
انخفاض

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
4.556.3101.064.457.429.07

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
2726333622

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

الداموس..
 تحفة غريان المعمارية

ص16

مخاوف

فضاء

مع المخاوف من تراجع الطلب على 
النفط، بسبب زيادة نبرة التشاؤم التي 

تحيط باالقتصاد العالمي، وتوقعات 
صندوق النقد والبنك الدوليين، تراجعت 

أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة في 
تعامالت الثالثاء.

ورغم قلق المستثمرين بسبب مخاوف 
نقص اإلمدادات العالمية، ومع إيقاف 

ليبيا بعض الصادرات بسبب اإلغالقات، 
سجلت العقود اآلجلة لخام برنت تراجعًا 

بنسبة 4.2 في المئة إلى 108.40 دوالر 
للبرميل، في حين تراجع الخام األميركي 

4.4 في المئة إلى 103.34 دوالر.

نفط

كل شيء

دراغون
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الدبيبة يدعو إلى االنتخابات من الجزائر.. وباشاغا يدعم شرعيته من تونس

ستارمر
»بوريس جونسون وريشي سوناك 

انتهكا القانون مرارًا، وكذبا على 
البريطانيين. يجب أن يستقيل كالهما. 

المحافظون غير مؤهلين تمامًا للحكم«، 
قالها زعيم حزب العمال المعارض كير 

ستارمر منذ أيام على حسابه بموقع 
تويتر. ستارمر يقصد رئيس وزراء 

بريطانيا ووزيرة ماليته اللذين خالفا 
قانون اإلغالق ونظما حفالت بمقر 

رئاسة الوزراء.
ستارمر المحامي اللندني 

الذي يتمسك بـ»راديكالية 
السنوات األربع الماضية 
لحزب العمال«، يضع كل 

تركيزه على إلحاق الهزيمة 
بحزب المحافظين، كما 
قال لشبكة بي بي سي 

»تركيزي األساسي 
كزعيم للحزب العمل على 

إعادة العمال للحكم 
في انتخابات 2024«، 
فهل ينجح ستارمر في 
مسعاه، ويصل إلى 10 

داوننغ ستريت؟

بسبب ظروف الطقس السيئ، جرى 
إرجاء عودة مركبة »دراغون« األميركية 
السياحية المأهولة إلى أجل غير محدد، 

وفق إعالن المكتب الصحفي لوكالة 
»ناسا« للفضاء.واستبعدت »ناسا«، 
وشركتا »سبيس إكس« و»أكسيوم 

سبيس« األميركية الخاصة، التي تولت 
تمويل البعثة الفضائية، إمكانية انفصال 
المركبة عن المحطة الفضائية الدولية، 

الثالثاء، لسوء الطقس. وتقل مركبة 
»دراغون« ثالثة سياح هم؛ األميركي 

الري كوتور، واإلسرائيلي أيتن ستيبي، 
والكندي مارك باتي، ومعهم رائد الفضاء 
السابق مايكل لوبيس أليغريا، وانطلقت 

المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية 
من رأس كانافيرال في 8 أبريل.

الخارجية األميركية: قتل واختفاء قسري.. و20 ألف مفقود في ليبيا

بعد ارتفاع الحاالت وتردي الخدمات.. خطة لتحسني عالج األورام في البالد
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حول العالم 
معرضون للفقر 
والجوع بسبب

 ارتفاع أسعار الغذاء.
)وزيرة الخزانة 

األميركية(

10
ماليني
شخص

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة 
»IOM«، إعادة أكثر من 4000 مهاجر 
إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري، فيما 
توفي 95 غرقًا، وفقد أثر 381 آخرين.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، 
الثالثاء: »جرى اعتراض 4013 شخصًا 

في منطقة وسط البحر األبيض 
المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ 

بداية العام، منهم 122 قاصرًا«، وفق 
وكالة »آكي« اإليطالية.

وفي الفترة من 10 إلى 16 أبريل 
وحدها، ُأعيد 45 مهاجرًا، فيما واجه 

95 مهاجرًا مصيرهم المحتوم 
في محاولتهم عبور البحر األبيض 

المتوسط منذ يناير الماضي، حسب 
المنظمة، مشيرة إلى تسجيل 662 

آخرين في عداد المفقودين.
وشهد الجمعة الماضي، حادث 

غرق لمهاجرين، إذ انقلب قارب 
خشبي صغير كان يحمل على متنه 

35 شخصًا قبالة ساحل صبراتة، 
وجرى انتشال ست جثث فقط، بينما 

فقد أثر اآلخرين.

إعادة 4013 مهاجرًا 
إلى ليبيا خالل 2022

الروسية  الحرب  خط  على  دخلت  كما 
أيضا  الشيشان  دخلت  ــة،  ــي األوكــران
خط  على  قديروف  رمضان  ورئيسها 
إنذار  سابق  ودون  هكذا  الليبية.  األزمة 
ليبيا،  في  يتكرر  الشيشان  اسم  أصبح 
»إكسبريس«  جريدة  مع  حواره  فخالل 
الحكومة  رئيس  أفصح  البريطانية، 
باشاغا،  فتحي  البرلمان  من  المكلف 
رئيس  تجمع  وجود عالقة  قلقه من  عن 
الدبيبة  عبدالحميد  الوحدة  حكومة 
مغازال  قال  شيشانية.باشاغا  ــراف  وأط
إلى زيارتها في أقرب فرصة  لندن سعيا 
مكان  ال  واضحا،  أكون  أن  لي  »اسمحوا 
أي جنود  أو  ليبيا لمجموعة »فاغنر«  في 

روس أو شيشان آخرين«.
باشاغا،  اتهم  بل  فقط،  ذلك  ليس 
بعالقات  ــة  ــراح ص الــدبــيــبــة  خصمه 
مشبوهة مع أطراف في الشيشان قائال: 
المتداولة  التقارير  إزاء  القلق  »يساورني 

بين  وثيقة  عالقة  بوجود  تفيد  التي 
الزعيم الشيشاني، وعبدالحميد الدبيبة، 
مفتي  لنائب  األخيرة  الزيارة  عن  فضال 

الشيشان إلى ليبيا«.
وال يخفى على مراقبي الشأن الليبي، 

مجموعة  ضمن  شيشانية  عناصر  وجود 
مقاتلي »فاغنر« الروسية داخل ليبيا، كما 
أنهم يتواجدون للقتال بجوار المقاتلين 
الروس واالنفصاليين في إقليم دونباس 

شرق أوكرانيا حاليا.

وزارة  منحت  الماضي،  فبراير  وفي 
بحكومة  الدولي  والتعاون  الخارجية 
مفتي  لنائب  دخــول  تأشيرة  الدبيبة، 
ليزور  رسويوف،  سيد  أحمد  الشيشان 
بعد  ــك  وذل الدينية،  الــمــزارات  بعض 
موافقة جهاز المخابرات العامة. وبالفعل 
األسمرية  الجامعة  رسويوف،  أحمد  زار 

اإلسالمية في زليتن.
أما الرئيس الشيشاني صديق الرئيس 
والمعاقب  بوتين،  فالديمير  الروسي 
في  مألوفا  وجها  أصبح  فقد  أميركيا، 
الشرق األوسط، بعد تكرار زياراته لدول 
عربية منها سورية واإلمارات والسعودية 

وقطر والبحرين.
ديفينس  »ذي  لموقع  سابق  تقرير 
النشاط  أن  كشف  المستقل،  بوست« 
يتضمن  األوسط  الشرق  في  الشيشاني 
من  اإلرهاب  مكافحة  قوات  إعداد  أيضا 

خالل أكاديمية »سبيتسناز« العسكرية.

الموجة الرابعة من اإلغالقات تفرض القوة القاهرة على »قوت الليبيين«

النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة
يدفع النفط وهو )قوت الليبيين( مرة أخرى ثمن 
خسائر  الخزينة  مكبّدًا  السلطة،  على  الصراع 
نفوس  في  ونقمة  الــدوالرات،  بماليين  يومية 
بين  الحبل  شد  لعبة  استمرار  مع  المواطنين، 

حكومتين تتصارعان على الشرعية.
وفي قلب حلبة الصراع السياسي، بدأت ليبيا 
تحصي خسائر الموجة الرابعة من إغالق مصادر 
الطاقة )النفط والغاز(، بتوقف العمل في كثير من 
الحقول بعد تعرضها لإلغالق في جنوب وشرق 
البالد، ما دعا المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعالن 
حالة القوة القاهرة، مؤكدة أنها ليست قادرة على 

الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق.
تشهد  النفط  وأسعار  التصعيد  هذا  يأتي 
العالمي،  الطلب  لتزايد  نظرًا  كبيرًا  انتعاشًا 
وبمعدل تجاوز الـ100 دوالر للبرميل، ويعني ذلك 
95 % على عائدات  أن ليبيا التي تعتمد بنسبة 
 60 حوالي  الواحد  اليوم  في  تخسر  المحروقات 

مليون دوالر.
اجتماع  خالل  عون  محمد  النفط  وزير  وقال 
الوطنية، عبدالحميد  الوحدة  مع رئيس حكومة 
العامة،  المخابرات  رؤســاء  وبحضور  الدبيبة، 
النفطية:  المنشآت  وحرس  العامة،  واألركــان 
تزويد  عدم  مثل  األخــرى  الخسائر  غير  »هــذا 
محطات الكهرباء بالوقود، ما سيؤدي إلى انقطاع 
متكرر للتيار الكهربائي على المواطنين« وعلى 
الدبيبة األجهزة األمنية والعسكرية  إثره، وجّه 
باتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة 
بالخصوص، وفي  اإلغالقات وفتح تحقيق فوري 
بيانات مصورة للمسؤولين عن عمليات اإلغالق 
حكومة  »خــروج  بمطلب  إجراءهم  هــؤالء  برر 
إلى  السلطة  وتسليمها  المشهد  من  الدبيبة 
برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة 

فتحي باشاغا«.
النفطي  الحصار  نتائج  اقتصاد  خبراء  ويعدّد 
تعميق  إلى  منبهين  المواطنين،  معيشة  على 
أزمة الوقود والغاز المتدفق إلى الشركة العامة 
القفزة  جانب  إلى  البنزين،  ومحطات  للكهرباء 
بالسوق  الصعبة  العمالت  أسعار  في  المحتملة 
اإلغالقات،  بين  آخرون  يربط  فيما  الموازية، 
حكومة  لصالح  نفطية  ــرادات  إي عن  ــراج  واإلف

الوحدة الوطنية.
وترفض معظم ردود الفعل المحلية، االعتداء 

على »قوت الليبيين«، وتحريض عدة جهات على 
إقحام قطاع الطاقة في الصراعات السياسية، وهو 
ما سيجعل النفط الليبي مجددًا رهينة السياسات 
للجدل  المثيرة  المقترحات  بين  ومن  الخارجية، 
األمم  يتبع  مكتب  إنشاء  هي  حاليًا،  تطرح  التي 

المتحدة إلدارة عوائد النفط.
المتحدة  واألمم  واشنطن  تتبنى  حين  وفي 
خيار عدم االعتراف بأي من »الحكومتين«؛ فإن 
حماية  أجل  من  الضغط  إلى  تسعيان  اإلثنتين 
المؤسسات السيادية، وخصوصًا الوطنية للنفط، 
ما يعكس أولوية المصلحة الغربية في الحفاظ 
على استقرار قطاع الطاقة في سياق البحث عن 

بدائل للمصدر الروسي.
المستشارة  دعوة  تقاطعت  متواز،  وبشكل 
األممية ستيفاني وليامز إلى تجنب تسييس إنتاج 
النفط وإدارة وتوزيع عوائده بشفافية، مع حث 
السفير األميركي ريتشارد نورالند، مصرف ليبيا 
المركزي على حماية إيرادات البالد النفطية من 
االختالس، معبرًا عن القلق من إمكانية تحويل 

األموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض 
السالم واألمن.

أن  الليبي  للشأن  المتتبعين  عديد  ويتوقع 
يطول،  لن  النفطية  والموانئ  الحقول  إغالق 
عن  الناجمة  الدولية  الحالة  االعتبار  في  آخذين 

الحرب الدائرة في أوكرانيا وعلى رأسها أزمة طاقة 
محتملة جراء توقف االعتماد على المصدر الروسي 
ما  العالمية،  األسواق  على  ذلك  وتأثير  المهم، 
يدفع الغرب المتضرر بالضرورة إلى البحث عن 
مصادر بديلة، وتعد ليبيا أحد المصادر المرشحة، 
ما يدفع إلى احتمال ظهور ضغوطات غربية على 
األطراف الليبية المعنية لتحييد النفط والغاز عن 

الصراعات السياسية.
ووسط اتهامات مؤيدي حكومة باشاغا لغريمه 
الدبيبة بالفساد وشراء ذمم »ميليشيات مسلحة« 
السلطة، طالب مجلس  البقاء على رأس  بهدف 
النواب بعدم تحويل اإليرادات المالية إلى مصرف 
ليبيا المركزي، في محاولة لتجفيف منابع إطالة 
أمد بقاء الدبيبة في الحكم، إال أن هذه الضغوط 
لم تتمكن حتى اآلن من النيل منه، حيث جدد 
خالل اجتماع مجلس وزرائه األربعاء رفضه تسليم 
السلطة إال لحكومة تكلف من برلمان جديد يأتي 
عبر االنتخابات، معتبرًا أن الحكومة المكلفة من 
مجلس النواب »ولدت ميتة«، وأن »الحديث عن 

عبث  هو  طرابلس  ودخول  واالستالم  التسليم 
ومضيعة للوقت وبيع للوهم« وفق تعبيره، في 
تلميح لمحاوالت باشاغا دخول طرابلس ومباشرة 

عمله من هناك.
االجتماع  عقد  بخطوة  خصمه  باشاغا  وواجه 
األول لمجلس وزراء حكومته، في مدينة سبها، 
أهمها  بنود،  عدة  لمناقشة  الخميس،  اليوم 
البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة 
للدولة، مجددًا عبر مكتبه التزام الحكومة بانتهاج 
الخيار السلمي الستالم مهامها في طرابلس وفقًا 

للقانون.
صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  ووجه 
واإلدارات  المؤسسات  جميع  ــى  إل خطابًا 
والمصالح والشركات العامة والخاصة، والبعثات 
الدبلوماسية، طالب فيه بعدم التعامل والتخاطب 
باسم حكومة الوحدة الوطنية، في سياق دعمه 

لحكومة باشاغا.
بين  الشرعية  صــراع  عــن  بعيدًا  وليس 
»الحكومتين«، التقى القائم بأعمال رئيس بعثة 
األمم المتحدة ريزدون زينينغا ممثلي المنطقة 
الغربية في اللجنة العسكرية )5+5(، حيث دعاهم 
إلى ضمان استمرار عملهم في اللجنة، عقب تعليق 
نظرائهم ممثلي »القيادة العامة« المشاركة فيها، 
ناقاًل مخاوف هؤالء بشأن الوضع الحالي وتأثيره 

على أوجه الحياة في المنطقة الشرقية.
زينينغا وستيفاني وليامز بحثا أيضًا تطورات 
السياسي  الصعيدين  على  البالد  في  األزمــة 
واألمني، وأكدت وليامز أنها اتفقت صحبة زينينغا 
مع المجلس الرئاسي على »أهمية الحفاظ على 
الهدوء والوحدة في ظل مناخ االستقطاب الراهن 
في البالد«، فيما أطلعتهم على نتائج اجتماعات 
والدولة،  النواب  مجلسي  ممثلي  بين  القاهرة 
اتجاه  في  والمتخذة  الدستوري  المسار  بشأن 
عودة  قبيل  الدستورية،  القاعدة  حول  التوافق 
مايو   15 في  المصرية  العاصمة  إلى  الطرفين 

مشاوراتهما. الستكمال  المقبل 
التمديد  مهلة  انقضاء  من  ــام  أي وقبيل 
لم  الجاري،  أبريل   30 يوم  األممية  للبعثة 
يتوقف االنقسام في مجلس األمن الدولي حول 
حسب  ليبيا،  إلى  جديد  مبعوث  تعيين  مسألة 
األمين  فيه  يقدم  لم  وقت  في  دبلوماسيين، 
حتى  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
اآلن إلى مجلس األمن أسماء شخصيات مرشحة 

المهمة. لهذه 

باشاغا يواجه خصمه بخطوة عقد 
االجتماع األول لمجلس وزراء 

حكومته في مدينة سبها

ليبيا التي تعتمد بنسبة 95 % على 
عائدات المحروقات تخسر في اليوم 

الواحد حوالي 60 مليون دوالر

طرابلس، سبها، القاهرة: الوسط

حميد الشاعري يكشف 
حقيقة طلبه مليون دوالر 

من أجل الغناء لليبيا

الشيشان على الخط.. من أوكرانيا إلى ليبيا

●  مقاتلون شيشان

● أحد أعيان الزويتينة يتلو بيان غلق النفط باملنطقة، 16 أبريل 2022.          )صورة من فيديو(

تحقيقات سويسرية في نهب الوقود الليبي

أعلنت سويسرا بدء تحقيقات في تورط 
نهب  في  سويسرية  وشركة  ليبية  شبكة 
المتهمين  ارتكاب  واحتمال  الليبي  الوقود 

فيها جرائم حرب.
ممثلو االدعاء العام في سويسرا أعلنوا، 
في  يحققون  أنهم  الماضية،  األيام  خالل 
تورط شركة »كولمار غروب« في ممارسة 
أعمال تجارية مع شبكة ليبية نافذة تعمل 
 2014 العامين  بين  الوقود  تهريب  في 
و2015 حسبما نشر موقع »غوثام سيتي« 

االستقصائي.
االتحادي  العام  المدعي  مكتب  واستند 
غير  المنظمتان  نشرته  تحقيق  ــى  إل
آي«،  »بابليك  السويسريتان  الحكوميتين 
من  مارس  في  إنترناشيونال«،  و»ترايل 
خالله  من  تتهمان  الذي  الماضي،  العام 
الشركة السويسرية »كولمار غروب« بنهب 

الوقود.
وكشفت منظمة »ترايل إنترناشيونال«، 
مقرًا  تتخذ  التي  السويسرية  الشركة  أن 
في وسط سويسرا وتملك مصنعًا للوقود 
أكثر  تلقت  المتحدة  الواليات  في  الحيوي 
العامين  في  الديزل  من  ألف طن   50 من 

2014 و2015 من مصفاة الزاوية الواقعة 
آنذاك تحت سيطرة »كتيبة شهداء النصر« 
ارتكابها  في  المتحدة  األمم  تشتبه  التي 
بين  تجارة  تفاصيل  ورصدت  عدة.  جرائم 
مالطا،  جزيرة  طريق  عن  وسويسرا  ليبيا 
حيث  الليبي،  النفط  لحركة  توقف  نقطة 
توفر موانئها المستودعات والبنية التحتية 

الشركة  أوضــحــت  بــدورهــا  للمهربين. 
السويسرية، في بيان، أنها لم تخضع ولم 
أي  في  جنائية  إجــراءات  ألي  أبدًا  تتعرض 
وقالت:  قضائي.  اختصاص  أي  وفي  سياق 
في  يحاكمون  عمالها  وال  كولمار  »ال 

اإلجراءات الفدرالية«.
تفاصيل ص 9

طرابلس- الوسط

● استمرار تهريب الوقود يرفع أسعاره في ليبيا

االتحاد واألهلي طرابلس االتحاد واألهلي طرابلس 
يلجآن لحسم مقعد يلجآن لحسم مقعد 

»الكونفدرالية«.. األحد»الكونفدرالية«.. األحد



 

تواصـل 02

أول تجربة سينمائية لـ سيلني ديونأول تجربة سينمائية لـ سيلني ديونرفع الحظر عن روسيا

الرفاهية شعار »الرفاهية شعار »BMWBMW« في سيارتها الجديدة« في سيارتها الجديدة

العربي  اإلعالم  عاصمة  طرابلس  الحتفالية  التنظيمية  اللجنة  أقامت 
2022م، احتفالية مساء األربعاء لإلعالن عن اإلصدار الجديد من طوابع 
الراندي،  خيري  لالحتفالية  التنظيمية  اللجنة  رئيس  بحضور  البريد، 

ومدير عام شركة البريد وهواة جمع الطوابع البريدية.
باعتبارها  البريدية  الطوابع  أهمية  وضحت  كلمات  بالمناسبة  ألقيت 
مرئي  لقاء  عرض  جرى  كذلك  وتاريخها،  الشعوب  بحضارة  المُعّرف 
في  ليبيا  تاريخ  عن  فيه  تحدث  سيالة  محمد  الليبي  الطوابع  لمصمم 

هذا المجال وأعطى نُبذة توضيحية عن بعض التصاميم، حسب وكالة 
الجديدة  البريدية  الطوابع  هوية  عن  اللكشف  وجرى  لألخبار.  الغيمة 
واعتمادها  العربي،  اإلعالم  عاصمة  طرابلس  فعاليات  تحاكي  التي 
بشكل رسمي، واختتام االحتفالية بتكريم مجموعة من الشخصيات من 
ضمنها هاوي جمع الطوابع الذي تحصل على الجائزة الفضية المذهبة، 
اإلمارات في  اقيم بدولة  الذي  البريدية  للطوابع  لمشاركته في معرض 

يناير 2022.

أكد رئيس شركة »أبل« تيم كوك رفضه 
محاوالت ضبط المتجر اإللكتروني التابع 

للمجموعة األميركية العمالقة )آب ستور(، 
مؤكدا أن هذه المشاريع تهدد خصوصية 

مستخدمي هواتف »آي فون«.
وخالل قمة »الجمعية الدولية 

لمتخصصي الخصوصية« في واشنطن، 
سعى كوك إلى حشد الدعم في وقت يسعى 
مسؤولون سياسيون في الواليات المتحدة 

وخارجها، إلى إرغام »أبل« على السماح 
لمستخدمي هواتف »آي فون« بتحميل 

تطبيقات محمولة من خارج متجرها »آب 
ستور«، وفق وكالة »فرانس برس«.

وقال كوك »نحن قلقون للغاية من 
التشريعات التي من شأنها نسف حماية 

الخصوصية وسالمة الخدمات«، الفتا إلى 
أن »المخاطر التي نواجهها ال تقوّض 
بياناتنا فحسب بل أيضا حريتنا كبشر«.
واعتبر كوك أن السماح لمستخدمي 

»أبل« بأن »يحمّلوا يدويا« تطبيقات من 
متاجر إلكترونية خارج متجر »آب ستور« 

من شأنه السماح بااللتفاف على مسار 
التحقق المعتمد في »أبل« والرامي لمنع 

الفيروسات والحد من جمع البيانات. 
وأضاف: »هذا يعني أن شركات تسعى 

إلى استغالل بيانات ستتمكن من كسر 
قواعدنا بشأن حماية الخصوصية وتوجيه 
مستخدمينا من دون علمهم وبإرادتهم«.

»آبل«: نرفض التطبيقات 
الخارجية ملنع الفيروسات

صدمة للراغبني في تعديل 
التغريدات على »تويتر«

طرابلس عاصمة اإلعالم العربي 2022

CINEMA
CINEMA

أولى  ديون  سيلين  الكندية  المغنية  تخوض 
بفيلم  الكبيرة  السينما  شاشة  على  تجاربها 
بريانكا  الهندية  النجمة  بطولة  رومانسي 

األسكتلندي سام هيوين. والممثل  شوبرا 
فيلم  موسيقى  الشهيرة  المغنية  وتنتج 
وتقدم   Its All Coming Back to Me
الرومانسية  للدراما  مخصصة  جديدة  أغنية 
 10 في  السينما  دور  في  طرحها  المتوقع 
فيلم  إلى  العمل  ويستند  المقبل.  فبراير 
هيرفورث  كــارولــيــن  للمخرجة  ألــمــانــي 
عام  إنــتــاج  مــن   Text for You بعنوان 

.2016
الفيلم  في  رئيسيًا  دورًا  ــون  دي ــؤدي  وت
النجمين  تلهم  حيث  الحقيقية،  بشخصيتها 
في  والوقوع  البعض  بعضهما  إلى  للتقرب 

الحب.
امرأة  دور  في  شوبرا  بطولة  من  الفيلم 

بعد  ذكرياتها  على  التغلب  أجل  من  تكافح 
لرقم  رسائل  إرسال  في  وتبدأ  خطيبها،  وفاة 
شركة  بــأن  ــدري  ت أن  دون  القديم  هاتفه 
يلعب  آخر  لرجل  تخصيصه  أعادت  االتصاالت 

دوره سام هيوين.
في  االثنين  بين  الفيلم  ــداث  أح وتجمع 
حسرة  تعززه  تواصل  إلى  بينهما  يتطور  لقاء 

بينهما. المشتركة  القلب 
من  الشهيرة  األغنية  اسم  الفيلم  ويحمل 
عام  من   Falling into You ديــون  ألبوم 
واحتلت  واسعًا،  رواجــًا  حققت  التي   ،1996
هوت  بيلبورد  قائمة  في  الثانية  المرتبة 

.100
العام  أواخر  في  العمل  وتصوير  إنتاج  وبدأ 
التصوير  أعمال  واكتملت  لندن،  في   2020

.2021 العام الماضي  مطلع 

شعر الحكمة
ما فيش حال تدوم زي ما تمشي 

الضحكة تمشي الهموم.

مشاهدة التلفاز متاحة لقائدي السيارات الذاتية!

● سيدة من سيدة تاورغاء تنسج الحصائر

كلمة1000

تواصل منصة »تويتر« العمل على تطوير 
أداة تتيح لمستخدميها خصوصا تصحيح 
تغريداتهم، في مسعى يرى فيه البعض 

تجريدا للشبكة من طبيعتها.
ورد مؤسس »تويتر« ومديرها السابق 

جاك دورسي على سؤال بشأن إمكان إدماج 
»تويتر« خاصية تتيح تعديل التغريدات بعد 

نشرها، قائال: »على األرجح أبدا«.
»تويتر« سبق لها تعديل طول الرسائل 
األقصى عبر منصتها في العام 2018 من 

140 حرفا إلى 280، كما أنها غيرت موقفها 
من عدم تعديل التغريدات وبااتت تتيح لعدد 

من المستخدمين تجربة هذه الميزة التي 
تمكنهم من تغيير مضمون تغريداتهم بعد 
النشر. وستكون هذه الخاصية متاحة حصرا 

في بادئ األمر للمشتركين بخدمة »تويتر بلو« 
المدفوعة.

وقال مسؤول قسم المنتجات في الشبكة، 
جان ساليفان، األسبوع الماضي »نبحث عن 

طريقة لتطوير أداة تعديل« للتغريدات، 
مؤكدا بذلك صحة تغريدة نشرتها »تويتر« 
عبر حسابها الرسمي على المنصة في األول 

من أبريل الجاري وأثارت حيرة لدى المتابعين 
الذين ظن بعضهم أنها »كذبة أبريل«.

أعلنت الحكومة البريطانية عملها على تعديل قانون القيادة على الطرق السريعة 
والتي  الذكية،  السيارات  لقائدي  الجديد  التعديل  يسمح  بحيث   Highway Code
القيادة الذاتية، بمشاهدة المحتوى المرئي على الشاشات الموجودة  تحمل ميزة 

السيارات. داخل 
على  قادرين  الذكية  السيارات  قائدو  يكون  أن  تشترط  الجديدة  التعديالت 
مشاهدتهم  لهم  قانونيًا  ليكون  الحاجة،  وقت  سياراتهم  على  السيطرة  استعادة 

القيادة. المصور خالل  المحتوى 
وعلى الرغم من ذلك، فإن استخدام الهواتف الذكية سيبقى غير قانوني خالل 

القيادة. التي تحمل ميزة ذاتية  السيارات  قيادة 
سيارات  توجد  ال  الحالي  الوقت  في  أنه  إلى  البريطانية  النقل  وزارة  وأشارت 
العام  بنهاية  بدء وصولها  المتوقع  ولكن من  بريطانيا،  القيادة في شوارع  ذاتية 

الجاري.
صيف  بحلول  كامل  بشكل  الجديدة  التعديالت  تقديم  يتم  أن  المنتظر  من 
الحكومة  جانب  من  استباقية  كخطوة  الجديدة  التحديثات  وتأتي  الجاري.  العام 
اإلطار  ليكون  القيادة،  ذاتية  السيارات  انتشار  لبدء  جاهزة  لتكون  البريطانية 

.2025 والتطبيق في  لالعتماد  التشريعي جاهزا 
التشريعية  التعديالت  فإن  القيادة،  خالل  التلفاز  مشاهدة  قانونية  جانب  وإلى 
حوادث  وقوع  حال  في  البشري  القائد  عن  القانونية  المسؤولية  سترفع  الجديدة 

التأمين هي المسؤولة في كثير من األحيان. تصادم، بينما ستكون شركات 

أكثر  إحدى  أن تكون  أرادتها  التي  الجديدة   »X7« الستار عن سيارتها دبليو«  إم  أزاحت »بي 
التقنية. النواحي  الدفع فخامة وتطورا من  رباعية  المركبات 

 »X7« بمركبات  مقارنة  وتميزا  أكثر عصرية  أمامية  واجهة  على  الجديدة  السيارة  وحصلت 
السابقة، وجهزت بمصابيح وفتحات هوائية مختلفة، كما تغير فيها شكل ممتصات الصدمات، 

عليها. المثبتة  والمصابيح  للمركبة  الخلفية  الواجهة  حملته  الذي  التغيير  إلى  إضافة 
بعناصر  أجزاؤها  زينت  إذ  الرفاهية  معايير  أفضل  للركاب  لتوفر  السيارة  وداخليا جاءت هذه 
من الخشب والجلد الفاخر، وزودت واجهة القيادة بنظام إضاءة مميز مع شعارات »X7«، كما 
في  موضوعتان  لمسيتان  شاشتان  أعالها  وثبتت  تقريبا  التقليدية  األزرار  من  الواجهة  خلت 

الواجهة. السائق حتى منتصف  إطار يمتد من قبالة 
وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة وتبريد وتدليك في المقاعد، كما زودت بوسادات أمان 
المتطورة  التكييف  أنظمة  الحوادث، وصممت  أثناء  الجهات  جميع  الركاب من  لحماية  هوائية 

المقصورة. داخل  الهواء  لتنقية  فيها 
تلقائيا  بالفرامل  تتحكم  متطورة  أمان  بأنظمة  السيارة  هذه  دبليو«  إم  »بي  جهزت  كما 
الهيكل  محيط  ترصد  متطورة  بكاميرات  وزودتها  الطارئة،  الحاالت  في  الحوادث  لتفادي 

360 درجة، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية. بزاوية 
بمحركات  مدعومة  لترات   3.0 بسعة  توربينية  محركات  على  الجديدة  المركبة  وحصلت 
متطورة  أوتوماتيكية  سرعة  علب  إلى  إضافة  حصانا،   352 يعادل  عزما  معا  لتولد  كهربائية 

الوقود. استهالك  لتساعد على ترشيد  صممت 

والراديو  السوفيتي  التلفزيون  قناتي  عن  الحجب  يوتيوب  منصة  رفعت 
الدولة  صندوق  أو  »غوستليراديوفوند«  لمؤسسة  التابعتين  السوفيتي 

للبرامج التلفزيونية واإلذاعية الروسية مساء األربعاء الماضي.
االجتماعية،  التواصل  شبكات  عبر  الرورسي  الصندوق  بذلك  وأفاد 

فيما لم يصدر عن يوتيوب أي بيان أو توضيح بهذا الشأن.
البث  فرع من شركة  واإلذاعية  التلفزيونية  للبرامج  الدولة  وصندوق 
برامج  أرشفة  على  وتعمل  الروسية،  الحكومية  والتلفزيوني  اإلذاعي 
العالم  في  األرشيفات  أكبر  أحد  وتمتلك  واإلذاعــي،  التلفزيوني  البث 
قبل  الملتقطة  والصور  الصوتية  والتسجيالت  الفيديو  ومواد  لألفالم 

عام 1999.
مارس   13 في  القناتين  إلى  الوصول  »يوتيوب«  حجب  أن  وبعد 
االتصاالت  على  الرقابة  هيئة  وصفت  لخطوته،  تفسير  أي  تقديم  دون 
الروسيتين  والثقافة  التاريخ  ضد  تمييز  بأنه  التصرف  هذا  روسيا  في 
عن  فــورًا  الحجب  برفع  لـ»يوتيوب«  المالكة  غوغل  شركة  وطالبت 

القناتين.
الروسية،  اإللكترونية  الموارد  من   50 نحو  الشهير  الموقع  وحجب 
الغزو  عملية  عقب  رئيسية،  إعــالم  لوسائل  التابعة  تلك  فيها  بما 

24 فبراير الماضي. التي قامت بها روسيا ألوكرانيا منذ  العسكرية 

صور  السوكني  إسكندر  الليبي  التشكيلي  الفنان  يواجه 
سابقة،  فترات  في  كثيرا  سيطرت  التي  والدمار  الحرب 
ربوع  مختلف  في  قامة  تزال  ال  التي  المواطنين  ومعاناة 
أرقي  بها  ويخط  ينقش  التي  يديه  عبر  وذلك  الوطن، 

العربية. العروف  وأجمل 
وسط  والقلم  النون  بحرف  نافورة  صمم  السوكني 
أرض  مساحة  على  باأللوان  لوحة  أكبر  وكذلك  طرابلس 
وفي  ليبيا  داخل  عرضت  كثيرة  لوحات  له  أن  كما  واسعة، 

أوروبا.
النون  حرف  إن  »العين«  لشبكة  يقول  النافورة،  وعن 
الكريم  القرآن  في  القلم  سورة  من  المستمد  والقلم 
وتفسيرها كان اإللهام الرئيسي الذي تجلى لي في تصميم 
المكاني  التوظيف  إلى  باإلضافة  المقام،  )نون(  المجسم 
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  ومركز  لجامع  كامتداد  للمحيط 

العاصمة. في 
مع  ليبيا  أرجاء  في  السالم  انتشار  في  السوكني  ويأمل 
الوطن  طاقات  بين  والتالقي  للحوار  أرضية  وجو  استمرار 
تطوير  في  النوعي  باإلسهام  يأمل  كما  والفكرية،  الثقافية 
للتوعية  المجتمعية  المشاركة  خالل  من  المجتمع  وتنمية 

الثقافية.

تصل  أن  من  والبد  »إشعاع  الثقافة  أن  على  يشدد  كما 
للعامة يعطي  الفني  العمل  للجميع، كما أن ظهور  رسالتها 

البالد«، وفق قوله. إيجابيا الستقرار  انطباعا 

السكوكني.. داعية سالم بحروف عربية »أمازون«.. برامج جديدة ألجل طاقة نظيفة %100
ــزم شــركــة »أمـــــــازون« لــلــتــجــارة  ــت ــع ت
المتعلقة  مشاريعها  ــادة  زي اإللكترونية 
خالل  من   ،30% بنسبة  المتجددة  بالطاقة 
العالم  فــي  جــديــدا  برنامجا   37 إطــالق 
مصادر  على  بالكامل  االعــتــمــاد  بهدف 

.2025 العام  بحلول  النظيفة  الطاقة 
هذه  ومــع  أنها  إلــى  الشركة  وأشـــارت 
مكانتها  تاليا  ستعزز  الجديدة  المشاريع 
في  متجددة  طاقة  تشتري  شركة  كأكثر 

العالم.
جاسي:  أندي  التنفيذي،  رئيسها  وقال 
أعمالنا  فــي  المحقق  النمو  ــى  إل »نــظــرا 
أعمالنا  تشغيل  فــي  المتمثل  وهــدفــنــا 
بنسبة  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  بــاســتــخــدام 
هذا  في  استثماراتنا«  نخفض  لن   ،100%

القطاع.
التجارة  في  العمالقة  الشركة  وأصبحت 
توصيل  إدارة  عن  والمسؤولة  اإللكترونية 
لخدمات  رئيسا  مزودا  كذلك  منتجاتها  كل 
باستخدام  تعمل  التي  السحابية  الحوسبة 

الطاقة. من  كبيرة  كميات  تستهلك  خوادم 
 2019 العام  في  المجموعة  وتعهدت 
بحلول  الكربوني  الحياد  إلــى  الــوصــول 

تكافح  منظمات  تشكك  فيما   ،2040 عام 
بهذا  أحيانا  المناخي  ــرار  االحــت ظــاهــرة 
من  الكبيرة  الكميات  بسبب  التعهد، 

الشركة. أعمال  جراء  تنبعث  التي  الكربون 
وازدياد  اإللكتروني  التسوق  ازدهار  ومع 
جائحة  بــدايــة  منذ  المنزل  مــن  العمل 
الكربون  انبعاثات  ارتفعت  »كوفيد19-«، 
مليون   44.4 يساوي  ما  بالشركة  الخاصة 
سنويا  الكربون  أكسيد  ثاني  مــن  طــن 
العام  طن  مليون   60.64 إلى   2018 العام 

%37 في عامين. 2020، أي بزيادة 
للطاقة  الــــ37  الــمــشــاريــع  ــقــام  وســتُ
وإسبانيا  المتحدة  الواليات  في  المتجددة 
واليابان  والهند  وكندا  وأستراليا  وفرنسا 
سيُصبح  المشاريع،  هذه  ومع  ــارات.  واإلم
موقعا   134 المجموع  في  الشركة  لــدى 
شمسية،  ــواح  أل أو  ريــاح  توربينات  يحوي 
ولم  جهديا.  ضوئيا  لوحا   176 إلى  إضافة 
الشروط  حول  تفاصيل  أي  »أمازون«  تعلن 

المشاريع. بهذه  الخاصة  المالية 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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متابعات 03

في  وآخر  بنيويورك،  األمن  مجلس  في  اجتماع  بين 
اإليرادات  إنفاق  لضبط  أميركية  وتدخالت  القاهرة، 
األيام  خالل  الليبي  الوضع  أوراق  تناقلت  النفطية، 
األخيرة، فيما هيمن على الداخل احتدام الصراع بين 
المعسكرين المتنازعين على السلطة، وسط إغالقات 
لعدد من الحقول والمنشآت النفطية، األمر الذي يفاقم 

األوضاع سوءًا قبل أيام من حلول عيد الفطر.
ففي القاهرة، اختتمت اإلثنين الماضي اجتماعات 
المسار الدستوري بين اللجنة المشكلة من مجلسي 
النواب و»األعلى للدولة« بعد ستة أيام من النقاش، 
إذ جرى االتفاق على استكمال المباحثات بين الطرفين 
عقب عيد الفطر، وذلك لتحديد قاعدة دستورية إلجراء 

االنتخابات، برعاية األمم المتحدة.
النقاط  من  عدد  نوقش  أيام،  الستة  مدار  وعلى 
بين  االجتماعات  وتسيير  عمل  ونظام  الخالفية 
األممية ستيفاني  المستشارة  قالت  فيما  النطرفين، 
مع  توافقية،  أجواء  في  جرت  المشاورات  إن  وليامز 
مناقشة عدد من القضايا بما فيها االتفاق على الالئحة 
الداخلية المنظمة لعمل اللجنة. وقدم فريق من الخبراء 
الدستورية  القضايا  من  جملة  حول  فنية  إيضاحات 
المهمة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من 

البلدان في المنطقة والعالم.

االنتخابات حل لكل القضايا؟
وتشدد البعثة األممية على أن االنتخابات تأتي في 
النهائي  الحل  بأن  الليبي  الشعب  فيه  يؤمن  وقت 
للقضايا التي تؤرق البالد »يأتي عبر انتخابات تُجرى 
بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل 
حماية للعملية االنتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية 

تمكن من المضي قدمًا«.
وواصلت وليامز تحركاتها من أجل وضع حد لألزمة 
الليبية، فقد أطلعت سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، 
األربعاء  الدستوري،  المسار  لجنة  اجتماع  نتائج  على 
الماضي، مشددة على ضرورة إعادة بناء توافق على 
إطار دستوري متين يمكن من إجراء االنتخابات الوطنية 
وفق إطار زمني محدد، فضاًل عن أهمية ضمان تنسيق 

وتوحيد جميع الجهود الدولية المعنية بليبيا.
كما التقت المستشارة األممية رفقة رئيس بعثة 
ريزيدون  باإلنابة،  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
محمد  )الرئيس  الرئاسي  المجلس  من  كاًل  زينينغا، 
الكوني(  وموسى  الالفي  عبداهلل  والنائبين  المنفي 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  جانب  إلى 
اجتماع  نتائج  على  الطالعهم  الدبيبة،  عبدالحميد 

القاهرة، ومناقشة مستجدات العملية السياسية.
أهمية الحفاظ على لجنة »5+5«

األطراف  مع  المتحدة  األمم  جهود  إلى  وتطرقت 
العملية  إلنجاح  المختلفة  والخيارات  المختلفة، 
السياسية، والمحافظة على االستقرار في البالد، مشيرة 
إلى أهمية المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية 
المشتركة »5+5«، واستمرار عملها بكامل أعضائها.

وجدد المجلس الرئاسي، دعوته جميع المشاركين 

مصلحة  »تغليب  بضرورة  السياسية،  العملية  في 
الوطن«، معتبرًا أن »التوافق هو مفتاح الوصول إلى 
حل نهائي لألزمة الليبية، وتحقيق السالم والمصالحة 
الوطنية وإعادة بناء الدولة، على أسس األمن والعدل 

والقانون«.
وأكد المجلس، في بيان، ضرورة استمرار العمل 

إلنجاح العملية السياسية، للوصول إلى االستحقاقات 
االنتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب«. وأشار البيان 
إلى »مناشدة« زينينغا المجلس الرئاسي التدخل لحل 
اإلشكالية التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة العسكرية 
المشتركة »5+5«، بشأن الرواتب المتوقفة لمنتسبي 
المؤسسة العسكرية، معربًا عن أمله في استئناف عمل 

اللجنة في وقت قريب.

تداعيات إقفال النفط
كذلك، ناقشت وليامز وزينينغا مع الدبيبة »تداعيات 
إقفال النفط، والخطوات المتخذة من الحكومة تجاه 
هذه األعمال غير المسؤولة، وضرورة وجود إجراءات 

قانونية ضد هذه التصرفات«، وفق المكتب اإلعالمي 
لرئيس الحكومة الموقتة. وقال الدبيبة إن »االنتخابات 
هدف حقيقي، ونعمل بالتنسيق مع المفوضية لتوحيد 
قاعدة  وجود  حال  في  له  التجهيز  أجل  من  الجهود 

دستورية«.
من جانبها، دعت الواليات المتحدة مصرف ليبيا 
المركزي إلى حماية عائدات النفط من االختالس إلعادة 
بناء الثقة في المصرف والمساهمة في االستقرار. وذلك 
بعد جدل بين حكومتي باشاغا والدبيبة حول استالم 
النفطية،  اإليرادات  من  دوالر  مليارات  ستة  األخيرة 
وصلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي.

وتحدث مبعوث الواليات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها 
ريتشارد نورالند، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، 
»الجهود  عن  الكبير  الصديق  المصرف  محافظ  مع 
المشتركة لتعزيز الشفافية في »المركزي«، ال سيما 
السفارة  أكدت  فيما  العام«،  باإلنفاق  يتعلق  فيما 
األميركية أن واشنطن »تشارك الليبيين قلقهم من 
إمكانية تحويل األموال لدعم أغراض سياسية حزبية 

أو تقويض السالم واألمن«.
وحسب السفارة، جدد المشاركون خالل المكالمة 
المالي  الدعم  لتوفير  البالغة  »األهمية  على  التأكيد 
لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، حتى مع استمرار 
المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن 
قلقه  نورالند عن  األخرى«. وعبر  الحكومية  النفقات 

بشأن »توقف نصف إنتاج النفط الليبي«.
وأوضح السفير نورالند أن »االضطرابات القسرية 
والممتدة في إنتاج النفط تؤدي إلى خلق ظروف عصيبة 
للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، 
ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية 
التحتية للنفط، مما يهدد مستقبل قطاع الطاقة الليبي 
وقدرته على االستمرار في توليد اإليرادات لصالحه«.
وأكد السفير أن »الشعب الليبي يستحق الحصول 
على الرواتب والدعم بشكل منتظم، خاصة في شهر 
رمضان المبارك، ولمواجهة ارتفاع األسعار نتيجة حرب 
روسيا غير المبررة على أوكرانيا، كما يستحق الحصول 

على خدمات عامة موثوقة«.
ال استقرار على اسم مبعوث جديد

إلى ذلك، عقد مجلس األمن الدولي، فجر األربعاء، 
اجتماعًا مغلقًا لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي 
لألمم المتحدة وهما مسألتان ما زالتا تثيران انقسامًا 
بين أعضائه، خاصة بشأن تعيين مبعوث جديد، حسبما 
لم  دبلوماسيين  عن  برس«  »فرانس  وكالة  نقلت 
تسمهم. وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، 
للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مساعدة  إن 
السياسية، روزماري ديكارلو، شددت على أهمية تمديد 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة. وتنتهي 

مهمة البعثة في 30 أبريل.

طرابلس ـ القاهرة–الوسط

● جانب من إحدى جلسات مجلس األمن )أ.ف.ب(

● باشاغا● الدبيبة

الوسط- عبد الرحمن أميني

إغالقات النفط تشعل الخالف..

صراع الدبيبة - باشاغا على السلطة ينتقل للخارج

الحكومة  رئيس  بين  العظام  كسر  معركة  شظايا  تطايرت 
وخصمه  باشاغا،  فتحي  النواب  مجلس  طرف  من  المكلف 
منهما  كل  محاولة  في  الحدود؛  خارج  الدبيبة،  عبدالحميد 
الحكومة  رئاسة  مقر  في  وجــوده  وأحقية  شرعيته  لفرض 
ذلك  في  بما  طرابلس،  العاصمة  وسط  السكة«  بـ»طريق 
الطاقة،  بملف  األوروبي  الطرف  إلى  إغراء  رسائل  توجيه  من 

والتعاون في مجال الهجرة.
المرداية  قصر  محور  إلى  ليبيا  في  األجنحة  وانتقل صراع 
منذ  البلدين  تجنب  رغم  بتونس،  قرطاج  وقصر  بالجزائر، 
قطع  خلفية  على  طرف  أي  مع  التخندق  االنتخابات  تأجيل 
لمزيد  باشاغا  فتحي  غريمه  تحشيد  على  الطريق  الدبيبة 
الحكومة  الكتائب استعدادًا القتحام طرابلس، فاختار رئيس 
يغير  قد  اختراق  إلحداث  تونس  النواب  مجلس  من  المكلف 

موازين القوى على األرض.
المسؤولين  من  عــددًا  تونس،  في  باشاغا،  والتقى 
للوصول  ليبيا  دخول  بعدها  وحاول  الغرب،  من  العسكريين 
القوات  منعته  لكن  التونسية،  الحدود  عبر  طرابلس  إلى 
بين  التصعيد  نتائج  من  وكان  الدبيبة.  لحكومة  الموالية 
الجانبين أن توقفت الصادرات النفطية بعد إغالق عدة حقول 
جماعات  تحتلها  البالد،  وشرق  جنوب  في  نفطية  ومحطات 
زار  بيومين  وبعدها  باشاغا.  مع  متعاطفة  ومدنية  شبابية 
الوزراء وكبار  الجزائر على رأس وفد يضم عددًا من  الدبيبة 

المسؤولين األمنيين.

