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ارتفاع

فضاء

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى 
في سبعة أسابيع، خالل تعامالت 

الثالثاء، مدعومة بالضغط المستمر 
من االتحاد األوروبي لحظر واردات 

الخام الروسية، ومع تركيز المستثمرين 
على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات 

اإلغالق الصينية بسبب فيروس 
»كورونا«. وفشل وزراء خارجية االتحاد، 

اإلثنين، في جهودهم للضغط على 
المجر لتغيير موقفها الرافض لمقترح 

فرض حظر نفطي على روسيا. ويتطلب 
تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول 

أعضاء االتحاد.

نفط

كل شيء

تصادم
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تقرير أميركي يعترف: صعوبات تواجه استراتيجية واشنطن الستقرار ليبيا

خان
»أتعهد بأن أمارس مهامي وسلطاتي 
كمدٍع عام للمحكمة الجنائية الدولية 
بشرف وأمانة وحياد ووفقًا لما يمليه 

الضمير«. هكذا أقسم المحامي 
البريطاني كريم خان، ليبدأ رسميًا 

مهمته خلفًا للقاضية الغامبية فاتو 
بنسودا.

خان حصل على بكالوريوس القانون 
مع مرتبة الشرف من كلية الملك 

جورج بجامعة لندن. وعلى امتداد 27 
عامًا شارك في محاكمات دولية 

ومحلية عدة.
كريم صاحب الـ»51 عامًا« 

شارك في محاكمات جرائم 
الحرب في يوغوسالفيا 

السابقة ومذابح رواندا، كما 
ترأس فريق التحقيق األممي 

في فظائع ارتكبها تنظيم 
»داعش« في العراق.

فهل يمكن للمحكمة الجنائية 
الدولية، التي يرأسها خان، تحريك 

ملف اغتيال الصحفية شيرين 
أبوعاقلة ومحاسبة القتلة وإدانة 

حكومة االحتالل اإلسرائيلي؟

اليابانية،  الفضاء  استكشاف  وكالة 
حذرت من تزايد احتماالت تصادم 

الصناعية  باألقمار  الفضائية  النفايات 
في مدارات األرض.

اليابانية  يوميوري«  جريدة»  وحسب 
الفضاء  استكشاف  فإن »وكالة 

اليابانية سجلت خالل عام وحتى نهاية 
268 حالة اقتراب  مارس الماضي 

األقمار  الفضائية من  للنفايات  خطرة 
العدد  وهذا  لبالدها،  التابعة  الصناعية 

هو األكبر لمثل هذه الحاالت على 
اليابانية  الحكومة  وتخطط  اإلطالق«. 
للبالد  التابعة  الصناعية  األقمار  لنقل 
أمانًا، وإعداد  لمدارات فضائية أكثر 
في  لقواعد حركتها  منظومة شاملة 

القريبة. األرضية  المدارات 

انتقادات ملفوضية املجتمع املدني طرابلس بسبب املطالبة بغلق يوتيوب

رغم التحديات.. هل تتحقق املصالحة الوطنية الشاملة؟
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قيمة مساعدات 
أقرها مجلس الشيوخ 
األميركي لتقديمها 

إلى أوكرانيا.
)رويترز(

40
مليار
دوالر

قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح 
معبر الدبداب الحدودي الرابط مع 
ليبيا ألغراض تجارية فقط، والذي 

سيسمح بإجراء عمليات التصدير 
بين البلدين. وتلقت وزارة الداخلية 
الجزائرية كتابًا من رئيس الحكومة، 

أيمن بن عبدالرحمن، يبلغها باقتصار 
الترخيص على فتح المعابر الحدودية 

مع كل من ليبيا وتونس على األغراض 
التجارية، في مقابل استمرار غلق 

الحدود أمام حركة المسافرين من 
البلدين، وفق ما أكدت مصادر جزائرية 

مسؤولة لـ»الوسط«. وأوضحت أن 
فتح المعابر الحدودية جاء لمرافقة 

المتعاملين االقتصاديين والمصدرين 
وتسهيل عمليات تنقل البضائع 

الجزائرية التي تجرى بالعملة الصعبة 
مع الدول المجاورة، فيما يستثنى من 
القرار دولتا مالي والنيجر اللتان يجرى 

التعامل معهما عبر نظام المقايضة.
وتتوقع وزارة التجارة الجزائرية أن 

تصل المبادالت التجارية مع ليبيا بعد 
فتح المعبر إلى 3 مليارات دوالر، مقابل 

65 مليون دوالر حاليًا.

فتح »الدبداب« 
الجزائري للتجارة فقط

»ولع  أصبحت  ميديا  السوشيال  أن  يبدو 
مستخدمي  عـــدد  وصـــل  فــقــد  لــيــبــي«، 
مليون   6.4 إلى  ليبيا  في  ميديا  السوشيال 
عدد  مــن   % 91.4 يمثل  بما  مستخدم، 
مستخدمي  عــدد  ارتــفــع  فيما  السكان، 
اإلنترنت بنسبة 76.2 % خالل عشر سنوات، 
بنهاية  مستخدم  مليون   3.7 إلى  ليصل 
فبراير الماضي، ما يتجاوز نصف عدد سكان 

البالد.
بسكان  الخاصة  واإلحصاءات  البيانات 
شير«  »ســاليــد  منصة  نشرتها  ليبيا، 
مستخدمي  عــدد  أن  مؤكدة  األميركية، 
عام،  خالل   % 10.1 بنسبة  ازداد  اإلنترنت 

بواقع 320 ألف شخص.
من   % 99.5 يــعــتــمــد  ــن  ــي ح ــي  ــ وف
المستخدمين على الهاتف المحمول، توضح 
السوشيال  رواد  من   % 82.6 أن  البيانات 
»فيسبوك«،  موقع  يستخدمون  ميديا 
أكثرهم من الفئة العمرية من -25 34 عامًا 

بنسبة 32.4 % من إجمالي عدد مستخدمي 
الموقع، تليهم الفئة العمرية من -18 24 
عدد  يبلغ  حين  في   .% 26.2 بنسبة  عامًا 
مستخدمي »يوتيوب« 11.84 %، و»تويتر« 
و1 %  ميديا،  السوشيال  رواد  من   % 2.93

»إنستغرام«.
رواد  97.23 % من  أن  أوضحت  البيانات 
اإلنترنت في ليبيا يستخدمون محرك البحث 
»ياهو«.   % 0.16 يستخدم  بينما  »غوغل«، 
عنها  بحث  التي  الكلمات  أعلى  جاءت  فيما 
كلمة  تليها  »ليبيا  كلمة  هي  الليبيون 

الطقس، ثم مترجم وفيسبوك«.
عدد  أن  أظهرت  األميركية  اإلحصاءات 
في  نسمة  ماليين   7 بلغ  ليبيا  سكان 
عن  نسمة  ألف   85 بزيادة   ،2022 فبراير 
بلغ  سكاني  نمو  بمعدل  الماضي،  العام 
األمية  محو  معدل  أن  كشفت  كما   ،% 1.2

بلغ 86.1 % لمن هم فوق 15 عامًا.
تفاصيل أخرى ص 5

أحداث العاصمة تكشف تغير الوالءات.. وباشاغا يستقر في سرت

»فجر الثالثاء« يعيد مخاوف االنزالق نحو »الحل املسلح«
من  الثالثاء  فجر  طرابلس«  »أحــداث  كشفت 
في  والسياسي  األمني  الوضع  هشاشة  جديد 
المرتبطة  الوالءات  البالد، مع تغير في خريطة 
على شرعية  المتخاصمين  للطرفين  والموالين 
لعديد  الباب  فتح  ما  التنفيذية،  السلطة  رئاسة 
السياسية، في  العملية  األسئلة بشأن مستقبل 
بين ممثلي مجلسي  فيه مشاورات  تجري  وقت 
التوصل  بشأن  القاهرة  في  والدولة  النواب 
لالنتخابات  الطريق  يمهد  دستوري  توافق  إلى 

المؤجلة حتى إشعار آخر.
فللمرة الثانية يحاول رئيس الحكومة المكلف 
من طرف مجلس النواب، فتحي باشاغا الدخول 
إلى طرابلس لممارسة مهامه من مقر الحكومة، 
الماضي،  مارس   12 في  األولى  كانت  ويفشل، 
الثالثاء  اشتباكات  أعقبتها  التي  تلك  والثانية 
بين مسلحين مؤيدين لكل من الطرفين أجبرت 
باشاغا على مغادرة المدينة، عبر وساطة توالها 
بـ»حكومة  الدفاع  لوزارة  التابع   »444 »اللواء 

الوطنية«. الوحدة 
وحاول الدبيبة استثمار ما حدث فظهر بعدها 
إصداره  عن  متحدثا  المدينة  وسط  جولة  في 
تعليمات بتوفير »ممر آمن« مّكن غريمه باشاغا 
من مغادرة العاصمة، ولم يتأخر رد األخير في 
مؤتمر صحفي من مدينة سرت التي أعلنها مقرا 
لحكومته، مؤكدا أنه غادر العاصمة »حفاظا على 
األرواح البشرية« وحمّل الطرف اآلخر مسؤولية 
االشتباكات واستقوائه بـ»الميليشيات«، موضحا 
أنه دخل طرابلس برا في موكب مدني من ثالث 
الركاب بمن فيهم  أيا من  أن  سيارات، مؤكدا 

حراسه، لم يكن يحمل السالح.
اتهاماتهما  المتخاصمان  الطرفان  ووجه 
انزالق  نحو  والدفع  العنف  بإثارة  اآلخر  إلى  كل 
طرابلس  باشاغا  وصف  إذ  الحرب،  إلى  البالد 
بـ»بالمدينة المخطوفة« من قبل خصومه وأن 
لجؤهم للسالح »دليل قاطع على أنهم ساقطون 
وطنيا وأخالقيا، وال يمتلكون أي مصداقية إلجراء 
سيعود  أنه  مضيفا  وشفافة«،  نزيهة  انتخابات 
وقوع  عدم  من  التأكد  بمجرد  طرابلس  إلى 

للدماء. سفك 
خصمه  خطوة  في  رأى  فقد  الدبيبة  أمــا 
»توقيعا على شهادة وفاة مشروعه« واصفا إياها 
بـ»انتحار سياسي« ومتعهدا بمواصلة الحكومة 

ممارسة مهامها إلى غاية إجراء االنتخابات قريبا.
وتضاربت آراء متابعين للشأن الليبي بين من 
رأى في تصرف باشاغا »محاولة انقالب أبيض« 
دون سند إقليمي أو دولي، وأن فشله في دخول 
طرابلس يعد نهاية لمشروعه السياسي، بينما 
انجرار  جنّب  السريع  انسحابه  أن  آخرون  أكد 
البالد إلى العنف المسلح، وأن ما حصل قد يدخل 
استخدام  الخارج  قوى  بعض  مسعى  سياق  في 
باشاغا كورقة ضغط على الدبيبة للتعجيل بإنجاز 

االنتخابي. المسار 
ورغم إشادة رئيس »حكومة الوحدة الوطنية 
األمنية  األجهزة  ــادة  وق بعناصر  الموقتة« 
بـ»العصابة«  وصفهم  من  لمنع  والعسكرية 
على  وثنائه  العاصمة«  إلــى  »التسلل  من 

اجتماعه بهم في  البلديات خالل  التزام عمداء 
ورفضهم  للحكومة،  عمل  بدعمهم  طرابلس 
كما  المختلفة«  االنقالبية  لـ»المشروعات 
التصدع  عن  كشف  الدبيبة  أن  إال  أسماها، 
الحاصل داخل معسكره، بإصداره قرار عزل أحد 
أبرز القادة الميدانيين، أسامة جويلي، زد على 
ذلك تغير والء كتيبة »النواصي« أحد التشكيالت 
المسلحة الرئيسة بمدينة طرابلس، والذي ظهر 
وأشار  باشاغا طرابلس،  بيان رحب بدخول  في 

إلى دورها المشارك في ذلك.
ستكون  المقبلة  ــام  األي أن  المرجح  ومن 
حبلى بالتداعيات الناجمة عن أحداث طرابلس، 
المجموعات  خصوصا في شكل خارطة تموضع 

العاصمة. المسلحة في 

الحكومة  رئيس  قــرر  التي  ســرت  في  أمــا 
المكلف أن تكون مقرا لحكومته، فستتعزز حالة 
االستقطاب على خلفية إصرار طرفي الصراع على 
ادعاء الشرعية، ومحاولة كسب مزيد الداعمين 
عن  ما سينتج  انتظار  في  الداخل،  في  والحلفاء 
النواب  مجلس  أعلن  التي  المقبلة  الجلسة 
للتصديق  المقبل،  األسبوع  سرت  في  عقدها 
على ميزانية الدولة للعام 2022، التي تقدمت 
بها حكومة باشاغا بقيمة 94 مليار دينار ليبي، 
في وقت جرى تجميد عائدات النفط بالمصرف 

الخارجي. الليبي 
الرئاسي،  المجلس  األثناء تجاهل رئيس  في 
على  مباشر  بشكل  التعليق  المنفي،  محمد 
اشتباكات طرابلس، مؤكدا عقب اجتماع موسع 
بالعاصمة حضره الدبيبة استمرار المجلس في 
العمل على توحيد المؤسسات كافة، مشيرا في 
وقت الحق إلى أن العنف سيؤدي لمزيد االنقسام.

األعلى  المجلس  رئيس  دعا  أيضا  داخليا 
تقديم  إلى  باشاغا  المشري،  خالد  للدولة، 
قبول  إلى  الوحدة  حكومة  ورئيس  استقالته، 
تريدان  ال  »الحكومتين  أن  معتبرا  التغيير، 
سنوات«.   5 بعد  حتى  االنتخابات  إلى  الذهاب 
يفضي  حقيقي  حوار  في  الدخول  على  وحثهما 

إلى انتخابات شفافة ونزيهة.
دوليا تقاطعت معظم ردود الفعل عند نقطة 
ودعوة  طرابلس،  العاصمة  شهدته  مما  القلق 
األطراف الليبية كافة إلى االمتناع عن كل أعمال 

العنف واحترام اتفاق وقف إطالق النار.
المشاورات  مع  المستجد  الوضع  ويتزامن 
الجارية في القاهرة في جولة حوار بين مجلسي 
األممية  المستشارة  اعتبرتها  والدولة  النواب 
ستيفاني وليامز تشكل »فرصة أخيرة لالستجابة 
ويبحث  الليبي«.  الشعب  لتوقعات  بمصداقية 
األسبوع  نهاية  حتى  القاهرة  في  المجتمعون 
مسودة  في  االختالف  نقاط  تفاصيل  المقبل 
االنتخابات  وآليات معاقبة من يعطل  الدستور، 

النفط. وتأمينها وتوزيع عائدات 
ورغم التحرك السياسي ذي الشأن بتطورات 
أطراف  مستوى  على  خصوصا  الليبي،  الملف 
الغموض  فإن  الملف،  هذا  في  المؤثرة  الخارج 
السياسية  العملية  ومصير  لمسار  مواكبا  يبقى 
مصير  ــك  ذل فــي  بما  الليبية،  األزمـــة  لحل 
إلى  أنها ستبقى مؤجلة  يبدو  التي  االنتخابات، 

حين إشعار من الداخل أو الخارج، سيان.

المستشارة األممية: »مشاورات القاهرة 
تشكل فرصة أخيرة لالستجابة بمصداقية 

لتوقعات الشعب الليبي«

المشري يدعو باشاغا إلى تقديم استقالته ويطالب 
الدبيبة بقبول التغيير: »الحكومتان ال تريدان 

الذهاب إلى االنتخابات حتى بعد 5 سنوات«

طرابلس، سرت، القاهرة: الوسط

»أ ف ب« ● قوات عسكرية تؤمن شوارع العاصمة طرابلس بعد اشتباكات الثالثاء 17 مايو 2022.   

