 
الوزراء  رئيس  قال  جهته،  من  أخير«.  كماذ  فقط  المميتة 
الحكومة،  اجتماع  مستهل  في  اشتيه  محمد  الفلسطيني 
إلى  جنين  من  شعبنا  على  إسرائيل  عدوان  »إن  اإلثنين، 
المتكررة،  األقصى  واقتحامات  القدس خاصة،  وفي  الخليل، 
المسؤولين اإلسرائيليين  المستوطنين ودعوات  واعتداءات 

جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل«. وأضاف 
مشيرًا  لتقتل«،  النار  »أطلق  سياسة  تمارس  إسرائيل  أن 
إلى أن »هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف لاستيطان 
واستكمال بناء الجدار« تستخدم أساسًا للحمات االنتخابية.

جدار  تمديد  أعمال  إسرائيل  تبدأ  أن  المزمع  ومن  هذا، 
40 كيلومترًا، ضمن خطة حظيت  الفصل العنصري بمقدار 
بالموافقة األحد، كما قال جيش االحتال إنه سيعزز الجدار 

بقوات إضافية في أعقاب الهجمات األخيرة في إسرائيل.
وقبل 20 عامًا بدأت إسرائيل بناء الجدار األمني اإلسمنتي 
بعد سلسلة  أساك شائكة  على  تقتصر  أجزاء  تتخلله  الذي 
من الهجمات الفلسطينية. ويطلق الفلسطينيون على الجدار 
كيلومتر، »جدار   500 على  يزيد طوله  الذي  للجدل،  المثير 
المئة  في   10 نحو  اقتطع  إنه  ويقولون  العنصري«،  الفصل 
من أراضي الضفة الغربية، واعتبرته محكمة العدل الدولية 

غير قانوني.

األمم املتحدة: القوة املميتة »مالذ أخير«!

العدوان اإلسرائيلي على جنني العدوان اإلسرائيلي على جنني 
يوحد فصائل املقاومةيوحد فصائل املقاومة

استشهاد 15 فلسطينيًا.. وأسر 36 آخرين في عمليات االحتالل
إسرائيل تمدد أعمال بناء جدار 

الفصل العنصري بمقدار 40 
كيلومتراً



اقتصاد

كالم في األرقام

نسبة التضخم في الواليات 
المتحدة خالل مارس، وهي 

األعلى منذ 40 عاما

قالوا

08

2027، دون   -  2022 الغذائي  األمن  استراتيجية  إعداد  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
الماضي،  اإلثنين  اجتماع،  في  ناقشت  أنها  إلى  مشيرة  تفاصيلها،  عن  اإلفصاح 
مخزون  توفير  وسبل  للمخابز،  الدقيق  ومادة  القمح  توريد  عمليات  سير  مدى 

منها. استراتيجي 
ورئيس  العابد،  علي  المكلف  والتجارة  االقتصاد  وزير  ضم  الذي  االجتماع 
والتفتيش  الداخلية  التجارة  إدارة  ومديري  الوزير  ومستشار  البلدي  الحرس  جهاز 
للمطاحن  العامة  بالشركة  مسؤولون  أيضًا  حضره  بالوزارة،  المستهلك  وحماية 

للمخابز. العامة  والنقابة  واألعالف 
عن  القمح  توريد  عمليات  تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل  الحضور  وناقش 
ليبيا  مصرف  عبر  الالزمة  االعتمادات  بتنفيذ  المتعلقة  المطاحن  شركات  طريق 

المركزي.
وتسهيل  تنظيم  شأنها  من  التي  المقترحات  من  عدد  استعراض  جرى  كما 
لدى  والدقيق  القمح  من  استراتيجي  مخزون  وتوفير  للمخابز  الدقيق  مادة  توريد 

بالموانئ. التخزين  صوامع  وإنشاء  الدقيق،  ومصانع  المطاحن  شركات 

استراتيجية لألمن الغذائي حتى 2027

يجب على الدول 
المتقدمة إبقاء األسواق 
مفتوحة، فالعالم لم 
يشهد ركودا متزامنا 
مثلما هو الحال اآلن.

رئيس البنك الدولي 
ديفيد مالباس

  %8.5
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.7099دوالر أميركي
5.1163يورو

6.1257الجنيه االسترليني
1.2559الريال السعودي
1.2823درهم إماراتي
0.7395اليوان الصيني

2022 /4/13 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

تجميد تصدير السلع التونسية يضيق الخناق على السوق الليبية
ليبيا؟ إلى  بالتصدير  هل تسمح مصر 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الغرفة االقتصادية 
الليبية - المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، أن 
المتعلق  طرابلس  طلب  بدراسة  تعهدت  القاهرة 
إلى  الغذائية  السلع  تصدير  منع  قرار  من  بإعفائها 
أبريل   3 يوم  تصريحات  في  الجراري  وقال  الخارج. 
على  رسميًا  سترد  المصرية  السلطات  إن  الجاري 

طلب ليبيا خالل أسبوعين.
ليبيا  في  الغذائية  المواد  أسعار  أن  إلى  وأشار 
ارتفعت بنسبة 30 % بعد صدور قرار إيقاف تصدير 
المصرية  السلطات  أن  إلى  الفتًا  المصرية،  السلع 
البالد  إلى  طريقها  في  كانت  بضائع  نقل  أوقفت 

الليبيين. التجار  رغم دفع ثمنها من قبل 
في  المصرية  والتجارة  الصناعة  وزارة  وقررت 
الغذائية  السلع  الماضي وقف ومنع تصدير  مارس 

إلى خارج البالد لمدة ثالثة أشهر.

عالمي غالء 
توقع  فقد  عالميًا،  األسعار  على  الحرب  وأثرت 
لشهر  التضخم  معدل  يكون  أن  األبيض  البيت 
مارس »مرتفعًا بشكل غير عادي«، مرجعًا ذلك إلى 
ارتفاع األسعار. وارتفعت أسعار االستهالك بنسبة 
7.9 % خالل عام واحد في الواليات المتحدة، وهو 
مستوى غير مسبوق منذ العام 1982، وفق مؤشر 
أسعار االستهالك الذي تعدل على أساسه الرواتب 

خصوصًا. التقاعدية 
في  التضخم  معدل  يتسارع  أن  المنتظر  ومن 
مارس الذي سيكون أول شهر يعطي صورة كاملة 

الحرب. لتداعيات 
لشهر  التضخم  معدل  يبلغ  أن  المتوقع  ومن 
واحد 1.2 %، مقارنة بـ0.8 % في فبراير، أما معدل 
حاله  على  يبقى  أن  فينتظر  »األساسي«،  التضخم 
في  يتركز  األسعار  ارتفاع  أن  يؤكد  ما   ،0.5% عند 

والغذاء. الطاقة  قطاعي 

الموقتة للمطالبة باستثنائها من قرارات  الوطنية 
بعض الدول بحظر تصدير هذه السلع.

تركيا  من  والتجارة  االقتصاد  وزارة  وطلبت 
تصدير سلع  قرارات حظر  من  استثناءها  وتونس، 

توقف  ما  إذا  إنسانية  أزمة  لوقوع  تجنبًا  غذائية، 
مع  خصوصًا  الواسع،  االستهالك  ذات  سلع  تدفق 
المائدة  وزيت  الدقيق  مواد  على  الطلب  تزايد 

الصيام. خالل شهر 

تونس: نسعى للحد من الغالء 
والتغلب على قلة السلع

مصر لم ترد على طلب اإلعفاء 
الليبي من »منع التصدير«

طرابلس- الوسط

في  فيه  المبالغ  الغالء  الليبيون  يستوعب  يكد  لم 
أسعار السلع الغذائية، التي زادت بشكل كبير بعد 
فبراير  أواخر  منذ  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب 
رسميًا  باإلعالن  تونس  صدمتهم  حتى  الماضي، 
لتنضم  والفواكه،  الخضراوات  تصدير  تجميد  عن 
اتخذتا  اللتين  والجزائر،  مصر  من  كل  إلى  بذلك 

مشابهة. قرارات 
الثالثاء  التونسية،  التجارة  وزارة  وأعلنت 
والفواكه  الخضراوات  تصدير  تجميد  الماضي، 
انعكاسات  له  ستكون  قرار  في  موقت،  بشكل 
 60 بنحو  تستأثر  التي  الليبية  السوق  على  كبيرة 

% من إجمالي صادرات هذه المواد الغذائية.
إيجابي  انعكاس  للقرار  يكون  أن  وتأمل تونس 
خالل  التونسيون  بها  يشتري  التي  األسعار  على 
معينة  فترة  الوزارة  تحدد  ولم  المقبلة.  الفترة 
يهدف  القرار  إن  قالت  لكنها  التصدير،  الستئناف 
والحد من  األسواق  في  الندرة  احتواء مشكلة  إلى 
الخضراوات  بعض  أسعار  زيادة  مرجعة  الغالء، 
جني  وتأخر  المواسم  تقاطع  فترة  إلى  البالد  في 

المحاصيل.

بمبالغ طائلة تونسية  صادرات 
الخضر  من  تونس  صادرات  قيمة  وتجاوزت 
 2021 في  دوالر  مليون   44.4 الطازجة  والفواكه 

60 % منها إلى ليبيا ثم إيطاليا. وجرى توريد 
أسعار  يلهب  أن  التونسي  القرار  شأن  ومن 
تشهد  التي  الليبية  األسواق  في  والفواكه  الخضر 
في  نقصًا  األوكرانية  الروسية  الحرب  اندالع  منذ 
إمدادات بعض المواد الغذائية، على رأسها القمح 
ومشتقاته، كما ارتفعت األسعار بشكل كبير خالل 
الوحدة  حكومة  دفع  الذي  األمر  رمضان؛  شهر 

الحرب الروسية أثرت على الجميع

●  سوق للخضراوات والفواكة في أجدابيا

●  سيدة وأعضاء من الحرس البلدي في سوق الخضراوات بأجدابيا 

ق
وا
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مع احتدام الحرب المدمرة في أوكرانيا، أدى األمر إلى 
بآثارها  الجميع  يشعر  الكلمات،  وصفها  عن  تعجز  معاناة 
البلد. وهي تلحق الضرر بعالم كان في  خارج حدود ذلك 
طريقه للخروج من جائحة كان لها أشد األثر على البلدان 
أسعار  أزمة  في  اآلثار  هذه  أشد  إحدى  وتتمثل  النامية. 
من  وغيره  القمح  توافر  بشأن  التساؤل  يثير  مما  الغذاء، 

ميسورة. بتكلفة  األساسية  الغذائية  المواد 
الحرب  وجهتها  التي  الضربة  تأثير  من  أحد  يقلل  وال 
التي تعد هشة بالفعل بسبب ما شهدته  الغذاء،  ألنظمة 
فيروس  تفشي  جراء  من  عامين  مدار  على  اضطراب  من 
»كورونا«، والتقلبات المناخية الحادة، وإجراءات تخفيض 
تفاقم  إلى  تؤدي  التي  المالية  والقيود  العملة،  قيمة 

األوضاع.
العالم  في  السنوية  القمح  مبيعات  ربع  من  أكثر  وألن 
ارتفاع  إلى  الحرب  أدت  فقد  وروسيا،  أوكرانيا  من  يأتي 
وأسعار  بل  القمح،  فقط  ليس  الغذاء،  أسعار  في  كبير 
الشعير والذرة وزيت الطعام من بين مواد غذائية أخرى 

البلدان. يصدرها هذان 
العالمية  الغذائية  المواد  أسعار  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
من  الحرب  اندالع  قبل  بالفعل  قريبة  كانت  والمحلية 
عالمة  األفق  في  وتلوح  اإلطالق.  على  مستوياتها  أعلى 
في  المقبلة  المواسم  محاصيل  بشأن  كبيرة  استفهام 
أسعار  في  الحادة  الزيادة  بسبب  العالم  أنحاء  جميع 

أيضًا. األسمدة 
فإن  القلق،  تثير  االتجاهات  هذه  أن  من  الرغم  على 
تثير  قد  حقيقة  إليكم  بالذعر.  الشعور  وقت  ليس  هذا 
والقمح  األرز  العالمية من  المخزونات  أن  دهشتكم، وهي 
ال   - العالم  في  غذائية  مواد  ثالث  أهم  وهي   - والذرة 

مخزونات  وتظل  مسبوق.  غير  نحو  على  مرتفعة  تزال 
الحرب،  من  تضررًا  األكثر  األولية  السلعة  وهو  القمح، 
المواد  أسعار  أزمة  إبان  مستوياتها  من  بكثير  أعلى 
أيضًا  التقديرات  2008. وتشير   - 2007 الغذائية في 
صادرات  أرباع  ثالثة  نحو  تسليم  بالفعل  تم  أنه  إلى 

القمح الروسي واألوكراني قبل اندالع الحرب.
إن نجاحنا في إدارة 
تطرأ  التي  التقلبات 
المواد  أسعار  على 
وشق  الغذائية 
الخروج  نحو  طريقنا 
األزمة  هذه  من 
يعتمد  الجديدة 
على  السياسات  على 

الوطني،  المستوى 
الصعيد  على  والتعاون 
الحظ،  ولسوء  العالمي. 

هذه ليست المرة األولى التي نواجه فيها أزمة غذائية.
الغذاء  أزمة  خالل  المستفادة  الدروس  أتذكر  إنني 
األصل  في  حدثت  التي   ،2008  -  2007 في  العالمية 
وعندما  النفط.  أسعار  وارتفاع  الجفاف  موجات  بسبب 
على  قيودًا  الغذائية  للمواد  المنتجة  البلدان  أكبر  فرضت 
الصادرات بسبب القلق على إمداداتها الغذائية المحلية، 
سوء  وزيادة  األسعار  في  الزيادات  تفاقم  إلى  ذلك  أدى 

التغذية، ال سيما لدى األطفال.
النقيض  على  نفسه.  الخطأ  نرتكب  أال  يجب  ثم،  ومن 
البلدان  حافظت  »كورونا«،  جائحة  بداية  في  ذلك،  من 
ظل  في  حتى  الغذائية  المواد  تجارة  حركة  تدفق  على 
الشحن  وعمليات  الموانئ  على عمل  اإلغالق  حاالت  تأثير 
في  التعاوني  السلوك  ذلك  ساعد  وقد  العمالة.  وتنقل 
الغذائية  المواد  توريد  سالسل  تعطل  حاالت  من  الحد 
بالفعل،  السيئ  الوضع  العالم وتجنب تفاقم  على مستوى 

البلدان. بالفائدة على جميع  عاد  وبالتالي 
وبناًء عليه، يجب أن نتخذ من هذه الشواهد والتجارب 
الفورية  االستجابة  بين  التوازن  لتحقيق  يرشدنا  دلياًل 
الطويل  الطريق  في  قدمًا  والمضي  األزمة  مواجهة  في 
يوفر  الصمود  على  قدرة  أكثر  غذاء  نظام  إلنشاء  والشاق 
فإنني  السياق،  هذا  وفي  الصدمات.  من  للناس  الحماية 
الدولي  والمجتمع  البلدان  على  يجب  أولويات  أربع  أرى 

فيها. النظر 
أواًل، الحفاظ على استمرار تدفق تجارة المواد الغذائية. 
وثانيًا، دعم المستهلكين واألسر األكثر تضررًا عن طريق 
شبكات األمان. فمن الضروري الحفاظ على استمرار برامج 
التي  األضرار  حدة  من  تخفف  التي  االجتماعية  الحماية 

تلحق بالمستهلكين، أو توسيع نطاق هذه البرامج.
تعد  بل  الغذائية،  المواد  توافر  على  يقتصر  ال  واألمر 
في  سيما  ال  قلق،  مصدر  تكلفتها  تحمل  على  القدرة 
السكان  ينفق  حيث  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  البلدان 
بالبلدان  مقارنة  الغذاء  على  دخلهم  من  أكبر  نسبة 

الدخل. مرتفعة 
قبل  اإلنفاق  خفض  إلى  بالفعل  الكثيرون  لجأ  وقد 
المواد  أسعار  وارتفاع  الدخل  انخفاض  بسبب  الحرب 
على  يجب  الموارد،  محدودة  بيئة  أي  وفي  الغذائية. 

الحكومات إعطاء األولوية لدعم األسر األكثر تضررًا.
المواد  مخزونات  تعد  فبينما  المزارعين،  دعم  ثالثًا، 
حماية  إلى  بحاجة  فإننا  اليوم،  كافية  العالمية  الغذائية 
منتجي  مساعدة  خالل  من  المقبل  الموسم  محصول 
المواد الغذائية على التعامل مع الزيادة الحادة في أسعار 
وقلة  األسمدة  تكاليف  ذلك  في  بما  اإلنتاج،  مستلزمات 

توافرها.
وهي  واألهم،  الرابعة  النقطة  إلى  األمر  هذا  ويقودني 
أن  يجب  العاجلة،  لالحتياجات  نستجيب  عندما  حتى  أنه 
قدرة  أكثر  تصبح  حتى  الغذاء  أنظمة  تغيير  على  نعمل 

الدائم. الغذائي والتغذوي  على الصمود وتحقيق األمن 

والشراكات  التنمية  سياسات  لشؤون  المنتدبة  المديرة   *
الدولي بالبنك 

المخزونات العالمية من األرز والقمح والذرة 
مرتفعة على نحو غير مسبوق.. ويجب الحفاظ 

على تدفق تجارة السلع الغذائية

مواجهة أزمة أسعار الغذاء

ماري بانغيستو *

نصف مليون طن.. كمية الغذاء املهدرة في ليبيا سنويا
 عدد املحتاجني إلى مساعدات إنسانية في ليبيا يصل إلى 800 ألف شخص

في  الطعام  تبذير  مستويات  من  الدولي  البنك  حذر 
كيلوغراما   75 نحو  إلى  الفرد  فيها حصة  التي وصل  ليبيا 
سنويا بإجمالي نصف مليون طن في العام، على الرغم من 
شكاوى أزمة غالء السلع، وندرة بعض المواد األساسية من 
أشهر  خالل  الوضع  تفاقم  من  دولية  وتحذيرات  األسواق، 

بسبب الحرب الروسية األوكرانية.
وال تختلف كثيرا نسب إهدار الطعام وسط الليبيين عما 
التخلص  يتم  ما  تقديرات  إن  إذ  جيرانها،  لدى  شائع  هو 
منه نحو 145 طنا و513 ألف كيلو غرام في السنة، حسبما 
أوضح تقرير للبنك الدولي في إحصاءات نشرها عن العام 

.2021
ويحدث ذلك بينما يعاني أغلبية الليبيين من اقتناء مواد 
الطعام  زيت  غرار  على  األسواق  في  مفقودة  استهالكية 
والطحين، وإن عُثر عليها فيتم شرائها بسعر أعلى بنسبة 

54 % مقارنة بالعام الماضي.
وفي تونس تصل تقديرات الهدر في األغذية إلى مليون 
إهدار  في  سنويا  الفرد  مساهمة  أما  سنويا.  أطنان  وستة 
الطعام فهي تصل إلى 76 كيلوغراما في ليبيا، و104 في 

اليمن، و100 في موريتانيا، بينما تتجاوز 90 كيلوغراما في 
كل من تونس والسودان والجزائر ومصر.

منطقة  في  الغذاء  مستوى  على  الخسائر  تقدر  وإجماال 
للفرد  كيلوغراما  بـ250  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
والزراعة،  األغذية  لمنظمة  تقرير  العام، حسب  في  الواحد 
وهو ما يمثل 50 مليار دوالر بالنسبة لجميع بلدان المنطقة 

سنويا.
اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  أن مكتب  المفارقات  ومن 
أبريل  لشهر  تقريره  في  كشف  المتحدة،  لألمم  التابع 
في  إنسانية  مساعدات  إلى  المحتاجين  عدد  أن   2022
 % 36 800 ألف شخص، وهو أقل بنسبة  ليبيا يصل إلى 
العام  في  محتاج  شخص  مليون   1.3 البالغ  عددهم  من 

.2021
وفي رأي منظمات حماية المستهلك فإن مواجهة هدر 
فضالت الطعام ومنع تأزم مشكلة ندرة الغذاء يتطلب سن 
بنوك  مثل  دول  عدة  في  إيجابي  صدى  لها  كان  مبادرات 
بنجاح.  تعمل  التي  وباكستان  ومصر  الهند  في  الطعام 
وصول  لضمان  دبي  في  النعمة«  »حفظ  أخرى  ومبادرة 
إلى  واألسر  اإلفطار  وحفالت  الفنادق  من  الطعام  فائض 

المحتاجين بدال عن إلقائه في مكب النفايات.

وكاالت- الوسط

●  داخل مصنع البولي إثيلين التابع لشركة رأس النوف للنفط والغاز

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أعلنت لجنة »حصر العاملين بالشركات المتعثرة« والمنسحبة، 
أن آخر موعد لتسلم ملفات تلك الشركات هو 17 أبريل، منوهة 
إلى أن من يتخلف عن الموعد المحدد يتحمل المسؤولية عن عدم 
اتخاذ إجراء حياله، وذلك في ظل السعي لتوفيق األوضاع اإلدارية 

للشركات المتعثرة والمنسحبة.
وقررت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
في 20 فبراير الماضي، بدء حصر جميع الشركات الوطنية المتعثرة، 

وعدد العاملين والقيم المالية التي دفعت والديون المستحقة.
وبعد ذلك، قال رئيس اللجنة العليا للشركات المتعثرة، البهلول 
عياد الحمروني، إن اللجنة خاطبت وزارة المالية بشأن صرف جميع 
مستحقات العاملين بالشركات المتعثرة، مع استمرار أزمتهم منذ 

سنوات.

إعالن آخر موعد لتسلم ملفات الشركات املتعثرة
أسعار جديدة للخضراوات في سرت

السعر بالدوالرنوع الخام

105.08برنت

100.87غرب تكساس

97.02دبي

100.08سلة أوبك

99.31خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     4/13/ 2022

صنع الله يدعو الشركات 
النفطية لترشيد اإلنفاق

النفط يتجاوز 100 دوالر بعد صدمة »أوبك«

اتجاه إللزام الجهات العامة 
بتشغيل 5% من ذوي اإلعاقة

ناقشت الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي تفعيل قانون 
العامة،  الوظيفية للجهات  5 % من ذوي اإلعاقة بالملكات  تشغيل 
ودراسة إمكانية تطبيق االتفاقية الدولية بشأن البطاقة اإللكترونية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة )منظومة التحول الرقمي(.
وناقش اجتماع في الهيئة تفعيل قانون تشغيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة في الجهات العامة، وتوفير قاعدة بيانات لهم، وإقامة دورات 
مكثفة للغة اإلشارة لمعلمي الفئات الخاصة بالتعليم العام، ودورات 

تأهيلية ومهنية لمدربي التأهيل المهني بمراكز الصم.
االجتماع ضم مدير إدارة األشخاص ذوي اإلعاقة بالهيئة، ومدير 
إدارة الفئات الخاصة بوزارة التعليم، وعضوًا من إدارة شؤون اإلعاقة 

بوزارة الشؤون االجتماعية ومسؤولين آخرين.
من  لجنة  تشكيل  في  اإلسراع  ضرورة  على  الحاضرون  واتفق 
الجهات الحاضرة، باإلضافة إلى مندوبين عن وزارة الخدمة المدنية 

وهيئة الرقابة اإلدارية لتنفيذ بنود االجتماع.

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع 
اهلل، رؤساء الشركات النفطية إلى ترشيد اإلنفاق وتقليل المصروفات 

وذلك بسبب قلة الميزانيات.
العمل في  ألقت بظاللها على  الميزانية  قلة  إن  اهلل  وقال صنع 
قطاع النفط ومخرجاته، مضيفًا أن »المرحلة الحالية تحتاج إلى ضبط 

النفس والمصاريف« وإنفاقها في األوجه المخصصة لها.
جاء ذلك خالل االجتماع الدوري الثاني للمؤسسة في العام 2022، 
لجان ومجالس  المالك ورؤساء وأعضاء  لجان  وذلك بحضور رؤساء 

إدارات الشركات والمعاهد النفطية، األحد الماضي.
ونوه إلى أن المؤسسة عملت على تشكيل لجان متابعة بعض 
القطاع، وفي صدد تشكيل لجان لشركات أخرى، في إطار  شركات 

تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
على  والتركيز  المشاريع  أولويات  تحديد  على ضرورة  كما شدد 
استمرار اإلنتاج وزيادته، والمحافظة على سالمة العمليات اإلنتاجية 
وإقفال  للمشاريع،  الفعلية  بالتكلفة  وااللتزام  بالقطاع،  والعاملين 
األهمية  وإعطائها  التدريب  مراكز  وتفعيل  الختامية،  الحسابات 

القصوى.
ودعا كذلك إلى إحالة التقارير للمؤسسة في وقت محدد، وإعداد 
خطة واضحة للمحافظة على معدالت اإلنتاج الحالية وزيادتها، إضافة 
إلى ضرورة عدم المساس بالهيكل التنظيمي للشركات دون إذن 

مسبق.
الشح  تداعيات  إلى  النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  أعضاء  وأشار 
القطاع،  مشاريع  وتنفيذ  الحقول  تطوير  على  وأثره  للقطاع  المالي 
النفط،  قطاع  تماسك  على  قوية  »رسالة  االجتماع  أن  معتبرين 
واستمراره في حفظ ثروات الليبيين بفضل وهمة عامليه وجهودهم، 

رغم الحرب الشرسة المعلنة عليه«.
فيما استعرض مديرو، ورؤساء لجان الشركات النفطية، المعوقات 
التي  الصعبة  والتحديات  مستهدفاتهم،  تحقيق  دون  تحول  التي 
شح  نتيجة  مشاريعهم  تعثر  على  مجملها  في  وتركزت  تواجههم، 

الميزانيات. 