لقاء الدبيبة والعجيلي
ليبيا،  لدى  التونسي  السفير  الدبيبة صورة الستقباله  ونشر 
اللواء  اإلرهــاب  مكافحة  قوة  آمر  بحضور  العجيلي،  األسعد 
حيث  تونس،  في  الكرام  مرور  تمر  لم  لكنها  الزين،  محمد 
أثارت الكثير من الجدل وتساؤالت عن طبيعة المقابلة ومن 
دُعي لها، وسبب وجود من سموه »ممثل للميليشيات« في 
االجتماع.واعتبر الخبير األممي التونسي السابق ورئيس حزب 
»المجد«، عبدالوهاب الهاني أن الصورة »إهانة دبلوماسية 
لسفير تونس من طرف الدبيبة تستوجب لفت النظر وطلب 

االعتذار«.
المقابلة  تخصيص  على  الدبيبة  حكومة  حرص  ورغــم 

الشقيقين،  البلدين  بين  األمني  التنسيق  زيادة  لـ»مناقشة 
االجتماعات  من  عدد  تنظيم  في  التونسية  السفارة  ودور 
أن  يرى  األممي  الخبير  أن  إال  األمنية«،  األجهزة  بين  الفنية 
»طبيعة الجلسة في مكتب استقبال معاوني ومرؤوسي رئيس 
الحكومة وحضور عسكري في المقابلة تخرج كلها عن األعراف 
أقرب  وهي  تونس،  سفير  من  انتقاص  وفيها  الدبلوماسية، 

لرسالة احتجاج ولفت نظر«.
وجاء اللقاء بين الدبيبة والسفير بعد المقابلة التي تكتمت 
عليها الخارجية التونسية بين سفير تونس لدى موسكو طارق 
بن سالم، والممثل الخاص للرئيس بوتين للشرق األوسط 
التي  الجاري،  أبريل   13 يوم  بوغدانوف،  ميخائيل  وأفريقيا 
تناولت الوضع في ليبيا واالتفاق على أهمية التوافق السياسي 
بين القوى الرئيسية في ليبيا، حسب بيان الخارجية الروسية.

الليبي  الشأن  في  المختص  السياسي  المحلل  أكد  بدوره 
غازي معلى، أن تصرف الدبيبة يخرج عن العرف الدبلوماسي، 

خطابًا  وجه  واليتها  المنتهية  الحكومة  »رئيس  أن  مضيفًا 
غير الئق ليس للسفير التونسي بشكل شخصي، بل لتونس 
موقف  استطالع  حاول  الدبيبة  إن  مراقبون  ويقول  كدولة«. 
عقد  وقت  في  وذلك  بالسلطة،  حكومته  تمسك  من  تونس 
الدبيبة  تصرف  ونتيجة  تونس.  في  اجتماعات  باشاغا  فيه 
مع السفير التونسي، طالب مجلس النواب في خطاب موجه 
للبعثات الدبلوماسية واإلدارات في عموم ليبيا، الثالثاء، بعدم 

التعامل أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية.

زيارة الجزائر
وفي الجارة المشتركة الجزائر كان الوضع أكثر وضوحًا، حين 
له من طرابلس  خروج  أول  في  خاطفة،  زيارة  الدبيبة  أنهى 
المكلفة،  للحكومة  جديدًا  رئيسًا  باشاغا  فتحي  تعيين  منذ 
حيث  الــزيــارة،  أهــداف  بشأن  عدة  تساؤالت  وسط  وذلــك 
رسمية  استقبال  مراسم  له  المرافق  والوفد  للدبيبة  ُأقيمت 

الحكومة  رئيس  حضرها  الدولي  بومدين  هــواري  بمطار 
بالحكومة  المسؤولين  من  وعدد  واالتصال  الداخلية  ووزيرا 

الجزائرية.
الفريق  العامة  األركــان  رئيس  من  كل  مرافقة  والالفت 
محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة محمد خليفة، 
في  للدبيبة  الحراري  لطفي  الداخلي  األمن  جهاز  ورئيس 
زيارته؛ ما يعطي داللة على طبيعة الملفات األمنية التي رغب 

في تعميقها مع الجزائر.
الدبيبة  سلم  الجزائرية  الرئاسة  أو  المرداية  قصر  وفي 
الجزائري عبدالمجيد تبون، ما سماها »خطة عودة  الرئيس 
يقول  التي  االنتخابات  إلجــراء  الهادفة  للشعب«  األمانة 
خصومه إنه–أي الدبيبة–كان أبرز أسباب عدم إتمامها في 24 

ديسمبر الماضي، وذلك للحفاظ على استمراره في السلطة.
إقليميًا  دعمًا  تتطلب  الخطة  إن  الوحدة  حكومة  وتقول 
الدولي  المجتمع  فيه  يبدو  لتنفيذها، وذلك في وقت  ودوليًا 
أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب  منها  أخرى  بأزمات  منشغاًل 
واألوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بها أغلب دول العالم.

دعم جزائري للدبيبة؟
الدولي بشأنها  والتنسيق  الخطوات  وأعرب تبون عن دعمه 
والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر داعمًا إلجراء 
للرئيس  الدبيبة  سلمها  التي  والخطة  ليبيا.  في  االنتخابات 
12 فبراير الماضي، وتستهدف  الجزائري كان قد أعلنها في 
ما  بهدف   2022 يونيو   30 في  برلمانية  انتخابات  إجــراء 
فيها  بما  الموجودة،  السياسية  األجسام  »إنهاء جميع  سماه 
حكومته«، لكن في لقاءاته األخيرة لم يعد يذكر بموعد يونيو 
لحكومة  السلطة  وإنما شرط تسليم  لالنتخابات،  أجل  كآخر 
منتخبة.وبالتوازي مع عرض خطة الدبيبة، كانت تجتمع في 
والمجلس  النواب  مجلس  من  مشتركة  ليبية  لجنة  القاهرة 
انتخابات  ــراء  إلج دستورية  قاعدة  لوضع  للدولة  األعلى 
برلمانية ورئاسية، وذلك بمبادرة من األمم المتحدة دون أن 
تتمكن من إحداث اختراق في الملف، حيث أجلت المحادثات 
إلى ما بعد عيد الفطر. وقبل أيام، التقى تبون ووزير خارجيته 
الليبية  الخارجية  وزيرة  منفصل،  نحو  على  لعمامرة،  رمطان 

نجالء المنقوش.
بين  خصوصًا  الجزائر  في  وزاري  اجتماع  عقد  شأن  ومن 

دول الجوار لدعم االنتخابات أن يشكل دعمًا إضافيًا لحكومة 
الجزائري  الرئيس  عرضه  مقترحًا  األخير  كشف  مع  الدبيبة، 
أخيرًا بشأن إجراء االنتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يرى أنه 
ليس هناك داٍع إلجرائها في يوم واحد، واقترح أن تقوم كل 
إلى أن مفوضية  الخاصة، مشيرًا  انتخابية بانتخاباتها  دائرة 
لمعرفة  سعى  الدبيبة  أن  كما  ذلك.  تعارض  ال  االنتخابات 
المغاربية  الدولة  تفاهم  على  بناء  الجزائري  الموقف  طبيعة 
الخارجية  مع واشنطن، وذلك بعد آخر لقاء بين تبون ووزير 
األميركي أنتوني بلينكن، حين ساوى بين قطبي الحكومة في 
ليبيا، وقال: »توصلنا إلى استنتاج مفاده بأن األشخاص الذين 
تم انتخابهم ال يمثلون أحدًا، في كل مرة يتم إجراء انتخابات، 
مــرارًا  بذلك  نقوم  لذلك  فقط.  أنفسهم  يمثلون  فإنهم 
الذي  والشخص  الدبيبة  بين  األخيرة  الدائرة  حتى  وتكرارًا، 
ستستمر.  )باشاغا(،  النواب  مجلس  قبل  من  تسميته  تمت 

وسوف تستمر ألن أيًا منهم ليس ممثاًل للشعب الليبي«.
الحكومة  خطة  وعرض  الوحدة  حكومة  رئيس  والتقى 
إلجراء االنتخابات، وذلك خالل لقائه سفيرة المملكة المتحدة 
تمسكه  جدد  كما  هورندل.  كارولين  ليبيا،  لدى  المعتمدة 

بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات.

اتصال مع بريطانيا
المتحدة  المملكة  استرضاء  باشاغا،  فتحي  األثناء حاول  وفي 
من خالل تأكيد مساعي حكومته التصدي لإلرهاب والهجرة 
بالموارد  المتحدة  المملكة  تزود  إلى  مشيرًا  الشرعية،  غير 
بعد  بالده  بناء  إعــادة  في  الغرب  ساعد  إذا  تحتاجها  التي 
البريطانية  تلغراف«  »ذا  جريدة  ونقلت  الحرب.  من  سنوات 
عن باشاغا قوله إنه يريد »طرد المرتزقة الروس من ليبيا«، 
واالستقرار  السالم  و»إحالل  »فاغنر«،  ذلك مجموعة  في  بما 
ليبيا«. كما رفض فكرة نشر قوات حفظ  والديمقراطية في 
سالم دولية في ليبيا، لكنه طالب الغرب بتوفير التكنولوجيا 
والخبرة للمساعدة في تأمين الحدود البرية والبحرية لليبيا، 
المهاجرين غير  إلى أن ذلك سيساعد في منع تدفق  مشيرًا 

الشرعيين إلى أوروبا.
لندن  النواب  مجلس  من  المكلف  الحكومة  رئيس  ودعا 
إلى استخدام نفوذها االقتصادي والدبلوماسي لضمان إعادة 

إعمار ليبيا، قائاًل: »يمكن لبريطانيا أن تفعل الكثير لليبيا«.

األول يدعو إلى االنتخابات من الجزائر.. والثاني يدافع عن شرعيته من تونس

 ال اتفاق داخل مجلس األمن على اسم مبعوث أممي
 »بوليتيكو«: الدبيبة تعاقد مع مجموعة ضغط أميركية لتسهيل االجتماع مع بايدن

اجتماع »املسار الدستوري« بعد العيد..

>> األزمة الليبية تتواصل بعد رحالت متعثرة.. >> األزمة الليبية تتواصل بعد رحالت متعثرة.. 
وواشنطن تدعو لحماية النفطوواشنطن تدعو لحماية النفط
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حكومة  في  الصحة  وزارة  اهتمام  إطار  في 
األورام،  بملف  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
األحد،  الصحة،  بوزارة  اجتماع  استعرض 
عالج  وتطوير  لتحسين  المقترحة  الخطة 
األورام في ليبيا، وتعزيز آليات توطين العالج 
بين  مشتركة  بيانات  قاعدة  ووضع  بالداخل، 

الصحية. المراكز 
االجتماع عُقد برئاسة نائب رئيس مجلس 
بحكومة  المكلف  الصحة  وزير  الوزراء- 
المراكز  مديري  مع  أبوجناح،  رمضان  الوحدة 
ليبيا،  في  األورام  وتشخيص  لعالج  الصحية 
لمكافحة  الوطني  البرنامج  عام  مدير  بحضور 
بوزارة  الطبية  الشؤون  ومدير  السرطان، 
مدير  »زوم«  المغلقة  الدائرة  وعبر  الصحة، 
الدكتور حسن جامع. أورام بنغازي  مستشفى 

البنية التحية لمعاهد ومراكز عالج السرطان
وناقش االجتماع، وفق بيان نشرته صفحة 
البنية  الوزارة على »فيسبوك«، سبل تحسين 
في  السرطان  عالج  ومراكز  لمعاهد  التحتية 
ليبيا، وتوطين العالج بالداخل، وآليات العالج 
الطبية  للعناصر  التدريب  وفرص  بالخارج، 

المجاالت. كافة  المساعدة فى  والطبية 
ضرورة  طرح  جرى  االجتماع  وخالل 
أنواعها  بكل  بالمعامل  المشغالت  توفير 
التشخيص  مراحل  إتمام  في  لمساهمتها 
والعالج ال سيما مصرف الدم لفصل الصفايح 
مبني  وجهوزية  استكمال  وتأكيد  واألنسجة، 

زراعة النخاع في كل من مصراتة وصبراتة.
إلى  الصحة  وزارة  توجه  أكد  أبوجناح 
الخدمات  وتحسين  بالداخل،  العالج  توطين 
وإنجاح  العام،  الصحي  القطاع  يقدمها  التي 
على  والتركيز  األورام  عالج  وتقوية  بناء 
البرنامج  من  المعتمدة  الخمسة  المراكز 
وصبراتة  وبنغازي  طرابلس  وهي؛  الوطني 

وسبها. ومصراتة 
الطبية  العناصر  تدريب  أهمية  إلى  وأشار 
األطباء  وتضمين  المساعدة،  والطبية 
المباشر  الترشيح  طريق  عن  بالخارج  باإليفاد 
التخصصات  ووفق  والمراكز  المعاهد  من 
وتفعيل  وجود  ضرورة  وتأكيد  المطلوبة، 
بمجلس  لألورام  العلمية  المجالس 
ضرورة  على  مشددًا  الطبية،  التخصصات 
بين  مشتركة  بيانات  لقاعدة  آلية  وضع 

الصحية. المراكز 

مرضى األورام في سرت
مركز  عام  مدير  أكدت مساعد  وفي سرت، 

القعود،  سعاد  الدكتورة  األورام،  لعالج  سرت 
بمنظومة  المسجلين  األورام  مرضى  عدد  أن 
643 مريضًا ومريضة خالل  المركز ارتفع إلى 

مارس  شهر  وحتى   2018 العام  من  الفترة 
إلى  تصريح  في  أوضحت  القعود   .2022
»الوسط« األحد، إن مرضى األورام في سرت 

والهرموني  الكيماوي  العالج  نقص  يعانون 
بالمركز، مشيرة إلى صعوبة شراء هذا العالج 
الثمن  »باهظ  ألنه  المرضى  أهالي  قبل  من 

عالج  مركز  مسئولة  أشارت  جدًا«.  ومكلف 
المنطقة  من  مكلفة  لجنة  أن  إلى  األورام، 
مرضى  وإجراءات  ملف  استلمت  الشرقية 

بالخارج  العالج  إلى  يحتاجون  الذين  األورام 
مركز  أن  إلى  ولفتت  الصحة،  وزارة  قبل  من 
تقديم  في  بدوره  يقوم  األورام  لعالج  سرت 
للمرضى. والعالجية  الصحية  الخدمات  أفضل 

العمليات  غرفة  افتتاح  ثمنت  القعود 
في  األورام  مرضى  عالج  بمركز  الجراحية 
تجهيزها  بعد  الماضية،  األيام  خالل  سرت 
وتوفير  الطبية  واألجهزة  اإلمكانات  بأحدث 
األطقم المتخصصة من األطباء االستشاريين 

بالمركز. واإلخصائيين 

مرضى السرطان في سبها
منظمة  عقدت  سبها،  مدينة  وفي 
 23 في  السرطان  مرضى  لمساعدة  الرسالة 
معاناة  حول  حوارية  جلسة  الماضي،  مارس 
العالج  على  الحصول  في  السرطان  مرضى 
عالج  في  واألمل  الرحمة  »كونوا  بعنوان 
سبها  بمسرح  وذلك  السرطان«،  مرضى 

الشعبي.
الرسالة،  جمعية  مديرة  تصريح  ووفق 

الجملي حسين  نعيمة 
الجلسة  خصصت  فقد  لـ»الوسط«، 
مرضى  معاناة  على  الضوء  لتسليط 
العالجية  الخدمات  تردي  جراء  السرطان 
خاصة  الجنوب  ومناطق  ليبيا،  في  والصحية 

اإلمكانات. قلة  بسبب 
معاناة  استعرضت  الحوارية  الجلسة 
محاور،  عدة  خالل  من  السرطان  مرضى 
إلى  رعايتهم،  في  الصحة  وزارة  دور  منها 
وكيفية  بالمرض  اإلعالمية  التوعية  جانب 
النفسي  الدعم  وأهمية  منه،  الوقاية 

المرضى. دعم  في  البلدية  ودور  للمريض 
لدور  غيابًا  هناك  أن  إلى  لفتت  الجملي 
هذه  دعم  في  المدني  المجتمع  منظمات 
اإلرشاد  أهمية  إلى  مشيرة  الشريحة، 
األوقاف  هيئة  ودور  للمريض  الديني 

دعمهم. في  الزكاة  وصندوق 
مداخالت  الحوارية  الجلسة  وشهدت 
خاللها  من  أوضحوا  المرضى،  من  لعدد 
قلة  ظل  في  المرض  مع  معاناتهم 
بهم،  الدولة  اهتمام  وغياب  اإلمكانات 
منظمات  أعضاء  من  عدد  بحضور  وذلك 

بالمدينة. المدني  المجتمع 
نسب  في  مرتفعة  معدالت  ليبيا  وتشهد 
المختلفة،  السرطانات  بأنواع  اإلصابة 
لعالج  القومي  المعهد  إحصاءات  وحسب 
أعداد  ارتفعت  فقد  مصراتة،  في  األورام 
العام  خالل  المعهد  على  المتردديـن 
و572  ألفًا   11 حوالي  إلى  لتصــل   2021
بينما  الكيماوي،  العالج  قسم  في  مريضًا 
 48 نحــو  الخارجيــة  العيــادات  استقبلت 

مريضًا. و368  ألفًا 

خطة مقترحة لتحسني عالج األورام في ليبيا
طرابلس ـ سرت ـ سبها - الوسط ـ 

رمضان كرنفوده ومحمود الصالحي:

● أبوجناح مع مديري مراكز عالج األورام 17 أبريل 2022

● المعهد القومي لألورام● مركز مصراتة لعالج األورام

المركز يحذر: االنخفاض 
القياسي في اإلصابات

ال يعني انتهاء الوباء

»الصحة«: بحث سبل تحسين البنية التحتية لمعاهد عالج السرطان وتوطين العالجات بالداخل.. وأبوجناح: التركيز على المراكز الخمسة المعتمدة من البرنامج الوطني

ارتفاع العدد فى سرت إلى 643 حالة.. وتردي الخدمات في الجنوب

األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  رصد 
خالل  المحلي  الوبائي  الوضع  في  تحسنًا 
الجاري،  أبريل   14 إلى  أبريل   8 من  الفترة 
داعيًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف 

حمالت التطعيم.
خالل  الوبائي  تقريره  في  المركز،  وقال 
في  تحسنًا  تشهد  البالد  إن  الفترة،  هذه 
الموجة  من  خروجها  مع  الوبائي  وضعها 
الوبائي  المستوى  على  وتصنيفها  الرابعة 
لتكثيف  خطة  وضع  أن  وأوضح  الثاني، 
حمالت التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة 
الوصول  يستهدفان  التطعيم  إلجبارية 
تضمن  المطعمين  من  نسبة  إلى  بالبالد 

الحد من انتشار مستقبلي للوباء.
حمالت  استمرار  بضرورة  أوصى  التقرير 
استراتيجية  وتغيير  المكثفة  التطعيم 
الفرق  على  التركيز  بزيادة  وذلك  التطعيم، 
كما  الثابتة،  المراكز  من  بداًل  المتنقلة 
التوعية  حمالت  وتكثيف  بتوسيع  أوصى 
وإجراء االختبارات، خصوصًا في المنطقتين 

الشرقية والجنوبية.
البدء في وضع »خطة خروج« 

والتعايش مع الوباء
كما أوصى المركز بالبدء في وضع »خطة 
لإلجراءات  التدريجي  والتخفيض  خروج« 
في  البالد  لدخول  استعدادًا  االحترازية؛ 
لكنه  الوباء.  مع  الدائم  التعايش  مرحلة 
شدد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ 
دون  المطعمين،  من  اآلمنة  النسبة  البالد 

أن يوضح مع هذه النسبة.
العمل  كذلك  المركز  توصيات  وشملت 
العمل  أماكن  في  االحترازية  باإلجراءات 
واتخاذ  العامة،  واألماكن  التسوق  ومراكز 

اإلجراءات القانونية لضمان االلتزام بها.
لمكافحة  الوطني  المركز  حذر  أيضًا 
القياسي«  »االنخفاض  أن  من  األمراض، 
في عدد إصابات فيروس »كورونا« في ليبيا 
خالل األسبوع الماضي »ال يعني بالضرورة 
نسبة  تدني  مع  خاصة  الوباء«،  انتهاء 
المضاد  اللقاح  من  بجرعتين  المطعمين 

للفيروس )16%(.
وسجل المركز الوطني لمكافحة األمراض 
أبريل   14 إلى  أبريل   8 من  الفترة  في 
للكشف  اليومية  االختبارات  عدد  انخفاض 
بهبوط  اختبارًا،   251 إلى  الفيروس  عن 
وفق  الماضي،  األسبوع  عن   %  5 مقداره 

التقرير الوبائي الصادر عن المركز.
عدد  في  طفيف  انخفاض  ذلك  ورافق 

المتوسط  بلغ  حيث  الموجبة،  الحاالت 
األسبوعي ثماني حاالت، بتراجع مقداره 20 
فيما هبط مؤشر  الماضي،  األسبوع  % عن 

الحاالت الموجبة 3 % مع نهاية األسبوع.
خالل  المسجلة  الوفاة  لحاالت  وبالنسبة 
في  استقراراً  التقرير  رصد  فقد  األسبوع، 
يوميًا،  واحدة  حالة  بلغت  حيث  متوسطها، 
فيما استقر مؤشر معدل الوفيات عند 1.34 %.

تحذير من عدم القدرة على رصد 
التغيرات المستقبلية النتشار الوباء

الوبائي  تقريره  في  المركز،  وحذر 
الحاالت  انخفاض  رغم  أنه  من  األسبوعي، 
الموجبة؛ فإن تراجع عدد االختبارات إلى أقل 
من 100 اختيار لكل 100 ألف مواطن يقلل 
المستقبلية  التغيرات  رصد  على  قدرته  من 

النتشار الوباء.
المناطق  كل  تصنيف  أن  من  حذر  كما 
إال  ليس  الثاني،  الوبائي  المستوى  على 
مؤشرًا إلى خروج البالد من الموجة الرابعة 
»وال يعني بالضرورة انتهاء الوباء«، خاصة 
 16 بجرعتين  المطعمين  نسبة  تدني  مع 
للحد  كافية«  »غير  نسبة  وهي  فقط،   %
من انتشار الوباء مجددًا، غير أنه لم يحدد 

النسبة الكافية.
الماضي،  األسبوع  خالل  ليبيا،  وشهدت 
تسجيل تسع حاالت إصابة جديدة بفيروس 
حالة  و53  واحدة  وفاة  حالة  مع  »كورونا«، 

شفاء. ما يرفع حصيلة اإلصابات بالوباء منذ 
ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 501 ألف 
شفاء،  و900  ألفًا   490 بينها  حالة،  و862 
و4 آالف و534 نشطة، و6 آالف و428 حالة 

وفاة.
نصائح للمرضى في رمضان

الوطني  المركز  نشر  أخرى،  جهة  من 
الرسمية  صفحته  على  األمراض  لمكافحة 
نصائح  عدة  فيسبوك،  التواصل  موقع  في 
لمرضى فيروس كورونا خالل شهر رمضان، 
ضغط  مرضى  من  لكل  نصائح  نشر  كما 

الدم والسكري.
وطالب المركز مرضى الضغط الصائمين 

باتباع اآلتي:
والمياه  السوائل  تناول  من  اإلكثار   ●

والفواكه عالية األلياف.
● االبتعاد عن التدخين.

● استخدام زيت الزيتون للطهي.
● راقب مستوى الضغط خالل اليوم.

● االمتناع عن المخلالت والموالح.
بالماغنسيوم  عالية  أغذية  تناول   ●
األسمر  والخبز  الشوفان  مثل  والبوتاسيوم 

واالفوكادو والموز.
● التقليل من المشروبات المحتوية على 

الكافيين كالشاي والقهوة بأنواعها.
السلطة  تناول طبق من  على  الحرص   ●

الخضراء على السحور.
المحتوية  األطعمة  تناول  من  اإلكثار   ●
األلبان  مثل  عالية،  كالسيوم  نسبة  على 

قليلة الدسم والبيض واألسماك.
السكري  مرضى  إلى  المركز  نصائح  أما 

فشملت اآلتي:
أواًل ال تنسى قياس نسبة سكر الدم قبل 

السحور وتسجيله.
- تأخير وجبة السحور قدر اإلمكان لتجنب 

هبوط سكر الدم خالل فترة الصيام.
البروتينات  من  جيدة  كمية  أكل   ●
لفترة  بالشبع  الصحية لإلحساس  والدهون 

طويلة من النهار.
على  والتركيز  النشويات،  من  التقليل   ●

الكربوهيدرات المعقدة كالحبوب الكاملة.
● تجنب األطعمة المالحة.

على  والشاي  القهوة  شرب  تجنب   ●
السحور ألنها تسبب الجفاف.

● شرب كمية كافية من الماء.

إحالة منحة األبناء بقيمة»مكافحة األمراض« يوصي بتكثيف حمالت التطعيم
6 أشهر إلى املصارف

● توصية جديدة لتكثيف التطعيم ضد كورونا

توصية بوضع »خطة خروج« وتخفيض تدريجي لإلجراءات االحترازية
من أبريل الجاري إلى سبتمبر المقبل:

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

الوطنية  حكومة  رئيس  توجيهات  تنفيذ  سياق  في 
الصراع  عن  وبعيدًا  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
الشؤون  وزيرة  أعلنت  حاليًا،  الدائر  السياسي 
االجتماعية وفاء الكيالني، اإلثنين، إحالة منحة األبناء 
سبتمبر  حتى  الجاري  أبريل  من  الستة  األشهر  عن 
2022 إلى المصارف، وذلك بعدما جرى صرف األشهر 
الثالثة األولى من العام )يناير وفبراير ومارس( خالل 
مؤتمر  في  الكيالني،  وفاء  وقالت  الماضية.  األيام 
على  الشؤون  وزارة  صفحة  نشرته  مصور  صحفي 
من  المستفيدة  األسر  عدد  إن  »فيسبوك«،  موقع 
المنحة بلغ مليونًا و86 ألفًا و898 أسرة، الفتة إلى أن 
إجمالي القيمة المصروفة للستة أشهر بلغت مليارين 

و46 مليونًا و685 ألفًا و800 دينار.
االجتماعية  الشؤون  وزارة  أن  أوضحت  الكيالني 
 7 بتاريخ   2021 العام  عن  ملحقًا  للمصارف  أرسلت 
الملحق  إنهاء  الوزارة على  الماضي، وتعكف  نوفمبر 
حسابات  في  يكون  أن  على   2021 للعام  المتبقي 

المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان.
والنازحين  المهجرين  مخصصات  أن  أضافت 
جاهزة للصرف، وستكون في حسابات المستفيدين 

خالل اليومين المقبلين.
بملف  أهمية  أولت  الوزارة  أن  إلى  وأشارت 
الشرقية  المنطقتين  عن  والنازحين  المهجرين 
والجنوبية، للوقوف على مشاكلهم؛ حيث شكلت لجنة 
لمتابعة إجراءاتهم بتكليف مدير شؤون الفروع على 
رأس هذه اللجنة لمتابعة عملية التدقيق واإلجراءات 
االختصاص  ذات  الجهات  مع  ومطابقتها  والحصر 
منها األحوال المدنية، حيث بلغ عدد األسر الجاهزة 
للصرف بالمنطقة الشرقية 6 آالف و726 أسرة وعدد 

األسر بالمنطقة الجنوبية 4 آالف و701 أسرة.
الشؤون  وزارة  أعلنت  الماضي،  مارس   24 وفي 
االجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إحالة 
يناير  شهور  عن  وذلك  المصارف،  إلى  األبناء  منحة 

وفبراير ومارس الجاري.
على  صفحتها  عبر  بيان  في  الوزارة  وقالت 
الشهور  عن  األبناء  منحة  أنجزت  إنها  »فيسبوك«، 
األولى من العام الجاري وجرى تحويلها إلى المصارف، 
غضون  في  القادمة  الستة  األشهر  تنجز  أن  على 
أسبوعين. الوزارة أشارت في منشورها، إلى توجيهات 
»رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة 
كاهل  عن  المعاناة  لرفع  مستمر  بشكل  لصرفها 
التي  الليبية، خاصة في ظل الظروف الصعبة  األسر 
العامة  الهيئة  جهود  أيضًا  وثمّنت  تواجهها«. 
المالية  وزارة  المدنية  األحوال  للمعلومات ومصلحة 
ومصرف ليبيا المركزي على تعاونهم لصرف المنحة.

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أن  يذكر 
في  تعليمات  أعطى  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 

المالية  وزارتي  من  كل  إلى  الماضي،  مارس   15
منحة  صرف  على  بالعمل  االجتماعية  والشؤون 
التسعة  األشهر  عن   ،2022 للعام  واألبناء  الزوجة 

األولى من العام الجاري.

تسريع صرف المعاشات األساسية
الجاري  أبريل   11 وفي  المعاشات،  صعيد  وعلى 
الوحدة  بحكومة  االجتماعية  الشؤون  وزيرة  بحثت 
اللجنة  رئيس  مع  الكيالني،  أبوبكر  وفاء  الوطنية 
مصطفى  االجتماعي  التضامن  لصندوق  التسييرية 
الجعيبي، تسريع صرف المعاشات األساسية وبرامج 

المساعدات وأوضاع مؤسسات الرعاية االجتماعية.
العمل  سير  استعرض  والجعيبي  الكيالني  لقاء 
يتعلق  ما  »خاصة  االجتماعي  التضامن  في صندوق 
بالمعاش األساسي وإيجاد اآلليات المناسبة لتسريع 

صرف المعاشات األساسية في وقتها«.
اللقاء  خالل  جرت  فقد  الوزارة  منشور  xوحسب 
الصندوق  يقدمها  التي  المساعدات  برامج  »متابعة 
الحديثة  التقنية  استخدام  وإمكانية  المعوزة  لألسر 
المساعدات  صرف  في  تساعد  بيانات  قاعدة  لبناء 
من  خصوصًا  اإلعاقة،  بذوي  واالهتمام  لمستحقيها 
من  وغيرها  ورعايتهم  العضالت  مرضى ضمور  فئة 

الموضوعات التي تهم عمل الصندوق«.
الرعاية  مؤسسات  أوضاع  اللقاء،  بحث  أيضًا 
االجتماعي  التضامن  لصندوق  التابعة  االجتماعية 
في مختلف المناطق، وكيفية تحسين أدائها والرقي 

بمستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● وزيرة الشؤون االجتماعية
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بسبب تعميمين في طرابلس وبنغازي:

طالبتها باإلفراج الفوري عن معتقلين لديها

غضب حقوقي في وجه مفوضية املجتمع املدني

أجهزة أمن »القيادة العامة« في مرمى »العفو الدولية«

تعميم  تجاه  الحقوقي  والغضب  الرفض  تصاعد 
من  كل  في  المدني  المجتمع  مفوضية  أصدرته 
منظمات  مشاركة  يحظر  وبنغازي،  طرابلس 
في  لها،  المنتمين  األفراد  أو  المدني  المجتمع 
ذلك  في  بما  الليبية  األراضي  خارج  نشاط  أي 
المنظمات  التعاون مع  أو  العمل،  التدريبات وورش 
الدولية أو تلقي الدعم منها، إال بعد الحصول على 
حقوقية  منظمة   21 وطالبت  المفوضية.  موافقة 
الحقوق  بضمان  الحكومة  ليبية،  شخصية  و57 
بااللتزامات  والوفاء  التنظيم  حرية  في  الدستورية 
الدولية، كما طالبت »المُشرِّع بالمسارعة بإصدار 
حقوق  منظمات  من  المقدم  الجمعيات  قانون 

اإلنسان«.
الليبية،  والشخصيات  الحقوقية  المنظمات 
أعربت في بيان صحفي، تلقته »الوسط« الثالثاء، 
منظمات  مشاركة  حظر  من  البالغ  انزعاجها  عن 
في  لها،  المنتمين  األفراد  أو  المدني  المجتمع 
ذلك  في  بما  الليبية  األراضي  خارج  نشاط  أي 
التدريبات وورش العمل، أو التعاون مع المنظمات 
الدولية أو تلقي الدعم منها، إال بعد الحصول على 
طرابلس،  في  المدني  المجتمع  مفوضية  موافقة 
األمنية  الجهات  مع  بالتواصل  بدورها  تقوم  التي 
إلى تعميم صدر من  اتخاذ قرارها، في إشارة  قبل 

6 أبريل الجاري. قبل المفوضية يوم 
خطوة إضافية لتقييد حرية التنظيم 

الجمعيات وتكوين 
اإلجراء  هذا  أن  اعتبروا  البيان،  على  الموقعون 
اتخذته  الذي  المسار  في  إضافية  خطوة  »يعد 
التنظيم  لحرية  المنهجي  التقييد  تجاه  المفوضية 
اإلجراءات  تلك  »أن  معتبرين  الجمعيات«،  وتكوين 
ترهيب  تستهدف  واسعة  حملة  سياق  في  تأتي 
عن  المدافعين  أفواه  وتكميم  المدني  المجتمع 

حقوق اإلنسان في ليبيا«.
المدني  المجتمع  مفوضية  اتهموا  المحتجون 
الجمعيات  الهيمنة على  إلى فرض »مزيد  بالسعي 
الخاصة  األوراق  إلى  جديدًا  مستندًا  بإضافتها 
التراخيص«،  وتجديد  الجمعيات  تسجيل  بإجراءات 
على  الجمعيات  مؤسسي  إجبار  »يتم  أنه  مؤكدين 
والقنصليات  السفارات  مع  التعامل  بعدم  التعهد 
الدولية  والمنظمات  والخارج  الداخل  في  األجنبية 
التعامل  صور  بكافة  الحكومية  وغير  الحكومية 
أو  واللقاءات،  االجتماعات  بعقد  ذلك  كان  سواء 
توقيع  أو  دعواتهم،  تلبية  أو  لهم،  الدعوة  توجيه 
الرجوع  بعد  إال  عام  بشكل  عقود  أو  اتفاقات  أي 
المجتمع  مفوضية  من  والموافقة  اإلذن  وطلب 
والشخصيات  المدنية  المنظمات  المدني«. 
اإلجراء  هذا  أن  اعتبروا،  البيان  على  الموقعة 
للمجتمع  وعزل  األهلي  للعمل  تأميم  »بمثابة 
مفوضية  مطالبين  الخارجي«،  العالم  عن  المدني 
تعميمها  عن  فورًا  بالتراجع  المدني  المجتمع 
ترسيخًا  »يأتي  ألنه  الخارج  مع  التعامل  بحظر 
يتعارض  إجراء  وهو  المعيبة،  التعهد  إلجراءات 
لحرية  الدولية  والمعايير  الدستورية  الحقوق  مع 
ليبيا  التزامات  ومع  الجمعيات،  وتكوين  التنظيم 

الدولية في مجال حقوق اإلنسان«.

تفاقم وضع حرية تكوين الجمعيات
في  المدني  المجتمع  مفوضية  أن  البيان  وذكر 
بنغازي »أصدرت في 29 مارس تعميمًا هددت فيه 
بتحديث  تقوم  ال  التي  المنظمات  نشاط  بتجميد 
من  سند  دون  دوريًا  تقاريرها  وإيداع  بياناتها 
تعميم  من  فقط  يومين  »بعد  وذلك  القانون«، 
تعليق  فيه  أعلنت  طرابلس  مفوضية  أصدرته  آخر 
قيد المنظمات التي لم تقم بتسوية أوضاعها وفقًا 

لالئحة 286 لسنة 2019«.

في تطور جديد يسلط الضوء على الملف الحقوقي في 
ليبيا، اتهمت منظمة العفو الدولية، عناصر جهاز األمن 
الداخلي العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة 
العامة، بأنها احتجزت بشكل تعسفي تسعة متظاهرين 
سلميين وصحفيًا على األقل بمعزل عن العالم الخارجي 
بعد مشاركتهم في مظاهرة جرت في مدينة سرت. 
المنظمة الدولية أوضحت، في بيان أصدرته الثالثاء، 
أن مسلحين اعتقلوا صحفيًا وعشرة متظاهرين على 
األقل جراء مشاركتهم في مظاهرة »سلمية« في سرت 
الدولي  المجتمع  الماضي لمطالبة  بتاريخ 19 مارس 
والسلطات المحلية بتقديم تعويضات لضحايا غارات 

حلف شمال األطلسي »ناتو« الجوية العام 2011.
وشمال  األوسط  الشرق  مكتب  مديرة  نائبة 
»يظهر  قالت:  الطحاوي،  ديانا  المنظمة،  في  أفريقيا 
االحتجاز التعسفي لهؤالء المحتجين السلميين لمجرد 
بالنزاع  يتعلق  فيما  والتعويض  بالعدالة  مطالبتهم 
نشاط  أي  ضد  التعصب  مدى   2011 للعام  المسلح 
مستقل«، وطالبت القوات التابعة لـ»القيادة العامة« 

باإلفراج فوراً عن جميع المعتقلين.

اغتياالت في شرق ليبيا
القليلة  السنوات  شهدت  فقد  المنظمة،  وحسب 
الماضية »اغتيال معارضين ومنتقدين محتملين في 
الشوارع، واختفاء آخرين قسريًا«، وقالت: »ومع ذلك، 
مدرجًا  ليبيا  شرق  في  الداخلي  األمن  جهاز  يزال  ال 

على جداول رواتب الحكومة، بداًل عن محاسبته«.
لجهاز  تابعين  مسلحين  أن  المنظمة  وأضافت 
األمن الداخلي اعتقلوا في ليلة مظاهرة سرت، وعلى 
قبيلة  من  أفراد  »عشرة  التالي،  األسبوع  أيام  مدى 
القذاذفة، الذين يشكلون غالبية سكان مدينة سرت؛ 
لمشاركتهم في المظاهرات، قبل اقتيادهم إلى مكان 

مجهول، حسب شهود عيان وأقارب المعتقلين«.

أوامر بقمع التظاهرة
كيف  الدولية  العفو  لمنظمة  مصادر  ووصفت 

العديد  أن  إلى  البيان،  على  الموقعون،  وأشار 
وقت  حتى  كانت  المدني  المجتمع  منظمات  من 
المجتمع  مفوضية  لدى  للتسجيل  »تلجأ  قريب 
المدني في بنغازي، هربًا من القيود التعسفية التي 
طرابلس  في  المدني  المجتمع  مفوضية  تفرضها 
التعميم  اعتبروا  لكنهم  الجمعيات«،  تسجيل  على 
إلى  يشير  سلبيًا  »تطورًا  المفوضية  عن  الصادر 

تفاقم وضع حرية تكوين الجمعيات في ليبيا«.

إحباط من حكم قضائي
عن  تابعوا  أنهم  البيان  على  الموقعون  وذكر 
اإلداري  القضاء  دائرة  أمام  الطعن  إجراءات  كثب 
 )286( القرار  على  طرابلس  استئناف  بمحكمة 
عليه  تعتمد  الذي  الخارجي  التعامل  حظر  بشأن 
وليس  المدني  المجتمع  تقييد  »في  المفوضية 
للقرار«.  المضلل  االسم  يشير  كما  تنظيمه 
البيان  على  الموقعة  والشخصيات  المنظمات 
اإلداري  القضاء  نتيجة حكم  إحباطها  »عن  أعربت 
أخيرًا بنفض يده بإصداره قرارًا بعدم االختصاص 
الحق  أمام  الباب  إغالق  إلى  أدى  مما  الوالئي، 
التعطيل  ظل  في  خاصة  بالتقاضي،  الدستوري 
بالمحكمة  الدستورية  الدائرة  لعمل  المتعمد 
النضال  »أن  في  ثقتهم  أبدوا  لكنهم  العليا«. 
من  األهلي  العمل  لتحرير  والحقوقي  القانوني 
وحماية  والتعسفية  المشروعة  غير  القيود  ربقة 
الدستورية  الحقوق  وضمان  والمجتمع  النشطاء 

يأس«. أو  استسالم  دون  سيستمر 

جرت عملية القبض على رجال من المنازل واألماكن 
بالكامل،  رؤوسهم  المسلحون  غطى  وكيف  العامة، 
من  سيارات  إلى  واقتادوهم  بدنيًا،  عليهم  واعتدوا 
دون لوحات. وأفرج األمن الداخلي عن أحد المعتقلين 
وضعه  تردي  بذريعة  التظاهرة  من  قليلة  أيام  بعد 
الصحي، حسب بيان المنظمة، الذي ذكر أن من بين 
كان  الذي  المراسل  الريفاوي،  علي  حاليًا  المعتقلين 
يغطي المظاهرة لشبكة قنوات »218« الليبية، وقد 
اعتقله مسلحون في 26 مارس واقتادوه إلى مكان لم 

يكشف عنه.
فقد  الدولية،  العفو  منظمة  بيان  حسب  أيضًا، 
استدعى جهاز األمن الداخلي واستجوب متظاهرين 
آخرين، بينهم نساء، حول مشاركتهم في التظاهرة. 
إن  للمنظمة  »القذاذفة«  قبيلة  أفراد  أحد  وقال 
بقمع  أوامر  تلقوا  بأنهم  أخبره  الداخلي  األمن  جهاز 
إلى إصدار  المنظمة، في بيانها،  التظاهرة. وأشارت 
الحقائق في  لتقصي  المستقلة  المتحدة  األمم  بعثة 

والتعذيب.  القسري  لالختفاء  وتعريضهم  تعسفيًا 
ووصفت المنظمة جهاز األمن العام بأنه »جهاز أمني 
لها«،  رادع  ال  بصالحيات  يتمتع  مكروه،  ومخابرات 
معمر  عهد  في  السابقين  األمن  ضباط  أن  مؤكدة 
القذافي بالجهاز عادوا للظهور في السنوات األخيرة 
لالنضمام إلى جماعات مسلحة تستخدم اسم جهاز 
األمن العام، و»تعمل في معاقل من نصَّبوا أنفسهم 
القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة الجنرال خليفة 
الجماعات  أن  على  الدولية شددت  المنظمة  حفتر«. 
في  رحبت  الداخلي  األمن  لجهاز  التابعة  المسلحة 
صفوفها بضباط من عهد القذافي، وأحيت »أساليب 
اإلقليمية  المديرة  قالت  فيما  الوحشية«،  القمع 
اإلقليمي  والمكتب  بالمنظمة  األوسط  للشرق 
وعذبوا  خطفوا  »لقد  مرايف،  هبة  أفريقيا،  لشمال 
وأخفوا قسرًا المئات على أساس انتماءاتهم القبلية 
أو انتقامًا آلرائهم بهدف واضح هو سحق أي انتقاد 
لمن هم في السلطة في شرق ليبيا«. وتابعت: »بداًل 

حملة أمنية ممنهجة
»أن  أكدت  الموقعة  والشخصيات  المنظمات 
المجتمع المدني الليبي يواجه أخيرًا حملة ممنهجة 
المدافعين عن  تشنها بعض األجهزة األمنية ضد 
اصطفاف  القلق  »ببالغ  اإلنسان«، مسجلين  حقوق 
حرية  ضد  بطرابلس  المدني  المجتمع  مفوضية 
التنظيم وتكوين الجمعيات ودعم الحملة القمعية 
وذلك  المدني؛  المجتمع  منظمات  ضد  المستمرة 

ليبيا، التي أنشأها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
اإلنساني  القانون  انتهاكات  في  للتحقيق  المتحدة 
الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان المرتكبة في 
ليبيا منذ العام 2016، تقريرها الثاني في 28 مارس 
حقوق  انتهاكات  من  سلسلة  كشف  الذي   ،2022
اإلنسان المرتكبة في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك 
حرية  على  المفروضة  والقيود  العقاب،  من  اإلفالت 

احترام  ضرورة  عن  والدفاع  دعمها  عن  بداًل 
الدولية  ليبيا  والتزامات  الدستورية  النصوص 
مفوضية  اتهم  البيان  اإلنسان«.  حقوق  مجال  في 
تجاه  القمعية  »اإلجراءات  بدعم  المدني  المجتمع 
لعدد  التعسفي  االحتجاز  ذلك  في  بما  المنظمات، 
منددين  اإلنسان«،  حقوق  عن  المدافعين  من 
الكريم«  القرآن  من  »آيات  المفوضية  باستخدم 
في بيان آخر انتقدت فيه إحدى منظمات المجتمع 
اإلجراءات  على  فيه  تعلق  التي  الليبية  المدني 

النشطاء«. األمنية ضد 

قاموس الحوار مع المنظمات المدنية
والشخصيات  الحقوقية  المنظمات  واعتبرت 
الخطورة  »أمر شديد  أن هذا  البيان  على  الموقعة 
سالح  استخدام  في  خبرات  له  مجتمعي  سياق  في 
مستنكرين  الدين«،  باسم  الدماء  وسفك  التكفير 
الحوار  في  األسلوب  هذا  المفوضية  تعتمد  »أن 
بأن  تمسكوا  الموقعون  المدني«.  المجتمع  مع 
هو  المدنية  المنظمات  مع  الحوار  »قاموس 
التي  الدولية  واالتفاقات  الدستورية  الحقوق 
انحراف  أي  »أن  من  محذرين  ليبيا«،  عليها  وقعت 
الهجوم  في  الدين  واستخدام  الحوار  لغة  في 
هو  للمجتمع  كخصم  وتصويرها  المنظمات  على 
مستقبل  على  جسيمًا  خطرًا  طياته  في  يحمل  أمر 
النشطاء  حق  وعلى  بل  البالد،  في  واألمن  السالم 

الحياة«. في 

أزمة حرية التنظيم وتكوين الجمعيات
في  الموقعة،  والشخصيات  المنظمات  وأكدت 
ختام البيان، »أن حل أزمة حرية التنظيم وتكوين 
إقرار  ضرورة  في  يكمن  ليبيا  في  الجمعيات 
وتأسيس  األهلية  الجمعيات  لتنظيم  جديد  قانون 
المدني،  والمجتمع  السلطات  بين  جديدة  عالقة 
والمعايير  المكفولة  الدستورية  الحقوق  مرجعيتها 

الجمعيات«. وتكوين  التنظيم  لحرية  الدولية 
إقرار  إلى  النواب  »مجلس  الموقعون  ودعا 
قبل  من  إليه  إحالته  تمت  الذي  القانون،  مشروع 
في  ليبية  عامة  وشخصيات  حقوقية  منظمات 
التشريعية  اللجنة  إلى  ُأحيل  الذي   ،»2021 أكتوبر 
في  الحين  ذلك  منذ  يشرع  لم  الذي  بالمجلس 
إصدار  »أن  معتبرين  إصداره،  ثم  ومن  مناقشته، 
قانونيون  خبراء  عليه  عكف  الذي  القانون  مشروع 
األساس  حجر  بمثابة  سيغدو  ليبيون  وحقوقيون 
من  ليبيا  في  المدني  المجتمع  تحرير  جهود  في 
إجهاض  تستهدف  التي  والمالحقة  القمع  مخالب 
القانون  سيادة  دولة  قيام  في  الليبيين  طموح 

واحترام حقوق اإلنسان«.

التجمع والتعبير، مستشهدة باعتقاالت في سرت.
العفو  منظمة  دعت  الماضي،  أغسطس  وفي 
إلى »عدم مكافأة  الوطنية  الوحدة  الدولية، حكومة 
الميليشيات والجماعات المسلحة المسيئة، بالشرعية 
الداخلي،  األمن  أعضاء جهاز  أن  والرواتب«، مضيفة 
ارتكبوا »انتهاكات مروعة« لحقوق اإلنسان إلسكات 
احتجازهم  ذلك  في  بما  والمعارضين،  المنتقدين 

ارتكابها  في  المشتبه  المسلحة  الجماعات  دمج  عن 
جرائم، بموجب القانون الدولي في مؤسسات الدولة 
سياسية  نقاط  تسجيل  أو  والئها،  تأمين  ومحاولة 
حكومة  على  يجب  المالي،  الدعم  منحها  خالل  من 
الوحدة الوطنية وأولئك الذين يسيطرون بحكم األمر 
الواقع على اإلقليم اتخاذ خطوات لمحاسبة الجناة«، 
مضيفة: »يجب أن تنطوي أي محاوالت لدمج أعضاء 
الميليشيات أو الجماعات المسلحة على فحص فردي 

صارم وشامل«.
»العفو الدولية« قالت إنها أجرت مقابالت مع 15 
ضحايا  وعائالت  سابقون  معتقلون  بينهم  شخصًا، 
مسلحة  مجموعات  أن  ووجدت  ومحامون،  ونشطاء 
والمرج  بنغازي  مدن  في  الدخلي  األمن  جهاز  من 
وأجدابيا ودرنة وسرت، استهدفت أفرادًا على أساس 
وصحفيين  نشطاء  وكذلك  القبلية،  انتماءاتهم 
والجماعات  الليبية  المسلحة  لـ»الجماعة  ومنتقدين 
التابعة لها الذين تعرضوا النتهاكات في  المسلحة 

العامين 2020 و2021«.