»الطاقة األميركية«: معظم ثروات ليبيا »غير مكتشفة«

أن  حديثة  دراسة  في  األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  أكدت 
االضطرابات  بسبب  مستكشفة  غير  تزال  ال  ليبيا  ثروات  معظم 
السياسية المستمرة، وحددت ثالثة شروط إلمكانية عودة اإلنتاج 

إلى متوسط ما قبل العام 2011.
االستثمار  وجذب  مستقرة،  حكومة  وجود  الشروط  هذه  أبرز 
البنية  لصيانة  عائدات  وتخصيص  التنقيب،  لمشاريع  األجنبي 

التحتية المتهالكة.
النفط  احتياطات  من   %  39 تملك  ليبيا  إن  الدراسة  وقالت 
المؤكدة  االحتياطات  من   % و3  األفريقية  القارة  في  المؤكدة 
العاشرة دوليًا، ومع ذلك، تم  المرتبة  العالم، ما يجعلها في  في 
2011 بسبب الصراعات السياسية  العام  تقويض نهوضها منذ 
التحتية  البنية  تستهدف  التي  الميليشيات  وهجمات  الداخلية 

بشكل منظم.
إلى  أدى  السياسي  االستقرار  عدم  استمرار  أن  إلى  وأشارت 
النفط  صادرات  األحيان،  من  كثير  في  الميليشيات،  »استخدام 
يتم  أن  قبل  و2020   2014 العامين  بين  وذلك  كوسيلة ضغط 

التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار في أكتوبر 2020«.
كما اعتبرت أن االنقسام السياسي األخير أدخل قطاع الطاقة 
عائدات  أن  رغم  اإلنتاج،  تراجع  في  وتسبب  صراع،  في  مجددًا 
تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي تشكل نحو 98 % من إجمالي 

مصادر الدخل المحلية.
تفاصيل ص 8

طرابلس- الوسط

● منشأة نفطية  ليبية

جاساما ينهي 
طموحات الزعيم 

الليبي في الكونفدرالية

اإلنترنت والسوشيال ميديا.. »ولع ليبي«

عادل أمام .. 
محطات في مسيرة 

زعيم  الكوميديا
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نهاية مأساوية ملخرج مكسيكينهاية مأساوية ملخرج مكسيكي

ماسك: صفقة »تويتر« لن تنجز دون ماسك: صفقة »تويتر« لن تنجز دون 
ضمانات حول الحسابات املزيفةضمانات حول الحسابات املزيفة

أن  بعد  إال  تُستكمل  لن  »تويتر«  على  استحواذه  عملية  أن  ماسك  إيلون  »تيسال«  شركة  رئيس  أعلن 
 94 نحو  يتابعه  الذي  ماسك  وغرد  مزيفة،  المنصة  % من حسابات   5 من  أقل  بأن  على ضمانات  يحصل 
مليون حساب على »تويتر«، »رئيس تويتر التنفيذي رفض أمس أن يثبت بأن أقل من 5 % من الحسابات 
مزيف«، مضيفًا: »الصفقة لن تمضي قدمًا حتى يتخذ رئيس المنصة هذه الخطوة«، وفق »فرانس برس«، 
شأن  في  أراغوال  باراغ  التنفيذي  »تويتر«  رئيس  قدمها  تفسيرات  إلى  هذه  تغريدته  في  ماسك  ويشير 

اإلجراءات المتخذة من الشركة لمكافحة البريد العشوائي والحسابات المزيفة.
وتشير »تويتر« إلى أن نسبة الحسابات المزيفة فيها أقل بكثير من 5 %.

وفي مداخلة عبر الفيديو خالل مؤتمر عُقد، اإلثنين، أشار ماسك إلى أن نسبة الحسابات المزيفة في 
في  حاضرين  كانوا  ألشخاص  وتغريدات  »بلومبرغ«  وكالة  نقلت  ما  بحسب   ،%  20 عن  تقل  ال  »تويتر« 
التي يرغب في شرائها بمبلغ  المنصة  الجمعة تعليق عملية استحواذه على  أعلن  االجتماع، وكان ماسك 
العملية وغرد  أنه »ال يزال ملتزمًا« بتنفيذ  إلى  44 مليار دوالر، قبل أن يتراجع بعد ساعات قليلة، مشيرًا 
ماسك، الثالثاء، »20 % من الحسابات المزيفة والبريد العشوائي، وهو رقم يفوق بأربعة أضعاف األرقام 

التي تؤكدها تويتر، لكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير«.
ولم ترد »تويتر« بعدما حاولت وكالة »فرانس برس« التواصل معها للحصول على رد في شأن تغريدة 
»وول  بورصة  فتح  تسبق  التي  اإللكترونية  التعامالت  في   %  3.5 الشركة  سهم  وتراجع  األخيرة  ماسك 
ماسك  أظهر  »تويتر«،  إدارة  عليه مجلس  وافق  والذي  المنصة  أن طرح عرضه الستحواذ  ومنذ  ستريت« 
حصول  إجراءات  وتسهيل  العشوائي  البريد  بحذف  ووعد  التعبير،  لحرية  حصنًا  المنصة  جعل  في  رغبته 

المستخدمين على تحقق حساباتهم وزيادة الشفافية، من دون أن يذكر كيف سينفذ هذه اإلجراءات.

دفعت الظروف االقتصادية الصعبة مخرجًا مكسيكيًا 
لقي  أنه  غير  الوجبات،  توصيل  في  في  العمل  إلى 
الذي  عمله  تأدية  أثناء  مروري  حادث  في  مصرعه، 
يعتاش منه، ورأى زمالء المخرج، الذي يشكل فيلمًا 
أبرز  أحد  فِيّا  بانشو  الثوري  القائد  عن  وثائقيًا 
أعماله، في مقتله دلياًل على الوضع المزري للفنانين 

في المكسيك.
في  الحياة  عامًا(   65( روشــا  غريغوريو  ــارق  وف
في  إصابته  جراء  الماضي،  الخميس  المستشفى، 
خالل  نارية  دراجــة  على  كان  فيما  ــروري،  م حــادث 
عمله لحساب تطبيق لتوصيل الوجبات، على ما أفاد 

مخرجون آخرون ووسائل إعالم.
2003 بفضل  العام  الشهرة  روشا بعض  اكتسب 
فِيّا  بانشو  »بََكرات  بعنوان  وثائقيًا  شريطًا  إخراجه 
 Los rollos perdidos de Pancho( المفقودة« 
Villa(، يستخدم فيه لقطات أرشيفية منسوبة إلى هذا 
القائد البارز للثورة المكسيكية، وفاز الفيلم الوثائقي 

بجوائز عدة في المكسيك وإسبانيا والواليات المتحدة.
وكتب الناقد سيرجيو ويدروبرو عبر »تويتر« إن 
روشا »مات وهو يوزع وجبات لحساب أحد التطبيقات، 
وهو عمل نزيه لكن افتقاره إلى االستقرار يصل إلى 
حدود الحط من الكرامة«، مذكراً بأن المخرج الراحل 
كان من كبار العاملين على حفظ »الذاكرة السمعية 
خوسيه  والمنتج  المخرج  اعتبر  كذلك  البصرية«، 
المهين »أن يموت مخرج  أنتونيو كورديرو أن من 

رائع كعامل توصيل«.
عن  فراوستو،  أليخاندرا  الثقافة،  وزيرة  وأعربت 
»الحزن« لرحيل روشا الذي كرس نفسه »إلنتاج أفالم 

وثائقية ثقافية وتاريخية واجتماعية«.
الممثلين  أبرز  من  عدد  المكسيك  إلى  وينتمي 
والمخرجين في هوليوود، على نحو غايل غارسيا برنال 
وألفونسو كوارون، ويستنكر المخرجون السينمائيون 
وفنانون آخرون قلة الموارد التي تخصصها الحكومة 

الحالية للثقافة.

باي،  دي  بيو  السويدي،  اليوتيوب  نجم  انتقل 
للعيش في اليابان بعدما خفف البلد من القيود 
لألشخاص   »19  - »كوفيد  بجائحة  المرتبطة 
الشاب  ويتابع  التأشيرات،  أنواع  بعض  الحائزين 
البالغ 32 عامًا عدد كبير من مستخدمي اإلنترنت؛ 
مليون   111 »يوتيوب«  في  حسابه  يضم  إذ 
مشترك، وكان أثار جداًل في السابق بعد إطالقه 
دعابات اعتُبرت مسيئة، ونشر هذا األسبوع مقطع 
إلى  وكالبه  زوجته  برفقة  وصوله  يظهر  فيديو 
اليابان التي تفرض على حدودها قيوداً من األشد 

في العالم لمكافحة الجائحة.

فيليكس  الحقيقي  واسمه  بــاي،  دي  بيو  وقــال 
كيلبرغ، »لطالما شككنا في ما إذا كان بإمكاننا 
ومن  عدة،  بتقلبات  ومررنا  الخطوة،  هذه  إنجاز 
مضيفًا:  فعاًل«،  طويلة  رحلة  كانت  أنها  الواضح 
دعمًا  لنا  وفــر  شخص  كل  كبير  بشكل  ــدر  »أق

للمجيء.. وشعور مذهل أن نتواجد هنا أخيرًا«.
وسمحت اليابان منذ مارس بدخول الزوار من رجال 
أعمال أجانب وطالب وغيرهم من المقيمين الجدد، 
لكنها ال تزال تمنع دخول السياح رغم أن رئيس 
الوزراء تعهد بتخفيف تدريجي للقيود المفروضة 
بدءاً من الشهر المقبل، ولم يُعلن بعد من هم 

وال  اليابان  بزيارة  لهم  سيسمح  الذين  السياح 
حتى مواعيد ذلك، فيما تشير وسائل إعالم يابانية 
إلى أن المسافرين ضمن جوالت سياحية جماعية 
إلى  الفتًة  البالد،  بدخول  بداية  لهم  يسمح  قد 
أن الحكومة تدرس إمكانية إلغاء االختبار الخاص 

بفيروس »كورونا« عند وصول الوافدين إليها.
بريطانيا،  في  سابقًا  عاش  الذي  كيلبرغ،  وقال 
وكان   ،2019 العام  اليابان  في  منزاًل  اشترى  إنه 
بعدما  عدة  مرات  واسعًا  جداًل  أحدث  اليوتيوبر 
أطلق تصريحات وُصفت بأنها عنصرية ومعادية 

للسامية في مقاطع فيديو. 

تحولت »فيسبوك« من شركة ناشئة تشهد أسهمها ارتفاعًا مطرداً بعد 
البورصة عشر سنوات، إلى مجموعة تبهت صورتها وتتدهور  دخولها 
شعبيتها، لكنها ال تزال ضرورة ال غنى عنها في عالم التواصل االجتماعي 

الصورة  وتبدو  ميتافيرس،  عالم  في  كذلك  البقاء  وتعتزم 
غابر.  زمن  إلى  عائدة   2012 مايو   18 في  الملتقطة 

يومها، قرع مارك زوكربيرغ جرس بورصة ناسداك 
اإللكترونية وسط إحدى ساحات مقر »فيسبوك« 

في مينلو بارك )كاليفورنيا( أمام آالف الموظفين 
الذين صفقوا وقوفًا لخطوة مديرهم الرمزية، 
وتقول كارولينا ميالنيسي من شركة »كرييتف 
تلك  في  اعتبر  »فيسبوك  إن  ستراتيجيز« 
أن  لألشخاص  تتيح  عصرية  وسيلة  المرحلة 
يتواصلوا، وكان زاكربرغ ال يزال يعتبر قياديًا 
»باتت  زوكربيرغ  صورة  أن  وتضيف  شابا«. 

التالعب  وبمفهوم  باإلعالن  اليوم  مرتبطة 
السياسي«، مشيرة إلى أن »فيسبوك أصبح يعتبر 

شركة نهمة للبيانات«، ومع أن تراجع نمو الشركة 
التي  »فيسبوك«  أسهم  خسرت  إذ  القلق  على  يبعث 

اعتمدت تسمية »ميتا« نصف قيمتها منذ مطلع سبتمبر، ال 
يقل عدد مستخدمي الشبكة النشطين عن 2.94 مليار شخص شهريا، 

وال يزال يشهد زيادة.
يحتفظ  »فيسبوك  أن  إلى  بتشري  ديفيد  المستقل  الخبير  ويشير 
الشركة  إدارة  أن  مضيفًا  المستخدمين«،  عدد  بفضل  تنافسية  بميزة 
»ركزت دومًا على استقطاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين«، ويؤكد 

مؤسس وكالة التسويق »سوشلي إن« المتخصصة في وسائل التواصل 
االجتماعي، كيث كاكاديا، أن »المعلنين الصغار.. قد يعتقدون أن استخدام 
فيسبوك يشهد انخفاضًا وأن أحداً لم يعد يتصفحه، لكن هذا االنطباع 
غير صحيح«، إلى ذلك، تضرر »فيسبوك« جراء تحديث نظام 
العام  »آيفون«  بأجهزة  الخاص  أس«  أو  »آي  التشغيل 
الفائت إذ حال هذا التحديث دون تمكنه من جمع جزء 
هذا  لكن  الهواتف،  هذه  مستخدمي  بيانات  من 
اإلجراء لم يؤثر سلبا على أهمية الشبكة بالنسبة 

إلى المعلنين.
باستخدام  دائمًا  »نوصي  كاكاديا:  ويقول 
فيسبوك في االستراتيجيات الخاصة بالعالمات 
على  العالمات  غالبية هذه  وتعتمد  التجارية، 
الشبكة االجتماعية لنشر إعالناتها«. ويضيف 
الذين  الشباب  أن  هو  فعليًا  يحدث  ما  »لكن 
بدؤوا  سنة  و18   13 بين  أعمارهم  تتراوح 
في  ناشطون  لكنهم  فيسبوك«  عن  يتخلون 
»إنستغرام«  بينها  من  أخرى  منصات  عبر  الغالب 
المملوكة لـ»ميتا« و»يشكلون تاليًا جزءاً من استراتيجية 
فيسبوك«، وقبل »فيسبوك«، حاولت منصات كثيرة أن تختبر 
عالم التواصل االجتماعي، من »فرندستر« وصواًل إلى »ماي سبايس«، 
لكن أيًا منها لم يحقق نجاحًا مستدامًا ألنها لم تستطع مواكبة التطور 
السريع في القطاع ولم تشرف بما يكفي على المحتوى المنشور فيها. 
ومنذ تلك المرحلة، ُأطلق عدد كبير من منصات التواصل االجتماعي لكن 

غالبيتها أصبحت حاليًا متخصصة في فئة محددة.

»فيسبوك« ال تزال منصة أساسية رغم تضرر صورتها

CINEMA
CINEMA

المتخصصة  التأمين  أصدرت شركة 
فيه  أكدت  اإلثنين،  تقريرًا،  »هيسكوكس« 

اإلنترنت  عبر  الفنية  األعمال  مواصلة مشتريات 
2020 بفعل أزمة »كوفيد-  التي ازدهرت العام 

المتتالية،  الحجر  الصحية وحاالت   »19
 ،2021 ارتفاعها في النصف األول من سنة 

قيمة  اإلنترنت  عبر  الدولية  المبيعات  وسجلت 
6.8 مليار دوالر، في النصف  قياسية بلغت 
72 % عن النصف  األول من السنة )بزيادة 

2020( ويمكن أن تصل إلى  األول من العام 
13.5 مليار دوالر بحلول  قيمة تاريخية قدرها 

إذا استمرت وتيرتها، بحسب  السنة  نهاية 
التقرير، وفق »فرانس برس«. الحظ معدو 
الرافعة  المشترين شكلت  الدراسة أن »ثقة 
اإلنترنت«،  عبر  المبيعات  الزدهار  الرئيسية 

مشيرين إلى أن »كثرًا منهم وافقوا على دفع 
مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل األعمال 
2021، بلغ  الفنية«، ففي النصف األول من 
التي  المزادات  المدفوع في  متوسط السعر 
أقامتها عبر اإلنترنت حصريًا دور »سوذيز« 

24291 دوالرًا، أي  و»كريستيز« و»فيليبس« 
 2019 نحو ثالثة أضعاف ما كان عليه العام 

)8529 دوالرًا(.