●  جانب من االجتماع الدوري الثاني لمؤسسة النفط في العام 2022

●  منشآت نفطية في الواليات المتحدة

توصل رئيس الوزراء اإليطالي، ماريو دراغي، إلى اتفاق 
مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، لزيادة كميات الغاز 
التي تستوردها روما من البلد المغاربي؛ بهدف تقليص 
االعتماد على الغاز الروسي، في ظل سعي إيطاليا لالعتماد 
بشكل أكبر على شركاء بديلين عن موسكو، في مقدمتهم 

ليبيا وأذربيجان أيضا.
وأعلن وزير التحول البيئي اإليطالي، روبرتو شينغوالني، 
في 4 أبريل الجاري أن بالده ستبرم أولى صفقاتها للحصول 
محل  ليحل  آخرين،  وموردين  ليبيا  من  الغاز  مزيد  على 
حصول  متوقعا  المقبلة،  األسابيع  في  الروسية  التدفقات 
إيطاليا على عشرة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر 
العام،  الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا  خطوط األنابيب مع 

حسب وكالة »رويترز«.
ووصل دراغي إلى العاصمة الجزائرية اإلثنين الماضي 
واستقبله رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان، ووزير 
عرقاب،  محمد  الطاقة  ووزير  لعمامرة،  رمطان  الخارجية 
والمدير التنفيذي لشركة المحروقات »سوناطراك« توفيق 
حكار. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت »تلبية 
لدعوة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون في إطار تعزيز 

عالقات التعاون بين البلدين.

مباحثات على أعلى مستوى
على  »محادثات  تبون  مع  اإليطالي  الوزراء  رئيس  وأجرى 
انفراد«، قال على إثرها دراغي: »لقد وقعت حكومتانا إعالن 
نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، إضافة إلى 
االتفاق بين إيني )المجموعة اإليطالية( وسوناطراك لزيادة 

صادرات الغاز إلى إيطاليا«.
»إيني«  مع  وقعت  أنها  لـ»سوناطراك«  بيان  وأوضح 
الغاز  إنتاج  مشاريع  تطوير  وتيرة  تسريع  بغرض  اتفاقية 
الطبيعي )...( وزيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات 

المتاحة لخط أنبوب الغاز »ترانسمد«.

مستويات  بتحديد  للشركتين  االتفاقية  هذه  تسمح 
أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق، 
وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة 

بمراجعة األسعار، حسب البيان.

زيادة الكميات المستوردة
الغاز  كميات  في  اإلضافات  إن  »إيني«،  مجموعة  وقالت 
-2023 في  متر مكعب  مليارات   9 لتبلغ  تدريجيا  ستزيد 

الجزائر  مع  للعمل  مستعدة  إيطاليا  أن  مضيفة   ،2024
لتطوير الطاقات المتجددة واستغالل الهيدروجين األخضر، 
باإلضافة إلى مساٍع لتسريع االنتقال في مجال الطاقة وخلق 

فرص للتنمية والتوظيف.
قررت  ألوكرانيا،  روسيا  غزو  فور  أنه  إلى  دراغي  وأشار 
بالده التحرك بسرعة لتقليل االعتماد على الغاز الروسي، 
الهدف  لهذا  مهمة  استجابة  اليوم  »اتفاقات  معتبرا 
االستراتيجي«، معلنا عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري 

إلى إيطاليا في نهاية مايو.
التي  روسيا،  بعد  إليطاليا  للغاز  مزود  ثاني  والجزائر 
تشهد أزمة مع كل شركائها األوروبيين منذ غزوها أوكرانيا 
الذي  الغاز  من   %  95 نحو  إيطاليا  وتستورد  فبراير.  في 
تستهلكه، وهي من أكثر الدول األوروبية اعتمادا على الغاز 
الروسي بنحو 45 % من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر 

بنحو 30 %.
ودفعت الحرب في أوكرانيا وحزمة العقوبات االقتصادية 
ضد موسكو، إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث 

عن موارد أخرى، خاصة أن الغاز يمثل 42 % من استهالك 
البالد للطاقة.

قدرات غير مستغلة
حكار  توفيق  لـ»سوناطراك«،  التنفيذي  المدير  وأعلن 
أنابيب  خط  على  مستخدمة  غير  قدرة  »للمجموعة  أن 
ترانسميد« العابر لتونس والبحر المتوسط، والتي يمكن 
استخدامها »لزيادة اإلمدادات إلى السوق األوروبية«. وأكد 
أن أوروبا هي »السوق الطبيعية المفضلة« للجزائر التي 

تسهم حاليا بنسبة 11 % من وارداتها من الغاز.
األولى  الوجهة   ،2021 العام  خالل  إيطاليا،  وكانت 
مليار   6.4 قدره  إجمالي  بحجم  الجزائري  الغاز  لصادرات 
متر مكعب، أي بزيادة قدرها 109 % مقارنة بسنة 2020، 

بحسب وكالة األنباء الجزائرية.
بين  للمتوسط  العابر  الغاز  أنابيب  خط  إطالق  ومنذ 
البلدين في سنة 1981 تشغله المجموعتان »سوناطراك« 
و»إيني«، بطاقة تصدير تصل إلى 32 مليار متر مكعب من 
الغاز سنويا. وجرى تجديد عقد بيع الغاز بين البلدين في 
مايو 2019 لتزويد السوق اإليطالية لمدة ثماني سنوات 
حتى سنة 2027، إضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.

في  عطار،  عبدالمجيد  السابق،  الطاقة  وزير  وأوضح 
تصريح سابق لوكالة »فرانس برس«، أن »الجزائر تصدر 
نحو 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد«، مع القدرة 

على تصدير عشرة مليارات متر مكعب أخرى.
مجموعة  إدارة  له  سبق  الذي  عطار،  وأضاف 

»سوناطراك«، أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله 
وحدات  أن  العلم  مع  الطبيعي،  الغاز  ناقالت  خالل  من 
التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغاللها فقط بنسبة 

50 إلى 60 % من قدراتها، وفق قوله.
وحدها  تعوض  أن  يمكن  ال  الجزائر  فإن  ذلك،  ومع 
ولكن  عطار.  بحسب  الروسي  الغاز  إمداد  في  االنخفاض 
»على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون 
الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر«، مشيرا إلى ضرورة 
غير  الغاز  من  أساسا  تتكون  جديدة  احتياطات  تطوير 

التقليدية )الغاز الصخري(.

االعتماد على ليبيا
من  ليبيا  أن  ألماني  معهد  أكد  إيطاليا،  إلى  وإضافة 
من  برلين  يحرروا  أن  لهم  الممكن  البدالء  الموردين 
اعتمادها على الغاز الروسي لتغطية احتياجاتها من الطاقة.

الوطنية  الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزير  لكن 
ليبيا  قدرة  عن  الحديث  وصف  عون،  محمد  الموقتة، 
»بيع  بمثابة  الطاقة،  من  باحتياجاتها  أوروبا  مد  على 
األوهام«، باعتباره »غير واقعي«، موضحا أن قدرة ليبيا 
الدولية  السوق  تحتاجها  التي  بالكميات  التصدير  على 
والغازية  النفطية  الحقول  من  عدد  بتطوير  مرهون 
المكتشفة منذ فترة. وأشار إلى أن تطوير هذه الحقول 
يستغرق مدة زمنية تتراوح من ثالث إلى خمس سنوات، 
فنية  وهياكل  وفرقا  ضخمة،  مالية  استثمارات  ويتطلب 

وإدارية مدربة.
ما  بين  عون  قارن  تحديدا،  الغاز  إمدادات  وبخصوص 
تنتجه ليبيا واالحتياجات األوروبية لتعويض النفط والغاز 
الروسي، الفتا إلى أن ليبيا تنتج حاليا ما يقرب من 2.5 مليار 
قدم مكعبة غاز، يتم استهالك أغلبها داخل السوق المحلية، 

ال سيما لتغذية محطات الكهرباء.
وأضاف أن ليبيا تصدر أقل من 2.5 مليون قدم مكعب 
بين  الصراع  استمر  لو  لكن  البحري،  الخط  عبر  إليطاليا 
ثالثة  بين  ما  األخيرة  فستحتاج  األوروبية  والدول  روسيا 

وأربعة مليارات قدم مكعبة.

الشركة الليبية المستوردة: لم 
تصل إلينا أي من األنواع المثار 

جدل حولها

تكليف مركز الرقابة على 
األغذية منع منتجات الشركة 

اإليطالية بشكل كامل

حددت بلدية سرت أسعارًا جديدة للخضراوات، 
المجلس  ديوان  وكيل  بين  مناقشات  عقب 
البلدي خميس محمد، ورئيس فرع جهاز الحرس 
االقتصاد  ومراقب  أمبية،  جمعة  العميد  البلدي 

بالبلدية حسن عون اهلل.
ضباط  من  عدد  األسعار  تحديد  في  وشارك 
صف الحرس البلدي سرت وتجار الجملة بالسوق 
العامة، وتناقش المجتمعون حول ارتفاع األسعار 

المفاجئ داخل سوق سرت، وسبل مواجهة هذا 
االرتفاع دون التأثير على التجار أو المستهلكين 

بشكل كبير.
واألسعار جاءت كاآلتي: البطاطا 3 كلغم بـ10 
دنانير، والطماطم 3 كلغم بـ10 دنانير، والفلفل 
 10 والكوسة  الواحد،  للكيلو  دينار  بـ6.5  الحار 
للكمية  دنانير   10 والخيار  كلغم،  لـ3  دنانير 

ذاتها، والباذنجان نفس السعر أيضًا.

وكاالت- الوسط

أدت لتسمم أطفال ومنعتها دول عربية عديدة..

ليبيا تشارك في التحرك العاملي ضد شوكوالتة »كيندر« املضرة بالصحة
»الطعم الفريد، لحشوة من الكريمة بالحليب، يعشقها 
به  تروج  الذي  اإلعالنات  من  النوع  هذا  بات  األطفال«.. 
منع  بعد  المحظور  حكم  في  لمنتجاتها  »كيندر«  شركة 
تداول تلك السلعة في عدد من الدول األوروبية والعربية 
احتواء بعض منتجاتها على  ليبيا، وذلك بعد ثبوت  آخرها 

مواد ضارة بالصحة.
ووجه وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة، محمد الحويج، خطابًا إلى مدير عام مركز الرقابة 
البلدي،  الحرس  جهاز  ورئيس  واألدوية،  األغذية  على 
السبت، التخاذ اإلجراءات الالزمة في التعامل مع هذا النوع 
من الشوكوالتة »بعد أنباء عن احتمال وجود مواد بكتيرية 

ضارة بها«.
معلومات  تداول  إلى  السبت،  الصادر  الخطاب،  وأشار 
عن قيام عدد من الدول بالتحفظ على منتجات هذا النوع 
بكتيريا  لوجود  األسواق،  من  وسحبه  الشوكوالتة  من 
السالمونيال الضارة، مشددًا على ضروة اتخاذ الالزم تحسبًا 

ألية احتماالت.

الضرر يشمل أنواع محددة
المواد  الستيراد  »المتين«  شركة  أصدرت  ذلك،  بعد 
في  »فيريرو«  شركة  لمنتجات  المعتمد  الموزع  الغذائية، 
بأنواع  يتعلق  المنتجات  سحب  إن  فيه  قالت  بيانًا  ليبيا 
بهدف  وجاء  البيضاء«،  »كيندر  شوكوالتة  من  محدودة 

الحفاظ على الصحة العامة.
»كيندر«  شوكوالتة  من  أنواع  أربعة  الشركة  وخصت 
جرى سحبها لـ»أسباب تتعلق بمشكلة في التصنيع«، وهي: 
 kiderصالحية يوليو وأكتوبر 2022، و kinder surprise«
schoko bons صالحية نهاية أبريل ونهاية أغسطس، و
و وأغسطس،  أبريل  نهاية  صالحية   kinder mini eggs

kinder happy moments b kinder mix صالحية نهاية 
أغسطس المقبل.

وأوضحت أن هذه األصناف المذكورة في التقرير ليست 
أنها  التي استوردتها نهائيًا، مشددة على  ضمن األصناف 
»لم تستورد أي منتج من فيريرو من بلجيكا«، ذلك الفرع 

الذي تسبب في أزمة عالميًا بسبب منتجاته.

المنع بيد مركز رقابة األغذية
وردت وزارة االقتصاد والتجارة على هذا البيان بالتأكيد 
اتخاذ  المخول  هو  األغذية  على  الرقابة  مركز  أن  على 
اإلجراءات القانونية، كما أنه مخول قانونًا بسحب العينات 

وإجراء التحاليل الالزمة.
واألردن  السعودية  منها  عربية  دول  عدة  ومنعت 
في  تسببت  أن  بعد  »كيندر«  شيكوالتة  وعمان،  والكويت 
أزمة صحية في بريطانيا وفرنسا، ونتج عن تناولها تسمم 

غذائي ووفاة أطفال.

الشركة تعترف
بدورها، أصدرت مجموعة المواد الغذائية »فيريرو« بيانًا، 
الجمعة الماضي، تقر فيه بوجود »ثغرات داخلية«. كما أوقفت 
عمل مصنع تابع لها ينتج شوكوالتة »كيندر« في بلجيكا، إثر 

االشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيال.
لهذه  بشدة  »تأسف  إنها  اإليطالية  المجموعة  وقالت 
المستهلكين  لجميع  بـ»االعتذار  متقدمة  القضية«، 
والشركاء التجاريين«. وقبل ذلك، قررت وكالة سالمة الغذاء 
»كيندر«،  شوكوالتة  مصنع  في  العمل  وقف  البلجيكية 
»معلومات  بتقديم  العمالقة  اإليطالية  المجموعة  متهمة 
عدة،  أسابيع  »منذ  البلجيكية:  الهيئة  وقالت  منقوصة«. 
رصدت أكثر من مئة إصابة بالسالمونيال في أوروبا«، الفتة 
إلى تحديد رابط نهاية الشهر الفائت بين هذه اإلصابات 

ومنتجات من مصنع »فيريرو« في مدينة أرلون البلجيكية.
التحقيقات »وإثر مالحظات سجلت في  أنه بعد  وأضافت 
الساعات األخيرة أظهرت أن فيريرو قدمت معلومات منقوصة، 
الممنوح لمصنع  الترخيص  إلى سحب  الهيئة  ولذلك تعمد 
بسحب  أمراً  الهيئة  وجهت  كما  أرلون«.  في  فيريرو  إنتاج 
من  المذكور  المصنع  في  المصنوعة  »كيندر«  منتجات  كل 
األسواق. وأوضحت في بيان أن هذا السحب الشامل يشمل 
 Kinder+و  +Kinder Surprise+ نوع  من  المنتجات  كل 
Schoko-+و +Kinder Mini Eggs+و +Surprise Maxi
bons+، بصرف النظر عن مجموعات المنتجات أو تاريخ انتهاء 

صالحيتها.
منتجات  الماضية  األيام  في  اإليطالية  الشركة  وسحبت 
أوروبية  دول  أسواق  في  موجودة  »كيندر«  لشوكوالتة 
عدة )فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا والسويد 

وهولندا(، وأيضًا في الواليات المتحدة.

●   أحد منتجات شركة كيندر

قفز خام برنت القياسي بأكثر من 4.5 دوالر للبرميل بارتفاع في 
حدود 5 %، إذ جرى تداوله عند مستوى 103 دوالرات للبرميل في 

أسواق الثالثاء الماضي.
وزادت أسعار الخام األميركي الخفيف خالل تعامالت اليوم ذاته 
بأكثر من 4 دوالرات أو ما يعادل 4.3 % وصوال إلى مستويات قرب 
أسواق  لرصد   »investing« موقع  حسب  للبرميل،  دوالر  الـ98.5 

المال والسلع.
التذبذب  وخالل األيام الماضية ضربت أسعار النفط موجة من 
الدول  الماضي  األسبوع  نهاية  أعلنته  بما  تأثرا  الحاد،  والتراجع 
األعضاء في وكالة الطاقة الدولية، بما في ذلك الواليات المتحدة، 
المخزون  من  برميل  مليون   240 حوالي  لسحب  خطة  بشأن 

االستراتيجي خالل األشهر الستة المقبلة.
قالت  حين  »أوبك«  منظمة  بصدمة  تأثرا  األسعار  قفزة  وتأتي 
المحتملة  المفقودة  الكميات  استبدال  المتعذر  من  سيكون  إنه 
من إمدادات النفط الروسي، مع استمرار مناقشة االتحاد األوروبي 

إلمكانية فرض عقوبات ضد الخام الروسي.
الحالية  العقوبات  أن  األوروبي  االتحاد  »أوبك«  وأبلغت 
أسوأ صدمات  واحدة من  في  تتسبب  قد  روسيا  والمستقبلية ضد 
المعروض في سوق النفط على اإلطالق. وأكد األمين العام لمنظمة 
»أوبك« محمد باركيندو تلك التوقعات خالل اجتماع اإلثنين الماضي 

مع مسؤولين باالتحاد األوروبي.
ويشهد االتحاد األوروبي خالفا بين أعضائه حول ما إذا كان يمكن 
فرض عقوبات ضد روسيا تشمل قطاع النفط والغاز، مع اعتماد دول 

االتحاد بشكل كبير على الطاقة الروسية لسد احتياجاتها.

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

السنة السابعة
العدد 334 13 رمضان 1443 هـ

14 أبريل 2022 م اخلميس

وكاالت- الوسط

الجزائر تقطف ثمار حاجة إيطاليا للغاز.. فهل تتحرك ليبيا؟
السوق الدولية تحتاج لتدفقات أعلى..

 »إيني« و»سوناطراك« توقعان اتفاقية مشتركة
على هامش زيارة دراغي للجزائر

 عون: أقل من 2.5 مليون قدم مكعبة تصدرها ليبيا 
إليطاليا.. والزيادة تتطلب تطوير الحقول



رأي

ارتكاسة الحداثة.. الرسم نموذجًا
أحمد الغماري

محاولة في »االستراتيجية 
العشرية«

رافدعلي
الدوام. المثقف.. شخص ناضج على 

من  ألحد  اللحظات  من  لحظة  أية  في  اليتوفر  قد  العبارة،  بصريح  »النضج«،  هذا  إن 
بجدية  األمور  يتناول  الذي  المثقف  المتصل..  واالطالع  الثقافة  الواسع  فالمثقف  الناس، 
المدى -  المكانة ويظل - على طول  الذي يحوز تلك  ويقلب جميع األشياء على رأسها، هو 
الملتهبة  اإلنسانية  ومضاته  يمنح  الذي  العطاء  ونضج  العقل  ونضج  التجربة  بنضج  متميزًا 

دون بخل
أجل، إن المثقف الناضج يحوز ذلك وحده!

بحياة  المتعلقة  واألمور  القضايا  على  العميق  واطالعه  الواسعة  بثقافته  عمومًا  والمثقف 
نفع،  أيما  بهما  يحقق  لم  إذا  أثرًا،  بواسطتهما  يترك  لم  إذا  والوطن..  والمجتمع  اإلنسان 
بهما  يخُط  لم  إذا  النور،  نحو  للحياة  وطريقًا  الجدار  في  ثغرة  خاللهما  من  يفتح  لم  إذا 
تحت  »ال شيء  ويغدو  منه«  ترجى  »الفائدة  عندئذٍ  فإنه  البعيد  الدرب  في  نشطة  خطوات 

الضوء«.
بعينه سواء  الموت  مثل  ويبقى  مادة محنطة  أية  يشابه  ثانية،  العبارة  هنا، وبصريح  إنه 

بسواء.. ال فرق.
الساكن  وحركوا  بثقافاتهم،  زاهرة  حياة  خلقوا  المنطقة  طول  على  كثيرين  هناك  إن 
نتائج  وحققوا  وناضجًا،  فاضاًل  إنسانيًا  منحًا  أفق  وسعة  برحابة صدر  منها  ومنحوا  والراكد، 
يبتعدوا  ولم  معه  وتفاعلوا  بهم  يحيط  ما  أدركوا  الذين  حقًا  المثقفون  هم  أعني  نبيلة. 
المنح  بذلك  نفسه  الوقت  في  يفخروا  ولم  بالغًا،  تأثيرًا  فيه  وأثروا  خالله  وتحركوا  عنه، 
تبارحنا،  ولم  عندنا  وقفت  وعرضها  بطولها  الثقافة  إن  يقولوا  لم  يتبجحوا،  لم  والعطاء. 
فعل  وباستطاعتنا  شيء،  كل  ونمثل  شيء،  كل  نحن  أو  بعدنا.  أو  قبلنا  أحد  هناك  وليس 
كل شيء وبنتاج ثقافتنا. إنهم لم يفعلوا هذا قط وداوموا صنيعهم بال ثناء، وأدركوا، عن 

وجه حق، أن الثقافة بالدرجة األولى وظيفة خطيرة وتواصل ال ينقطع مع اآلخرين.
طيلة  إليهم  يشار  لكي  إال  يطلعوا  ولم  يقرؤوا  لم  جدًا،  كثيرين  كثيرين،  هناك  وإن 
»قراء  وإنهم  مثقفون،  إنهم  وقت:  كل  في  عنهم  ويقال  والتصفيق،  بالمديح  الزمن 
الخياط،  سم  في  الجمل  يولجوا  أن  بأسره..  العالم  مشاكل  يحلوا  أن  يستطيعون  جيدون« 

بالهلع. غيرهم  ويصيب 
المكررة  المجوفة  وأحاديثهم  أعناقهم  بربطات  يفتخرون  كذلك،  والحال  ظلوا،  لقد 
فكر  من  لديهم  بما  الصحف..  أنهر  وفي  الشاشات  وعلى  المناسبات  في  الظهور  وحب 
لكن  الغير،  على  األستاذية  أو  الوصاية  دور  يلعب  أن  يريد  وممل،  ومعاد  مكرر  مثقوب 
من  الجيد  يعرف  الذي  الحقيقي  بالواقع  اصطدموا  أحد.  على  تنطِل  ولم  انكشفت  لعبتهم 
التقدم خطوات صحيحة  عجزوا عن  وانغالق..  تحجر  لما صاحبهم من  وفقًا  وعجزوا  الرديء 

إلى األمام.
في  المنطلقة  القافلة  مسير  يزعج  لحداء  صدى  مجرد  أولئك  بهم،  الدنيا  تمتلئ  أولئك 

حرارة وشوق نحو الحياة.. ونحو الشمس ونحو اإلنسان.
السرعة،  وجه  على  ويحنطوا  يموتوا  أن  يتعين  عرجاء  نخبًا  يمثلون  الذين  أولئك 
والسأم  للوقت  تمضية  عليها  نتفرج  التحف..  بقية  مثل  التاريخ  متاحف  في  ويوضعوا 

! الكافر 

سالم الكبتي

األميركي  الخارجية  وزير  تغريدة  تظل 
نشرها  التي  تويتر  على  بلينكن  أنتوني 
الشهر  نهاية  القصيرة،  ــه  ــارت زي بعد 
األشياء  مــن  الجزائر  للجارة  الماضي، 
أسماه  مــا  على  تنصب  إذ  الــغــامــضــة؛ 
الصراعات  لمنع  العشرية  »االستراتيجية 
كتصريح  فالتغريدة،  االستقرار«.  وتعزيز 
تكشف  لم  ألنها  مفهومة،  غير  سياسي، 
سياسيًا  موقفًا  توضح  أو  تفاصيل،  عن 
الليبي  المشهد  صراعات  حيال  لواشنطن 
جاءت  التغريدة  وأن  خصوصًا  ــوده،  ورك
على  وتبعاتها  األوكرانية  الحرب  ظل  في 
األوروبــي  االتحاد  وبحث  الطاقة،  قضية 
عن  تغنيه  للطاقة  جديدة  مصادر  عن 

الروسي. الغاز 
والسفير  لليبيا  األميركي  المبعوث 
في  نــورالنــد،  ريتشارد  لديها،  المعتمد 
العشرية«،  بـ»االستراتيجية  المرحب  بيانه 
الغامض  عن  تكشف  بتفصيلة  يــأت  لم 
أشار  لكنه  بلينكن،  رئيسه  تغريدة  في 
بجعل  األميركية  الــرعــايــة  أهمية  ــى  إل
األميركية  السياسة  مجاالت  في  ليبيا 
في  واشنطن  باستراتيجيات  ربطها  عبر 
بعضها،  عن  ومتباعدة  مختلفة  جغرافيات 
أفريقيا  وساحل  والموزمبيق  كهايتي 
وكأن  »بابوا«،  الجديدة  وغينيا  الغربي 
االستراتيجي  العمق  والصحراء،  الساحل 
أمنية  أولوية  ذات  ليست  وجوارها،  لليبيا 

وسياسية!.
ال شك في أن تغريدة بلينكن بعد زيارة 
اهتمام  حولت  قد  للجزائر  ساعات  الـــ6 
الزيارة  أن  إلى  الليبي  للشأن  المراقب 
ألنصاره  كقضية  الطاقة  موضوع  تتجاوز 
الجزائر  رفض  بعد  خصوصًا  ــا،  أوروب في 
عبر  المار  ميدغاز،  الغاز  خط  عقد  تمديد 
األخير  التصعيد  بسبب  إلسبانيا  المغرب 
قضية  بخصوص  الثالثة  العواصم  بين 
إنرجي،  توتال  فالمتنافسان  البوليساريو. 
مع  اتصاالتهما  من  كثفتا  اإليطالية  وإيني 
السوناتراك  رئيس  حكار  توفيق  من  كل 
رئيس  اهلل  صنع  ومصطفى  الجزائرية، 
ليبيا،  فــي  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
لوضع  االجتماعات  هذه  عن  تمخض  وما 
تأمين  ألجل  قريبة  عمل  ومشاريع  خطط 
على  المقبل  الشتاء  مطلع  ألوروبا  الطاقة 
التقنية  المشاكل  رغــم  تقدير،  أقصى 

في  غاية  مــقــااًل  تــصــادف  أن  الــنــادر  مــن 
مسألة  إلــى  يتطرق  ليبي  لكاتب  األهمية 
في  وانحصاره  الحداثي  المشروع  انتكاس 
ظاهرة  إلى  بالبنان  ويشير  الليبية،  الثقافة 
الشعراء  من  الشباب  بين  تتفشى  ــدأت  ب
األخيرة  اآلونة  في  دأبوا  الذين  والرسامين 
إلى  بالعودة  اإلبداعي  إنتاجهم  نسج  على 
مباشر  غير  تأثير  ظل  في  الكالسيكي،  التراث 
الحياة  في  السلفي  الوهابي  المذهب  لتيار 

العامة.
الــمــقــال  فــي  بــالــمــجــمــل  ورد  مــا  ــذا  هـ
عمر  والقاص  الكاتب  نشره  الذي  المقتضب 
تحت  الوسط«  »بوابة  موقع  في  هنا  الككلي 
الشعر  في  الماضي  إلــى  »الــعــودة  عنوان 
قضية  طرح  على  أشكره  والــذي  والرسم«* 
على  األمد،  طويل  سلبي،  تأثير  لها  سيكون 
ما  ليبيا،  في  والفني  األدبــي  اإلنتاج  تطور 
 - المنوال  هذا  على  استمر  ما  إذ   - سيؤدي 
والمناشط  المحافل  عن  وغيابه  عزلته  إلى 
الجادة  الدولية  سيما  ال  العربية،  الثقافية 

مستقباًل. منها 
مقال  في  جاء  ما  على  أضيفه  أن  أود  ما 
غياب  على  سينصب  الككلي،  عمر  الكاتب 
مما  أكثر  الرسم  مجال  في  الحداثة  مشروع 
وسأحاول  الشعر،  كتابة  مجال  في  عليه  هو 
في  اليوم  تسبب  مهم  تاريخي  جانب  إضاءة 
عالوة  بالحداثة،  األخــذ  عن  الشباب  عــزوف 
الكاتب  رأى  الذي  السلفي  المذهب  تأثير  على 
في   - الشكل  على  اقتصر  أنه  الككلي  عمر 
المضامين.  إلى  يمتد  ولم   - والرسم  الشعر 
في  يكمن  التاريخي  السبب  أن  اعتقادي،  في 
فنانون  عنها  عبر  التي  الضمنية  المعارضة 
وال  الغربية  بالكليات  يلتحقوا  لم  ليبيون 
إنتاج  وانــتــقــدوا  الــفــن،  لــدراســة  الشرقية 
بمناخات  وتــأثــروا  ــوا  درس الذين  زمالئهم 
فعل  ردة  وكانت  الغربية.  والحداثة  الفن 
التجؤوا  أن  المعارضين  الفنانين  أولئك 
وال  بمضامينه،  )العفوي(  الفطري  الفن  إلى 
إلى  وال  األكاديمية  المقاييس  إلى  يخضع 

ليبيا  فى  الطاقة  مؤسستا  تواجهها  التي 
والجزائر.