مدججون بالسالح
وقالت المنظمة، إنها وجدت أن رجااًل »مدججين 
بالسالح ينتمون إلى جهاز األمن الداخلي«، احتجزوا 
أو  شوارعهم  أو  منازلهم  من  وأطفااًل  ونساًء  رجااًل 
أماكن عامة أخرى، دون أمر قضائي، وأحيانًا »عصبوا 
عليهم  واعتدوا  بالكامل  وجوههم  غطوا  أو  أعينهم 
جسديًا أثناء خطفهم«. وتابعت: »احتُجز أولئك الذين 
ُأخذوا في مواقع خاضعة لسيطرة جهاز األمن الداخلي 
والعائالت  المحامين  بمقابلة  لهم  السماح  دون 
لفترات طويلة، في ظروف ترقى إلى االختفاء القسري 

وتسهل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة«.
عناصر  قام   ،2014 العام  منذ  أنه  على  وشددت 
مناطق  عبر  المئات  بخطف  الداخلي،  األمن  جهاز 
قال جميع  فيما  الليبية«،  المسلحة  »القوات  سيطرة 
جهاز  أفراد  إن  الدولية،  العفو  منظمة  التقتهم  من 
األمن العام ضربوهم أو أحباءهم بأشياء، من بينها 
أعقاب البنادق واألنابيب، وهددوهم باإلعدام والعنف 
الجنسي واالحتجاز، إلى أجل غير مسمى والعنف ضد 

أفراد عائالتهم بغرض انتزاع معلومات أو اعترافات.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● مجلس النواب الليبي )أرشيفية(

● »العفو الدولية« تواصل مالحقة مرتكبي الجرائم الحقوقية● صورة لقوات في شرق ليبيا نشرتها »العفو الدولية« مع تقريرها على موقعها اإللكتروني

من بين المحتجزين علي الريفاوي 
مراسل شبكة قنوات »218« 

الليبية الذي كان يغطي المظاهرة

اغتيال معارضين ومنتقدين 
محتملين في الشوارع.. واختفاء 

آخرين قسرياً شرق ليبيا

21 منظمة أهلية و57 شخصية تطالب بضمان حرية التنظيم وإصدار قانون الجمعيات

المنظمة: احتجاز 9 متظاهرين سلميين وصحفي تعسفيًا بعد مشاركتهم في مظاهرة سرت 19 مارس الماضي

● إعالن توحيد مفوضية المجتمع المدني في طرابلس وبنغازي مارس 2021

بيان: المجتمع المدني الليبي 
يواجه حملة ممنهجة ضد 

المدافعين عن حقوق اإلنسان

دعوة مجلس النواب إلى إقرار مشروع 
القانون الذي أحيل إليه من منظمات 

وشخصيات عامة أكتوبر الماضي

الخارجية األميركية:
20 ألف مفقود في ليبيا

كشفت »ظروفًا قاسية ومهددة للحياة« في السجون

أثار تقرير أميركي رسمي أزمة حقوق اإلنسان 
في ليبيا، حيث تحدث عن عمليات قتل خارج 
نطاق القضاء مع اإلفالت من العقاب، إضافة 
شخص  ألف   20 لنحو  القسري  االختفاء  إلى 
مفقود في البالد، منبهًا إلى تسبب االنقسامات 
البالد  غرب  في  الحكومية  المؤسسات  بين 
وشرقها، والفراغ األمني في الجنوب، في إعاقة 

التحقيق والمقاضاة في االنتهاكات.
األميركية حول  الخارجية  لوزارة  تقرير  آخر 
أخيرًا،  نُشر  العالم،  في  اإلنسان  حقوق  وضع 
عمليات  كشفت  بـ»الموثوقة«  تقارير  وصف 
قتل غير مشروع على أيدي مختلف الجماعات 
وتعذيب  قسري  اختفاء  وحاالت  المسلحة، 
ترتكبه الجماعات المسلحة من جميع األطراف.

»الوسط«  اطلعت  الذي  التقرير  ولفت 
على نسخة منه، إلى »ظروف قاسية ومهددة 
االحتجاز،  ومرافق  السجون  في  للحياة« 
احتجاز تعسفي، ووجود  أو  اعتقال  وممارسات 
على  عالوة  سياسيين،  محتجزين  أو  سجناء 
القضاء،  باستقالل  متعلقة  خطيرة  مشكالت 
وتدخل تعسفي أو غير قانوني في الخصوصية، 
وانتهاكات جسيمة في النزاعات الداخلية، بما 
أو  األطفال  وتجنيد  المدنيين  قتل  ذلك  في 

استخدامهم في النزاعات.

ارتكاب أعمال قتل تعسفية
تقارير  إلى  األميركية  الخارجية  واستندت 
المسلحة  الجماعات  قيام  تتحدث عن  عديدة 
المتحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
والجهات  العامة،  القيادة  قوات  مع  وكذلك 
الفاعلة األخرى غير الحكومية، بمن في ذلك 
المقاتلون والمرتزقة األجانب، بارتكاب »أعمال 

قتل تعسفية أو غير قانونية«.
األممية  البعثة  أفادت  أكتوبر،  وفي 
بأن  ليبيا،  الحقائق بشأن  لتقصي  المستقلة 
بشكل  يستخدمون  الدولة  إلى  المنتسبين 
القضاء  نطاق  خارج  القتل  عمليات  روتيني 
كوسيلة لمعاقبة أو إسكات »األفراد المشتبه 
في ضلوعهم، في انتهاكات جسيمة لحقوق 
ووزارة  الداخلية  وزارة  وتحملت  اإلنسان«. 
مسؤولية  العام  النائب  ومكتب  العدل 
ومتابعة  االنتهاكات  هذه  مثل  في  التحقيق 
كانوا  لكنهم  ضدهم،  القضائية  المالحقات 
القيام  في  راغبين«  غير  أو  قادرين  »غير  إما 
القيود  بسبب  الحاالت  معظم  في  بذلك 
وفي  األميركية.  الخارجية  وفق  السياسية، 
حقوقية  منظمات  أفادت  أبريل،  من  األول 
محلية ودولية بأن مدنيًا يبلغ من العمر 37 
نقطة  عند  مروره  أثناء  بالرصاص  ُقتل  عامًا 
الدفاع  لوزارة  التابع   »444« للواء  تفتيش 
بالقرب من منزله في طرابلس. وفي الشهر 
نفسه، أفادت منظمة »أطباء بال حدود« بأن 
في  المهاجرين  تجميع  مركز  في  الحراس 
طرابلس، المعروف بشكل غير رسمي باسم 
أطلقوا  »المباني«،  المهاجرين  احتجاز  مركز 
النار بشكل عشوائي على زنزانتين لالحتجاز، 
اثنين  وإصابة  مهاجر  مقتل  عن  أسفر  ما 

آخرين، وفق التقرير األميركي.

تعليقات أميركية على االختفاء القسري
نقلت  القسري،  باالختفاء  يتعلق  وفيما 
محلية  حقوقية  لمنظمات  إفادات  واشنطن 
المجتمع  نشطاء  من  العشرات  بأن  ودولية 
والصحفيين  والقضاة  والسياسيين  المدني 
أو  األمن  أجهزة  قبل  من  قسرًا  اختفوا 
ليبيا  وشرق  غرب  في  المسلحة  الجماعات 
متابعة  أو  تعليقات  إبداء  بسبب  واحتُجزوا 
موالية  غير  أنها  على  إليها  ينظر  أنشطة 
قوات  أو  الموقتة  الوطنية  الوحدة  لحكومة 

القيادة العامة.

وأكد التقرير أن عديد حاالت االختفاء التي 
حدثت خالل نظام معمر القذافي وثورة 2011 
وفترة ما بعد الثورة ظلت دون تحقيق بسبب 
سنوات من الصراع، والنظام القضائي الضعيف، 
عن  بالعفو  يتعلق  فيما  القانوني  والغموض 
القوات الثورية، كما لم تحرز السلطات أي تقدم 

ملموس في حل القضايا البارزة.
توثيق  في  المنخرطون  المسؤولون  وأفاد 
الرفات  واستعادة  المفقودين،  األشخاص 
العائالت، بأنهم يعانون  البشرية، ولم شمل 
الدولية  اللجنة  وقدرت  التمويل.  نقص 
للمفقودين بأن هناك بين 10 آالف و20 ألف 
إلى  تاريخها  يعود  البالد  في  مفقود  شخص 

عهد القذافي.

صعوبات أمام القضاء
ورغم نص اإلعالن الدستوري للعام 2011 
على استقاللية القضاء، وعلى حق كل شخص 
في اللجوء إلى القضاء. ومع ذلك، أشار التقرير 
األميركي إلى أن آالف المعتقلين لم يتمكنوا 
والمعلومات  المحامين  إلى  الوصول  من 
المتعلقة بالتهم الموجهة إليهم. وفي بعض 
جلسات  دون  المحاكمات  عُقدت  الحاالت 
األميركية  الخارجية  ونبهت  علنية.  استماع 
إلى إشارة القضاة والمدعين العامين، الذين 
والعنف  والترهيب  »التهديدات  يواجهون 
بانعدام  تتعلق  مخاوف  إلى  الموارد«  ونقص 
أجزاء  في  وحولها  المحاكم  في  العام  األمن 
مختلفة من البالد، ما يزيد من إعاقة سيادة 
المدنية  المحاكم  تعمل  حين  في  القانون. 
الظروف  حسب  متقطع  بشكل  والعسكرية 
المحاكمة  إجراءات  وكانت  المحلية.  األمنية 
محدودة في المناطق التي ال تزال تتعافى من 

القتال السابق وفي جنوب البالد، وفق التقرير.

مزاعم تتعلق بتجنيد األطفال
تجنيد  مزاعم  إلى  األميركي  التقرير  وعاد 
يونيو  في  وقعت  بحادثة  مذكرًا  األطفال، 
محلية  وإبالغ  رصد  آلية  إن  وقال   ،2021
تابعة  »ميليشيات«  قيام  من  »تحققت« 
»بتجنيد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  لحكومة 
اعتبارًا  عامًا«   15 العمر  من  يبلغ  صبي 
»الطفل  أن  إلى  وأشار   .2019 العام  من 
يناير  بين  المنزل  إلى  وعاد  الميليشيا  ترك 
الوزارة  أشارت  ذلك،  وباستثناء  ويونيو«. 
تجنيد  تقارير عن  ترد  لم  أنه  إلى  األميركية 
الجماعات  قبل  من  واستخدامهم  األطفال 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  التابعة  المسلحة 
وغيرهما  العامة  القيادة  وقوات  الموقتة 
لكنها  الحكومية،  غير  الفاعلة  الجهات  من 
جهود  بذل  »بعدم  الوحدة  حكومة  اتهمت 
تجنيد  معاقبة  أو  للتحقيق  مصداقية«  ذات 

األطفال أو استخدامهم.

قيود خطيرة على حرية التعبير
»القيود  إلى  أشارت  األمريكية  الخارجية 
التعبير  حرية  على  المفروضة  الخطيرة« 
ضد  العنف  ذلك  في  بما  اإلعالم،  ووسائل 
والقذف،  التشهير  قوانين  ووجود  الصحفيين 
الجمعيات،  تكوين  حرية  في  الكبير  والتدخل 

واإلعادة القسرية لالجئين وطالبي اللجوء.
بـ»الفساد  الوزارة  وصفته  ما  إلى  إضافة 
المساءلة  وغياب  الخطير«،  الحكومي 
االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  عن 
والتهديدات  باألشخاص،  االتجار  وممارسات 
العرقية  األقليات  تستهدف  التي  بالعنف 
حرية  على  كبيرة  قيود  وفرض  واألجانب، 
ذلك  في  بما  الجمعيات،  تكوين  في  العمال 
الجماعية  المفاوضة  على  المفروضة  القيود 

والحق في اإلضراب، والعمل القسري.



عربي و دولي

جرائم حرب أوكرانيا.. 
هل تكشفها التكنولوجيا؟

لكن صور  باأليام،  أوكرانيا تحتسب  على  روسيا  زالت حرب  ما 
الفظاعات المرتكبة باتت بمئات اآلالف. ويعد النزاع األول الذي 
الحجم  لكن  آني،  بشكل  الحد  هذا  إلى  ثرية  أدلة  عنه  تصدر 
يحاولون  الذين  ألولئك  كبيرًا  تحديًا  يمّثل  للمواد  الهائل 

استخدامها كأدلة على جرائم الحرب.
ومؤسس   Mnemonic »الذاكرة«  منظمة  مدير  ويقول 
منّظمته  جمعت  الــذي  الخطيب  هــادي  السوري«  »األرشيف 
400 ألف مادة منذ فبراير إن »حجم المواد التي نراها  حوالي 
مجموعتها  أسست  التي  بيتس،  ويندي  وتؤكد  مسبوق«.  غير 
 eyeWitness to Atrocities الفظائع«  على  عيان  »شاهد 
األدلة،  بجمع  الحكومية  غير  للمنظمات  يسمح  تطبيق  وهو 
»آخر  برس«:  »فرانس  لوكالة  وقالت  للمواد.  الهائل  الحجم 
كمية  الماضية  الستة  األسابيع  خالل  لدينا  كانت  بحثت،  مرة 
)أدلة( تعادل تقريبًا ما نحصل عليه عادة في العالم خالل ستة 

أشهر«.
والخبراء الدوليون جزء من خطة كشفها الرئيس األوكراني 
في  التحقيق  أجل  من  خاصة«  لـ»آلية  زيلينسكي  فولوديمير 
بعض  بيتس  وسّلمت  حرب.  جرائم  بارتكاب  االتهامات  آالف 
التسجيالت المصوّرة لمدّعين أوكرانيين فيما يعمل الخطيب 

مع مجموعات أخرى لمعالجة المواد التي بحوزته.
من  النوع  هذا  يؤد  لم  التكنولوجيا،  ميّزات  كل  رغم  لكن 
من  محدود  عدد  في  إال  ــارزًا  ب دورًا  المصوّرة  التسجيالت 
القضايا في المحاكم. وقد تكون أوكرانيا رائدة في جمع األدلة 

باستخدام التكنولوجيا.
يزال  ال  حيث  السورية،  الحرب  من  خبرته  الخطيب  اكتسب 
التحقق  أربعة ماليين ملف. ولم يتم  أرشيًفا من  فريقه يغربل 
ويدرّب  قوله.  بحسب  منها،  المئة  في  خمسة  إال  صحة  من 
إلى مواد  للتعرّف  الصناعي  الذكاء  قائمًا على  برنامجًا  فريقه 
تضم قنابل عنقودية روسية مثال، ما يسمح بمنح أولوية لهذا 

النوع من التسجيالت.
على  المطاف  نهاية  في  ويتعيّن  بطيء  التقدّم  لكن 
برس«  »فرانس  لوكالة  وقال  ملف.  كل  من  التحقق  الشخص 
»بالنسبة إلى التكنولوجيا، لم نصل إلى مراحل متقدّمة بعد، 
استخدام  الخطيب  هدف  كان  البداية،  وفي  نحاول«.  لكننا 
المواد من أجل النشاط الحقوقي وكتذكار، وهو أمر ال يتطلب 
سوى أن يكون التسجيل المصور حقيقيًا. لكنّ استخدام هذه 
التسجيالت لتأسيس قضية قانونية أمر مختلف. ويتعيّن إثبات 

أن أمرًا لم يطرأ على التسجيل على مدى سلسلة األدلة.
إذ  الغرض،  لهذا  خصوصًا   eyeWitness تطبيق  وصُمّم 
التطبيق. وقالت  آمن داخل  التعريف بشكل  بيانات  يخزّن كل 
بيتس »ال يمكننا التحقق من أي أمر تداولته وسائل التواصل 
تطبيق  باستخدام  التسجيل  يلتقط  أن  يجب  االجتماعي... 
الثقة  بناء  إليها  بالنسبة  الرئيسي  التحدي  ويمّثل  الكاميرا«. 
قد  الذين  والناشطين  الحكومية  غير  المنظمات  أوساط  في 

يستخدمون التطبيق«.
في  تعمل   eyeWitness مجموعة  كانت  أوكرانيا،  وفي 
منذ  البالد  شرق  في  النزاع  مناطق  في  أشخاص  مع  األساس 
وتشدد  مبكرة.  انطالقتها  كانت  وبالتالي  سنوات،  خمس 
بيتس والخطيب على أن الخبرة في التكنولوجيا التي أظهرها 

األوكرانيون تساعد جهودهما بشكل كبير.
في  األهلية  الحرب  منذ  الكثير  ومحققون  ناشطون  تعّلم 
واسع  بشكل  المحمولة  الهواتف  استُخدمت  حيث  سورية 
جرائم  يوّثق  كندي  وهو  وايلي،  بيل  ويقول  الفظائع.  لتوثيق 
انخراط  أو  المحقق  المواطن  »فكرة  عاما،   25 منذ  الحرب 
العام  التحقيق... ظهرت فعليا في سورية  المواطن في عملية 
»داعش«  تنظيم  حملة  بمتابعة  مذاك  وايلي  واهتم   .»2011
بشكل  عناصره  استخدم  عندما  والعراق،  سورية  في  الوحشية 
»لجنة  مؤسسته  زالت  وما  االجتماعي.  التواصل  وسائل  واسع 

الذكية  الهواتف  آالف  في  تبحث  الدولية«  والمساءلة  العدالة 
واألقراص الصلبة للحواسيب عن معلومات يمكن استخدامها 

من فترة سيطرة تنظيم »داعش«.
في  الواسع  واستخدامها  الحديثة  »التكنولوجيا  وقــال 
سيفا  الجنائي  للتحقيق  ضيّق  منظور  من  يعد  النزاع،  مناطق 
المواد  بين حجم  يقارن  الخطيب  جانب  إلى  لكنه  ذا حدّين«. 

وقدرة البرامج على توفير تحليل دقيق.
انتقائيين  يكونوا  أن  المحققين  على  أن  إلى  وايلي  وأشار 
للغاية في اختيار التسجيل الذي سيستخدمونه، الفتًا إلى مثال 
مارس   16 في  روسيًا  قصًفا  أن  يعتقد  حيث  ماريوبول  مسرح 
صورة  إلى  تحتاج  »ال  وقال  المدنيين.  مئات  مقتل  عن  أسفر 

للطائرة تحّلق فوق الهدف قبل إلقاء القنبلة«.
معلومات  أي  لتأمين  سيسعى  ذلــك،  من  بدال  أنه  وأكــد 
بها،  أمر  يكون  قد  شخص  بأي  مماثلة  هجمات  تربط  قد 
البريد  عبر  رسائل  أو  اعتُرضت  هاتفية  اتصاالت  كانت  سواء 
جزء من  أنهم  المحققين  جميع  ويؤكد  وثائق.   أو  اإللكتروني 
حاجة  هناك  »ستكون  بيتس  وقالت  مشابهة.  أهدافه  فريق 
األدلة  أحجية  أجزاء  لتجميع  المتفرقة  المعلومات  هذه  لكل 
المسؤولين  بأن  مؤمنون  جميعهم  أن  كما  هذه«.  العمالقة 
سيحاسبون في نهاية المطاف. وقال وايلي »قد يستغرق األمر 
بعض الوقت، لكننا سنرى مذكرات توقيف صادرة ضد عدد من 

القادة الروس«.

»لجنة العدالة والمساءلة الدولية« 
تنقب عن معلومات حول فترة سيطرة 

»داعش« على سورية

● انتشال جثث من مقبرة جماعية في بوتشا األوكرانية، 8 أبريل 2022. )أ ف ب(

 مواد أرشيفية غير مسبوقة..

االجتياح الروسي وزع الجوع بني فقراء سيراليون
   مخاوف من »كارثة إنسانية«

إنه لم يعد لديها ما يكفي إلطعام  إيساتو توراي  تقول 
الضخم  الفقير  العشوائي  باي  كرو  حي  في  أسرتها 
الذي  فريتاون  في  الصفيح  ألواح  من  المبنية  بأكواخه 
كانت الحياة فيه شاقة؛ لكن النزاع في أوكرانيا زاد من 

صعوبتها.
وقد  أطفال  لثالثة  األم  عاما(   28( تــوراي  قالت 
أن  »يجب   19 كوفيد-  وبــاء  أثناء  عمله  زوجها  فقد 
يسد  ما  بالكاد  »نؤمن  بحزن  وأضافت  يساعدونا«. 
الرمق بوجبة وحيدة في المساء«. وتابعت »ال طعام وال 
المياه  المزمن في  النقص  أن  ماء وال كهرباء«، مؤكدة 
الذي  الحي  هذا  في  أصعب  الوضع  يجعل  والكهرباء 
وكالب  خنازير  بالقمامة،  المليئة  شوارعه  في  تتجول 

ضالة، في عاصمة سيراليون.
وقال البنك الدولي إن االرتفاع الكبير في أسعار مواد 
يكون  والمحروقات  القلي  وزيت  األرز  مثل  جدًا  أساسية 
 1.9 من  بأقل  الفرد  يعيش  عندما  إيالمًا  أكثر  وقع  له 

دوالر يوميًا كما هي حال 43 % من سكان سيراليون.
من  طبيعية  ــروة  ث تملك  أنها  مــن  الــرغــم  وعلى 
العالم  دول  أفقر  من  واحدة  سيراليون  تبقى  األلماس، 
البشرية  التنمية  مؤشر  في  األخيرة  العشر  الدول  ومن 
لألمم المتحدة الذي يجمع البيانات االقتصادية بعناصر 

أخرى مثل متوسط العمر أو مستوى التعليم.
بسكانها  السابقة  البريطانية  المستعمرة  وكانت 
الحرب  من  تتعافى  نسمة  مليون   7.5 عددهم  البالغ 
األهلية الوحشية التي جرت بين 1991 و2002 وتفشي 
إيبوال 2014-2016 في غرب أفريقيا عندما ضربها وباء 
تشكلها  جديدة  من ضربة  الخوف  وتحول   .19 كوفيد- 

األزمة األوكرانية للدول األكثر فقرًا، واقعًا.
جميع  أن  فريتاون  في  البقال  سيساي  موسى  يؤكد 
عن  المسؤولين  »لسنا  وقال  أسعارهم.  رفعوا  مورديه 

الذي  األرز  عالمية«. فشوال  إنها مشكلة  األسعار  ارتفاع 
يورو   27 يعادل  ما  يكلف  كان  كيلوغرامًا  خمسين  يزن 
 20 قدرها  بزيادة  يورو،   32 لقاء  اليوم  ويباع  قبل  من 

بالمئة.
نهاية  ففي  سريعًا.  ارتفاعًا  الوقود  أسعار  وسجلت 
سقفي  البترولية  المنتجات  تنظيم  هيئة  رفعت  مارس 
أسعار البنزين والديزل بنسبة 34 % و40 % على التوالي 

عما كانت عليه في يناير.
مرتبطة  اإلمداد  في  صعوبات  عن  الهيئة  وتحدثت 

بـ»تدهور الوضع الجيوسياسي في أوروبا«.
حدة  من  للتخفيف  تدخلت  أنها  فتؤكد  الحكومة  أما 
الصدمة ولضمان أال تنعكس الكلفة اإلضافية للواردات 

بالكامل على محطات الوقود.
بإضراب  والشاحنات  األجــرة  سيارات  سائقو  وقــام 
وأغلقوا أخيرًا شوارع في العاصمة. واستخدمت الشرطة 
على  المحتجين  المتظاهرين  ضد  للدموع  المسيل  الغاز 
بنحو  المركزي  البنك  وقدر  المعيشة.  تكاليف  ارتفاع 

الرئيس  وسيواجه  فبراير.  في  التضخم  معدل   %  17.6
2018، صعوبة في  انتخب في  الذي  بيو  مادا  جوليوس 
الوفاء بالوعد الذي قطعه خالل حملته بمعالجة مشكلة 
ممثلين  أمام  أبريل  في  الرئيس  قال  والجوع.  الفقر 
من  ليست  أوكرانيا  في  »الحرب  إن  األعمال  قطاع  عن 
إجراءات  باتخاذ  وتعهد  يعانون«.  مواطنينا  لكن  شأننا 

العاديين«. »الناس  لمساعدة 
قبل هذه األزمة الجديدة كانت سيراليون تكافح من 
والسيطرة  الشرب  ومياه  الكهرباء  توفير  ضمان  أجل 

التضخم. على 
خمس  مدته  اتفاقًا  الحكومة  وقعت   ،2020 وفي 
سنوات مع شركة »كارباورشيب« التركية لتشغيل إحدى 
مع  الساحل.  قبالة  الطاقة  لتوليد  العائمة  محطاتها 
مسؤول  وأوضح  الكهربائي.  التيار  انقطاع  يتكرر  ذلك، 
كبير من وزارة الطاقة طالبًا عدم كشف هويته أن أعمال 
التحتية  البنية  وتقادم  الدفع  بشأن  والمخاوف  الصيانة 

تؤثر على اإلمداد.
المتحدة  لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج  وحذر 
تواجه  أفريقيا  غــرب  منطقة  أن  من  أبريل   14 في 
النزاعات  بسبب  مسبوقة«  غير  وتغذية  غــذاء  »أزمــة 
»عدد  ألن  قلقه  عن  وأعرب  كوفيد.  ووباء  المناخ  وتغير 
المنطقة  في  الحاد  الجوع  من  يعانون  الذين  األشخاص 
العام  هذا  ووصل  سنوات  ثالث  في  مرات  أربع  تضاعف 

إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات«.
أعلن  العالم،  في  والوقود  الغذاء  أسعار  ارتفاع  ومع 
إلى  عاجل«  »بشكل  يحتاج  إنه  العالمي  األغذية  برنامج 
951 مليون دوالر إضافية لألشهر الستة المقبلة. وقال 
إبراهيم سيساي المدرس في فريتاون آسفا إن »رواتبنا 
المنزل.  وفواتير  والمالبس  الطعام  ثمن  لدفع  تكفي  ال 

... نحن فقراء وجائعون«.

 األغذية العالمي يحذر من أزمة 
غذاء »غير مسبوقة« في غرب أفريقيا

رئيس سيراليون: الحرب في أوكرانيا 
ليست من شأننا لكنّ مواطنينا يعانون
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حلم الوصول ألي مستشفى.. إلى مقبرة أهون

املسنون األوكرانيون.. 
قصص املنسيني في الحرب

من  أخرى  زاوية  اللتقاط  وجهتها  الكاميرات  تدير 
يرقدون  السن  كبار  هناك حيث  أوكرانيا،  في  الحرب 
دون اهتمام، هم المنسيون بفعل الحرب، ينتظرون- 
وال يدرون- هل ترحل القوات األجنبية من بالدهم أم 

يسبقون هم في الرحيل إلى اآلخرة.
جزء من هذا العناء، جاء في تقرير لوكالة »فرانس 
األوكرانيين،  المسنين  على  الضوء  سلط  برس«، 
بوصفهم كبار المنسيين في الحرب. يبدأ التقرير من 
مارس   21 في  خرج  الذي  ليغنوف،  فالديمير  صورة 
ذراعه،  أفقدته  جواره  في  قذيفة  فسقطت  ليدخن، 
الرجل  يجسّد  إذ  االستثنائية؛  غير  الحادثة  وهي 
للمسنّين  المرير  الواقع  عامًا   71 العمر  من  البالغ 

األوكرانيين.
الكم  وقد طوى  الذهن  ببطء شارد  الرجل  يتنقل 
في  إبطه  تحت  اللون  الــرمــادي  لقميصه  األيسر 
في  الكبيرة  المدينة  دنيبرو،  في  إيواء  مركز  رواق 
لتوفير  واسعًا  مركزًا  استحالت  التي  أوكرانيا  وسط 

المساعدات اإلنسانية.
سائق  سابقًا  كان  الذي  فالديمير  على  ويصعب 
القذيفة  ألقى  فمن  له.  ما حصل  يستوعب  أن  قطار 
في  الصناعي  القطب  أفدييفكا،  في  أصابته  التي 
وقع  التي  تلك  هي  حرب  وأي  دونيتسك؟  منطقة 
ضحيتها؟ وهو يردد باستمرار: »ال أستوعب ما يحدث. 
في  الضمادة  أغير  أن  لي  ينبغي  أسبوع،  خالل  ففي 
حيث  النزاع  منطقة  قلب  )في  ميرنوراد  مستشفى 
أن  لي  ينبغي  إنه  يقولون  هنا  لكن  ذراعــه(.  بُترت 

أغادر بعد ثالثة أيام«.
ينظر إلى رجل أعرج مر أمامه يعتمر قلنسوة حمراء 
مخططة باألزرق، ويقول: »لعله من األجدى أن ُأنقل 

إلى المقبرة. فأنا ال أريد العيش على هذا النحو«.
على  جلية  والنفسية  الجسدية  المعاناة  تبدو 
مركز  في  الوكالة  مراسل  التقاهم  الذين  المسنين 
دنيبرو، وهي عيادة توليد أعيد فتحها على عجالة في 

مارس إليواء المهجّرين داخليًا بصورة موقتة.
وعند وصول شاحنة صغيرة من الجبهة الشرقية، 
يبذل  حين  فــي  األلـــم،  مــن  أشــخــاص  ثالثة  يئن 
المركبة  من  إلخراجهم  جهدهم  قصارى  متطوعون 
الركاب  وليس  متنقلة.  كراسي  على  ووضعهم 
في  كبير  رجل  يمسك  بكثير.  حااًل  أفضل  اآلخــرون 
من  خروجه  لحظة  بسجائره  القوى  منهك  السن 
المركبة، ثم يجمع أغراضه بسرعة، كما لو كان عليه 
أن يغادر فورًا، في حين أنه وصل لتوه إلى مركز آمن 

بعد أسابيع أمضاها في جحيم الحرب.
طوعي  بشكل  تدير  التي  فولكوفا  أولغا  تقول 
المركز الذي يستقبل 84 شخصًا، 60 % منهم هم من 
األقبية  المسنين: »وضع من أمضوا وقتًا طوياًل في 
هو األصعب. بقي كثيرون وحيدين. قبل الحرب، كنا 

نساعدهم لكنّهم تركوا لحالهم بال أي مساعدة«.
السن  في  الكبار  يكون  األحــيــان،  أغلب  وفــي 
»منسيّين وفي وضع جد هش« خالل النزاعات، على 
األوكراني  الفرع  مدير  ديسي  فيديريكو  يوضح  ما 
 Handicap( إنترناشونال«  »هنديكاب  منظمة  من 
international( غير الحكومية التي توّفر التجهيزات 

وتعتزم تقديم مساعدة مالية لمركز دنيبرو.
العائلة«  بقيّة  المسنون »مقطوعين عن  ويكون 
هاتف  استخدام  عن  األغلب  في  و»عاجزين  عمومًا 

والتواصل مع الخارج«، وفق ديسي الذي يشدّد على 
»ضيق حالهم« في أجواء الحرب.

تُعد أليكساندرا فاسيلشنكو، وهي روسية تعيش 
حظًا  أيسر  أسبوع  قبل  الثمانين  بلغت  أوكرانيا  في 
بالرغم من  المشي  يزال في وسعها  البقية. فال  من 
فور  الصطحابها  حفيدها  أتى  وقد  كثيرة  أمــراض 

وصولها إلى مركز دنيبرو.
أتيحت  التي  الفرصة  المتوقدة  السيدة  وتقدر 
لها، ال سيما بعدما أمضت عدّة أسابيع »وحيدة في 
شّقة من ثالث غرف« في كراماتورسك )الشرق( حيث 
أودت غارة روسية استهدفت المحّطة أخيرًا بحياة 57 

شخصًا على األقل.
وخزنت  تحوطت  قد  الثمانينية  السيدة  وكانت 
المؤن، لكن »كنت طوال الوقت مختبئة في الحمام... 
بحسب  منزلي«،  في  مسجونة  كنت  فقد  أبكي.  وأنا 
لـ»فالديمير  »الموت«  متمنّية  فاسيلشنكو  تخبر  ما 

فالديميروفيتش بوتين« ولعائلته.
السرير  على  المستلقية  تــاران  زويــا  تشتكي  ال 
والمتمسّكة بجهازها للمشي من واقع حالها، بالرغم 
التنقل  في  وصعوبات  السكري  من  معاناتها  من 

وتدني البصر، وكلية واحدة ال غير ما زالت بخير.
الــروك  موسيقي  فيتالي،  ابنها  انسحب  فقد 
قولها،  حد  على  الفنية«،  »األوســاط  من  السابق، 
مسنة  جدة  »أنا  تقول  وهي  لوالدته.  وقته  ليكرس 

وهو عيناي ويداي وساقاي«.
الحرب الثالثة

كانت زويا تاران تريد البقاء في ديارها، لكن عندما 
المغادرة  قررت  سلوفيانسك،  من  القنابل  اقتربت 
تحمل  علينا  »لماذا  تتساءل  وهي  ابنها.  »إلنقاذ« 

مآسي الحرب؟ ماذا يريدون منا؟«.
وبحسب »هنديكاب إنترناشونال« التي تستند في 
نحو  انتقل  األوكرانية،  السلطات  أرقام  إلى  تقاريرها 
13 ألف مسن أو معوق إلى دنيبرو وجوارها منذ بداية 
مليون  أكثر من نصف  المنطقة  وعبر  الروسي  الغزو 
مستوصف  وهو  الرحمة«،  »بيت  استقبل  شخص.  
إجالؤهم  تم  ممن  للمعوزين  ملجأ  إلى  حوّل  سابق 
من ماريوبول )الجنوب(، فضال عن كبار في السن من 

الشرق.
ويقول كونستانتين غورشكوف الذي يدير المركز 
مثل  مراكز  عشرة  ُفتحت  ما  »إذا  ناتاليا:  زوجته  مع 

هذا، فهي ستكتّظ على الفور«.
المئة  األشخاص  إلى  ثالثين شخصًا  نحو  وانضم 
بانفيوروفا  يوليا  بينهم  من  الملجأ،  يؤويهم  الذي 
منطقة  في  ليسيشانسك  من  اآلتية  عامًا(   83(

لوغانسك التي تطمع روسيا بها في الشرق.
سقطت  كيف  السابقة  االقتصاد  أستاذة  وتروي 
النوافذ.  وحّطمت  منزلها  من  بالقرب  قذائف  ثالث 
وتقول »هي الحرب الثالثة التي أعيشها«، بعد حرب 
في   2014 في  نشب  الذي  والنزاع   1945-1939

دونباس التي تشمل لوغانسك ودونيتسك.
ــررت  ــدًا كــيــف ح ــي ــر ج ــذك ــت وتــســتــطــرد: »أس
تعرض  وقد   .1943 في  النازيين  من  ليسيشانسك 
اليوم. وكانت حريته  بلدنا لالجتياح، كما هي الحال 
على المحك، كما اليوم. فحريتنا واستقاللنا هما في 
األمر  لكن  لصونهما...  الكفاح  من  بُد  وال  خطر. 

مهول بالفعل«.

صنعاء–وكاالت:

مشاهد من الحرب..
مع استمرار الغزو الروسي ألوكرانيا، ويبدو أن تركيز روسيا العسكري 
حيث  الشرقية،  دونباس  منطقة  على  االستيالء  على  ينصب  اآلن 
دونيتسك  منطقتي  على  روسيا  من  المدعومون  المقاتلون  يسيطر 

ولوغانسك.
جزيرة  شبه  إلى  جنوبي  ممر  بإنشاء  لموسكو  ذلك  وسيسمح 
الناس  األوكرانية  السلطات  حضت  وقد  روسيا  ضمتها  التي  القرم 

في المنطقة على التحرك سريعا إلى الغرب قبل هجوم روسي واسع 
الخاسر األهم في هذه  ربما يكون  الوضع اإلنساني  أن  النطاق. بيد 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  حذرت  إذ  المعركة، 
الالجئين في جنيف من أن الكثيرين من نحو خمسة ماليين شخص 
العودة  بامكانهم  يكون  ولن  منازلهم  فقدوا  أوكرانيا  من  نزحوا 
اليها. وٌقدر بنحو 40 ألفا عدد من فروا من البالد في الساعات األربع 

والعشرين األخيرة. وتقول كارولينا ليندولم بيلينغ، ممثلة المفوضية 
لكن  وطنهم،  الى  العودة  هي  الناس  رغبات  »أقصى  أوكرانيا  في 
بالنسبة للكثيرين ال يوجد منزل يعودون إليه ألنه اما دُمر أو تضرر 

أو يقع في منطقة غير آمنة«.
»الوسط« تعيد نقل مشاهد بثتها وكاالت األنباء لتداعيات الحرب 

على أطرافها وبقاع أخرى في العالم.

●  سوق بوملي في فريتاون بسيراليون، 09 أبريل 2022. )أ ف ب(



عربي و دولي

نفير المقاومة دفاعًا عن »األقصى«

باشر سلطته من عدن .. ويحتفظ بـ»خيار الحرب«

أنفاق غزة »سالح استراتيجي« جاهز ألي عدوان إسرائيلي

ما هي خيارات الرئاسي اليمني املستقبلية؟

محدود  »الال  اإليراني  بالدعم  مشيدًأ  ويشير، 
قائم  العمل  أن  إلى  للمقاومة«،  وماليًا  عسكريًا 
وتطوير  األنفاق  هذه  تطوير  »على  باستمرار 

أهدافها«.
القدس« عن  الناطق باسم »سرايا  ولم يفصح 
لكن  الحركة.  مقاتلي  أو عدد  األنفاق  حجم شبكة 
لـ»فرانس  يقول  القدس«  »سرايا  في  مصدرًا 
بطول  أنفاق  »شبكة  منظمته  لدى  إن  برس« 
عنصر  ألف  ثالثين  ونحو  الكيلومترات،  عشرات 
واألمنية  العسكرية  التشكيالت  كافة  في  ومقاتل 
بعمق  »تتوغل  األنفاق  أن  موضحًأ  للسرايا«، 
أراضينا المحتلة العام 48 وهي مرتبطة بمنظومة 
»تمتلك  للمصدر  ووفقًا  مسيرة«.  طائرات 
المقاومة صواريخ قوية جاهزة لإلطالق تغطي كل 

فلسطين«.
العام  الجانبين  بين  التصعيد  أعقاب  وفي 
يحيى  »حماس«  حركة  رئيس  قال  الماضي، 
في  الفلسطينية  والفصائل  »حماس«  إن  السنوار 
500 كلم« تحت أرض  أنفاقًا تتجاوز  غزة »جهزت 

القطاع.
إن  القدس«  »سرايا  باسم  الناطق  ويقول 
التنسيق مع كتائب القسام »في أعلى مستوياته« 
في »إدارة األنفاق ومنظومة الصواريخ«. خارج أحد 
بأشجار  المسلحين  األنفاق، تستظل مجموعة من 
حرجية ويحمل أفرادها قاذفات إلى جانب عدد من 

الصواريخ.
بالتعبئة  التعليمات  »تلقينا  أحدهم:  ويقول 
والنفير ألجل الدفاع عن المسجد األقصى والقدس، 
نحن على أتم الجاهزية«. وأضاف المسلح الملثم: 
قرار  بانتظار  االستعداد  أهبة  على  »الصواريخ 

القيادة«.

وقد استهدفتها مرارًأ بالقصف والتدمير.
في  القطاع  في  األولى  للمرة  األنفاق  ظهرت 
أحدها  »حماس«  استخدمت  عندما   2006 العام 
خالل  شاليط،  جلعاد  اإلسرائيلي  الجندي  ألسر 
جنوب  في  رفح  في  حدودي  موقع  على  هجوم 
العام  في  شاليط  عن  الحركة  وأفرجت  القطاع. 

2011 ضمن صفقة تبادل مع الفلسطينيين.
وتكثف حفرها بعد بدء الحصار اإلسرائيلي على 
قطاع غزة إثر سيطرة حركة »حماس« على القطاع 
إلى  المؤدي  رفح  معبر  مصر  وإقفال   ،2007 في 
القطاع. وأقام الفلسطينيون أنفاقًأ على الحدود مع 
مصر استخدمت لتهريب مقاتلين وأسلحة. ودمرت 

القوات المصرية العديد منها.
عدوانًا  الماضي  العام  مايو  في  القطاع  وشهد 
 260 خالله  استشهد  أيامًأ،  استمر  إسرائيليًا 
فلسطينيًأ بينهم 66 طفاًل ومقاتلون، وفي الجانب 
اإلسرائيلي 14 شخصًأ بينهم طفل وفتاة وجندي. 
إلى هدنة برعاية مصرية،  التوصل  بعد ذلك، تم 

لكنها بقيت هشة إلى حد كبير.
داميين  هجومين  وبعد  مارس،  نهاية  ومنذ 
جيش  كثف  أبيب،  تل  في  إسرائيليين  استهدفا 
الغربية،  الضفة  في  عملياته  اإلسرائيلي  االحتالل 

عناصر  عدد من  واستشهاد  بمواجهات  تسبب  ما 
محيط  في  التوتر  تصاعد  كما  اإلسالمي،  الجهاد 

المسجد األقصى مع بدء شهر رمضان.
»فرانس  طاقم  رافق  الذي  حمزة،  أبو  ويبين 
حركته  لدى  أن  األنفاق،  أحد  داخل  إلى  برس« 
أن  ويوضح  دفاعية.  وأخرى  هجومية  أنفاق  شبكة 
اإلسرائيليين  الجنود  »ألسر  تستخدم  الهجومية 
الميدانية  عملياتنا  وتنفيذ  البرية  التوغالت  وصد 
المقاومة  فصائل  إن  بفخر  ويقول  المختلفة«. 
»فاجأت العدو باستخدام األنفاق والصواريخ« خالل 

المواجهة العسكرية في مايو الماضي.
ونهاية العام الماضي، انتهت إسرائيل من بناء 
»جدار  عن  عبارة  هو  غزة  قطاع  مع  فاصل  حاجز 
»حاجزًأ  ويتضمن  كيلومترًأ،  لـ65  يمتد  حديدي« 
وسياجًأ  استشعار«،  بأجهزة  مزودًأ  األرض  تحت 
ذكيًأ بارتفاع ستة أمتار ورادارات وكاميرات ونظامًا 
المنشورة.  المعلومات  وفق  البحرية،  للمراقبة 
وقالت إسرائيل إنها بنته »للحد من التهديدات«.

والمعارك  »األيام  إن  يقول  حمزة«  »أبو  لكن 
المقبلة ستظهر إمكانات المقاومة وسرايا القدس 
في اختراق هذا الجدار المزعوم« من دون تقديم 
تعرف  ال  إسرائيل  أن  ويضيف  التفاصيل.  مزيد 

في  العدو  يفاجئ  سالح  وهو  »شيئًأ،  األنفاق  عن 
أرضنا  عن  للدفاع  خالله  من  وسنعمل  مرة،  كل 

ومقدساتنا وشعبنا«.
ويزعم جيش االحتالل اإلسرائيلي نجاحه خالل 
األنفاق  من  الكثير  تدمير  في  القطاع  مع  حروبه 
»سرايا  لكن  المسلحة.  الفصائل  تستخدمها  التي 
العسكري  الجناح  »القسام«،  وكتائب  القدس« 

المسجد  في  اإلسرائيلي  التصعيد  أجواء  وسط 
قرب  خالية  حرجية  منطقة  عمق  وفي  األقصى، 
يدخل  غزة،  قطاع  جنوب  في  يونس  خان  مدينة 
عسكرية  بزات  يرتدون  ملثمين  مسلحين  سبعة 
ويحملون رشاشات وقذائف من نوع »آر بي جي«، 
حفرة صغيرة في أسفل تلة رملية مغطاة بأغصان 

األشجار تشكل مدخل نفق تحت األرض.
»سرايا  بشعار  جباههم  المسلحون  عصب 
التي  الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح  القدس«، 
إسرائيل،  مع  محتملة  لمواجهة  مقاتلوها  يستعد 
في  الماضية  األيام  خالل  التوتر  تصاعد  بينما 
في  أخرى  مناطق  وفي  األقصى  المسجد  محيط 
اإلسرائيلية  القوات  وبين  المحتلة  الغربية  الضفة 

وقطاع غزة.
ويقول مسؤول في »سرايا القدس« إن األنفاق 
القيادات  اجتماعات  لعقد  كـ»مراكز  تستخدم 
الناطق  إلى  وبالنسبة  ولالختباء«.  الميدانية 
األنفاق  فإن  حمزة،  أبو  القدس«،  »سرايا  باسم 
»سالح استراتيجي للمقاومة«، معتبرًأ أنها تشكل 

»هاجس رعب للصهاينة جنودًا ومستوطنين«.
زارته وكالة »فرانس  الذي  النفق  يتكون سقف 
»سرايا  نظمتها  إعالمية  جولة  ضمن  برس« 
جاهزة  إسمنتية  ألواح  من  وجوانبه،  القدس«، 
شخص  لمرور  يتسع  وبالكاد  ترابية،  وأرضية 
غرف  رؤية  يمكن  الجانبين،  على  اآلخر.  تلو  واحد 
صغيرة لتخزين األسلحة زودت بالكهرباء وخطوط 

اتصاالت أرضية مع فتحات تهوئة.
األنفاق  شبكة  على  القطاع  أهالي  ويطلق 
و»الجهاد  »حماس«  حركتا  حفرتها  التي  السرية 
حين  في  األرضية«،  »المدينة  اسم  اإلسالمي« 
أو »مترو غزة«.  تسميها إسرائيل »مترو حماس« 

●  مستوطنون إسرائيليون بالقرب من مسجد قبة الصخرة بالحرم القدسي الشريف. )وفا(●  مستوطنون إسرائيليون بالقرب من مسجد قبة الصخرة بالحرم القدسي الشريف. )وفا(

●  مسلح في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد جهز عند مخرج أحد األنفاق قذيفة هاون خالل 
جولة للصحفيين، 17 أبريل 2022. )أ ف ب(

بناء  أعادتا  أنهما  تؤكدان  »حماس«،  لحركة 
األنفاق وترميمها وعوضتا الخسائر.

جاٍر  األنفاق  داخل  »العمل  حمزة:  أبو  ويقول 
على مدار الساعة، وتم ترميمها وتغذية المخزون 
مايو  في  القدس«  سيف  معركة  بعد  الصاروخي 
جزء  االحتالل  دمره  »ما  أن  إلى  مشيرًأ  الماضي، 
القدس«.  وسرايا  المقاومة  أنفاق  من  جدًا  ضئيل 

●  أطفال يمنيون في مجّمع مدرستهم المدّمر في اليوم األول من العام الدراسي الجديد في تعز، بتاريخ 30 أغسطس 2021. )أ ف ب(

الرئاسي  القيادة  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  بــدأ 
عدن،  في  مهامهم  ممارسة  األسبوع  هذا  اليمني 
أداء  تخّللها  جلسة  بعد  المؤقت،  الحكومة  مقر 
اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في 
أنهم  يبدو  الجدد  اليمن  قادة  لكن   ،2003 العام 
تساؤالت  وسط  الحرب،  بخيار  يحتفظون  مايزالوا 

المستقبلية. خياراتهم  عن 
آداء المجلس الرئاسي اليمين جاء بعد الخطوة 
اليمني  الرئيس  عليها  أقدم  التي  المتوقعة  غير 
ختام  وفي  إذ  هــادي،  منصور  ربه  عبد  السابق 
مجلس  رعاها  التي  اليمنية  اليمنية  المشاورات 
مرسومًا  أصدر  الرياض،  في  الخليجي  التعاون 
رجعة  ودون  سلطاته  كافة  بنقل  قضى  رئاسيًا 
مستشاره  برئاسة  رئاسي،  قيادة  مجلس  إلى 
رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، 
اهلل  وعبد  صالح،  ــارق  وط النقيب،  وعــيــدروس 
المحرمي،  زرعة  وأبو  مجلي،  وعثمان  العليمي، 

البحسني. وفرج 
األحد  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  وكتبت 
التنحي  إلى  اليمني  الرئيس  دفعت  السعودية  أن 
وبأن  الشهر  هذا  سابق  وقت  في  منصبه  عن 
وقيدوا  بالرياض  منزله  في  احتجزوه  مسؤولين 
مسؤولين  عــن  الصحيفة  ونقلت  اتــصــاالتــه. 
السعودي  العهد  ولي  أن  ويمنيين  سعوديين 
مرسوما  هادي  أعطى  سلمان  بن  محمد  األمير 
وهدد  المجلس.  إلى  صالحياته  بتفويض  كتابيا 
إنه  قالوا  ما  بنشر  السعوديين  المسؤولين  بعض 
جهودهم  إطار  في  وذلك  هادي  فساد  على  دليل 

بالتنحي. إلقناعه 
هدنة  صمود  مع  التطورات  تلك  وتزامنت 
أبريل  الثاني من  التي بدأ سريانها في  الشهرين 
كافة  القتالية  األعمال  بموجبها  لتتوقف  الجاري، 
فتح مطار صنعاء  بينها  أخرى،  إنسانية  تدابير  مع 
جزئيًا لوجهات محددة، والسماح بدخول 18 ناقلة 

الجتماع  الدعوة  مع  الحديدة،  ميناء  إلى  وقود 
بين  الطرقات  وفتح  تعز  على  الحصار  فك  يناقش 
المحافظات، ودخلت تلك الهدنة أسبوعها الثالث 

وسط خروقات محدودة
أكثر  بمصرع  اليمن  في  الحرب  وتسبّبت 
غير  أو  مباشر  بشكل  شخص  ــف  أل  377 مــن 
إما  قضوا  أنهم  أي  المتحدة،  األمم  وفق  مباشر، 
غير  التداعيات  نتيجة  وإما  والقتال  القصف  في 
ونقص  والمرض  الجوع  مثل  للحرب  المباشرة 
القيادة  مجلس  رئيس  نائب  لكن  الشرب.  مياه 
قال  برس«  لـ»فرانس  العليمي  عبداهلل  الرئاسي 
إذا  للحرب«  »مستعدون  الجدد  اليمن  قادة  أن 
شدد  لكنه  المسلحين،  مع  السالم  جهود  فشلت 

على أّن األولوية تبقى إنهاء النزاع.
معقدة  ملفات  الرئاسي  المجلس  ويــواجــه 
الملفان  تعقيدا  أكثرها  لعل  إنجازها،  عليه  يجب 
تعدد  ظــل  فــي  سيما  ال  ــي،  ــن واألم العسكري 
الجيش  عن  فعدى  بالبالد.  المنتشرة  القوات 
المحررة  المحافظات  أغلب  في  المنتشر  الوطني 
وشبوة  والجوف  مأرب  جبهات  في  األخص  وعلى 
تتبع  أخرى  قوات  فإن  جنوبا،  وأبين  وتعز  شرقا، 
والضالع  عدن  في  الجنوبي«  االنتقالي  »المجلس 
ولحج جنوبا، وقوات تتبع طارق صالح، نجل شقيق 
ساحل  في  صالح،  اهلل  عبد  علي  األسبق  الرئيس 
غرب اليمن من جنوب الحديدة إلى باب المندب، 
وقوات العمالقة المنتشرة في الغرب وفي شبوة.