نجم »يوتيوب« سويدي ينتقل للعيش في اليابان

●

باللغة  عاقلة«  »شــيــريــن_أبــو  هاشتاغ  تــصــدر 
»تويتر«  مــوقــع  على  ــد«  ــرن ـــ»ت ال اإلنــجــلــيــزيــة، 
شارك  حيث  األميركية،  المتحدة  الــواليــات  في 
أعضاء  بينهم  من  األميركيين  المغردين  آالف 
هاشتاغ  دولية  ومؤسسات  وصحفيون  كونغرس 
استشهدت  الــتــي   ،»ShireenAbuAqla#«
قيامها  أثناء  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  برصاص 
االحتالل  قوات  اقتحام  لتغطية  الصحفي  بعملها 

جنين. لمخيم 
الشرطة  بهجوم  الــدولــيــة  ــرة  األسـ ــددت  ونـ
جثمان  تشييع  موكب  على  الجمعة،  اإلسرائيلية، 
كاد  ما  القدس،  في  أبوعاقلة  شيرين  الصحفية 
عناصر  قام  حين  أرضــًا  نعشها  بسقوط  يتسبب 
الفلسطينيين  آالف  وشارك  حامليه  بضرب  األمن 
في تشييع الصحفية الفلسطينية األميركية في قناة 
الفلسطينيين  وقلوب  بيوت  دخلت  التي  »الجزيرة«، 
في  إسرائيلية  برصاصة  األربعاء  وُقتلت  والعرب، 
جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية 
واقية  سترة  ترتدي  كانت  فيما  لالحتالل،  عسكرية 
واقية،  وخوذة  عليها شعار »صحافة«  الرصاص  من 

بحسب وكالة فرانس »برس«.

تتخلى مايو ليزوكا خالل لحظات عن شخصيتها الهادئة والمتزنة وتبدأ في إطالق تعابير بصوت 
رفيع مترافقة مع حركات داخل استوديو تسجيل في طوكيو، فيما تظهر شخصيتها الرمزية )أفاتار( 
على شاشات مئات من متابعيها اإللكترونيين، وأصبح »اليوتيوبرز« االفتراضيون يمثلون في 
اليابان اتجاهًا مربحًا، إذ تحقق بعض القنوات التابعة لهم إيرادات تفوق المليون دوالر سنويًا، 
بعدما كان يُنظر إلى هذا العمل على أنه ظاهرة موجهة لفئة محددة في البالد، وتضع ليزوكا 
)26 عامًا( صوتها وحركاتها على شخصية رمزية اسمها يومه كوتوبوكي. وتهدف مقاطع 
الفيديو من هذا النوع إلى جعل المتابعين يشعرون وكأنهم يتفاعلون مباشرة مع الشخصية 
المتحركة التي تظهر على الشاشة، فيما يدفع بعضهم مئات الدوالرات إلبراز أحد تعليقاتهم 
أثناء عرض الفيديو بتقنية البث التدفقي. وتقول إيزوكا: »عندما ألعب بألعاب الفيديو عبر 

االنترنت وأفوز، يهنئني المشجعون«، ويرسلون لي مبالغ صغيرة »للتعبير عن دعمهم«.
وتبث إيزوكا الحياة في شخصية يومه من خالل استخدام إحدى كاميرات الويب وجهاز 
الستشعار الحركات تضعه حول رقبتها. أما يوميه فتتمتع بالمظهر السائد والنموذجي لليوتيوبرز 
االفتراضيين، إذ صوتها رفيع وترتدي تنورة قصيرة وعيناها أرجوانيتان كبيرتان كالشخصيات 
الكرتونية. ويتحكم فريق موجود بجانب الشابة في تعابير وجه يومه، وشهد اتجاه »اليوتيوبرز« 
االفتراضيين تطورًا سريعًا منذ ظهوره قبل نحو خمس سنوات، ويعتمده 16 ألف صانع محتوى 
ناشط في العالم، وفق شركة »يوزر لوكل« المتخصصة، باإلضافة إلى مجموعات من المعجبين 

تغزو منصات عدة من بينها »تويتش« و»تيك توك«.
وتلجأ بعض اإلدارات اليابانية المحلية إلى هذا االتجاه أحيانًا لترويج أعمال أو أفكار خاصة 
بها، كما أن بطلي فيلم »باتمان«، وهما روبرت باتينسون وزويه كرافيتز، أجريا إحدى المقابالت 
مع »يوتيوبر« افتراضي ياباني، ويحقق »اليوتيوبرز« االفتراضيون مكاسب مماثلة لتلك التي 
في  الموجودة  تشات«  »سوبر  خاصية  خالل  من  التقليدية،  التدفقي  البث  خدمات  توفرها 
»يوتيوب« مثاًل والتي توفر ربحًا عن كل تعليق يكتبه أحد المتابعين يتناسب مع المبلغ المدفوع.

وقنوات الـ»يوتيوب« التسع التي حققت أكبر نسبة من اإليرادات عالميًا في العالم الماضي 
من خالل هذه الخاصية هي عائدة لـ»يوتيوبرز« افتراضيين، وتملكها وكالة المواهب نفسها 

في طوكيو. وتتلقى القنوات ما يصل إلى 1.58 مليون دوالر كتبرعات سنويا، بحسب موقع 
تقني  البيانات، ويشير كازوما موراكامي، وهو مراقب  المتخصص في تحليل  بورد«  »بالي 
متخصص في السيارات يبلغ 30 سنة، إلى أنه ينفق أحيانًا ما يصل إلى عشرة آالف ين )77 

دوالرًا( إلبراز أحد تعليقاته ويقرأه اليوتيوبر االفتراضي المفضل لديه.
وزين كازومي، وهو عالم حاسوب لم يرغب في الكشف عن كنيته، االستوديو الصغير الخاص 
الشخصية  أوكامي، وهي  به في طوكيو بملصقات وصور وحلقات مفاتيح تحمل صور ميو 
إلى عشر ساعات  »أمضي خمس  ويقول:  اآلخر ذئب.  فتاة ونصفها  لديه نصفها  المفضلة 
في التفكير بها، كما لو أنها فرد من عائلتي«، ويشير نوريوكي ناغاماتسو من شركة »دي. 
أي كونسورتيوم« اإلعالنات عبر اإلنترنت إلى أن ميل المعجبين لمحبة الشخصيات الرمزية 
ودعمها ماليًا يشبه »الممارسة التي كانت تحصل في الماضي والمتمثلة في دعم الشخصيات 
من خالل شراء أطنان من األغراض« المرتبطة بها. ويضيف أن »هذه الممارسة تشكل طريقة 

لجذب انتباه الشخصية وللشعور بالتفوق على المعجبين اآلخرين«.
االفتراضية  الشخصية  بها  تتمتع  فيما  االفتراضي شهرة  »اليوتيوبر«  يلقى  ال  ما  وعادة 
التابعة له، ويقول عدد كبير من المعجبين ومن بينهم كازومي إنهم يحبون ميو ال »اليوتيوبر« 
المسؤولة عن تحريكها، لكن الحدود التي تفصل بين »اليوتيوبر« االفتراضي والشخصية 
ال تبدو واضحة أحيانًا، إذ حكمت محكمة يابانية أخيرًا لصالح »يوتيوبر« افتراضية قالت إن 
اإلهانات التي وجهت عبر اإلنترنت لشخصيتها الرمزية كانت بمثابة الهجوم عليها، ويقول 
محامي المدعية كازوهيتو أوزاوا إن الشخصيات الرمزية يمكنها أن »تتخطى الجنس أو العمر أو 
الحالة الجسدية، لكن المهم هو في وجود شخص حقيقي خلف هذه الشخصية يقرأ التعليقات«.

وتشير مايو ليزوكا إلى أنها كانت تشعر بقلق في شأن الكشف عن هويتها بعدما أدت 
شخصية »يوميه« ألربع سنوات. وتقول: »كنت خائفة من أن يشعر محبو )يوميه( التي تتمتع 
بعينين المعتين وجسم رشيق بخيبة أمل بعد رؤية الشخص الحقيقي الذي يقف وراءها«، 
لكن »ردود الفعل انطوت على لطف كبير«. وتضيف: »ترددت لفترة طويلة في التحدث علنا، 

لكن يومه التي تتمتع بخبرة واسعة في البث المباشر ساعدتني على التحدث بثقة أكبر«.

»يوتيوبرز« افتراضيون يحققون مكاسب »خيالية« في اليابان
#الجبل_األخضر_الغابة_األخيرة

شعر الحكمة
يدهوروا بيك ما بين العواصم
وأنت مشيول جثة في الشناطي

حوار ولجان وأسفار ومراسم
وكل يوم حالك في ردى متواطي

وللصالح ياوطن مانك قاسم
سبحان خطينك خيار المعاطي

وضيق فيك عالصدر جاثم
وتبيعه معاك مابات تخاطي

                                                           الشاعر مصطفى الطرابلسي.

سوني تسعى لبلوغ الحياد 
الكربوني في العام 2040

أعلنت مجموعة سوني اليابانية، األربعاء، أنها قرّبت موعد تحقيق أهدافها البيئية عشر 
بالعام  محددا  عملياتها  في مجمل  الكربوني  الحياد  لبلوغ  األقصى  التاريخ  ليصبح  سنوات 

2040، والمهلة القصوى للتحول بالكامل إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة بـ2030.
المجموعة التي كانت تعوّل على بلوغ مستوى معدوم النبعاثات غازات الدفيئة بحلول 
المخاطر  فيما  البيئي«  أثرها  تقليص  »تسريع  في  ترغب  أنها  بيان  في  أوضحت   ،2050

المتصلة بالتغير المناخي »أصبحت أكثر وضوحا وفداحة« في العالم.
وتعتزم سوني، إحدى أبرز شركات قطاع الفيديو والموسيقى والسينما والمصنّعة أيضا 
لألدوات الكهربائية المنزلية والمكونات اإللكترونية، بلوغ الحياد الكربوني قبل سنة 2040 

بما يشمل االنبعاثات المرتبطة بدورة حياة المنتجات المصنّعة والسالسل اللوجستية.

كلمة1000

»آبل« تطوي صفحة »آي بود«
طوت شركة »آبل« صفحة »آي بود«، إذ أعلنت، 

الثالثاء، توقفها عن إنتاج جهازها الرقمي الشهير 
لالستماع إلى الموسيقى الذي أحدث ثورة في 

عالم الصناعة الموسيقية في مطلع القرن الحادي 
والعشرين، وأكد نائب رئيس التسويق الدولي في 
»آبل« غريغ جوزياك في بيان أن »روح )آي بود( ال 

تزال قائمة«. وأضاف »لقد أدرجنا تجربة موسيقية 
مذهلة في كل منتجاتنا، من )آي فون( إلى )آبل 

ووتش(«، وشدد على أن »موقع الموسيقى كان 
على الدوام أساسيا« لدى »آبل«، و»إتاحتها لمئات 

الماليين من المستخدمين كما حصل من خالل 
»آي بود« لم يترك أثراً على الصناعة الموسيقية 

فحسب، بل أحدث كذلك تغييرا على طريقة 
اكتشاف الموسيقى واالستماع إليها وتشارُكها« 
وأوضحت الشركة العمالقة التي تتخذ من مدينة 

كوبرتينو بوالية كاليفورنيا مقرا أن جهاز »آي بود 
تاتش« سيظل متاحًا في نقاط بيع »آبل« حتى 

نفاد الكمية المتوافرة منه.
وُطرح »آي بود« في األسواق للمرة األولى العام 
2001، وكان أول نموذج منه مستطيال وأبيض 

اللون، وما لبثت شعبيته أن اتسعت وأصبح مطلوبا 
جدا. وأدى هذا الجهاز القائم على صيغة »إم بي 

3« لنقل الملفات الصوتية، إضافة إلى تطبيق »آي 
تيونز« الذي ُأصدِر العام 2001 أيضا، إلى إحداث 
تغيير جذري في عالم الموسيقى من خالل توفير 
إمكان تنزيل األفالم واألغنيات بطريقة قانونية، 
في وقت كان عدد من المواقع اإللكترونية يتيح 

ذلك مجانا.

»غوغل« تطلق ساعتها 
الذكية »بيكسل ووتش«

األربعاء، ساعتها  أطلقت شركة »غوغل«، 
بالتالي  لتضيفها  ووتش«  »بيكسل  الذكية 

التي تضم  »بيكسل«  منتجاتها  إلى مجموعة 
وأجهزة كمبيوتر محمولة  ذكية  هواتف 

وسماعات رأس، وذلك في إطار استراتيجيتها 
الهادفة إلى جعل خدماتها متاحة في أي وقت 

التابعة  الشركة  وكانت  أجهزة مختلفة  على 
تشغيل مخصصًا  برنامج  طوّرت  لـ»ألفابت« 

لساعات ذكية من عالمات تجارية أخرى، لكنها 
الخاصة وصنّعتها،  المرة صممت ساعتها  هذه 

وفق »فرانس برس«.
المؤتمر  وعُرضت ساعة »بيكسل ووتش« في 

»غوغل«  نظمته  الذي  للمطوّرين  السنوي 
في كاليفورنيا، وقدمت فيه كذلك جهازها 
الجديد كما عرضت نسخة جديدة  اللوحي 

من سماعاتها ونموذجًا أرخص من هاتفها 
الذكي وقال المسؤول عن األجهزة والخدمات 

لدى »غوغل« ريتش أوسترلو إن أجهزة 
»بيكسل« قادرة على االتصال في ما بينها 
والحوسبة  الصناعي  الذكاء  بفضل  بسهولة 
وأضاف خالل  الكمبيوتر.  السحابية وشرائح 

عرض تقديمي أمام الصحفيين أن »كل هذه 
للحوسبة  رؤيتنا  بحسب  معًا  تعمل  المنتجات 

السائدة«.

قمر الزهرة  يرتفع خلف معبد بوسيدون ، قبل خسوف القمر في أثينا ، اليونان. رويترز



متابعات 03

في عوالم موازية، عاش الشارع الليبي خالل األيام 
بطرابلس  اشتباكات  فيه  دارت  وقت  ففي  األخيرة، 
الوطنية  الوحدة  لرئيس حكومة  بين قوات موالية 
الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس 
فتحي  النواب  مجلس  قبل  من  المكلفة  الحكومة 
باشاغا، على خلفية محاولة األخير دخول العاصمة، 
انعقدت جلسات المسار الدستوري في القاهرة بين 
مجلسي النواب واألعلى للدولة، وبإشراف من بعثة 
األمم المتحدة، بهدف التوصل إلى صيغة للوصول 

إلى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
حتى  وتستمر  الماضي،  األحد  بدأت  االجتماعات 
األممية  المستشارة  عنها  وقالت  الجاري.  مايو   20
ستيفاني وليامز إن التوافق خاللها »متروك لصدق 
إرادة حقيقية  وأوضحت: »إن كانت هناك  النوايا«. 

وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء«.

تاريخية مسؤولية 
وليامز دعت أعضاء لجنة المسار الدستوري إلى تحمل 
»المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم واحترام 
السكان  من  الماليين  ورغبة  الليبي  الشعب  إردة 
ممكن«،  وقت  أقرب  في  يمثلهم  من  انتخاب  في 
لمزيد  الوقت  من  متسع  هناك  يوجد  »ال  مضيفة: 
يعد  لم  فالشعب  األخرى،  تلو  الفرصة  تضييع  من 
االنتقالية  المراحل  واستمرار  المعاناة  يحتمل مزيد 
جريدة  مع  حوارها  حسب  وذلك  نهاية«،  ال  ما  إلى 

»االتحاد« اإلماراتية.
األمم  لها  تلجأ  أن  يمكن  التي  الخيارات  وعن 
المتحدة في حال فشل البرلمان ومجلس الدولة في 
وضع »القاعدة الدستورية«، قالت: »دعونا ال نستبق 

األحداث وال نضع العربة قبل الحصان«.
واإلثنين الماضي، توصل المجتمعون في القاهرة 
إلجماع حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، بما 
التشريعية  بالسلطتين  المتعلقة  األقسام  ذلك  في 
األممية.  المسؤولة  أعلنت  حسبما  والقضائية، 
التقدم  مزيد  رؤية  »إلى  تتطلع  أنها  على  وشددت 
المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو، 
بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لنقل البالد إلى 

انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن«.