العشرية...  »االستراتيجية  غموض  أمام 
كان  الصمود«.  على  القدرة  بناء  ألجــل 
الكشف  في  واضــحــًا  الجزائري  الرئيس 
استمرار  من  ضيقه  عن  بلينكن  لضيفه 
يخف  ــم  ول وفــوضــاهــا،  الليبية  ــة  األزمـ
بيان  من  يفهم  ما  بحسب  اشــمــئــزازه- 
أرباب  من  الجزائري-،  الرئاسي  القصر 
ينجحوا  لــم  بكونهم  الليبي  المشهد 
الجزائر،  إن  بل  بعد،  انتخابات  إجراء  في 
عند  مسبوق  غير  بشكل  ــادرت  ب الحــقــًا، 
الليبية  الخارجية  لــوزيــرة  استضافتها 
استعدادها  عن  باإلعالن  المنقوش،  نجالء 
مع  تماشيًا  الليبية،  االنتخابات  لتنظيم 
من  بناؤها  يمكن  »ليبيا  أن  الجزائر  فكرة 

االنتخابات«. إجراء  جديد بشرط 
يخولها  دستورها  صــار  التي  الجزائر 
خارج حدودها،  الى  قواتها  »إرسال«  اليوم 
في  انخرطت  التي  ــدول  ال أولــى  وتعتبر 
انــدالع  منذ  ليبيا  مــع  الــحــدود  عسكرة 
ألف   50« نشر  عبر  بــالــبــالد،  الفوضى 
فى  الوحيشي  علي  يــرى  كما  عسكري« 
الجزائرية  الدبلوماسية  دور  حول  دراسته 
»مجلة  الراهنة  الليبية  ــة  األزم حل  فى 
 ،»5 عدد  والسياسية  القانونية  الدراسات 
الداخل  تأزم  تداعيات  تعاني  كجارة  تظل 
الــطــوارق،  قضية  على  وأبــعــاده  الليبي 
فطوارق  لحظة،  أي  في  لالنفجار  والقابلة 
وتمتراست  وجانت  الهقار  في  الجزائر 
مالي  فــي  بــالــطــوارق  مرتبطون  وادرار 
الممر  قضية  جانب  إلــى  ازواد،  وحركة 
والنيجر،  ليبيا  وبين  بينها  ــحــدودي  ال
الذي  السلفادور،  بممر  شعبيًا  والمعروف 
ــاب،  واإلره التهريب  شبكات  تستخدمه 
في  الحدود،  مراقبة  كلفة  من  يزيد  مما 
الشريط  ليبية على طول  نجاعة  ظل غياب 
إال  لـ1000كلم2.  يصل  الذي  الحدودي 
التدخل  على عدم  تزال تصر  ال  الجزائر  أن 
األمنية  فعقيدتها  الليبي،  الشأن  فى 
في  الدستوري  التعديل  رغم  تتبدل،  لم 
إرسال  بجواز  المتعلق  و95   31 المادتين 
ويعزز  حــدودهــا،  خــارج  لقواتها  الجزائر 
في  رغبتهم  بعدم  جدليتهم  الجزائريون 
التعديل  بــأن  الغير  شئون  في  التدخل 
فهو  لتحققه،  الشروط  صارم  الدستوري 

والمعاصر.  الحديث  الفن  تيارات  تنظيرات 
معارضة  مع  تماشيًا  المعارضة  هذه  جاءت 
)الحديث(  الغربي  الفن  في  رأت  أوسع  عربية 
في  فنانوها  ــدأ  وب هويتها.  يمثل  ال  ــه  أن
تمثل  - عن هوية تشكيلية  وبتشنج   - البحث 
سمي  فيما  إال  ينجحوا  ولم  العربية،  الهوية 
التي  )الحروفية(1  الــواحــد  البعد  بجماعة 
لها  وكان  الغربية  التجريدية  رحم  من  وُلدت 

العربية. الدول  حواريوها في باقي 
الرواد  الليبيون  الفنانون  يسافر  أن  قبل 
منتصف  الغربية  الكليات  في  الفن  لدراسة 
كانوا  المنصرم  القرن  من  الخمسينات  عقد 
وبتقنية  كالسيكية  بواقعية  لوحات  يرسمون 
عادوا  أن  وبعد  بسيطة،  تراثية  ومضامين 
الذي  التشكيلية،  الهوية  بسؤال  اصطدموا 
وفشلوا  ارتبكوا  ولذا  الحداثة.  أنساهم سؤال 
وفي  )المحلية(  التشكيلية  الهوية  تحقيق  في 

وتطويرها. الحداثة  تلبية شروط 
من  األحــيــاء  الفنانين  جــل  توقف  الــيــوم 
العطاء  عن   - عــدة  محاوالت  بعد   - الــرواد 
التي  التشكيلية،  الساحة  من  وانسحبوا  الفني 
والفكري  العملي  التنظيم  من  خاوية  أضحت 
الرسم  عــودة  أمــام  الباب  فتح  ما  المحكم، 
لم  الذين  الشباب،  لدى  الكالسيكي  الواقعي 
حداثويًا  تشكيليًا  مشروعًا  أمامهم  يجدوا 
أجدادهم  كان  كما  وباتوا  واضحًا،  وفكريًا 
تصور  لوحات  يرسمون  الــرواد  الفنانين  من 
التراث والمشاهد القديمة، أبعد ما تكون عن 
الواقع،  أرض  على  يجري  وعما  العصر  قضايا 
يتخاطبون  العالم  دول  في  أقرانهم  بينما 
الجديدة  الواقعية  منها  عدة،  بصرية  بلغات 
اللوحة  إطــار  عن  تخرج  وأخــرى  والمعاصرة، 
التقنيات  فضاء  إلــى  التقليدية  المسندية 
يقع  أن  يمكن  ما  كل  باستخدام  المعاصرة، 
تحت يد الفنان ليصبح وسيلته إليصال أفكاره 

ورؤيته في قضايا العصر.
الحداثة  ألفــكــار  الــمــعــارضــة  أدت  إذن 
ال  غربيًا  فكريًا  منتجًا  باعتبارها  التشكيلية 
بـ»الفن  عليه  اصطلح  ما  إلى  بصلة  يمت 

في  المشاركة  إطار  »في  يكون  أن  يتطلب 
و»تحت  السالم«،  واستعادة  عمليات حفظ 
األفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم  مظلة 
جانب  ــى  إل العربية«،  الـــدول  وجامعة 
فالجزائر  البرلمانية«،  »المصادقة  شرط 
العسكرية  العقيدة  أن  تؤكد  ــزال  ت ال 
نحو  تتجه  إنها  بــل  تتغير،  لــم  للدولة 
بحسب  العسكرية«،  المؤسسة  »دمقرطة 
وزارة  عــن  تــصــدر  الــتــي  الجيش  مجلة 
 »2020 يونيو  »عــدد  الجزائرية  الدفاع 
التعديل  مــن  الــواقــعــي  الباعث  أن  إال 
قوات  بإرسال  المتعلق  الجزائري  الدستور 
الدولة  كشف  بباعث  كان  للخارج  عسكرية 
عن  العسكرية  ومؤسستها  الجزائرية 
طرابلس،  على  حفتر  هجوم  إبان  أنيابها 
لوال  لينفذه  كان  ما  أنه  يعتقد  ــذي  »وال
السياسية  باألزمة  داخليًا  الجزائر  انشغال 
بوتفليقة... الرئيس  استقالة  خلقتها  التي 
الشعبي«.  فبراير   22 حراك  ضغط  تحت 
الموقف  األكاديمية:  الــدراســة  بحسب 
التغيير  بين  الليبية:  األزمة  من  الجزائري 
العربي  المركز  عن  الصادر  واالستمرارية 
يوليو  الــســيــاســات.  ودراســـة  لــأبــحــاث 

.2020
على  المفتوحة  بلينكن  تغريدة  مــع 
»استراتيجية  ضمن  عديدة  احتماالت 
تمامًا،  مستوعبة  غير  تــزال  ال  عشرية« 
لتنظيم  استعدادها  الجزائر  إعالن  وأمام 
األزمة  لحلحة  كخطوة  الليبية  االنتخابات 
يصعب  فيها،  الجمود  حالة  لكسر  سياسيًا 
ستتدخل  الجزائر  أن  بفكرة  القبول  بمكان 
بفكرة  للدفع  أميركية،  وبمباركة  بالقوة، 
بليبيا  الفوضى  صفحة  لطي  االنتخابات 
الجزائر  فدخول  المنطقة.  على  وتبعاتها 
الــداعــم  بــالــروس،  سيصطدم  لليبيا 
والشريك  الــبــالد،  بشرق  لحفتر  األول 
عقود.  مدى  على  للجزائر  االستراتيجي 
أن  المحتمل  من  أنه  القضية  في  يظل 
تغريدته  في  بلينكن  قصده  ما  كل  يكون 
وقالقلها،  بأزمتها  ليبيا،  إضافة  مجرد  هو 
ضمن  »الهشة«  الدول  تلك  مجموع  إلى 
لحلحلة  واشنطن  مساعي  استراتيجية 
ووفق  واقعيتها،  وفق  حلحلته  يمكن  ما 
الليبي  المشهد  ساسة  إرادة  توفر  مدى 
العامرة  المنطقة  أقطاب  على  المتوزعون 

عواصمها. بين  والتنافس  بالتناقضات 

مصطلح  وهو  الحديث«2  العربي  التشكيلي 
فنية  مرجعية  ــى  إل يستند  ال  »عــاطــفــي« 
أرض  على  فكرية  أسس  إلى  وال  مشتركة، 
الليبي  الفني  المشهد  جعل  إلــى  الــواقــع، 
الجديد  الجيل  ينزع  ومشوشًا،  مرتبكًا  يظهر 
األحوال  أحسن  في  أو  الكالسيكية  نحو  فيه 
السبل  أحد  أن  أعتقد  الحداثة.  بدايات  نحو 
في  الماضوية  إلى  العودة  مأزق  من  للخروج 
القبول  في  يكمن  األقل،  على  الرسم  مجال 
معها،  والتعامل  الغربية  الحداثة  بأفكار 
عبر  عفويًا  تتشكل  الهوية  مسألة  ــرك  وت
لن  لكن  والثقافية،  االجتماعية  التفاعالت 
رعاية  ثمة  تكن  لم  ما  ذلك،  تحقيق  يتسنى 
الشباب  فنون  تبرز  ومــعــارض  وصالونات 

وأفكارهم. ورؤاهم 
هوامش.

في  الماضي  إلى  »العودة  المقال  *نشر 
القاسم  أبو  عمر  للكاتب  والرسم«  الشعر 
هذا  الموافق2022-4-3،  األحد  يوم  الككلي 
http://alwasat.ly/ اإللكتروني:  رابطه 

news/opinions/354533?author=1
في  ظهر  فني  مصطلح  الحروفية،   -)1(
جماعة  وانبثق عن  تقريبًا   1970 العراق سنة 
العراقي  الرسام  أسسها  التي  الواحد  البعد 
الحروفية  وترتكز  سعيد،  آل  حسن  شاكر 
اللوحة  فضاء  في  العربي  الحرف  إدماج  على 
صورة  ذلك  عن  لينتج  )التجريدية(  الزيتية 
الرسم  فــن  فــي  ســائــد  هــو  عما  مختلفة 

والتصوير من تجارب حديثة في الغرب.
الحديث،  العربي  التشكيلي  الفن   -)2(
الرسم  فــن  على  يطلق  غامض  مصطلح 
وسائل  من  غيرها  وعلى  بالصباغة  والتصوير 
العربية.  البلدان  في  الحديثة  الفني  التعبير 
المجال  هــذا  فــي  الــصــادرة  الكتب  وتــرجــع 
ويقصد  المنصرم.  القرن  بداية  إلى  ظهوره 
دول  في  الفن  المصطلح  بهذا  الغالب  في 
ومصر  الــعــراق  السيما  العربي،  المشرق 
أكثر مما  الخليج،  وأخيرًا دول  ولبنان وسورية 

المغاربية. الدول  به  يقصد 

املبعوث األميركي 
لليبيا والسفير 

املعتمد لديها، 
ريتشارد نورالند، 
في بيانه املرحب 
ـ»االستراتيجية  ب

العشرية«، لم يأت 
بتفصيلة تكشف عن 
الغامض في تغريدة 

رئيسه بلينكن

تصدر يوميًا ألنها 
تملك شيئًا جديدًا 

وليست  تقوله 
)تقول األشياء( ألنها 

للصدور مضطرة 

التخريبة الدائمة

بصريح العبارة

يؤتي  أوكرانيا،  على  الروسي  العدوان  إزاء  الدولية،  الفعل  لردود  الموّحد  الموقف  فتئ  ما 
العامة  الجمعية  قرار  آخرها  المتحدة،  األمم  أمانة  تقودها  حاسمة  قــرارات  عبر  مفعوله، 
لها.  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  في  روسيا  عضوية  بتعليق  القاضي  الدولية،  للمنظمة 
العالم،  بلدان  ومعظم  الناتو،  حلف  ودول  واشنطن  أظهر  موسكو  صدم  الدي  التعليق  وهدا 
بأنها حسمت موقفها، بالعمل السياسي والدبلوماسي ليس فقط بفرض عقوبات اقتصادية 
ومالية موجعة لروسيا؛ بل قرار عزلها عن النظام الدولي، على غرار المعاملة التي نالتها في 
الحرب الباردة، فلن تجد روسيا التي أبان عدوانها على أوكرانيا ضعفها في رسم إستراتيجية 
لمفاقمة  واالبتزازات  الضغوطات  عبر  قليلة  خيارات  سوى  وفعالة،  واضحة  وسياسية  عسكرية 
التصويت  لجلسة  االستباقية  المناورات  بينته  ما  وهدا  العالمي.  األمني  للنظام  تحديها 
والسياسي  الدبلوماسي  الضعف  اإلنسان.  لحقوق  الدولي  المجلس  في  عضويتها  لتعليق 
الحصافة  تعوزها  بلغة  األعضاء  الدول  تحذير  إلى  ألجأها  األممي  المحفل  في  لمندوبيتها 
تعليق  قرار  على  التصويت  عن  امتناعها  مجرد  حتى  أو  »موافقتها  أن  من  والدبلوماسية 

عضويتها سيعد بادرة غير ودية لها عواقب على العالقات الثنائية«.
الدول العربية التي امتنعت عن التصويت، أضمرت التهديد الروسي، وعبرت بلغة متحايلة 
المطروح  القرار  مشروع  أن  من  الموارب  لموقفها  واألوروبــي  األميركي  لالستنكار  تحاشيًا 
وعبر  اإلنسان.  حقوق  مجلس  أنشأها  التي  المستقلة  التحقيق  لجنة  نتائج  استبق  للتصويت 
غالبًا  التي  الخليجية  الدول  موقف  الالفت  للتسييس.  خضع  القرار  بأن  رأيهم  عن  مندوبوها 
قطر  مندوبة  تجاوزت  إذ  والغربي.  األميركي  الجانب  إلى  مصطفة  مواقفها  بأن  وصفت  ما 
تؤمن  بأن قطر  والغربي  األميركي  للموقف  مغلف  بنقد  روسيا  استرضاء  إلى  التحوط  خطوط 

بالدبلوماسية متعددة األطراف وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وصف  جيفري  جون  األميركي  المسؤول  مقال  من  فقرة  أدرجنا  ليبيا«  »كسب  مقال  في 
اتخاد  في  مترددة  ستبقى  بأنها  بالذات  والخليجية  العربية  للبلدان  المتحوطة  المواقف  هده 
موقف علني وصريح بتأييد موقف أميركا والغرب إزاء عدوان موسكو على أوكرانيا. فهو يرى 
إليران  صريح  روسي  انحياز  من  بمخاوفه  والمتأثر  عربيًا،  المؤثر  كونه  الخليجي  الموقف  أن 
إمارات  في  الروسية  المخاطر  إزاء  والتيه  االرتباك  من  حالة  في  سيكون  الهدّام،  ونشاطها 
الخليج والسعودية، التي تهدد العالم بأسره. ما يخرجها منهما حفاظ الواليات المتحدة على 
باهظة  ودبلوماسية  اقتصادية  تكاليف  تدفع  روسيا  تجعل  التي  اآلن،  حتى  الذكية  سياساتها 

إزاء عدوانها.
القضية الليبية منذ 2011 إلى اليوم، أسندت الواليات المتحدة والبلدان األوربية الضالعة 

فيها وكالتها بالتمويل بالمال والسالح إلى التنافس القطري/ اإلماراتي.
من الباب القطري نفذت مصالح تركيا، ومن الباب اإلماراتي نفذت مصالح فرنسا المنعزلة 
تثبيت  في  اليوم  حتى  بملحقيها  نجحت  القطرية/اإلماراتية  الثنائية  وروسيا. هده  أوروبا،  عن 
األمم  في  مقعد  ولها  دوليًا  بها  معترف  طرابلس  العاصمة  في  حكومة  الليبية  االنقسامية 
العسكرية  عملياتها  عبر  تمرر  ببنغازي  الرجمة  ثكنة  في  موازية  عسكرية  وسلطة  المتحدة، 

وإغالقاتها النفطية المصالح الفرنسية والروسية في ليبيا.
حكومة  جذب  في  نجح  ثالث،  خط  في  يعمل  الذي  األوروبي،  واالتحاد  األميركي  الموقف 
األمم  في  مندوبها  عبر  الوطنية  الوحدة  حكومة  تمثلة  ليبي  موقف  إلى  الوطنية  الوحدة 
لحقوق  الدولي  المجلس  في  روسيا  عضوية  بتعليق  القرار  لصالح  بالتصويت  المتحدة 
أمام  وأحرجها  ليبيا  على  المتوكلة  الخليج  بلدان  موقف  أربك  الليبي  التصويت  اإلنسان. 

أميركا واالتحاد األوروبي.
العامة  القيادة  مسمى  ممثلي  إقدام  في  األمــارات  عبر  المخرب،  الروسي  التصرف  تبين 
مع  التعامل  أشكال  كل  وقف  على   »5+5« المشتركة  العسكرية  باللجنة  الوطني  للجيش 
طالبوا  إذ  التخريب.  نقاط  بيانهم  في  حــدّدوا  بل  ومكوناتها،  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
الساحلي  الطريق  وقفل  النفط،  تصدير  بإيقاف  المسلحة  للقوات  العام  القائد  مسمى  من 
والبيان  والغرب.  الشرق  بين  الجوية  الرحالت  تسيير  وإيقاف  وغربها،  ليبيا  بين شرق  الرابط 
العاصمة  في  الشرعية  الحكومة  على  ثان  بعدوان  الصفرية  الحرب  لنقطة  العودة  يعني 
رّدة  ولتالفي  طرابلس.  على  وميليشياته  الجيش  مُسمى  قبل  من  المفشل  بالهجوم  يذكر 
انتخابات  لعقد  سيمهّد  بما  والسالم  لالستقرار  طريقها  خارطة  تخريب  إزاء  أميركية  فعل 
2022 في ليبيا، خرج الناطق باسم ميليشيات الجيش  ديمقراطية شفافة وعادلة خالل العام 
من  المكلفة  الموازية  والحكومة  العامة  قيادته  إصدار  بشأن  المتداولة  األنباء  نافيًا  الليبي 
النفطية  والحقول  الموانئ  لكل  التدريجي  اإلغــالق  في  بالبدء  تعليمات  النواب  مجلس 

وأنانبيب الغاز في ليبيا اعتبارًا من صدور البيان.
للبلدان  المنافسة  مصالحها  بغموض  فرنسا  تختبئ  زالت  ما  العابث  الموقف  هدا  وراء 
والمعدنية  والغازية  النفطية  ليبيا  مــوارد  في  إيطاليا،  وبالخصوص  غريمتها،  األوروبية 
على  الضوء  مسلطًا  الفرنسية  »لوموند«  جريدة  تقرير  بوضوح  إليه  أشار  ما  وهدا  األخرى. 
روسيا  فيها  تتواجد  أخرى  مناطق  على  أوكرانيا  في  الحرب  كشفتها  التي  العجيبة  المفارقة 
و»المرتزقة  الفرنسيون  الجنود  كان  حيث  ليبيا  شرق  كـ  وحليفا  مالي  جمهورية  كـ  منافسا 
على  الحرب  في  و2020   2018 العامين  بين  ما  الفترة  في  نفسه  الجانب  في  ــروس«  ال

طرابلس.
الشرق  في  الجيش  ميليشيات  قائد  مُسمى  لصالح  باريس  تحيز  بأن  رؤيته  التقرير  وختم 
الفرنسية  الرئاسة  بين  المالية  المصالح  تشابك  بسبب  يتفاقم  إنه  بل  قائمًا،  يزال  ال  الليبي 

الراهنة واإلمارات العربية المتحدة.