القوات  هذه  دمج  في  المجلس  نجاح  ويعتبر 
تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية نجاحا كبيرا فيما 
األمنية،  القوات  على  ينطبق  ما  وهو  تحقق،  لو 
المجلس  لعودة  آمنة  بيئة  سيوفر  الذي  واألمر 
هذه  أن  ورغــم  عــدن.  إلى  والحكومة  الرئاسي 
الرياض  اتفاق  عليها  نص  أن  سبق  ــراءات  اإلج
والمجلس  الشرعية  الحكومة  عليه  وقعت  الذي 
الشقان  يــزال  وال   2019 نوفمبر  في  االنتقالي 

فإن  يومها،  من  معلقان  منه  والعسكري  األمني 
شبه  مراقبون  يعتبره  الجانب  هذا  في  النجاح 
تحقق،  لو  فيما  األحــداث  مجرى  ستغير  معجزة 
الشرعية  لصالح  األرض  على  المعادلة  وسيغير 
أي  أو  للحوثيين  العسكرية  مواجهتها  في  سواء 
الدولية  القوى  تضغط  مزمعة  سالم  مفاوضات 

من أجل عقدها.
معقدة  ملفات  أمــام  المجلس  فإن  سياسيا، 
وأخرى  السياسية،  المكونات  بخالفات  تتعلق 
المجلس  في  ممثلة  أصبحت  عسكرية  تكوينات 
الخالقات  هذه  وحسم  الحكومة،  وفي  الرئاسي 
مواجهة  فــي  الجبهة  لــهــذه  تقوية  سيمثل 
من خالل  المجلس  نجاح  كما سيتحدد  الحوثيين، 
الحرب،  إلنهاء  الدولية  الضغوط  مع  تعاطيه 
تشترطها  التي  المرجعيات  وفق  حسمها  وكيفية 
المبادرة  وهي  السياسي  للحل  أساسا  الشرعية 
مجلس  وقرار  الوطني  الحوار  ومخرجات  الخليجية 

األمن الدولي رقم 2216.
سياسيا  ملفا  تزال  ال  الجنوبية  القضية  أن  كما 
ممثال  االنتقالي  المجلس  دخــول  رغــم  شائكا 
برئيسه عيدروس الزبيدي في المجلس الرئاسي، 
بوحدة  تتعلق  إيجابية  إشــارات  من  أعطى  وما 
تتحد  أن  يجب  إنها  قال  والتي  المكونات،  كافة 
سيطرة  تحت  الواقعة  صنعاء  إلى  وصولها  حتى 
مطالب  مصير  بعدها  يتحدد  أن  على  الحوثيين، 

المعروفة. الديمقراطية  الطرق  الجنوبيين وفق 
المجلس  أمام  المشهد  أن جزء من تعقيد  كما 
الوحدة  إعـــادة  قضية  ــى  إل ينصرف  الرئاسي 
الشرعية،  قرار  وتوحيد  الواجهة،  إلى  الوطنية 
أحاديثهم  في  بالمجلس  أعضاء  شدد  حين  في 
الهوية  له  تتعرض  ما  خطورة  على  ولقاءاتهم 
الوطنية اليمنية من »تجريف« من قبل الحوثيين 
تتفق  وافدة  هوية  وإحالل  سيطرتهم  مناطق  في 

مع المشروع اإليراني.

تحذيرات من ثمن سياسي باهظ

هل يشطب بايدن »الحرس الثوري اإليراني« من قائمة اإلرهاب؟
المغرب ـ الوسط

التصنيف  على  لإلبقاء  متجها  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  يبدو 
الجمهورية  تشترط  حين  في  اإليراني،  الثوري  للحرس  »اإلرهــابــي« 
للعودة  األميركية  العقوبات  قائمة  المنظمة من  اإلسالمية شطب هذه 
إلى التقيد التام باالتفاق الدولي المبرم بين الدول الكبرى وطهران حول 

برنامجها النووي.
علي  الدولية،  األزمــات  مجموعة  في  اإليرانية  الشؤون  خبير  وقال 
واعظ، لوكالة »فرانس برس« إن كل طرف يأمل أن يكون الطرف اآلخر 
أول من يلين موقفه. بدأت المفاوضات قبل عام في فيينا إلحياء االتفاق 
استحصال  دون  يحول  أن  والمفترض   2015 العام  في  المبرم  النووي 

إيران على أسلحة نووية.
الواليات  ترامب، خرجت  دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  في عهد 
عقوبات  فرض  وأعادت   2018 العام  في  النووي  االتفاق  من  المتحدة 
اقتصادية على طهران التي ردت على الخطوة األميركية بالتحرر بشكل 

تدريجي من القيود المفروضة بموجبه على أنشطتها النووية.
ببنوده.  التام  تقيدها  شرط  االتفاق  إلى  إيــران  عودة  بايدن  يريد 
تعثرت  األمر،  بادئ  اإليجابية  المؤشرات  بعض  رصد  من  الرغم  وعلى 
المحادثات ولم تعقد أي جولة تفاوض في العاصمة النمساوية منذ 11 
مارس. إال أن مسودة تسوية ال تزال مطروحة على الطاولة، بعدما تم 

التوصل إلى حلول لغالبية المسائل الشائكة.
وتتمحور العقدة األخيرة التي تعرقل المحادثات حول تصنيف الحرس 
الثوري اإليراني، إذ تطالب الجمهورية اإلسالمية بشطب هذه المنظمة 
اإلرهابية  »للمنظمات  األميركية  القائمة  من  نخبة  قوات  تضم  التي 

األجنبية«.
يعلل اإليرانيون موقفهم بأن ترامب أدرج الحرس الثوري في القائمة 
المبرم  االتفاق  من  بالده  سحب  بعدما  طهران  على  الضغوط  لتشديد 
في العام 2015. لكن األميركيين ينفون صحة هذا األمر ويشددون على 

عدم وجود أي رابط بين األمرين.
وهذا األسبوع قال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس 
االتفاق  في  عليه  المنصوص  يتخطى  للعقوبات  رفعا  إيران  أرادت  »إذا 
النووي«.  االتفاق  تتخطى  التي  لهواجسنا  تستجيب  أن  فعليها  النووي 
نية  »بحسن  المسائل  هذه  حول  إيران  تتفاوض  أن  وجوب  على  وشدد 

وتعاون«.
قد  كانت  العلن وهي  في  تتفاوض  ال  أنها  المتحدة  الواليات  وتؤكد 

الثوري  الحرس  تصنيف  مصير  بشأن  واضح  تصريح  بأي  اإلدالء  تجنبت 
اإلدارة  أن  على  بالتأكيد  أشبه  بدا  هذا  برايس  إعالن  لكن  اإليراني. 
بعد  اإليراني  الثوري  الحرس  لشطب  بالنسبة  موقفها  تشدد  األميركية 
عسكرية  قيادات  من  المقربة  الدبلوماسية  الدوائر  بين  اآلراء  انقسام 
»فرانس  حسب  األبيض،  البيت  في  السياسي  الجناح  وبين  أميركية 

برس«.
أن  معتبرا  الثوري،  الحرس  تجاه  مبادرة  اتخاذ  يؤيد  األول  فالفريق 
شطب هذه القوة من قائمة المنظمات التي تصنفها واشنطن إرهابية 
لن تكون له عمليا تداعيات كبرى، فيما يخشى البيت األبيض انتقادات 

الجمهوريين قبيل انتخابات منتصف الوالية المقررة في نوفمبر.
وكان وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، قد أعطى مؤشرا أوليا 
دل على تشدد الموقف األميركي بقوله إن الحرس الثوري اإليراني برأيه 
اإلخبارية  »إن.بي.سي«  لشبكة  تصريح  في  وقال  إرهابية«.  »منظمة 
»لست شديد التفاؤل إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق«. وأفاد الكاتب في 
جريدة »واشنطن بوست«، ديفيد إغناتيوس، بأن بايدن بصدد استبعاد 

شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات المصنفة إرهابية.
وقال واعظ »ال أعتقد أن القرار النهائي قد اتخذ، لكن الرئيس يميل 
بالتأكيد في ذاك االتجاه«. وأعرب ن أمله في إمكان التوصل إلى تسوية 
إبقاء  المنظمات اإلرهابية مع  الثوري من قائمة  تقضي بشطب الحرس 

ذراعه الخارجية »فيلق القدس« مدرجة في القائمة.
أن  إلى  الخاصة  مجالسهم  في  يشيرون  أميركيين  مسؤولين  لكن 
هذه التسوية لم تعد مطروحة على الطاولة. ويقر واعظ بأن أي مبادرة 
الخصوم  »سيستغلها  كهذه  حساسة  بقضية  صلة  على  إيــران  تجاه 
والتنديد بضعفها في مواجهة عدو  بايدن«  إدارة  والمعارضون لصَلب 

لدود للواليات المتحدة.
للواليات  آخرين  خصوما  اإليراني  الثوري  الحرس  يدعم  ذلك  إلى 
وفصائل  اليمن  في  والحوثيين  لبنان  في  اهلل  حزب  غرار  على  المتحدة 
برس«  »فرانس  وفق  تعقيدا،  أكثر  األمور  يجعل  مما  عراقية،  مسلحة 
علما بأن المنظمة اإليرانية متهمة بشن هجمات ضد جنود أميركية أو 
مصالح أميركية في الشرق األوسط. ويعارض مسؤولون كثر في معسكر 

بايدن الديمقراطي شطب المنظمة من القائمة.
الذي  السياسي  الثمن  في  تكمن  المسألة  أن  »أعتقد  واعظ  وقال 
التفاق  التوصل  عدم  أن  من  يحذر  المحلل  لكن  دفعه«،  بايدن  يريد  ال 

سيكون له أيضا ثمن سياسي باهظ.

● بايدن
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لحساب  دفعتين  على  دوالر  مليارات  ثمانية  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أحالت 
فيما  المركزي؛  ليبيا  بمصرف  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  في  المالية  وزارة 

اعتراضها. باشاغا  فتحي  برئاسة  النواب  مجلس  من  المنبثقة  الحكومة  أكدت 
النفطية  اإليرادات  من  إليها  تحويله  جرى  المبلغ  هذا  إن  الوزارة  وقالت 
تأتي  الخطوة  »هذه  مضيفة:  النفط،  مؤسسة  طريق  عن  والغاز  ومشتقاتها 
والنفقات  والمرتبات  األجور  في  والمتمثل  الحكومي  اإلنفاق  تغطية  سبيل  في 
المحروقات  دعم  ونفقات  األساسية  والمعاشات  المختلفة  للقطاعات  التسييرية 
النواب  مجلس  من  المكلفة  بالحكومة  والمالية  التخطيط  وزير  رفض  بدوره، 
نوع  وأنه  النافذة،  التشريعات  مع  »يتنافى  إنه  وقال  التحويل،  هذا  حماد  أسامة 

الممنوحة«. الصالحيات  لسقف  التجاوز  من 
الحسابات  في  النفط  بيع  عن  الناتجة  باإليرادات  االحتفاظ  »يجب  وأضاف: 
إحالتها  وعدم  الخارجي،  الليبي  المصرف  لدى  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  السيادية 
إلى حساب اإليراد العام موقتًا وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة، أو 

النواب«. بالصرف من مجلس  قرار  صدور 

8 مليارات دوالر مثيرة للجدل بني حكومتي الدبيبة وباشاغا

أزمة الغذاء العالمية 
الراهنة قد تدفع 
بعشرة ماليين 
شخص حول العالم 
إلى هوة الفقر

وزيرة الخزانة األميركية 
جانيت يلين

% 8.7
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.7271دوالر أميركي
5.1105يورو

6.1542الجنيه االسترليني
1.2605الريال السعودي
1.287درهم إماراتي
0.7381اليوان الصيني

2022 /4/20 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

النفط الليبي يدخل دائرة اإلغالقات السوداء.. االنقسامات تدمر االقتصاد
بالقوانين  اهلل  صنع  تقيد  عدم  في  تمثلت 

النفط. لقطاع  المنظمة  والتشريعات 
ليبيا  في  المتذبذب  النفطي  اإلنتاج  وقع  وعلى 
وموانئ  آبار  غلق  إلى  أطراف  عدة  لجوء  بسبب 
استقرار  أن  الخبراء  يؤكد  والغاز،  النفط  تصدير 
المتدهور  السياسي  بالوضع  مرتبط  اإلنتاج 
رئيسي  بين  التنافس  أعقاب  في  خصوصًا 
إضافة  الشرعية،  عن  يبحثان  كليهما  حكومتين 
الذي ال  السابق بين صنع اهلل وعون،  الخالف  الى 
تبدو نهاية قريبة له في ظل احتمالية عدم حسم 

ليبيا. أنحاء  التنفيذية في جميع  السلطة  رئاسة 
حاليًا  تركز  ليبيا  بأن  اهلل  صنع  صرح  أن  وسبق 
للطلب  لالستجابة  الغاز  إنتاج  معدالت  رفع  على 
وذلك  األوروبية،  السوق  في  عليه  المتزايد 
من  الطاقة  واردات  على  الغربي  الحظر  مع  تزامنًا 
ويك«  »سيرا  بمؤتمر  كلمة  في  وذلك  روسيا، 
بالواليات  تكساس  بوالية  هيوستن  بمدينة 
المؤتمر  وهو  الماضي،  مارس   9 في  المتحدة 
النفط  نماذج شركات  حول  للنقاش  الذي خصص 
ونماذج  فرص  تطور  وكذلك  المستقبلية،  والغاز 

واإلنتاج. االستكشاف 

اإلنتاج لزيادة  الدبيبة  خطط 
الدبيبة وضع خطط  اهلل، كشف  وعلى خطى صنع 
لمؤسسة  الالزمة  اإلمكانات  لتوفير  سريعة 
والصيانة  التطوير  برامج  الستكمال  النفط 
القصير  المديين  على  اإلنتاج  معدالت  لزيادة 
والتصديرية  التخزينية  القدرة  ورفع  والمتوسط، 

آثارها. تخفيف  في  للمساهمة  لليبيا 
المصدرة  الدول  منظمة  هاجم  الدبيبة،  وكان 
زيادة  إلى  ودعاها  مارس،  في  »أوبك«  للبترول 
الدولي  العجز  تغطية  في  للمساهمة  اإلمدادات 
الحرب  جراء  الطاقة  أزمة  لمواجهة  الحاصل 
فبراير   24 في  بدأت  التي  أوكرانيا  في  الروسية 

الماضي.
24 % من إنتاج ليبيا للتصدير، بينما  ويخصص 
27 % في التشغيل، ويتبقى  تهدر نسبة تصل إلى 
قدرتها  ويرجح  المحلي،  لالستهالك   %  49 نحو 
حاليًا  الغاز  من  التصديرية  طاقتها  مضاعفة  على 

لتصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة في اليوم.
وبعد الجزائر، أوفدت روما عدة وزراء إلى وسط 
الحصول  بهدف  األسبوع،  هذا  أفريقيا  وجنوب 
اتفاقات  توقيع  انتظار  في  اإلمدادات،  مزيد  على 
البيئي  التحول  وزير  صرح  وقد  ليبيا.  مع  مماثلة 
بأن  مؤتمر،  في  سينغوالني،  روبرتو  اإليطالي 
في  االتفاقات  أولى  إلبرام  محادثات  تجري  بالده 
متوقعًا حصول  القليلة،  األسابيع  اإلطار خالل  هذا 
إضافية  مكعب  متر  مليارات  عشرة  على  روما 
وليبيا  الجزائر  مع  األنابيب  خطوط  عبر  الغاز  من 

العام. وأذربيجان هذا 
مكعب  متر  مليار   20 الرقم  هذا  وسيتخطى 
األوروبي  االتحاد  ويحصل   .2024 العام  بحلول 
روسيا،  من  الغاز  من  احتياجاته  من   %  40 على 
الدولة  من  النفطية  احتياجاته  من   %  30 ونحو 
على  األخيرة  الحرب  منذ  ألوروبا  عدوًا  باتت  التي 

أوكرانيا.

قوات  ممثلو  طالب  الجاري،  أبريل   9 وفي 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  في  العامة  القيادة 
للضغط  النفط؛  تصدير  بإيقاف   »5+5«
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  على 
الحكومة  إلى  السلطة  لتسليم  الدبيبة  عبدالحميد 
المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ليبيا غازًا إضافيًا؟ هل تملك 
كبيرة  احتياطات  ليبيا  امتالك  من  الرغم  وعلى 
عربيًا  الثامنة  الدولة  تجعلها  الطبيعي  الغاز  من 

الوزير  فإن  للغاز،  امتالكًا  الدول  أعلى  ترتيب  في 
شركة  عودة  عن  حديثه  معرض  في  قال  عون 
وتوقعيعها  لالستثمار  الجزائرية  »سوناطراك« 
غاز  لديها  الجزائر  »ربما  إيطاليا:  مع  اتفاقات 

إضافي، لكن ليبيا ال«.
وأوضح عون في مقابلة مع وكالة »سبوتنيك« 
زيادة  ليبيا  تستطيع  »ال  اإلثنين:  يوم  الروسية، 
أنها  باعتبار  أوروبا  إلى  النفط  أو  الغاز  إمدادات 
وجود  إلى  مشيرًا  اآلن«،  القدرة  لديها  ليست 
للنفط،  الوطنية  والمؤسسة  الوزارة  بين  خالفات 

الوسط- عبدالرحمن أميني

بإعالن  السوداء  الدائرة  الليبي  النفط  دخل 
والمنشآت  الحقول  في  اإلغالقات  من  سلسلة 
النفطية خفضت إنتاج البالد بنحو 600 ألف برميل 
يوميًا، في وقت وصلت فيه األسعار إلى مستويات 
الدولية لكميات  نتيجة حاجة األسواق  عالية دوليًا 
في  الروسية  الحرب  نتيجة  المعروض  من  أعلى 
بين  الخالف  يتواصل  األثناء  تلك  وفي  أوكرانيا. 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  النفط  وزير 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  ورئيس  عون،  محمد 
زيادة  على  ليبيا  قدرة  حول  اهلل  صنع  مصطفى 

إمدادات المحروقات ألوروبا في الوقت الراهن.
النفط  مؤسسة  أعلنت  األحد،  يوم  من  وبداية 
حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول والمنشآت 
حقل  في  الحالة  هذه  إعالن  جرى  فأواًل  النفطية، 
وهو  بالكامل،  اإلنتاج  توقف  النفطي بسبب  الفيل 
برميل  ألف   125 إنتاجية  طاقة  يملك  الذي  الحقل 
 1.2 من  أكثر  به  الخام  احتياطي  ويبلغ  يوميًا، 
مليار برميل، فيما يصل الخام القابل لالستخالص 

700 مليون برميل. إلى 
وقالت المؤسسة إن مجموعة من األفراد قاموا 
حقل  في  المستخدمين  على  ضغوط  بممارسة 
إيقاف  إلى  اضطرهم  الذي  األمر  النفطي،  الشرارة 
المؤسسة  تنفيذ  من  جعل  مما  لإلنتاج،  تدريجي 
إلى  ونوهت  مستحياًل.  أمرًا  التعاقدية  التزاماتها 
لمصفاة  الرئيسي  المزود  هو  الشرارة  خام  أن 
المحلية  السوق  بدورها  تغذي  التي  الزاوية، 

بالمحروقات.

والشرارة الزويتينة  إغالقات في 
القاهرة  القوة  أعلنت حالة  اإلثنين،  ثم صباح يوم 
مسلسل  ليتواصل  النفطي،  الزويتينة  ميناء  في 
الشرارة  حقل  في  ذاتها  الحالة  بإعالن  اإلغالقات 
 240 تقع  التي  البريقة  ميناء  في  ثم  النفطي، 
حقول  إنتاج  واجهة  وهو  بنغازي،  غرب  كيلومترًا 
والرشاد،  الجبل،  و  ولهيب،  والراقوبة،  زلطن، 
ورالح، والوادي، إضافة إلى حقول غاز طبيعي هي: 
واإلرادة، واالستقالل. والساحل،  والصرة  الحطيبة 

المنشآت  هذه  األفراد  من  مجموعات  وأغلقت 
في  االستمرار  من  موظفين  منع  وجرى  النفطية، 
من  حذرت  التي  النفط،  مؤسسة  حسب  عملهم، 
أسعار  طفرة  وقت  اإلغالقات  من  مؤلمة«  »موجة 
النفط والغاز، مطالبة »بتغليب لغة العقل والحكمة 
على  للحفاظ  الصراعات  عن  النفط  بقطاع  والنأي 
والمهترئة  المتهالكة  التحتية  البنية  من  تبقى  ما 
طوال  العشوائية  اإلغالقات  تبعات  بسبب  أصاًل، 

الماضية«. السنوات 
موجة  إلى  يتعرض  الليبي  الخام  إن  وقالت 
أسعار  فيه  غير شرعية« في وقت تشهد  »إقفاالت 
العالمي  الطلب  زيادة  جراء  كبيرًا  انتعاشًا  النفط 
سيكون  اإلقفاالت  هذه  أن  من  حذرت  كما  عليه. 
والمعدات  والمكامن  اآلبار  على  الضرر  »بالغ  لها 
فقدان  إلى  إضافة  النفط«،  لقطاع  السطحية 
ال  قد  بأسعار  محققة  بيعية  فرصًا  الدولة  خزينة 

مقبلة. لعقود  تتكرر 

●  عمال في حقل الفيل النفطي.
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يُلحِق تغير المناخ خسائر فادحة ببلدان الشرق األوسط 
درجات  ارتفاع  من  معاناة  البلدان  وأكثر  الوسطى،  وآسيا 
الفقيرة  البلدان  هي  المتطرفة  الجوية  واألحداث  الحرارة 

والمتأثرة بالصراعات.
ومنذ بداية العام 2000، أودت الكوارث المناخية بحياة 
ماليين  على سبعة  وأثرت  2600 شخص سنويا،  من  أكثر 
مليارَي  بقيمة  مباشرة  مادية  أضرار  في  وتسببت  آخرين، 

دوالر.
النقد  صندوق  خبراء  أجراها  دراسة  أخيرا  صدرت  وقد 
المنطقة،  في  المناخ  تغير  ألثر  تقييما  تتضمن  الدولي 
أولوية  المناخي  التكيف  أصبحت سياسات  ويوضحون كيف 
عاجلة. وتشدد الدراسة على الحاجة إلى دعم دولي لتمويل 

إجراءات التكيف.
المنطقة  في  المناخية  الكوارث  فإن  لتحليلنا،  وطبقا 
تخفض النمو االقتصادي السنوي بواقع 1 و2 نقطة مئوية 
هذه  تصبح  أن  المتوقع  ومن  الفرد.  نصيب  أساس  على 
األحداث المناخية أكثر شيوعا وحِدة مع ارتفاع حرارة كوكب 

األرض.
وعلى مدار الثالثة عقود الماضية، ارتفعت درجات الحرارة 
في المنطقة بمقدار 1.5 درجة مئوية – أي ضِعْف االرتفاع 
ضار  تأثير  لذلك  وكان  مئوية.  نقطة   0.7 البالغ  العالمي 

للغاية في البلدان ذات الجو الحار من األساس.
واحدة  مئوية  درجة  بمقدار  الحرارة  ارتفاع  أن  ذلك 
وجيبوتي  )البحرين  حرارة  البلدان  أشد  من  خمسة  في 
إلى  يفضي  المتحدة(  العربية  واإلمارات  وقطر  وموريتانيا 
هبوط فوري في نصيب الفرد من النمو االقتصادي يعادل 

نقطتين مئويتين تقريبا.
في  يقع  المنطقة  بلدان  من  فكثير  ذلك،  إلى  وإضافة 
االحترار  يتسبب  حيث  قاسية،  مناخية  ظروف  ذات  مناطق 
وارتفاع  المائي  واإلجهاد  التصحر  تفاقم  في  العالمي 
تقلبا  أكثر  األمطار  هطول  أصبح  وقد  البحار.  مستويات 
أكثر  والفيضانات،  الجفاف  كموجات  المناخية،  والكوارث 

تواترا. إن حياة الناس وسبل عيشهم في خطر.
على  السياحي  النشاط  من   %  90 يتركز  تونس،  ففي 

من  لمزيد  والمعرضة  بالتآكل  المهددة  الشواطئ 
االرتفاعات في مستويات البحار. وفي إيران، أدت موجة 
إلى إشعال االحتجاجات حيث  الماضي  العام  الجفاف في 

أجبر نقص المياه المزارعين على ترك العمل.
المناخ،  تغير  تحمل  على  قدرة  األقل  البلدان  وفي 
مثل  بالصراعات  والمتأثرة  الهشة  الدول  ذلك  في  بما 
والصومال  أفغانستان 
وكذلك  والسودان 
بلد  وهو  باكستان 
الدنيا  الشريحة  في 
المتوسط  الدخل  من 
ضغوط  تحت  واقع 
للمخاطر  االنكشاف 
والتعرض  المناخية 

المعاناة  كانت  لحدوثها، 
أودت  حيث  شديدة 
بحياة  المناخية  الكوارث 

أعداد أكبر أو ألحقت بهم الضرر.
زراعة  على  البلدان  هذه  في  الناس  من  كثير  ويعيش 
الكفاف التي تستمد المياه من األمطار، وهي نشاط شديد 
الذي  التحدي  ويتضاعف  المناخية.  للصدمات  التعرض 
تواجهه بسبب عدم االستقرار السياسي واالقتصادي الكلي، 
وانخفاض مستوى التنمية المالية واالقتصادية-االجتماعية، 

والمخاطر التي تهدد األمن الغذائي واالجتماعي.
التحتية  والبنية  األقوى  المؤسسات  ذات  البلدان  أما 
القادرة على تحمل تغير المناخ، كالمباني المقاومة للحرارة 
أو نظم الري الكفؤة، فقد كانت خسائرها البشرية أقل بوجه 
عام. وينطبق هذا على البلدان التي بلغت مستويات أعلى 
دول  مثل  والبشرية،  االقتصادية-االجتماعية  التنمية  من 

مجلس التعاون الخليجي.
فإن  الكربون،  انبعاثات  لكبح  العالمية  الجهود  ورغم 
ازدياد كثافة الضغوط المناخية يبدو نتيجة حتمية. وبحلول 
درجة   30 الحرارة  درجات  تتجاوز  أن  يمكن   ،2050 العام 

مئوية في نصف بلدان المنطقة.
جفافا  أكثر  السنة  مواسم  تصبح  أن  أيضا  المرجح  ومن 
أكثر  األمطار  وهطول  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في 
تباينا في القوقاز وآسيا الوسطى وباكستان، مما يزيد من 
الجفاف. وفي طاجيكستان، يمكن  احتمالية حدوث موجات 
الجفاف  موجات  لحدوث  السنوية  االحتمالية  ترتفع  أن 
 %  3 من  أضعاف  يعادل عشرة  بما  المناخ  بتغير  المرتبطة 

اليوم إلى أكثر من 30% مع نهاية هذا القرن.

أولوية ملحة
المناخ  تغير  مع  التكيف  أن  حاليا  البلدان  معظم  وتدرك 
بات أولوية ملحة وبدأت بالفعل تعالج التحديات المناخية. 
وينبغي إعطاء أولوية للتدابير التي تعود بنفع كبير في ظل 
القدرة على  وبناء  المناخ  لتغير  الممكنة  السيناريوهات  كل 

التكيف مع التحديات المناخية في المستقبل.
االستراتيجيات  كل  في  التكيف  سياسات  دمج  وينبغي 
االقتصادية الوطنية الرئيسية. وكذلك وضع أطر اقتصادية 
الصحيحة  االستجابات  لتحديد  المناخ  مخاطر  تعكس  كلية 

على صعيد السياسات.
على  محددة  إجراءات  تركيز  يمكن  ذلك،  إلى  وإضافة 
على  القادرة  التحتية  البنية  في  العام  االستثمار  تعزيز 
تحمل تغير المناخ، وتشجيع قيام القطاع الخاص بدور أكبر 
االحتوائي  النمو  أعمال  جداول  وتعديل  التكيف،  مجال  في 
سبيل  على  وذلك،  المناخية،  المخاطر  لتعكس  والتنمية 
تعاني من  التي  األعمال  المثال، من خالل دعم مؤسسات 

تغير المناخ وتدعيم الحماية االجتماعية لألسر الضعيفة.
وتوضح نماذج المحاكاة للمغرب أن االستثمار في البنية 
التحتية للمياه من شأنه تحسين القدرة على تحمل موجات 
الجفاف، مما يحد من خسائر إجمالي الناتج المحلي بنحو 60 

% ويقيد االرتفاع في الدين العام.

الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق  إدارة  مدير  أزعور،  جهاد   *
الدولي النقد  صندوق  في 

إدارة  في  المناخي  العمل  منسق  دوينوالد،  كريستوف   *
الوسطى وآسيا  األوسط  الشرق 

الكوارث المناخية في الشرق 
األوسط تخفض النمو السنوي 

بنحو نقطتين مئويتين

آثار كوارث املناخ

جهاد أزعور وكريستوف دوينوالد *

ال ثبات في أسعار النفط بسبب »القوة القاهرة« ووضع الصني
لمواجهة  الصين  في  الجديدة  اإلغالقات  تأثر  بسبب  النفط  أسعار  تذبذبت 
حالة  إعالن  مع  ليبيا،  من  الخام  إمدادات  وتعطل  المستجد،  »كورونا«  فيروس 

القوة القاهرة في عدد من الحقول.
فيما  للبرميل،  دوالرًا   113 دون  العالمي  القياسي  برنت  خام  تداول  وجرى 
وكالة  وفق  دوالرات،   107 إلى  األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  تراجع 

»رويترز«.
وانخفض إنتاج ليبيا العضو في »أوبك« بنحو 600 ألف برميل يوميًا، وسط 
مخاطر من حدوث المزيد من الخسائر مع موجة من اإلغالقات؛ إذ أعلنت حالة 
ألف   300 ضخ  يمكنه  الذي  البالد،  في  األكبر  الشرارة  حقل  في  القاهرة  القوة 

الزويتينة. برميل يوميًا، مع إغالقات أخرى في حقل الفيل وموانئ 
أن  الوكالة  عليه  اطلعت  بلس«  »أوبك  مجموعة  من  تقرير  أظهر  حين  في 
بنحو  الماضي،  مارس  المستهدف في شهر  أقل من  أنتج  النفط  منتجي  تحالف 
فرضها  التي  العقوبات  بعد  روسيا  إنتاج  تراجع  بدء  مع  برميل  مليون   1.45

الغرب.
 300 بنحو  أقل  كان  روسيا  إنتاج  أن  ثانوية  مصادر  وفق  التقرير  أظهر  كما 
ألف برميل يوميًا عن حصتها إذ أنتجت 10.08 مليون برميل يوميًا في مارس.

التي كانت تشهد شحًا حتى  السوق  إلى قلب  الروسي ألوكرانيا  الغزو  وأدى 
العالمية، حيث  الخام  النفط  األزمة على تغيير مسار تدفقات  قبل ذلك، وتعمل 
بينما  الروسية،  البراميل  استيراد  لحظر  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  تتحرك 
الذي  نفسه  الوقت  وفي  إضافية،  شحنات  اآلسيويين  المشترين  بعض  يأخذ 
وارداته  لكبح  األوروبي  االتحاد  على  متزايد  ضغط  هناك  الحرب،  فيه  تستمر 

أيضًا.
اإلغالق  عمليات  تأثير  إن  هاري،  فاندانا  إنسايتس«،  »فاندا  مؤسسة  وقالت 
في الصين، وانقطاع اإلمدادات في ليبيا على رادار سوق النفط، وهناك ترقب 
هي  األهم  النقطة  تظل  لكن  الخام،  على  الطلب  بخصوص  إليه  ستؤدي  لما 
ما  وفق  الروسية«،  النفط  واردات  من  التدريجي  األوروبي  االتحاد  »تخلص 

»بلومبرغ«. نقلته 

 الوسط- وكاالت

●  النفط وصل ألكثر من 105 دوالرات للبرميل، لكن السوق ال تزال مضطربة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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مؤسسة النفط: اإلغالقات سيكون 
لها بالغ الضرر على اآلبار والمعدات

 بحث إيطالي عن شركاء في الطاقة.. الجزائر 
تستجيب وليبيا تنغمس في الصراعات

اإلنتاج تراجع بمعدل 600 ألف برميل



اقتصاد 09

بدأت روسيا بيع الدوالر نقدًا لألفراد بداية من الثامن عشر من أبريل، وذلك 
بعد أن كانت العملة األميركية محظورة منذ مارس الماضي، ردًا على العقوبات 

المفروضة على موسكو من قبل قوى غربية في مقدمتها الواليات المتحدة.
وبعد انطالق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، 
بما في ذلك االتحاد األوروبي أيضًا، عدة حزم من العقوبات االقتصادية على 

موسكو، وردت األخيرة بفرض قيود على الدوالر.
اإلجراءات  من  مجموعة  مارس   9 في  بدوره  أعلن  الروسي  المركزي  البنك 
لضمان االستقرار المالي في البالد، ومنها حظر بيع العمالت األجنبية )الدوالر( 

نقدًا )كاش( لألفراد.
القائمة بعمالت أجنبية  الودائع  البنك أن يكون حد السحب من  كذلك قرر 
عند عشرة آالف دوالر، وكان من المفترض أن تطبق القيود للفترة من 9 مارس 

حتى 9 سبتمبر المقبل، قبل استئناف بيع الدوالر لألفراد.
 

إعفاء روسي عن الدوالر: متاح للبيع نقدًا
»مصر للطيران«: رحلة يومية بني القاهرة وبنغازي

السعر بالدوالرنوع الخام

108.66برنت

104.06غرب تكساس

103.75دبي

110.54سلة أوبك

112.67خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     4/20/ 2022

صندوق النقد الدولي: 
الديون تهدد اقتصاد العالم

هبوط أسعار الذهب
بعد ارتفاع كبير

إيطاليا: لن نرفض الغاز املصري
جورجيو  اإليطالية  الحكومة  في  الدفاع  وزارة  وكيل  قال 
القادم  الطبيعي  الغاز  رفض  الغباء  من  سيكون  إنه  موليه، 
الديمقراطي«  »الحزب  لربط  إشارة  في  وذلك  مصر،  من 

اإلنسان في مصر. للمسألة بحقوق 
في  إيتاليا«،  »فورتسا  لحزب  ينتمي  الذي  موليه،  وأضاف 
تصريحات إذاعية أن فرنسا باعت طائرات مقاتلة لمصر قبل 
التجارية  واالتفاقيات  شيء  اإلنسان  »فحقوق  أشهر،  ستة 
شيء آخر، وال أود أن أصل إلى هذا الحد ولكني أقول إنه إذا 
بذلك«،  فسنقوم  اآلن،  البلد  ذلك  من  الغاز  شراء  علينا  كان 

اإليطالية. حسبما نقلت عنه وكالة »آكي« 
الروسي  الغاز  إمدادات  عن  لالستقالل  إيطاليا  وتسعى 
الكهرباء بعد  احتياجاتها إلنتاج   40% أكثر من  والذي يشكل 

غزو روسيا ألوكرانيا.
لتصدير  توقيع  الماضي مراسم  األسبوع  القاهرة  وشهدت 
الطبيعية  للغاز  القابضة  المصرية  الشركة  بين  الغاز 
رئيس  بحضور  للطاقة،  اإليطالية  إيني  ومجموعة  »إيجاس«، 

المصري مصطفى مدبولي.  الوزراء 

المتراكمة من  الديون  أن  الدولي من  النقد  حذر صندوق 
تبطئ  قد  العالم،  أنحاء  جميع  في  واألفراد  الشركات  قبل 

الوباء. الناجمة عن  التعافي االقتصادي من األزمة 
لدعم  استثنائية  وبرامج  تدابير  الحكومات  واتخذت 
قبل  المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  مع  اقتصاداتها 
قروض  تقديم  أو  الديون  تعليق سداد  ذلك  في  بما  عامين، 

واسعة النطاق، وفق وكالة »فرانس برس«.
الديون  مستويات  ارتفاع  إلى  أدت  البرامج  هذه  لكن 
بسبب  تعطاًل  األكثر  تلك  ذلك  في  بما  القطاعات،  لبعض 
ذات  األسر  عن  فضاًل  والمطاعم،  السياحة  مثل  الفيروس، 

الصندوق. قال  المنخفض، حسبما  الدخل 
قال  العالمي،  االقتصاد  آفاق  عن  تقريره  من  فصل  وفي 
في  النمو  يعيق  قد  الديون  عبء  إن  الدولي  النقد  صندوق 
الناشئة  األسواق  وفي   ،%  0.9 بنسبة  المتقدمة  البلدان 

1.3 % على مدى السنوات الثالث المقبلة. بنسبة 
ماليًا  المقيدة  األسر  تخفض  أن  المتوقع  »من  وأضاف: 
والنسبة  العدد  حيث  من  نمت  التي  الضعيفة،  والشركات 
يكون  التي  البلدان  في  سيما  ال  أكثر،  اإلنفاق  الجائحة  خالل 

فيها إطار اإلعسار غير فعال والحيز المالي محدودًا«.
ونوه إلى أنه في حال سار التعافي على قدم وساق وكانت 
الدعم  تخفيض  يمكن  جيدة،  حالة  في  العمومية  الميزانيات 

المركزية. البنوك  المالي بشكل أسرع، مما يسهل عمل 

●  باعة ومشترون في سوق بمصر، أثناء جائحة فيروس كورونا

●  سبائك ذهب

شبكة  تورط  في  تحقيقات  بدء  سويسرا  أعلنت 
الليبي  الوقود  نهب  في  سويسرية  وشركة  ليبية 

فيها جرائم حرب. المتهمين  ارتكاب  واحتمال 
خالل  أعلنوا،  سويسرا  في  العام  االدعاء  ممثلو 
شركة  تورط  في  يحققون  أنهم  الماضية،  األيام 
مع  تجارية  أعمال  ممارسة  في  غروب«  »كولمار 
بين  الوقود  تهريب  في  تعمل  نافذة  ليبية  شبكة 
2014 و2015 حسبما نشر موقع »غوثام  العامين 

االستقصائي. سيتي« 
إلى  االتحادي  العام  المدعي  مكتب  واستند 
الحكوميتين  غير  المنظمتان  نشرته  تحقيق 
و»ترايل  آي«،  »بابليك  السويسريتان 
الماضي،  العام  من  مارس  في  إنترناشيونال«، 
السويسرية  الشركة  خالله  من  تتهمان  الذي 

الوقود. »كولمار غروب« بنهب 

غسل أموال لشبكة تهريب وقود
بالغًا   2020 ويونيو  مايو  بين  المكتب  وتلقى 
أموال  غسل  عن  يتحدث  حكومية  غير  منظمة  من 
لشبكة لتهريب الوقود بحرًا بعد نهبه من مصافٍ 
 2014 العامين  بين  الليبية  للدولة  تابعة  نفط 

و2015.

قانوني  وتقييم  للوقائع  أولي  تحليل  إجراء  وبعد 
السويسري  العام  المدعي  لدى  تبين  للقضية، 
 2020 نوفمبر  في  أمر  إذ  كافية،  الشبهات  أن 
في  لالشتباه  مجهولين  ضد  جنائية  قضية  بفتح 

النهب. ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في 
أن  إنترناشيونال«،  »ترايل  منظمة  وكشفت 
وسط  في  مقرًا  تتخذ  التي  السويسرية  الشركة 
في  الحيوي  للوقود  مصنعًا  وتملك  سويسرا 
ألف طن من   50 أكثر من  المتحدة تلقت  الواليات 
مصفاة  من  و2015   2014 العامين  في  الديزل 
الزاوية الواقعة آنذاك تحت سيطرة »كتيبة شهداء 
ارتكابها  في  المتحدة  األمم  تشتبه  التي  النصر« 

جرائم عدة.
ورصدت تفاصيل تجارة بين ليبيا وسويسرا عن 

النفط  لحركة  توقف  نقطة  مالطا،  جزيرة  طريق 
والبنية  المستودعات  موانئها  توفر  حيث  الليبي، 

للمهربين. التحتية 

المتهمة الشركة  رد من 
بيان،  في  السويسرية،  الشركة  أوضحت  بدورها 
إجراءات  ألي  أبدًا  تتعرض  ولم  تخضع  لم  أنها 
قضائي.  اختصاص  أي  وفي  سياق  أي  في  جنائية 
في  يحاكمون  عمالها  وال  كولمار  »ال  وقالت: 

الفدرالية«. اإلجراءات 
كشف  المنظمتان،  نشرته  الذي  التحقيق،  وكان 
لوضع  ليبيا  في  الفوضى  المهربون  استغل  كيف 
للشركات،  الوقود  بيع  من  المكاسب  على  أيديهم 
مصدر  ويكمن  بأصله،  االهتمام  من  القليل  مع 

الخزانة  من  المدعوم  الوقود  سعر  في  الربح 
يبلغ  منخفض  محلي  بسعر  شراؤه  يتم  إذ  الليبية، 
يتراوح  بسعر  بيعه  ويمكن  لتر  لكل  دينار   0.15

50 و60 أكثر من سعره في السوق الدولية. بين 

40 % وقود مهرب
مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وقال 
 30 بين  يتراوح  ما  إن  سابق،  وقت  في  اهلل،  صنع 
ليبيا  في  المستورد  أو  المنتج  النفط  من   % و40 
دوائر  قبل  من  قانوني  غير  بشكل  استهالكه  يتم 

التهريب.
 ،2015 العام  حتى  الوقود  تهريب  واستمر 
إلى  األمن  المتحدة مجلس  األمم  دعا خبراء  عندما 
بأهمية  تتسم  التي  بالوقود  االتجار  مسألة  تناول 
المالطية  الجمارك  وقامت  النزاع،  لتسوية  قصوى 

الليبي. الديزل  استيراد  بحظر 
مجموعة  توقفت   ،2016 العام  بداية  وفي 
أن  وسبق  مالطا.  في  أنشطتها  عن  »كولمار« 
في  صقلية  جزيرة  في  اإليطالية  الشرطة  أطلقت 
»النفط  تسمى  واسعة  تحقيق  عملية   2015 يناير 
البحر،  في  الهواتف  على  التنصت  فبفضل  القذر«؛ 
في  متورطة  سفن  عدة  تتبع  من  الشرطة  تمكنت 

الليبي. الوقود  نهب 

رحالتها  أولى  وصول  للطيران«  »مصر  شركة  أعلنت 
إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي بعد توقف دام ثماني 
بين  يوميًا  رحلة  تسير  سوف  أنها  إلى  مشيرة  سنوات، 

القاهرة وبنغازي.
 MS829 »رقم  الرحلة  أن  بيان  في  الشركة  وأوضحت 
بنغازي  إلى  B737-800« وصلت  بوينغ  لطائرة من طراز 

قادمة من مطار القاهرة، اإلثنين الماضي.
وقال رئيس الشركة عمرو أبو العينين، إنه تقرر تشغيل 
الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة 
المقيمين  المصريين  عديد  تواجد  بسبب  وذلك  يومية، 

التبادل  تعزيز  وبهدف  الليبية؛  باألراضي  والعاملين 
التجاري واالقتصادي بين البلدين.

على  المطار حرصوا  أن مسؤولي  الشركة  بيان  وأضاف 
المتبع  وفق  المياه  رش  بتقليد  الرحلة  بوصول  الترحيب 
فيما  المناسبة،  بهذه  احتفاًء  رحلة  أول  عند وصول  دوليًا 

عادت الرحلة إلى مطار القاهرة.
وزار وفد من الشركة المصرية مطار بنينا قبل انطالق 
الرحلة من مصر، والتقى الوفد عددًا من المسؤولين فيه 
وذلك لمناقشة عودة الرحالت، التي تمت الموافقة عليها 

مسبقًا لمطاري القاهرة واإلسكندرية. 

تونس- وكاالت

الوزير السابق مبروك كرشيد:

وقود ليبي مهرب على منت السفينة الغارقة قرب تونس
ال تزال السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس، السبت 
الماضي، محل جدل بين عديد األطراف حول هويتها 
فقد  وقود،  طن   750 بلغت  التي  حمولتها  ومصدر 
أن  كرشيد،  مبروك  السابق،  التونسي  الوزير  كشف 
الليبي  بالبترول  محملة  وكانت  تركية،  السفينة 
إلى  وكانت في طريقها  الزاوية  المهرب من مدينة 

مالطا.
في  تتواجد  كانت  السفينة  أن  كرشيد  وأوضح 
على  وتحركت  تونس،  وسط  صفاقس  مدينة 
شواطئ  نحو  الجنوب  اتجاه  في  الساحلي  الشريط 
جرى  التي  البحرية  السفن  من  أنها  مؤكدًا  ليبيا، 
انطالقًا  مهربًا،  ليبيًا  نفطًا  وحملت  عليها،  االستيالء 

من الموانئ الواقعة بالمنطقة الغربية من ليبيا.

سبب الحادث
سوء  بسبب  بحري  لحادث  السفينة  وتعرضت 
لتونس،  الجنوبية  السواحل  قبالة  الجوية  األحوال 
أشخاص.  سبعة  من  المكون  طاقمها  إجالء  وجرى 
تعمل  أنها  بيان  في  التونسية  السلطات  وأكدت 
من  والحد  بحرية،  بيئية  كارثة  حدوث  تجنب  على 

تداعياتها.
وقالت وزارة البيئة التونسية إن السفينة التجارية 
الرقم  وتحمل  االستوائية  غينيا  علم  ترفع  »كلسو« 
 750 بنحو  محملة  وكانت   ،»7618272 أو  أم  »آي 

طنًا من مادة القازوال.