العاصمة اشتباكات 
بسبب  الثالثاء،  فجر  أنفاسهم،  الليبيون  وحبس 
من  لكل  تابعة  مسلحة  جماعات  بين  االشتباكات 
باشاغا والدبيبة، بعد أن أعلن األول دخوله طرابلس. 
على  العاصمة  سكان  استيقظ  ذاته،  اليوم  وصباح 
أصوات إطالق نار األسلحة الخفيفة والمتوسطة، بعد 
أن أعلن باشاغا في كلمة مسجلة وصوله العاصمة. 
فتح  جرى  إنه  لـ»الوسط«  السكان  من  عدد  وقال 

االشتباكات  بسبب  أقفلت  التي  الرئيسة  الطرق 
الممتد  التي لم تستمر طوياًل، ومنها شارع الشط 
الكلية  بمقر  يعرف  كان  ما  إلى  معيتيقة  مطار  من 
العسكرية للبنات، وطريق المطار. باشاغا أكد قبل 
ذلك وصوله طرابلس بـ»سالم وأمان«، مضيفًا أن 
»لم  حيث  »ممتازًا«؛  كان  العاصمة  في  استقباله 
تنقطع رسائل الفرحة على مدى ثالث ساعات«، على 
حد قوله. وأضاف: »نحن كحكومة أتينا نمد أيادينا 
لكل الليبيين سواء المعارضين والرافضين أو الذين 
أيدينا  ونمد  نتحد  جيد،  بشكل  الوضع  يفهمون  ال 
ليبيا«.  بناء  قادرين على  لنكون  البعض  مع بعضنا 
ورحبت كتيبة »القوة الثامنة« المعروفة بـ»النواصي« 
مشيرة  باشاغا،  بوصول  طرابلس  في  والمتمركزة 
إلى استعدادها لتقديم »كامل الدعم بكافة الطرق 
الممكنة لحكومته، وذلك للنهوض بالدولة والمضي 

بها نحو االستقرار الدائم«.

لجنة لتقييم األضرار
لتقييم  »لجنة  تشكيل  الدبيبة  أعلن  جانبه،  من 

جراء  المتضررين  المواطنين  وتعويض  األضــرار 
مضيفًا:  طرابلس«،  شهدتها  التي  االشتباكات 
من  ظهرت  وفيما  علينا«.  اعتدى  من  ننسى  »لن 
حوله حافالت وسيارات ومبانٍ مدمرة، قال الدبيبة 
الماضية«، مضيفًا:  الليلة  ينم  »لم  إنه  للمواطنين 
»من جاؤونا في عقاب الليل وكسروا ودمروا تسببوا 
في خسائر ألرزاق الناس والليبيين... طيور الشر، إذا 
كانوا يريدون الكرسي فعليهم باالنتخابات«، ومضى 

مشددًا: »لن ننسى من اعتدى علينا«.
إلى  األطراف  كل  الرئاسي  المجلس  دعا  بدوره، 
عدم تحويل الخالفات السياسية إلى »نزاع مسلح قد 

يؤدي بالبالد إلى منزلق خطير يهدد أمن المدنيين«، 
حسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة.

أما وليامز فشددت على »الحاجة الملحة للحفاظ 
على الهدوء على األرض وحماية المدنيين في ضوء 
الجارية في طرابلس«. كما حثت على  المستجدات 
أهمية »ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على 
االمتناع عن األعمال االستفزازية، بما في ذلك الكف 
عن الخطاب التحريضي والمشاركة في االشتباكات 

وحشد القوات«.
حل  يمكن  »ال  أنه  األممية  المستشارة  وأكدت 
النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض«، وفي هذا 

لألمم  الحميدة  »المساعي  أن  إلى  أشارت  السياق، 
تؤمن  التي  األطراف  لجميع  متاحة  تظل  المتحدة 
وتوافقي  حقيقي  طريق  إيجاد  على  ليبيا  بمساعدة 

للمضي قدمًا نحو االستقرار واالنتخابات«.

الموقف األميركي
االشتباكات،  إزاء  الدولية  الفعل  ردود  تتوقف  ولم 
»جميع  دعــوة  إلــى  المتحدة  الــواليــات  فسارعت 
الجماعات المسلحة على االمتناع عن العنف«. وقالت 
في بيان صادر عن سفارتها لدى ليبيا: »على القادة 
السياسيين أن يدركوا أن االستيالء على السلطة أو 
االحتفاظ بها من خالل العنف لن يؤدي إال إلى إلحاق 

الضرر بشعب ليبيا«.
القابل  الوحيد  »السبيل  أن  واشنطن  وتــرى 
السماح  هو  شرعية  قيادة  إلى  للوصول  للتطبيق 
لليبيين باختيار قادتهم«، وفق السفارة التي اعتبرت 
باتت »تكتسي  بالقاهرة  الدستورية  المحادثات  أن 

أهمية أكثر من أي وقت مضى«.
أعضاء مجلس  أن يدرك  البيان: »ينبغي  وأضاف 

المجتمعون هناك  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب 
أن استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تفضي إلى 
واقعي  زمني  إطار  في  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 
ولكن حازم قد يحرم الليبيين من االستقرار واالزدهار 

الذي يستحقونه«.
لدى  سفارتها  وعبر  حثت  جانبها،  من  بريطانيا 
ليبيا، على »نزع فتيل التوتر والعمل في حوار هادف 
نحو االستقرار وإجراء انتخابات ناجحة«، مضيفة أن 
األحداث »تظهر الحاجة الملحة إليجاد حل سياسي 
يتحقق  أو  يتم  ال  أن  يجب  الحل  هذا  وأن  دائــم، 

بالقوة«.
وشددت السفارة اإليطالية على »ضرورة أال تكون 

طرابلس رهينة الصراعات السياسية«.
كما دعت إلى »بذل جهود فورية وصادقة من أجل 
مسار توافقي نحو االنتخابات الوطنية يتم الوصول 
إليها عبر الوساطة التي ترعاها األمم المتحدة الجارية 
في القاهرة«، محذرة من أن العنف لن يؤدي إال إلى 

»تقويض ليبيا واستقرارها وازدهارها«.

ال بديل عن الحل السياسي
ميخائيل  ليبيا،  لدى  األلماني  السفير  دعا  فيما 
أونماخت، إلى »ضبط النفس« مطالبًا جميع الجهات 
الفاعلة على »التصرف بمسؤولية«، ومؤكدًا أنه »ال 

بديل عن الحل السياسي«.
عن  بـ»االمتناع  الفرنسية  الخارجية  وطالبت 
ممارسة أي أعمال عنف والتقيد باتفاق وقف إطالق 
النار، وعقد حوار حقيقي في سبيل التوصل إلى حل 
انتخابات  تنظيم  أيضًا  يقتضي  مستدام،  سياسي 
رئاسية وتشريعية شفافة ومحايدة في جميع أرجاء 

ليبيا في أسرع وقت ممكن«.
إلى  داعية  البالغ«،  »قلقها  عن  إسبانيا  وعبرت 
التصرف بمسؤولية واالمتناع عن العنف، »ألن شعب 

ليبيا يستحق السالم«.
سمته  مما  أيضًا  قلقها  عن  فعبرت  تركيا  أما 
»التطورات الجارية في ليبيا«، معتبرة أن »الحفاظ 
على الهدوء وعدم إعطاء الفرصة إليقاع االشتباكات 
األولوية  إعطاء  ويجب  الرئيسية،  أولويانا  من  هو 
للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات 

نزيهة وحرة على مستوى البالد«.
»حتمية  على  التأكيد  في  تمثل  القاهرة  موقف 
الحوار بهدف الوصول إلى عقد االنتخابات الرئاسية 
والتشريعية في ليبيا بالتزامن ودون تأخير«. وأكدت 
الدستوري  المسار  حوار  أهمية  المصرية  الخارجية 
وآمال  طموحات  يحقق  »وبما  القاهرة  في  الجاري 
الشعب الليبي في االنطالق نحو المستقبل بخطى 
الجزائرية  الخارجية  وزارة  تطرقت  فيما  ثابتة«. 
لتوفير  الليبية  األطراف  »جميع  دعوة  أهمية  إلى 
انتخابات  إجراء  عملية  إلنجاح  الضرورية  الشروط 

حرة ونزيهة«.

 طرابلس، القاهرة- الوسط

● فتحى باشاغا أثناء دخوله طرابلس

الوسط–عبدالرحمن أميني

ليبيا حائرة بني اشتباكات في طرابلس وحوار »دستوري« بالقاهرة
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االرتباك يغلب على املشهد السياسي..

وليامز: نتطلع إلى توافق دستوري 
ينقل البالد إلى انتخابات شاملة في 

أقرب وقت

 واشنطن: االستيالء على السلطة أو 
االحتفاظ بها عبر العنف يلحق الضرر 

بالشعب الليبي

تقرير أميركي:

تقرير  أكد  ليبيا،  في  المتالحقة  السياسية  التطورات  وسط 
العقبات  على  للتغلب  كافية  أشواط  قطع  صعوبة  أميركي 
استراتيجية  عبر  وذلك  األزمة،  تسوية  طريق  تعترض  التي 
مرجعًا  االستقرار،  لتعزيز  )العشرية(  المتحدة  الواليات 
»مع  بالبالد  جيد  شريك  وجود  عدم  إلى  التسوية  صعوبة 
سنوات   8 منذ  والغرب  الشرق  بين  التنافس  استمرار 
بحد  دولــة  أصبحت  التي  الميليشيات،  نفوذ  واستمرار 

التقرير. تعبير  حد  على  ذاتها«، 
الذي  األميركي،  ريفيو«  بوليتكس  »وورلد  موقع  ورأى 
االنقسام  من  متكررة  حاالت  تمزقها  ليبيا  أن  التقرير،  نشر 
 2011 العام  منذ  وأصبحت  بالوكالة،  والحرب  الداخلي 
ومغذية  بالبشر،  واالتجار  األسلحة  لتهريب  رئيسية  بؤرة 
أفريقيا  شمال  من  اإلنسانية  والمعاناة  والصراع  للعنف 

أفريقيا. غرب  ومنطقة  الساحل  منطقة  إلى  وصواًل 
المتحدة  الواليات  صنفت  التحديات،  بهذه  واعترافًا 
ليبيا أخيرًا كواحدة من البلدان ذات األولوية ضمن قانون 
تتعامل  التي  الطريقة  لتغيير  2019 مصمم  العام  صدر في 
الدول  في  السالم  وبناء  الصراع  »لمنع  واشنطن  بها 

الهشة«.
الصراع لمنع  أميركي  تمويل 

استراتيجية  لتنفيذ  األميركي  اإلعالن  إلى  إشارة  وفي 
من  بلدان  عدة  في  الصراعات  لمنع  سنوات  عشر  لمدة 
 200 نحو  الغرض  لهذا  واشنطن  خصصت  ليبيا،  بينها 
لمعالجة  المقبل  العقد  مدى  على  سنويًا  دوالر  مليون 

في  النزاع  إلى  العودة  ومنع  للصراع،  األساسية  الدوافع 
الماضي،  أبريل  وفي  األولوية.  ذات  الدول  من  مختار  عدد 
غينيا  وبابوا  وموزمبيق  وهايتي  ليبيا  أن  واشنطن  أعلنت 
محور  ستكون  ألفريقيا  الغربي  الساحل  وكذلك  الجديدة، 
أيضًا  القانون  سيخصص  حيث  لواشنطن،  األولي  التركيز 
30 مليون دوالر لصندوق األزمات المعقدة،  ما ال يقل عن 
لألزمات،  لالستجابة  وتفاعلية  ذكاًء  أكثر  تمويل  آلية  وهو 
صندوق  أجل  من  سنويًا  دوالر  مليون   25 إلى  باإلضافة 
التقرير  نقل  حسبما  المانحين،  متعدد  العالمية  الهشاشة 

األميركي.
التمويل  مستويات  عن  ملحوظًا  تغييرًا  هذا  ويمثل 
والعديد  المتحدة  الواليات  أن  من  الرغم  وعلى  السابقة، 
في  الــدوالرات  مليارات  ينفقون  الدوليين  شركائها  من 
معظم  فإن  سنويًا،  بالصراع  والمتأثرة  الهشة  الــدول 
والمساعدات،  العسكري  اإلنفاق  نحو  يذهب  التمويل 
اإلنسانية  والمساعدات  األجل،  طويلة  التنمية  ومساعدات 
بناء  نحو  يذهب  فقط  صغير  وجــزء  واإلغــاثــة،  الفورية 

الصراع. ومنع  السالم 

ليبيا في  أميركية  برامج 
والبرامج  المشاريع  ريفيو«  بوليتكس  »وورلد  موقع  وعدد 
إلصالحات  التمويل  بينها  ومن  ليبيا،  على  تركز  التي 
منع  إلى  التحديد  وجه  على  تهدف  التي  واألمن  الحوكمة 

النزاعات. نشوب 
ليس  البلدان  لتحديد  الخاص  القانون  تصميم  وجرى 
أيضًا  ولكن  وحاجتها،  هشاشتها  درجة  أساس  على  فقط 
الصراع،  لمنع  قوية  فرص  فيها  توجد  التي  األماكن  على 

معهم. للعمل  المتاحين  الشركاء  وكذلك 
الصراع  منع  استراتيجيات  أن  األميركي  التقرير  وكشف 
المفترض أن توضع وفقًا لجدول زمني مدته عام  كان من 
أو عامين، وعادة ما تكون خمسة هي الحد األقصى. وغالبًا 
التي  البلدان  اإلبرة في  لتحريك  بالكاد كافيًا  ما يكون هذا 
قوضت  التي  المستمرة  الصراع  ودورات  العنف  مزقها 

الشعب. وثقة  الحاكمة  والمؤسسات  القانون  سيادة 
قانون  صناديق  تعمل  ذلــك،  مــن  النقيض  وعــلــى 
 10 مدتها  أولية  استراتيجية  على  العالمية  الهشاشة 
على  أنه  إلى  تشير  ليبيا  حالة  أن  التقرير  وأضاف  سنوات. 
خطوة  يكون  قد  لواشنطن  الجديد  النهج  أن  من  الرغم 
يكفي  بما  بعيدًا  يذهب  لم  أنه  إال  الصحيح،  االتجاه  في 

الصراع. لدوافع  بفعالية  للتصدي 

تسوية دون  اتفاق 
أنه  إلى  ليبيا  حالة  تشير  الدقيق  الفحص  عند  لكن 
التي  العقبات  على  للتغلب  كافية  أشــواط  قطع  يتم  لم 
بين  ومن  فعال،  بشكل  الصراع  دوافع  معالجة  تعترض 
عامين  من  أكثر  التهدئة  أمر  استغراق  العقابات  هذه 
لدى  األولوية  ذات  البلدان  تحديد  نقطة  إلى  للوصول 

في  ليبيا  في  المتنافسة  الفصائل  وقعت  بعدما  واشنطن 
الصراع  بحل  وعودًا  حمل  سالم  اتفاق  على   2020 أكتوبر 

.2014 العام  البالد منذ  الذي مزق  والغرب  الشرق  بين 
ذلك  ومع  السياسي،  االنفتاح  من  نوعًا  االتفاق  واعتبر 
أعضاء  اختيار  عملية  فيه  اكتملت  الــذي  الوقت  بحلول 
بدأت  قد  لليبيا  الفرصة  نافذة  كانت  التنفيذية  السلطة 
فكرة  ألغيت   ،2021 ديسمبر  ففي  اإلغــالق.  في  بالفعل 
قبل  الخطوة  أن تكون  المفترض  التي كان من  االنتخابات 
السالم  اتفاق  في  المحددة  االنتقالية  العملية  في  األخيرة 
اآلن.  تتفكك  بأكملها  االتفاقية  أن  ويبدو  مسارها،  عن 
االستجابة  قانون  أن  إلى  األمر  هذا  يشير  التقرير،  وحسب 
األميركي الذي برز في أبريل الماضي ال يزال بعيدًا التأثير 

الليبي. النزاع  تسوية  على  الفعلي 
صندوق  عمل  على  يؤثر  قد  الذي  اآلخر  العامل  وكان 
المستمر  التغيير  هو  ليبيا،  في  األميركي  االستجابة 
مقترحة  برمجة  أي  أن  كما  بالسفارة،  الموظفين  في 
خاضعة  تزال  ال  العامة  المالية  المساعدة  أموال  لتلقي 
التقارير.  ــداد  إع ودورات  السنوية  االعتمادات  لنفس 
المهمة  التغييرات  بسبب  تنقلب  قد  ككل  واالستراتيجيات 
تزال  ال  حين  في  واشنطن.  في  الرئاسية  اإلدارات  في 

بشكل  تقاس  سنوات   10 مــدى  على  الممتدة  رؤيتها 
أربعة  أو  عامان  أو  عام  مدتها  بيروقراطية  بآليات  أساسي 

أعوام.