نورالدين خليفة النمر
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رأي

أول مجموعة تسمى بمطلع قصيدة

عن  المعبر  النفاقي  القناع  الغرب  في  المجتمع،  قطاعات  بعض  وكذلك  الدوائر،  بعض  تنزع  ما  كثيرًا 
الحقيقي  الوجه  لتكشف عن  كافة،  الناس  إلى  الموجهة  النبيلة  اإلنسانية  والقيم  والحرية  الديمقراطية 

المعادي لكل ما ذكر، وتسلك ذات السلوك الذي يعزوه الغرب إلى اآلخر غير الغربي.
الروسية - األوكرانية  الحرب  إزاء  الغرب  الهائج حاليًا في  السعار  أكثر ما اتضح، في  وقد اتضح هذا، 
جغرافيًا  واقعة  أي  أوروبية،  دولة  تقليديً،  تعد،  روسيا  أن  من  فبالرغم  هوجاء.  العقالنية  أفعال  من 
هجوم  إلى  تتعرض  أنها  إال  اإلنسانية،  والثقافة  الحضارة  حاليًا  تقود  نفسها  تعتبر  التي  القارة  ضمن 

تاريخها. وإلغاء بعض جوانب  الجبهات، يستهدف تشويهها والحط من شأنها  حقد عاتٍ، متعدد 
ــات  رواي تدريس  اإليطالية  الجامعات  ــدى  إح تحظر  أن  إلــى  الجنون  هــذا  مستوى  بلغ  فلقد 
معتبرة  أوكرانيا!  غزو  على  يحرضه  ولم  لبوتن  يكن مستشارًا  لم  الذي   )1881  -  1821( دويستفسكي 
وقد  الشريرة«.  »روسيا  ضد  الخَيِّر«  »الغرب  يتخذها  التي  العقوبات  إطار  ضمن  يدخل  هذا  فعلها  أن 
عن  دويستفسكي  روايات  عن  الجامعة  نفس  في  فصاًل  سيعطي  كان  الذي  نوري  باولو  األستاذ  عبر 
المعنية  الجامعة  أن  ويبدو  إيطاليا!.  الحظر في  دائرة  الروس صاروا في  األموات  إنه حتى  بالقول  ذلك 
فاليري  الروسي  طرد  جرى  ألمانيا  وفي  الحقًا.  هذا  قرارها  عن  فتراجعت  الحرج  أو  بالخجل  شعرت 
هجومها  بسبب  وإدانتها  بالده  من  التبرؤ  رفض  ألنه  الفيلهارمونية،  ميونيخ  أوركسترا  قائد  جيرجيف، 

على أوكرانيا. .
الرسام  لوحات  إحدى  هوية  بتغيير  لندن  في  غاليري«  »ناشيونال  متحف  قام  فقد  بريطانيا  في  أما 
أوكرانيات«  »راقصات  إلى  روسيات«  »راقصات  من   »1917  1834- ديغا  »إدغار  الفرنسي  االنطباعي 
في  أنه  األمر  وحقيقة  األوكراني،  العلم  ألوانها  تمثل  ملونة  بأشرطة  يتزين  اللوحة  راقصات  أن  بحجة 

تلك الفترة لم تكن توجد دولة اسمها أوكرانيا حتى يكون لها علم!.
عقال  وتطلق  األوربية  الوسطى  العصور  وعجائب  غرائب  إلى  بنا  تعود  ماثلها،  وما  الحاالت،  هذه 
الناشيء عن الحقد األهوج الخارج عن إطار العقل والعقالنية. فمثل هذه األفعال ال يمكن أن  الهذيان 

تدخل بأي حال في إطار العقوبات التي يتخذها الغرب ضد روسيا.
إلى روسيا وثقافتها،  أم  إلى نظام بوتن،  األفعال موجهة  المطروح هنا هو: هل مثل هذه  والسؤال 

تاريخها؟! ومجمل  العالمية،  الثقافة  التي غذت 

اهتمام  له  والفنية،  األدبية  الصحافة  في  والكتابة  الشعر،  مجاله  الزاهرة  درنة  ابن  بللو  اهلل  فتح  أحمد 
كتب  األدبية..  النقدية  كتاباته  إلى  إضافة  المسرحية،  األعمال  من  مجموعة  بإخراج  قام  حيث  بالمسرح، 

المقالة لسنين عديدة وصدرت له مجموعة شعرية بعنوان )متاح لك اآلن ما ال يتاح(.
انتباه  بللو اإلنسان.. هي خاطرة أحسبها لفت  الحديث هنا عن أحمد  أود  أدبيًا ولكني  ناقدًا  أنا لست 
لعقلنا الجمعي لنتعرف على إنسان جميل.. ألني أرى أن قلة ممن قابلت في حياتي من أهل الكتابة من 
عن  يتحفظ  ال  أحمد  تحفظ..  وال  وجل  بال  حوله  من  لكل  متدفقة  مشاعر  بللو،  أحمد  لإلنسان  هو شبيه 
لألطفال  شعره  ليقرأ  يتوقف  أن  استعداد  على  أحمد  نفسه..  مكنونات  عن  التعبير  وعن  يشعر  بما  البوح 

التلقائية والتواضع. والشباب والشيوخ والنساء في كل وقت، وال أظن أنه يتعمد ذلك ولكنها 
وإن  الشعور  نفس  أحمد  وبادله  أحمد  أحب  إنسان  عنه  يغيب  فال  باذخة  إنسانية  ذاكرة  بللو  وألحمد 

كان األمر تم في لقاء واحد.
وصحفي،  ومسرحي  وكاتب  شاعر  أحمد  البالية..  والقوالب  القيود  من  كثير  من  ومتحرر  حر  إنسان 
ال  كمغٍن  لنفسي  أنظر  زلت  »ما  المقابالت  إحدى  في  يقول  فهو  السماع…  وقت  حان  لو  مغٍن  أحمد  بل 

شاعر«.
هو  يعنيه  ما  اإلحساس  جياش  العاطفة،  رقيق  بديع،  وجداني  سمت  ذو  المشاعر  مرهف  إنسان 
أو بلهجتنا  أبعاد، إن كان نثرًا أو شعرًا أو ومضة، إن كان بالفصحى  المضمون، وما تحويه نصوصه من 
القارئ  عمق  إلى  يصل  لكى  وموقفه  حسه  وعن  ووجدانه  صدره  في  يعبرعما  أن  المهم  المحلية، 

والمتلقي.
يقول في قصيدة »حصار«

أنا الشعر يدري
استشرفتني التي  البنات  وتدري 

المنادي بأني 
العاشقين المرجح في  وأني 

رحيق هو الفجر في ارخبيالت روحي العفيَّة
الجديد الصباح  وسحر حكايا 

الجرح البنات على ضفة  رأيتُ 
انتشت البالد  قلت: 

لوقتي فاستعدوا 
وما كنت وحدي

فألف غزال يعود إلى الدرس بعد اإلجازة
وألف حصان يشب عن الطوق هذا الصباح

تسمعون؟ أال 
الصدام عند  العصافير  هتاف 

ونار المشاعل بين أصابع زهر الحدائق
السبعينيات،  فى  الرأى  سجناء  رفقة  السجن  فى  سنوات  أمضى  أنه  رغم  تهدأ  ال  الشفيفة  الروح  هذه 
بللو..  وأحمد  بن موسي  ورضا  والسنوسي حبيب  بوشناف  الرائعين؛ منصور  المثقفين  الكوكبة من  تلك 

الككلي. أبوالقاسم  المريرة فى كتاب »سجنيات« لعمر  التجربة اإلنسانية  وقد قرأت شيئًا عن تلك 
بللو  أحمد  عاد  أن  لبث  وما  المحنة  تلك  تجاوز  والعطاء..  الحياة  على  مقباًل  عاد  السجن  سنين  بعد 

الوثابة روحه  فتنطق  المحلية  بلهجتنا  للشعر 
بالقول:
قاعدين

هالسما تحت 
وفوق هاألرض

ما عشقنا غيرها اللي 
ال سما ال أرض

قاعدين
بالطول الحياه  نعيشو 

بالعرض الحياه  نعيشو 
قاعدين ليبيا  في 

قاعدين اترابها  في 
قاعدين أبوابها  في 

وأشطابها أعطابها  في 
في ريحها تسوق في غيوم شرابها

ولال بقبليها غباره الكمل الفض
في جمرها يشعل حروف أقالمنا
في شوق طالع من ضجيج أيامنا

أحالمنا في 
أوهامنا وفي 

في القهر نابه ينتش ف اللحم ويعض
ما حد يجبرنا علي هجرانها

وال شي يغصبنا على نسيانها،
ونكرانها

لو جار الزمان وخانها
عنوانها أطفى  ولال 

بالرجا تومض أرواحنا فيها،  تلقى ضوايا 
ال يوم نرضى في وطاها سوم

وال نبيعها بمليون عرض وعرض
العيشه ف هواها فرض

والموت في غالها فرض
وإن طال عمر القهر ولال قصر

قاعدين ليبيا  في 
بكره وعيونا علي 

وحتى إن كان طول علينا بكره
بكره لعيون 
يجي وامتى 

والنبض والنّفـس  الخواطر  يلقى 
قاعدين ليبيا  في 

الود والمحبة هل تملك ليبيا اال 
قلت  والتسامح..  والحب  البهجة  فيه  وأشــاع  إال  مكان  في  بللو  أحمد  تواجد  فما  يحبها..  لمن 
أيها  بهاؤك  دام  األرض«..  على  تمشى  إيجابية  طاقة  بللو  »أحمد  بللو  أحمد  عن  سألوني  ألصدقاء 

الجميل. اإلنسان 

عمر أبو القاسم الككلي

صالح الحاراتي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

في  كبير  بشيخ  التقى  أنه  تحكي  لسندباد،  الخامسة  الرحلة 
الكبير  الشيخ  طلب  وقد  رفاقه،  أحد  أنه  فظن  الجزر،  إحدى 
من سندباد مساعدته، فحمله على ظهره، حتى يجتازا البحر 
العائق في طريقهما، لكن حينما اجتازاه، لصق العجوز بظهر 
البحر،  عجوز  اسمه  عفريت،  العجوز  أن  تبيَّن  مَن  السندباد 
يبقى على ظهر ضحيته، ويمتصه حتى الموت، بعد أن يعجزه 

عن التخلص منه.
وكنا  لعبة،  إلى  األقصوصة  هذه  حولنا  أطفاال،  كنا  حين 
نعلق: افعل خيرا تلقى شرا، لكن لما كبرنا، اكتشفنا أنك قد 
قديم  في  فالمسافر  بدّ.  منه  ليس  ما  ظهرك،  على  تحمل 
الزمان، كان ال بد من أن يحمل قربة الماء على الظهر، وقد 
تأخذ في التدحرج منه، هذا إضافة إلى ثقلها. المهم االحتياج 
معمر  العقيد  يقل  ألم  يرغب،  ال  ما  حتى  يقبل  المرء  يجعل 

القذافي، في كتابه األخضر »في الحاجة تكمن الحرية«.
بالنسبة إلى اإلنسان المعاصر أضحت الميديا كما رضاعة 
األطفال يمتصها ليل نهار، وهي مصدره الوحيد، حتى أنها 
وينام  تخبر،  بما  اليوم  يبدأ  العصرية،  العرافة  كما  باتت 
على  بناًء  يأكل  منه،  العاجل  خاصة  تتناقله  ما  صدى  على 
لقد  ينام.  ثم  الجنس  ويمارس  أيضا،  ويشرب  نصائحها، 
أمست الميديا، ليست سلطة رابعة فحسب، بل وكما عفريت 
كتب  هذا  وعن  له.  طبيب  وال  مخلص  ال  جنون  سندباد، 
الواحد(: »إن  البعد  )اإلنسان ذو  هاربرت ماركوز، في كتابه 
والبرامج  الدعاية  إعالنات  بأن  يشعرون،  أو  يعلمون  الناس 

ولكنهم  صادقة،  أو  صحيحة  بالضرورة  ليست  السياسية، 
بل  قراءتها،  وعلى  إليها،  االستماع  على  ذلك،  مع  عاكفون 
منقادون لها وإليحاءاتها«. حتى يكاد ما تجيء به الميديا، 
الباطل من بين يديه وال  يأتيه  أن يكون كالما مقدسا، ال 

من خلفه.
أو  الخصم  من  يأتي  المعلومة،  أو  الخبر  كان  إن  لكن 
العدو، فساعتها تكون الميديا، كناقل الكفر من هو الكافر!، 
الصدق  كان  ولو  حتى  تصديقه،  وعدم  محاربته،  تجب  من 
لما  ورصد،  متابعة  نوم دون  ال  األحوال،  لكن في كل  ذاته. 
تأتي به الميديا، سواء كانت من العدو أم الصديق، فالميديا 
األكسجين للمرسل كما للمتلقي. والمرسل قد يكون دويلة، 
يضربها العطش، أما الكهرباء فيها، ترف ال يطاله إال سادة 
تلفزيون  محطة  غير  المقومات،  من  تملك  ال  دويلة  القوم، 
وراديو، أو دولة توظف مال قارون، كي تكون سيدة الفضاء، 
وهي ال تملك على األرض، محط رجل. فيما المتلقي يكون 
في األغلب، كل من يمكن أن يدعم سلطة المرسل، األقرب 

ثم القريب فالبعيد...
أداة وصل وإعالم، بل وسيلة  الميديا،  ومن هذا لم تكن 
الحرب  كانت  ســواء  ــن،  واألم الحرب  غايته  لمجتمع  حــرب، 
دائما  المجتمع  ذا  األمن. وفي  لها لصون  يُعد  أم  مشتعلة، 
الميديا  تكون  أن  الضرورة  فمن  هذا  ومن  مهددة،  الحياة 
االفتراضي.  أو  المجسد  الغاشم  العدو  ضد  حربيا،  رسوال 
الميديا المبشر، حامل رسالة  وإن لم يكن ذلك كذلك، فإن 

المرسل، ويكون المتلقي مهووسا بالرسالة، لهذا من لزوم 
عفريت سندباد  الرسالة:  حاملة  المحطة  تكون  أن  يلزم،  ما 

المرغوب هذه المرة.
أفيون  الميديا والسوشيال ميديا جنون ال بد منه، فهما 
القمح  توفير  ألجل  سبق،  في  تهرول  غدت  من  الشعوب، 
عند شعوب، والمزيد من الترف عند شعوب أخرى، وكالهما 
مغصوب، على نوعية الحياة التي يعيش، تحت مظلة الحرب 
واإلرهــاب  األمــن  عدم  خطر  في  الكل  لها.  االستعداد  أو 
المزيد من  تعاطي  إلى  يزيد من االضطرار  يعيشون، وهذا 
أفيون الميديا. والميديا ألجل ذلك تلبس كل لبوس، مسوح 
السياسي،  منبر  الراقصة،  تعري  الفقيه،  عمامة  الرهبان، 
وعواجله،  الخبر  وترصد  الطفولة،  وتغريد  المغني  موسيقى 
من »كلوت« الراقصة حتى صولجان السلطان كل شيء في 
بأن  على تشويش  المتلقي  النتيجة يحصل  وفي  كل شيء، 

يغرق في الكم الهائل من المعلومات والالمعلومات.
رسالة  يرسل  ال  المرسل  أن  ــدرك،  ن جميعا  نحن  طبعا 
بالمجان، وبالتالي تكاليف الرسالة يدفعها المتلقي ولو بأن 
الوسائل  تستخدم  المرسل،  فأجندة  ذلك  وعلى  يُشوشْ. 
إال  صــادق،  خبر  هناك  ليس  هذا  من  الرسالة،  تحقق  التي 
بدرجة ما يخدم المُرسل. وفي أيامنا هذه، مع هيمنة كورونا 
وأوكرانيا، تبدو مهمة الميديا، أن تنشر المزيد من جنونها، 
بأن تسهم بقوة في جنون القمح وجنون النفط، كما كان لها 

اليد الطولى في جنون كورونا.....

في  السجن  من  خرجوا  الذين  والكتاب  المثقفين  أعتبر  ما  كثيرًا 
مارس 1988 الجيل السابق لي: أحمد الفيتوري، إدريس بن الطيب، 
إدريس المسماري، محمد الفقيه صالح، عمر الككلي، رجب الهنيد، 
بوشناف،  منصور  موسى،  بن  رضا  بللو،  أحمد  حبيب،  السنوسي 
فتحي نصيب، جابر العبيدي، محمد المالكي، وهنا أذكر األسماء التي 
إليها،  الثقافي واحتكيت بها، بل أنتميت  تعرفت عليها في الحراك 
الفارق بين عمري ال يتجاوز ثماني سنوات، وفي الحقيقة نحن من 

نفس الجيل.
الخاص، فهم قضوا  الخاص، وزمنه  لكن دائمًا للسجن تقويمه 
على  عليه  القائمون  معزول، عمل  مكان  في  15 سنة  إلى   10 من 
لهم  مزامنًا  العقد  هذا  عشت  أني  ورغم  أيضًا،  الزمن  عن  عزلهم 
عن  المبعد  الجيل  جعلهم  والحياة  المشهد  عن  إبعادهم  أن  إال 
على كل  لي  نقلة مهمة  عليه  تعرفي  الذي شكل  الثقافي،  الحراك 

المستويات.
في  وعمق  بدقة  الزمن  هذا  الككلي طبيعة  عمر  الكاتب  يرصد 
كتابه »سجنيات«، مثلما تطرق له الكاتب أحمد الفيتوري في كثير 
من مقاالته السيرية، وكنا في الخارج نعيش زمنًا وهم خلف الجدران 
تزامن معهم،  زمنًا مختلفًا، ما يجعلهم جياًل سابقًا لجيل  يعيشون 
أخرى  إلى  ضفة  من  جسورًا  وكأن  عنه،  ُفصلوا  لجيل  الحقًا  وجياًل 

تهدم.
في يوم مختلف، قرر السجان أن يخرج مسجونيه وسط احتفال 
يثور  وكأنه  سابق،  نظام  على  بثورة  يقوم  وكأنه  استعراضي، 
يقظة  أو  وعي  عودة  أو  ضمير  تكبيت  الواعز  يكن  لم  نفسه،  على 
نظامه،  قواعد  أرسى  أنه  تأكد  حين  السجان  لكن  العمر،  منتصف 
على  وأصبحوا  أوالده  وكبر  صارمة،  أمنية  بدوائر  نفسه  وأحــاط 
رأس هذه الكتائب، ونشر المثابات في مدن وقرى وكل مؤسسات 
ومكنهم  هرطقاته،  معتنقي  باألدعياء  الثقافي  الوسط  ومأل  البلد، 
المراكز  الجامعات، ومن  الثقافية واإلعالمية، ومن  المؤسسات  من 
الواحد،  الرأي  لهيمنة  مطمئنًا  أصبح  ليبيا،  وخارح  داخل  الثقافية 

وللتحكم في الرأي العام الذي أصبح بلون واحد مثل راية الدولة.
كان هو يمتطي الجرافة التي تهدم رمزيًا مدخل السجن، وكان 
حرموا  ساطع  ضوء  تحت  األشباح  مثل  تائهين  الباحة  في  السجناء 
نصف  بعيون  معه  التكيف  يحاولون  مازالوا  طويلة  لسنوات  منه 
لسنين،  منه  الضوء، حرمتكم  إله  »أنا  يقول  حاله  ولسان  مفتوحة، 
وها إني أعيدكم له شرط أن تتخلوا عن كل ما يتعلق بالضوء، وكل 
مجازاته المزعجة«، مثل التنوير أو االستنارة أو الضوء الذي في آخر 
النفق، ألني حولت ليبيا إلى نفق قبو مسدود، ال ضوء في نهايته، 

شبيه باألقبية التي أخرجكم منها.

نفسه،  على  يثور  سجانًا  تصاحب  الصوتية  المؤثرات  كانت 
على  كمحرر  ويأتي  بالكتائب،  المحروس  مقره  في  عباءته  ويخلع 
أنغام أنشودة »أصبح الصبح«، القصيدة التي كتبها الشاعر محمد 
مستشارو  واختارها  األفريقية،  الوحدة  بتأسيس  منفعاًل  الفيتوري 
القذافي؛ من قبعات الخيمة ومهندسي ذوقه الموسيقي، لتصاحب 
العقيد  فيه  يلعب  الــذي  المضحك،  االستعراضي  االحتفال  هذا 
المتورطة في  بينما حاشيته  والمحرر(.  )السجان  متناقضين  دورين 
هذه المفارقة كانت تتمنى اإلعدام لهؤالء المزعجين، ألن إحساسًا 
عنيدون  المحرَّرون  هؤالء  بكون  بهم،  احتكاكهم  بحكم  يؤرقهم، 
ولن يصمتوا، ويعرفون أنهم ــ رغم ما تعرضوا له من قسوة ــ لم 
والرأي  والنقد  الثقافة  اتخاذهم  ومن  وطنهم،  حب  من  بعد  يبرأوا 

كطريقة حياة، والشغف بالحرية هويًة.
يذكر القاص وسجين الرأي السابق، عمر الككلي، في منشور على 
صفحته، بتاريخ 3 مارس 2022 ، وبعد 34 سنة من هذا اإلفراج ما 
يلي »بعد عصر يوم 2 مارس 1988، جمعونا في الساحة لالستماع 
الشعب(،  )سلطة  إعالن  ذكرى  بمناسبة  القذافي  معمر  خطاب  إلى 
والذي ُأبلغنا أنه سيعلن فيه قرار اإلفراج عن المساجين السياسيين. 
جلسنا على الساحة المعبدة، بعضنا يفترش بطانيته، نتابع الخطاب. 
مواجهة  في  الساحة  وسط  مصطفين  الوقوف  منا  ُطلب  الحقًا، 
خليفة  أهمهم  المقابل،  الحائط  لصق  تقف  مسؤولة  شخصيات 

حنيش وخيري خالد.
وسبابًا  تهديدات  علينا  أطلق  بالكالم.  حنيش  خليفة  بــادر 
القذف  قوانين  تشملهما  نابيان  لفظان  ذلك  في  بما  وإهانات، 
مرة  إال  ذلك  يفعل  لم  )لإلنصاف  الليبية.  التشريعات  في  النافذة 

واحدة(، وبصق باتجاهنا.
نحن  معنا  تعامل  إذا  اآلن:  حتى  ينتابني  مازال  الذي  االندهاش 
)المفرج عنا في خطاب رسمي معلن من قبل سيده أو قائده( بهذه 
الوقاحة والعنجهية، فكيف يكون تعامله مع من يجلبونهم إليه من 

الشارع مباشرة.«. انتهى االقتباس.
النظام  هذا  طبيعة  المكثفة  القليلة  الكلمات  هذه  وتعكس 
وحاشيته أو سجانيه المتصادمين مع نزق سجانهم الكبير، فهؤالء 
المثقفون لم يحملوا سالحًا في وجه النظام، ولم يشكلوا حزبًا، أو 
على  ومقبلون  موهوبون  فتية  لكنهم  سرية،  اجتماعات  يعقدوا 
واتحاداتهم  جامعاتهم  حرم  عن  دافعوا  أو  آراءهــم،  كتبوا  الحياة، 
الحياة  نوعية  لتحسين  طريقًا  والفن  الجمال  واستدربوا  الطالبية، 

والدفاع ما وسعهم ذلك عن قيمة الحرية.
نظام  مع  المواجهة  صدر  في  أنفسهم  وجــدوا  حالمون  فتية 
عسكري  إمــرة  وتحت  الشعبية،  وتيرته  تصاعد  ذروة  في  شرس 

ويسحقهم،  األعداء  يصنع  وبأن  التاريخ،  بطغاة  ومهووس  ملتبس 
الثقافية مُجنِّدا )خميره الخضر( في مواجهة أي نقد  ويفجر ثورته 
الواجهة في مجتمع غابت فيه  أنفسهم في  رأي مختلف. وجدوا  أو 
القوى السياسية الخبيرة أو المنظمات المدنية، فغُيّبوا في السجون 
المحلية  الفاشية  ضيقت  أن  بعد  موسيليني  فاشية  بنتها  التي 
أو  وطالبًا(  )مثقفين  الفتية  هؤالء  لكن  أسوارها.  ورفعت  نوافذها 
بعضهم من يحملون جذوة الفن في داخلهم، تحايلوا بكل تقنيات 
المقاومة على ظروف هذا الجحيم، وحاولوا أن يتكيفوا وأن يصنعوا 
وعقولهم.  أرواحهم  عن  دفاعًا  الخاصة؛  طقوسهم  الجدران  داخل 
تلك الطقوس التي رصدها القاص عمر الككلي بمهارة في كتابه 

»سجنيات«.
للجيل  مشابه  وهو  »السبعينيون«،  افتراضًا  الجيل  هذا  سُمي 
بعد  اإلنساني  حسه  تأجج  الذي  العربية  الدول  معظم  في  نفسه 
أسئلة  فبدأ بطرح  القومي،  المشروع  أوهام  1967 وسقوط  نكسة 
وبدأ  الفردية،  والحريات  والنهضة  التنوير  مفاهيم  حيال  محتلفة 
الكبرى  الشعارات  عن  متخليًا  أقدامه،  فوقها  التي  لألرض  يلتفت 
التي رافقت جيل الستينات الغنائي، إلى التفاصيل الصغيرة المتعلقة 
حرم  الضغرى،  فضاءاتهم  عن  والدفاع  اليومية  وبالحياة  بالهامش 

جامعي أو مناخ ثقافي.
التي  الفترة  في  الزعماء  من  بكوكتيل  الممسوس  العقيد  لكن 
التي  الثقافية  تونغ  ماوتسي  ثورة  على  عينه  كانت  فيها،  تنشأ 
تدحرجت فيها الرؤوس الذكية في الشوارع، من أجل إفساح المجال 
الثورة  على  وكان  األحمر،  كتابه  في  لها  نّظر  التي  الحمراء  لثورته 
التي اختارت اللون األخضر، أن تحاكي هذا العنف في دولة صغيرة 
مازالت تبحث عن هويتها، ومازالت في طور محو األمية والتخلص 

من األوبئة والطفيليات.
عمليات  كل  العقيد  فيه  مارس  الذي  )العقد   1989 العام  منذ 
احتقاره للمجتمع(، وأوائل التسعينات، بدأتُ أتعرف على هذا الجيل 
الثقافي،  هاجسها  مباشرة  استانفت  التي  منه  النشطة  والنخبة 
في  يفتح  هامش  كل  وفي  المهرجانات  كل  في  تتواجد  وبــدأت 
يتحرك  الثقافي  المناخ  بدأ  وفعاًل  صارمة،  رقابة  تحت  مطبوعات 
الثمانينات  بداية  تفتحنا  أن  بعد  بوجودهم،  ثراًء  ويــزداد  ويتغير 
على فراغ ثقافي هائل، حيث كان كل ما هو ليبي محرمًا أو ممنوعًا 
الساحة  المثقفين،  في حُمّى قومية عربية جعلت من فترة سجن 
القادمين  العرب  ولالنتهازيين  السلطة  لمثقفي  مفتوحة  الثقافية 
للتسول، وكان محفل األدعياء هذا، هو مظهر النشاط الثقافي الذي 

يديره باب العزيزية مباشرة .
تحاشى بعض ممن هم موجودون في المشهد الثقافي االتصال 
تلك  على  خوفًا  السجن  من  الخارجة  »المشبوهة«  النخبة  بهذه 
القائمة،  الثقافية  المؤسسات  بالمصالح مع  التي تربطهم  الخيوط 
ومن  معهم،  الحديث  أو  قربهم  الجلوس  حتى  يتحاشون  وكانوا 
الخارجين  المثقفين  بهؤالء  التحمت  أني  أخرى  وقلة  حظي  حسن 
ومن  الكثير،  منهم  واستفدت  وعيًا،  وأكثر  ثقافة  أكثر  السجن  من 
عنادهم بدأت بعض دوائر النظام تتململ، فرغم أنشودة وردي إال 
أن السجان مازال باقيًا، فُأوقفت مجالت، وهوجمت مقاالت لهم من 
األدباء  رابطة  واقتُحمت  األخضر«،  »الزحف  جريدة  ميليشيا  طرف 
وصرح  باألحمر،  وشُمعت  نواتها،  أصبحوا  التي  الليبين  والكتاب 
وزير الثقافة حينها بأن عضويتها ستكون ممنوعة على »الطلقاء«: 
االسم الذي اقترحه لمن خرجوا في ذلك اليوم والذين أطلق عليهم 
القاص  عنهم  قال  الذين  الصبح«،  »أصبح  الشعبي جماعة  اللسان 
التسعينات:  في  كتبه  يُنشر  لم  نثري  في مخطوط  هارون  عبداهلل 

أول مجموعة في التاريخ تسمى على مطلع بيت شعري.
رابطة  من  آخر،  يخترعون  كانوا  ألحالمهم  معتكف  قفل  وكلما 
كانوا  مدونة،  إلى  جمعية  إلى  مهرجان  إلى  جريدة  إلى  مجلة  إلى 
أصبح  وحين  ييأسوا،  ولم  يصمتوا  لم   ، األحــالم  بهذه  يترحلون 
الملون  المناخ  هذا  في  أحالمهم  أعلنوا  فبراير،  في  حقيقي  صبح 
الجديد الذي سرعان ما خسفت به ساللة تلك الحاشية التي تمنت 
إعدامهم، ورغم ما تعرضوا له من قهر كانوا هم الدعاة للتسامح، 
واألكثر رفضًا لتصفية الحساب أو االنتقام أو لقانون العزل الفاشي، 
التي  الوطن  لهذا  أمانيهم  يرتقون  توزعوا  والمنفى  الداخل  وبين 
»السبعينون«  تسميتهم  جدًا  تجوز  جيل  هم  باهظًا.  ثمنها  دفعوا 
محاولة  السجن  في  عقدهم  جعل  ما  هو  والتقويم  التاريخ  ألن 
إلخراجهم من التاريخ الثقافي، تشابكوا بقوة مع الجيل السابق، ومع 
الالحق، سيظلون في  الجيل  تحت حلمهم من  االنضواء  اختار  من 
عتيًا في  العمر  يبلغ من  بدأ  الذي  العنيد  الجيل  الوطن  ذاكرة هذا 

وطن مازال عنيدًا ضد أحالمهم .