دمياط  ميناء  من  قادمة  السفينة  أن  وأضافت 
إلى مالطا. لكن حالت صعوبات  المصري ومتوجهة 
الجوية  األحوال  لسوء  نظرًا  مسارها  مواصلة  دون 
وهيجان البحر، وطلبت، مساء الجمعة، من السلطات 
اإلقليمية  المياه  دخول  من  تمكينها  التونسية 

للبالد.
وسمح لها بالرسو على بعد نحو سبعة كيلومترات 
البحر  مياه  أن  إال  )جنوب(،  قابس  عن سواحل خليج 
في  لتغمرها  المحركات  غرفة  داخل  إلى  تسربت 

حدود ارتفاع مترين.

أتراك بين طاقم السفينة
يتكون  الطاقم  أن  التونسية  السلطات  وأوضحت 
من  واثنين  أتراك  وأربعة  جورجي  قبطان  من 
قبل  المستشفى  إلى  نقلهم  تم  وقد  أذربيجان، 

إيوائهم في فندق وهم في حالة عادية.
أنها  يؤكد  السابق كرشيد،  التونسي  الوزير  لكن 
الظاهرة  هذه  أن  مضيفًا  مهربًا،  نفطًا  تحمل  كانت 
متفشية منذ زمن طويل في غرب ليبيا، الفتًا إلى أن 
منطقة  من  قريبة  المتوسط  البحر  في  سفنًا  هناك 
النفط  من  كبيرة  بكميات  تتزود  وزوارة  الزاوية 

الليبي المهرب إلى مالطا.
في  التحقيق  في  التونسية  السلطات  وشرعت 
طبيعة  من  والتثبت  حيثياته  على  للوقوف  الحادث 
خالل  تحركاتها  على  والتعرف  السفينة،  نشاط 
المدة األخيرة. فيما ال يزال الجدل قائمًا حول هوية 

السفينة »كلسو« داخل وخارج تونس. ●   السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس

النقد  صندوق  خفض  أن  بعد  الذهب  أسعار  تراجعت 
بفعل  الثالثاء،  العالمي،  االقتصاد  لنمو  توقعاته  الدولي 

أوروبا. الحاصلة في شرق  الجيوسياسية  التوترات 
المحلي  الناتج  المحتمل نمو  الصندوق، من  لتوقعات  وفًقا 
%3.6 في العام الجاري، وهو مستوى  اإلجمالي العالمي بنحو 

التقديرات السابقة. %0.8 عن  أقل بنحو 
الذهب  أوقية  سعر  هبط  األربعاء  أمس  تعامالت  وخالل 
مستويات  إلى  نزوال   0.8% يعادل  ما  دوالرا   16 من  بأكثر 
تعميق خسائره  األصفر  المعدن  ليواصل  1940 دوالرا،  قرب 
وكالة  وفق  دوالر،   2000 مستويات  قرب  وجيز  ارتفاع  عقب 

»رويترز«.
في  له  مستوى  أعلى  إلى  وصل  النفيس  المعدن  وكان 
منها  عوامل  بعدة  مدفوعا  الماضي  اإلثنين  أسابيع  خمسة 
ركود  حدوث  وخطر  التضخم  وارتفاع  أوكرانيا  في  الحرب 
أصول  على  الطلب  زيادة  جانب  إلى  المتحدة  الواليات  في 

اآلمنة. المالذات 
بنسبة  يونيو  شهر  تسليم  اآلجلة  العقود  قيمة  زادت  فقد 
أسعار  زادت  فيما  لألوقية،  دوالر   1990.5 إلى   %  0.80

1987 دوالرًا لألوقية. 0.45 % إلى  التسليم الفوري بنسبة 
تزامنًا  متتاليتين،  أسبوعية مرتين  الذهب مكاسب  وسجل 
مخاوف  أيضًا، وسط  الطبيعي  والغاز  النفط  أسعار  ارتفاع  مع 
الروسي،  الغاز  على  األوروبي  االتحاد  في  حظر  فرض  من 

الخام. النفط  القيود على  والتهديد وبعض 

طرابلس ــ الوسط

تحقيقات سويسرية في نهب الوقود الليبي
كمية التهريب سنوًيا تصل لـ 40 %

الوقود المهرب  يجد طريقًا نحو 
مالطا  وصقلية

 »كولمار غروب« متهمة بالتجارة مع شبكة 
ليبية لتهريب الوقود بين 2014 و2015
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●  سيارات تحمل وقوًدا مهرًبا في جنوب ليبيا
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مأساة النيهوم )1(
سالم الكبتي

على هامش الزيارة للجزائر
رافدعلي

ال شك أن العالم أصبح عالما واحدا أو بالتعبير المشهور »قرية واحدة« وقد تم ذلك عبر لقاء بني اإلنسان 
عبر تطور شبكات التواصل والمعلوماتية اإلنترنت؛ واالقتصاد المعولم عبر اتفاقية التجارة العالمية كرهنا 
أم أحببنا، وبفعل ذلك نتج عالم متمازج مختلط، وصار من الصعب إغالق أبواب التداخل والتفاعل بين ما 
هو ذاتي داخلي وما هو خارجي وافد؛ وصار ما يسمى بالخصوصية أمر في غاية الصعوبة، خاصة إذا أضفنا 
باالقتداء  أبدا  المغلوب مولع  إلى »أن  ابن خلدون  أشار  للغالب كما  المغلوب  تقليد  يتمثل في  آخر  عامال 
بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده«.. ولذلك يحدث التمازج بين الثقافات، وهي نتيجة 
تبدو حتمية لعالمنا الجديد الذي نعيشه اليوم، ربما اقترابا من عالم بال هويات وخصوصيات إال في حدها 

األدنى.
ما لفت انتباهي لما سبق هو ما أالحظه في أكثر أحاديث الناس

هذه األيام، إذ يتم تتناول أحداث بعيدة عن جغرافيتنا، كالحرب في أوكرانيا وتأثيرها علينا وعلى العالم 
بأسره، وما سببته من نقص في إمدادات الطاقة والطعام، كما ال تخلو أحاديثنا من أحداث عالمية أخرى.

محادثات أميركا وإيران حول البرنامج النووي اإليراني ..أحداث كازاخستان .. تركيا وأزمتها االقتصادية 
رغم بروزها كقوة إقليمية مؤثرة .. انعكاس موقف فرنسا من أفريقيا وأفول نجمها هناك،.. إلخ.

جزر الكوريل اليابانية المحتلة من روسيا .. تايوان ورغبة الصين في عودتها لها .. إلخ.
عجز  بسبب  أم  العولمة  مرحلة  العالم  بدخول  قناعة  من  تأتي  األحاديث  هذه  بأن  متيقنا  لست 

المتحاورين عن وجود حلول لمشاكل الداخل فيلجؤون إلى تناول أحداث الخارج.
الثقة  تلك  بوضوح  أالحظ  ولكني  المستويات  مختلف  وعلى  الحوارية  الجلسات  عديد  بحضور  شرفت 
التي  الكثيرة  المعلومات  وحجم  نقاش  أي  في  المشاركة  األطــراف  تعتقدها  التي  اليقين  حد  الكبيرة 
مصدر  أن  ظني  رغم  عنها،  يتحدثون  التي  الدول  وإمكانات  وتاريخ  بجغرافية  الخاصة  المتحاورين  بحوزة 
معلوماتهم على األغلب من الفضائيات »وأن كثير منها ربما كان منحازا أو مغلوطا«، ولكن الثقة المطلقة 
اآلخر  لدى  فيما  طرف  شكك  وإن   .. صدقيتها  بعدم  احتمال  أي  يفوق  عنده  ما  صدقية  في  متحدث  لكل 
للشد  أخرى  لتعود مرة  تتبعها لحظات هدوء موقتة  والحمية، ثم  التشنج وعلو األصوات  تمر لحظات من 

والجذب وهكذا.
العامة أكبر وأكثر أهمية من معلوماتهم عن أسماء وأماكن حقول  والسؤال هنا، هل تلك المعلومات 
جنوب  واجخرة«  والغريفة  »تمنهنت  عن  معلوماتهم  حجم  وهل  مثال؟،  دخلنا(  )مصدر  الليبية  النفط 
بالدهم، يعادل معلوماتهم عن أوكرانيا !!؟ وماذا عن عدد السكان لدينا بشكل دقيق أو ماذا عن عادات 
أهلنا في القارة المسماة ليبيا هل هو بحجم وكم المعلومات عن البالد األخرى، هذا دون توجيه السؤال 

المهم؛ هل أحاديثنا تشمل »التفكير في البحث عن حلول نواجه بها أوضاعنا السياسية المأزومة؟«.
حدثني يوما أحد األصحاب ساخرا من أن المواطن األميركي ال يعرف أين تقع النرويج أو ما هي عاصمة 
أي  بمصلحته  يتعلق  فيما  إال  يفكر  ال  المواطن  ذلك  أن  الحقيقة  ذلك،  في  العيب  وما  له  فقلت  فنزويال! 
عمله ومستقبله، أما نحن فنعرف حتى أسماء البدالء في أفراد فريق اليوفنتوس ونعرف العواصم والرؤساء 

والحكام لدول آسيا الوسطى.!
العالم أمر محمود ألننا صرنا على يقين بتأثيرها علينا، ولكن وجب االنتباه إلى أن  نعم تناول أحداث 
هناك من لديه كم هائل من المعلومات ولكن عندما يبدأ التعامل معها ذهنيا تأتي مخرجات ال عالقة لها 
بالمنطق؛ نظرا ألن معلوماته تقع تحت تأثير الوسائط اإلعالمية التي استقى منها تلك المعلومات سواء 

فضائيات مأجورة أم جيوش وذباب إلكتروني.

صالح الحاراتي

عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  رئيس  نزل 
دولة  على  ضيفًا  الماضي  اإلثنين  الدبيبة 
فى  متزايدًا  اهتمامًا  تولي  التي  الجزائر 
ضمن  الليبية،  بــاألزمــة  األخــيــرة  اآلونــة 
والدبلوماسية  األمنية  أجهزتها  انهماك 
حكومة  مع  مكثف  أمني  تنسيق  خلق  في 
ــارزًا  ب دورًا  تلعب  ألن  المرشحة  النيجر، 
لقوات  النوعية  النقلة  مالمح  تحديد  في 
تصريحات  وفق  إليها  الفرنسية  البرخان 
الفرنسي  األركان  رئيس  بودكهارد،  تيري 
األســبــوع  مطلع  ــرس  ب فــرانــس  لــوكــالــة 
إذ  للغابون.  زيارته  هامش  علي  الجاري 

صرح تيري قائاًل:
المسألة  حول  سيقررون  )النيجر(  »هم 
منخرطين  نظل  أن  منا  يطلبوا  ان  إمــا 
زيادته،  يريدون  أو  ذاتــه،  المستوى  على 
منوهًا  مختلفة«...  بوسائل  االستمرار  أو 
البرخان  للمقاتالت  الجوي  االنتشار  بزيادة 

التصدي لإلرهاب. في تشاد بقصد 
حسب  للجزائر،  زيارته  في  حمل  الدبيبة 
الطاقة  هما  أساسيين  ملفين  المراقبين، 
»في  بليبيا  االنتخابات  إجراء  عمل  وخطة 
الرجالن  أجــرى  وقد  ممكن«.  وقت  اقــرب 
بهما  يلتحق  أن  قبل  مغلقًا  اجتماعًا 
وضباط  دولة  وزراء  من  المكونان  وفدياما 
الطاقة  فملف  استخبارات.  ورجــال  جيش 
اهتمامًا  أوروبا  تولي  التي  التفاصيل  من 
فمساعي  أوكــرانــيــا،  فــي  الــحــرب  بسبب 
الطاقة  كميات  لتأمين  ــي  األوروب االتحاد 
الجزائرية  سونتراك  مع  عليها  المتفق 
قد  الليبية  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ومع 
قضية  حول  دوليًا  الجزائر  موقف  من  تعزز 
الوقت  فى  الدبيبة،  وتمكن  البوليساريو، 
أمام  ــي  دول دعــم  أكبر  حصد  من  ذاتــه، 
»القوة  فحالة  حفتر.  وحليفه  باشاغا  غريمه 
الوطنية  المؤسسة  أعلنتها  التي  القاهرة« 
وميناء  الفيل  حقل  إغــالق  بسبب  للنفط 
إحدى  تشكل  الماضي،  اإلثنين  الزويتينة 
بالبالد  السلطة  على  الــصــراع  تداعيات 

النهار العائد في ليل  )أيها 
ال تدق الباب .. فالباب جدار

الغبار  كذرات  الوجه  من  بعثر  الذي  القش  إنه 
المثار( القش  إنه 

جعفر الشيخ  حسب 
ويمر  موسمه.  في  االنتصاف  على  العام  يقارب 
وثمانون  خمسة  النيهوم  الصادق  والدة  على 

.1994 عاما. كان رحل العام 
حيث   1937 تــتــوالــى..  حياته  فــي  ــام  واألرقـ
فيه  هطل  عام  ببنغازي  الحشيش  سوق  في  ولد 
ثم  خالله  قاسيا  الشتاء  وكان  انقطاع  بال  المطر 
الشباب  نصف  وكــان  بالخيرات.  الموسم  فاض 
بلظى  يكتوي  الحبشة  براري  في  هناك..  الليبي 
وصنع  المسيح  باسم  الطليان  يقودها  أخرى  حرب 
بعضهم  ويعود  اليتامى  األحباش  ضد  الحضارة 

الحقا مشوه الوجه مقطوع األوصال.
الدنيا.  إلى  النيهوم  قدوم  شهدت  األيام  تلك 
الوالدة  لحظة  الصنهاجي  مبروكة  والدته  ترحل 
حسين  سيدي  في  األولى  طفولته  أعوام  ويقضي 
والسباخ  ــة  واألزق القديمة  البيوت  أخواله.  مع 
عشر  منذ  فيها  الدفن  توقف  التي  والمقبرة 
أيضا  تــربــض  كــانــت   .)1928( مضت  ســنــوات 
الممتدة  القديمة  برينتشي  مقابر  بقايا  على 
للرائي  تبدو  فيما  اآلن(  )السيلس  المفلوقة  إلى 
المجردة.  بالعين  جدا  القريبة  المدينة  أطــراف 
النيهوم  ذهن  في  غالية  حصيلة  بنغازي  ستظل 
أن  دون  الدنيا  به  يطوف  الذي  عالمه  من  وجزءا 

تفارقه على اإلطالق.
سنتين  ومنذ  العالم.  في  الحرب  نهاية   1945
في  البريطانية  العسكرية:  اإلدارات  إلينا  وصلت 
في  القصية  فزان  في  والفرنسية  وطرابلس  برقة 
الثمان  ذو  النيهوم  الطفل  يعود  الصحراء.  جوف 
الحزن  يزحف  وبنغازي  العائلة.  منزل  إلى  سنوات 
الظالم  وشوارعها.  أزقتها  وعبر  جدرانها  فوق 
والخرائب.  الحرب  بعد  ما  آثار  النهار.  طوال  يلفها 
تكون  تكاد  الزيت  وقطرة  اليابسة  الخبز  كسرة 
بالشاقوريا  يعد  الشاي  وكــان  اليومي  الــغــذاء 
يحسب  األحيان  بعض  في  ترف  كله  وذلك  والتمر 
نهار  بين  ــرى.  وأخ أيــام  بين  عليه  يحصل  لمن 
المدارس  قلة  مرير.  ــأس  وي حلم  بين  ولــيــال. 
ليبية  أجياال  الطليان  يترك  لم  والمتعلمين. 
تظل  وليبيا  عليه  المتعارف  بالمعنى  متعلمة 
الجوع  العاتية.  والريح  الكبار  أرجل  تتقاذفها  كرة 
لحظة..  كل  الصعبة  الحياة  وظــروف  والمرض 
من  يقف  الحرب  بعد  ما  جيل  سوى  آخر  شيء  وال 
خالوي  في  والكلمة  الحرف  يتعلم  لكي  العتمة 
الدروب  عبر  طريقه  ويشق  الزوايا  أو  المساجد 

والبركة. باألدعية 
مقدسة  ومؤسسة  ومربيا  معلما  )الفقي(  كان 
تغلق  أو  تفتح  منه  كلمة  اآلخرين.  بين  لوحدها 
النيهوم  وكــان  البسيطة  العقول  أمــام  أمــر  أي 
بالرجل  مر  الذي  الليبي  الجيل  هذا  صفوف  ضمن 
واألجـــراس  المتهالكة  ــدارس  ــم ال المؤسسة. 

الليبية. األزمة  المتورطين في  لدور  ويشير 
هو  بالجزائر  للدبيبة  الثاني  الملف 
الركائز  من  تعد  والتي  االنتخابات،  قضية 
الجزائرية،  الحكومة  بها  تطالب  التي 
شديدة  حماسة  أخيرًا  دبلوماسيتها  وتبدي 
عن  تبون  الرئيس  إعــالن  لــدرجــة  لها، 
»االنتخابات  ألن  لتنظيمها،  بالده  استعداد 
الفوضي  على  للقضاء  األساس  الشرط  هي 
ممارسة  بدل  مجددًا  ليبيا  بناء  ــادة  وإلع
الحرب  لترسيخ  الليبي  الشأن  في  التدخل 
الدبلوماسية  تحرص  ما  حسب  بالنيابة« 
المتعلقة  بياناتها  في  ذكره  على  الجزائرية 
في  الدبيبة  صــرح  وقــد  الليبي.  بالشأن 
تبون  مع  اجتماعه  بعد  الصحفي  مؤتمره 

قائاًل:
إلنهاء  الحكومة  تصور  قدمنا  »لقد 
إلى  بليبيا  واالنتقال  االنتقالية،  المراحل 
الليبيين...  رغبة  وتحقيق  االستقرار  مرحلة 
في  المهم  الجزائري  للدور  أيضًا  وتطرقت 
التعاون  ــادة  زي وبحث  االنتخابات،  دعــم 
مجاالت  فــي  البلدين  بين  االقــتــصــادي 

والغاز«. النفط 
بيانها  فــي  أوضــحــت  الــتــي  فــالــجــزائــر 
الالمشروط  »دعمها  عن  للزيارة  الحكومي 
إقامة  ألجــل  الوطنية  الــوحــدة  لحكومة 
أن  عــلــى  ــشــدد  ت بليبيا«  ــات  ــخــاب ــت االن
لليبيا،  األمــثــل  الحل  هــي  »االنــتــخــابــات 
اإلقليمي  ــا  دورهـ للعب  والســتــعــادتــهــا 
والصحراء«،  الساحل  بمنطقة  المسؤول 
األمني  الفراغ  حالة  مدى  تدرك  فالجزائر 
خلق  وأن  ليبيا،  مع  الحدود  خط  طول  على 
إطالة  شأنه  من  متوازية  انتقالية  مسارات 
من  يزيد  مما  بليبيا  والفوضى  الحرب  أمد 
للجزائر  واألمني  اللوجيستي  العمل  كاهل 
في  الفوضى  فتوابع  الصحراء،  بمنطقة 
التي  الجزائر  الستقرار  زعزعة  تشكل  ليبيا 
بالنيابة*  الحرب  أسلوب  بليبيا  تمارس  ال 

المقايضة**. دبلوماسية  نهج  تتبع  أو 
كسب  ألجل  للجزائر  الدبيبة  زيارة  تأتي 

والمصريون  الليبيون  والمعلمون  الصدئة 
مدرسة  الــمــخــزون.  وحــزمــة  البعيدة  ــالم  واألحـ
تأسست  التي  الجامعة  ثــم  والثانوية  األمــيــر 
التحديث  نحو  بالوطن  للسير  االستقالل  بعد 
في  قبل  من  جامعة  ثمة  تكن  لم  والمعاصرة. 
النيهوم  وتغمر  تنهض  أخــرى  مؤسسات  ليبيا. 
مؤسسة  ــن  ع بــديــال  جيله  ــع  م عــوالــمــهــا  ــي  ف
المدينة.  من  األماكن  كل  في  المنتشرة  الفقي 
وال  الفقي  هذا  الحقة  أعوام  في  النيهوم  سيرفض 
أدواته  من  ويسخر  بعيد  من  يواجهه  به.  يعترف 
الحصيلة  هذه  وسط  النيهوم  ويلوح  وأساليبه. 
الداخل  في  معايشتها  تجربة  بعد  الذكريات  وتلك 
بعيد..  حد  إلــى  الخارج  في  والعزلة  الغربة  ثم 
من  و)وفلتة  مثقفة(  )شخصية  كله  هذا  بعد  يلوح 
يقترب  لكنه  بعيدا  هناك  يعيش  المجتمع(.  فلتات 
الكاتب  أو  المثقف  من  ربما  أكثر  هنا  الواقع  من 
بإحساسه  النيهوم  يظل  الداخل.  في  الموجود 
ولم  يغادرها  لم  ليبيا  في  وكأنه  المبكر  ووعيه 
يرحل عن تخلفها أو نموها ويحاول أن يجد طريقا 
بين  شهير  نقاش  وفي  لآلخرين.  ومعرفته  بفكره 
يناير  في  الهوني  ورشاد  المقهور  كامل  الكاتبين 
والصادق  والقضايا  والبيئة  الفنان  حول   1967
المقهور  على  طغى  غربته..  وسنوات  النيهوم 
الواقع  النيهوم عن  إحساس بالخوف من أن يبتعد 
عزلته  وعبر  بلده  عن  الطويل  غيابه  عبر  الليبي 
مستقبل  فيها  ينبت  التي  األرضية  عن  الكاملة 
الكثير  فيه  المقهور  من  الرأي  هذا  وكان  الوطن. 
بين  يــدور  الــذي  النقاش  ــالل  خ الحقيقة  مــن 
والصدق  واألصالة  الموقف  لهما  ليبيين  عمالقين 
بعد  تفكيره سؤال  في  برز  الهوني  لكن  واالنتماء. 
الذي  الكاتب  أدى  ماذا  الجميل..  النقاش  انتهاء 
على  ويجيب  ؟!  بالدنا  في  القضايا  جميع  يعايش 
وغير  واضح  غير  الليبي  الكاتب  إن  بالقول:  نفسه 
في  مؤثر  وغير  للكاتب  الكامل  بالمفهوم  موجود 
واختلت  مالمحه  ضاعت  القائمة  االتجاهات  مختلف 
الوظيفة واشترك في معركة  موازينه ووقع في فخ 
تتساقط  ناسخة  آلة  إلى  وتحول  واالدخار  الكسب 

أوراق مزيفة! منها 
يفارق  ال  وذهنه  أيضا  النقاش  بعد  يقول  ثم 
الذي  هو  وحده  الواقع  )لعله  النيهوم:  صديقه 
فاالرتباط  عدمه..  من  هنا  الكاتب  وجود  يحدد 
باألحداث  واالحتكاك  الظروف  ومعايشة  بالبيئة 
ذلك  كل  والتعبير..  النقل  أساليب  واستعمال 
استخدام  على  وأصر  نفسه  وجد  لكاتب  ضروري 
تفسد  أن  حياته  ظروف  تستطع  ولم  إمكانياته 
للكاتب  حدث  كما  مفاهيمه  تهلهل  أو  إبداعه 
معبرا  يوما  الصادق  لي  كتب  وحين  بالدنا،  في 
خوف  أعماقي  في  نهض  العودة  في  رغبته  عن 
العظيم  ونبوغه  الــفــذة  موهبته  على  شديد 
بعيد  إنه  يتوقف.  ال  الــذي  المتواصل  وإبداعه 
في  االبتعاد  ولكن  صحيح  هــذا  مجتمعه..  عن 
من  كنوزه  على  للحفاظ  طيبة  وسيلة  ذاته  حد 
الميوعة(.  أصابع  تمزقها  أو  الملل  يفترسها  أن 

صالح  عقيلة  مواجهة  في  له  أكبر  دعــم 
فرنسا  فيه  تسعى  ــت  وق ــي  وف وحــفــتــر، 
مالي،  من  برخان  قوات  سحب  الستكمال 
بالنيجر،  تدريجي  بشكل  انتشارها  وإعادة 
عسكرية  وبتفاهمات  حذر،  انسحاب  »وفق 
رفيع  أمني  وبتنسيق  المالية،  القوات  مع 
اختالف  ــم  رغ ــر«،  ــجــزائ ال مــع  المستوى 
األزمــة  حــول  األخــيــرتــيــن  نظر  وجــهــات 
الماضي،  العام  الدبيبة،  حاول  فقد  الليبية، 
الفرنسية  توتال  بإغراء  باريس  من  التقرب 
الجدل  من  العديد  أثار  للطاقة  بمشروع 
شركة  حصة  في  اعتبر»تفريطًا  إذ  داخليًا 

الليبية. الواحة« 
لباشاغا  الحليف  لحفتر  الداعم  موسكو؛ 
يوم  الجزائر  عن  تغب  لم  الدبيبة،  ضد 
بوتن  أجـــرى  فقد  لــهــا،  الدبيبة  ــارة  زيـ
»للتشاور  تبون  الرئيس  مع  هاتفيًا  اتصااًل 
 ،» ــة...  ــاق ــط ال شــئــون  ــول  ح والتنسيق 
المتداولة  الرسمية  البيانات  بحسب 
الظن  أغــلــب  أن  إال  الــمــاضــي،  اإلثــنــيــن 
بمثابة  كانت  لتبون  بوتين  مكالمة  أن 
الرئاسي  القصر  ألحوال  استطالع  مهاتفة 
الدبيبة،  زيـــارة  هامش  على  الــجــزائــري 
تلعب  أنها  في  شك  ال  اآلن  حتى  فروسيا 
النفط  قطاع  لعرقلة  بالكواليس  دورًا 
لالتحاد  الحال  تعقيد  من  يزيد  بما  الليبي 
للضغط  أطول  وقتًا  ويمنح موسكو  األوربي 
أوكرانيا. ستبقى  الغرب في حربه على  على 
السود  رهينة أليامها  أحوال  ليبيا فال هكذا 

أبنائها. ولمغامرات 
هامش.

الليبية  األزمــة  من  الجزائري  *الموقف 
الدراسات  وحدة  واالستمرارية.  التغير  بين 
ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  السياسية. 

2020 يوليو  السياسات. 
يعطى  أوكرانيا  »غــزو  بورتر.  ــاف  **ج
تحليلية.  دراســة  الجزائر«  بعودة  ــوادر  ب
األدنى.  للشرق  األميركي  المعهد  إصدار 

الجاري. إبريل 

الفهم  فيها كل  بعبارات  ويعرفه  الصادق  ويلخص 
الذين  ليبيا  شباب  أحد  هو  صادق  لتجربته..)إن 
بين  الواقعة  الزمنية  الفترة  على  عيونهم  فتحوا 
ينساها  لن  فترة  وهــي   1955_  1945 عامي 
وكل  النتائج  بكل  اكتظت  ألنها  منهم  ــد  أح
الناتج  االندهاش  وكل  بالجراح  المثخن  الواقع 
الطريق  في  الناتئة  الصخور  وكل  المفاجأة  عن 
به  اتسمت  الذي  والخوف  والضيق  الحيرة  وكل 
كواحد  الصادق  حصيلة  ــام.  األي تلك  خطواتنا 
تتواثب  ضخمة  حصيلة  الفترة..  تلك  شباب  من 
وتحوم  جوانحه  بين  وتضطرم  عينيه  أمــام 
كأديب  وحصيلته  انقطاع  ودون  باستمرار  حوله 
المرات  آالف  وتتضاعف  تتضخم  مثقف  وكاتب 
االستيعاب  على  وقدرته  الخاصة  حساسيته  عبر 
عقالها  من  تنطلق  مغترب  كإنسان  وحصيلته 
يصف  ثم  أعماقه.(  داخل  السحيقة  الكوة  ومن 
حياة  :)أن  وعــي  بكل  أكثر  النيهومية  الحالة 
فرصة  تعطيه  الصادق  يعيشها  التي  الدراسة 
وتمنحه  المتفحصة  الشديدة  للرقابة  عظيمة 
والحب  بالشوق  قلبه  وتمأل  لالختبار،  ثمينا  وقتا 
الطيبين  أفراده  بعض  تحول  الذي  المجتمع  لذلك 
حين  القرش..  معركة  في  أفــذاذ  محاربين  إلى 
القديمة  أسلحتهم  أيديهم  بين  من  انزلقت 
الصفراء  الملهوفة  االرتعاشة  تلك  وبقيت  الجادة 
سباق  في  مكان  أي  من  السرقة  إلى  المشتاقة 

واللصوص(!! األوباش  بقية  مستميت مع 
إلى  يعد  ولــم  طريقه  فــي  النيهوم  ومضى 
الدرجة  في  تجربته  يلخص  كما  يريد  كان  بالده. 
وكيف  أكثر  بحرية  كلماته  يستعمل  كيف  األولى 
أن  وحاول  الضوء  من  إليه  تحتاج  ما  كل  يعطيها 
هذا  وبدى  نفسه  اللغة  تاريخ  إلى  انتباهه  يصرف 
نحو  على  محدودا  قصيرة  فترة  بعد  له  المنهج 
التي  الكلمة  عن  شيء  بكل  يمده  منهج  كان  ما. 
ينفذ  أن  يستطع  لم  ولكنه  عنها  البحث  في  يرغب 
واكتشف  ذاتها  المشكلة  حقيقة  إلى  خاللها  من 
أكاديمي  منهج  إيجاد  على  قادر  غير  زال  ما  أنه 
بالصبر  يتمتع  أن  أيضا  رأى  وقد  قبوله،  يمكن 
ينتظر  ظل  إنه  يقول.  كما  للجحيم(  يذهب  و)أال 
خطوته  إلــى  للمضي  االستعداد  اآلخرين  لــدى 
ما سيقوله  بأن  البداية  منذ  موقفه  وحدد  التالية. 
ثالث  ــالص  إخ بكل  يعني  المقبلة  األيـــام  فــي 
في  الحق  ولكل  أنا(.  تجربتي  )هذه  فقط  كلمات 

أن يقول تجربته على نحو ما.
أو  خطأ  النيهوم  قاله  ما  رغــم  ــك..  ذل ورغــم 
ميالده  ذكرى  في  زالت  فما  تجربته  عبر  صوابا 
وكتابات  لقاءات  علينا  تطل  والثمانين  الخامسة 
الفكرية  الحياة  في  موقعه  وعــن  عنه  تتحدث 
بالتكرار  الدوام  على  مفعمة  المعاصرة..  العربية 
سواه.  دون  يملكها  التي  لتجربته  الفهم  وسوء 
التشويشات  والكتابات  اللقاءات  تلك  في  وتقع 
النيهوم  مأساة  تلك  الــذبــاب.  مثل  والطنين 
والحقد  منه  النيل  على  غيره  يعيش  المحزنة. 

عليه بال توقف!

االنتخابات هي 
الشرط األساس 

للقضاء على الفوضي 
وإلعادة بناء ليبيا 

مجددًا بدل ممارسة 
التدخل في الشأن 

الليبي لترسيخ الحرب 
بالنيابة

كان )الفقي( معلما 
ومؤسسة  ومربيا 
لوحدها  مقدسة 

بني اآلخرين كلمة 
منه تفتح أو تغلق 

أي أمر أمام العقول 
البسيطة

األعيان

نقاش

العامة  القيادة  مُسمى  يمثلون  الذين   »5+5« العسكرية  اللجنة  في  الـ5  بيان  بنود  أحد  تحقق 
لكل  التدريجي  اإلغالق  بالبدء في  تعليمات  إصداره  الليبي، ويشرعنون  الشرق  الجيش في  لميليشيات 
وتسليم  الوطنية  الوحدة  حكومة  إقالة  بهدف  ليبيا،  في  الغاز  وأنابيب  النفطية  والحقول  الموانئ 

الموازية. إلى حكومة مجلس نواب طبرق  السلطة 
البرلمان  يقبع  حيث  طبرق«  »شباب  باسم  العبثية،  كسابقاتها  الراهنة،  النفطية  اإلقفاالت  تسمت 
أعلنوا  الذين  الواحات«  منطقة  و»شباب  النفطي،  الحريقة  ميناء  أغلقوا  الذين  العمل.  عن  العاطل 
»مكونات  عن  ممثلين  نفسها  على  تطلق  مجموعة  قبلهم  الشرقي،  بالجنوب  النفطية  الحقول  قفل 
غرب  جنوب  الشرارة  حقل  من  النفط  وتصدير  إنتاج  إيقاف  أعلنت  الجنوب«،  في  وقبلية  اجتماعية 
والزويتية«  الجنوب،  بـ»أعيان  تسموا  من  كانوا  واألسبق  البالد،  في  المنتجة  الحقول  أكبر  وهو  ليبيا، 
هذه  ظاهرها  يأس،  عالمة  الجرار.  على  والحبٌل  الليبي،  الشرق  في  نفطي  ميناء  بها  يوجد  التي 
مرتزقة  الطولى:  ويده  الجيش  قيادة  في  متمثاًل  الواقع  األمر  مُسمى  وباطنها  الوهمية  المسميات 
ودولية. إقليمية  متشابكة  تغطيًة ألجندات  لليبيا  الوحيد  بالمورد  التالعب  الروسية، وهدفها  »فاغنر« 

مفهوم  تنظيف  نتوخى  فإننا  والمصطلحات،  للمفاهيم  السوسيولوجي  بالضبط  نهتم  كوننا 
الوجه  ملثم  بعضهم  عاطلة،  حرابية  شــراذم  بها  ظهر  التي  الصورة  عبر  االلتباس  من  األعيان 
التزييف  من  والمفاهيم،  األلفاظ  من  كغيرها  األعيان،  بلفظة  حاق  لما  نتعرض  كما  مزرية.  وبهيئات 

وبما يمكن تسميته  ،2011 الشعبية  بالثورة  الساقط  الدكتاتوري  العهد  مند 
انهياره. أعقبت  التي  الشعبية  للثورة  الفوضوية  العشرية  المضادة« في  بـ»الثورة 

بما  وسياسية  اجتماعية  قوة  عن  تعبيرًا  الثاني  العثماني  العهد  في  ليبيا  في  أعيان  لفظة  برزت 
األندلس،  من  ومهجرة  العربية  الجزيرة  من  مهاجرة  قليلة  عائالت  إلى  أصولها  ترجع  الطبقة.  يشبه 
ولقد  ليبيات،  وأمهات  أتراك  آباء  من  المهجنين  الكولوغلية  من  الممتدة  عوائلها  أغلب  وتكونت 
باإلعفاءات  تمتعوا  الذين  القبليين  المشائخ  لفظة  بدل  األعيان  بلقب  نفسها  الشريحة  هذه  ميزت 
وممارستهم  والعقارية،  الفالحية  بملكياتهم  ثروة  أصحاب  ولكونهم   .1892 العام  الضرائب  دفع  من 
واألزهر.  الزيتونة  لكونهم درسوا في جامعي  تعليمًا  األجود  أبناءهم  وأن  وأوروبا  أفريقيا  بين  التجارة 
والياتها  آخر  على  للحفاظ  الثانية  العثمانية  الدولة  والة  من  وجاهًة  األعيان  اكتسب  االعتبارات  لهده 
عملية  في  أساسيين  كحلفاء  األعيان  إلى  فنُظر  المسلمة.  أفريقيا  إلى  وبوابتها  األفريقي  الشمال  في 
فرصة  الجديدة  اإلدارة  في  بدورهم  األعيان  وجد  ولقد  الطرابلسية.  اإليالة  في  المركزية  اإلدارة  بناء 
بيروقراطية  في  مواقعهم  بحكم  اكتسبوها  التي  واالقتصادية  االجتماعية  المصالح  على  للمحافظة 
الساللة  حكم  خلفت  والتي  إسطنبول،  في  الخالفة  مقر  من  الثانية  للمرة  مركزيًا  المحكومة  اإليالة 

القرمانلية. باسم  المليّبة  االنكشارية  األصول  ذات 
النسق  باستمرارية  وتونس،  المغرب  في  حدث  كما  الحماية،  بصيغة  الفرنسي  االستعمار  سمح 
مصطلح  في   Max Weber فيبر  ماكس  نمّطه  الذي  السابقة  الحاكمة  للساللة  الباتريمونيالي 
حكم  على  القضاء  تم  ليبيا  في  بينما   ،patrimonial state الباتريمونيالية  الدولة  أو  السلطة 
للباب  مباشرة  تابعة  إيالة  الثانية  للمرة  »ليبيا«  الغرب  طرابلس  بصيرورة  القرمانلية  الساللة 
»األعيان«  مكون  بالوظيفة  احتوت  التي  البيروقراطية  ضمنيًا  تفسخت  حيث  اسطنبول،  في  العالي 
أحل  فقد  وساللته.  الحاكم  لشخص  والموالين  المجتمع،  عن  المنفصلين  المجتمعية  الوجاهة  ذوي 
األولى  الجهادية  المواجهة  اضطرته  وقد  المباشرة،  االستعمارية  إدارته  بدلهم  اإليطالى  االستعمار 
لمكون  المجال  أفسح  الدي  األمر  المحلية،  أمورهم  به  يتدبرون  أساسيًا  قانونًا  لألهالي  يرتضي  أن 
السابقة  العثمانية  اإلدارة  في  للعمل  مؤهلين  كانوا  الذين  أبنائهم  في  ممثاًل  يستمر  ألن  األعيان 
وأئمة  والكتاتيب  المدارس  في  ومعلمين  الشرعية  المحاكم  في  وإداريين  وقضاة  إفتاء  كعلماء 

مساجد. وشيوخ 
والفاشستية  الليبرالية  حقبتيه  في  اإليطالي  االستعمار  مع  القبائل  مشائخ  كما  األعيان  تعاطى  لقد 
غريان،  في  وكعبار  الغربي،  الجبل  في  الباروني  كعائالت  الممانعون  واالمتثالية.  المُمانعة  بثنائية 
التنكيل بهم ونفيهم،  بنغازي تم  والكيخيا في  الغربية، والسويحلي في مصراتة،  الزاوية  وفرحات في 
غريان،  في  وبورخيص  الغربية  الزاوية  في  واآلبشات  طرابلس  في  والمنتصر  كالقرمانلي  والممتثلون 
بين  وسطاء  مواقعهم  في  ظلوا  درنة  في  والحصادي  بنغازي  في  والقريتلي  زوارة،  في  شعبان  وبن 

واألهالي. االستعمارية  اإلدارة 
ممانعة  المجتمعية  والوجاهات  واألعيان  القبلية  المشيخة  مكونات  على  حافظ  الملكي  العهد 
المجندين  من  »بانداته«  وقــادوا  المستعمر  مع  تواطئوا  الذين  مع  حتى  تسامح  بل  وممتثلة، 
مجلس  في  العضوية  منحة  كثيرهم  على  أسبغ  بل  األخيرة.  الجهادية  البؤر  على  للقضاء  الليبيين 
قبل  مدّققة من  توصيفات  ترافقه  لم  البشري  المعاش  على  ريعي طارئ  كعامل  النفط  بروز  الشيوخ. 
الغرب.  جامعات  في  تأهليهم  بعد  يكملوا  لم  وجُّلهم  واالجتماع  السياسة  في  الليبيين  المختصين 
مفهوم  إن  بل  دقيق،  تفسير  دون  كـ»األعيان«  السابقة  المجتمعية  المفاهيم  بعض  استمرت  ولهذا 
السياسية  الثقافة  قاموس  إلى  ضمه  بسرعة  تم  محدد«  غير  »جامع  مصطلح  إلى  تحول  األعيان 
تسليط  األقل  على  أو  المحلية.  النُخب  وضعيات  على  طرأت  التي  المتغيرات  لسبر  وقت  أخذ  دون 
استمدوا  الذين  االجتماعيين  األعيان  بين  التمييز،  بخلق  التاريخي  تعقيده  حول  المفاهيمي  الضوء 
في  اشتغلوا  ممن  والممثلين  التقليدية،  األصول  ذات  العائالت  إلى  انتمائهم  من  مشروعيتهم 
ومدراء  الشركات،  ومدراء  العقاريين،  كـ»المالك  الدولة  بيروقراطية  في  وظائف  أوتقلدوا  حرة،  مهن 
الذين  األعمال  رجال  شريحة  من  باالقتصاديين  تسميتهم  تمكن  ممن  الجُدد  واألعيان  المصارف« 

النفط األجنبية. المقاولة والنقل مع شركات  امتيازات  أثروا من 
من  جُلهم  وكان  الصغيرة  الرتب  ذوو  الجيش  ضباط  قاده  الذي   1969 سبتمبر  بانقالب 
المدن، وحتى بعض الضباط تنكروا  أبناء  الواحدة من  اليد  الريفيين والبدو وعدد ال يتعدى أصبع 
وبعضهم  السجون،  في  ببعضهم  رمي  بل  والوجهاء،  واألعيان  المشائخ  من  وأقربائهم  آلبائهم 
تعرضوا  الملكي،  العهد  في  مناصب  وتقلدوا  والنواب  الشيوخ  مجلسي  عضويات  تبوأوا  من 
في  الدكتاتوري  النظام  رأس  تمادى  بل  الشعب.  بمحكمة  سميت  ما  في  والتشهير  للمحاكمة 
أدوارًا  بهم  واستبدل  والمصادرات،  بالتأميمات  المالية  مصالحهم  وضرب  وتهميشهم  إهانتهم 
المدني  التنظيم  بعناصر  سموا  ومن  باألحرار  سموا  ممن  الجيش  ضباط  اجتماعية  ووظائف 
ما  المتأخرة  الحقبة  في  منهم  وااله  من  أدمج  بل  الثورية.  اللجان  وأعضاء  والرفاق  لالنقالب، 
الهياكل  هده  انتهاء  واقع  أثبت  والذي  االجتماعية،  بالفعاليات  شكليًا  أسماه  ما  في  االنهيار  قبل 
أية  الدكتاتور  بهم  استنجد  ممن  لبعضهم  تكن  لم   ،2011 الشعبية  الثورة  في  أنه  المجتمعية 
به  ومثلوا  وقتلوه  فأسقطوه  وقبائلهم.  مناطقهم  أبناء  من  نظامه  على  ثاروا  من  ثني  في  فعالية 
يظهر  وكما  ميتًا  دكتاتورًا  الليبيين  عن  بدائية  صورة  للعالم  أعطى  دموي  مشهد  في  تمثيل  شرّ 

اليوم شعبًا يموت حيًا بعده.
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الديمقراطية حني تكره

الكائنات  والعين لدى  الطبيعة من حولنا وفي حياتنا، سريانا صميما وفاعال،  األلوان، في  تسري 
نراه.  ال  له  لون  ال  فما  واللون،  النور  نتاج  هي  إنما  طبعا،  اإلنسان  ضمنها  ومن  جميعها،  الحية 
مالبسنا  ألوان  باختيار  نهتم  لذا  حولنا؛  بما  وعالقتنا  الجمالية  ذائقتنا  يشكل  ما  هي  واأللوان 
يتسم  نفسياتنا  على  انعكاس  لأللوان  يكون  حيث  بيوتنا،  وطالء  وأثاثنا  الخاصة  ومقتنياتنا 

باالنسجام واالرتياح.
أنا أميل إلى األلوان الفاتحة. وفي فترة من شبابي كان اللون البرتقالي اللون األثير لديَّ فوق 
يتعلق  ما  كل  اإلمكان،  قدر  »ُأبَرْقُِل«،  صرت  تقريبا،  اإلعدادية  المرحلة  نهايات  »فمنذ  العادة، 
البرتقالي«*.  أو الرجل  بي من مالبس ومقتنيات، حتى صار أصدقائي يطلقون عليَّ »البرتقالي 
الوصف فهو  بأنه عميق ومسالم ومحايد. وأيا كان غموض هذا  البرتقالي عندي  اللون  ويتصف 
يعبر عن إحساسي الفعلي به. وتبدأ قصة لي عنوانها »تلوين« كتبت بداية سنة 1976 بالجملة 

التالية: »يقبع البحر، بلونه البرتقالي، عميقا محايدا مسالما متلهيا مع نفسه«*.
في ما يلي سأورد ما يقال عن رمزية هذا اللون وداللته على طبيعة الشخصية المحبذة له.

اللونين  مزج  من  وقوامه  ألواني.  سيد  طويلة،  لفترة  البرتقالي،  اللون  كان  أسلفت،  مثلما 
ما  الطاقة،  عن  األحمر  اللون  ويعبر  والسعادة،  للفرح  األصفر  اللون  يرمز  حيث  واألحمر.  األصفر 
يجعله لونا مميزا يتوفر على مروحة من معاني ومشاعر البهجة والدفء، وهو ينتشر في الطبيعة 
لون  وهو  األخاذ،  والشروق  الغروب  لون  أنه  كما  الخضروات،  بعض  خالل  من  واسع  نحو  على 
فاكهة البرتقال الشهية. وقد ظهرت التسمية سنة 1512م نسبة إلى لون فاكهة البرتقال، بعد 
أن حمل الرحالة البرتغاليون البرتقال من الهند إلى أوروبا. وتسمية البرتقال في العربية آتية من 

اسم البرتغال، ألن البرتغاليين هم الذين جلبوه معهم إلى مناطق الخليج العربي.
والعنفوان  المرح واالبتهاج  إلى  بأنهم أشخاص يميلون  البرتقالي  اللون  الذين يحبون  يتميز 
والتغيير ولفت االنتباه. كما يتميزون بالتمسك بالوضوح والصراحة واالعتداد بالنفس، ألن اللون 

البرتقالي يتميز بالسطوع. يرمز، أيضا، للخريف وبداية الشتاء، ومن هنا يثير بعض الشجن.
الككلي  القاسم  أبو  عمر  في:  ومكابداته«  البرتقال  »مباهج  الككلي:  القاسم  أبو  عمر  انظر   *

»أشتات الذات: سرديات العمر«. دار الرواد، طرابلس- ليبيا، 2021. ص 44.