الميليشيات هيمنة 
العثور  الصعب  من  أنه  بوليتكس«  »وورلد  موقع  ويتحدث 
على  التنافس  بسبب  ليبيا  في  معه  للعمل  جيد  على شريك 
مدى  »على  ويقول:   ،2014 العام  منذ  الليبية  الحكومة 
المسلحة  والجماعات  الميليشيات  نجحت  الماضي  العقد 
معها  يصعب  درجة  إلى  الدولة  داخل  نفسها  ترسيخ  في 
الفترة  ــار  إط فــي  حتى  جــذورهــم  مــن  اقتالعهم  تخيل 
استيالء  ليست  والمسألة  سنوات..   10 تبلغ  التي  الزمنية 
إن  بل  ومواقعها،  الدولة  موارد  بعض  على  الميليشيات 

ذاتها«. الدولة  هي  الميليشيات 
ويرى التقرير أنه حتى لو تمكنت الجهات الدولية الفاعلة 
الهائلة  النفطية  ليبيا  ثروة  »فإن  يجري  كان  ما  مراقبة  من 
أقل  الفرديين  النفوذ  أن سماسرة  تعني  الداخلية  ومواردها 
أن  إمكانية  من  محذرًا  الخارجية«،  المساعدة  على  اعتمادًا 
يكسب قادة الميليشيات من المناورات المحلية التي تسمح 
30 مليار  20 مليار دوالر إلى  لهم بالحصول على حصة من 
أكثر بكثير من  ليبيا،  السنوية في  النفط  دوالر من عائدات 

السلمي. السلوك  المانحين من خالل  محاولة كسب أموال 
المخاوف  هذه  معالجة  يمكن  بوليتكس«،  »وورلد  ووفق 
من خالل تطبيق معايير مختلفة، »ففي عديد الدول الهشة، 
االستقرار  تحقيق  يستغرق  انتقالية،  بمرحلة  تمر  التي 
ال  فالمشكلة  سنوات،   10 من  أكثر  السليمة  والحوكمة 

وحده«. بالتمويل  تتعلق 

تحديات صعبة تواجه استراتيجية واشنطن الستقرار ليبيا
موقع »وورلد بوليتكس ريفيو«: تمويل 

أميركي مرتقب لمساعدة األجهزة األمنية
قادة الميليشيات يمكنهم الحصول على نحو 

30 مليار دوالر سنوياً من عائدات النفط
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تحديات تواجه تحقيق املصالحة الوطنية الشاملة

ساعات معدودة مضت على اجتماع نائب المجلس 
الرئاسي عبد اهلل الالفي، اإلثنين، لتوحيد مبادرات 
المصالحة الوطنية الشاملة، حتى وقعت اشتباكات 
مجموعات  بين  طرابلس  العاصمة  في  عنيفة 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  لحكومة  تابعة  مسلحة 
من  المكلف  باشاغا  فتحي  حكومة  تساند  وأخرى 
إلى  سالم  في  لياًل  دخل  الذي  النواب،  مجلس 

العاصمة كما أعلن مكتبه.
وسارع عضو المجلس الرئاسي عبداهلل الالفي، 
ما  إن  فيه  قال  الثالثاء،  بيان،  إصدار  إلى  الثالثاء، 
حدث ليلة البارحة )ليل اإلثنين( من أعمال مسلحة 
من  نوع  أي  ينتج  أن  يمكن  »ال  طرابلس  في 
بقدر  بـ»التحلي  كافة  األطراف  االستقرار«، مطالبًا 

كبير من المسؤولية وضبط النفس«.
الالفي أكد أن استخدام السالح في حل األمور 
السياسية، »قد ولى إلى غير رجعة، وهو خيار جربه 
الليبيون في السابق وأثبت فشله«، معتبرًا أن هذه 
على  الخطورة«  »غاية  مرحلة  في  تأتي  األعمال 

الوطن وسالمة المواطنين.

دعوة لتغليب صوت العقل
بأن  خارجها،  أو  البالد  في  من  جميع  وطالب 
»يغلبوا صوت العقل، وأن يسعوا لحل كل الخالفات 
تقديم  الدولية  األطراف  وناشد  البناء«،  بالحوار 
الدعم »للحوار الليبي، وأال تسهم بطريقة مباشرة 

أو مستترة في زيادة التوتر«.
ودعا عضو المجلس الرئاسي، مستشارة األمين 
العام لألمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، 
إلى أن تقوم بـ»دور نشط« في هذا الوقت بالذات، 
»يقوموا  أن  على  وحكماءها  البالد  عقالء  وحض 
بدورهم الوطني الذي يفرضه الواجب«. أما رئيس 
عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الدبيبة، فوصف من دخلوا طرابلس لياًل بـ»طيور 

الشر«، وقال: »لن ننسى من اعتدى علينا«.

إعفاء جويلي
العاصمة طرابلس،  باشاغا  وعلى خلفية دخول 
الدفاع  وزير  الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  أعفى 
االستخبارات  إدارة  مدير  الدبيبة،  عبدالحميد 
مهامه،  من  جويلي،  أسامة  اللواء  العسكرية 
اإلدارة،  مدير  المنوطة  بالمهام  المعاون  وكلف 
إلى حين تعيين مدير جديد، وفق قراره رقم 203 

عبر  »حكومتنا«  منصة  نشرته  الذي   2022 لسنة 
صفحتها على »فيسبوك« مساء الثالثاء.

وعين الدبيبة جويلي مديرًا إلدارة االستخبارات 
في  استمراره  مع   ،2021 نوفمبر  في  العسكرية 
 321 رقم  التعيين  قرار  وفق  السابقة،  مهامه 

الصادر في 16 نوفمبر الماضي.
آمر  منصب  يشغل  جويلي،  كان  القرار  وقبل 
كما  الغربية،  المنطقة  المشتركة  العمليات  غرفة 
الحكومة  في  الدفاع  وزير  منصب  سابقًا  شغل 

االنتقالية برئاسة الراحل عبدالرحيم الكيب.
اجتمع  الشاملة،  المصالحة  جهود  سياق  وفي 
التخطيط  مجلس  عن  ممثلين  مع  الالفي  عبد 
بنغازي،  بجامعة  القانون  دراسات  ومركز  الوطني، 
النصر،  سيف  أيمن  النواب  مجلس  عضو  بحضور 
المبادرات  لدمج  المتخذة  الخطوات  لمناقشة 
المقدمة بخصوص المصالحة الوطنية في مشروع 
عليها  يشرف  التي  العملية  نجاح  في  واحد يسهم 

المجلس الرئاسي.
المكتب اإلعالمي للمجلس الرئاسي، أوضح أن 
الالفي أكد خالل االجتماع، »أهمية المبادرات لدعم 
مشروع المصالحة، ودراستها لدمجها في مشروع 
المصالحة  مفوضية  لعمل  منهجًا  يكون  واحد، 
الوطنية، ليسهم في إرساء قواعد السالم، وتحقيق 

االستقرار في ليبيا«.
القانون  دراسات  مركز  من  خبراء  وعرض 
والمجتمع، التابع لجامعة بنغازي، في أواخر مارس 
دور  عن  مقترحًا  الرئاسي  المجلس  على   ،2021
بحسب  وذلك  الوطنية،  المصالحة  في  القانون 

المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي.

قواعد المصالحة الوطنية
مركز  خبراء  إعداده  على  أشرف  الذي  المقترح 
إلى  يهدف  بنغازي  بجامعة  القانون  دراسات 
»وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا، 
وسنده  المشروع  بمنهجية  يتعلق  فيما  خصوصًا 

الرئاسي  المجلس  رئيس  والعلمي«.  المجتمعي 
حرص  حينها،  اللقاء  خالل  أكد  المنفي،  محمد 
المجتمعي  »التأسيس  على  الرئاسي  المجلس 
الشاملة  الوطنية  للمصالحة  والفني  والعلمي 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  بمستوياتها 

واألمنية« وفق مكتبه اإلعالمي.

مفوضية المصالحة الوطنية
المجلس  2021 أعلن  أبريل  الخامس من  وفي 
للمصالحة  العليا  المفوضية  تأسيس  الرئاسي 

لجميع  »صرحًا  ستكون  أنها  مؤكدًا  الوطنية، 
الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم 
وستة  رئيس  من  وستتشكل  القانون«  يكفله  بما 
بيان حينها،  ناشد في  الرئاسي،  المجلس  أعضاء. 
والنشطاء  واالجتماعية  السياسية  القوى  كافة 
بمنظمات المجتمع المدني »االنخراط في مسارات 
من  ليبيا  وإخراج  إلنجاحها،  الوطنية  المصالحة 
أزمتها وتذليل الصعاب التي تعترض مسارات هذه 
إال  تتحقق  »لن  أنها  مؤكدًا  الوطنية«،  المصالحة 

بجهد وطني جامع«.

التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية العليا
وفي الحادي عشر من أبريل 2021، عقد رئيس 
عبداهلل  ونائبه  المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس 
رئيس  مع  طرابلس  العاصمة  في  اجتماعًا  الالفي 
التصورات  لمناقشة  الوطني؛  التخطيط  مجلس 
العليا  الوطنية  المفوضية  لهيكلة  المقترحة 

للمصالحة.
اختيار  معايير  مناقشة  إلى  تطرق  االجتماع 
العليا  الوطنية  المفوضية  في  المناصب  أصحاب 
اآلليات  بعض  مناقشة  إلى  بإإلضافة  للمصالحة، 
إنجاز  من  المفوضية  تمكين  على  تساعد  التي 

مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.
المجلس  أن  االجتماع،  خالل  أكد  المنفي، 
الرئاسي يركز على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية 
موعدها  في  االنتخابات  إلى  والوصول  الشاملة، 
وتوحيد  الحالي،  العام  من  ديسمبر  في  المحدد 
وقف  استمرار  على  والعمل  المؤسسات،  كافة 
إطالق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في 

الخارج.
العليا  المفوضية  أن  الرئاسي  المجلس  وأكد 
توافق وطني  الوطنية سترعى »عملية  للمصالحة 
الماضي؛  آثار  وإزالة  والعدل  التسامح  على  يقوم 
المجتمع  مكونات  بين  سلمي  تعايش  نحو  سعيًا 
وعلى  الديمقراطية،  إلى  االنتقال  يضمن  الليبي 

نحو سلس تحت« إشرافه.
الرئاسي  المجلس  يعرض  لم  اآلن  حتى  لكن 
ولم  الوطنية  للمصالحة  العليا  المفوضية  هيكل 

يسِم مسؤوليها.

المصالحة الوطنية ونتائج االنتخابات
من جهتها قالت مستشارة األمين العام لألمم 
المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن التركيز 
قبول  إمكانية  يحسن  الوطنية  المصالحة  على 

نتائج االنتخابات.
مع  مقابلة  خالل  حديثها  في  أضافت،  وليامز 

يناير  من  والعشرين  الثامن  في  »الوسط«  قناة 
بشأن  برلين  مؤتمر  في  الرؤية  أن  الماضي، 
بعد  المسار  هذا  بدء  حول  تتمحور  كانت  ليبيا 
االنتخابات، »لكن األحسن العمل على المسارين«.
الملف،  هذا  في  المتحدة  األمم  دعم  وعرضت 
ناقشت  أنها  موضحة  االنتقالية،  العدالة  وأيضًا 
تلك المسألة خالل لقائها األخير مع رئيس مجلس 

النواب المستشار عقيلة صالح.

مناقشات لصياغة قانون المصالحة الوطنية
لجنة  ناقشت  الماضي،  فبراير  من  التاسع  وفي 
قانون  نصوص  وضع  القانونية،  األطر  وضع 
المصالحة الوطنية، الذي يحقق الوئام والمصالحة 

الشاملة.
المجلس  رئيس  نائب  ترأسه  اجتماع  وخالل 
المجلس  بديوان  الالفي،  اهلل  عبد  الرئاسي، 
العدل  وزيرة  بحضور  طرابلس،  في  الرئاسي 
في  والمختصين  البوسيفي،  حليمة  المستشارة 
المجال القانوني، وعبر تطبيق الفيديو، أكد أستاذ 
أبوخزام،  د.إبراهيم  الليبية  بالجامعات  القانون 
حجر  واعتبره  الوطنية،  المصالحة  مشروع  أهمية 
األساس لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا.

المجتمعون طالبوا بضرورة عقد مؤتمر وطني 
عام للمصالحة، برعاية المجلس الرئاسي، صاحب 
لدولة  تؤسس  التي  الوطنية،  المصالحة  مشروع 
المجلس  صفحة  نشرته  بيان  وفق  مستقرة، 

الرئاسي على »فيسبوك«.
لجانب  إضافة  العمل،  ضرورة  االجتماع  وأكد 
االجتماعية،  الجوانب  على  القانوني،  اإلطار 
تحقيق  في  الفاعل  لدورها  واإلعالمية،  والدينية، 
نجاح مشروع  لضمان  أساسية  وركيزة  المصالحة، 

المصالحة الوطنية.
محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  أن  يذكر 
الماضي  السادس من سبتمبر  في  أطلق  المنفي، 
ليبيا،  في  الشاملة  الوطنية«  »المصالحة  مشروع 
الوطنية  المصالحة  خطوات  أولى  أن  وقتها  معلنًا 
من  رموز  عن  اإلفراج  إلى  إشارة  في  انطلقت، 

النظام السابق.
الوطنية  المصالحة  إتمام  مشروع  ويواجه 
الشاملة في ليبيا تحديات عدة، منها تعثر توحيد 
المؤسسات العسكرية، ودمج الميليشيات المسلحة 
التابعة ألطراف كثيرة متصارعة، بسبب تناقضات 
وسياسية،  جهوية  وأخرى  شخصية  مصلحية 
باإلضافة إلى تعارض مصالح قوى إقليمية ودولية 

التزال تدس أنفها في الشأن الليبي.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● الالفي يترأس اجتماع المصالحة الوطنية االثنين 16 مايو 2022

● سيارات محترقة جراء اشتباكات طرابلس 17 مايو 2022

● آثار اشتباكات طرابلس فجر 17مايو 2022

خطوات لدمج مبادراتها في مشروع واحد

الالفي بعد اشتباكات طرابلس: استخدام السالح لحل األمور السياسية خيار أثبت فشله

39 ألف موظف يطلبون المساواة مع زمالئهم في التعليم العام

اإلضراب.. »قنبلة موقوتة« تهدد مستقبل طالب الجامعة

هذه  تحت  بلغنا«،  إننا  اللهم  فاشهد  »اللهم 
اعتصام  »تنسيقية  تسمى  ما  أصدرت  الالفتة 
إلى  وجهته  بيانًا  الليبية«،  الجامعات  موظفي 
مجلس  ورئيس  الليبي،  البرلمان  رئيس  من  كل 
األعلى  المجلس  ورئيس  الحكومة،  ورئيس  الدولة، 
ورئيس  العام،  والمحامي  العام،  والنائب  للقضاء، 
مكافحة  هيئة  ورئيس  اإلدارية  الرقابة  هيئة 
الداخلية،  ووزير  المحاسبة،  ديوان  ورئيس  الفساد، 
الجامعات  ورؤساء  البلديات،  أعيان  ومجالس 
في  البدء  فيه  أعلنت  الليبية،  الديار  ومفتي  الليبية، 
الجامعات  في  الوضع  بدا  هكذا  العام...  اإلضراب 
التي  العاصمة  شوارع  عن  سخونة  يقل  ال  الليبية 
الثالثاء،  فجر  الثقيلة  باألسلحة  اشتباكات  شهدت 
الجامعات  أصبح موظفو  االعتصام،  أشهر من  فبعد 
يشل  تام  إضراب  بدء  من  أدنى  أو  قوسين  قاب 
الجامعات الليبية ويهدد مستقبل الطالب في ذروة 

الموسم الدراسي.
على  المنشور  بيانها  في  التنسيقية  وقالت 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها 
مما  ذرعًا  ضقنا  »لقد  الماضي،  الخميس  فيسبوك، 
ودون  المتكررة  الوعود  من  وسئمنا  ونسمعه،  نراه 
أننا ال نطيق  تنفيذ، حيث وصل بنا الحال إلى درجة 
الوظيفة  ترك  في  والتفكير  الدولة،  هذه  في  البقاء 
واالستخفاف  اإلهانة  سوى  منها  نجن  لم  التي 
يستطيع  ال  الذي  للمجتمع  خدمات  من  نقدمه  بما 
العمل  جيدًا  نعي  أننا  كما  الجاحد!!؟  إال  نكرانها 
الوجود  من  وإبادتها  الطبقة  هذه  لسحق  الممنهج 
ولتحطيم التعليم نتيجة ما تمارسه الدولة علينا من 
علينا  بالحكم  تكون  ما  أشبه  وبطريقة  واضح،  ظلم 
في  والعيش  وبحرماننا من حقوقنا  البطيء  بالموت 
تنفيذ  من  غيرنا  دون  بإقصائنا  وذلك  كريمة،  حياة 
لسنة   4 رقم  قانون  بسريان  القاضي   554 قرار 

2018 أسوة بزمالئنا بالتعليم العام«.