أحمد بللو

معاقبة نظام بوتن.. أم روسيا؟!

جنون امليديا!
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

سوق الجمعة.. الالفي 
يؤكد قدرة »الرئاسي« 

على إجراء االنتخابات
المجلس  رئــيــس  نــائــب  أكـــد 
الالفي، قدرة  الرئاسي، عبد اهلل 
لتحقيق  التدخل  على  المجلس 
إجراء  في  الليبي  الشعب  رغبة 
استقرار  لضمان  االنتخابات، 

البالد ووحدتها.
استقباله  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
البلدي  المجلس  وأعضاء  رئيس 
وحكماء  الجمعة،  سوق  بلدية 
مؤسسات  عن  وممثلين  وأعيان 
بالمنطقة،  المدني  المجتمع 
التي  بالجهود  أشــادوا  الذين 
الــرئــاســي  المجلس  يبذلها 
لتحقيق االستقرار في ليبيا، وفق 
المجلس  صفحة  نشرته  بيان 

على »فيسبوك«.
مقر  في  عقد  الذي  االجتماع 
ناقش  الجمعة،  ســوق  بلدية 
وأسباب  السياسية،  المستجدات 
ديسمبر  في  االنتخابات  تأجيل 
المصالحة  ومشروع  الماضي، 
المجلس  أطلقه  الذي  الوطنية 

الرئاسي.
ــي أوضـــح الــخــطــوات  ــالف ال
الرئاسي  المجلس  اتخذها  التي 
المصالحة،  مشروع  إطالق  منذ 
العمل  المجلس  مؤكدًا مواصلة 
إلنجاز  ورعايته،  الملف  هذا  على 
ليبيا،  فــي  المصالحة  مــســار 
المجلس  التزام  على  مشددًا 
الرئاسي بإجراء االنتخابات، وفق 

قاعدة دستورية توافقية.

بعد أزمة الكتب.. مجسمات تعليمية تصل البلديات
  توزيع المواد التوضيحية للجغرافيا والرياضيات على مراقبات التربية والتعليم

في إطار مواجهة أزمة تأخير طباعة الكتب 
التربية  وزارة  أعلنت  العام،  هذا  المدرسية 
الوطنية  الوحدة  حكومة  في  والتعليم 
لتوزيع  استعدادها  اإلثنين،  الموقتة، 
لمادتي  )التوضيحية(  العلمية  الــمــواد 
مراقبات  على  والــريــاضــيــات  الجغرافيا 

بالبلديات. والتعليم  التربية 
وكــرات  خــرائــط  تشمل  الــمــواد  هــذه 
الشمسية،  للمجموعة  ومجسمات  أرضية 
المدارس  شهدت  أن  بعد  وذلك  وغيرها، 
المدرسية  الكتب  توافر  في  كبرى  أزمــة 
فبراير  وحتى  الدراسي  العام  بداية  منذ 

الماضي.
ــة الــكــتــب حد  ــ ــي أزم ــر ف ــ ــغ األم ــل وب
سنوات  من  القديمة  بالكتب  االستعانة 
األزمة،  حل  في  للمساهمة  سابقة  دراسية 
إن  وقالت  النهج،  هذا  الوزارة  أيدت  فيما 
المطبوعة  الدراسية  الكتب  في  المقررات 
الحالي،  للعام  ذاتها  هي  الماضي  العام 
للصفوف  اإلنجليزية  اللغة  مادة  باستثناء 

والتاسع. والسابع  الخامس 
الدراسة واالمتحانات تعديل مواعيد 

في  والتعليم  التربية  وزيــر  أن  يذكر 
المقريف،  موسى  محمد  الوحدة  حكومة 
يقضي  الماضي  مارس   28 في  قرارًا  أصدر 
واالمتحانات  الــدراســة  مواعيد  بتعديل 
الدراسي  للعام  التعليمية  المراحل  لجميع 

.2022–2021
الدراسي  العام  نصف  إجازة  حدد  القرار 
مايو   5 إلى  الجاري  أبريل   10 من  بداية 
المقبل، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي 
إلى   17 من  النقل  سنوات  لجميع  الثاني 
النهائية  واالمتحانات   ،2022 يوليو   28
األساسي  التعليم  مرحلة  إتمام  لشهادة 

من 31 يوليو إلى 11 أغسطس 2022.
ستجرى  الــــوزاري،  ــرار  ــق ال وبــمــوجــب 
سنوات  لجميع  الثاني  ــدور  ال امتحانات 
سبتمبر  من  والثامن  الرابع  بين  النقل، 

المقبل.
الثاني  الــدور  المتحانات  بالنسبة  أما 
الثانوي  التعليم  مرحلة  إتمام  لشهادة 
 20 إلى  التاسع  من  الفترة  في  فستجرى 

.2022 أكتوبر 

سرت.. »املدينة منورة بأهلها«
ضمن حملة »بدأ العمل.. نعم لإلعمار«، أعلنت بلدية سرت اإلثنين، بدء تشغيل خط اإلنارة 

لشارع »السواوة« الذي ظل خارج الخدمة لسنوات عديدة.
وأوضحت البلدية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع »فيسبوك«، استمرار أعمال 

اإلنارة لكل أحياء المدينة وفق خطة وضعتها البلدية.
أيضًا لفتت البلدية إلى ما سمته »إشادة بشغل البلدية من صفحات التواصل االجتماعي، 
وبلديات ليبيا تحذو حذو بلدية سرت في اإلضاءة الليزرية«، وذلك بعد إطالق حملة)سرت 

منورة باهلها(.

»األندلس« شارع  ورصف  توسعة  أعمال  متابعة  بنغازي.. 
الصقر  بنغازي،  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  قام 
سير  على  لإلطالع  ميدانية  بجولة  بوجواري،  عمران 
شــارع  ــف  ورص وتوسعة  صيانة  مــشــروع  فــي  العمل 
الدائري  الطريق  بين  ما  الممتد  القاطع  »األندلس« 
حتى   204 معسكر  من  الرابع  الدائري  والطريق  الثالث 

فينيسيا. شارع 
الرسمية  صفحتها  على  منشور  في  البلدية،  وقالت 
فيها  شارك  الميدانية  الجولة  إن  »فيسبوك«،  بموقع 

مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.
حرص  جولته،  خالل  التسييري  المجلس  رئيس  وأكد 
السير في مختلف  المختنقات في حركة  البلدية على حل 
تشرع  ســوف  البلدية  أن  موضحًا  والــشــوارع،  الطرق 
لمختلف  صيانة  أعمال  تنفيذ  في  المقبلة  األيام  خالل 
المكتب  المتهالكة. وحسب  القديمة  الطرق، خاصة تلك 
اإلعالمي لبلدية بنغازي، فإن هذه األعمال ضمن مشاريع 
لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغاي برئاسة علي الحبري.

الغريفة.. حملة تطهير وإبادة للحشرات
قالت بلدية الغريفة في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين، إن إدارة اإلصحاح البيئي، 

نظمت بالتعاون مع مكتب خدمات النظافة في البلدية حملة بشأن رش المبيدات لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة.

المراقب  التسليم واالستالم بين  السبت، مراسم  البيضاء،  شهدت بلدية 
ومسعود  عقيلة،  سالم  منصور  البيضاء  البلدي  للمجلس  السابق  المالي 

عبدالسالم ارخيص المراقب المالي المكلف الجديد للمجلس البلدي.
وخالل مراسم التسليم واالستالم أقام عميد البلدية علي حسين محمد، 
وأعضاء المجلس البلدي ووكيل البلدية ومديرو اإلدارات ورؤساء األقسام، 
الجديد  المالي  المراقب  واستقبال  السابق  المالي  للمراقب  توديع  حفل 

للمجلس.
التواصل  بموقع  صفحته  على  منشور  في  البلدي،  المجلس  وقالت 
»فيسبوك«، إنه جرى تقديم درع العطاء إلى عقيلة، وذلك على ما قدمه 
واالحترام  الود  يملؤها  أجــواء  في  البلدي  بالمجلس  عمله  فترة  خالل 

والتقدير.

وادي البوانيس.. مشاكل البلدية أمام البيضاء.. تسليم وتسلم املراقبة املالية
وكيل وزارة الحكم املحلي

بحث عميد بلدية وادي البوانيس 
وكيل  مع  األحــد  عكاشة،  فرج  على 
وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات 
مصطفى أحمد سالم، مراحل الصيانة 
والتحوير للمبنى اإلداري الجديد لمقر 
البوانيس  لــوادي  البلدي  المجلس 

ونسبة اإلنجاز به.
للمجلس  ــور  ــش ــن م وحـــســـب 

بموقع  صفحته  على  نشره  البلدي، 
االجتماع  شهد  فقد  »فيسبوك«، 
بحث سرعة العمل على صرف الديون 
السابقة أثناء مرحلة المجلس البلدي 
العاملين  غير  مكافأة  وأولها  السابق 
لجان  وأعــضــاء  المحالت  ومختاري 

المصالحة.
مخرجات  متابعة  جــرت  أيــضــًا 

األعلى  للمجلس  األول  االجتماع 
أن  المنشور  واعتبر  المحلية،  لإلدارة 
هذا االجتماع يأتي ضمن االجتماعات 
عدد  مع  البلدية  عميد  يعقدها  التى 
لحلحلة  بالوزارات  المسؤولين  من 
تواجه  التي  والعراقيل  الصعوبات 
جذرية  حلول  وإيجاد  المجلس  عمل 

لها.

 ضبط تجار تسببوا في الغالء بسوقي األحد وجنزور
طرابلس ـ القاهرة–الوسط

العزيزية.. سرقة 
أسالك كهرباء بطول 

900 متر
للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
الضغط  أســالك  من  متر   900 سرقة 
العزيزية  مدينة  توزيع  بدائرة  العالي 

العاصمة طرابلس. جنوب  الواقعة 
عبر  مــنــشــور  ــي  ف ــت  ــال ق الــشــركــة 
إن  اإلثنين،  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
أعمال السرقة والنهب واالعتداءات على 
زالت  ما  الكهربائية  الشبكة  مكونات 
متواصلة من قبل مجموعات خارجة عن 
األذى  بإلحاق  جاهدين  يعملون  القانون 

الكهربائية. بالشبكة  والضرر 
العمليات  تلك  ــر  آخ أن  وأضــافــت 
بمسافة  عـــاٍل  ضغط  أســـالك  ســرقــة 
محطة  من  الحرية  خط  على  متر   900
العزيزية،  توزيع  بدائرة  العزيزية   30
أدى  ما  الجفارة،  توزيع  إلدارة  التابعة 
من  عــدد  على  الكهرباء  انقطاع  إلــى 

المساكن.
للكهرباء  العامة  الشركة  وتعاني 
تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، 
الجهات  بتدخل  للمطالبة  دفعها  ما 

الظاهرة. المختصة لوضع حد لهذه 

زلينت.. تسليم الدفعة الثانية للمشروعات 
الصغرى لألرامل واملطلقات

بأمر الحرس البلدي: تسعيرة موحدة للحالقة في غريان
جهاز  حــدد  األســعــار،  ضبط  حمالت  سياق  في 
الحرس البلدي فرع بلدية غريان، تسعيرة موحدة 
الحالقين  وألــزم  بالمدينة  الحالقة  محال  لكافة 
ما  حسب  مخالفتها،  من  محذرًا  بها،  بالتعامل 
التواصل  موقع  على  صفحته  عبر  الجهاز  أعلنه 
دوريات  وقامت  اإلثنين.  االجتماعي»فيسبوك« 
البلدي فرع غريان، بجولة تفتيشية  الحرس  جهاز 
على محال الحالقة لمتابعتها من ناحية التراخيص 
بالتسعيرة  وإلزامهم  التعقيم،  وجهاز  والنظافة 

الموحدة داخل المدينة. جهاز الحرس البلدي حدد 
تسعيرة الحالقة في مدينة غريان بـ5 دنانير لحالقة 
الرأس، و5 دنانير لحالقة الوجه، و5 دنانير لحالقة 
المدينة بضرورة  في  المواطنين  األطفال، مطالبًا 
اإلبالغ عن أي حالق يخالف التسعيرة المعلنة. يأتي 
ذلك، في محاولة للسيطرة على ارتفاع األسعار الذي 
شمل كافة السلع والخدمات خالل األسابيع األخيرة، 
ما تسبب في استياء المواطنين بسبب غياب دور 

األجهزة الرقابية ومتابعتها لألسواق.

شهد مقر الشؤون االجتماعية في بلدية زليتن تسليم الدفعة الثانية للمشاريع الصغرى، األحد الماضي. 
وقالت البلدية في منشور على صفحتها بموقع »فيسبوك«، إنه جرى تسليم 33 أرملة التمويل الالزم لمشاريع 
مختلفة تتضمن » الخياطة، صناعة الحلويات، مخبز، مطحنة، حضانة، مركز تدريب«، ولفتت البلدية إلى أن 

المشاريع تأتي من اللجنة الدولية للصليب األحمر، وبإشراف ومتابعة وزارة الشؤون االجتماعية.

قرار وزير التربية والتعليم األخير



ثقافة وفن 13

»سونيك« 
يتصدر شباك التذاكر

 »2 هيدجهوغ  ذي  »سونيك  فيلم  حصد 
إيرادات  »باراماونت«،  شركة  أنتجته  الذي 
71 مليون دوالر بأميركا الشمالية في  قاربت 
نهاية األسبوع، في مؤشر إلى عودة العائالت 
السينمائية،  الصاالت  في  األفالم  لمشاهدة 
على ما أظهرت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز« 

المتخصصة.
الدماء »موربيوس«  وتراجع فيلم مصاصي 
بفارق  الثاني  المركز  إلى  إنتاج »سوني«،  من 
بلغت  إيرادات  مع  المتصدر،  العمل  عن  كبير 
عن  حاد  انخفاض  في  دوالر  مليون   10.2
 39.1 الماضي  األسبوع  بلغت  التي  عائداته 
مليون دوالر. ويؤدي جاريد ليتو دور البطولة 
يتحول  نوبل  بجائزة  فائز  رجل  شخصية  في 
إلى مصاص دماء في عمل مقتبس من عالم 

»مارفل«.
من  آخر  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وحل 
سيتي«  لوست  »ذي  هو  »باراماونت«  إنتاج 
9.2 مليون دوالر. وتؤدي ساندرا  الذي حصد 
دور  هذا  العاطفي  الحركة  فيلم  في  بولوك 
أعمال غريب  رومانسية يختطفها رجل  روائية 
األطوار )دانيال رادكليف( يريد منها مساعدته 
في العثور على قطعة أثرية مدفونة في جزيرة 

نائية معرضة للبراكين.
»يونيفرسال«  فيلم  الرابعة  المرتبة  واحتل 
 8.7 بلغت  إيرادات  مع  »أمبوالنس«  الجديد 
ويحيى  جيلنهال  جيك  ويؤدي  دوالر.  مليون 
عبدالمتين الثاني دور قريبين يسرقان سيارة 

إسعاف للهروب بعد السطو على مصرف.
»ذي  فيلم  حل  الخامسة  المرتبة  وفي 
براذرز«  »وارنر  شركة  إنتاج  من  باتمان« 
 6.5 حصد  إذ  باتينسون،  روبرت  وبطولة 

مليون دوالر في أسبوعه السادس.
 6( إيفريوير أت آل وانس«  6 - »إيفريثينغ 

ماليين دوالر(
7 - »أنتشارتد« )2.7 مليون دوالر(

8 - »دوغ« )635 ألف دوالر(
9 - »سبايدر مان: نو واي هوم« )625 ألف 

دوالر(
ألف   500(  »0 كايسن  »جوجوتسو   -  10

دوالر(.
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طرابلس: عبدالسالم الفقهي

في ميزان الجمهور

دراما رمضان الليبية.. أزمة النصوص مستمرة .. و»اإلعالنات سيدة الشاشة«

الشاشة  منصة  إلى  المنتجين  شهية  كالعادة  تتدافع 
الربحي  الطموح  من  خليط  اتجاهاتها  في  الرمضانية، 
المنجز  قائمة  في  نقاط  وتسجيل  التميز،  في  والرغبة 
على  العمل  قدرة  مدى  عن  السؤال  يبقى  ولكن  الفني، 
التلفزية،  الذاكرة  خارطة  في  تدخله  إضافة  تحقيقه 

والمرور عبر معيار رئيسي وهو الجمهور؟
ومن ذلك حاولنا االقتراب لرصد نماذج من هذه اآلراء.

وجود  من  العام  هذا  الرمضانية  األعمال  تخلو  »ال 
سلبيات«، بهذه الجملة يستهل الصحفي أحمد الطبولي 
حديثه عن المشهد ويتابع مستدركًا بالقول: »لكن ذلك 
عربية  أو  كانت محلية  وإنما جلها سواء  الفشل،  يعني  ال 
وعدم  الرسالة  أو  الفكرة  في  الوضوح  عدم  يسودها 
أو  اجتماعية  كانت  سواء  القضايا،  معالجة  في  جديتها 
واستنساخ  التقليد  على  واعتمادها  ثقافية،  أو  سياسية 
األفكار، ما يعكس حالة االستسهال التي تأتي على حساب 

ابتكار موضوعات جديدة وهادفة«.
الواقع  المست  برامج  هناك  أن  يرى  آخر،  جانب  ومن 
استهدفت  أخرى  مقابل  في  العربية  لألسرة  االجتماعي 
طموح  تعدت  ولربما  العام،  الذوق  وشوهت  ثوابتها 
قصور  درجة  على  يدل  ما  الواقع،  تعرية  في  المشاهد 
وفهم  الجمهور  تطلعات  حدود  إدراك  في  القنوات  تلك 
حقله الثقافي العام، كما أنها لم تالمس هموم المواطن 
على  الغالب  هو  التجاري  الطابع  كان  إذ  كبيرة؛  بدرجة 
الرمضانية  البرامج  تفتقده  ما  وهو  الفنية  الرؤية  حساب 

المحلية والعربية.

أزمة نص
أزمة نص مردها غياب ورش  إلى وجود  الطبولي  ويشير 
دراما  لصالح  العمل  جودة  تتراجع  وبذا  والتقييم  الكتابة 
منفلتة ال تضبطها معايير، موجهة إلى مشاهد يرى جزء 
حرب  تلك  خاطئة،  بمفاهيم  الحرية  معنى  شريحته  من 

ناعمة تستخدم الفن لضرب الهوية العربية.
ال  مادة  تقدم  رأيي  بحسب  الرمضانية  البرامج  فجل 
تليق بذوق وقيم وعقل المشاهد، سطحية النص يتبعها 
تنفيذ ضعيف في األداء، فيكون البديل إيحاءات تصل إلى 

حد الصفاقة والعري اللفظي واإليحاءات الجسدية وفاصل 
وضوابط  لفنون  مراعاة  أي  دون  السوقية  األلفاظ  من 

الفن.
في  مهم  لعنصر  رصده  إلى  اتجه  ذاته،  السياق  وفي 
فضاء شبكات  وهو  والمتلقي  المنتج  بين  العالقة  معادلة 
التواصل؛ إذ ينبغي على المنتجين والمخرجين الوضع في 
حيث  ميديا«  »السوشيال  عصر  يعيشون  أنهم  تصورهم 
العمل رفضًا  التفاعل مع  ناقد يمكنه  إلى  المتلقي  يتحول 

له  هذا  كان  وإن  قبواًل  أو 
إلى  وأدى  وعيوبه  ميزاته 
والدة ظاهرة جديدة وهي 
وإطالق  اللحظي  النقد 
»البوستات«  عبر  األحكام 
وقبل  الحلقة  عرض  أثناء 
أصبح  إذ  اكتمالها؛  حتى 
عصر  في  المشاهد 
»السوشيال ميديا« شريكًا 
وصانع  البرامج،  تلك  في 

ألعاب رئيسي.

سوق اإلعالن
أيضًا  اإلشارة  ينسى  وال 
الدعائي حيث  الجانب  إلى 

التي  اإلعالم  سوق  قبضة  في  الرمضانية  البرامج  وقعت 
الرئيسي خدمة  الجديدة وأصبح هدفها  فرضت قوانينها 
االبن  هو  أكثر  إعالنات  يجلب  الذي  فالنجم  اإلعالنات، 
المدلل للمنتج الذي سيفتح أمامه مغارة علي بابا،   فهو 
بالنسبة له مغناطيس اإلعالنات التي ستحقق له األرباح ، 
وال عجب أن يبتلع ثالثة أرباع ميزانية العمل  والباقي يوزع 
علي بقية الكادر،  رغم أن النص واإلخراج هما أهم عناصر 
االستهالكي  لألسف  الطابع  ولكن  تليفزيوني،  إنتاج  أي 

يقتل المنجز الجيد .
وتبقى مالحظة أخرى وهي برغم كل ما ذكرت يصعب 
على المشاهد متابعة هذا الكم من المسلسالت والحكم 
عليها بشكل جيد في شهر واحد ، بالتالي نجد الكثير من 
وضعها  تأخذ  وال  الزحام  هذا  في  نقديًا  تظلم  األعمال 
إذاعتها  يعاد  وال  الرمضاني  السباق  حلبة  داخل  الصحيح 

بعد ذلك . 

توظيف الموروث
المخرج رمضان الصالحين له وجهة نظر تتناول الجوانب 
الفنية بشكل أكثر تفصياًل حيث علق بالقول: »ال نستطيع 
إطالق كلمة تطور على األعمال الليبية الرمضانية، بل تم 
استخدام معدات حديثة في هذه الصناعة، نتج عنه ظهور 
صورة مختلفة لما عهدناه من ضعف في أعمال السنوات 
الصناعة  هذه  صلب  عن  الحديث  ويبقى  الماضية، 
َأوالبرامج  الدراما  سواء  البصرية  فاألعمال  أخرى،  حكاية 
على  ترتكز  التلفزيونية 
وتصوير  وإخراج  نص 
تسجيل  من  وملحقاته 

صوت وإضاءة«.
بأن  معلقًا  ويستطرد 
السيناريوفي  أو  »النص 
الرمضانية لألسف  األعمال 
فالخلل  كثيرًا،  يتطور  لم 
التتابع  سياق  من  ظاهر 
وأحداث  اللقطات  في 
كان  أعمال  هناك  القصة، 
سليمًا  أحداثها  تسلسل 
في  عمق  نجد  ال  ولكن 
العمل  وكأن  القصة،  سرد 
يخبرك بوجود أناس عاشوا 
في هذا المكان وماتوا وانتهوا، لألسف واألسوأ من هذا 
في النصوص إذ ال يوجد حوار شيق يلفت االنتباه رغم أن 
معظم األعمال الليبية تصنف إما تاريخية أو تاريخ حديث، 
والموروث الثقافي الليبي زاخر باألمثلة الشعبية والحكم، 

لكن لم يوظفوا كتاب النصوص هذا الموروث جيدا«.

رؤية إخراجية
الصناعة،  هذه  في  األضعف  هو  اإلخراج  أن  كذلك  ويرى 
هذه  توظف  لم  الحديثة  والتقنية  المعدات  توفر  فرغم 
أالحظ  ولم  اإلخراجية،  الرؤية  مستوى  رفع  في  الميزة 
عماًل متكاماًل بالخصوص، صحيح هناك أعمال تفوقت في 
جوانب المظهر من حيث اللباس وأخرى في الديكور ولكن 
لم أر مخرجًا مثاًل وظف اإلضاءة بما يخدم المشهد وسياقه 
أو  اختلفت  وإن  حتي  الرمضانية  فاألعمال  وبذا  الدرامي، 
هل  أعرف  وال  اإلخراج،  ناحية  من  تفشل  مظهرها  تغير 

الخلل من المخرجين أو من اإلنتاج أم عامل الوقت بحكم 
أن غالبية األعمال تصور قبيل شهر رمضان.

وعلى صعيد الصورة يلمس الصالحين تحسنًا ملحوظًا 
في هذا االتجاه، »فعالوة على وجود مصورين متمكنين 
بشكل  الحديثة  الكاميرات  استخدام  يتم  مهنتهم،  من 
سليم ورائع، غير أن هناك خلاًل إخراجيًا في التصوير وهو 
بسيطة  لقطات  هي  األعمال  كل  في  المشاهد  أغلب  أن 
 eye level /« الكاميرا  زاوية  لقطات  هي  فمعظمها 
miduim shot« أي لقطات متوسطة على مستوى النظر. 
حقيقة األمر ال أستطيع القول بأن صناعة الدارما في ليبيا 
تطورت أو أنها تدنت، التطور لوحظ في التقنية والتدني 

في المحتوى«.