ال  شعري  واصفرار  بشرتي  أن  صحيح  أصيل!  فزاني  أنا  نسيتموني.  ولكنكم  منكم،  أنا 
أن  لي  فاألفضل  كذلك،  خلقت  كيف  أما  وحقيقة،  بحق  فزاني  ولكنني  بذلك،  يوحيان 

أقول: »ال أعلم!«.
ألن  ــدًا؛  أب أنسهم  ولم  نسوني،  ولكنهم  وشبابي  طفولتي  أصدقاء  يعرفني  كان 
ذكراهم ظلت كجمرة تحت رماد تنور أمي، قد تلسعك إن عبثت بالرماد، وقد تعينكم إن 

أردت أن تشعل ناره من جديد. فأنا ما زلت: )هو أنا(!
أشمها،  وظللت  منه،  حصتي  من  فتات  سوى  منكم  أسرق  ولم  مرغمًا،  بالدي  تركت 
فوق  عامًا   51 منذ  سويًا  ليلة،  كل   ، ننام  حتى  وتهدهدني  وأهدهدها،  وأمسدها 
باجتهاد  تسعون  أنكم  إلى  اآلن،  حتى  تنتبهوا،  فلم  أنتم  أما  أفقدكم،  لم  أنا  السحاب. 
رفاق  يا  أنتم  عجيبون  لديكم!  ما  أفضل  أنه  إلى  تنتبهوا  أن  دون  ومن  فقدانه،  نحو 
من  أختفي  أن  تعمدت  أنني  صحيح  تمامًا.  نسيتموني  كيف  صباي،  من  وجزء  طفولتي 

ذاكرتكم، ولكن األمر بدا كما لو أنكم، أيضًا، تسعون لذلك.
أنه يعيش فيكم، وأنكم  إلى  أنكم لم تنتبهوا  سرقتُ منكم أفضل وأثمن ما لديكم، والعار 
الوقت،  طوال  قلبي،  في  وحملته  به،  واستفردت  سرقته  أنا  فيه!.  تعيشون  أنكم  تعتقدون 
الحياة  منكم  يستحق  الذي  وهو  حقه،  تعطوه  لم  إنكم  له  قلت  منكم؟  لماذا سرقته  له  وعللت 
ويسرق  ويدمر  ينهب  أنه سوف  يعلم  أجله!  تعيشوا من  لم  ما  يعيش  لن  أنه  يعلم  وهو  كلها، 
فحياتنا  البعض،  بعضنا  على  نخشى  أصحابًا  ظللنا  وقناعتي  ولقناعته  أطالل،  مجرد  ويترك 

تكافل حقيقي، ألننا نعي جيدًا أنه ال يعيش بدوني وأنا ال أعيش أبدًا بدونه!.
ولم  جرائدهم  عبر  ذلك  وقالوا  رمل(  )صندوق  مجرد  منكم  لكثيرين  بالنسبة  ليبيا  كانت 
متبسمين:  وقالوا  الرأي،  هذا  نشرت  التي  بالصحفية  لوحوا  منكم،  كثيرون  بل  تعترضوا، 
ذهبية  بدنانير  ممتلئ  هذا  الرمل  صندوق  ولكن  حــق..«.  عنده  العظيم،  العلي  »باهلل 
بما  احتفظ  وبعضكم  دنانيره،  في  زهد  ولكنه  لذلك،  انتبه  بعضكم  وثراء.  وماء  حقيقية، 
بدفء  مستمتعًا  فوقها  يستلقي  بمن  مأخوذًا  األوربية،  الشواطئ  رمال  وفضل  لنفسه،  وجد 

الكادحون يجاهدون في سبيل كفاف يومهم! الباردة، فيما ظل  شمسها، ومشروباتها 
والمحبة، وطرت  العشق  جناح  عليها  كبيرة من وطنكم وطويت  أنا سرقت قطعة  نعم، 
هذه  وسط  دافئ  صغير  كوخ  في  هناك،  البقاء  وقررت  الجليد،  صحاري  نحو  بعيدًا  بها 
وفهم  وطنه،  على  ويتعالى  يهين  لمن  منفى  كانت  التي  الممتدة،  الشاسعة  الصحراء 
أكان  الوطن جميل سواء  أن  النهاية  في  تعلموا  ولكنهم  كثيرًا،  وتأذوا  الدرس  المنفيون 

حارقًا كرمال وادي الناموس، أو كصحراء من ثلج رهيبة كصحاري سيبريا!
فماذا حدث؟

الدراسية،  البعثات  مصلحة  موظفي  عنق  ورباطات  السواحل  خفر  على  تحايلت 
ما يحمله جرابي من ذكريات، وطرت نحو مشارف سيبيريا،  أن جمعت  وانطلقت من بعد 
والمال،  السالح  على  والدها  سلطة  نحو  وقادتني  الشمعة.  كذوبة  فتاة  على  وعثرت 
هناك  دراستي،  مواصاًل  الدراسية،  بعثتي  وتركت  ومساربها،  أسرارها،  تعلمت  ما  وسريعًا 
)البمب  أجل  من  إليها  يحجون  الذين  أولئك  مع  صهري  الجتماعات  الخليفة،  الغرف  في 
ولغتي،  بلغتهم  بينهم  فيما  يقولونه،  ما  عبر سماعاته،  الحال،  في  إليه  ناقاًل  والرصاص(، 

بهم! اجتماعه  أثناء 
صافحوني،  بل  سبها،  مدرسة  في  االبتدائية،  دراستي  سنوات  رفاق  من  بعضًا  ورأيت 
الرغم من  على  إليَّ،  ينتبهوا  أن  أيضًا من دون  ولغة صهري  اإلنجليزية،  باللغة  وحيوني 
اليومي  اصطفافنا  بعد  من  االبتدائية،  مدرستنا  فصول  في  الصفيح  مقاعد  تقاسمنا  أننا 
ياقات  من  والقمل  البق  تساقط  من  نتندر  فيما  تى«،  دي  بالـ»دي  الرش  حمام  أمام 
النقطة  مساعدات  قمح  أشولة  من  ُفصلت  بيضاء،  ما  يومًا  كانت  التي  الطويلة،  قمصاننا 

األميركية. الرابعة 
كثيرون  يتملقهم  الذين  الكبار،  الجليد  صحاري  رجــال  كأحد  حياتي،  واستمرت 
الذي  والثراء  والنفط  الرمال  صحاري  فوق  تعيش  وعربية،  مسلمة  دول  من  معظمهم 

قبل كل شيء. ينفقونة الستمرار سلطتهم 
األوفياء.  الشرفاء  الوطن  رجال  وأحد  لواحتنا،  الفعلي  الحاكم  النزيه  البي  ابن  قابلتُ 
كان  الذي  وهو  منه،  بسخرية  مستهترًا  البي،  ابن  على  تطاول  كان  آخر،  تلميذًا  وقابلت 
ببالغة  وألقى  أن وقف  إال  ورقيًا، فما كان منه  وأكثرهم دماثة  التالميد وأشطرهم  أفضل 
ما  وسريعًا  بحفطها،  سبقنا  ولكنه  السابقين،  اليومين  في  معًا  درسناها  قد  كنا  قصيدة 
مكانته  وارتفعت  به.  الفصل  أستاذ  وإشادة  إلقائه  حسن  بسبب  حفظناها  ثم   ، أحببناها 
يُحرج.  عندما  عنه  نعرفها  نفسية  كحالة  عليه،  تطاول  من  عيني  ترمش  زاد  فيما  لدينا، 

ما زلت أذكر بعض أبياتها، وهو ذاك الذي استهله الفرزدق لجرير بقوله :
»إن الذي سمك السماء بنى لنا **** بيتًا دعائمه أعز وأطول

بيتًا بناه لنا المليك وما بنى **** حكم السماء فإنه ال ينقل«.
لنا في سرعة حفظها: إلقائه وكانت سببًا  واستمر بحسن 
»إنا لنضرب رأس كل قبيلةٍ... وأبوك خلف أتانه يتقمل

وشغلت عن حسب الكرام وما بنوا... إن اللئيم عن المكارم يشغل
إن التي فقئت بها أبصاركم... وهي التي دمغت أباك الفيصل«.

لي  وخيل  القصيدة،  ألقى  من  غربتي،  بعد  من  االثنين  قابلت  أنني  العجيبة  المفارقة 
تزيد،  أو  عامًا،  ثالثين  طوال  تتغير  لم  المثقفة  الخلوقة  الودودة،  األولى  شخصيته  أن 
وكان  عامًا،  خمسين  حوالي  بعد  من  قابتله  فلقد  الثاني  أما  القصيدة،  تلك  يوم  منذ 
يتوقف  ولم  بالده،  أصبح من حكام  الرغم من كونه  على  كان  المصطنع ظل كما  تعاليه 

أبدًا. عينيه  ترمش 
سوف أحدثكم وباختصار ومن دون ملل عما حدث، وال أسعى من وراء ذلك سوى إلى 
لسيرة  ودقيقية  صعبة  لمرحلة  حقيقي  لتوثيق  نحتاجه  ما  حقًا  فهو  والتذكير،  التذكر، 
السماء  إلى  سنرحل  وعندها  تمامَا،  نفقده  أو  وطننا  نستعيد  أن  إما  خاللها  فمن  بالدنا، 

متحسرين!
ويا للحسرة، عندما تقابل الخالق من بعد أن فقدت أبرك وأروع عطاياه وهو الوطن.

ينفقذ  ما  فقط  هي  صحوة  على  تساعدكم  فقد  وتجربتي،  حكاياتي  عن  أحدثكم  سوف 
بالدكم.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

ديارهم،  المُهجرون من  احتشد  أوكرانيا،  مع  بولندا  عند حدود 
ومن جامعاتهم وأعمالهم، حيث وقف البوليس البولندي، ليفرز 
األغنام البيضاء عن السوداء، وقبل هذا الفرز، كان نفس البوليس 
يغلق الحدود، في وجه مهجرين، جلبوا إلى الحدود مع بيالروسيا. 
هذا الفرز تطاير شرره عبر الميديا فحسب، وحتى ذلك كان على 
لألمم  العام  األمين  غوتيريس  يقلق  لم  ومثاًل  األخبار،  هامش 
عين  نصب  كان  األوكرانيين،  المهجرين  تدفق  لكن  المتحدة. 

األمين العام، وكل األمم المتحدة.
وهذا األمر، يالحظه غير المهتم بشأن الهجرة والتهجير، لكن 
قد ال يالحظ حتى المهتم، أن مسألة خروج البشر عن أوطانهم، 
ليست بدافع ذاتي، أي هجرة رغبوية، بل الحق أنها حالة تهجير 
بالغصب والقوة. هذا في دول مثل سوريا وأوكرانيا، من غاصب 
من  المُهجر  فيما  بوتين،  وزعيمه  الروسي  االتحاد  هو  مشترك 
العراق وأفغانستان، غاصبهم الواليات المتحدة وزعيمها الحالي 

بايدن، لكن أي الزعيمين لن يعترف بذلك.
ذكرنا،  كما  الــدول  في  السالح،  بقوة  مهجرون  هناك  إذًا، 
على  وهم  األوزون،  بقوة  مهجرون  آخرون  هناك  بالمقابل  لكن 
يقابله  التهجير  الحالتين،  في  لكن  أفريقيا.  قارة  الخصوص من 
العجوز«،  بـ»القارة  أوروبا  نُعتت  أن  خلفيته  ما،  أوروبي  صراع 
طرفًا  جعلت  حقيقة  بل  أدبي،  مجاز  مسألة  ليس  النعت،  وذاك 
الثانية،  الكبرى  الحرب األوروبية  أوروبيًا، يستعيد مرحلة ما بعد 
ما  عبر  أوروبــا،  في  اإلعمار  بإعادة  المتحدة،  الواليات  قيام  عند 
عرف بـ»مشروع مارشال«، ما كان احتياجه شديدًا، إلى أيدٍ عاملة 
شابة، التي تم طحنها وإفناؤها في تلكم الحرب. هكذا اضطرت 

أوروبا ما بعد الحرب، إلى فتح الحدود، فممارسة اإلغواء لشباب 
مستعمراتها وغيرها، من تدفقوا للعمل وإعمار أوروبا، في ألمانيا 
من  فرنسا  في  أغلبهم  فيما  تركيا،  من  المهجرون  كان  مثاًل 

المغرب العربي.
هذا  شابة،  لعمالة  ملحة  بحاجة  العجوز،  القارة  ثانية  مرة 
وقيل  أوروبا.  أغلب  في  والحزبي  السياسي  الصراع  أجج  االحتياج 
إن ذا الصراع وراء حالة انتشار الرؤية اليمينية المتطرفة، ما ُلبها 
حربية  روح  ثم  األبيض،  غير  خاصة  لآلخر  وُكره  قومي،  تعصب 
األوروبية  الحرب  في  مشاهدته،  يمكن  الساعة  في  ما  عدوانية. 
فرنسا،  انتخابات  في  الحرة  المصارعة  أو  األوكرانية،   - الروسية 

بين وسط اليمين ماكرون، وأقصى اليمين السيدة لوبن.
وفي هذه اللحظة االستثنائية، تفاقم جنون الهجرة في القارة 
وشح  االقتصادية  لقوتها  بالضرورة  جاذبة  قارة  هي  ما  المركز، 
شبابها، كما توكد كل المقاربات، فتشير كل المعطيات، إلى أن 
جذب،  عملية  حاصل  أيضًا  هو  حروب،  حاصل  هو  كما  التهجير 
العملية المسكوت عنها، بسبب من األسباب: أنها دافع من دفوع 
االنقسام السسيوسياسي في أوروبا، وحتى الواليات المتحدة، ما 

هي الوجه اآلخر لقارة أوروبا.
أما الوجه اآلخر للتهجير، فهو الحاصل من الدول التي تنعت 
نزفًا  يمثل  ما  أبنائها،  هجرة  على  مغصوبة  ما هي  بـ»النامية«، 
الفاعلة والضئيلة. هكذا هناك مسألة  البشرية  حادًا، إلمكاناتها 
مستبعدة من النقاش، أو تسليط عليها في غير المراكز البحثية، 
أن من يهاجر غصبًا أو برغبته، البد أن يكون من الفئة القوية: 
أو  بينهم  الفرد  يجمع  أن  أو  الجسدية،  أو  العقلية  أو  المالية 

اثنين منهم. فال يستطيع الهجرة من ال يملك ذلك، وهكذا يتم 
استنزاف بالد المهجر، كما يتم زيادة دماء الدولة المهجر إليها.

أما دول العبور، فإن المهجرين حين يمرون بها بردًا وسالمًا، 
يمنحونها قوة شرائية، وحتى سياسية، كما متاجرة إردوغان بقوة 
وقد  اليونان.  الجارة  مع  حربه  في  خاصة  أوروبا،  مع  المهاجرين 
يمنحونها رأسمااًل مهربًا، كما حصل من قبل العراقيين، الذين 
نزحوا إلى األردن، لكن أيضًا قد يفاقمون أوضاع البالد مثل لبنان 

وليبيا.
إن الهجرة حقيقة بشرية، تحدث منذ ظهور ما قبل اإلنسان 
الحالي، وتحدث كلما ساء وضع اإلقامة، أو توفر مكان آخر مغوي 
بالهجرة إليه. وفي تاريخ البشرية، هناك حادث مفارق في مسألة 
هذا  واللجوء،  الهجرة  مبدأ  على  قام  ودينًا  حضارة  أن  الهجرة، 
ألف  من  أكثر  منذ  بالهجرة  أتباعه  يؤرخ  ما  اإلسالم،  هو  الدين 
وأربعمئة سنة. وتقريبًا ذلك ما حدث، مع كل األديان والحضارات، 
الواليات  الثانية،  الكبرى  الحرب  منذ  األقــوى،  الدولة  أن  حتى 
لجنون  مبرر  من  ليس  عليه  المهاجرين.  دولة  هي  المتحدة، 

الهجرة، المصابة به الواليات المتحدة وأوروبا.
من  ينبثق  ما  األرض،  سهوب  في  يرتع  الجنون،  أن  الحقيقة 
مركزها الحالي، أوروبا، ومع غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، إال ثغاء 
جنون  جانب  إلى  األوروبية  الحرب  أظهرت  فقد  األرض،  حمالن 
أن  خاصة  الميديا،  جنون  النفط،  جنون  القمح،  جنون  التهجير، 
المرادف لجنون هتلر،  الروسي،  الحربة جنون بوتين الدب  رأس 
لكن ليس في الزمان وال المكان، وعلى ذلك فالعالم في ساعة 

جنون، لكنه لم يبدأ الساعة.

العنف  أو  الحروب،  األخالقية  والفلسفة  السياسية  األدبيات  تربط 
عمومًا، بالكراهية. غير أنه في األثناء تُطرح أسئلة من قبيل: هل 
العنف مرتبط ضرورة بالكراهية؟ وهل ثمة كراهية ال يكون العنف 
لكلمة  والقانوني  الحديث  االستخدام  يرتبط  وكيف  لها؟  مصاحبًا 

»كراهية« بالتاريخ األطول واألوسع لمفهوم الكراهية كشعور؟.
والسياسة،  )الكراهية،  كتاب  قــراءة  في  شرعت  أن  صــادف 
أو  أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  نذور  بداية  مع  والقانون(* 
باألحرى، حرب الناتو على روسيا عبر أوكرانيا، وكانت هذه الحرب 
تحليالت  من  الكثير  تعزز  غزير  إعالمي  ضخ  من  حولها  يدور  وما 
ألصبحت  الحرب  هذه  قبل  الكتاب  ُألف  لو  وربما  الكتاب،  هذا 
بمفهوم  يتعلق  فيما  األمثلة، خصوصًا  له في ضرب  مادة دسمة 

الكراهية المتضمنة في خطاب الديمقراطية الليبرالية الحديثة.
المكروه« في  )كراهات ديمقراطية؟: صناعة »العدو  في فصل 
العنف  بأن  ثورب،  ميكل  كاتبه،  يجادل  الليبرالية(  الديمقراطية 
مكماًل  جــزءًا  سائد  بشكل  »يعدّ  الحديثة  قبل  أوروبــا  في  كان 
يعد  فهو  اليوم  منه  شيوعًا  أكثر  العنف  وكان  اليومية.  للحياة 
»المجيء  باستثناء  ربما  شيء،  ال  الحياة.  من  منه  مناص  ال  جزءًا 
وحضوره.  العنف  استمرارية  يغير  أن  يمكنه  ]للمسيح[،  الثاني« 
وجزءًا  قــدرًا،  كان  لقد  تفسير.  إلى  حاجة  في  العنف  يكن  ولم 
الحداثة  الحداثة،  يد  على  هذا  تغير  وقد  البشري.  للظرف  مكماًل 
إشكاليًا،  يصبح  العنف  بدأ  الحداثة  في  أساسًا.  الديمقراطية 
بل  الحياة  ظروف  من  ظرفًا  يُعد  يعد  لم  ألنه  فاضحًا،  عماًل  بل 
أصبح نتيجة ما تقوم به مؤسسات. لقد أصبح العنف غير ضروري 
إلى  البشرية  السيطرة  نطاق  خارج  كونه  من  وانتقل  وهمجيًا، 

ظاهرة بشرية تمامًا«.
ابتكارات  ضمن  الكراهية  تجريم  يضع  أن  هنا  ثورب  يحاول 
فرص  تعزز  خطابات  من  صاحبها  وما  القيمية،  الحداثة  منظومة 
تبدالت  ومــن  اإلنــســان،  بحقوق  تتعلق  مواثيق  ومــن  السالم 
غير  العصري،  اإلنسان  تناسب  التي  القيم  لمنظومات  جذرية 
في  القدم  منذ  فلسفيًا  عندها  التوقف  تم  كشعور  )الكراهية(  أن 
أخرى  إنسانية  وسلوكيات  بمشاعر  مقارنة  لمفهمتها  محاولة 

قريبة منها.
والعداوة  الكراهية  بين  )الخطابة(  في  أرسطو  قارن  »حين 
قاموا  بعينهم  أناس  الغضب موجه ضد  أن  الغضب، الحظ  وبين 
واألشخاص،  السبب،  حيث  من  محدد  الغضب  بعينها.  بأفعال 
بجماعات،  تتعلق  فهي  تجريدًا،  أكثر  الكراهية  أن  غير  والزمن. 
بل  اإلساءة،  تُنسى  حين  تتالشى  ال  وهي  بزمن،  مقيدة  وليست 
أن  لم يسبق  المرء وتحركه.... قد تكره شخصًا  تتحكم في  تظل 

نفسها  هي  مكروهة  جماعة  في  المزعومة  عضويته  ألن  قابلته 
بل  تكون(،  ما  لكونك  )أكرهك  هو  فحسب  األمــر  ليس  تحدٍ. 
تعبير  حد  على  أو  أكون(؛  أن  أستطيع  ال  تكون،  دمت  )ما  أيضًا 
في  يتنفس  أن  »َكــرْبٌ  يكره  لمن  بالنسبة  كيركغورد،  سيرين 
أن  فكرة  من  يخشى  إنه  يكره.  من  فيه  يتنفس  الــذي  العالم 
لوجودي.  عائق  المكروه  اآلخر  معًا«.  تضمهما  سوف  األبدية 
فيما  باآلخر،  الضرر  إلحاق  في  ترغب  الغضب  في  أنك  حين  وفي 
من  تدميره«.  في  ترغب  الكراهية  في  فإنك  أرسطو،  يقول 
باإلمكان  هل  اختصاره،  أستطع  لم  الذي  االقتباس  هذا  خالل 
)الغضب(  دائرة  في  تقع  أوكرانيا  على  روسيا  حرب  أن  نزعم  أن 
وأفكار  الروسية،  اإلعــالم  وسائل  خطاب  في  جليًا  يظهر  الذي 
أحاديثه، حيال ما يقوم  السياسيين، وبوتين نفسه في  المحللين 
له  يتعرض  وبما  حــدوده،  على  استفزازت  من  الكاره  الجار  به 
صراحة  عنها  يُعبر  كراهية  من  أوكرانيا  داخل  الروسي  المكون 
األوكراني  الجيش  قصف  وفي  تباعًا،  تُسنُّ  التي  القوانين  في 
8 سنوات.  منذ  بالروسية  الناطق  دونباس  إقليم  على  المتواصل 
السياسية  مؤسساته  بكل  العقابية  الغرب  فعل  ردة  بينما 
قلب  في  تقع  والثقافية،  والرياضية  واالقتصادية  والعسكرية 
األذى  إلحاق  مجرد  أو  الحرب  إليقاف  تسعى  ال  التي  )الكراهية( 
)ال يستطيع  تقريبًا  اآلخر  الطرف  تدميرها ألن  إلى  ولكن  بروسيا، 
كل  تقريبًا  روسيا.  فيه  تتنفس  الذي  العالم  هذا  في  يتنفس  أن 
اآلن  تمارس  بالعربية،  الناطقة  معظم  فيها  بما  اإلعالم  وسائل 
أن  دون  برمته  الروسي  العنصر  تجاه  علنًا  الكراهية  على  الحث 
الرياضيين  العقوبات  تطال  لدرجة  شيئًا،  كينونته  من  تستثني 
واستراحات  يخوت  وحتى  الروسي  األدبي  والتراث  والموسيقيين 

المواطنين الروس واستثماراتهم في أوروبا.
أتابع إال قناة اآلر تي الروسية، التي ال  وهذا ما يجعلني اآلن ال 
على  تؤكد  فهي  الحدة،  بهذه  للكراهية  صريحًا  خطابًا  فيها  أجد 
حربها  في  وتركز  الشعبين،  بين  والثقافي  الحضاري  التشابك 
اإلعالمية على الجماعات النازية التي ال تخفي هويتها، بما تشكله 
من خطر ليس على روسيا فقط ولكن على فكرة العالم الجديدة 
النازية  على  القضاء  بعد  تُرسى  أن  المفترض  من  كان  التي 
منظمة  تأسيس  وميثاق  الثانية،  العالمية  الحرب  إبان  والفاشية 
الجديد  العالم  هذا  لنمذجة  األساس  في  يسعى  المتحدة  األمم 
دون حروب فتاكة، لكن سرعان ما سرقت المنظمة من هذا الحلم، 
في  أميركا  أشعلتها  التي  الفتاكة  الحروب  شرعنة  دورها  وأصبح 
مثلما  والحرية،  الديمقراطية  نشر  شعارات  ظل  في  العالم  بقاع 

اتكأت الحقب الكولينالية السابقة على شعار نشر الحضارة.

منتصف  في  العظيم(:  )النفور  كتابها  في  راون  وندي  تقول 
تخيّل  العشرين،  القرن  منتصف  وحتى  عشر  التاسع  القرن 
البدائية،  ضد  الحضارة  عن  يدافع  أنه  على  نفسه  »الغرب« 
االستبداد؛  ضد  الحرية  عن  الباردة  الحرب  سنوات  في  ويدافع 
الشخصيات  في  المعاصرين  التاريخين  هذين  دمج  تم  واآلن 
في جهة، ضد  والمتحضر  والمتسامح  الحرية،  أجل  من  المناضلة 

األصولي، وغير المتسامح، والمتوحش في الجهة األخرى.
قانوني  أو  أخالقي  مبدأ  كل  أن  نتجاهل  أن  الوارد  من  ليس 
ننسى  أن  ودون  مجرمًا،  عماًل  أخــرى  لدولة  دولــة  غزو  يعتبر 
يحدث  لم  لماذا  المقلق:  السؤال  ولكن  أيضًا،  األسباب  تفحُّص 
والعراق،  أفغانستان  أميركا  اجتاحت  حين  هذا  الفعل  رد  كل 
حين  أو  األكــراد،  حلفائها  لحماية  سورية  شرق  دخلت  حين  أو 
لمحاربة  أو  التركمان،  لحماية  سورية  شرق  تركيا  اجتاحت 
إسرائيل  شنت  حين  أو  إرهابيين،  تصنفهم  الذين  ــراد  األك
لماذا  غــزة؟  في  وأعــزل  محاصر  شعب  على  الفتاكة  حروبها 
دورات  في  المشاركة  من  منع  أو  عقوبات،  هناك  تكن  لم 
كراهات  أن  يؤكد  ما  هذا  ثقافية؟.  مهرجانات  في  أو  رياضية، 
محور  إلى  الخاص  مزاجها  وفق  العالم  صنفت  الديمقراطية 
القوى  بها  تقوم  حين  مبررة  الحروب  لتصبح  شر،  ومحور  خير 
هذا  كان  وإن  حتى  )الخير(،  على  المحسوبة  )الديمقراطية( 
حين  ومُجرَّمة  األميال،  آالف  حدودها  عن  تبعد  لدولة  االجتياح 
التهديد  كان  وإن  حتى  )الشر(  على  محسوبة  دول  بها  تقوم 

على حدودها.
زالت  ما  لكنها  مستهلكة،  مقولًة  الوسيلة  تبرر  الغاية  تبدو 
كوجيتو  وهي  اليوم،  هذا  حتى  كثيف  بشكل  لالستهالك  قابلة 
التي  التسميات  من  غيرها  أو  النفعية  أو  بالبراجماتية  سمي  ما 
ميكافيلي  وضع  أن  مذ  )الليبرالية(،  رئيس  عنوان  تحت  كلها  تقع 
أسسها بشكل إجرائي واضح، ولم تُنقح هذه الفلسفة المكيافيلية 
مهمين  كتابين  مع  إال  الديمقراطي،  العالم  في  بقوة  تتعزز  التي 
كتاب  ومهدداتها:  الديمقراطيات  في   1989 العام  بعد  ُألفا 
هنتغتون  صموئيل  وكتاب  التاريخ(  )نهاية  فوكوياما  فرانسيس 
كما  فإنهماـ  الكتابين؛  بين  التقابل  ورغم  الحضارات(.  )صــدام 
الذات  الذات وكراهية  ـ يتفقان على »تحوّل الشك في  يقر ثورب 
بوصفه  كراهية  لآلخر،  مزدوجة  كراهية  إلى  الديمقراطيتين 
نفسه  هنتنغتون  ويعرّف  المتفوق.  وبوصفه  الديمقراطي  غير 
خارج  لهم،  وكراهيتنا  لنا  كراهيتهم  واألعــداء،  األصدقاء  واآلخر، 
الديمقراطية في اإلثنيوات«.. تبرز هذه الثنائية التي تشتغل بين 

الشعور بالدونية وبين التحدي في مظاهر عديدة.
يصبح  أن  أوال  »يلزم  نيتشه  بمقولة  بحثه  ثــورب  يستهل 
وهو  محاربته«  في  بطال  المرء  يمسي  أن  قبل  تنينا،  الثعبان 
المنحى الذي يجعل ساسة أميركا ينفخون في العدو ويضخمونه 
في  شرف  »ال  التحدي.  مستوى  لرفع  معه  الحرب  خوض  قبل 
تنين  هزيمة  لكن  ــ  ثورب  يقول  ـ  ثعبان حشائش صغير  هزيمة 
الصراع  يصوّر  بحيث  العدو  شأن  من  يعلى  ولهذا  أخرى،  مسألة 
نستطيع  هنا  ومن  الموت«.  أو  الحياة  أجل  من  أنه  على  معه 
بروح  اآلخر  مع  تتعامل  الديمقراطيات  أصبحت  كيف  نفهم  أن 
أصبحوا  الغربيين  بأن  أقر  وبعنف ظاهر ألن هنتغتون  استبدادية 
المساواة،  في  الديمقراطية  القيم  دولنة  خــالل  من  ضعفاء 
»انحطاط  عنها  نتج  التي  إلخ.،  والسالم،  والتسوية،  والتسامح، 
في  »ثقتها  الغرب«.  في  وتفكك سياسي  ثقافي،  وانتحار  أخالقي، 

نفسها وإرادة الهيمنة« يتالشيان.
نعرف  »ال  والسياسة:  الثقافة  معيار  اعتبره  ما  فقدت  وبهذا 
نعرف  حين  فقط  وغالبًا  نكون،  ال  من  نعرف  حين  إال  نكون  من 
تذهب  التوطئات  هذه  مثل  من  وانطالقًا  ضدهم«.  نحن  من 
بُعد  إلى  الليبرالية  الخطابات  طريق  عن  الكراهية  بث  أساليب 
من  المكروه  العدو  أن  على  يؤكد  وجودي،  بل  وثقافي،  تاريخي 
من  فقط  شهر  »بعد  األساس  في  مطلق  شر  الديمقراطية  قبل 
المؤرخ  نشر  أكتوبر،   8 في  سبتمبر،  من  عشر  الحادي  هجومات 
التيليغرف  جريدة  في  مقالة  كيغان  جون  الشهير  العسكري 
ينتصر  سوف  هذه،  حضاراتنا  حرب  »في  عنوان  تحت  اللندنية 
»الذهن  كيغان  وصف  هنتنغتون،  بصموئيل  ومتأسيًا  الغرب«. 
حتى  محمد  بدو  منذ  تتغير  لم  كلية  كينونة  بأنه  اإلسالمي« 

اليوم تظهر نفسها بطريقة خادعة في الحرب.
في  نقدية  منظورات  والقانون:  والسياسة،  الكراهية،   *
بيغيت شيبلِرن   & برودهولم  توماس  تحرير:  الكراهية.  مكافحة 
إلى  ترجمه   .2018 أكسفورد  جامعة  مطبوعات  يوهانسن 

العربية: نجيب الحصادي. قيد الطبع.

1 - اعترافات وحكايات خيالية

شؤون اللون البرتقالي وشجونه

جنون الهجرة!

11www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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بلديات 12

 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

خطة شاملة لتأمني بني وليد 
خالل العشرة األواخر والعيد

بني وليد - الوسط: الصغير الحداد
أمنية  الثالثاء، خطة  وليد،  بني  أمن  أطلقت مديرية 
ومرورية شاملة لحفظ األمن داخل المدينة خالل األيام 
األخيرة من شهر رمضان وطيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وليد،  بني  أمن  بمديرية  اإلعالمي  المكتب  مدير 
أن  »الوسط«،  إلى  تصريح  في  أوضح  األســود،  بشير 
الخطة األمنية »ستكون شاملة من أجل تطبيق قوانين 
المرور وضبط حركة الشارع العام وتنظيم حركة السير 
الفترتين  خالل  عام  بشكل  المرورية  االختناقات  ومنع 
الصباحية والمسائية«. وقال األسود، إن الخطة تهدف 
التدابير  من  يلزم  ما  وأخــذ  المخالفين  ضبط  إلــى 
وحماية  المدينة  أمن  تكفل  التي  األمنية،  واإلجــراءات 

األرواح والممتلكات العامة والخاصة.

غريان..صب سقف خزان 
امليامني بفرع القواسم

صفحته  على  غــريــان،  بلدية  مجلس  قــال 
األحد،  »فيسبوك«،  التواصل  بموقع  الرسمية 
المسلحة  الخرسانة  صب  اهلل  »بحمد  جرى  إنه 
البلدي  بالفرع  الميامين  خــزان  سقف  لبالطة 
الحلول  أحد  اهلل  بإذن  سيكون  الذي  القواسم، 
السريعة إليصال المياه الي عدة مناطق وصواًل 
إلى محالت أبي غيالن التي تعاني أغلبها انقطاع 

المياه منذ سنوات طويلة«.
يأتي ضمن  المشروع  إن هذا  البلدية  وقالت 
مياه  شبكات  لمد  البلدية  تنفذها  مشاريع  عدة 
سعة  وتبلغ  متر،  ألف   17 يتجاوز  بطول  الشرب 

الخزان 500 متر مكعب.

طبرق.. إعالن 
بشأن أطفال 

التوحد
قال مجلس بلدية طبرق، 

في منشور على صفحته 
الرسمية، الثالثاء، إنه 

بناء على الكتاب الوارد 
من وزارة الحكم المحلي 

بحكومة الوحدة الوطنية، 
إلى البلديات بخصوص 

حصر أطفال التوحد في كل 
بلدية، فإن البلدية تدعو 
أولياء أمور أطفال التوحد 
في طبرق ومراكز أطفال 

التوحد وصندوق التضامن 
االجتماعي وفرع الشؤون 

االجتماعية ومراقبة التعليم 
ومؤسسات المجتمع المدني 

ذات العالقة، إلى االتصال 
بإدارة الشؤون اإلدارية 

والمالية بالبلدية.
وطالبت البلدية أولياء 

األمور »الذين يخصهم هذا 
اإلعالن بتعبئة النموذج 
المطلوب والموجود في 

البلدية«.

درنة.. إعدام مواد غذائية 
منتهية الصالحية

أعلن مركز الرقابة على األغذية واألدوية، الثالثاء، 
إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية 

الصالحية بمنطقة التميمي في بلدية درنة.
وأوضح المركز في بيان، أن مفتشي قسم الرقابة 

الداخلية بدرنة أشرفوا رفقة مركز الحرس البلدي 
بالتميمي على عملية اإلعدام، التي جرت بالمكب 

النهائي بمنطقة التميمي، وجاءت نتيجة عدم صالحية 
هذه المواد لالستهالك البشري.

األصابعة.. ضبط دواجن غير صالحة لالستهالك
نفذ مفتشو مكتب الرقابة على األغذية واألدوية، فرع األصابعة، جولة تفتيشية على عدد من المحال داخل البلدية، ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك.

المفتشون ضبطوا دجاجًا في حالة تعفن معروضًا للبيع، إضافة إلى غياب النظافة في أماكن تجميد تلك الدواجن، حسب بيان المركز على صفحته في موقع »فيسبوك«، األحد.
وعثر المفتشون على كبد أبقار مستوردة، غير معروفة المصدر والمنشأ، إضافة إلى عدم وجود تراخيص وشهادات صحية للعاملين في محال بيع اللحوم والسلخانات.

وأشار البيان إلى إحالة التقارير الخاصة بتلك الجولة إلى الحرس البلدي، مع تشميع سلخانة وإنذار عدد آخر.

أطلقت  الــشــمــل«،  ــم  ل ــادرة  ــب »م ــوان  عــن تحت 
الطوارق  والنشطاء  األكاديميين  من  مجموعة 
تهدف  خيرية  إصالحية  مبادرة  ــاري،  أوب بمدينة 
شهر  لمناسبة  وذلك  الداخلي،  البيت  إصالح  إلى 
المبادرة  على  القائمين  أحد  أكد  ما  رمضان، حسب 
للمبادرة،  التحضيرية  اللجنة  رئيس  لـ»الوسط«. 
األحد،  »الوسط«،  إلى  تصريح  في  قال  شكا،  أكلي 
السبت، سيجري من  أعلنوها يوم  التي  المبادرة  إن 
مع  واالجتماعات  اللقاءات  من  سلسلة  عقد  خاللها 
التابعة  والشبابية  االجتماعية  المجالس  مختلف 

السياسية. انتماءاتهم  بمختلف  للطوارق 

المبادرة من  الغرض 
شكا أكد أن الغرض من هذه المبادرة هو »إصالح 
سيما  ال  ليبيا  في  الطوارق  لمكون  الداخلي  البيت 
واالجتماعي  السياسي  والتشظي  االنقسام  ظل  في 
ومستقبل  ومستقبلهم  وجودهم  يهدد  أصبح  الذي 
إلى  لفت  التحضيرية  اللجنة  رئيس  أطفالهم«. 
الفتا  نوعها«،  من  األولى  »تعد  المبادرة  هذه  أن 
يعلقون  الطوارق  شباب  من  كبيرة  شريحة  أن  إلى 
االنقسام  إلنــهــاء  وطموحاتهم  آمالهم  عليها 
للطوارق  واالجتماعي  السياسي  التمثيل  وتعدد 
الشباب جزءا من  الذي يعتبره عدد كبير من هؤالء 

الحل. من  جزءا  وليس  المشكلة 

الشباب مطالب  لدراسة  علمي  استبيان 
بعد سلسلة  ولدت  المبادرة  هذه  أن  وأوضح شكا، 
مختلف  مــع  والــلــقــاءات  النقاشات  مــن  طويلة 

الصدع  رأب  أجل  من  ليبيا  في  الشبابية  اإلطارات 
مطلبا  أصبح  ــذي  ال الــداخــلــي  بيتهم  وإصـــالح 
على  القائمين  أن  إلى  وأشــار  للطوارق.  شعبيا 
شباب  فيه  شارك  علميا  استبيانا  طرحوا  المبادرة 
دراسة  أجل  من  ليبيا  مناطق  مختلف  من  الطوارق 
المشاكل  على  الوقوف  وكذلك  الشباب  مطالب 
في  والفشل  اإلخفاق  وأسباب  منها  يعانون  التي 
تجاه  مسؤولياتهم  تحمل  أجــل  من  معالجتها 

ليبيا. ووطنهم  شعبهم 

اللعبة  ــارج  خ الــطــوارق  شباب  من   %  90
السياسية

الذي  الميداني  االستبيان  أن  إلى  شكا  ولفت 
شباب  على  الماضي  الخميس  المبادرون  طرحه 
شباب  من   %  90 من  »أكثر  أن  أظهر  الطوارق، 
أي  يشغلون  وال  السياسية  اللعبة  خارج  الطوارق 
شريحة  أن  رغم  الليبية  الدولة  في  مهمة  مناصب 
كبيرة  كفاءات  يملكون  الطوارق  شباب  من  كبيرة 
الذين  الشباب  من   %  99 أجاب  أيضا  وعالية«. 
التالي:  السؤال  على  بـ»نعم«  لالستبيان  خضعوا 
وجلسات  ملتقيات  تنظيم  ضد  أو  مع  أنت  »هل 
واالجتماعية  السياسية  األجسام  مختلف  مع  حوارية 
الخروج  أجل  من  ليبيا  في  الطوارق  تمثل  التي 
وذكر  مــوحــد؟«.  شبابي  وجسم  موحدة  برؤية 
شخصيات  أن  للمبادرة،  التحضيرية  اللجنة  رئيس 
الطوارق،  من  عديدة  وعسكرية  ومدنية  سياسية 
للمبادرة،  دعمها  هاتفية  مداخالت  عبر  أكــدت 
تهدف  اجتماعات  بعقد  عليها  القائمين  وطالبت 
البيت  وتنظيم  للسالم  والدعوة  الشمل  لم  إلى 

ليبيا. لطوارق  الداخلي 

سبها–الوسط: رمضان كرنفودة

قال بيان لمركز الرقابة على األغذية واألدوية، إنه جرى، اإلثنين، إعدام كميات 
من الدواجن والكبدة الفاسدة بعد ضبطها في مدينة صبراتة.

وتقدر كمية الدجاج المعدوم بـ800 كيلوغرام، إضافة إلى 100 كيلوغرام من 
الكبدة الفاسدة، حسب بيان صادر عن المركز أشار إلى تخزين هذه الكميات في 

ظروف بيئية سيئة، وتحويلها لشرائح من البرغر في دورات مياه.
المستهلك، وخالل جولة  لحماية  الوطنية  للحملة  استمرارًا  أنه  المركز  وأوضح 
تفتيشية مشتركة لمفتشي مكتب الرقابة على األغذية واألدوية، مع الحرس البلدي 
مخالفات  اكتشاف  بعد  األحمر،  بالشمع  المائدة  سلخانة  غلق  جرى  مصراتة،  في 

صحية بها، وجرى الغلق بواسطة جهاز الحرس البلدي.

صبراتة.. إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة
سبها.. بحث صرف الرواتب املتأخرة 

للشركات الخدمية
سالم،  أحمد  مصطفى  البلديات  لشؤون  المحلي  الحكم  وزارة  وكيل  ناقش 
اإلثنين، سرعة إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة في بلدية سبها، ومنها 
والبدء  الخدمية،  الشركات  ألغلب  المتأخرة  الرواتب  وصرف  النظافة  مشكلة 
الفوري في المشاريع المتوقفة. جاء ذلك خالل لقاء عقده وكيل الوزارة مع أعضاء 

مجلس بلدية سبها، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على »فيسبوك«.
وأضافت البلدية أن االجتماع بحث أهم المشاكل التي تواجه المجلس البلدي 
خاصة، والمنطقة الجنوبية بصفة عامة، كما استعرض أعضاء المجلس البلدي 
البلدية،  داخل نطاق  والمالية  والتشغيلية  الخدمية  القطاعات  سبها سير عمل 

وأهم العراقيل التي تواجه هذه القطاعات.

سرت.. صرف باقي تعويضات أصحاب املساكن املتضررة األسبوع الجاري
سرت - الوسط: محمود الصالحي

أعلن عميد بلدية سرت مختار المعداني، 
المتبقية  المالية  الصكوك  صرف  األحــد، 

)%50( ألصحاب المساكن المتضررة. 
المالية  التعويضات  لجنة  وبــاشــرت 
خالل  الــمــتــضــررة  المساكن  ألصــحــاب 
المالية  الصكوك  بإعداد  عملها   ،2011
المتضررة  المساكن  ألصحاب  المصرفية 
للقيمة  بالتعويضات  والمستهدفين 
المتبقية )%50( فى أحياء الجيزة العسكرية 
ومناطق  سكنية  وحــدة   1000 وعــمــارات 

وزارة  من  المُحال  الكشف  حسب  متفرقة، 
اإلسكان بالحكومة للبلدية.

وعقد عميد بلدية سرت اجتماعًا بحضور 
المحاسبة  ــوان  دي وفريق  اللجنة  رئيس 
المكلف الرقابة المصاحبة، ومديري القانون 
والحاسوب  والمالية  الداخلية  والمراجعة 
البدء  االجتماع  وناقش  العميد.  ومكتب 
الفوري في إجراءات صرف باقي التعويضات 
اإلسكان  وزارة  من  المُحال  الكشف  حسب 
المالية  القيم  أن  على  مشددًا  والتعمير، 

ستصل إلى مستحقيها هذا األسبوع.

األبيار.. منشور عاجل 
ملوظفي مراقبة االقتصاد

بلدية  مجلس  دعا  جدًا«،  وهام  »عاجل  عنوان  تحت 
األبيار، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل 
لمراقبة  التابعين  الموظفين  الثالثاء،  »فيسبوك«، 
ومالي،  إداري  ملف  إحضار  سرعة  إلى  سابقًا،  االقتصاد 
اإلدارية  الشؤون  إدارة  مدير  تعليمات  على  بناء  وذلك 
الوظيفية،  أوضاعهم  لتسوية  وذلك  بالبلدية،  والمالية 
مرتبات  إيقاف  »سيتم  أنه  من  البلدي  المجلس  وحذر 

شهر 5 عن كل من يتخلف بإحضار ملفه«.
من جهة أخرى، قال مجلس بلدية األبيار، في منشور 
على صفحته الرسمية، إن أعمال رصف الطريق المزدوج 
معهد  من  ابتداًء  وذلك  اإلثنين،  انطلقت،  الرئيسي، 

التكوين مدخل مدينة األبيار الشرقي.

أطلقها أكاديميون ونشطاء في أوباري

مبادرة للم شمل الطوارق في ليبيامبادرة للم شمل الطوارق في ليبيا

● شباب الطوارق الليبيون● مبادرة لم شمل الطوارق أوباري 16 أبريل 2022

       طرابلس ـ القاهرة: الوسط

لتوزيع  النفطي  الهالل  أمن  مديرية  تستعد 
أحزمة عاكسة للضوء على المربين من أجل 
وفق  السير،  حوادث  لتفادي  لإلبل  تركيبها 
بحكومة  الداخلية  وزارة  صفحة  نشرته  بيان 
»فيسبوك«،  موقع  على  الوطنية  الوحدة 

الثالثاء.
األحزمة  من  ــددًا  ع تسلمت  المديرية 
العاكسة للضوء الخاصة باإلبل، وذلك ضمن 
داخل  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مبادرة 
على  للحفاظ  بها،  الخاصة  العمليات  مناطق 

أمن وسالمة مرتادي الطريق العام.
أوضحت  النفطي،  الهالل  أمن  مديرية 
األحزمة  هذه  توزيع  سيجرى  أنه  بيانها،  في 
تركيبها  بهدف  المربين  على  العاكسة 
الطريق  من  بالقرب  ترعى  التى  اإلبل  على 

لجنة  بتشكيل  قرار  صدور  بعد  وذلك  العام، 
والضبطية  األمنية  األجهزة  من  عددًا  تضم 
من  الممتدة  بالمنطقة  المربين  ونقابات 

رأس النوف غربًا إلى أجدابيا شرقًا.
العميد  النفطي،  الــهــالل  ــن  أم مــديــر 
مخاطبة  ستجرى  أنــه  أكــد  الــكــزة،  إيهاب 
وقوانين  قرارات  إلصدار  االختصاص  جهات 
يترك  من  ضد  رادعة  تكون  أن  شأنها  من 
المواشي ترعى قرب الطريق العام للمحافظة 
على األمن والسالمة المرورية على الطرقات.
يذكر أن انتشار اإلبل الطليقة على الطرق 
بعضها  حوادث  وقوع  في  يتسبب  السريعة، 
الطريق  شهده  الــذي  الحادث  مثل  قاتل، 
السريع الرابط بين مدن بني وليد وترهونة 
الماضي،  سبتمبر  شهر  نهاية  ومصراتة 
بني  مدينة  في  الشباب  أحد  بحياة  وأودى 

وليد.

أحزمة عاكسة لإلبل في »الهالل النفطي« وضواحيها
 ضمن مبادرة لتقليل حوادث السير..

● عواكس لألبل لمنع الحوادث

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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ثقافة وفن 13

حوار - عبدالسالم الفقهي

الفنان عماد قدارة لـ»الوسط«:

الفني  المشهد  مالمح  رصد  في  »الوسط«  تستمر 
المصاحب للمائدة الرمضانية، في محاولة للوقوف على 
المقدمة  المادة  بإيجابيات  المعنية  المالحظات  بعض 
وأوجه القصور فيها وما يرشح عنها من أسئلة ووجهات 
اإلعالمي  مع  الحوار  كان  ذلك  ومن  بالخصوص،  نظر 
والفنان عماد قداره الذي يجمع في سيرته العملية بين 

الصحافة والتقديم اإلذاعي والتمثيل.