الطاقة  أن  أحد  عن  يغيب  »وال  العوامي  أضاف 
نمو  لكل  الفاعل  والعنصر  األساسي  المحرك  هي 
قطاعات  لكافة  األساسي  العنصر  فهي  وتنمية، 
جّل  أن  سيما  ال  اإلنسان،  حياة  ورفيقة  االقتصاد 
طاقة  هي  أجمع  العالم  في  المستخدمة  الطاقة 
ملوثة  أنها  عن  فضاًل  مستدامة،  وغير  تقليدية 
الطاقة  هذه  فمثل  ضارة،  انبعاثات  وتسبب  للبيئة 
ومن  مستدامة،  تنمية  بتحقيق  تسمح  ال  التقليدية 

العالم يبحث عن الطاقات المتجددة«. هنا بدأ 
المتوسطة،  الفنية  المعاهد  إدارة  مدير  واعتبر 
حول  الضوء  تسلط  الندوة  أن  سالمة،  صالح 
الطاقة  أنواع  كافة  من  االستفادة  سياسات  تطوير 
على  للحفاظ  كسبيل  وذلك  واستثمارها،  المتجددة 
البيئة  على  والمحافظة  ناحية  من  اإلنسان  صحة 

من ناحية أخرى.
وأشكال  مصادر  إيجاد  أهمية  إلى  سالمة  أشار 

الجامعات  موظفي  اعتصام  تنسيقية  أضافت 
الجامعات  موظفي  عدد  قلة  من  »بالرغم  اللبيبية 
مستوى  على  موظف   39000 يتجاوز  ال  الذي 
تم  التي  الكبيرة  باألعداد  مقارنة  الليبية  الجامعات 
الهدف  ما  األكيد  علمنا  مع  القانون  بنفس  زيادتها 
وحق  حقهم  من  يعتبر  الوقت  نفس  وفي  منها، 
ابسط  لقضاء  مناسبًا  مرتبًا  يتقاضي  بأن  ليبي  كل 
بالقول  بيانها  اختتمت  التسيقية  احتياجاتهم«. 
التي  الحلول،  آخر  إلى  اللجوء  على  أجبرنا  »فإننا 
الجهات  كل  تخلي  بعد  وذلك  أمامنا،  وجدناها 
بالرغم  الواهية  بالوعود  وذلك  معنا،  وتقاعسها 
كل  أخرى  لشرائح  بالزيادة  يقومون  نراهم  أننا 
تفعيل  من  وبحرماننا  المقصود،  وتجاهلنا  يوم 
لم  فإننا  السبب؟  هو  ما  نعلم  وال  المشروع،  قرارنا 
لنا  كفلها  والتي  واحدة  طريقة  سوى  أمامنا  نجد 
من  ليبيا  تعتبر  التي  الدولية  والمعاهدات  القانون 

اللجوء  وهي  أال  عليها  والموقعين  أعضائه  ضمن 
بدأنا  إذا  بأننا  لكم  ونقول  العام(  )اإلضراب  إلى 
تصعيد  بل  مطالبنا،  بتحقيق  إال  نعود  لن  فإننا 
أكثر من ذلك، وهذا ليس تهديدًا بل  إلى  الموقف 
المسؤولية  نحملكم  فإننا  وبالتالي  صبرنا،  لنفاد 
مستقبل  ضياع  في  الجميع  أمام  ثم  أواًل،  اهلل  أمام 
دراستهم  مواصلة  من  وحرمانهم  الطلبة  أبنائنا 
وأخيرًا  لإلضراب،  إعالننا  من  سيحدث  لما  نتيجة 
للظلم  سريع  حل  إليجاد  أيديكم  بين  اآلن  األمر 
ضاع  وما  الملك،  أساس  العدل  وأن  علينا،  الواقع 

حق وراءه مطالب«.

ندوة الطاقات المتجددة
التقني  التعليم  وزارة  وبإشراف  أخرى،  جهة  من 
العلمية  الندوة  أعمال  اإلثنين،  انطلقت  والفني، 
وآفاق  المتجددة  الطاقات  حول  األولى  الوطنية 

المؤسسة  برعاية  وذلك  ليبيا،  في  استخدامها 
الوطنية للنفط.

تقنيات  كلية  استضافتها  التي  الندوة  في  شارك 
و17   16 يومي  ليبيا خالل  أجخرة شرق  في  الطاقة 
بوزارة  والمكاتب  اإلدارات  مدراء  الجاري،  مايو 
الكليات  عمداء  من  وعدد  والفني،  التقني  التعليم 
المشاركون  وناقش  العليا،  التقنية  المعاهد  ومدراء 
في  األمن  على  وانعكاساتها  الطاقة  تحوالت 
الطاقات  ثقافة  نشر  في  التعليم  قطاع  ودور  ليبيا، 
تقنية  لعروض  باإلضافة  ليبيا،  في  المتجددة 

توضح أهمية االستفادة من الطاقات المتجددة.
والفني  التقني  التعليم  إدارة  مدير  وقال 
العلمية  »الندوة  إن  العوامي،  نصرالدين  الخاص 
وآفاق  المتجددة  الطاقات  بحث  إلى  تهدف 
األساسي  الهدف  وهو  ليبيا،  في  استخدامها 

أجمع«. وللعالم  لليبيا  واألسمى 

االستمرار  إمكانية  لها  تكون  الطاقة  من  أخرى 
مواجهة  في  أقل،  بتكاليف  والتوافر  والتجدد، 
النمو  ومتطلبات  الطاقة  على  الكبير  الطلب 
من  الذي  األمر  وهو  والمتزايد،  السريع  االقتصادي 
ويحسن  اإلنسان  حياة  نوعية  يحسّن  أن  شأنه 

العالمية والمحلية. البيئة  أيضا 

علم اللغة التطبيقي واألدب اإلنجليزي
جامعة  في  الطبية  التقنية  كلية  مدرج  وفي 
العلمي  المؤتمر  فعاليات  اإلثنين،  انطلقت  نالوت، 
الذي  اإلنجليزي  واألدب  التطبيقي  اللغة  لعلم  األول 

تنظمه وترعاه جامعة نالوت.
الدكتور  المؤتمر  رئيس  االفتتاح  حفل  حضر 
للشؤون  الجامعة  ووكيل  عسكر  سليمان  عادل 
وأعضاء  المشاركين  الباحثين  من  وجمع  العلمية 

اللغة اإلنجليزية. التدريس وطالب أقسام  هيئة 
الباحثين  قبل  من  المقدمة  األوراق  وشملت 
اللغة  تدريس  حول  تركزت  مواضيع  عدة 
لتعليم  اإللكترونية  المصادر  واستخدام  ومهاراتها، 
اإلنجليزي  األدب  تدريس  وقضايا  اللغة،  وتعلُّم 

وغيرها.

اجتماع لجنة الدراسات العليا في جامعة سبها
الدراسات  لجنة  عقدت  سبها،  جامعة  وفي 
الجامعي  للعام  السادس  اجتماعها  بالجامعة  العليا 
مكتب  في  وذلك  اإلثنين،  صباح   2022  /2021
االجتماع  وحضر  العلمية،  للشؤون  الجامعة  وكيل 
د.موسى  المكلف،  العلمية  للشؤون  الجامعة  وكيل 
بالجامعة،  العليا  الدراسات  إدارة  ومدير  محمد، 
مكاتب  ومديرو  المكي  محمد  المهدي  د.محمد 

العليا بالكليات. الدراسات 
المهمة  المواضيع  من  عددًا  ناقش  االجتماع 
المصادقة  منها:  العليا  الدراسات  تخص  التي 
اإلعالنات  وأيضًا  السابق،  االجتماع  محضر  على 
كذلك  بالكليات،  العليا  الدراسة  وسير  والتعميمات 

ما استجد من أعمال.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● عدد من موظفي جامعة مصراتة المنضمين لالعتصام● الندوة العلمية الوطنية األولى حول الطاقات المتجددة في ليبيا

»تنسيقية اعتصام موظفي الجامعات« تحمل قيادات الدولة المسؤولية: العدل أساس الملك

بعد دخول باشاغا.. الدبيبة 
يعفي اللواء أسامة جويلي من 

إدارة االستخبارات العسكرية

ستيفاني وليامز: المصالحة 
الوطنية تحسن إمكانية
قبول نتائج االنتخابات
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عدد مستخدمي اإلنترنت 
ازداد خالل العام األخير 
بواقع 320 ألف شخص

مفوضية المجتمع المدني في 
طرابلس تدعو إلغالق »يوتيوب«.. 

ومفوضية بنغازي ترفض

6.4 مليون من سكان ليبيا يستخدمون »السوشيال ميديا«

تشغيل تجريبي ملنظومة امللف الصحي اإللكتروني املوحد

للشأن  مراقبون  اعتبره  تطور  في 
إحصائية  بيانات  أظهرت  الليبي»ايجابيًا«، 
ليبيا  في  اإلنترنت  مستخدمي  عدد  أن 
العشر  السنوات  خالل   %  76.2 بنسبة  ارتفع 
العام  في  مستخدم  ألف   877 من  الماضية، 
3.7 مليون مستخدم حتى فبراير  إلى   2012
عدد  من   %  50 نحو  يمثل  بما  الماضي، 

السكان.
واإلحصاءات  البيانات  عن  تقرير  وأفاد 
منصة  نشرته  ليبيا،  في  الرقمية  واالتجاهات 
»ساليد شير« األميركية، أن عدد مستخدمي 
العام  خالل   %  10.1 بنسبة  ازداد  اإلنترنت 

األخير، بواقع 320 ألف شخص.
وفي حين يعتمد 99.5 % من المستخدمين 
على الهاتف المحمول، تشير البيانات إلى أن 
11.87 مليون شخص متصل باإلنترنت حتى 
ضعف  قرابة  يمثل  ما  الماضي،  العام  نهاية 
في  المتخصصة  المنصة  وفق  السكان،  عدد 

عرض البيانات واإلحصاءات.

6.4 مليون مستخدم للسوشيال ميديا
مستخدمي  عدد  أن  إلى  تشير  البيانات 
 6.4 إلى  وصل  ليبيا  في  ميديا  السوشيال 
مليون مستخدم، بما يمثل 91.4 % من عدد 
»تيك  تطبيق  مستخدمي  عدد  وأن  السكان، 
العمرية  الشريحة  لدى   %  62 سجل  توك« 
من   %  95 يمثل  بينما  عامًا،   24  -  18 من 
مستخدمي التطبيق من الفئة العمرية األقل 
الذكور،  من  أرباعهم  ثالثة  عامًا،   35 من 
من   %  25 اإلناث  نسبة  تتجاوز  لم  حين  في 

مستخدمي »تيك توك«.
فبراير  في  الصادرة  البيانات  وبحسب 
رواد  من   %  82.6 يستخدم  الماضي، 
أكثرهم  »فيسبوك«،  موقع  ميديا  السوشيال 
بنسبة  عامًا   34 25- من  العمرية  الفئة  من 
32.4 % من إجمالي عدد مستخدمي الموقع، 
تليهم الفئة العمرية من 18- 24 عامًا بنسبة 

.% 26.2
»يوتيوب  مستخدمي  عدد  يبلغ  حين  في 

الشعال،  غوط  المجمعة  العيادة  مقر  داخل  من 
الصحة  وزارة  أعلنت  طرابلس،  العاصمة  في 
التشغيل  إطالق  الوطنية  الوحدة  حكومة  في 
الملف  منظومة  تطبيق  لمشروع  التجريبي 
وذلك  األربعاء،  الموحد،  اإللكتروني  الصحي 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  بحضور 

رمضان أبوجناح المكلفملف الصحة.
بيان  وفق  اإللكترونية،  الصحية  المنظومة 
الصحي  الملف  من  كاًل  تتضمن  الصحة،  لوزارة 
اإللكترونية.  الصحية  والبطاقة  اإللكتروني، 
وحسب البيان، فإن وزارة الصحة بدأت تنفذ هذا 
وجهزت  سنوات،  خمس  من  أكثر  منذ  المشروع 
طرابلس  مدينتي  في  لتطبيقه  التحتية  البنية 
عيادتي  في  األولى،  المرحلة  خالل  وبنغازي 
أحدث  وفق  المجمعتين،  والكيش  الشعال  غوط 

الدولية. المعايير 

عرض مرئي للملف اإللكتروني
اللجنة الفنية عرضًا مرئيًا مفصاًل عن  وقدمت 
المشروع، ومراحل تنفيذه، ومدى االستفادة منه 
األولية،  الصحية  الرعاية  خدمات  تحسين  في 
العمل، واستقبال  المتبعة لسير  اآللية  إلى جانب 
إدخال  جرى  حيث  المواطنين،  من  المعلومات 
المعلومات مباشرة من المرضى المترددين على 
على  أبوجناح  رمضان  حث  جهته  من  العيادة. 
المالحظات  بعض  االعتبار  بعين  األخذ  ضرورة 
لضمان  المنظومة،  في  توافرها  الواجب  الفنية 
بالمواطنين،  الخاصة  البيانات  وسالمة  أمن 
تلفها  وعدم  البيانات  خصوصية  على  وللحفاظ 
الفنية  اللجنة  أعضاء  اللقاء  حضر  فقدانها.  أو 
الهيئة  عام  ومدير  المشروع،  بتنفيذ  المختصة 

العامة لالتصاالت سليمان علي هاشم.

التعامل مباشرة مع الشركات الدولية
ترأسه  الذي  االجتماع  خلص  ثانية،  جهة  من 

الطبية  المراكز  لشؤون  الصحة  وزارة  وكيل 
اللجنة  أعضاء  مع  اإلثنين،  الدرسي،  توفيق 
القوائم  تحديث  إلى  العام،  للعطاء  المركزية 
بمرضى  الخاصة  التخصصية  لألدوية  النمطية 
المكتسب،  المناعة  ونقص  والسكر،  األورام، 
وأدوية األمراض النفسية، وتضمينها بالعطاءات 

العامة للدولة.
ستتعامل  الصحة  وزارة  أن  الوكيل  وأكد 
مباشرة مع الشركات الدولية المصنعة لألصناف 
أفضل  فيها  تتوافر  التي  التخصصية،  الدوائية 

األدلة على النجاعة والمأمونية.
ستستعين  الصحة  وزارة  »إن  الدرسي:  وقال 
من  عددًا  تضم  متخصصة  فنية  بلجان 
قبل  النمطية،  القوائم  لتحديث  االستشاريين 

اعتمادها«.
الوزارة ستدعم  أن  الصحة،  وزارة  وأكد وكيل 
العام  العطاء  إلنجاز  المشكلة  اللجان  عمل 
المناطة بها،  المهام  إنجاز  لتتمكن من  للدولة، 

في أقرب وقت.
احتياجات  سيغطي  العام  العطاء  أن  يذكر 
الليبية من )األدوية التخصصية، األدوية  الدولة 
مستلزمات  الطبية،  المستلزمات  العامة، 
األشعة،  مستلزمات  المختبرات،  ومشغالت 
األمر  العظام(،  مستلزمات  األسنان،  مستلزمات 
كل  في  األدوية  نقص  مشكلة  سينهي  الذي 
والصحية  التخصصية  والمراكز  المستشفيات 
على  الصحة  وزارة  بثته  منشور  حسب  العامة، 

صفحتها الرسمية على موقع »فيسبوك.«

مكافحة وباء »كورونا«
»كورونا  فيروس  مكافحة  صعيد  وعلى 
لمكافحة  الوطني  المركز  قال  المستجد«، 
إقبااًل  البلدان  أقل  من  تعد  ليبيا  إن  األمراض، 
قضوا  السكان  من  واآلالف  اللقاح،  تلقي  على 

الجائحة. بسبب 
المواطنين  جميع  بيان،  في  المركز،  وناشد 
»سرعة التوجه لمراكز التطعيم ألخذ لقاح كورونا 
الفيروس«،  بأعراض  اإلصابة  من  لهم  حماية 
التواصل  بموقع  للمركز  الرسمية  الصفحة  وفق 

االجتماعي »فيسبوك«.