تاريخ مهمش
الطالبة بكلية الطب البشري، نجالء محمد، عبرت عن 
األعمال  أحد  الحرية«  »شط  مسلسل  أن  بالقول  رأيها 
المتميزة من حيث النص واإلخراج، »فهو يشخص الواقع 
بأسلوب الكوميديا السوداء الجامعة بين الضحك والبكاء، 
وما شد انتباهي في العمل دقة التفاصيل التي ترصد في 
جزء من إسقاطاتها بشكل موضوعي واحترافي مالمح من 
وقتنا  وكذا  الماضي  القرن  وتسعينيات  الثمانينيات  عقد 
الحاضر، في صورة بانورامية تذكرنا بأن هذه البالد عانت 

كثيرًا وما زالت«.
يروي  الذي  )السرايا(  مسلسل  »استوقفني  وتضيف: 
 1783 من  الفترة  بين  الواقعة  طرابلس  تاريخ  من  جزءًا 
يسعدني  شيئًا،  عنها  نعلم  ال  التي  الحقبة   ،1795 إلى 
لفت  ما  المهمش،  بالدنا  تاريخ  على  الضوء  تسليط 
تجبرك  التي  الدرامية  والحبكة  واإلضاءة  األزياء  انتباهي 
على رؤية المسلسل أكثر من مرة، وفي المقابل أزعجني 
عدم اختيار بعض الفنانين المخضرمين ليشاركوا في هذا 
الجازوي وزبيدة قاسم وخدوجة صبري  العمل، مثل سعد 
مع حفظ األلقاب، فأنا أرى مكانهم في كثير من شخصيات 
هذا المسلسل، ومن منظوري الشخصي العمل ناقص من 

دونهم«.
وتدون نجالء مالحظتها على التطور في أسلوب الدعاية 
ومالبس  مأكوالت  من  الشركات  لمنتجات  والتسويق 
العرض  الفكرة وأسلوب  الخ من حيث  الكترونية  وأجهزة 

مع تحفظها على بعضها والتي تراها دون المستوى.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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جانب من الجمهور

جانب من العروض

أحمد الطبوليرمضان الصالحين

توقع متابعو جينفر لوبيز 
وبن أفليك حول العالم أن 

زواج الثنائي سيكون قريبًا، 
خاصة وأنهما اجتمعا مجددًا 

بعد فراق دام حوالي 18 عامًا 
من الخطوبة األولى، وذهب 
كل منهما في طريق وتزوجا 

وأنجبا من آخرين. لكن يبدو أن 
جنيفر ال تفكر في الزواج بالوقت الحالي حسب ما أكد موقع »ديلي ميل« 

نقاًل عن مصدر مقرب من لوبيز قال إنها لم تكن في طور اإلعداد بعد 
والتهيئة للزواج من حبيبها القديم.

جينفر لوبيز وبن أفليك من جديد

تارا سعيدة

لينا شاماميان بتوزيع جديددويتو محمد صالح وأكرم حسني

الفيلم المصري »حامل اللقب«، من بطولة هشام ماجد، 
ودينا الشربيني، يختتم الدورة الثانية عشرة من مهرجان »مالمو 

للسينما العربية« في السويد يوم 9 مايو 2022. وكان الفيلم، 
الذي ما زال يُعرض في دور السينما المصرية وسبق عرضه خالل 

فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان »األقصر للسينما األفريقية«، قد 
انطلق في مصر بشهر فبراير الماضي في 60 دار عرض.

»حامل اللقب« في ماملو

تعهد سنية الشامخي
بعد توليها رئاسة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، قالت 

المخرجة التونسية سنية الشامخي »سأكون في 
خدمة السينما العربية واألفريقية وامتدادها 
الشرقي كفن وفكر، ومنتصرة النتمائها 

الحضاري ورؤيتها للعالم كفن التشارك 
والمساواة والسالم«، والشامخي أيضًا 
روائية وأديبة فازت رواياتها بالعديد 

من الجوائز المحلية واإلقليمية 
وفي 2020 عينت مديرة عامة 

للمركز الوطني للسينما والصورة 
في تونس.

فن x فن

المصرية تارا عماد عبرت عن 
سعادتها بردود األفعال التي تلقتها 

على مسلسل »سوتس بالعربي« 
الذي يعرض حاليًا خالل الموسم 

الرمضاني، وحقق نجاحًا كبيرًا، وقالت 
»كنت متابعة جيدة للنسخة األجنبية 

من المسلسل، وعندما علمت بتصوير 
نسخة عربية منه أردت أن ألعب أحد 

األدوار في المسلسل، وحدثني المنتج 
طارق الجنايني، وقبلت الدور دون 

تردد، ألنه بالنسبة لي إضافة«.

نجم الكرة المصري محمد صالح العب ليفربول 
اإلنجليزي أشاد بمسلسل »مكتوب عليا« لمواطنه 

أكرم حسني، والذي نشر فيديو شاركه محمد 
صالح معه على موقع »إنستغرام«، أثناء مشاهدته 

المسلسل معلقًا: »أنت جامد أوي أقسم باهلل«، 
وتفاجأ أكرم حسني من رد فعل محمد صالح، 

لينشر ستوري على حسابه الرسمي بإنستغرام 
يسأل جمهوره: »لما أصحى أالقي فخر العرب 

بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟«، كما علق على 
محمد صالح وكتب »أنا جامد!! أومال أنت تبقى 

تعيد المطربة السورية، إيه؟!!«؟
لينا شاماميان، بعضًا من 
أغانيها بتوزيع جديد، في 
22 أبريل، من خالل حفل 

بدار األوبرا المصرية. 
ويتضمن برنامج الحفل 

الذي يقام على مسرح 
النافورة، مجموعة 

من أعمالها الخاصة 
المميزة منها »بالي 
معاك«، و»هاألسمر 

اللون«، و»على موج 
البحر«، و»هنشوف 

ونعيش«، إلى جانب 
بعض المؤلفات المصرية 

الشهيرة.

طرابلس - الوسط

عرض أعمال الفقيه
على مسرح املعهد العالي لتقنيات الفنون

العالي  المعهد  مسرح  خشبة  على  عرضت 
مسرحيات  ثالث  السبت،  الفنون،  لتقنيات 
أمسيات  كأولي  الفقيه،  إبراهيم  أحمد  لألديب 
فيما  بالمعهد،  رمضان  لشهر  الثقافي  النشاط 
عبدالرزاق  والفنان  الغريب  بشير  الفنان  تولى 

العبارة إدارة األمسية.
وقدمت بتقنية العرض الضوئي أول األعمال، 
دور  أدي  التي  شي«،  يكتب  لم  »كاتب  وهي 
ومفتاح  الفنادي  عبداهلل  الفنانان  فيها  البطولة 
كما  أيضًا،  إخراجها  مهمة  تولى  الذي  الفقيه، 
المعروضة  اإلنجليزية  نسختها  الجمهور  شاهد 
أحمد  الدكتور  أدى  حيث  برومانيا،   2006 سنة 

إبراهيم الفقيه دور البطولة.
الكاتب  بين  المواجهة  عمق  يصور  العمل 
والظروف  مع مجتمعه،  وكذا صراعه  والسلطة، 
إلى  مضاًفا  تحديًا  فرضت  التي  المعيشية 
أحالمه  تحقيق  دون  الحائلة  العوائق  سلسلة 

فيها  تتوافر  مستقرة  حياة  في  يطمح  ككاتب 
شروط العيش الكريم.

أخرجها  التي  الغزاالت  بمسرحية  ومرورًا 
فاروق الدمرداش سنة 1976على خشبة المسرح 
الضوئي  العرض  بنا  توقف  بلندن،  اإلنجليزي 
المغني«  غنى  »عندما  لمسرحية  تسجيل  عند 
المصرية،  األوبرا  دار  ركح  على  قدمت  التي 
من  قدري،  سالم  الراحل  الفنان  سيرة  تحكي 
مفتاح  الفنانين  وتمثيل  الخولي،  محمد  إخراج 
من  ونخبة  سالمة،  ومنال  ماهر،  أحمد  الفقيه، 

النجوم.
مداخالت  هناك  كانت  العرض  اختتام  وعقب 
المطروحة  واألفكار  المسرحيات  مضمون  عن 
وجاءت  واالجتماعية،  الثقافية  بأبعادها  فيها 
التعقيبات من الكتاب والشعراء: رضا بن موسى، 
يوسف الختالي، أحمد الغماري، محمد الدنقلي، 
كما تفضلت ابنة األديب الراحل األستاذة لمياء 
التصويبات  بعض  إلى  باإلشارة  الفقيه  أحمد 

الخاصة بالمسرحيات وخلفيات اإلعداد لها.

محمد كارة: ال عالقة 
الختطافي بشخصية »سيمو«

في تصريح لبرنامج »رمضان شو« 
بإذاعة »موزاييك إف إم« التونسية، قال 

الممثل الليبي محمد كارة إنه خضع 
لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في 

الفكين واألضلع بعد تعرضه لالعتداء، 
مشيرًا إلى اختطافه من المنطقة التي 

يسكن فيها.
وأوضح كارة أن ما تعرض له ليس له 

أي عالقة بالشخصية التي يقدمها في 
المسلسل الرمضاني »شنهي الحكاية«.

يذكر أن دور »سيمو«، الذي قدّمه 
محمد كارة في المسلسل، أثار ردود أفعال 
غاضبة بسبب الشخصية التي لم يتقبلها 
المجتمع الليبي ما خلق حملة على مواقع 

التواصل االجتماعي لمقاضاته، وفق موقع 
اإلذاعة.

وقال الممثل الليبي إنه أدى شخصية 
»سيمو« باقتناع ولم يخف من خوض 
التجربة، متابعًا أنه لم يقم باإلساءة 
للرجل الليبي »بل فقط أدى شخصية 
موجودة في كل المجتمعات«، حسب 

قوله.

من المسلسالت الليبية المعروضة في رمضان

حق األربعاء 
محمد الدقاق

موسيقار الوطن
ذات يوم زرت الفنان المرحوم يوسف العالم؛ وجدته منزعجا، 
يذكر  لم  الليبية،  الموسيقى  عن  تابعه  إذاعي  حديث  بسبب 
آلة  عازفي  رواد  ليس ضمن  الشعالية  علي  المرحوم  الفنان  أن 

القانون في ليبيا!
قال: »أؤكد لك ولهم، أن علي الشعالية هو الرائد لهذه اآللة 
اإلسكندرية،  في  متخصصين  أيدي  على  تعلمها  لقد  ليبيا،  في 
»كيف  متحسرا:  وأضاف  عازفيها..«.  أفضل  من  أنه  أرى  وإنني 

يسقط اسمه بهذه البساطة؟«.
لم يعرني انتباها، عندما حاولت أن أهدئه، واستطرد: »هل 
وال  تعرفه،  أنك  أظن  ال  زوبي؟  حسين  اسمه  ليبي  فنان  تعرف 
أظن أحد من مسؤولي صناعة الفن والموسيقى في ليبيا سمع 
عبدالهادي  المغربي  الفنان  وراء  عزف  متميز  إنه  حسنا  عنه! 
إنه  الموسيقية.  المغرب  بلخياط، وظل عازفا مع عدد من فرق 
يصنع هذه اآللة واشتهر بها في المغرب. لقد تخلى عن فرصة 
هائلة هناك، عازفا وصانعا لهذه اآللة، وفضل العودة إلى بالده. 
كان يحلم أن يصنعها، بأسلوب جديد، وصنعها بالفعل، وصحح 
من نقاط ضعفها وكتب إلى جهات متعددة ولكن ال أحد أعاره 

اهتماما!«، واستطرد متحسرا: »نحن مجرد نخيل أعوج!«.
له،  المعتادة  زياراتنا  خالل  مباركة،  جمعة  يوم  صباح  وذات 
وأطفال  أحفاده،  علينا،  دخل 
بجواره،  العود  وكان  إخوته، 
العزف  في  وشرع  فالتقطه 
»شارعنا  أغنية:  ودندن 
عويله  فيه  لعبنا  ياما  القديم 
مع  »وانسجمنا  وبنيات.. 
أحفاده ورددنا معا كمجموعة 
وغناها  األغنية،  صوتية 
جانبا،  عوده  ثم وضع  كاملة. 
وتفسير  توصيف  في  وشرع 
بإعجاب  اللحن  جماليات 
وفخر، حتى ظننا أنه من ألحانه، ونتعجب أكثر عندما نكتشف أنه 
ليس كذلك، واستمر يتحدث بإعجاب شديد عن جمل عبدالحميد 
شادي، وإبراهيم أشرف الموسيقية، وتقديره لموهبتهما الفنية. 
جميعا،  تملكنا  العجب  ولكن  الفنية،  روحه  سمو  إلى  انتبهت 
عندما أخذ يتحدث عن مؤلف األغنية المبدع عبدالمطلوب محمد 

المقوب.
قال: »يا أصدقائي، قد يكون هذا الشاعر الموهوب هو الوحيد 
الذي تخصص في الكتابة لألطفال، أغان وقصص، وأناشيد. أنا 
رومانسية  فيه  وأكبر  بداياته،  من  الشاعر  هذا  لمسيرة  متتبع 
وأحضر  قام  ثم  أطفالنا.  بها  أمتع  التي  الطفولية،  البراءة  هذه 
إصداراته،  آخر  »هذا  واستطرد:  األحالم(،  )جسر  عنوانه  كتابا 
منه  لجعلوا  الجوار  دول  من  دولة  في  المبدع  هذا  أن  لو  واهلل 
أسطورة في مجاله. أذكر أنني حضرت ندوة عن أدب األطفال، 
أقامها اتحاد الكتاب العرب، ونظمتها رابطة األدباء والكتاب في 
بنغازي، وشاركت فيها معظم الدول العربية بأبحاث وبدراسات 
األستاذ  أن  أذكر  وال  لألطفال،  الكتابة  في  تخصصوا  كتاب 

المقوب كان من ضمن المشاركين.. أليس هذا أمر مؤلم؟«.
وهكذا هو الفنان يوسف العالم، مسكون بالموسيقى، عاشق 
للفنون واآلداب، ومشغول طوال الوقت بهموم الوطن الثقافية 
واالجتماعية والفنية، لدرجة تحس معها، أكثر من أصحابها، أن 
مثل هذه القضايا، هي قضيته الشخصية. حسه الفني المرهف، 
موسيقية  معزوفة  الوطن  لهذا  انتمائه  من  جعل  الذي  هو 
مقدسة، أفال يستحق منا أن نضيف إلى اسمه موسيقار الوطن؟ 
أظن أن ذلك أقل ما يمكن أن نعبر به عن امتنانا عن البهجة 
التي أدخلتها ألحانه على قلوبنا، وعلى فضيلة االنتماء والعشق 

لهذا الوطن.

هندسة الرسم الخام 
بطفولة الدهشة 

وإدراك الكبار لفهم 
تشكيلي معاصر
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في
ضمنت عشرة فرق محلية، تأهلها إلى دور الـ16 املرمى

القدم  لكرة  ليبيا  كأس  بطولة  منافسات  من 
لهذا الموسم، بعد أن اجتازت دور الـ32، وهي 
»الخمس«،  حساب  على  سبها«  »هالل  فرق 
أجدابيا«،  »وفاق  أقصى  الذي  و»الصداقة« 
و»بنغازي الجديدة« المتأهل على حساب »شباب 
»الشط«،  أقصى  الذي  و»المدينة«  الجبل«، 
»التحدي«،  حساب  على  المتأهل  و»الهالل« 

و»التعاون« عقب إقصائه »األفريقي«.
أقصى  الذي  »دارنس«  تأهل  كما 
المترشح  طرابلس«  و»األهلي  »القيروان«، 

عقب  و»األولمبي«  »الفالوجا«،  حساب  على 
إقصائه »الظهرة«، و»السويحلي« على حساب 
باقي  األسبوع  هذا  وستتواصل  »البشائر«، 

المباريات.
أبوسليم  بملعب  الخمس  يوم  يلتقى  حيث 
يواجه  بينما  و»أبوسليم«،  »المحلة«  فريقا 
الجمارك«،  »اتحاد  المصراتي«  »االتحاد 
بملعب الزاوية، يوم األحد المقبل. وتتبقى من 
المنافسات أربع مباريات أخيرة ضمن الدور الـ32 
الفرق  لتكتمل  بعد  إقامتها  موعد  يتحدد  لم 
مباريات  وهى  عشر،  السادس  للدور  المرشحة 
و»األخضر«  »المنار«،  مع  بنغازي«  »األهلي 
»المروج«،  مع  و»النصر«  بنغازي«،  »نجوم  مع 

و»االتحاد« مع »الجزيرة«.

10 فرق تبلغ دور الـ16 من سباق الكأس.. وفي انتظار 6 متأهلني

وجه العب »األهلي طرابلس« والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم 
السابق عبدالسالم الكوت، رسالة تقدير ومباركة لمناسبة شهر رمضان 
لقيصر الكرة الليبية، الهاشمي البهلول. وقال الكوت، في منشور له عبر 
»فيسبوك«: »رمضانك مبارك، وسامحنا على أي تقصير، وستبقى عنوان 
التضحية والوفاء«. يذكر أن عبدالسالم الكوت هو والد الالعب المهدي 

الكوت، الذي تألق أخيرًا مع المنتخب الوطني لكرة القدم.

أكد محمود الورفلي، المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي »االتحاد« ◆◆
ومدرب األواسط، أن الخامات في لعبة كرة اليد الليبية جيدة وتبشر 

بمستقبل للعبة. وقال في تصريح إلى »الوسط«: »نريد استمرار دعم 
المدرب الوطني بلعبة كرة اليد الذي تنقصه الخبرة في بعض األحيان، 

وأهم شيء االستمرار بالعمل في مجال التدريب.. أنا مستمر بعملي 
الذي أعشقه وأتعلم من تجربتي لكسب الخبرة«.

مرحلة التتويج.. 
وسباق الصعود

الحدث

زين العابدين بركان

● مباراة األهلي طرابلس والفالوجا بكأس ليبيا

257
برئاسة  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  أعلن 
التعاقد  الماضي،  الثالثاء  جمال عالم، مساء 
ليقود  جالل  إيهاب  الوطني  مدربه  مع 
المقبلة خلفًا  الفترة  الفراعنة خالل  منتخب 

كيروش. كارلوس  للبرتغالي 
عامًا(   54( جالل  إيهاب  وسيقود 
وستكون  مرة،  ألول  المصري  المنتخب 
أمم  لكأس  التأهل  هي  األولى  مهتمه 
العام  التي تجرى منتصف   ،2023 أفريقيا 

المقبل في كوت ديفوار.
مصرية  أندية  عدة  جالل  إيهاب  وقاد 
المقاصة« و»الزمالك«  رأسها »مصر  وعلى 
إلى  باإلضافة  و»بيراميدز«،  و»اإلسماعيلي« 
توليه  قبل  الليبي  طرابلس«  »األهلي  نادي 
وخاض  المصري.  للمنتخب  الفنية  المهمة 
وفقًا  مباراة   257 قادها  التي  الفرق  مختلف  مع 

المصرية. اليوم«  »أخبار  لجريدة 
فاز  مباراة،   135 لعب  المقاصة«  »مصر  مع 
مباراة.   37 30 وخسر  وتعادل في  مباراة   68 في 
7 وتعادل في  فاز في  13 مباراة  مع »إنبي« لعب 
 17 لعب  »الزمالك«:  مع  مباراتين.  في  وخسر   4
مباريات   7 في  وخسر   8 في  الفوز  حقق  مباراة 
طرابلس«  »األهلي  ومع  لقاءين.  في  وتعادل 

خاض مباراة واحدة وانتهت بالتعادل.
في  فاز  مباراة   49 لعب  »المصري«:  مع 
مع  لقاء.   12 في  وخسر   15 في  وتعادل   22
في  الفوز  حقق  مباراة   19 لعب  »اإلسماعيلي« 
ومع  مناسبات.   7 في  وخسر   3 في  وتعادل   9
 4 في  وتعادل   16 في  فاز   23 لعب  »بيراميدز« 

3 مباريات. وخسر في 

من  األولى  المرحلة  الختتام  التنازلي  العد  بدأ 
القدم،  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  منافسات 
التعرف على هوية  واقتربنا من  الموسم،  لهذا 
السداسي  الدور  المتأهلة لمرحلة  الستة  الفرق 
المغادرة  والفرق  باللقب،  التتويج  لمرحلة 
المقاعد  حسمت  أن  فبعد  األضواء.  لدوري 
التي  األولى  المجموعة  لفرق  بالنسبة  الثالثة 
شهدت تأهل فرق »األهلي بنغازي« و»األخضر« 
و»النصر«، ال زال الصراع على أشده بين الفرق 
التي تلعب من أجل البقاء وتفادي الهبوط بين 
فرق »خليج سرت« و»التحدي« و»شباب الجبل« 

و»دارنس«.
تراكم  أدى  فقد  الثانية،  المجموعة  فرق  أما 
الليبية،  الكرة  لممثلي  المؤجلة  المباريات 
بسبب  طرابلس«،  و»األهلي  »االتحاد« 
»الكونفدرالية«  بطولة  في  مشاركتهما 
إلى  النهائي  ربع  الدور  وبلوغهما  األفريقية، 
ستتأهل  التي  الفرق  هوية  على  التعرف  تأجيل 
المجموعة  تصدر  حيث  السداسي،  للدور 
طرابلس«،  و»األهلي  »االتحاد«  فرق  الثانية 
و»األولمبي«، في انتظار خوض كامل المباريات 
الفرق  ومعالم  الرؤية  تتضح  حتى  المؤجلة 

األقرب للتأهل لسداسي مرحلة التتويج.
فريق  كان  فقد  الهبوط،  صعيد  على  أما 
مبكرًأ  والمغادرين  المودعين  أول  »الشط« 
انتظارًأ  الثانية  المجموعة  في  األضواء  لدوري 
ملحق  مقعد  على  والتنافس  الصراع  لحسم 
المغادرة، والباقي في دوري األضواء بين فريقي 

»الخمس« و»المحلة«.
وتنتظر لجنة تنظيم المسابقات استحقاقات 
لدوري  السباعي  الدور  بإقامة  كبيرة  وتحديات 
الدرجة األولى المؤهل للصعود للدوري الممتاز، 
بعد أن تم التعرف على الفرق المتأهلة لمرحلة 

الصعود الحاسمة.
الموسم  مسابقات  انتهاء  قرب  أن  شك  وال 
للجنة  تحسب  الحاسمة  مرحلتها  ودخولها 
المسابقات التي بذلت جهودًأ كبيرة في الحفاظ 
دون  المسابقة  مباريات  وانتظام  مواعيد  على 
تعثر، في انتظار أن يكتمل الموسم في موعده 
مع قرب بدء استحقاقات المنتخب الليبي األول، 
والـ»شان«  الـ»كان«  تصفيات  غمار  وخوضه 
بقيادة المدير الفرنسي الجديد مارتينيز، الذي 
مثيرة  مواعيد  من  شهده  وما  لنجاحه  سيكون 
بروز العبين سيثرون  قوى كشف عن  وتنافس 
مسيرة المنتخب الوطني في مرحلته الجديدة، 
كافة  على  اإليجابية  انعكاساتها  لها  وسيكون 

المستويات.

الوسط- زين العابدين بركان

● جالل

رسميًا.. مارتينيز مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني
المدرب الفرنسي يصل طرابلس اليوم الخميس لتوقيع العقد ومباشرة مهامه لقيادة »فرسان المتوسط«

أعلن االتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم 
الماضي،  اإلثنين  صباح  رسمي،  بشكل  الشلماني، 
مارتينيز،  كورنثيانز  الفرنسي  المدرب  مع  التعاقد 
االتحاد  ونشر  القدم.  لكرة  األول  المنتخب  لقيادة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  الليبي 
ذكر  دون  مارتينيز،  مع  التعاقد  نبأ  »فيسبوك«، 

تفاصيل حول مدة أو قيمة العقد.
حسابه،  عبر  نشره  بيان  في  الكرة  اتحاد  وأوضح 
اليوم  طرابلس،  العاصمة  إلى  سيصل  المدرب  أن 
الخميس، الرابع عشر من شهر أبريل الجاري؛ من أجل 
توقيع العقد مع االتحاد الليبي لكرة القدم ومباشرة 
استعدادًا  الليبي،  المنتخب  لقيادة  رسميًا  مهامه 
كورنثيانز  يحل  أن  وينتظر  المقبلة.  الستحقاقات 
مارتينيز بطرابلس برفقة مدربه المساعد الموريتاني 
طوال  جانبه  إلى  وعمل  رافقه  الذى  مصطفى،  صال 

فترة توليه تدريب المنتخب الموريتاني.
الوطني  المنتخب  مباراتي  تابع  مارتينيز  وكان 
أمام النيجر وموريتانيا خالل مشاركته األخيرة بدورة 
نواكشوط الودية الدولية وعقد لقاًء ثنائيًا مع رئيس 
الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
كافة  مناقشة  خالله  تمت  الموريتانية  العاصمة  في 

التفاصيل المتعلقة ببنود العقد.
وسيباشر المدير الفني الفرنسي الجديد مهامه فور 
توقيع العقد، وستكون أبرز االستحقاقات وااللتزامات 
التي تنتظره قيادة »فرسان التوسط« خالل  الدولية 
ستقام  التي  »الكان«  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات 
التي   ،2023 العام  العاج  ساحل  بمالعب  نهائياتها 
يونيو  شهر  مطلع  من  بداية  تصفياتها  ستنطلق 
المقبل إلى جانب قيادة المنتخب الليبي خالل تصفيات 
بطولة أفريقيا لالعبين المحليين التي ستقام نهائياها 
بالجزائر. وكان المدير الفني الفرنسي، مارتينيز، تولى 
مهمة تدريب منتخب موريتانيا األول منذ مطلع العام 
2015 ونجح في قيادة منتخب »المرابطون« للتأهل 
مناسبتين  في  األفريقية  األمم  بطولة  نهائيات  إلى 

متتاليتين خالل نسختي العامين 2019 و2021.
وأكد عضو مجلس إدارة المكتب التنفيذي لالتحاد 
تصريحات  في  جموم،  نوري  القدم،  لكرة  الليبي 
مع  الرسمي  التعاقد  أن  وقت سابق،  في  تلفزيونية، 
مارتينيز سيكون في طرابلس من خالل إقامة مؤتمر 
أبريل  شهر  من  عشر  الرابع  في  للمدرب  صحفي 
الجاري، وقال جموم: »اتفقنا على جميع بنود التعاقد 
مع المدرب؛ ومنها تعيين مدرب وطني مساعدًا أول 
حضور  مع  له  ثانيًا  مساعدًا  موريتاني  ومدرب  له، 

مدرب الحراس واللياقة البدنية رفقة المدرب«.