»السيرة  مسلسل  في  المحامي  شخصية  جسدت   •
العامرية«، حدثنا عن طبيعة أدائك لهذا الدور؟

المشاركة  الحراري  نزار  المخرج  عليَّ  عرض  باختصار 
بطل  مع  في مشكلة  يدخل  الذي  المحامين،  نقيب  بدور 
الثاني  الجزء  في  تفاصيلها  وتتضح  »السيفاو«  العمل 
من  رائعة  كوكبة  مع  بالعمل  وسعدت  المسلسل،  من 
الممثلين وأجواء كانت مفعمة باإليجابية محفزة للتواصل 

بين جميع أفراد طاقم العمل.
• ما نوع العمل الفني الذي تطمح اليه؟

من  أتمكن  بحيث  الدراما،  إلى  الطموح  يشدني 
إلى  وإضافة  مهمة،  كتجربة  الفنية  قدراتي  استكشاف 

رصيدي في جانب المنوعات.
أين يجد  الكوميديا وأخرى تراجيديا،  أدوار  قدمت   •
عماد قدارة نفسه؟ وهل تؤمن بالفنان الشامل أم أنك 

من أنصار التخصص؟
خضت  لكوني  لكن  قطعية،  بإجابة  الجزم  يمكنني  ال 
في  خصوصًا  متعة  ذلك  في  أجد  الكوميديا،  تجربة 
كيفية  أعرف  الذي  الكور  حاتم  مثل  نجوم  مع  االشتغال 

التفاعل مع »افيهاته«، ولغة جسده.
تجسيد  الفنان  فعلى  التخصص،  أنصار  من  لست  أنا 
جميع األدوار، كثير من الفنانين عودونا على تجسيد أدوار 

معينة، لكن اكتشفنا أداًء مميزًا لهم في قالب آخر.
ثم  العام  القطاع  تلفزيون  مع  كفنان  تعاملت   •

الخاص، كيف تجد الفارق بينهما؟
جهد  يقدر  وال  متواضع،  إنتاجه  لألسف  العام  القطاع 
الفنان، فيما تفوق القطاع الخاص في دفع مقابل يناسب 
والديكور،  الكاميرا  عناصر  إلى  إضافة  الجهد،  لهذا 

والمالبس.
أتمنى أن إصالح القطاع العام بتولي أشخاص تطويره 
الالزمة  الميزانية  وتوفير  مثاًل،  الدراما  جانب  في  يكون 

لتسجيل أعمال جيدة باسم التلفزيون الليبي.
باقي  وتصوم  رمضان  في  تنتعش  األعمال  تزال  ال   •

الشهور؟

مع  تجتمع  ال  العائلة  أن  بسبب  عربية،  عادة  هذه 
رمضان،  شهر  في  إال  والتلفزيون  المائدة  حول  بعضها 
قدر  أكبر  بث  في  الميزة  بهذه  والمعلن  المنتج  ويرتبط 
الخروج  إلى  بحاجة  أننا  غير  اإلعالمية.  مادته  من  ممكن 
من هذا الدائرة بإنتاج أعمال خارج الموسم، كما نشاهد 

في مصر على سبيل المثال.
• نلحظ غيابًا للبرامج المنوعة، ما السبب؟

فبعد  المجال،  هذا  في  جيدين  كتاب  لغياب  راجع  هذا 
الكور  وليد  الكاتب  إال  أر  لم  الحريري  أحمد  الكاتب  رحيل 
األغنية  بين  تجمع  منوعة  مادة  تقديم  استطاع  الذي 
والموقف الكوميدي، والمهم معرفة أن الجمهور متشوق 
لهذا النوع من البرامج بشرط توفر نص جيد ودعم يوازي 

هذه الجودة.
مدى  عن  للسؤال  يقودنا  المتلقي  عن  الحديث   •
قدرة التلفزيون على جدب المشاهد في وجود شبكات 

التواصل؟
يعد  لم  فالجمهور  الواضح،  تأثيرها  للميديا  صحيح 
قوي  منافس  وجود  بحكم  جيد،  بشكل  يتابع  أو  ينتبه 
»اإلنترنت«، ومع ذلك يبقى للعمل قدرة على شد االنتباه 
المقومات  فيه  وتوفرت  المطلوب  بالشكل  نفد  ما  إذا 
في  كما  المثال  على سبيل  الالزمة،  والتكنولوجية  الفنية 
مسلسل السيرة العامرية والسرايا، ذلك أن المادة الفنية 

فرضت نفسها.
ليصبح  الفني  الناقد  أزاحت  ميديا«  »السوشيال   •
ويصطدم  مباشرة،  الجمهور  مواجهة  في  الفنان 

بوجهات نظر ال يضبطها معيار، التقنية وضعت الفنان 
في ورطة؟

نعاني  أننا  على  عالوة  الجهل،  مردها  االستباحة  هذه 
من  السيئة  التعليقات  بعض  تجد  لألسف  أخالق،  أزمة 
عليا  شهادات  على  ومتحصلة  متعلمة،  كوادر  أو  شباب 
الثقافي  تحصيلها  لألسف  لكن  دكتوراة«  »ماجستير، 
معدوم، دليل ذلك عدم فصله بين شخصية الممثل في 
تجسيد  أجاد  األخير  وألن  المسلسل،  في  ودوره  الواقع، 
الشريحة  ذهن  في  عكسيًا  ذلك  إثر  يصبح  الشخصية، 
السلوك االفتراضي للممثل في  التي ستسقط  المذكورة 
واقعة،  حقيقة  باعتباره  الشخصية  حياته  على  المسلسل 
وتكون النتيجة سياًل ال ينتهي من السب والشتم والقذف 
بألفاظ نابية، هذا التجاوز ال يقتصر على الفن فقط؛ بل 
وغيرهما..  واألطباء  كالمهندسين  أخرى  إلى مهن  تعداه 

ما يحدث هو »مذبحة فيسبوكية«.
أتمنى أن يكون هناك قانون رادع للجرائم اإللكترونية، 
أن  الممكن  من  عندئد  مرتكبيها،  على  عقوبات  وتطبق 

يحدث تراجع لتلك التجاوزات.
• »الميديا« أيضًا أدخلت الجمهور والمنتج والممثل 
وكذا  والمشاركات،  التعليقات  عدد  وهو  معيارها  إلى 
نجاح  بين  الفاصل  هو  المقياس  هذا  هل  »الترند«، 

العمل أو فشله أو تفوق مسلسل على آخر؟
ما  وإذا  تجاهله،  يمكننا  وال  واقعًا  أمرًا  أصبح  »الترند« 
قصدنا نجاح العمل من حيث نص وحوار وإخراج وتمثيل 
إلى مجمل النواحي التقنية والفنية، فهو أمر متروك للناقد 

للجمهور  يخضع  العام  بالمعنى  النجاح  أن  غير  الفني، 
المعني بالمادة المقدمة.

• هناك من يشكك في صحة هذه النتائج، بقوله أن 
ودفع  »اليكات«  بشراء  تقوم  الممولة  الجهة  أو  القناة 
صدارة  سقف  رفع  بغية  »ترند«  على  للحصول  أموال 

أعمالها؟
في  موجود  أمر  وهو  »الترند«  القنوات  تشتري  قد 
معظم الميديا العالمية، لكن ال تستطيع إلغاء أو تجاهل 
تعليقاتهم  في  والممثل  ذاك  أو  العمل  لهذا  الناس  حب 
قبولها لمسلسل  لتعبيرها عن  اإلعجاب، إضافة  وعالمات 

أو برنامج ما أورفضها.
• بعض المهتمين الحظوا ضعفًا في المادة المكتوبة 

»النص والحوار«؟
هذا صحيح، نحن نفتقر إلى كتاب سيناريو؛ إذ التوجد 
معاهد متخصصة لذلك، وال جهات عامة أو خاصة معنية 
بإعداد السيناريست، ورغم ذلك هناك مواهب شابة تحاول 

شق طريقها في هذا المجال وإثبات ذاتها بالخصوص.
التي  الخاصة  القنوات  من  يأمل  أنه  بالقول  وأضاف 
مجال  في  لدورات  أبوابها  فتح  فنية،  أعمااًل  أنتجت 
السيناريو واالستفادة من الكوادر المدربة في عمل برامج 
افالم  إنتاج  كذلك  المتنوعة،  كالسهرات  القنوات  لتلك 

قصيرة ومسلسالت.
• سجلت مالحظات على أداء بعض الممثلين الشباب 

كونها ليست بالمستوى المطلوب؟
العمل  وورش  المتخصصة  المعاهد  لغياب  ذلك  يعزى 
وعدم وجود مسرح، وتجدر المالحظة أنه في مصر مثاًل قد 
ال يتجه الشباب إلى معاهد متخصصة ولكنهم يحرصون 
على أخذ دورات معنية بإعداد الممثل على شكل كورسات 

من فنانين محترفين.
• أين تقدمت الدراما الليبية وأين تأخرت؟

تقدمت في اإلنتاج، خصوصًا في السنوات األخيرة، فما 
شاهدناه في مسلسالت مثل السرايا والسيرة العامرية هو 
االتجاه،  هذا  في  االستمرار  ونتمنى  بصراحة  إنتاج ضخم 
وفيما يتعلق بالتأخر أرى أننا ال نزال نسير ببطء، فالحاجة 
احترافية  أكثر  لفن  يتجه  متواصل  لعمل  ملحة  تبدو 
لتحقيق النوعية والتراكم، وهو نداء أوجهه لكل القنوات 
في  اهتماماتها  جانبًا من  تولي  أن  ليبيا  على  المحسوبة 

هذا االتجاه.
• ما الجديد بعد انتهاء الموسم الرمضاني؟

انتهاء  فبعد  المسموعة،  اإلذاعة  في  يبقى  جديدي 
قضايا  تناقش  خفيفة  برامج  لعمل  للراديو  أتجه  رمضان 
الموسم  عروض  الفنانين  من  كغيري  وأنتظر  الجمهور، 

القادم للمشاركة في تجسيد دور ما.
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»براءة« مسلسل تلفزيوني يعرض خالل شهر رمضان، أثار الجدل 
بتناوله مسألة تعدد الزوجات في تونس؛ إذ إن القانون في هذا البلد 
الرائد عربيًا في حقوق المرأة يمنع منذ عقود اقتران الرجل بأكثر من 

امرأة واحدة. »ونّاس«، وهو الشخصية الرئيسية في المسلسل، يطلب 
في الحلقة الثالثة االرتباط بزوجة ثانية »على سُنَّة اهلل ورسوله« 

ويؤكد أمام زوجته وأبنائه أن له الحق في ذلك بحسب الشريعة 
اإلسالمية، واصفًا إياها بأنها قانون »فوق كل القوانين األخرى«.

جدل تونسي حول »براءة«

فنانة برازيلية تحجب الرئيس

»كواليس« مريم عاليعودة منة شلبي

الفنان المصري طارق لطفي 
كشف أن السلطات العراقية قدمت 
لفريق العمل كل المساعدات خالل 
تصوير مسلسل »ليلة السقوط«، 

في الموصل، مضيفًا في تصريحات 
تلفزيونية: »أحب العراق وأهلها 

الطيبين، خاصة كردستان، فهي 
بلد سياحية شديدة الجمال، وتعاون 
معنا كبار المسئولين هناك وقدموا 

كل ما احتجنا إليه من أسلحة 
ومدرعات وأماكن مناسبة للتصوير، 

إلى جانب أن األجواء هناك ممتعة ومليئة بالمزيكا واألكالت 
العراقية رائعة لدرجة أن وزني زاد 6 كيلوغرامات«.

طارق لطفي يشكر العراق

رحيل هاريسون بيرتويسل
عن 87 عامًا، توفي الملحن البريطاني هاريسون 

بيرتويسل الذي يعتبر أحد أبرز مؤلفي الموسيقى 
البريطانية المعاصرة، على 

ما أعلنت الشركة التي تتولى 
نشر أعماله. وأّلف بيرتويسل 

المولود العام 1934 في 
أكريتون بشمال إنجلترا عمله 

األبرالي األول »بانش أند 
جودي« )Punch and Judy( في 

نهاية ستينيات القرن العشرين. 
ومن أبرز أعماله التي حققت نجاحًا 
»غاوين« )Gawain( و»ذي ماسك 

 The Mask of( »أوف أورفيوس
.)Orpheus

فن x فن

المغنية البرازيلية أنيتا حجبت الرئيس جايير 
بولسونارو من حسابها في »تويتر« بعدما 

أدلى بتعليقات ساخرة على ألوان العلم الوطني 
التي تزينت بها خالل عرض في مهرجان 
»كواتشيال« بكاليفورنيا. وكتبت ردًا على 

تغريدة من الرئيس »اذهب يا صاح وابحث 
عن أمر آخر تتسلى به«، قبل أن تحجب حسابه 

وتمنعه بذلك من الرد عليها مجددًا.

الفنانة المصرية منة شلبي عادت، 
بعد ابتعاد استمر 4 سنوات، إلى الشاشة 

الرمضانية بمسلسل »بطلوع الروح« 
المستوحى من أحداث حقيقية، 

وتؤدي فيه دور »روح« التي 
يجبرها زوجها على االنتقال 

معه إلى دولة الخالفة 
اإلسالمية في سورية بعدما 
خطف ابنها. وشهدت أولى 

حلقتين أحداثًا متسارعة 
مليئة بالتوتر والقلق، الذي 

نجحت في إبرازه منة من خالل 
أدائها التمثيلي كأم 

تبحث عن ابنها.

يستضيف برنامج »كواليس«، 
الذي يعرض خالل شهر رمضان 

المبارك على قناة الشرقية 
من كلباء، نخبة من الفنانين 

الخليجيين، ليسلط الضوء 
على أجزاء خفية من تجاربهم 

الحياتية.
اإلعالمية مريم عالي، التي 

تقدم برنامج »كواليس«، الذي 
يعرض خالل شهر رمضان 
المبارك على قناة الشرقية 

من كلباء، قالت إنه: »يمثل 
)كواليس( رحلة رائعة في مسيرة 

حياة وإنجاز فنية مع كوكبة من 
أعالم الفن الخليجي، الذين لهم 
بصماتهم البارزة على المشهد 

اإلبداعي بكل فنونه وقطاعاته«. 
وأضافت: »أفرزت كل حلقة 

مخزونًا حياتيًا قد يكون غائبًا عن 
اإلعالم، ما يجعل من )كواليس( 
توثيقًا للحياة الفنية في منطقة 

الخليج«.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

ريم املنير فنانة تصور الوجع
عن  يقول  الدليمي(  إبراهيم  )رياض  األستاذ  الناقد  كتب 
المنير(: »من عمق األلم  الليبية )ريم  التشكيلية  لوحات فنانتا 
سماوات  في  تتألأل  وأنجما  أنوارا  الفرح  ويشع  األمل،  يولد 
لوحات التشكيلية الليبية )ريم المنير( ومن بين ركام الحروب 
الجمال  ينبعث  الهوية  وصراع  والتشظي  والخوف  واألزمات 

بوصفه فنا ورسالة وإثبات وجود..«.
جمال  خبرته،  وبالتأكيد  رؤيته،  خالل  من  أبرز  أنه  الحقيقة 
لوحات  وتحليل  وصف  في  وأسهب  رموزها،  ومعاني  لوحاتها 
لليد  تعبيرية  وحركات  فضية  بـ)ألوان  والوجع  األلم  كتصوير 
يطول  ولن  تنجلي  سوف  القيود  هذه  أن  على  للداللة  والوجه 
وبجمال  النقي  الفضي  بجمالها  ألن  المرأة  رقبة  على  مكوثها 
فكرها وصبرها..(. مبرزا صراعات الوجود الذي يعيشه عدد من 

الدول العربية بسبب الحروب والصراعات واالنقسامات.
ألنها   2008 من  تبتدئ  لم  المبدعة،  الفنانة  تجربة  ولكن 
منذ  اختياره  قررت  أن  منذ  والتشكيل  الفن  نحو  اتجهت،  إن 
بصبراتة  واإلعالم  الفنون  ثانوية  في  المبكرة  مرحلتها  بدء 
من  فهي  سنة،   17 عمرها  كان  أن  منذ  أي  سنة2001، 
ليبي  فنان  لم يهمش  التاريخ  مواليد1984/8/23، ومنذ ذلك 

أبدا، ظل المجال مفتوحا أمام المأخوذين بالفن والتشكيل.
الطويلة  سنواتها  وطوال 
التشكيل  فيها  أصبح  التي 
ومساحة  لدراستها،  مادة 
عاما،   20 قرابة  لموهبتها 
واقتتال  حروب  ثمة  تكن  لم 
صحيح  الليبيين،  بين  ما 
كافحت  فترة  كانت  أنها 
أجل  من  المرأة  خاللها 
وجودها وحياتها، ولكنها لم 
حرية  لها  مُنحت  بل  تكبل 
لقيادة  وصلت حد ممارستها 

الطائرات، وممارسة األعمال العسكرية.
بأي شكل  يكن هناك تهميش،  لم  إنه  أقول  أن  أريد فقط 
من األشكال لإلبداع والفن األنثوي، ولذلك كانت الفنانة ريم 
نيل مساحتها  من  تمكن  اللواتي  المبدعات  أبرز  إحدى  المنير 
فمَن  باتقان،  وإجادته  األنثوي  الفن  عن  التعبير  في  الحرة 
البصمة  يعرف  ال  ليبيا  في  التشكيلي  بالشأن  المهتمين  مِن 
الليبي،  التشكيل  في  المنير  ريم  الفنانة  أثبتتها  التي  الجميلة 

بعيدا عن أي أيديولوجيات.
الليبية  »لوحات  الدليمي:  رياض  األستاذ  قال  مثلما  فهي 
إذ تحاول أن تخلق من  زاهية  )ريم( عبارة عن مساحات لونية 
آلهة  فتجعلها  وذاتيها  المرأة  بجمال  ناطقة  مادة  لوحاتها 
لديها  اللوحة  وإن  الوظيفي«،  األنثوي  تكوينها  في  مقدسة 
الجمالي  بالسمو  وتكوينها  ومالمحها  مفاتنها  اتسمت  »أنثى 
وبؤر  وظالل  بألوان  وصدرها  ووجها  عنقها  فزينت  اإللهي 
إليه  تحج  ومقاما  مزارا  جسدها  وحولت  وذهبي  فضي  اشعاع 

الورود والفراشات.«.
من  ُكرناف(  المنير  )ريم  الليبية  الفنانة  أن  نعرف  أن  بقي 
الفنون  بثانوية  التحقت   .1984  /  8  /23 في  صبراتة  مواليد 
الفنون  قسم  في  تخرجت  ثم   ،  2001 في  بصبراتة  واإلعالم 
في  الماجستير  درجة  نالت  بصبراتة،  اآلداب  بكلية  التشكيلية 

الفنون الجميلة في جامعة اإلسكندرية سنة 2016.
قامت بمشاركة فعالة في العديد من المناشط منذ بدايات 
دراستها، حتى اآلن وهي تمارس عملها كعضوة هيئة التدريس 
دقيق  بتخصص  بجامعة صبراتة،  اآلداب  بكلية  الفنون  بقسم 
 2019 والتصوير. أشرفت على معرض سنوي سنة  الرسم  في 
عنوانه »بصمة« ما بين كليتي اآلداب بصبراتة وكلية تيجي. 
الرسم  شعبة  طالبات  تخرج  مشاريع  أعمال  على  وتشرف 

والتصوير. 

أريد فقط أن أقول إنه 
لم يكن هناك تهميش 
بأي شكل من األشكال 

لإلبداع والفن األنثوي

نحن بحاجة 
إلى إنتاج 
أعمال درامية 
خارج الموسم 
الرمضاني

الجهل جعل الفنان يواجه 
»مذابح فيسبوكية«.. 

و»الترند« أصبح أمرًا واقعًا
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بعد عطلة األسبوع، تصدر الجزء الجديد من 
سلسلة أفالم »فانتاستيك بيتس: ذي سيكرتس 
أوف دامبلدور« ترتيب شباك التذاكر، في أميركا 

الشمالية، مع إيرادات 43 مليون دوالر.
ذي  بيتس:  »فانتاستيك  احتالل  ورغم 
فإن  األولى،  المرتبة  دامبلدور«  أوف  سيكرتس 
ألبوس  بين  المواجهة  يتناول  الذي  الفيلم 
غريندلوالد  غيلرت  والشرير  لو(  )جود  دمبلدور 
جوني  من  بداًل  ميكلسن  مادس  دوره  )يؤدي 
سبق  بما  مقارنة  األدنى  اإليرادات  حقق  ديب( 
المستمدة  األخرى  العشرة  األفالم  حققته  أن 
في  رولينغ  ك.  ج.  الكاتبة  روايات  مناخات  من 
األسبوع األول لعرضها، بحسب ما الحظ موقع 

مجلة »فاراييتي« المتخصصة.
وتراجع فيلم »سونيك ذي هيدجهوغ 2« الذي 
الثاني،  المركز  إلى  »باراماونت«  شركة  أنتجته 
األسبوع  في  كبيرا  انخفاضا  إيرادته  سجلت  إذ 

الثاني لعرضه وبلغت 30 مليون دوالر.
القنفذ  مغامرات  من  الجديد  الجزء  هذا  وفي 
كاري مجددا  يؤدي جيم  السرعة،  الفائق  األزرق 
روبوتنيك  الدكتور  الشاربين  ذي  الشرير  دور 
البشرية، لكنّ سونيك  إلى تدمير  الذي يسعى 

يمنعه من ذلك.
في  حل  دوالر،  ماليين   6.5 بلغت  وبإيرادات 
الذي  لوست سيتي«  »ذي  فيلم  الثالثة  المرتبة 
الرومنسية  بالكوميديا  الحركة  فيه  تمتزج 
ساندرا  من  كل  فيه  البطولة  دورَي  ويتولى 

بولوك وتشانينغ تايتم.
إلى  آل وانس«  إيفريوير أت  وقفز »إيفريثينغ 
فيلم  تاله  دوالر،  ماليين  بستة  الرابع  المركز 
فيه  يؤدي  الذي  ستو«  »فاذر  الذاتية  السيرة 
وكانت  كاهنا.  أصبح  مالكم  دور  والبرغ  مارك 
إذ  لآلمال،  مخيبة  الصاالت  في  الفيلم  انطالقة 

لم تتعدَ إيراداته 5.7 ماليين دوالر.
في  المتبقية  الخمسة  األفالم  يأتي  ما  وفي 

الترتيب:
6 - »موربيوس« )4.7 ماليين دوالر(.

7 - »أمبوالنس« )4 ماليين دوالر(.
8 - »ذي باتمان« )3.8 ماليين دوالر(.

مليون   2.9(  »2 تشابتر  إف  جي  »كاي   -  9
دوالر(.

10 - »أنتشارتد« )1.2 مليون دوالر(.

»فانتاستيك بيتس« 
في الصدارة

يوسف الختالي يبحث في 
جذور الفن التشكيلي الليبي

ألقى الباحث والكاتب يوسف الختالي، السبت، بمسرح 
المعهد العالي لتقنيات الفنون، محاضرة تبحث في جذور 

الفن التشكيلي الليبي لما قبل 2000 سنة، موظفا تكنولوجيا 
الشرائح الضوئية للتعريف بنماذج تلك الفنون الموجودة في 

أكثر من موقع أثري.
وتحدث الباحث في 

األمسية، التي أدارتها أمل 
بن ساسي، عن تمظهرات 

هذا المشهد عبر فنون أربعة 
»النحت، الفريسكو، النقش 
البارز، الفسيفساء« موضحا 

بالشرح مميزاتها وخصائصها 
الجمالية، حيث قدم دالئل 
من النحت البونيقي ممثلة 

في حمامات هديريان، ومعبد 
سيربيس، وتوقف عند 

رسومات مقبرة جنزور العائدة 
للقرن األول قبل الميالد كشاهد لفن الفريسكو.

وأشار الختالي إلى فرادة الفسيفساء الليبية وتمظهراتها 
الرائعة كما في فيال سيلين وزليتن وغيرها، وتمكن فنان 

ذلك العصر من تصوير عالقة اإلنسان بالطبيعة وتضمين 
نظرته للحياة بشكل عام، وكذا كيف تبدو بتعدد موضوعاتها 

كفسيفساء الفصول األربعة والمائدة، إضافة للحجم واللون 
مختلفة عن تلك المكتشفة في مناطق متفرقة من العالم ما 

يمنحها وضعا فنيا وعلميا الفتا.

في تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل

حميد الشاعري يكشف حقيقة طلبه مليون دوالر من أجل الغناء لليبيا
بسمة  المصرية،  اإلعالمية  استضافت 
وهبة، عبر برنامجها »العرافة« على فضائية 
الشاعري،  حميد  الليبي  النجم  »المحور«، 
والذي تحدث في الكثير من المواضيع، وأدلى 
الجدل  أثارت  التي  التصريحات  من  بعدد 
بين جمهوره، خصوصا على مواقع التواصل 

االجتماعي.
وكشف الشاعري حقيقة طلبه مليون دوالر 
أجرا من أجل غناء أغنية وطنية في ليبيا أثناء 
فترة االنتخابات الليبية، قائال: »طلبت مليون 
في  ليبيا  في  وطنية  أغنية  أغني  كي  دوالر 
يتم  األموال  تلك  الليبية..  االنتخابات  فترة 
وإقامتهم  الفنانين  تكاليف سفر  صرفها في 
والموضوع  يوما،   45 مدار  على  والمعيشة 

عايز هدوء شوية والناس تفهم«.
وأوضح أنه لم يتقاض أي أموال في غناء 
أوبريت »الحلم العربي«: »غالبية المطربين 
الذين شاركوا في األوبريت لم يحصلوا على 

أموال«.
وقال الفنان الليبي: »أحب أم كلثوم كثيرا، 
لكنني أحب فيروز أكثر.. أنا فيروزي أكثر من 

كوني كلثومي«.
موسيقى  عن  الشاعري  وتحدث 

قائال:  مصر،  في  المنتشرة  المهرجانات 
يكون  جديد  موسيقي  لون  »أي 

يكره  ومن  يحبه  من  هناك 
األذن..  على  جديد  ألنه 

عجباني  مش  األغنية  لو 
ويجب  مسمعهاش، 
الجمهور  يكون  أن 
تكون  وأن  الحكم  هو 
بالعمل  معنية  النقابة 

والتشغيل، أنا ضد المنع 
لكن مع المنافسة«.

النجم  تحدث  كما 
الليبي عن خالفه مع مواطنه 

المزداوي،  ناصر  الكبير  الملحن 
أستاذ  المزداوي  ناصر  »الملحن  قائال: 

حميد  كتبت  ناصر  أغاني  أخدت  ولما  كبير، 
وناصر  المزداوي،  ناصر  أغاني  في  الشاعري 
شايل  ومش  كتير  أغاني  ليا  عمل  المزداوي 

مني«.

ظهرت  الثمانينات  »في  حديثه:  وواصل 
شائعة تفيد باغتيال ناصر المزداوي وحينها 
وصفته بالراحل ناصر المزداوي ألنني لم أكن 
أعلم أنه ما زال على قيد الحياة نتيجة 

ظروف معينة حدثت«.
وقال الشاعري: »أنا هربت 
إلى  وأتيت   1978 ليبيا  من 
بالمزداوي  ألتِق  ولم  مصر 
تواصل  وفجأة  مطلقا، 
زال  ما  أنه  وتفاجأت  معي 

على قيد الحياة«.
الليبي:  الفنان  وأوضح 
الفنية  الساحة  عن  »أبتعد 
لمتابعة  لفترة  والموسيقية 
بؤرة  في  تفضل  لما  األوضاع، 
الضوء كتير ستتعرض للعمى والزم 
الواحد يبقى في الظل شوية لترتيب أفكاره 
مرة أخرى، ولم أقم بغناء لحن أعطتني إياه 

أنوشكا، ولم أتفق على غناء دويتو معها«.
وتابع: »لم أدخل في خناقة مع عمرو دياب 
في حياتي مطلقا، ولم أعط لحنا لمصطفى 

قمر ربما تسبب في حزن عمرو دياب مني«.
قال  البالتينية،  األسطوانة  جائزة  وعن 
مش  حقيقة  دي  »األسطوانة  الشاعري: 
مضروبة، وحصلت عليها بالفعل، واألسطوانة 
دي يتم إعطاؤها لـ المطربين األكثر مبيعا.. 
توقيت  في  مبيعا  األكثر  كان  ألبوم شعبيات 
البالتينية  األسطوانة  أشتر  لم  إصداره، 

باألموال مطلقا«.
»اتوقفت  موضحا:  الليبي  الفنان  وتابع 
نقابة  من  دي  البالتينية  األسطوانة  بسبب 
النقابة  في  قالي  وحد  الموسيقية،  المهن 
أتحدث  ال  وأنا  معين..  حد  زي  تكسبها  إزاي 
عن  والحديث  مطلقا،  مبيعات  أرقام  عن 
األسطوانة  اشتري  جابر  محسن  المنتج  أن 
وعن  صحيح«.  غير  دياب  لعمرو  البالتينية 
من  الليبية  واألغاني  األلحان  بسرقة  اتهامه 
خالل إعادة توزيعها في مصر وتقديمها على 
يحدث  »لم  الشاعري:  قال  ألحانه،  من  أنها 
ملك  والتراث  والفلكلور  مطلقا،  األمر  هذا 
اقتبس شيئا  وال  خالصة  وإبداعاتي  للجميع، 

من آخرين«.

يوسف الختالي

• من كواليس أحد األعمال المشارك فيها عماد قدارة
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في
رقم املرمى قراره  للفروسية  العام  االتحاد  اعتمد 

الشرقية  بالمنطقة  الفرعي  االتحاد  عن   »2«
الفرعية  االتحادات  أحد  واعتباره  ببنغازي، 
العام  لالتحاد  والتابع  المعتمدة،  لالتحاد 
القرار  من  األولى  المادة  ونصت  للفروسية، 
على اعتماد فهد يوسف البيالح رئيسًا لالتحاد 
أشرف  من  كل  وعضوية  للفروسية،  الفرعي 
امبارك،  حسن  ويونس  عويدات،  رمضان 

وصالح عوض الدرسي، وفرج فريد الشيخي.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه تقرر 
إقامة  على  بنغازي  الفرعي  االتحاد  »إشراف 

المستلزمات  وتوفير  والسباقات  المباريات 
أمام  الصعاب  وتذليل  النشاط  بهذا  الخاصة 

األندية في إقامة المباريات والبطوالت«.
لقفز  ليبيا  فرسان  منتخب  وأحرز  سبق 
وفضيتين  )ذهبية  قالدات  ست  الحواجز، 
في  مشاركتهم  خالل  برونزيات(  وثالث 
الحواجز  لقفز  التونسية  الوطنية  البطولة 
وبمشاركة  التونسي،  االتحاد  نظمها  التي 
وتونس،  والجزائر  ليبيا  فرسان  من  واسعة 
دوليتين،  قالدتين  الفروسية  منتخب  وحقق 
شاهين  الفارس  طريق  عن  فضية  األولى 
والثانية  المتوسطة،  الفئة  في  أبوقرين 
عبدالوهاب  الفارس  طريق  عن  برونزية 

مليطان في الفئة الكبيرة.

»الفروسية« يعتمد اتحاد املنطقة الشرقية ببنغازي

تساءل عبدالعظيم الشرع، الالعب السابق لفريق »الوحدة«، عن أسباب اختيار مدرب موريتاني 
كمدرب مساعد للمدرب الفرنسي الجديد للمنتخب الليبي لكرة القدم كورنتان مارتينز، وقال 

الشرع في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعى »فيسبوك« إن المدرب 
مصطفى صال، ال يملك أي سيرة ذاتية وتمت إقالته عندما كان مدربًا لمنتخب شباب موريتانيا، 

متسائاًل: هل هو أقوى من المدربين المحليين حتى يتم اختياره مساعدًا، وأضاف: »البد أن 
أتقدم بالشكر والعرفان للجنة الفنية باتحاد الكرة، ألنها اختارت لنا أقوى المدربين على 

مستوى أفريقيا بالتعاقد مع مدرب فرنسي بسيرة ذاتية هزيلة، ومساعد مدرب 
مغمور« واختتم منشوره يقول: »أين يسير بنا هؤالء من خالل هذه القرارات؟«.

طالب عدد من اإلعالميين الرياضيين، عبر صفحاتهم الشخصية على »فيسبوك«، اتحاد الكرة ◆◆
الليبي، بتطبيق الئحة الهبوط والصعود، وعدم االنجرار وراء الدعوات التي تدعو لعدم نزول الفرق 

األخيرة لدوري الدرجة األولى، ووجه عبدالرحيم نجم، رسالة إلى رئيس اتحاد الكرة، قائاًل: »نقدر 
تاريخك الرياضي، ونحترمك وهذا لن يشفع لك عندما توافق على إلغاء الهبوط لتطعن ما تبقى 

من الكرة الليبية«، أما عادل قنابة فقال: »أعتقد أن مجرد الحديث في كل موسم عن الهبوط 
والصعود هو عبث وتخبط ودليل على ضحالة من يسيِّرون كرتنا«، أما اإلعالمي فيصل األصبعي، 

فقال: »الدوري في غرفة اإلنعاش، متسائاًل هل من مصلحة الكرة الليبية تواجد 28 فريقًا 
الموسم المقبل، والغريب أن تتم المطالبة بتغيير نظام الدوري وقد شارف على االنتهاء«.

حكايات رمضانية

الحدث

زين العابدين بركان

● جانب من منافسات الفروسية الليبية

28
الوطني  المنتخب  حارس  نجح 
الدولي أحمد عزاقة في الظهور 
»األهلي  ناديه  مع  األخير 
»األخضر«  أمام  بنغازي« 
الليبي  الدوري  مسابقة  في 
وكانت  القدم  لكرة  الممتاز 
بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة 
عامًا(   28( عزاقة  مع  تعاقدت 
من  قادمًا   2023 العام  حتى 
صفقة  في  »المدينة«  نادي 
انتقال حر، بجانب التعاقد مع 
»أبوسليم«،  نادي  مهاجم 
ثالث  لمدة  أبورقيقة،  جمعة 
نادي  إدارة  وكانت  سنوات، 
تعاقدت  بنغازي«  »األهلي 
أكرم  الدولي  المهاجم  مع 
واحد  موسم  لمدة  الزوي 
النادي  إدارة  جددت  كما  للتجديد،  قابل 
محمد  بينهم  من  الالعبين  من  عدد  عقود 
رحل  حين  في  مرسال،  وجبريل  العكشي 
حارس »األهلي بنغازي«، جواد رزق، لينتقل 
يمتد  عقد  في  »النصر«  فريق  صفوف  إلى 
قريبًا  رزق  جواد  وكان  موسمين،  لمدة 
بنغازي«،  ناديه »األهلي  التجديد مع  من 
األخيرة  اللحظات  في  وجهته  غير  لكنه 
من  رزق  ويعد  لـ»النصر«،  بالتوقيع 
وشارك  المميزين،  المرمى  حراس 
البطولة  في  بنغازي«  »األهلي  مع 
المحلي  الدوري  وفي  األفريقية، 

الماضي. الموسم 

للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  مشاركة  خالل 
الطائرة في بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة 
التي ُأقيمت ببالدنا بالعاصمة طرابلس، خالل 
شهر  من  عشر  السابع  إلى  التاسع  من  الفترة 
الوطني  منتخبنا  نجح   ،1979 العام  نوفمبر 
في هذه البطولة في تقديم مشاركة متميزة، 
القارة  الثاني وحل وصيفًا لبطل  المركز  وأحرز 

التونسي. المنتخب  خلف 
المنتخبات  أبرز  مشاركة  البطولة  شهدت 
بمجمع  منافساتها  وجرت  األفريقية،  العربية 
فقد  حيث  بطرابلس،  عكاشة  رجب  المرحوم 
البطولة  في  مبارياته  أولى  نتيجة  منتخبنا 
بثالثة  التونسي  المنتخب  أفريقيا،  بطل  أمام 
منتخب  على  منتخبنا  تفوق  ثم  لصفر،  أشواط 
على  وفاز  لصفر،  أشواط  بثالثة  السنغال 
منتخب  وعلى  لصفر،  أشواط  بثالثة  نيجيريا 
وكانت  لشوطين  أشواط  بثالثة  مدغشقر 
الثانية  األولمبية  الدورة  إلى  مؤهلة  البطولة 
والعشرين، التي ُأقيمت بموسكو خالل الفترة 
من  األول  وحتى  يوليو  من  عشر  التاسع  من 

.1980 أغسطس العام 
البطولة  في  الفريق  مشاركة  جاءت 
التزم  حيث  المبارك،  رمضان  شهر  خالل 
وخاضوا  بالصيام  منتخبنا  العبي  جميع 
ولعب  صائمون،  وهم  المباريات  جميع 
أمام  دولية  مباريات  ثماني  الوطني  فريقنا 
والبرازيل  وبولندا  ورومانيا  إيطاليا  منتخبات 
نجوم  أبرز  منتخبنا  وضم  ويوغوسالفيا، 
قائد  زكة  ميلود  أمثال  الليبية،  الطائرة  الكرة 
ومصطفى  زكة  وعوض  زكة  وونيس  الفريق، 
الزروق  وجمال  األصفر  ومحمود  السالم  عبد 
الخوجة  وعدنان  الزروق  وسمير  زوبي  وأحمد 
الفقي  وأحمد  بشر  ومحمد  بادي  وكمال 

الشريف. والمهدي 
المدرب  الفريق  تدريب  مهمة  تولى 
الفريق  بعثة  رأس  حين  في  سونق،  الكوري 
للكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  العماري  محمد 
الليبية  الطائرة  الكرة  عاشت  التي  الطائرة، 
توجها  حيث  فتراتها،  أزهى  قيادته  تحت 
باألرجنتين  العالم  كأس  لنهائيات  بتأهله 
تسجل  جماعية  لعبة  أول  وهي   1982 العام 
العالمي  المحفل  هذا  في  وتواجدها  حضورها 
الكبير، ومثلت الطائرة العربية واألفريقية في 
تسع  منتخبنا  خاض  حيث  العالمي،  المونديال 
أبرزها  العالمية  المنتخبات  أبرز  أمام  مباريات 
والعراق،  وهولندا  وفنزويال  وروسيا  البرازيل 
البطولة  هذه  في  الوطني  منتخبنا  وقاد 

الحاج. الوطني سعيد  المدرب 

طرابلس - محمد ترفاس

● عزاقة

انتهت مباراة الذهاب بين قطبي العاصمة »األهلي 
ضمن  السلبي  بالتعادل  و»االتــحــاد«  طرابلس« 
األفريقي  االتحاد  كأس  نهائي  ربع  الدور  منافسات 
في  شهدت  المباراة  »الكونفدرالية«،  القدم  لكرة 
الشوط األول تكتاًل في وسط الملعب وعدم وجود 
الشوط  وفي  الفريقين،  كال  من  خطيرة  فرص  أي 
الثاني كانت هناك سيطرة واضحة لفريق »األهلي 
طرابلس«، وكان األفضل خالل الشوط، بينما فريق 
على  واالعتماد  الدفاعي  بالتكتل  اكتفى  »االتحاد« 
الهجمات المرتدة، وتصدى حارس مرمى »االتحاد« 
الثاني  الشوط  لعدة كرات خالل زمن  الالفي  معاذ 
لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، في انتظار مباراة 
ومعرفة  المقبل  األحد  التي ستقام  والحسم  اإلياب 

الفريق المتأهل إلى نصف نهائي »الكونفدرالية«.

نظام القرعة
»الكونفدرالية«  كأس  نهائي  ربع  قرعة  ووضعت 
المصرية،  العاصمة  في  ُأقيمت  التي  األفريقية 
»االتــحــاد«  الليبية  القدم  كــرة  قطبي  القاهرة، 
وكانت  نارية،  مواجهة  في  طرابلس«  و»األهلي 
جاءت  النهائي  ربع  دور  إلى  تأهلت  فرق  ثماني 
كاآلتي: »األهلي طرابلس«، »االتحاد«، »بيراميدز«، 
»المصري«،  »مازيمبي«،  بيراتس«،  »أورالنـــدو 
قرعة  نتائج  وجــاءت  »سيمبا«.  بركان«،  »نهضة 
ربع نهائي كأس الكونفدرالية األفريقية على النحو 
»سيمبا«  طرابلس«..  »االتحاد«×»األهلي  اآلتي: 
أفريقي..  الجنوب  بيراتس«  التنزاني×»أورالندو 
الكونغولي..  المصري×»مازيمبي«  »بيراميدز« 
بركان«  البورسعيدي×»نهضة  »الــمــصــري« 
النهائي،  نصف  الدور  مواجهة  وستقام  المغربي. 
و»األهلي  »االتــحــاد«  مواجهة  من  الفائز  بحيث 
طرابلس« سيواجه الفائز من لقاء »سيمبا« التنزاني 
الثاني، سيلعب  الطرف  وفي  بيراتس«،  و»أورالندو 
الفائز  مع  و»مازيمبي«  »بيراميدز«  لقاء  من  الفائز 

من مباراة »المصري« و»نهضة بركان« المغربي.

»األهلي طرابلس« في الصدارة
وأكد فريق »األهلي طرابلس« صدارته المجموعة 
االتحاد  لكأس  المجموعات  دوري  مــن  األولـــى 
األفريقي »الكونفدرالية« بعد تعادله السلبي دون 
خالل  التونسي  »الصفاقسي«  فريق  أمام  أهــداف 
المباراة التي ُأقيمت بينهما بملعب حمادي العقربي، 
وبذلك يتصدر »األهلي طرابلس« المجموعة بـ13 

وفي  الديمقراطية،  الكونغو  من  و»مازيمبي« 
من  الوطني«  »الحرس  جاء  الرابعة  المجموعة 
العاج  ساحل  من  أبيدجان«  و»أســيــك  النيجر 

و»سيمبا« التنزاني و»نهضة بركان« المغربي.

ظهور تاريخي لـ»االتحاد«
فرق  مشاركات  شريط  »االتــحــاد«  فريق  قص 
األندية  وبطوالت  مسابقات  في  الليبية  األندية 
العام  األول  القاري  ظهوره  سجل  حين  األفريقية 
1967 ونجح خالل مشاركته األولى في إقصاء فريق 
مباراته  نتيجة  النيجر عقب فقدانه  »دينامو« بطل 
األولى في نيامي بثالثة أهداف لهدفين، فيما نجح 
في تحقيق الفوز في مباراة العودة بطرابلس بثالثة 

أهداف لهدف ليتأهل إلى الدور السادس عشر.
»االتحاد«،  فريق  مشاركات  وتواصلت  استمرت 
والوصول  النجاحات  عديد  تحقيق  في  نجح  حيث 
األفريقية،  المنافسات  من  متقدمة  مراحل  إلى 
في   2000 العام  خــالل  مشاركته  أبرزها  ولعل 
تمكن  حيث  األفريقية،  الكؤوس  كأس  بطولة 
من بلوغ الدور نصف النهائي عقب إقصائه فريق 
سبورت«  و»ســوبــر  غانا  بطل  »أولمبياكوس« 
بطل  الصحراوي«  و»الشباب  أفريقي  الجنوب 
نصف  ــدور  ال عند  مسيرته  توقفت  ثم  النيجر، 
عقب  الكاميروني  ياوندي«  »كانون  أمام  النهائي 
نتيجة مباراة  تعادله ذهابًا بهدف لهدف وفقدانه 

اإلياب بهدف.

االتحاد واألهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد »الكونفدرالية«.. األحد

طرابلس - الصديق قواس

التكتل الدفاعي سر خروج القمة األولى دون أهداف وسط ترقب لبطاقة العبور في القارة السمراء

األولى  المجموعة  رأس  تأهله على  نقطة ويضمن 
فريق  على  المصري  »بيراميدز«  فريق  فوز  رغم 
مصلحة  في  صب  األهــداف  فارق  ولكن  »زاناكو«، 

بعد  المجموعة  ترتيب  وجاء  طرابلس«،  »األهلي 
طرابلس«  »األهلي  أن  ليظهر  األخيرة  الجولة 
نقطة،   13 برصيد  المجموعة  ــدارة  ص في  بــات 

و»بيراميدز« المصري ثانيًا برصيد 13 نقطة، وحل 
ثالثًا »الصفاقسي« التونسي برصيد 5 نقاط، وأخيرًا 

فريق »زاناكو الزامبي« دون نقاط.

مشوار ليبي في »الكونفدرالية«
ناديا  الليبية،  الــقــدم  كــرة  قطبا  ويــواصــل 
بشكل  الظهور  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد« 
ضربة  منذ  »الكونفدرالية«  بطولة  في  جيد 
ُأجريت  أن  بعد  المجموعات،  ــدوري  ب البداية 
وتشارك  »الكونفدرالية«،  مجموعات  دور  قرعة 
المحلي،  الــدوري  بطل  »االتحاد«  بفريقي  ليبيا 
و»األهلي  األبــطــال،  دوري  بطولة  من  القادم 
المحلي  ــدوري  الـ مسابقة  وصيف  طرابلس« 
في  البداية  من  والمشارك  األخيرة  النسخة  في 
»األهلي طرابلس«  وجاء  »الكونفدرالية«،  بطولة 
الزامبي  »زاناكو«  بجانب  األولى  المجموعة  في 
المصري،  و»بيراميدز«  التونسي  و»الصفاقسي« 
بجانب  الثانية  المجموعة  في  فجاء  »االتحاد«  أما 
بايرتس«  و»أورالندو  الجزائري  الساورة«  »شبيبة 
الجنوب أفريقي و»رويال ليبوباردس« اإلسواتيني 
بعدما  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  فجر  واألخير 
»الكونفدرالية«  بطولة  في  المجموعات  دور  بلغ 
»شبيبة  مضيفه  عقبة  تجاوزه  بعد  األفريقية، 
الثالثة فضمت  المجموعة  أما  الجزائري،  القبائل« 
البورسعيدي  الكونغو و»المصري«  »أوتوهو« من 
الكاميروني  ــور«  ــب س و»كـــوتـــون  مــصــر  ــن  م

● السلتو يشن هجومًا على دفاعات االتحاد

● محاولة هجومية من االتحاد على مرمى األهلي طرابلس

البطولة األفريقية تشهد منافسات 
عربية خالصة في ربع النهائي

اختتمت، بطولة »مصحة يشفين للشطرنج«، التي 
شهدت مشاركة 40 العبًا، برعاية وتنظيم مصحة 
والتنسيق  وبالتعاون  التخصصية،  »يشفين« 
النتائج  وجــاءت  سالك«،  »بيدق  منظمة  مع 

النهائية للبطولة على النحو التالي:

الطالب بطاًل للرجال
توج بكأس وذهبية بطولة الرجال الالعب 
أسامة الطالب، برصيد 8.5 نقطة، وتحصل 
توج  التعادل  وبكسر  دينار،   700 مبلغ  على 
الفضية  بالميدالية  أبوقندة  ناجي  الالعب 
الالعب  وتوج  دينار،   500 مبلغ  على  وتحصل 
 6.5 برصيد  البرونزية  بالميدالية  بركة  سراج 
الالعب  ورابعًا  دينار،   400 على  وتحصل  نقطة 
وخامسًا  دينار،   200 على  وتحصل  الفيتوري  عبداهلل 

الالعب خالد فرنكة وتحصل على 100 دينار.

أصغر العب
وتوج الالعب الطيب أساس بجائزة أفضل العب تحت 
الالعب  وتوج  دينار،   100 على  وتحصل  عامًا،   20

هاشم بحيرات بجائزة أصغر العب في البطولة.

أميرة.. بطلة اإلناث
لإلناث،  بطلة  عبدالقادر  أميرة  توجت 
وحصلت على كأس وذهبية البطولة بالعالمة 
وتحصلت  جــوالت،   9 من  نقاط   9 الكاملة 
الالعبة  الفضية  ونالت  دينار،   300 على 
طرفة عطار برصيد 8 نقاط، وتحصلت على 
200 دينار، وتوجت بالبرونزية الالعبة منى 
على  وتحصلت  نقاط،   7 برصيد  الفرجاني 
100 دينار، وتوجت الالعبة رغد عمر بجائزة 

أصغر العبة في البطولة.

مدير وحكام البطولة
الرئيسي  والحكم  بركة،  ســراج  البطولة  مدير 
وحكما  الفيتوري،  ميالد  التزويج  وحكم  النعمي،  هاشم 

الصالة عمر الفرجاني وحاتم أبومنجل.

ً»شطرنج يشفين« تتوج الطالب وأميرة
اتحاد الكرة يعيد الجماهير للمالعب رسميا
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بعد التعادل السلبي ذهابًا

وجه رئيس لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
القدم عادل األوجلي، خطابًأ إلى رؤساء االتحادات 
بالمالعب  األمن  ومسؤولي  بالمناطق،  الفرعية 
ورؤساء مجالس إدارات األندية، ومن أهم ما جاء 
الرياضي بحضور  للجمهور  السماح  الرسالة،  في 
المباريات في مسابقات الدرجتين الثانية والثالثة، 
والفئات السنية، وأشار الخطاب إلى أن مسابقتي 
 -  2021 الموسم  لهذا  الممتاز  والقسم  الكأس 

2022، تستكمالن دون حضور الجمهور.
وعانت كرة القدم الليبية كثيرًا غياب الجماهير، 
حتى قبل أزمة »كورونا« العالمية، بسبب فرض 
عقوبة الحرمان من لعب المنتخبات واألندية على 
المالعب الليبية، إال أنه في فبراير 2021، ابتهج 
الشارع الرياضي الليبي بخبر رفع االتحاد األفريقي 
الليبية  المالعب  عن  الحظر  »كاف«  القدم  لكرة 
ومن  االجتماعي،  التواصل  صفحات  خالل  من 
خالل التعليقات التي غطت الصفحات من قبل كل 
شرائح المجتمع الليبي من إعالميين ورياضيين 

وأندية والجماهير الرياضية.
سبع  من  ألكثر  الحظر  ليبيا  على  وفرض 
طائلة،  مبالغ  الليبية  الخزانة  كبد  مما  سنوات، 
وكذلك عمليات التنقل واإلقامة وحرمان الجمهور 
والمنتخبات  الليبية  الفرق  متابعة  من  الليبي 
الليبية، حيث لعب المنتخب الليبي أكثر من 70 
اإلخفاقات  في  تسببت  التي  الديار،  خارج  مباراة 
المتتالية لكرة القدم الليبية، والظلم التحكيمي 

بسبب عدم اللعب داخل البالد.
االتحاد  من  وفد  زار  الماضي،  نوفمبر  وفي 
الرياضية  المدينة  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي 
الدولي،  طرابلس  ملعب  وتحديدًأ  طرابلس، 
وجاءت  الملعب،  حالة  تقرير مفصَّل عن  إلعداد 
عمليات  في  تسرع  خطوات  أجل  من  الزيارة 
المالعب،  ومرافق  شكل  من  وتحسن  الصيانة 
كما جاءت الزيارة التي شملت ملعبي »الزقوزي« 

االتحاد  تقديم  إطار  في  أيضًأ،  و»البوسيفي« 
والدعم  الفنية  المساعدة  القدم  لكرة  الدولي 

التحادات كرة القدم المحلية.
وتفقد الوفد، الذي ضم أربع شخصيات أفريقية، 
مرافق المدينة الرياضية بطرابلس، وتابع وشاهد 
الملعب  مرافق  على  والصيانة  الترميم  عمليات 
الرئيسي، وإضافة بعض التحسينات على مدرجات 
الملعب، كما أن الزيارة كانت ضمن خطة طموحة 
كرة  بنية  ومتابعة  االهتمام  إلعادة  »فيفا«  من 
من  النامية؛  والدول  األفريقية  الدول  في  القدم 
لتحسين  لها  العون  يد  ومد  مساعدتها  أجل 
لها، إضافة لمساعدتها  الموارد  وإيجاد  مالعبها 
بالخبرات الفنية واالستشارة من أجل تطوير كرة 
كرة  لممارسة  مالئمة  وتوفير ظروف  لها  القدم 

القدم في بيئة مناسبة.
وتعيش كرة القدم الليبية في الموسم الجاري 
2021 - 2022، أزمة كبرى خاصة بالمالعب؛ األمر 
الذي بات يهدد استقرار اللعبة الشعبية األولى، 
الذي   ،»47« رقم  الممتاز  الدوري  صعيد  على 
وكذلك  مجموعتين،  على  ناديًا   20 فيه  يشارك 
دوري الدرجة األولى الذي يشارك فيه 44 ناديًا، 
تعاني جميع  إلى سبع مجموعات، حيث  مقسمة 
األندية، دون استثناء، قلة المالعب وندرتها تارة، 
وتواضع حالتها الفنية تارة أخرى؛ األمر الذي دفع 
رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني للتصريح 
بأن هناك اتجاهًا لخوض الدور السداسي المحدد 

لبطل الدوري هذا الموسم خارج ليبيا.
الموسم  بداية  في  الكرة  اتحاد  عن  وصدر 
اعتماد  بشأن   2021 لسنة   )82( رقم  القرار 
األولى،  مادته  في  جاء  رياضيًأ،  ملعبًأ   12
جميع  مباريات  إلقامة  التالية  المالعب  تعتمد 
المسابقات الرسمية التي ينظمها االتحاد الليبي 
 ،2022 - 2021 الرياضي  القدم للموسم  لكرة 
وصرمان  الزاوية  هي:  المعتمدة  والمالعب 
والخمس  الزقوزي  وعلي  ومصراتة  وصبراتة 
وبنينا وأجدابيا والمرج والقبة ودرنة، إضافة إلى 

ملعب ترهونة، بعد إجراءات الصيانة.