مراكز التلقيح مستمرة في العمل
لقاح  تلقي  مراكز  أن  بيان،  في  المركز،  وأكد 
على  العمل  في  مستمرة  »كورونا«،  فيروس 
المجتمعية  المناعة  إلى  للوصول  البالد  مستوى 
الوبائي  الوضع  استقرار  على  والحفاظ  اآلمنة، 

والصحي في البالد.

29 إصابة خالل أسبوع.. وال وفيات
»كورونا«  بفيروس  إصابة   29 ليبيا  وسجلت 
 15 إلى   9 من  الفترة  في  شفاء،  حاالت  وخمس 
أعلن  ما  على   ،%  2 إيجابية  بنسبة  الجاري  مايو 
تقريره  في  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 

الوبائي الصادر، األربعاء.
ناجمة عن  أي حاالت وفاة  المركز  ولم يرصد 
الفيروس خالل األسبوع، بينما سجلت اإلصابات 
 1706 على  ُأجريت  فحوصات  بعد  الجديدة 

عينات، وفق تقرير األسبوع الوبائي »19«.
من  األولى  الجرعة  على  الحاصلين  عدد  وزاد 
اللقاح المضاد للفيروس إلى مليونين و215 ألفًا 
إلى  الثانية  بالجرعة  والمطعمين  شخصًا،  و855 
مليون و141 ألفًا و938 شخصًا، ومتلقي الجرعة 
شخصًا.  و414  ألفًا   98 إلى  التعزيزية  الثالثة 
وأحصى مركز مكافحة األمراض 501 ألف و960 
في  ظهوره  منذ  »كورونا«  بفيروس  إصابة  حالة 
و485 نشطة،  آالف   4 بينها   ،2020 مارس  ليبيا 

و491 ألفًا و49 شفاء، و6426 وفاة.

رواد  من   %  2.93 و»تويتر   ،%  11.84
السوشيال ميديا، و1 % »إنستغرام.

تطور استخدام السوشيال ميديا في ليبيا
تطور  األخيرة  الثماني  السنوات  وخالل 
الزيادة  وجاءت  ميديا،  السوشيال  استخدام 
عدد  ارتفع  عندما   2015 العام  في  األكبر 
 2.2 مسجاًل   ،%  54.9 بنسبة  المستخدمين 
مليون  بـ1.42  مقارنة  مستخدم  مليون 
بأن  البيانات  وتفيد   .2014 خالل  مستخدم 
76.62 % من السكان يمتلكون هاتفًا خلويًا، 
ثابتة،  كمبيوتر  أجهزة  يمتلكون   % و21.82 
 % و0.13  لوحي،  جهاز  لديهم   % و1.43 

لديهم أجهزة ألعاب إلكترونية.

أكثر الكلمات التي بحث عنها الليبيون
اإلنترنت  رواد  من   %  97.23 ويستخدم 
موقع »غوغل«، بينما يستخدم 0.16 % موقع 

جرى  التي  البيانات  تشير  حين  في  »ياهو«. 
تحليلها من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021 
إلى أن أعلى الكلمات التي بحث عنها الليبيون 
على اإلنترنت كانت كلمة »ليبيا« تليها كلمة 

»الطقس«، ثم »مترجم«، و»فيسبوك«.

730 ألف نسمة زيادة سكانية خالل 10سنوات
أن  اإلحصاء  أظهر  متصل،  سياق  وفي 
في  نسمة،  ماليين   7 بلغ  ليبيا  سكان  عدد 
عن  نسمة  ألف   85 بزيادة   ،2022 فبراير 
مليون،   6.91 البالغ   ،2021 الماضي  العام 
1.2 %، فيما يشكل  بمعدل نمو سكاني بلغ 
مقابل  السكان  عدد  من   %  50.5 الذكور 
بواقع  السكان  معدل  وزاد  لإلناث.   %  49.5
الماضية،  العشر  السنوات  خالل  ألفًا   730
 7 إلى   2012 العام  مليون نسمة   6.27 من 
االرتفاع  2022. في حين كان  العام  ماليين 
الملحوظ في معدل النمو السكاني بدءًا من 

العام 2017 الذي كسر فيه حاجز الـ1 %.
البيانات  تشير  األعمار،  لمعدل  وبالنسبة 
إلى أن الشريحة األكبر للفئة العمرية من 35 
إلى 44 عامًا، الذين يمثلون 16.4 % من عدد 
السكان، تليهم الفئة العمرية من 25 إلى 34 
عامًا بواقع 15.9 %، ثم الفئة العمرية من 6 
 50 إلى   45 من  الفئة  وتمثل  عامًا،   12 إلى 

عامًا نحو 13.3 % من عدد السكان.
 % و99.9  األمية..  محو  معدل   %  86.1

يحصلون على مياه شرب نظيفة
أشارت  التعليم،  بمؤشر  يتعلق  وفيما 
بلغ  األمية  محو  معدل  أن  إلى  اإلحصائية 
86.1 % للبالغين فوق 15 عامًا، شكلت نسبة 

الذكور 93.8 % واإلناث 77.8 %.
من   %  29.1 أن  إلى  اإلحصائية  وتفيد 
الوصول  على  القدرة  لديهم  السكان  عدد 
يحصل  حين  في  الصحي،  الصرف  لخدمات 

مياه  على خدمات  السكان  99.9 % من عدد 
الشرب النظيفة، و68.5 % لديهم القدرة على 
لديهم   % و49.6  الكهرباء،  لشبكة  الوصول 

القدرة على الوصول لشبكة اإلنترنت.

دعوة إلى إغالق »يوتيوب« و»تيك توك«
المجتمع  مفوضية  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
الصادر  البيان  رفضها  بنغازي،  في  المدني 
في  الموازي«  بـ»الجسم  وصفته  ممن 
للعمل  »يسيئ  اعتبرته  الذي  طرابلس، 
»مفوضية  وقالت  واإلنساني«.  المدني 
القانونية  المسؤولية  تحمل  إنها  بنغازي« 
مفوضية  هوية  انتحل  »لمن  واألخالقية 
به  يراد  حقًا  ينفث  وجلس  المدني،  المجتمع 
باطل«، موضحة أن »المفوضية األم ومجلس 
إدارتها بمدينة بنغازي منذ العام 2012 ليس 
لها أي عالقة بالجسم غير الشرعي، وما يصدر 
باسم  صادر  بيان  على  ردًا  ذلك  جاء  عنه«. 
طرابلس،  في  المدني  المجتمع  مفوضية 
تحدث عن »سوء استخدام التطبيقات ومواقع 
المجتمع  أخالق  في  و»التأثير  التواصل«، 

الليبي«. 
وطالبت »مفوضية طرابلس« هيئة األوقاف 
دروس  إلقامة  المساجد  خطباء  بتوجيه 
من  للتحذير  محاضرات  وإلقاء  دينية  توعوية 

الداعية  واألجندات  الهدامة  األفكار  »مخاطر 
إلى االنحالل واالنسالخ األخالقي«.

طرابلس  في  المدني  المجتمع  مفوضية 
في  التأكيد  ضرورة  إلى  بيانها،  في  دعت 
بمخاطر  »التذكير  على  الدينية  الدروس 
المالبس  وارتداء  الحجاب  لترك  الدعوات 
األمور في مراقبة  أولياء  وتأييد دور  الضيقة، 
اإلسالمية  باألخالق  والتمسك  أبنائهم، 

واالحتشام«.
األمنية  األجهزة  بدعوة  ذلك  على  وزادت 
القوانين  على  يتعدى  من  كل  »معاقبة  إلى 
ضوابط  وتفعيل  بها،  المعمول  واللوائح 

السفر واحترام الهيبة الليبية«.
تطبيق  بحظر  االتصاالت  وزارة  وطالبت 
ليبيا  في  »يوتيوب«  وموقع  توك«  »تيك 
صفحات  و»مراقبة  اإلباحية،  المواقع  وحجب 
لتمرير  تسعى  التي  االجتماعي  التواصل 
معايير  تخالف  قناة  أي  وإيقاف  الرذيلة، 
المخالفات  في  والتحقيق  فورًا  المجتمع 
القنوات  عبر  واالنحالل  الرذيلة  تفشي  ومنع 
المرئية«. لكن مفوضية المجتمع المدني في 
حقوق  بانتهاك  تسمح  ال  إنها  قالت  بنغازي 
أنها  على  مشددة  الليبي،  المواطن  وحرية 
»لن تصمت عن الذود دون الحقوق المدنية 

والحريات العامة«.

ال النتهاك الخصوصية الشخصية
مفوضية بنغازي أكدت في بيانها »خطورة 
وانتهاك  الفكرية  بالملكية  االستهانة 
أهمية  إلى  مشيرة  الشخصية«،  الخصوصية 
وامتهان  االستهانة  وعدم  المواطن  احترام 
والجماعي  الفردي  التعبير  وحرية  الرأي  حرية 

وحق التقاضي.
في  الثاني  الباب  إلى  ذلك  في  واستندت 
الحقوق والحريات،  الدستوري، بشأن  اإلعالن 
وتحديدًا المادة 14 التي نصت على: »تضمن 
الفردي  التعبير  وحرية  الرأي،  حرية  الدولة 
وحرية  العلمي  البحث  وحرية  والجماعي 
اإلعالم  ووسائل  الصحافة  وحرية  االتصال 
والطباعة والنشر وحرية التنقل وحرية التجمع 
والتظاهر واالعتصام السلمي بما ال يتعارض 

مع القانون«.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط: محمود غريب

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● إقبال كبير على مواقع السوشيال ميديا في ليبيا

● الدرسي مع أعضاء اللجنة المركزية للعطاء العام 16مايو 2022

● انطالق البث التجريبي لمنظومة الصحة اإللكترونية● أبوجناح يفتتح التشغيل التجريبي لمنظومة الصحة اإللكترونية 18 مايو 2022

● تطور استخدام السوشيال ميديا في ليبيا                                                                       )منصة ساليد شير األميركية(● النمو السكاني في ليبيا ● تطور استخدام اإلنترنت في ليبيا

82.6% منهم على موقع »فيسبوك«

95% من مستخدمي »تيك توك« أقل من 35 عامًا ثالثة أرباعهم من الذكور

»الصحة«: سنتعامل مباشرة مع الشركات الدولية المصنعة لألصناف الدوائية التخصصية

أبوجناح يشدد على ضمان أمن وسالمة بيانات المواطنين

»مكافحة األمراض«: ليبيا 
من أقل البلدان إقباالً 

على تلقي لقاح »كورونا«



عربى و دولي

»مديازونا« الروسي: مقتل 2099 جندياً روسياً 
في ساحة المعركة حتى تاريخ السادس من مايو

أول جندي روسي أكدت موسكو مقتله 
رسمياً هو الداغستاني غادزيماغوميدوف

إيران تنتظر الرد األميركي
التي  »الحلول«  على  المتحدة  الواليات  رد  طهران  نتظر 
تنسيق  المكلف  األوروبــي  االتحاد  مفاوض  مع  ناقشتها 
المباحثات بشأن الملف النووي اإليراني من أجل الخروج من 

.2015 الطريق المسدود والعودة إلى اتفاق 
محادثات  مورا،  إنريكي  األوروبــي  االتحاد  منسق  وأجرى 
اإلسالمية  للجمهورية  المفاوضين  كبير  مع  يومين  استمرت 
باالتحاد  دفع  ما  الماضي،  األسبوع  طهران  في  باقري  علي 

األوروبي إلى القول إن المفاوضات »ُأعيد فتحها«.
الواليات  إعــادة  إلى  الرامية  المفاوضات  هذه  وكانت 
إيران  بين   2015 العام  ُأبــرم  الذي  االتفاق  إلى  المتحدة 
له، متوقفة  التام  االمتثال  إيران على  العظمى وحمل  والقوى 

نحو شهرين. منذ 
تم  فيينا،  محادثات  ومنسق  إيران  بين  المشاورات  وعقب 
اللهيان،  عبد  وأمير  بوريل  جوزيب  بين  هاتفي  اتصال  إجراء 
وفقما  طهران،  إلى  مورا  زيارة  مع  المحادثات  استكمال  وقرر 

نقلت وكالة »مهر« لألنباء عن زاده خالل.
اتخذ  فإذا  اقترحتها،  التي  الحلول  بعض  »عرضت  وقال: 
فيمكننا  لها،  واستجاب  السياسي  قراره  األميركي  الجانب 
األن  وحتى  فيينا.  إلى  العودة  وشك  على  سنكون  إننا  القول 

أية إجابات«. لم نتلقَ 
قال  إذ  تفاؤاًل،  أقل  نبرة  واشنطن  تبنت  المقابل،  في 
الجمعة،  برايس،  نيد  األميركي  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق 
»في هذه المرحلة، ما زال االتفاق غير مؤكد« مضيفًا: »األمر 
بسرعة«  اتفاق  إبرام  تريد  كانت  إذا  ما  لتقرر  إليران  متروك 

أم ال.
إلى  وطهران  واشنطن  إلى  رسالة  فرنسا  وجهت  بدورها، 
مع  النووي  االتفاق  إحياء  على  يساعد  نهج مسؤول«  »اعتماد 

البلدين غير مرتبط به. المتعثر بسبب خالف بين  إيران، 
صحفي  مؤتمر  خالل  الفرنسية  الخارجية  وزارة  وقالت 
لخطة  االمتثال  إلى  العودة  اتفاقية  »مسودة  إن  إلكتروني 
جاهزة  لالتفاق(  الرسمي  )االسم  المشتركة  الشاملة  العمل 

الواليات  يخص  »موضوعًا  لكن  شهرين«،  من  أكثر  منذ 
المشتركة  العمل  بخطة  له  عالقة  وال  وإيــران  المتحدة 

الحالي«. الوقت  الشاملة لم يسمح بذلك في 
وأضافت: »ندعو الطرفين إلى اعتماد نهج مسؤول واتخاذ 
سيكون  االتفاق.  هذا  إلبرام  عاجل  بشكل  الالزمة  القرارات 
على  يظل  أن  يمكن  أنه  اعتبار  والخطر  الجسيم  الخطأ  من 

الطاولة إلى أجل غير مسمى«.
في سياق مواٍز، كان الموقف اإلسرائيلي التحريضي جاهزًا 
الحرب  وزير  زعم  مع  المفاوضات،  هذه  خط  على  للدخول 
بجامعة  له  كلمة  في  الثالثاء،  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي 
مواد  لتكديس  قليلة  أسابيع  ــران  إي أمــام  أن  »ريخمان« 

قنبلة نووية. أول  انشطارية تكفي لصنع 
إنتاج  الستكمال  جهدًا  حاليًا  تبذل  »إيران  مدعيًا:  وأضاف 
 ،)6 1000 جهاز طرد مركزي متقدم من نوع )آي آر  وتركيب 
في موقع تحت األرض بالقرب من نطنز«. ولفت غانتس إلى 
الثمن إليقافها  أقل من  إيران حاليًا سيكون  إيقاف  أن »ثمن 