مارتينيز يخلف كليمنتي
الليبي  الكرة  اتحاد  داخل  مصادر  وكشفت 
مسؤولي  اختيار  أن  سابق،  وقت  في  لـ»الوسط« 

كورنثيانز  الفرنسي  الفني  المدير  على  وقع  االتحاد 
مارتينيز لقيادة »فرسان المتوسط« ليخلف المدرب 
عقده  فسخ  جرى  الذي  كليمنتي،  السابق  اإلسباني 
لرحيل  األولى  الوالية  عكس  فعلى  بالتراضي، 
كليمنتي، فسخ اتحاد الكرة الليبي بقيادة عبدالحكيم 
الشلماني عقد كليمنتي بالتراضي في الوالية الثانية، 
بعكس  هدوء،  في  بينهما  االرتباط  الطرفان  ليفك 
الشد والجذب  التي شهدت حالة من  الوالية األولى 
والشكاوى في االتحاد الدولي »فيفا«، بسبب بعض 
الكرة  اتحاد  ليدرس  المتبقية،  المالية  المستحقات 
في  المتوسط«  »فرسان  لقيادة  جديدة  خيارات 
التصفيات المؤهلة نحو كأس األمم األفريقية المقبلة 
بكوت ديفوار »كان 2023«. وأسفر االجتماع واللقاء 
عن  الشلماني  مع  كليمنتي  جمع  الذي  المشترك 
العقد بالتراضي بين الطرفين،  اتفاق يقضي بفسخ 
الفنية  اإلدارة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  كلف  كما 
لعدد  الذاتية،  السير  من  عدد  دراسة  الكرة  باتحاد 
من المدربين الذين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة 
واختيار  المقبلة،  المرحلة  خالل  المنتخب  لقيادة 
المدرب المناسب الذي سيقود الفريق الوطني خالل 
تصفيات »كان 2023«، على أن تكون دورة موريتانيا 
الدولية المصغرة بداية تعارف المدرب الجديد بنجوم 

»فرسان المتوسط«.

أسباب فسخ عقد كليمنتي
األخيرة  الفترة  في  المنتخب  مع  كليمنتي  وصنع 
حالة من القلق وعدم االستقرار، وزاد القلق مع قرب 
األفريقية  األمم  كأس  نحو  المؤهلة  التصفيات  بدء 

أن  دون   ،»2023 »كان  ديفوار  كوت  في  المقبلة 
المستقبل  في  قوي  بشكل  العمل  خريطة  تتضح 
القريب، بعد أن أخفق منتخب ليبيا في التأهل لبطولة 
بلقبها  فاز  التي  بالكاميرون،  الـ33  األفريقية  األمم 
السنغال على حساب مصر، فضاًل عن  أخيرًا منتخب 
من  الختامية  المرحلة  إلى  الوصول  في  اإلخفاق 
المقبلة »قطر  العالم  المؤهلة نحو كأس  التصفيات 

2022« في مارس الماضي.
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وكشف 
»الوسط« عن  إلى  الشلماني، في حوار  عبدالحكيم 
اإلسباني  السابق  الفني  المدير  عقد  فسخ  أسباب 
خافيير كليمنتي بالتراضي. وقال: »نقدم لكليمنتي 
قدمه  ما  كل  على  ونشكره  واالحترام  التقدير  كل 
خالل تواجده في ليبيا، بالتأكيد الظروف لم تساعدنا 
ليبيا  في  البقاء  وهي  العقد،  شروط  تطبيق  في 
ومتابعة كل ما يحدث بها، وفي النهائية تم انتهاء 
وأيضًا  كثيرة  خالفات  بعد  بالتراضي  معه  التعاقد 
إلرضاء مطالب الشارع الرياضي«. وأضاف الشلماني: 

التي  بالنتائج  الكرة دائمًا مرتبط  »اتحاد 
يقدمها المنتخب الوطني، لذلك الشارع 
الكاملة  الفرصة  لنا  يعطِ  لم  الرياضي 

في ظل وجود كليمنتي.. اختيار المدرب 
اإلسباني جاء خالل لجنة فنية ضمت مدربين عديدين 
في  والزمالء  أنا  راضيًا  كنت  ولكن  ليبيا،  داخل  من 
اتحاد الكرة على اختيار كليمنتي ألنه كان على علم 
الليبية«. وأوضح: »قيمة 25 ألف يورو قيمة  بالكرة 
قليلة بالنسبة لمدير فني للمنتخب الوطني، مقارنة 
بالمدربين اآلخرين في منتخابات منتخبات القارة، في 
الدول األخرى مثل مصر والجزائر والمغرب، كما أنه 
يوجد شروط لم يتم توفيرها للمدير الفني للمنتخب 

الليبي مقارنة بالدول األخرى مثل األمان واإلقامة«.
وأكد رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم، أن المنتخب 
الوطني سيعود الستئناف نشاطه من جديد بخوضه 
عددًا من المباريات الودية الدولية خالل أيام األجندة 
الدولية المقررة من قبل االتحاد الدولي للعبة »فيفا« 
المقبلة،  الدولية  استعدادًا لالستحقاقات وااللتزامات 
وينتظر اتحاد الكرة التعرف أكثر على أفكار المدير الفني 
لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  وودع  الجديد. 
القدم ثالثة محافل مهمة في 2021، ليغيب »فرسان 
المتوسط« عن مونديال العرب في قطر، الذي اختتم 
المنتخب  باللقب  وفاز  الماضي،  ديسمبر   18 في 
الجزائري، كما شمل الغياب عن بطولة األمم األفريقية 
في الكاميرون، وأخيراً المرحلة الختامية المؤهلة نحو 
منتخب  واحتل   ،»2022 »قطر  المقبلة  العالم  كأس 
ليبيا المركز الثالث في مجموعته السادسة األفريقية 

المؤهلة نحو كأس العالم.

● المنتخب الليبي لكرة القدم

يونيو أول اختبار حقيقي للمدرب 
الجديد في تصفيات أمم أفريقيا 

بمالعب ساحل العاج العام 2023

الوسط - القاهرة

● مارتينيز

اإلثنين  يوم  بنغازي،  بمدينة  الرياضية  األسرة  ودعت 
محمد  السابق  »التحدي«  فريق  مرمى  حارس  الماضي، 
زوبي، الذي انتقل إلى جوار المولى عز وجل بعد رحلة معاناة 
مع المرض. وبدأ حارس مرمى »الفهود« السابق مسيرته 
الكروية مع فريق »التحدي« خالل فترة السبعينات، وأسهم 
مع فريقه في التتويج ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم في 
زميليه حارسي  )76 - 77(، وكان برفقة  الرياضي  الموسم 
المرمى بالفريق، مفتاح حبارة ومحمد التاجوري، كما اختير 

ضمن صفوف منتخب بنغازي والمنتخب الليبي العسكري.
الموسم  حتى  »الفهود«  مع  زوبي  مسيرة  واستمرت 
المحلية  القدم  كرة  مالعب  ليغادر   )84  -  83( الرياضي 
»الفهود«  أبناء  من  جيل  من  أكثر  عاصر  حيث  بهدوء، 
وعقب  بعد  حتى  العريقة  الرياضية  لمؤسسته  وفيًا  وظل 
من  العديد  تدريب  في  وتجربته  بخبرته  أسهم  االعتزال 
من  بعدد  عمل  كما  »التحدي«،  بنادي  المرمى  حراس 
الراحل  والرياضة  »التحدي«  لفقيد  وكانت  األخرى،  األندية 
مدينة  رياضيي  قدامى  مع  عديدة  ومشاركات  مساهمات 

بنغازي في عدد من المناسبات الرياضية.

● حارس مرمى التحدي السابق محمد زوبي

● المنتخب الليبى بدورة القنيطرة بسورية العام 1974

الرياضة الليبية تودع حارس 
»الفهود« السابق محمد زوبي

للمنتخب  السابق  الفني  المدير  كسب 
المدرب  القدم،  لكرة  الموريتاني 

شكواه  مارتينيز،  كورنثيانز  الفرنسي 
الموريتاني لدى  الكرة  اتحاد  ضد 
الدولي »فيفا« بعد فسخ  االتحاد 

عقده من جانب واحد عقب تعادل 
التونسي  المنتخب  مع  »المرابطون« 

.2022 ضمن تصفيات مونديال 
تقدم بشكوى  مارتينيز  وكان 

باالتحاد  النزاعات  للجنة فض  رسمية 
الدولي لكرة القدم من أجل الحصول 

وألزم  المالية.  باقى مستحقاته  على 
الموريتانية،  الرياضة  وزارة  »فيفا« 

العامة  في خطاب عاجل موجه لألمانة 
المحلي، بضرورة دفع  الكرة  التحاد 

الفرنسي  المدرب  مستحقات  كافة 
خالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر، مع 

الموريتاني في  الحق لالتحاد  منح 
النزاعات في االتحاد  الطعن لدى لجنة 

الدولي.
الفرنسي  الفني  المدير  أن  يذكر 

اليوم  إلى طرابلس  مارتينيز سيصل 
االتحاد  مع  رسميًا  للتعاقد  الخميس؛ 
المنتخب  وقيادة  القدم  لكرة  الليبي 

الليبي األول ضمن تصفيات كأس 
نهائياتها  التي ستقام  أفريقيا  أمم 

.2023 بمالعب ساحل العاج 

قبل استالمه مهمة 
تدريب »الفرسان«.. 

مارتينيز يكسب شكواه 
ضد االتحاد الموريتاني

لكرة  الوطني  للمنتخب  المبكر  الظهور  رغم 
القدم، على الساحة الدولية عبر تاريخه الطويل، 
وعلى مر األجيال إال أن المناسبات الدولية التي 
ظهر فيها »فرسان المتوسط«، خالل أيام شهر 
رمضان المبارك كانت قليلة. ويعود أول ظهور 
للمنتخب الليبي خالل الشهر المبارك إلى العام 
1974 حين شارك ألول مرة في بطولة كأس 
القنيطرة الدولية التي نظمتها سورية في مدينة 
القنيطرة. وُأقيمت البطولة خالل الفترة من 26 
العام  أكتوبر  شهر  من  التاسع  وحتى  سبتمبر 
1974. وجرت مبارياتها على ملعب العباسيين 
منتخبات  بمشاركة  دمشق  السورية  بالعاصمة 
ليبيا ومصر والمغرب والجزائر واألردن والسودان 
جانب  إلى  ولبنان،  وفلسطين  واليمن  وتونس 

المنتخب السوري مستضيف البطولة.
وُأقيمت هذه البطولة الودية الدولية برعاية 
لمدينة  تخليدًأ  القدم،  لكرة  العربي  االتحاد 
القنيطرة التي تبعد عن مدينة دمشق نحو 50 
كيلومترًأ، التي تعرضت للتدمير والتخريب أثناء 
شهر  خالل  سورية  على  الصهيوني  العدوان 
العربي  االتحاد  يترأس  وكان  المبارك.  رمضان 
وقتها المؤسس الراحل عبد اللطيف بوكر، الذي 
1976، وكان  العام  العربي حتى  االتحاد  ترأس 
في ذات الوقت رئيسًأ لالتحاد الليبي لكرة القدم.

في  الوطني  المنتخب  القرعة  وأوقعت 
منتخبات  جانبه  إلى  ضمت  التي  المجموعة 
والسودان. واستهل  واليمن وفلسطين  سورية 
التي  بالبطولة  مبارياته،  مشوار  »الفرسان« 
أمام  بخسارة  الصيام،  أثناء  منافساتها  ُأقيمت 
لهدف،  بهدفين  سورية  منتخب  المستضيف 
وأحرز هدف ليبيا الوحيد المهاجم الراحل سعد 
المنتخب  سجل  الثانية  المباراة  وفي  الفزاني. 

على  بالبطولة  له  انتصار  وأكبر  أول  الليبي 
حساب منتخب اليمن بتسعة أهداف لهدف أحرز 
محمد  وعلي  أهداف  ثالثة  الفزاني  سعد  منها 
األسود  علي  من  لكل  واحدًأ  وهدفًأ  هدفين، 
التهامي  القادر  وعبد  الشركسي  الباري  وعبد 
ومحمود الجهاني. وتعادل المنتخب الوطني في 
ثالث مبارياته بالبطولة أمام منتخب فلسطين 
مبارياته  وآخر  رابع  خسر  فيما  أهداف،  دون 
لهدف،  أهداف  بثالثة  السودان  منتخب  أمام 
البطولة  هذه  خالل  »الفرسان«  خاض  حيث 
في  الفوز  سجل  مباريات  أربع  الدولية  الودية 
وخسر  واحدة  مباراة  في  وتعادل  واحدة  مباراة 
مباراتين، وأحرز العبوه أحد عشر هدفًأ واستقبل 
في شباكه ستة أهداف. وكان المهاجم الراحل 
سعد الفزاني هداف منتخبنا الوطني في البطولة 
برصيد خمسة أهداف. وضمت قائمة المنتخب 

الودية  البطولة  هذه  في  المشاركة  الوطني 
الدولية لحراسة المرمى الثالثي )محمد العقوري 
الصويعي(.  اهلل  وسعد  المصري  ورمضان 
الربع  وأبوبكر  شيوة  الرحمن  )عبد  والالعبين: 
وإبراهيم  البهلول  والهاشمي  موسى  وصالح 
سعيد وعبد القادر التهامي وعبدالوهاب الشبل 
مرسال  وعلي  راشد  ويونس  الجهاني  ومحمود 
وحسن النابولي وعلي رمضان وعلي محمد وعبد 
الفزاني(  الباري الشركسي وعلي األسود وسعد 
وقاد منتخبنا الوطني في هذه البطولة المدرب 

الوطني الراحل محمد الخمسي.
وتوج بلقب هذه البطولة المنتخب المغربي 
المنتخب  البطولة  مستضيف  على  تفوقه  عقب 
هداف  لقب  ونال  الترجيح،  بركالت  السوري 
المغربي  المنتخب  البطولة حينها نجم وهداف 

فراس أحمد برصيد سبعة أهداف.

دورة القنيطرة الدولية.. أول مشاركة رمضانية 
في تاريخ املنتخب الوطني لكرة القدم

الوسط - زين العابدين بركان

● محمد زوبي

● الكوت
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

منعرج جديد
جديدًا  منعرجًا  الليبية  القدم  كرة  تدخل 
الرياضية  الدولية  المحكمة  قرار  بعد 
االتحاد  انتخابات  في  اختصاصها  بعدم 
قبل  جرت  التي  القدم،  لكرة  الليبي 
أنور  رفعها  التي  القضية  وهي  سنة، 
المرشحان  شاكة،  وإبراهيم  الطشاني 
في  الشلماني  لعبدالحكيم  السابقان 
المحكمة  وأكدت  الكرة.  اتحاد  انتخابات 
هذه  في  مختص  الليبي  القضاء  أن 
أو  قانوني  غير  تدخله  يعتبر  وال  القضايا، 
مع  يتعارض  ال  حق  وله  حكوميًا،  تدخاًل 

الدولية. المواثيق 
بطالن  أكد  الليبي  القضاء  وكان 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  انتخابات 
اآلن  حتى  ينفذ  لم  القرار  صدور  ورغم 
يعرف  الرياضي  الوسط  أن  بسبب 
على  له  سلطة  ال  المدني  القضاء  أن 
جاء  ما  ولكن  الرياضية،  االتحادات 
بسويسرا،  الدولية  المحكمة  قرار  في 
هذه  مسار  في  جديدة  نقلة  يكون  قد 
وينتظر  الرياضية،  والشكاوى  القضايا 
إدارة  مجلس  وقرار  رد  يعرف  أن  الجميع 
على  الشلماني  برئاسة  الحالي  االتحاد 
سيعترف  وهل  الدولية.  المحكمة  قرار 
يرفضه  أو  الليبي  القضاء  وحكم  بقرار 
الليبية  الكرة  لتدخل  القضاء  ويتحدى 

منعرجًا آخر في ظل هذه القضية؟.
رياضي  قانوني  جدل  يدور  فترة  ومنذ 
مثل  في  النظر  في  القضاء  أحقية  حول 
المحاكم  لدى  المرفوعة  القضايا  هذه 
المحكمة  رأي  وبعد  والدولية،  الليبية 
جديدة  مسارات  األمور  تأخذ  قد  الدولية 
الليبية  الكرة  بعدها  تشهد  قد  قانونية 
القضاء  قام  لو  خاصة  كبيرة،  تطورات 
اتحاد  انتخابات  ببطالن  قراره  بتنفيذ 

الليبي. الكرة 
مشاكل كثيرة وقضايا عديدة مرفوعة 
تشهد  قد  ألعاب  عدة  في  المحاكم  لدى 
القضاء  نفذ  حالة  في  حاسمة  تطورات 
خاصة  االنتخابات،  ببطالن  قراره  الليبي 
أن اتحاد الكرة قد تسلم منذ أشهر القرار 
قانونى  صراع  عليه.  يرد  ولم  القضائي 
األيام  الليبية  الكرة  ستشهده  رياضي 
حول  سنتابعها  كبيرة  وتجاذبات  المقلبة 

الموضوع. هذا 

السنة السابعة
العدد 334  13 رمضان 1443 هــ

املوقع اإللكتروني: 14www.alwasat.ly إبريل 2022 م
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

مالعباخلميس

استقبل رئيس االتحاد القطري لكرة القدم، حمد 
من  الثاني  في  ثاني،  آل  أحمد  بن  خليفة  بن 
أبريل الجاري، رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم، 
عبدالحكيم الشلماني، وذلك بمقر االتحاد ببرج 
البدع. وتم خالل االستقبال، وفقًا لوكالة األنباء 
القطرية، التباحث حول المواضيع ذات االهتمام 
المشترك، وأهمية تفعيلها وسبل تطويرها في 
القدم  كرة  منظومة  يخدم  بما  المقبلة،  الفترة 
من  ويعزز  الشقيقين،  البلدين  من  كل  في 
اللذين  االتحادين،  بين  المشترك  التعاون  أطر 
يرتبطان بعالقات أخوية وثيقة ممتدة منذ فترة.

خالل  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  ورحب 
بإقامة  الشلماني،  عبدالحكيم  الرئيس  لقائه 
مع  القطرية  المالعب  في  السداسي  الدوري 
المالعب  منها  التي  التسهيالت،  كافة  توفير 

والحكام وتقنية الفيديو المساعد )فار(.
القطري  االتحاد  أن  صحفية  تقارير  وكشفت 
الليبي،  السداسي  باستضافة  ترحيبه  رغم 
اشترط على نظيره الليبي أن انطالق منافسات 
تاريخ األول من شهر  السداسي ال تتجاوز  الدور 
بالتحضيرات  الدخول  بسبب  المقبل؛  يونيو 

المقرر   2022 العالم  كأس  لنهائيات  الخاصة 
إقامتها على األراضي القطرية.

المسابقات،  لجنة  أن  التقارير  وأوضحت 

مباريات  تنهي  بأن  مطالبة  االتفاق،  بحسب 
قبل  الممتاز  الليبي  الدوري  من  األول  الدور 
هذا  أن  إلى  مشيرة  المقبل،  مايو  شهر  أواخر 

الروزنامة  لتراكم  نظرًأ  معقدًأ  يعتبر  األمر 
ليبيا  ممثلي  وانشغال  األولى،  المجموعة  لفرق 
»األهلي طرابلس« و»االتحاد«، في مشاركتهما 

الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  وكان  األفريقية. 
الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة  القدم،  لكرة 
مباريات  إقامة  على  سابق  وقت  في  استقر 
الليبي  الدوري  لبطل  المحدد  السداسي  الدور 
في   ،)2022  -  2021( الموسم  هذا  الممتاز 
األقرب  هي  قطر  أصبحت  حيث  مجاورة،  دولة 

لالستضافة.
السبب  الشلماني،  عبدالحكيم  وكشف 
الرئيسي في اختيار إقامة الدوري السداسي خارج 
إنه  »الوسط«،  لقناة  تصريحات  في  قائأًل  ليبيا. 
للدوري  السداسي  الدوري  إقامة  بمقترح  تقدم 
الليبي الممتاز لكرة القدم خارج ليبيا، ألكثر من 
وافقت  اإلدارة  مجلس  في  األغلبية  وأن  غرض، 
على مقترحه. وأوضح الشلماني، أن الهدف األول 

مالعب  وجود  بعدم  للدولة  رسالة  إرسال  هو 
ترفع من مستوى كرة القدم في ليبيا، حيث إن 
المالعب المحلية تفتقر للبنية التحتية، كما أنها 
تصيب عددًا كبيرًا من الالعبين، وأنه يعمل على 
أن يوفر للرياضيين مالعب جيدة يلعبون عليها 

خالل الدور السداسي.
الشلماني ذكر في حواره مع قناة »الوسط«، 
التي  الستة،  الفرق  تجمع  هو  الثاني  الهدف  أن 
األول،  الوطني  المنتخب  العبي  غالبية  تضم 
إلعطائهم فرصة للعب على مالعب جيدة خارج 
الحتراف  جيدة  فرصة  ستكون  أنها  كما  ليبيا، 
محط  ستكون  ألنها  نظرًا  الالعبين،  من  عدد 

أنظار اإلعالم.
إلى  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وأشار 
السداسي  الدوري  إقامة  من  الثالث  الهدف  أن 
في  )فار(  الفيديو  تقنية  إدخال  هو  ليبيا،  خارج 
مالعب ليبيا، خالل الفترة المقبلة، حيث سيدير 

الدور السداسي أطقم تحكيمية محلية وأجنبية.
أوضح  لالستضافة،  األقرب  الدول  وعن 
الشلماني وقتها أن الدولتين األقرب الستضافة 
موجهًا  والمغرب،  قطر  هما  السداسي،  الدور 
والقطري  المغربي  االتحادين  لرئيسي  الشكر 
السداسي  إلقامة  ترحيبهما  على  القدم  لكرة 

الليبي، على مالعبهما.

االتحاد القطري يرحب بإقامة »سداسي الدوري« على أراضيه.. وشرط قد يوقف االتفاق

● الشلماني وحمد بن خليفة آل ثاني

الوسط - القاهرة

رئيس االتحاد القطري حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني يتقسبل رئيس 

االتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني

للموسم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  أوشكت 
وستكون  النهاية،  على   ،)2022  -  2021( الجاري  الرياضي 
صعيد  على  الدوري،  عمر  من  المتبقية  األخيرة  األسابيع 
فيما  حاسمة  والثانية،  األولى  المجموعتين  فرق  منافسات 
والمراكز  التراتيب  عن  واالبتعاد  الهبوط  شبح  بتفادي  يتعلق 
التنافس  اشتد  األولى  المجموعة  فريق  صعيد  وعلى  األخيرة. 
في  يأتي  سرت«  »خليج  ففريق  فرق،  أربعة  بين  ذروته  وبلغ 
فريق  يحل  بينما  نقاط،   10 برصيد  واألخير  العاشر  الترتيب 
ويحل  نقطة،   11 برصيد  التاسعة  المرتبة  في  »التحدي« 

سابعًا  و»دارنس«  نقطة،   12 برصيد  ثامنًا  الجبل«  »شباب 
المتبقية في رصيد كل  المباريات  نقطة. وستكون   14 برصيد 
الفريق  هوية  وستحدد  وحاسمة،  مثيرة  جولتين  آخر  في  فريق 
المغادر عن هذه المجموعة إلى دوري الدرجة األدنى، والفريق 
وستبقى  ستنجو  التى  والفرق  الملحق،  مباراة  سيخوض  الذي 

في الدوري الممتاز.
هبوط  تأكد  فبعد  الثانية،  المجموعة  فرق  صعيد  على  أما 
سيكون  األدنى،  الدرجة  دوري  إلى  مبكرًا  »الشط«  فريق 
مباراة  خوض  تفادي  أجل  من  فريقين  بين  قويًا  التنافس 
في  »الخمس«  فريق  يحل  حيث  والهبوط،  للبقاء  الملحق 
12 نقطة، بينما ياتى »المحلة« ثامنًا  المرتبة التاسعة برصيد 

برصيد 14 نقطة، وتتبقى لكل فريق أربع مباريات أخيرة.