طرابلس - محمد ترفاس

● قنابة

● الطالب

● أميرة



القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  كشفت 
لكرة  الممتاز  للدوري  إيابًا  الـ18  األسبوع  مباريات  مواعيد 
األربعاء  أمس  انطلقت  التي  األولى،  المجموعة  لفرق  القدم 
أن  على  بنينا،  ملعب  على  و»األخضر«  »دارنس«  بمباراة 
تجرى اليوم الخميس، ثالث مباريات، »خليج سرت« يستضيف 
األولى  مباراتان،  ستقام  بنينا  ملعب  وعلى  »الصداقة«، 
»التحدي«  مباراة  وتعقبها  الجبل«،  »شباب  يلتقي  »الهالل« 

و»التعاون«.
وتختتم الجولة، غدًا الجمعة، على ملعب بنينا بديربي بنغازي 
»النصر« و»األهلي بنغازي«، وحقق فريق كرة القدم األول بنادي 
»شيخ  ملعب  من  »األخضر«  على  صعبًا  فوزًا  بنغازي«  »األهلي 
الشهداء« في مباراة شهدت تسجيل هدف واحد لصالح »األهلي 

بنغازي«، جاء من عالمة الجزاء في الدقيقة 59 من زمن المباراة 
سجله المدافع حامد الثلبة.

لها  تصدى  »األخضر«  لصالح  الفرص  عديد  شهدت  المباراة 
وبهذه  اقتدار،  بكل  عزاقة  أحمد  بنغازي«  »األهلي  فريق  حارس 
األولى  للمجموعة  بصدارته  بنغازي«  »األهلي  فريق  ابتعد  النتيجة 
برصيد 44 نقطة، وتجمد رصيد »األخضر« عند 35 نقطة في المركز 

الثاني. 
واستعد »األهلي بنغازي« للموسم الجاري بقوة في معسكر خارجي 

بمصر، وجدد عمل المعسكر في مصر قبل انطالق مباريات األسبوع 
السابع من مسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تأجلت مباريات األسبوع 
السادس بسبب مشاركة عدد من العبي الفريق في مباريات المنتخب 
الجاري،  الموسم  انطالق  قبل  الليبية  األندية  سجلت  كما  الودية، 
الخارجية؛  المعسكرات  إلى  معظمها  اتجهت  حيث  جديدة،  ظاهرة 
نشاط  وتركز  المدارس،  مختلف  مع  الودية  المواجهات  إجراء  بهدف 
غالب األندية الليبية في رحلتها خارج البالد على دول الجوار، وتحديدًا 

الدوري  مسابقة  انطالق  تأخر  ذلك،  على  ساعد  وتونس،  مصر 
الممتاز لكرة القدم عن الموعد المعلن.

طرابلس - محمد ترفاس
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

مباراة دون الطموح
الليبي  الرياضي  الجمهور  فرحة  رغم 
بطولة  في  النهائي  ربع  الدور  بمباراة 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  كأس 
لجنب  جنبًا  ليبيين  فريقين  ووصول 
البطولة،  هذه  تاريخ  في  مرة  ألول 
بإمكانية  األماني  منسوب  ارتفاع  ورغم 
ألول  أفريقيا  بطولة  ليبي  فريق  إحراز 
السابق  في  فرق  عدة  وصول  رغم  مرة 
النهائي  نصف  في  متقدمة  لمراحل 
في  الفريقين  وصول  أن  إال  والنهائي، 
في  سابقة  األفريقية  المسابقة  نفس 
مباراة  تكن  لم  ذلك  ومع  الليبية،  الكرة 
الليبي،  الجمهور  طموحات  وفق  الذهاب 
متواضعًا  الفني  المستوى  كان  حيث 
في  أفريقية  لمباراة  يرتقي  وال  فنيًا، 

متقدم. دور 
كما أن الخوف من النتيجة كان واضحًا 
ما  وهذا  المجازفة،  وعدم  الفريقين  على 
السلبي  بالتعادل  المباراة  لتنتهي  حصل 
كبير  ترقب  هناك  واآلن  أهداف،  دون 
الفريق  ستكشف  التي  اإلياب  لمباراة 
الدور  لمباراة  سيترشح  الذي  الفائز، 

النهائي. نصف 
على  مؤشرات  الذهاب  مباراة  وأعطت 
يحتاج  الليبية  للكرة  الفني  المستوى  أن 
أن  رغم  العمل  من  والمزيد  للمزيد 
»األهلي طرابلس« و»االتحاد« وصل كل 
ولكن  النهائي،  ربع  للدور  بجدارة  منهما 
لقائهما  عند  كبيرًا  يكن  لم  المستوى 

األفريقي.
هذا  واستثمار  العمل،  مزيد  نحتاج 
بتقليص  قويًا  دوري  ونحتاج  الترشح، 
أقصى  على  فريقًا   14 إلى  الفرق  عدد 
النظر  وإعادة   ،24 أو   20 وليس  تقدير، 
التحتية  البنية  ناحية  من  المالعب  في 
عقود  في  النظر  وإعادة  المهترئة، 
أهمية  بحث  مع  فيها  المبالغ  الالعبين 
ونحتاج  أيضًا،  الرياضية  اإلدارة  احتراف 
التعصب  منسوب  لتخفيف  توعية 
من  الكبيرة  للفرق  الزائد  والشحن 

واإلعالم. الجمهور 
نحتاج خطة واضحة كى يستمر تواجد 
وقد  متقدمة،  مراحل  في  الليبية  الفرق 
البطولة  ليبي  فريق  ويحرز  الكرة  تعطي 
إن  إنجاز  وهو  أفريقيا،  بطولة  العام  هذا 
جدًا  كبيرة  دفعة  سيعطي  أعتقد  تحقق 

الليبية. للكرة 

السنة السابعة
العدد 335  20 رمضان 1443 هــ
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األفريقية  األمم  كأس  تصفيات  قرعة  أسفرت 
المنتخب  وقوع  عن  ديفوار2023«  »كوت 
ليكون  العاشرة،  المجموعة  في  الليبي  الوطني 
االستوائية  وغينيا  تونس  منتخبات  بجانب 
وبوتسوانا، وتشهد التصفيات المؤهلة لبطولة 
تم  منتخبًا   48 مشاركة  المقبلة،  أفريقيا  أمم 
 23 منها  يتأهل  مجموعة،   12 على  توزيعها 
منتخبًا إلى البطولة، بجانب منتخب كوت ديفوار 
التصفيات  سيخوض  ولكنه  الضيافة،  صاحب 
فقط،  واحد  منتخب  مجموعته  عن  وسيتأهل 
ومن المقرر أن يتأهل من كل مجموعة المتصدر 
المنظم،  البلد  مجموعة  باستثناء  والوصيف، 
واحد  منتخب  منها  سيتأهل  التي  ديفوار،  كوت 
أمم  كأس  تصفيات  مجموعات  وجاءت  فقط، 

أفريقيا 2023 كالتالي:
المجموعة األولى: »نيجيريا وسيراليون وغينيا 

بيساو وساو تومي وبرينسيبي.
والرأس  فاسو  »بوركينا  الثانية:  المجموعة 

األخضر وتوغو واسواتيني«.
المجموعة الثالثة: »الكاميرون وكينيا وناميبيا 

وبوروندي«.
وماالوي  وغينيا  »مصر  الرابعة:  المجموعة 

وإثيوبيا«.
المجموعة الخامسة: »غانا ومدغشقر وأنغوال 

وأفريقيا الوسطى«.

المجموعة السادسة: »الجزائر وأوغندا والنيجر 
وتنزانيا«.

المجموعة السابعة: »مالي والكونغو وجامبيا 
وجنوب السودان«.

المجموعة الثامنة: »كوت ديفوار وزامبيا وجزر 
القمر وليسوتو«.

الديمقراطية  »الكونغو  التاسعة:  المجموعة 
والغابون وموريتانيا والسودان«.

وغينيا  »تونس  العاشرة:  المجموعة 
االستوائية وليبيا وبوتسوانا«.

المجموعة الحادية عشرة: » المغرب وجنوب 
أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا«.

وبنين  »السنغال  عشرة:  الثانية  المجموعة 
وموزمبيق ورواندا«.

وشملت  جوهانسبورغ،  في  القرعة  وسحبت 
من  الرغم  على  وزيمبابوي  كينيا  منتخبي 
»فيفا«،  الدولي  االتحاد  قبل  من  إيقافهما 
باسم  ناطق  وقال  الحكومي،  التدخل  بسبب 
»لقد  برس«:  »فرانس  لوكالة  القاري  االتحاد 
أدخلنا البلدين على أمل رفع اإليقاف، في موعد 
في  األولى  الجولة  قبل  األسبوعين  يتجاوز  ال 
من  ممولة  رياضية  منظمة  وأثارت  يونيو«، 
بعد  »فيفا«،  حفيظة  الزيمبابوية  الحكومة 
قضايا  بسبب  الكروي  التنفيذي  المدير  إقالتها 

مرتبطة بمحاسبة األموال العمومية، وفي كينيا، 
حلت وزارة الرياضة اتحاد كرة القدم، بعد اتهام 

رئيسه نيك مويندوا بقضايا احتيال.

أقصاه  حدًا  »كاف«  األفريقي  االتحاد  ووضع 
إلى  سيضطر  وإال  اإليقاف  لرفع  مايو  منتصف 
التصفيات،  في  المشاركة  عن  البلدين  استبعاد 

في  المشاركون  سيتقلص  غيابهما،  وبحال 
مجموعتيهما من أربعة منتخبات إلى ثالثة، مع 
تأهل البطل ووصيفه إلى النهائيات، ومن المقرر 
إقامة أول جولتين في 30 مايو و14 يونيو، مع 
جولتين أخريين في 19 و27 سبتمبر، ثم تختتم 
في 20 و28 مارس المقبل، أما ساحل العاج التي 
استضافت البطولة في 1984 بمشاركة ثمانية 
منتخبات، وأحرزت لقبها الكاميرون للمرة األولى 
يونيو  في  النهائيات  فتستضيف  تاريخها،  في 

ويوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبًا.
في  الثالث  اللقب  إحراز  العاجيون  ويأمل 
بركالت  التتويج  بعد  أرضهم،  على  تاريخهم 
في   1992 العامين  غانا  حساب  على  الترجيح 
وبعد  االستوائية،  غينيا  في  و2015  السنغال 
منتخبًا،   24 إلى   16 من  المشاركين  عدد  زيادة 
باتت الدولة المضيفة بحاجة إلى ستة استادات، 
وفضلت ساحل العاج اعتماد أبيدجان )2(، بواكي، 
كورهوغو، سان بيدرو وياموسوكرو، واطلع رئيس 
االتحاد القاري الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، 
خالل زيارته األخيرة إلى الدولة الواقعة في غرب 
وُأبلغ  المنشآت،  في  األعمال  تقدم  على  القارة، 
بأن األعمال تسير على ما يرام، باستثناء ملعب 
فيليكس هوفويه بوانيي، أكبر ملعب في البالد 
الجديد،  الوطني  الملعب  اعتماد  قبل  سابقا 

في  فقط   %  25 بنسبة  األعمال  اكتملت  كما 
حكم  الذي  الرئيس  اسم  على  المسمى  االستاد 
المستعمرة الفرنسية السابقة مدة 33 عامًا، بعد 

حصولها على االستقالل في 1960.
قلب  فيها  ساعد  التي  القرعة  عمل  وقبل 
دفاع »ليدز يونايتد« اإلنجليزي السابق الجنوب 
العاجي  والمهاجم  راديبي،  لوكاس  أفريقي 
النجمان  أحرز  حيث  كالو،  سالومون  السابق 
بافانا«  »بافانا  مع  راديبي  سابقًا،  القاري  اللقب 
حدد   ،2015 في  »الفيلة«  مع  وكالو   1996 في 

»كاف« المستويات األربعة للمنتخبات:
)حاملة  السنغال  األول:  المستوى   -
وتونس،  ومصر،  ونيجيريا،  والمغرب،  اللقب(، 
العاج  وساحل  ومالي،  والجزائر،  والكاميرون، 
وجمهورية  وغانا،  فاسو،  وبوركينا  )المضيف(، 

الكونغو الديمقراطية.
والرأس  أفريقيا،  جنوب  الثاني:  المستوى   -
وأوغندا،  وبنين،  والغابون،  وغينيا،  األخضر، 
االستوائية،  وغينيا  برازافيل،  والكونغو  وزامبيا، 

ومدغشقر، وكينيا، وسيراليون.
- المستوى الثالث: ناميبيا، وموريتانيا، وغينيا 
ومالوي،  وموزامبيق،  وليبيا،  والنيجر،  بيساو، 

وتوغو، وزمبابوي، وغامبيا، وأنغوال، وجزر القمر.
جمهورية  تنزانيا،  الرابع:  المستوى   -
ورواندا،  والسودان،  الوسطى،  أفريقيا 
وليسوتو،  واسواتيني،  وإثيوبيا،  وبوروندي، 
وساو  السودان،  وجنوب  وليبيريا،  وبوتسوانا، 

تومي وبرنسيبي.

ليبيا VS تونس وغينيا االستوائية وبوتسوانا بتصفيات أمم 2023

● المجموعات الـ12 المتنافسة بعد قرعة أمم 2023

بنغازي - زين العابدين بركان

الفني  المدير  مارتينز  كورنتان  الفرنسي  أكــد 
أن  القدم  لكرة  األول  ليبيا  لمنتخب  الجديد 
في  الوطنية«  لـ»الوحدة  رمزًا  سيكون  المنتخب 
11عامًا،  نحو  منذ  السياسي  االنقسام  يعاني  بلد 
بعدم  أشعر  ال  أيام،  ثالثة  منذ  هنا  »أنا  وأوضــح: 
األمان. كما أني ال أنظر كثيرًا إلى الشق السياسي، 
وكالة  ونقلت  الرياضي«،  الجانب  في  أهتم  بل 
المنتخب  ــط  وس ــب  الع عــن  بـــرس«  ــرانــس  »ف
طرابلس  في  »سأستقر  قوله:  السابق  الفرنسي 
طرابلس  مناطق  في  الالعبين  لرؤية  ــب  وأذه
إقامة  كاشفًا  الليبي«،  ــدوري  ال ضمن  وبنغازي 
الــدوري  انتهاء  بعد  للمنتخب  تدريبي  معسكر 
المحلي، وأردف مارتينز، البالغ من العمر 52 عامًا، 
»سأكون  مصطفى:  صال  الموريتاني  وسيساعده 
سواء  متحدة،  مجموعة  أريــد  ليبيا.  كل  مــدرب 
أو  الفني  اإلداري،  الجهاز  مستوى  على  ذلك  كان 
الالعبين، لمنح الشعب العاشق لكرة القدم المتعة 

والسعادة وجعله فخورًا«، حسب »فرانس برس«.

أجندة مارتينز
»فرسان  قيادة  إلى  عامًا(   52( مارتينز  ويهدف 
المتوسط« إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل 
لالعبين  أفريقيا  أمم  كأس  إلى  باالضافة  العاج، 
المحليين في الجزائر التي تسحب قرعة تصفياتها 
تخوض  أن  ويتوقع  الــجــاري،  أبريل  من   28 في 
يونيو،  في  ــى  األول مبارياتها  مارتينز  تشكيلة 
ودرب مارتينز سابقًا موريتانيا بين 2014 و2021 
كاس  من  تاريخها  في  نسختين  أول  إلى  وقادها 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وكشف  أفريقيا.  أمم 
رسمي،  بشكل  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة 
مارتينز،  كورنتان  الفرنسي  المدرب  مع  التعاقد 
االتحاد  ونشر  القدم،  لكرة  األول  المنتخب  لقيادة 
التواصل االجتماعي  الليبي عبر حسابه على موقع 
ذكر  دون  مارتينز،  مع  التعاقد  نبأ  »فيسبوك«، 
اتحاد  وأوضح  العقد،  قيمة  أو  مدة  حول  تفاصيل 
الكرة في بيان نشره عبر حسابه، أن المدرب وصل 
مع  العقد  توقيع  أجل  من  طرابلس  العاصمة  إلى 
االتحاد الليبي لكرة القدم ومباشرة مهامه رسميًا 
لالستحقاقات  استعدادًا  الليبي،  المنتخب  لقيادة 
برفقة  بطرابلس  مارتينز  كورنتان  ويحل  المقبلة، 
مدربه المساعد، الموريتاني صال مصطفى، الذى 
تدريب  توليه  فترة  طوال  جانبه  إلى  وعمل  رافقه 

المنتخب الموريتاني.

الظهور في موريتانيا
الوطني  المنتخب  مباراتي  تابع  مارتينز  وكان 
األخيرة  مشاركته  خالل  وموريتانيا  النيجر  أمام 
الودية  نواكشوط،  الموريتانية،  العاصمة  بدورة 
االتحاد  رئيس  مع  ثنائيًا  لقاًء  وعقد  الدولية 
في  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي 

كافة  مناقشة  خالله  تمت  الموريتانية  العاصمة 
وأكد  وسبق  العقد.  ببنود  المتعلقة  التفاصيل 
لالتحاد  التنفيذي  المكتب  إدارة  مجلس  عضو 
تصريحات  في  جموم،  نوري  القدم،  لكرة  الليبي 
مارتينز  مع  الرسمي  التعاقد  أن  تلفزيونية، 
مؤتمر  إقامة  خالل  من  طرابلس  في  سيكون 
على  »اتفقنا  جموم:  ــال  وق للمدرب،  صحفي 
تعيين  ومنها  المدرب؛  مع  التعاقد  بنود  جميع 
موريتاني  ومدرب  له،  أول  مساعدًا  وطني  مدرب 
الحراس  ــدرب  م حضور  مع  له  ثانيًا  مساعدًا 

واللياقة البدنية رفقة المدرب«.

المريمي واألسود
إعادة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  قرر  كما 
تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة 
مارتينز  كورنتان  الفرنسي  مع  التعاقد  بعد  القدم 
مديرًا فنيًا لمنتخب ليبيا األول لكرة القدم، وأعلن 
اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي 
مدير  مهمة  وإسناد  المساعد  المدرب  مهام 
علي  السابق  الدولي  الالعب  إلى  المنتخب  إداري 
للمنتخب  المقبلة  لالستحقاقات  األسود استعدادًا 
أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  بينها  ومن  الوطني، 
العاج،  ساحل  مالعب  في  ستقام  التي   ،2023

وستجرى قرعة تصفيات البطولة الثالثاء المقبل.

بداية المهمة رسميًا
وسيباشر الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي 
أبرز  وستكون  فـــورًا،  مهامه  مارتينز  كورنتان 
تنتظره  التي  الدولية  وااللتزامات  االستحقاقات 
بطولة  تصفيات  خالل  التوسط«  »فرسان  قيادة 
نهائياتها  ستقام  التي  الـــ»كــان«  أفريقيا  أمــم 
التي ستنطلق   ،2023 العام  العاج  بمالعب ساحل 
تصفياتها بداية من مطلع شهر يونيو المقبل إلى 
جانب قيادة المنتخب الليبي خالل تصفيات بطولة 
نهائياها  ستقام  التي  المحليين  لالعبين  أفريقيا 
مارتينز،  الفرنسي،  الفني  المدير  وكان  بالجزائر. 
األول  موريتانيا  منتخب  تدريب  مهمة  تولى 
منتخب  قيادة  في  ونجح   2015 العام  مطلع  منذ 
األمم  بطولة  نهائيات  إلى  للتأهل  »المرابطون« 
نسختي  خالل  متتاليتين  مناسبتين  في  األفريقية 

العامين 2019 و2021.

تصحيح المسار
وودع المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم 
»فرسان  ليغيب   ،2021 في  مهمة  محافل  ثالثة 

الذي  قطر،  في  العرب  مونديال  عن  المتوسط« 
باللقب  وفــاز  الماضي،  ديسمبر   18 في  اختتم 
بطولة  عن  الغياب  شمل  كما  الجزائري،  المنتخب 
المرحلة  وأخيرًا  الكاميرون،  في  األفريقية  األمم 
الختامية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة »قطر 
في  الثالث  المركز  ليبيا  منتخب  واحتل   ،»2022
نحو كأس  المؤهلة  األفريقية  السادسة  مجموعته 
مع  بالتساوي  نقاط  سبع  حصد  أن  بعد  العالم، 
األهداف  بفارق  الثاني،  الترتيب  صاحب  الغابون 
المركز  مصر  منتخب  تصدر  بينما  األخير،  لصالح 
األول برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضًا عن 
الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغوال في المركز الرابع 

واألخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.

األجندة الدولية
الوطني  المنتخب  أن  الشلماني  وأكــد  سبق 
سيعود الستئناف نشاطه من جديد بخوضه عددًا 
األجندة  أيام  خالل  الدولية  الودية  المباريات  من 
للعبة  الدولي  االتحاد  قبل  من  المقررة  الدولية 
»فيفا« استعدادًا لالستحقاقات وااللتزامات الدولية 
على  أكثر  التعرف  الكرة  اتحاد  وينتظر  المقبلة، 
كليمنتي  رحيل  فقبل  الجديد،  الفني  المدير  أفكار 
الليبي  المنتخب  صفوف  تحديث  في  رغبته  أعلن 
وبدأت  المقبلة،  الفترة  المتوسط« خالل  »فرسان 
فاضل  تواجد  الكويت، حيث  وديتي  المهمة خالل 
الكوت  والمهدي  بنغازي«،  »األهلي  العب  سالمة 
مرمى  حارس  المنصوري  ومعاذ  »األخضر«،  من 
العبي  ابشارة  وطارق  فايق  ويوسف  »أبوسليم«، 
استقر  بعدما  ــى،  األول للمرة  »األولمبي«،  نــادي 
العبًا،   23 اختيار  على  للمنتخب  الفني  الجهاز 
يظهرون  العبين  تواجد  المنتخب  قائمة  وشهدت 

للمرة األولى مع »فرسان المتوسط«.

الكرة الليبية تفتح باب املدرسة الفرنسية لـ »فرسان املتوسط«
مارتينز: ال أنظر للشق السياسي وسأتواجد بشكل دائم وأعد بتكوين منتخب قوي

طرابلس - الصديق قواس

األسود مديراً والمريمي 
مدرباً مساعداً.. والموريتاني 
صال مصطفى أحدث الوجوه

● مارتينز مع الشلماني خالل المؤتمر الصحفي بعد توقيع العقود

● مارتينز خالل تجربته مع منتخب موريتانيا

ملعب »شيخ الشهداء« 
يستقبل »ديربي«
»خليج النصر واألهلي بنغازي وضيفه  الجبل«  »شباب  بين  الهبوط  تفادي  مباراة  شهدت 

نقاط  إضاعة  شهدت  مباراة  في  أهداف  ستة  تسجيل  سرت« 
على  تقدم  عندما  سرت«  »خليج  فريق  من  مهمة 
ثالثة  بنتيجة  الجبل«  »شباب 
حتى  هدفين  مقابل  أهداف 
المباراة،  من  األخيرة  الدقيقة 
وبالتحديد في الدقيقة 89، حيث 
استطاع »شباب الجبل« تعديل النتيجة بهدف قاتل لتنتهي 
المباراة بالتعادل اإليجابي بنتيجة ثالثة أهداف مقابل ثالثة.

أهداف »خليج سرت«
المباراة قبل األسبوع األخير من مرحلة اإلياب،  جاءت 
وسجل أهداف »خليج سرت« كل من علي بلقايد وضيف 
اهلل وعبدوالي، بينما سجل أهداف »شباب الجبل« الثالثة 
وبهذه  الزوي،  وجالل  بالمين  ويوسف  الناصري  محسن 
النتيجة فقد »خليج سرت« ثالث نقاط ثمينة جعلته في 
فريق  بينما  نقطة،  بـ11  الثانية  المجموعة  ترتيب  آخر 

رصيد »الشباب« أصبح 13 نقطة في المركز التاسع.

مباراة »الصداقة« و»النصر«
بالتعادل  »النصر«  فريق  وضيفه  »الصداقة«  مباراة  وانتهت 
بينهما  ُأقيمت  التي  المباراة  في  هدفين  مقابل  بهدفين  اإليجابي 
اللواتي،  وعماد  مجدي  خالد  »النصر«  هدفي  وسجل  شحات،  بملعب 
بينما سجل هدفي »الصداقة« حمزة التهامي ومعتصم التايب، وبهذه 
و»الصداقة«  نقطة،   34 وأصبح  رصيده  »النصر  فريق  رفع  النتيجة 

أصبح رصيده 21 نقطة.

نتائج األسبوع الثامن
األسبوع  األولى عن  المجموعة  مباريات  اختتمت  األخيرة،  بالنتائج 
الثامن بتسجيل 14 هدفًا، بينما المجموعة الثانية لم تلعب لألسبوع 
التالي:  النحو  على  المسجلة  النتائج  وكانت  التوالي،  على  الثاني 
والتعادل  مقابل،  دون  هدف  بنتيجة  »الهالل«  على  يفوز  »التحدي« 
أهداف  ثالثة  بنتيجة  الجبل«  و»شباب  سرت«  »خليج  بين  اإليجابي 
و»التعاون«  »دارنس«  بين  أيضًا  اإليجابي  والتعادل  ثالثة،  مقابل 
»األخضر«  على  بنغازي«  »األهلي  وفوز  هدف،  مقابل  هدف  بنتيجة 
بنتيجة هدف دون رد، والتعادل اإليجابي بين »النصر« و»الصداقة« 

بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة األولى
»األهلي بنغازي« 44 نقطة، و»األخضر« 35 نقطة، و»النصر« 34 

نقطة، و»الهالل« 22 نقطة، و»الصداقة« 21 نقطة، و»التعاون« 20 
نقطة، و»دارنس« 15 نقطة، و»التحدي« 14 نقطة، و»شباب الجبل« 

13 نقطة، و»خليج سرت« 11 نقطة.

أهداف.. ومتفرقات
مجموع األهداف المسجلة حتى األسبوع الثامن 328 هدفًا، أهداف 
المجموعة األولى 202 هدف، والمجموعة الثانية 126 هدفًا، أما ترتيب 
األندية التي تتنافس على تفادي الهبوط قبل الجولة األخيرة، »التحدي« 

14 نقطة، و»شباب الجبل« 13 نقطة، و»خليج سرت« 11 نقطة.

هدافو المسابقة
هدافو الدوري الممتاز حتى األسبوع الثامن في المجموعة األولى، 
سالم  »النصر«  والعب  أهداف،   9 سجل  بابل  آري  »األخضر«  العب 
هيثم  بنغازي«  »األهلي  والعب  أهداف،   9 سجل  »روما«  المسالتي 
 6 سجل  كرواع  أحمد  »األخضر«  والعب  أهداف،   8 سجل  الجويني 

أهداف، والعب »الهالل« إسماعيل باكاياكو سجل 6 أهداف.

موقف الهبوط
الترتيب العاشر في كل مجموعة يهبط إلى دوري الدرجة  صاحب 
ثاني  مع  فاصلة  مباراة  فسيلعب  التاسع  الترتيب  صاحب  أما  األولى، 

ترتيب مجموعة الصعود من دوري الدرجة األولى.

»شباب الجبل« و»خليج سرت« يشعالن صراع البقاء في »املمتاز«

»االتحاد املصراتي« يتأهل لدور الـ16 في كأس ليبيا وترقب للمباريات املؤجلة
لبطولة  الـ16  دور  إلى  المصراتي«  »االتحاد  فريق  تأهل 
الجمارك«  »اتحاد  فريق  على  فوزه  بعد  ليبيا  كأس 
الوحيد،  المباراة  مقابل، سجل هدف  دون  بنتيجة هدف 
أيمن عمير،  الفريق  الزاوية مهاجم  بملعب  ُأقيمت  التي 
طرابلس«  »األهلي  فرق  عشر  السادس  الدور  إلى  وصل  وقد 
و»السويحلي«  المصراتي«  و»االتحاد  و»األولمبي«  و»المدينة« 
و»بنغازي  و»الصداقة«  و»الهالل«  و»دارنس«  و»التعاون« 
مباريات  باقي  استكمال  انتظار  في  و»الهالل سبها«،  الجديدة« 

»أبوسليم«، و»األهلي  »المحلة« مع  الـ32، حيث سيلتقي  الدور 
بنغازي«،  »نجوم  مع  و»األخضر«  »المنار«،  مع  بنغازي« 

و»النصر« مع »المروج«، و»االتحاد« مع »الجزيرة«.
وتأهل فريق »األهلي طرابلس« إلى دور الـ16 من بطولة كأس 
فريق  على  بالفوز  الـ32  الدور  اجتاز  ما  بعد  القدم  لكرة  ليبيا 
على  بينهما  ُأقيمت  التي  المباراة  في  بثالثية نظيفة  »الفالوجا« 

بطرابلس. أبوسليم  ملعب  أرضية 
إلى  تأهل  الذي  العاشر  الفريق  هو  طرابلس«  »األهلي  كان 

و»السويحلي«  »المدينة«  فرق  قبله  تأهل  حيث  الـ16؛  الدور 
و»الصداقة«  و»الهالل«  و»التعاون«  و»دارنس«  و»األولمبي« 
و»بنغازي الجديدة« و»الهالل سبها«، وشهد دور الـ32 مفاجآت 
»الخمس«  فريق  بينها  ومن  الممتاز،  الدوري  فرق  بخروج 
الكأس  مباريات  باقي  لختام  ترقب  وسط  الجبل«،  و»شباب 
بنغازي«  و»األهلي  »أبوسليم«،  مع  »المحلة«  أبرزها  المؤجلة، 
مع  و»النصر«  بنغازي«،  »نجوم  مع  و»األخضر«  »المنار«،  مع 

»المروج«، و»االتحاد« مع »الجزيرة«.

طرابلس – الصديق قواس
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ما الفائدة من تكرار غلقها؟
أين المصلحة الوطنية من ورائها؟
من يعوض المواطنين خسائرها؟

لماذا يلجأ إليها البعض لتحقيق مآربه؟
كيف يمكن حمايتها في المستقبل؟

متى يتم استبعادها من صراع الفرقاء؟

»إغالقات حقول النفط«
++HH55

 كل شيء كل شيء

الفنان حسن عريبي
حسن  الفنان  الموسيقار  رحيل  ذكرى  علينا  مرت  مضت،  أيام  ثالثة  منذ 
سنة  طرابلس  في  وُلد  ليبيا.  في  للموشحات  المتوج  غير  الملك  عريبي، 
1933، وكان من أوائل الذين التحقوا باإلذاعة الليبية في بنغازي. تعاون 
الكثير من األصوات  ما قدم لمستمعيها  الموسيقي، وسريعًا  مع قسمها 
المميزة، استهلها بالمنشد الديني محمد صدقي، ولحن له أغانيه »كيف 
نوصفك للناس وأنت عالي«، ومنها أصبح مستشارًا فنيًا لقسم الموسيقى، 
محسن،  عطية  منهم:  والعرب  الليبيين  المطربين  من  لعدد  لحن  ثم 

إبراهيم حفظي، وسعاد محمد، وهدى سلطان، ونازك، وعليا، ونعمة.
وبعدما عاد إلى طرابلس التحق بإذاعة طرابلس، ثم أسس سنة 1964 
باإلذاعة،  الصوتية  المجموعة  إليها  والموشحات«، وضم  المألوف  »فرقة 
القبرون، عبد  اإلذاعي، مثل علي  الغناء  المعروفة في  وعددًا من األسماء 
اإلسالمي  الفن  هذا  فأحيوا  فخري،  وراسم  سعيد  خالد  حويل،  اللطيف 
األندلسي. نال عديد األوسمة، واختير أول نقيب لفناني ليبيا سنة 1974. 
أسس في الجامعة العربية »المجمع العربي للموسيقى العربية«، واختير 

رئيسها، ورحل عنا يوم 4/18/ 2011، ووسد ثرى طرابلس اليوم التالي.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

الرئاسية  االنتخابات  من  األولى  الجولة  انتهت  الجاري،  أبريل   10 الموافق  األحد،  يوم 
الفرنسية. وكما هو مقرر، فإن الجولة الثانية واألخيرة ستكون يوم 24 من نفس الشهر. 
عشرة متنافسون خرجوا من السباق، لكن أصوات أنصارهم باقية، وقد تقرر لمن سيؤول 

قصر اإلليزيه.
الناخبين  من   %  57 إن  تقول  اإلعالم،  وسائل  في  المنشورة  الرسمية،  اإلحصاءات 
الفرنسيين صوتوا لمرشحين من أقصى اليمين وأقصى اليسار. المتنافسان الرئيسيان 
مضت.  سنوات  خمس  منذ  المتنافسين،  نفس  هما  اإلليزيه،  قصر  نحو  السباق  على 
للبقاء  الرئيس ماكرون يتوق  إيمانويل ماكرون، والسيدة ماري لوبان.  الحالي  الرئيس 
قرابة  بعد  فرنسي  رئيس  أول  ليكون  التاريخي،  القصر  ذلك  في  أخرى،  سنوات  خمس 
امرأة  أول  تكون  أن  إلى  تتوق  لوبان،  السيدة  متتاليتين.  مرتين  ينتخب  عامًا،  عشرين 

تمتلك مفاتيحه.
ويقول مراقبون ومعلقون غربيون، إن حظوظها في النجاح، هذه المرة، أثقل وأكثر. 

فهل تصدق التكهنات؟
هناك مثل إنجليزي معروف، يقول إذا لم تنجح في المرة األولى حاول ثانية. ووفقًا 
 24 يوم  حالة هزيمتها  في  لكنها،  مجددًا،  السباق  تدخل  لوبان  فالسيدة  المثل،  لذلك 

أبريل، هل ستترك الساحة نهائيًا، أم أنها ستواصل المحاوالت؟
أنصار »بريكست« في بريطانيا، مضافًا إليهم أنصار الرئيس األميركي السابق دونالد 
الرئيس  أوروبا، يتمنون هزيمة  الشعبوية في  الحركات واألحزاب  ترامب، وقادة وأنصار 
ماكرون، وخروجه من المسرح. ويبدون استعدادًا للترحيب بالسيدة لوبان، كونها تقف 
على مسافة قريبة منهم، في كثير من القضايا: سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. في حين 
فهل  متوقعًا.  يكن  لم  ما  تحقق  من  خشية  القلق  يسكنهم  آخرين  أوروبيين  قادة  أن 
ستواجه أوروبا خصوصًا، والغرب عمومًا، صدمة سياسية من صنع فرنسي، على نحو ما 

حدث في الثورة الفرنسية العام 1789، لكن في الجهة 
األخرى من التاريخ؟

المشهد  على  غريبة  ليست  لوبان  السيدة 
السياسي الفرنسي واألوروبي. ومن عائلة متوطدة 
المتطرف. والدها  اليمين  الجذور سياسيًا في تربة 
»الجبهة  حزب  ورئيس  مؤسس  لوبان  ماري  جان 
مناوئ  عنصري،  وهو   ،)2011  -  1972( الوطنية« 
للمهاجرين واالسالم، واالتحاد األوروبي، وكان من 
الجزائر.  استقالل  ضد  للحرب  المتطوعين  أوائل 
وابنته تخرجت في مدرسته، وتبنت أفكاره المتطرفة، 
عليه،  انقلبت  فجأة،  ثم،  جواره،  إلى  دومًا  وكانت 
وأمسكت بمقاليد الحزب، وغيرت اسمه إلى »التجمع 
بحيث  المتطرفة،  نزعته  تخفيف  وحاولت  الوطني«، 

يجد قبواًل شعبيًا أكثر يتجاوز دائرته الضيقة، ويتمكن 
من توسيع قاعدته االنتخابية، وربما تحقيق الحلم المأمول.

ارتفاع غالء  الفقيرة ورفع ضغوط  الفئات  بالتدخل لمساعدة  لوبان، تعهدت  السيدة 
من  فرنسا  بسحب  تعهدت  كما  أوكرانيا.  في  الحرب  نتيجة  عليهم،  المفاجئ  المعيشة 
موقفها  عن  تراجعت  األوروبي،  باالتحاد  يتعلق  وفيما  الناتو.  لحلف  القيادية  التركيبة 
له، ولم تعد تطالب بخروج فرنسا من »اليورو«، لكنها تريد استعادة سلطات  المناوئ 
االنتخابية  حملتها  في  ورفعت  بروكسل،  هيمنة  من  الفرنسية  المؤسسات  وصالحيات 

شعار:»أعيدوا إلى الفرنسيين بالدهم«.
ومن خالل متابعتي للحدث االنتخابي الفرنسي، في وسائل اإلعالم البريطانية، اطلعت 
معروفون،  بريطانيون  سياسيون  معلقون  نشرها  لالهتمام،  الفتة  تحليالت  عدة  على 
يرون أن االنقسام التقليدي »يمين – يسار« لم يعد معيارًا كالسابق في وصف القوى 
عليهم  يطلق  ما  بين  هو  حاليًا  االنقسام  أن  على  ويتفقون  المتنافسة.  السياسية 
القوميون  أو  و»الوطنيون  ماكرون«،  الرئيس  ويمثلهم   )Globalists-العولميون«
واليسار.  اليمين  على  يشتمالن  وكالهما  لوبان«.  السيدة  وتمثلهم   )Nationalists  -
وعلى سبيل المثال، يشيرون باألمثلة إلى التقاء الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، 
المتطرف  اليساري  منافسه  مع  أواًل«  »أميركا  االنتخابية  في حملته  رفعه  الذي  وشعاره 
في  ساندرز،  بيرني  السيناتور  الرئاسية،  االنتخابات  في  الديمقراطي  الحزب  مرشح 
إلى حزبي  موقفهما المضاد للعولمة. كما أن أنصار »بريكست« في بريطانيا ينتمون 
»المحافظين« و»العمال«، ويلتقون تحت مظلة شعار: »استعادة السيطرة على بالدنا«، 
االتحاد  خاصرة  في  شوكة  بمثابة  كان  اليميني  أوربان  فيكتور  المجري  الرئيس  وأن 
اليونان،  قيادة  تولى  الذي  سيريزا،  اليوناني  المتطرف  اليساري  نظيره  مع  األوروبي 
وخسرها خالل فترة األزمة المالية. بل ويتوقعون أن السيدة لوبان قد تحظى بأصوات 
ناخبين من اليسار الفرنسي المتطرف بعد خسارة مرشحهم وخروجه من السباق. وهذا 
بدوره يفضي إلى انقسام فرنسا إلى اثنين. عولميون وقوميون أو وطنيون. أو باألحرى 
بين نخب في المراكز الحضرية ليبرالية تدعو الستمرار انفتاح فرنسا وبين غيرهم من 

الفرنسيين ممن يقيمون باألقاليم ويعانون تجاهل باريس لهم.
التحديات  لمواجهة  التغيير  بضرورة  إليمانهم  ماكرون  الرئيس  يدعمون  األولون 
يخفون  وال  والتغيير،  الهجرة،  يعادون  اآلخرين  أن  حين  في  واالقتصادية.  التقنية 

كراهيتهم للرئيس ماكرون وما يمثله، ويصفونه بـ»المتعجرف«.
المعادلة  تركيب  وتعيد  الموازين،  وتقلب  المرة،  هذه  لوبان،  السيدة  تفعلها  فهل 

السياسية في فرنسا؟

فرنسا.. هل تقلب ماري 
لوبان املوازين؟

سفح  داخل  بدائية  بطريقة  حُفرت  تجويفات  غريان  في  تنتشر 
الجبل يطلق عليها بيوت الحفر أو »الداموس«، وهي تحف معمارية 
تاريخية مهجورة بمعظمها يأمل السكان في أن تسهم السياحة 

في إحيائها.
العربي بالحاج )55 عامًا( يملك أحد أقدم المنازل في المدينة 
العاصمة  جنوب  في  واألمــازيــغ  العرب  من  سكانًا  تضم  التي 
طرابلس، يقول إن أحد أسالفه قبل خمسة أجيال حفر هذه األرض 
قبل 355 سنة. وتوجد في هذا الموقع ثماني حجرات وفناء واسع 
أشبه  المكان  أن  للزائر  يُخيل  وقد  وتصريفها.  للمياه  ونظام 
وليس  والعمال،  المهندسين  مئات  يد  على  شيد  ملكي  بقصر 
الحفر  عمليات  وتتم  بسيطة.  بأدوات  أشخاص  بضعة  حفره  بناء 
السقف،  بمثابة  يكون  صخري  تركيب  باختيار  األولى  مرحلتها  في 
الحائط  طالء  ثم  الصخري،  التركيب  أسفل  في  حفر  أعمال  لتليها 
أما  أو تساقطها.  الصخور  الطين لمنع تفتت  أو  بالجبس  والسقف 
المرحلة األخيرة فتختص بالتصميم وتركيب ملحقات »الداموس«، 
النخيل  دائرية، من جذوع  أقواس  األبواب على هيئة  تُصنع  حيث 
خشبية  مسامير  لذلك  وتستخدم  الزيتون.  بأغصان  المربوطة 
»طرية« من جذوع الزيتون الخضراء. وتقام في جدران الغرف حفر 

مختلفة األشكال تخزن فيها لوازم المنزل الصخري.

أنصار »بريكست« 
وترامب وقادة الحركات 
واألحزاب الشعبوية في 

أوروبا يتمنون هزيمة 
ماكرون

الداموس.. تحفة غريان املعماريةالداموس.. تحفة غريان املعمارية

أقوالهمأقوالهم

»السفينة التي غرقت قبالة سواحل 
تونس تركية، كانت محملة بالبترول 

الليبي المهرب«

وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية 
التونسي السابق
 مبروك كرشيد

 »نرفض تكرار سيناريو ليبيا في 
مجلس حقوق اإلنسان حين تم 

تجريدها من كل حقوقها ومنحها دور 
الشاهد الصامت«

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

 »الجزائر ترى أن إجراء االنتخابات 
التشريعية، هو الحل الحقيقي

 لألزمة الليبية«

الرئيس الجزائري
 عبدالمجيد تبون

 »المجتمع الدولي غير مهتم بما 
يُجرى حاليًا وعلى الليبيين وضع 

المصلحة الوطنية في المقام األول«

وزير الخارجية المصري األسبق
 نبيل فهمي

الليبية نور التاجوري أول محجبة 
على التلفزيون األميركي

تعد قصة الشابة نور التاجوري الليبية - األميركية واحدة من أبرز قصص 
األميركية  القرى  إحدى  في  نور  عاشت  صغرها  فمنذ  الالفتة.  النجاح 
الصغيرة التي لم يتواجد بها الكثير من المسلمين فشعرت حينها أنها 

مختلفة عن اآلخرين.
انتقلت العائلة إلى العاصمة األميركية واشنطن في الوقت الذي كانت 
الحجاب  ترتدي  أن  نور  قررت  ذلك  وبعد  هويتها،  إيجاد  من  فيه  تعاني 
القتناعها به وفخرها بهويتها الدينية، خالل رحلتها التعليمية اكتشفت 
نور أنه ليس هنالك أي مراسلة إخبارية محجبة على التلفزيون األميركي 

فقررت حينها أن تغير الواقع.
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  صورتها  نور  نشرت  األيام  أحد  وفي 

قناة  مقعد  على  جالسة  وهي 
بتعليق:  مرفقة   »ABC«

عليه  يــبــدو  ــا  م ــذا  »هـ
نور  والــيــوم  حلمي«، 
أول  هـــي  ــوري  ــاجـ تـ
محجبة  مسلمة  امرأة 
على  البرامج  تقدم 
األميركي،  التلفزيون 
عاتقها  على  وتأخذ 
عــــكــــس صــــــورة 

بالصورة  المسلمين 
المجتمع  أمام  الصحيحة 

األميركي.

اإلخصاء 
ملغتصبي 

األطفال
حكومة بيرو ستفرض عقوبة 
اإلخصاء الكيميائي اإلجباري، 

على األشخاص المدانين 
القصَّر. باغتصاب 

وبعدما »استنكر« جريمة 
اغتصاب طفلة في سن الثالثة 

أثارت صدمة في البالد، قال 
رئيس بيرو بيدرو كاستيو، 

السبت: »كفانا عنفًا. الحكومة 
لن تتسامح مع الجرائم 

الجنسية ضد األطفال ولن 
يفلت مرتكبوها من العقاب«.

وال يزال يتعين استحصال هذا 
اإلجراء، الذي اقترحه رئيس 

الجمهورية، على موافقة 
البيروفي. البرلمان 

واستشهد كاستيو بروسيا 
وبولندا وكوريا الجنوبية 

وإندونيسيا ومولدوفا 
كدول تُنزل عقوبة اإلخصاء 

المغتصبين.  الكيميائي بحق 
وتقوم هذه العقوبة على 

إعطاء المحكومين أدوية تثبط 
الرغبة الجنسية، إما بشكل 

وقائي أو لمنع تكرار الجرائم.

الباراسيتامول 
قد يكون قاتال

تتزايد األدلة على أن 
االستخدام المزمن ألقراص 

الباراسيتامول، المعروف أيضًا 
باسم األسيتامينوفين، يمكن 

أن يمهد الطريق لنتائج صحية 
وخيمة.. قد تصل إلى اإلصابة 

بسرطان الكلى. ومع ذلك، هناك 
إجماع عام على أن تناول جرعات 

صغيرة من مضادات االلتهاب 
غير الستيروئيدية فعال طالما 
أن القلب والكلى واألمعاء في 
حالة جيدة. وتحمل الجرعات 

الزائدة خطر حدوث تلف شديد 
في الكبد، والذي قد يؤدي في 

بعض األحيان إلى الزرع أو 
الوفاة. ويحدث هذا عندما يتم 

تكسير األقراص قبل طرحها في 
البول عندما يمكن تحويلها إلى 

منتج ثانوي سام.


	p.01
	p.02
	p.03
	p.04
	p.05
	p.06
	p.7
	p.08
	p.09
	p.10
	p.11
	p.12
	p.13
	p.14
	p.15
	p.16 ok