الدوري الممتاز يدخل مراحل الحسم للهروب 
من شبح الهبوط وتفادي مباريات الملحق

»VAR« تظهر ألول مرة في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
األهلي طرابلس يواجه االتحاد 17 أبريل في ذهاب »الكونفدرالية«.. ويتجدد الموعد في لقاء اإلياب يوم 24

استقر االتحاد األفريقي لكرة القدم، على الحكام 
الذين يقودون الديربي الليبي بين الفريق األول 
األهلي  نظيره  أمام  االتحاد  بنادي  القدم  لكرة 
الكونفدرالية  كأس  نهائي  ربع  في  طرابلس، 
نهائي  ربع  قرعة  أسفرت  بعدما  األفريقية، 
البطولة والتي تم سحبها في مصر بعد اختتام 
منافسات دور المجموعات عن مواجهة نارية بين 

الفريقين.
ومن المقرر أن يلتقي األهلي طرابلس نظيره 
ربع  ذهاب  في  الجاري  إبريل   17 يوم  االتحاد 
النهائي من البطولة األفريقية، فيما تقام مباراة 
تشهد  قد  مباريات  في  أبريل،   24 يوم  اإلياب 

استخدام تقنية الفيديو ألول مرة في ليبيا.
تحكيم  طاقم  األفريقي،  االتحاد  واختار 
مباراة  إلدارة  معروف،  محمود  بقيادة  مصريًا 
الذهاب بين االتحاد واألهلي طرابلس. ويعاون 
معروف كل من محمود أبوالرجال مساعدًا أول 
عمر  وأمين  ثانيًا  مساعدًا  طه  حسام  وأحمد 
اإلياب  مباراة  »كاف«  أسند  فيما  رابعًا.  حكمًا 
االتحاد  كأس  نهائي  ربع  في  الفريقين،  بين 
جزائري  تحكيم  لطاقم  القدم،  لكرة  األفريقي 

بقيادة يوسف غربال.
استخدام  المباراة  تشهد  أن  المقرر  ومن 
تقنية الفيديو ألول مرة في ليبيا، بإدارة حكم 
وحكم  البنا،  محمد  المصري  فيديو  مساعد 
مباراة  في  برانس،  زكريا  المغربي  مساعد  فار 
فيديو  مساعد  حكم  اإلياب  وفي  الذهاب، 
مساعد  فار  وحكم  عبيد،  مهدي  الجزائري 

الموريتاني دحان بيدا.
ربع  دور  إلى  تأهلت  قد  فرق   8 وكانت 
طرابلس  )األهلي  كاآلتي:  جاءت  النهائي 
بيراتس  وأورالندو  وبيراميدز  واالتحاد 
بركان  ونهضة  والمصري  ومازيمبي 
وسيمبا(، وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس 
اآلتي:  النحو  على  األفريقية  الكونفدرالية 
التنزاني  سيمبا  طرابلس..  األهلي   × )االتحاد 
× أورالندو بيراتس الجنوب أفريقي.. بيراميدز 
المصري × مازيمبي الكونغولي.. المصري × 

نهضة بركان المغربي(.
من  النهائي،  نصف  الدور  مواجهة  وستقام 
طرابلس  واألهلي  االتحاد  مواجهة  من  الفائز 
وأورالندو  التنزاني  سيمبا  لقاء  من  والفائز 
الفائز  سيلعب  الثاني،  الطرف  وفي  بيراتس، 
من  الفائز  مع  ومازيمبي  بيراميدز  لقاء  من 

مباراة المصري ونهضة بركان المغربي.
صدارته  طرابلس  األهلي  فريق  وأكد 
دوري  من  نقطة،  بـ13  األولى  للمجموعة 
األفريقي  االتحاد  لكأس  المجموعات 

دون  السلبي  تعادله  بعد  »الكونفدرالية« 
خالل  التونسي  الصفاقسي  فريق  أمام  أهداف 
حمادي  بملعب  بينهما  أقيمت  التي  المباراة 

الجولة  بعد  المجموعة  ترتيب  وجاء  العقربي. 
في  بات  طرابلس  )األهلي  كاآلتي  األخيرة 
صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، وبيراميدز 

ثالثًا  وحل  نقطة،   13 برصيد  ثانيًا  المصري 
وأخيرًا  نقاط،   5 برصيد  التونسي  الصفاقسي 

فريق زاناكو الزامبي دون نقاط(.
إلى  القدم  لكرة  االتحاد  فريق  تأهل  كما 
مع  السلبي  التعادل  بعد  نهائي  الربع  الدور 
أفريقي  الجنوب  بيراتس«  »أورالندو  فريق 
دون أهداف في آخر جوالت دوري المجموعات 

الفريق  تأهل  وجاء  األفريقي،  االتحاد  لكأس 
الثاني  الترتيب  في  نقطة   11 برصيد  الليبي 
بـ13  المتصدر  بيراتس«  »أورالندو  خلف 
فريق  فاز  نفسها،  المجموعة  وفي  نقطة، 
»رويال«  نظيره  على  الساورة«  »شبيبة 

نظيفين. بهدفين 
ناديا  الليبية،  القدم  كرة  قطبا  ويواصل 
»االتحاد« و»األهلي طرابلس« الظهور بشكل 
ضربة  منذ  »الكونفدرالية«  بطولة  في  جيد 
ُأجريت  أن  بعد  المجموعات،  بدوري  البداية 
قرعة دور مجموعات »الكونفدرالية«، وتشارك 
المحلي،  الدوري  »االتحاد« بطل  بفريقي  ليبيا 
و»األهلي  األبطال،  دوري  بطولة  من  القادم 
المحلي  الدوري  مسابقة  وصيف  طرابلس« 
في النسخة األخيرة والمشارك من البداية في 

»الكونفدرالية«. بطولة 
إدارة  المكلفة  التسييرية  اللجنة  تعاقدت 
نادي »األهلي طرابلس«، مع المدرب التونسي 
برنادر  الفرنسي  للمدرب  خلفًا  الجبال،  فتحي 
الفريق  وضعية  نتيجة  ُأقيل  الذي  سيموندي، 
الجبال  فتحي  ويمتلك  الدوري،  في  األول 
وتوج  عربية  أندية  عدة  مع  تدريبية  تجربة 
لقب  أهمها  ألقاب  بعدة  مسيرته  خالل 
وكأس  السعودي،  المحترفين  دوري 
السوبر مع نادي »الفتح«، ودرب فرق 
التونسي  و»الملعب«  »الصفاقسي« 
السعودي  و»الفتح«  جدة«  و»أهلي 
و»الكويت«  الفاسي«  و»المغرب 

الكويتي.
التونسي  المدرب  تولى  كما 
فريق  قيادة  الكوكي  محمد 
مدرب  استقالة  بعد  »االتحاد«، 
الفريق اإليطالي جوزيبي سانينو، 
الدوري  من  السابع  األسبوع  قبل 
المدرب  هو  الكوكي  ويعد  الليبي، 
الموسم  هذا  عشر  الثاني  التونسي 
20 فريقًا، بعد استقالة لطفي  ضمن 
له  بدياًل  وحل  »األولمبي«،  من  جبارة 
من  التومي  زياد  واستقالة  اشبيل،  منير 

تدريب فريق »دارنس«.
إلى  تأهل  طرابلس  األهلي  فريق  أن  يذكر 
الفوز  ليبيا، بعد  الـ16 من بطولة كأس  الدور 
في  رد،  دون  بثالثية  الفالوجا،  نظيره  أمام 
المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات 
دور الـ32 من المسابقة. وسجل هدف التقدم 
في  المهدي  معتز  العبه  طرابلس  لألهلي 
يضيف  أن  قبل  المباراة،  عمر  من   58 الدقيقة 
البديل أنيس السلتو الهدف الثاني بعد نزوله 
األهلي طرابلس  ثالثية  واختتم  دقائق.  بثالث 
ليكون   ،84 الدقيقة  في  المهدي  معتز  العبه 

هدفه الثاني الشخصي له.

الوسط- محمد ترفاس:

● فرحة العبي االتحاد

● فريق األهلي طرابلس

الوسط- زين العابدين بركان

314 حصيلة أهداف الدوري الممتاز بعد انتهاء 
مباريات األسبوع السابع إيابا

ُاختتمت مساء الثالثاء، مباريات األسبوع السابع 
بإقامة  القدم،  لكرة  الليبي  الدوري  من  إيابًا 
فقط.  األولى  المجموعة  في  مباريات  خمس 
المجموعة  في  مؤجلتين  مباراتين  وإقامة 
»االتحاد«  بين  األولى  المباراة  جمعت  الثانية، 
»االتحاد«  والثانية  الجمعة،  يوم  و»أبوسليم« 

و»االتحاد المصراتي« مساء الثالثاء.
النحو  على  المباريات  هذه  نتائج  وكانت 
و»خليج  »الهالل«  األولى:  المجموعة  التالي: 
سرت« انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف مقابل 
بثالثة  »دارنس«  على  »التحدي«  وفوز  هدف، 
أهداف مقابل هدفين، وانتهاء مباراة »األخضر« 
»األهلي  وفوز  السلبي،  بالتعادل  و»الصداقة« 
مقابل،  دون  بهدف  »التعاون«  على  بنغازي« 
بنتيجة  الجبل«  »شباب  على  »النصر«  وفوز 
هذا  تلعب  لم  الثانية  المجموعة  وفي   .)0-2(
األسبوع مباريات األسبوع السابع، ولكن اكتفت 
»االتحاد«  فاز  حيث  المؤجلة  المباريات  بلعب 
هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة  »أبوسليم«  على 
وفوز »االتحاد« أيضًا على »االتحاد المصراتي« 

بنتيجة هدف دون رد.
وجاء مجموع األهداف المسجلة حتى األسبوع 
السابع 314 هدفا، المجموعة األولى تم تسجيل 

188 هدفًا، والثانية 126 هدفًا.
كالتالي:  األولى  المجموعة  ترتيب  وجاء 
 35 »األخضر«  نقطة،   41 بنغازي«  »األهلي 
نقطة، »النصر« 33 نقطة، »الهالل« 22 نقطة، 
نقطة،   19 »التعاون«  نقطة،   20 »الصداقة« 

 ،12 الجبل«  »شباب  نقطة،   14 »دارنس« 
»التحدي« 11 نقطة، و»خليج سرت« 10 نقاط.

 28 »االتحاد«  الثانية:  المجموعة  ترتيب 
»األهلي  مباريات،   3 منه  منقوصًا  نقطة 
3 مباريات،  23 نقطة، منقوصًا منه  طرابلس« 
مباراة،  منه  منقوصًا  نقطة،   23 و»األولمبي« 
و»السويحلي« 19 نقطة، و»أبوسليم« 19نقطة 
نقطة،   18 و»المدينة«  مباراة،  منه  منقوصًا 
منه  منقوصًا  نقطة   19 المصراتي«  »االتحاد 
مباراة، »المحلة« 14نقطة، منقوصًا منه مباراة، 
مباراة،  منه  منقوصًا  نقطة،   12 و»الخمس« 

»الشط« 4 نقاط.
و»األخضر«  بنغازي«  »األهلي  أن  يذكر 
الدور  إلى  رسمي  بشكل  تأهلت  و»النصر« 
المقابل  في  األولى.  المجموعة  عن  السداسي 
المجموعة  في  بالهبوط  مهددة  فرق  هناك 
األولى، حيث يوجد حاليًا أربعة فرق مستوياتها 
الفرق  هذه  رصيد  بالهبوط  ومهددة  متقاربة 
»خليج سرت« 10 نقاط، و»التحدي« 11 نقطة، 

»شباب الجبل 12 نقطة، »دارنس 14 نقطة.
فرق  ثالثة  حاليًا  الثانية،  المجموعة  وفي 
طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  المقدمة  في 
و»األولمبي«، ولم تحسم النتائج النهائية ألول 
ترتيب هذه المجموعة إال بعد إقامة المباريات 
مهددة  وفرق  المجموعة.  هذه  في  المؤجلة 
»الشط«  الثانية:  المجموعة  في  بالهبوط 
الفرق  أحد  وأصبح  فقط،  نقاط   4 رصيده 
األولى  الدرجة  دوري  إلى  رسميًا  هبطت  التي 
المصراتي«  »االتحاد  أمام  مباراتان  له  وتتبقى 
فريق  أيضًا  بالهبوط  والمهدد  و»الخمس«. 

»الخمس« 12 نقطة، و»المحلة« 14 نقطة.

الوسط- الصديق قواس

● فريق خليج سرت

● مباراة األهلي بنغازي 
والتعاون في الدوري
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ما ضمانات نجاحه؟

أين تكمن عوامل إخفاقه؟

من المستفيد من عرقلته؟

لماذا تستمر جلساته كل هذه المدة؟

متى يلتزم المشاركون بما يتم االتفاق عليه؟

كيف يمكن استثماره في دعم استقرار البالد؟

 كل شيء كل شيء  

»اجتماع القاهرة«

++HH55

أبريل   7 معركة  في  أصابني،  كبير  حجر  اليوم.  ذلك  من  جرح  ندبة  رأسي  في  أحمل  مازلت 
ونقلي  المعركة،  من  خروجي  استدعى  طرابلس،  بجامعة  الهندسة،  كلية  ساحة  في   1976
اليوم،  السرعة. ومازلت أحمل في قلبي حزنًا، منذ ذلك  الجامعي على وجه  المستشفى  إلى 
الذي مثل عالمة فاصلة في تاريخ الحركة الوطنية الطالبية الليبية. كان زمنًا صعبًا ومليئًا 
مدمرة.  مجنونة  عاصفة  مواجهة  في  تبحر  صغيرة  مراكبنا  وكانت  والمرارات.  باالنكسارت 
مجحفل  ديكتاتوري  عسكري  نظام  عزالء  طالبية  قوة  بمستطاع  وفعليًا،  واقعيًا  يكن،  ولم 
أمنيًا وعسكريًا. العزاء أن تلك القوة الصغيرة العزالء، رغمًا عن كل تلك المخاطر المحدقة، 
لم تجبن، ولم تتواَن عن الدفاع عن نفسها وشعبها ووطنها، أو تتخلى عن دورها الطليعي 

العسكري. االستبداد  المعركة ضد  التاريخي في  الديمقراطي 
مما  صغير  جانب  توثيق  على  حرصت   ،2010 العام  لندنية«  »نهارات  رواية  كتبت  حين 
لكن  وطرابلس.  مدينتي سلوق  في  له  السابقين  اليومين  في  وما حدث  اليوم،  ذلك  حدث 

الحدث كان أكبر من أن يستوعبه فصل قصير، في رواية صغيرة.
قبل أن أكتب وأنشر روايتي، سبقني صديقي الروائي المبدع صالح السنوسي بتوثيقها 
جامعة  في  حدث  ما  برصده  الحشر«،  زمن  »يوميات  الرائعة  التسجيلية  روايته  في  روائيًا 
السنوسي  صالح  الصديق  محاولة  لكن  كافيًا.  ليس  اإلبداعي  الجهد  ذلك  وحتى  بنغازي. 

واإلعجاب. اإلشادة  تستحق 
الروايات لتسد  أال يذكر ذلك بقول الشاعروالكاتب االلماني نوفاليس-Novalis: »تنشأ 

التاريخ«؟. نواقص 
كثيرون أمثالي، ممن عاصروا تلك الفترة الزمنية في جامعتي طرابلس وبنغازي مازالوا 
تفاصيل  تذكر  على  قادرة  جيدة،  بذاكرات  اهلل  حباهم  منهم  وكثيرون  الحياة.  قيد  على 
اآلن،  حتى  جميعًا،  لكننا  النار«.  »كانون  وسط  في  كانوا  ألنهم  بأول،  أواًل  الوقائع،  تلك 
نضال  توثيق  وبهدف  تاريخي،  جماعي  بوعي  الحقبة،  تلك  إلى  االلتفات  في  نفلح  لم 

ضد  والخارج،  الداخل  في  الوطنية،  الطالبية  الحركة 
إلى  ونقلها  حفظها  يتيح  نحو  على  العسكري،  الحكم 
ببعض  اإلشادة  يفوتني  ال  وبالطبع،  القادمة.  األجيال 
الجهود الفردية التي قام بها بعض األصدقاء، بغرض 
جهودًا  تظل  لكنها  حــدث.  لما  والتوثيق  التوضيح 

فردية محدودة.
أن  أهمها  ومــن  ــك،  ذل وراء  تقف  كثيرة  أسباب 
الطويلة  القذافية  للحقبة  الديكتاتورية  القبضة 
في  الخوض  محاولة  عن  الكثيرين  عزوف  في  أسهمت 
ومن  األمر،  دبر  وكيف  حدث،  ولماذا  حدث،  ما  توضيح 
أدواته  يكونوا  أن  واختاروا  النظام،  إلى  انحازوا  الذين 

المعركة. تلك  ووسيلته في 
وأتفهم  الجميع،  أعــذر  السطور،  هــذه  في  ــا،  وأن
ورغمًا  ذلك،  ومع  منهم.  ألني  أحدًا  ألوم  وال  ظروفهم، 
وانهيار  سقوط  على  سنوات  عشر  وبعد  ذلــك،  عن 
ثمينة  فرصة  هناك  مازالت  العسكري،  الحكم  واختفاء 
رجال  من  بقي،  من  بين  والنقاش،  باللقاء  للمبادرة 

الوطنية ألهميتها. النضاالت  الحياة، بغرض توثيق تلك  الفترة، على قيد  ونساء تلك 
تؤكد  المؤشرات  كل  كانت  مفاجئًا.  يكن  لم  ليبيا،  في  الطالبية  الوطنية  الحركة  ضرب 
األولى  الضربة  كانت  ذلك.  تؤكد  الطريق  على  سوابق  ثمة  محالة.  ال  قادمة  الضربة  أن 
الصحفية  الحريات  ضرب  أعقبها   .1973 العام  والمثقفين  الحزبية  السياسية  التيارات  ضد 
سوى  الحياة  قيد  على  يبقَ  ولم  النقابية،  الحركة  ضرب  وتالها  اإلعالم،  وسائل  وتأميم 

بنغازي وطرابلس. الوطنية في جامعتي  الطالبية  الحركة 
7 أبريل  التصفية النهائية تمت في جامعة طرابلس، بميدان ساحة كلية الهندسة، يوم 

.1976 المشؤوم من العام 
ومن  الطالب،  من  الجامعتين  في  العسكري  النظام  استخدمها  التي  القط  مخالب 
الجنسين، في معركته التي خطط لها ضد الحركة الطالبية المناوئة له، تخرجوا فيما بعد 
من الجامعتين، وأغلبهم ُأوفدوا للدراسة في الخارج، وعادوا ليتبوؤا مع غيرهم من االتباع 

أعلى المناصب في الجامعات والمؤسسات والوزارات في الداخل، والسفارات في الخارج.
الثورية  اللجان  حركة  في  متقدمة  بمراكز  حظي  بعضهم  أن  إلى  اإلشارة  المهم  ومن 
الفاشية، وخططوا، فيما بعد، ونفذوا عمليات اعتقال وسجن وتعذيب واغتياالت وشنق في 

العواصم األوروبية والعربية. الميادين، وفي شوارع 
قيادية  مناصب  يتبوؤن  مازالوا  النظام،  سقوط  بعد  حتى  أولئك،  من  بعضًا  أن  الغريب 
ومازال  الوزارات.  في  أو  الحكومية،  المؤسسات  في  أو  األكاديمي  الحرم  في  سواء  مرموقة 
وسائل  في  ويظهرون  العام،  المال  نهب  على  يتدافعون  هذا  الناس  يوم  إلى  بعضهم 

المنقذين!! المخلصين  أثواب  ارتدوا  اإلعالم، وقد 
 1976 أبريل   7 ذكرى  اآلن  الليبية  الديمقراطية  الوطنية  القوى  تنتهز  أال  جدًا،  الغريب 
الوطنية  الحركة  في  الحياة  دم  لضخ  قدمًا  والسعي  الجهود،  وتعبئة  الصفوف،  لتجميع 

السياسي من جديد. المعترك  الليبية على أسس ديمقراطية، وخوض غمار 

جمعة بوكليب

7 أبريل.. هل من التفاتة 
جادة؟

الضربة األولى ضد 
التيارات السياسية 
الحزبية واملثقفني 
العام  أعقبها ضرب 

الحريات الصحفية 
وتأميم وسائل 

اإلعالم 1973

أقوالهمأقوالهم

 »إيطاليا تدعم جهود الوساطة 
التي تقودها األمم المتحدة لنشر 
االستقرار في ليبيا، والوصول إلى 

االستحقاق االنتخابي«.

وزير الخارجية اإليطالي
لويغي دي مايو

»حدودنا مع ليبيا مرتع للمرتزقة 
وشبكات تهريب األسلحة 

والمخدرات«.

وزير خارجية النيجر
حسومي مسعودو

»استقرار ليبيا مسؤولية جماعية، 
وأي تعثر للعملية السياسية له تأثير 

سلبي على كل دول المنطقة«.

وزير الخارجية التونسي
عثمان الجرندي

 »جاهزون لمنح التأشيرات 
للمواطنين الليبيين، وحكومتنا 

تتعهد بالحفاظ على األموال الليبية 
المجمدة في البنوك«.

سفير مالطا ومبعوثها الخاص
 إلى ليبيا

تشارلز صليبا

يعرف المسحراتي بأسماء مختلفة في الدول 
العربية وكذا يتبدل لباسه من مكان آلخر، 
وتتمايز العبارات التي يرددها على مسامع 

من ينوون الصيام.
وفي بعض مناطق ليبيا يسمى المسحراتي 
بـ»النوبادجي«، حيث يعلق طباًل كبيرًا إلى 

كتفه ليضرب عليه بعصوين إحداهما غليظة، 
خالل تجواله في األزقة الضيقة قبل نحو 
ساعتين من رفع أذان الفجر، ومما يردده 

المسحراتي أو النوبادجي: »اصحى يا نايم 
د الدايم .. وساهر الليل يا ساهر الليل  وحِّ

نوضو تسحروا يا صائمين«.
وكغيره من أرباب المهن التقليدية، يقاوم 

المسحراتي التكنولوجيا الحديثة التي وفرت 
أدوات تمكن الصائم من االستيقاظ قبل 

الفجر بفترة كافية لتناول السحور.

مهمة خاصة في الفضاء
على متن صاروخ تابع لشركة »سبايس إكس«، 

وصلت أول مهمة فضائية خاصة بالكامل مؤلفة من 
ثالثة رجال أعمال ورائد فضاء سابق، السبت، إلى 

محطة الفضاء الدولية.
وبابتسامات علت وجوههم وبإبهام مرفوع، خرج 

قائد مهمة »إيه إكس- 1«، األميركي- اإلسباني 
مايكل لوبيز-أليغريا، وزمالؤه الكندي مارك باثي، 

واألميركي الري كونور وإيتان ستيبي، واحدًا 
تلو اآلخر ببزاتهم الزرقاء والسوداء من كبسولة 

»دراغون« المصنوعة من »سبايس إكس«.
وتم الترحيب بهم بالعناق من أعضاء طاقم محطة 

الفضاء الدولية وسط وميض أجهزة التصوير.
وأبدى الري كونور »السرور والتشرّف« بالمشاركة 

في التجربة، لكنه قال إنه يدرك أيضًا حجم 
»المسؤولية« الملقاة على هذه المهمة األولى 

المكونة من »مدنيين«، استعدادًا لـ»أسبوع حافل 
من البحث«.

إفطار في السماء
إثر رفع قيود كوفيد- 19، احتفل إندونيسيون 

بالحرية المستعادة، عبر تناول وجبة اإلفطار داخل 
مطعم معّلق في السماء.

وفتح مطعم »الونج إن ذي سكاي« أبوابه أمام 
السكان هذا األسبوع في جاكرتا، عاصمة أكبر بلد 

مسلم في العالم لناحية التعداد السكاني. وحُجزت 
األماكن ألشهر عدة مقبلة في المطعم، الذي يشهد 

خالل شهر رمضان إقبااًل كثيًفا، وتحديدًا في وقت 
اإلفطار.

ويقدّم »الونج إن ذي سكاي« خالل كّل خدمة 
1.6 و3.7 مليون روبية  وجبات يتراوح سعرها بين 

260 دوالرا( لنحو ثالثين زبونًا يجلسون  )110 إلى 
ارتفاع ثالثين إلى خمسين  فوق منصة تعلو على 

مترًا عن األرض بواسطة رافعة. وبينما يُربط 
الطهاة والندل  الزبائن في مقاعدهم يرتدي 

أحزمة األمان.

ستيفاني صليبا وإعجاب مغاربي
عدد من الفنانين المغاربة عبروا عن إعجابهم بأداء الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا في 

شخصية »لينا« التي تجسدها في مسلسل »سنوات جريش«.
»إنستغرام«،  على  الرسمي  حسابها  عبر  قصابني  رجاء  المغربية  الفنانة  وكتبت 

»مسلسل درامي تاريخي روعة، بداية موفقة، ألف مبروك عزيزتي ستيفاني«.
رائع  »أداء  الذي تجسده ستيفاني صليبا، وكتب  بالدور  غاني  المغربي  الفنان  وأشاد 
للفنانة المتميزة ستيفاني صليبا ومسلسل أروع، ألف مبروك مسلسل سنوات جريش إن 

شاء اهلل النجاح حليفكم«.
سلمى  المغربية  الصحفية  وباركت 

صليبا  ستيفاني  للفنانة  العماري 
قائلة »مبروك  المسلسل،  على 

عمل رائع يستحق المشاهدة 
عن  وكتبت  بــك«،  فخورة 

الفنانة  المسلسل 
وسيمة  المغربية 

ــي  »تـــــطـــــور ف
الخليجية  الدراما 
المسلسل  فــعــال 

مشوق«.

النوبادجي.. املسحراتي على الطريقة الليبيةالنوبادجي.. املسحراتي على الطريقة الليبية

ذكرى أليمة 
في تاريخ ليبيا

ليبيا  تاريخ  في  أليمة  ذكرى  مرور  الماضي  األسبوع  خالل  تصادف 
أبريل   7 يوم  نفذت  فلقد  تحديدًا،  الليبية  الجامعة  تاريخ  وفي  كافة، 
هما  ليبيتين  جامعتين  شباب  من  عدد  على  قاسية  أحكام   1976
وسائل  معظم  حينها  في  تناولتها  و»الفاتح«،  »قاريونس«  جامعتا 
بارزتين  شخصيتين  رحيل  الشهر،  هذا  في  وتزامن  الليبية،  اإلعالم 
الدكتور  المذكورتين:  الجامعتين  تاريخ  في  واضحة  بصمة  تركتا 
وفاته  يوم  وكان  ليبيا،  في  طب  كلية  أول  مؤسس  عامر  بن  رؤوف 
الجغرافيين  عميد  بولقمة  هادي  الدكتور  وكذلك   ،2008 أبريل   2
الليبيين، الذي رحل عنا يوم 10 أبريل 2017 وكالهما تولى مناصب 

قيادية وأشرف ونفذ عديد المشاريع الكبيرة في الجامعتين.

ليبيا األمسليبيا األمس
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