بعد عام«.
الماضي،  فبراير  شهر  خالل  قامت  إيران  أن  غانتس  وزعم 

المقاومة  لفصائل  كانت في طريقها  بإطالق طائرات مسيرة 
العراق.  في  إسقاطها  جرى  وقد  القطاع،  أو  الغربية  بالضفة 
الدقيقة  االستراتيجية  األسلحة  كميات  أن  إلى  غانتس  وأشار 
األيام  خالل  جدًا  كبير  بشكل  ازدادت  إيران  تمتلكها  التي 
لمنع  بمحاوالتها  ستستمر  »إسرائيل  أن  مؤكدًا  الماضية، 

إيران من نقل أسلحة دقيقة لسورية«.
)فرنسا،   2015 اتفاق  المنضوية في  والقوى  إيران  وبدأت 
في  مباشرة  مباحثات  والصين(،  روسيا،  ألمانيا،  بريطانيا، 
التي  المتحدة  الواليات  مباشر  غير  بشكل  فيها  شاركت  فيينا 
رئيسها  عهد  في   2018 العام  االتفاق  من  أحاديًا  انسحبت 

ترامب. دونالد  السابق 
االتفاق ورفع  إلى  إعادة واشنطن  إلى  المفاوضات  وتهدف 
امتثال  مقابل  انسحابها،  بعد  طهران  على  فرضتها  عقوبات 
الخطوة  بعد  عنها  تراجعت  التي  اللتزاماتها  مجددًا  إيران 

األميركية.
المعنيين  تأكيد  مع  مارس،  في  رسميًا  المباحثات  وعّلقت 
بين  تباين  نقاط  تبّقي  مع  لكن  منجز،  بات شبه  التفاهم  أن 
واشنطن وطهران، أبرزها طلب األخيرة شطب اسم »الحرس 
»اإلرهابية«  للمنظمات  األميركية  القائمة  من  الثوري« 

األجنبية.
التي  المشتركة  الشاملة  العمل  بخطة  العمل  وتوقف 
في  اإليراني  النووي  البرنامج  على  صارمة  قيودًا  تفرض 
مقابل رفع العقوبات الدولية عن إيران منذ انسحاب الواليات 
دونالد  الرئيس  عهد  في   2018 العام  في  منها  المتحدة 

ترامب.
لكن  االتفاقية،  بإحياء  األمل  بايدن  جو  انتخاب  أعطى 
مسودة  أن  من  الرغم  على  شهرين  قبل  توقفت  المفاوضات 

للتوقيع. النص بدت جاهزة 
»الحرس  بإزالة  طهران  مطالبة  التعطيل  أسباب  ومن 
األجنبية«  اإلرهــابــيــة  »المنظمات  قائمة  مــن  ــوري«  ــث ال
قررها  التي  العقوبة  هذه  إن  تقول  واشنطن  لكن  األميركية. 
دونالد ترامب بعد االنسحاب من االتفاق ال عالقة لها بالملف 

النووي، وال يمكن مناقشتها في إطار هذه المفاوضات.

واشنطن تبنت نبرة أقل تفاؤالً.. وباريس 
تريد »اعتماد نهج مسؤول«

 غانتس: إسرائيل ستستمر في 
محاوالتها لمنع إيران من نقل أسلحة 

دقيقة لسورية

عواصم  ـ وكاالت

●  نائب وزير الخارجية اإليراني علي باقري )إلى اليمين( يستقبل الدبلوماسي األوروبي األمريكي مورا في طهران،27 مارس 2022. )أ ف ب(

    تحريض إسرائيلي جديد

وسط صمت رسمي

قتلى الجيش الروسي في 
أوكرانيا.. فقراء وأقليات

يقول مراقبون إن معظم قتلى الجيش الروسي 
من  هم  أوكرانيا،  غزو  في  باآلالف  سقطوا  الذين 
وينتمي  فقيرة  خلفيات  ومن  اليافعين  الشبان 

العديد منهم إلى أقليات عرقية.
والضباط  الجنراالت  عدد  على  االنتباه  انصب 
شنه  الذي  الغزو  في  قتلوا  الذين  الــروس  الكبار 
 24 في  أوكرانيا  على  بوتين  فالديمير  الرئيس 
فبراير، الذي ثبت أنه أكثر تكلفة بكثير مما توقعه 
خسائر  بأن  المراقبين  اعتقاد  ووسط  الكرملين. 
 15 خسارة  من  تكبدته  ما  اآلن  تتعدى  قد  روسيا 
ألف جندي سوفياتي خالل احتاللها أفغانستان بين 
الجنود  صفوف  في  الخسائر  فإن  و1989،   1979

العاديين مدمرة، وفق وكالة »فرانس برس«.
تتكتم روسيا على عدد جنودها القتلى، وأفادت 
من  الثاني  في  جنديًا   498 مجموعه  ما  بمقتل 
عن  معلنة  مارس   25 في  الرقم  وحدَّثت  مارس، 
1351 قتياًل. ولم تقدم بعدها أي معلومات. تقدر 
ألفًا،  بـــ27  الروسي  الجيش  قتلى  عدد  أوكرانيا 
العدد  ذلك  الغربية  المصادر  معظم  تعتبر  وبينما 
التقديرات  من  بكثير  أعلى  أرقامها  أن  إال  مرتفعًا، 

الروسية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، األحد، إن »روسيا 
تكبدت حاليًا على األرجح خسارة ثلث قوتها البرية 
المقاتلة التي أعلنت حشدها في فبراير« ملمحة إلى 

يكون  أن  احتمال 
نحو 50 ألف جندي 
ــي قــتــلــوا أو  روسـ

جرحوا.
وفي لفتة نادرة 
تشير  نوعها  من 
إلى حجم الخسائر، 
ــن  ــي ــوت ــرم ب ــ ــ ك
الذين  العسكريين 
الغزو  فــي  قتلوا 
يذكر  أن  دون  من 
خالل  أعــدادهــم، 
يوم  إحياء  مراسم 
التاسع  في  النصر 
وقــال:  مايو.  من 
»ننحني أمام رفاقنا 

في السالح الذين ماتوا بشجاعة في معركة عادلة 
من أجل روسيا. إن موت كل جندي وضابط سبب 
لنا وخسارة ال تعوض ألحبائنا«، معلنًا حزمة  حزن 
حسب  والقتلى،  الجرحى  عائالت  لمساعدة  تدابير 

»فرانس برس«.

تذكروهم
الناطق  »مديازونا«،  اإللكتروني  الموقع  وقــال 
بالروسية، إنه تمكن من توثيق مقتل 2099 جنديًا 
روسيًا في ساحة المعركة حتى تاريخ السادس من 
إن  وقال  منشورة.  معلومات  على  فقط  بناء  مايو، 
الغالبية العظمى ممن قتلوا كانوا في الفئة العمرية 
قد  يكونوا  لم  منهم  و74  عامًا،   23 إلى   21 بين 

بلغوا بعد سن العشرين.
القتلى  معظم  أن  المناطق  بحسب  فرز  وأظهر 
جاؤوا من جنوب روسيا ومنها منطقة شمال القوقاز 
ذات الغالبية المسلمة، وكذلك من وسط سيبيريا. 
جنود  صفوف  في  سجل  الوفيات  من  قليل  وعدد 
أكبر  ثاني  بطرسبرغ،  وسان  موسكو  من  قدموا 
المدن الروسية، اللتين تعدان أكثر ثراًء من باقي 

أنحاء روسيا.
لجنود  كانت   )135( المؤكدة  الوفيات  وأعداد 
المسلم،  القوقاز  بشمال  داغستان  منطقة  من 
تليها بورياتيا موطن إتنية البوريات المنغولية في 
سييريا )98 وفاة(. وقال المعلق في موقع »ريدرل 
»العدد  إن  لوزين  بافل  اإللكتروني  اإلخباري  راشا 
البرية،  القوات  في  والضباط  الجنود  من  األكبر 
وذلك  روسيا.  في  صغيرة  وقرى  بلدات  من  جاؤوا 
وبالتالي  الطبقية  االجتماعية  بالتقسيمات  مرتبط 

الثقافية«، وفق »فرانس برس«.
بالخدمة  االلتحاق  »متطلبات  أن  وأوضـــح 
نسبيًا،  متدنية  البرية  القوات  في  العسكرية 
يذهبون  والمستقبليون  المتعلمون  والجنود 
الروسية  المسلحة  القوات  في  أخــرى  فــروع  إلى 
الصواريخ  وسالح  والفضائية  الجوية  القوات  مثل 

والبحرية االستراتيجيين«.
وقنوات منصة  المحلية  اإلعالم  وتمتلئ وسائل 
سنوات  منذ  تحارب  التي  داغستان،  في  »تلغرام 
الروسية  المناطق  أكثر  من  وتعد  مسلحًا  تمردًا 
من  التعازي  يتلقون  مفجوعين  أقارب  بصور  فقرًا، 
كميل  نشر  األمثلة،  تلك  من  رسميين.  مسؤولين 
إزييف، مسؤول منطقة بويناكسكي في داغستان، 
في السادس من مايو تسجيل فيديو على حسابه 
في »تلغرام يظهر فيها خالل مراسم منح ميداليات 
في  قتلوا  داغستان  مواطني  من  خمسة  لعائالت 
وأمهات محجبات، حسب  زوجات  تسلمتها  الحرب، 

»فرانس برس«.
»ينبغي  وقـــال: 
كأمهات  تعشن  أن 
آباؤهم  ضحى  أبناء، 
كأبطال.  بحياتهم 
ــزاء،  ــ ــارب األع ــ األقـ
اإلنسان  أن  تذكروا 
يبقى حيًا ما دام في 
فلنتذكر  ــذاكــرة.  ال

هؤالء الرجال«.
ــدي  ــن ج وأول 
روسي أكدت موسكو 
ــًا  ــي ــم ــه رس ــل ــت ــق م
ــو نــورمــاغــومــيــد  ه
غادزيماغوميدوف، 
وهو شاب داغستاني 
قالت وسائل إعالم رسمية إنه قتل بينما كان ينقذ 
ميدالية  الوفاة  بعد  بوتين  ومنحه  الجنود.  رفاقه 
مقتله  ودفع  مارس.  من  الرابع  في  روسيا«  »بطل 
ببوتين لإلشادة علنًا بالدور الذي تلعبه مجموعات 
روسيا،  تشنها  التي  الحرب  في  روسية  غير  عرقية 
وقال إنه »فخور في أن يكون جزءًا من هذا العالم، 

هذا الشعب الروسي القوي والمتعدد القوميات«.

مقاومة في الخفاء
بصدمة  ألفغانستان  السوفياتي  الغزو  تسبب 
أليكسييفيتش  زفيتالنا  الكاتبة  أرَّختها  وطنية، 
حائزة جائزة »نوبل في كتاب »فتيان الزنك« الذي 
يستقي اسمه من النعوش التي عادت فيها جثامين 
الجنود الشبان. وأسهمت تلك الصدمة في انهيار 

االتحاد السوفياتي.
في  موسكو  فرضتها  التي  الصارمة  والرقابة 
يسميه  ما  أن  تعني  التي  أوكرانيا،  في  حملتها 
يمكن  ال  خاصة«  عسكرية  »عملية  الكرملين 
تسميتها حربًا في روسيا، تمكنت من كبت األصوات 
على  يتجرؤون  الناس  من  قلة  فيما  المعارضة، 
التعبير عن القلق إزاء الخسائر البشرية. ومن تلك 
بوكلونسكايا،  نتاليا  صوت  يبرز  النادرة  األصوات 
التي  القرم  جزيرة  شبه  في  السابقة  المدعية 
ومسؤولة  الروسي  البرلمان  في  نائبة  أصبحت 
روسية بعد ضم القرم، وفق »فرانس برس«. فهي 
تأخذ على السلطات استخدام الحرف »زد« للدعاية 
اإلعالمية وقالت إن ذلك »يرمز إلى مأساة لكل من 
روسيا وأوكرانيا. لماذا؟ ألن جنودًا روسًا يُقتلون؟«. 
في  علنية  مؤشرات  وجود  عدم  إن  لوزين  وقال 
على  اإلتنية  األقليات  ومناطق  الروسية  األقاليم 
رد  غياب  يعني  ال  البشرية،  الخسائر  إزاء  االحتجاج 

فعل في المستقبل.
مقاومة  يكون  لن  فعلهم  رد  »لكن  ــاف:  وأض
علنية إنما في الخفاء، سيبدؤون في تجنب التجنيد 

اإلجباري والتعاقد في الخدمة العسكرية«.

عواصف ترابية تشل أجزاء من الشرق األوسط
تعطيل  في  األسبوع  هذا  المستمرة  الترابية  العواصف  تسببت 
األشخاص  آالف  ودخـــول  ــمــدارس  ال وإغـــالق  الجوية  الــرحــالت 
ظاهرة  في  األوسط،  الشرق  من  متفرقة  مناطق  في  المستشفيات 
تأثير  وقع  على  المقبلة  السنوات  خالل  ســوءًا  تــزداد  أن  يرجح 

المناخية. التغيرات 
والكويت  والعراق  اإلمــارات  على  الرؤية  وانعدام  الغبار  وخيم 
التغير  والسعودية وإيران، في ظاهرة مترابطة يعزوها الخبراء إلى 

المناخي وقلة األمطار والتصحر.
السلطات اإلماراتية أصدرت تحذيرًا من حصول عواصف ترابية، 
وحثت السكان على البقاء متيقظين، حيث تتعرض الدولة الخليجية 
بإغالقات  تسببت  حيث  المنطقة،  دول  باقي  غرار  على  لعاصفة 

المستشفيات. أشخاص  ودخول 
ودعت شرطة العاصمة اإلماراتية أبوظبي السائقين إلى »توخي 
واألتربة  الغبار  تشكل  أثناء  األفقية  الرؤية  انخفاض  بسبب  الحذر 
وسالمة  سالمتكم  على  حفاظًا  والتصوير  بالهاتف  االنشغال  وعدم 

الطريق«. مستخدمي 
شرق  ومناطق  الرياض  العاصمة  األصفر  الغبار  سحب  وغطت 
ما  حسب  الثالثاء،  مساء  االنحسار  بدأت  ظاهرة  في  البالد  وغرب 

أفاد المركز الوطني لألرصاد في المملكة الصحراوية.
وأوردت وكالة األنباء السعودية نقاًل عن المركز توقعه »نشاطًا 
في الرياح السطحية المثيرة لألتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام 
وأجزاء من منطقة  الشرقية  المنطقة  على  األفقية  الرؤية  في مدى 

الرياض«.
وأضافت: »في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من 
وحائل  )شرق(  القصيم  مناطق  أجزاء من  على  األفقية  الرؤية  مدى 
)شمال( والمدينة المنورة ومكة المكرمة )غرب( ونجران )جنوب(«.
من  وبات  الرؤية  الكثيفة  الغبار  سحب  حجبت  الرياض،  في 
برج  بينها  ومــن  الرياض  وســط  منطقة  ــراج  أب تمييز  الصعب 
طبقات  وغطت  متر.   500 من  أقل  مسافة  من  العمالق  المملكة 
وأثاث  الشوارع  في  المركونة  والسيارات  المباني  الصفراء  الرمال 

المنازل، فيما طغت رائحة التراب على األجواء، على ما أفادت وكالة 
»فرانس برس«.

الرؤية.  صعوبة  بسبب  الرياض  في  بطيئة  السير  حركة  وباتت 
إلى  السائقين  السريعة  الطرق  على  اإللكترونية  اللوحات  وحذرت 
أي  السعودية  السلطات  عن  يصدر  ولم  سرعتهم.  خفض  ضرورة 
عامل  وقال  الثالثاء.  مساء  حتى  الجوية  الرحالت  بتعليق  قرارات 
البالط في مدخل  الباكستاني كليم اهلل، وهو يقوم بتركيب  البناء 
جدًا  صعب  الخارج  في  »العمل  الرياض،  وسط  في  األبنية  أحد 

بسبب التراب، ولكن يجب تسليم هذا المبنى اليوم«.
وتابع الرجل الثالثيني الذي لف قطعة قماش حول وجهه لتفادي 
الغبار: »أحاول أن أغسل وجهي من فترة ألخرى«. ويعد السعودي 
وقال  مكتبية.  وظيفة  في  يعمل  إذ  حااًل،  أفضل  العتيبي  عبداهلل 
بنايته  لدخول  يسرع  فيما  عينيه  يفرك  وهو  عامًا(   39( العتيبي 
بعضها  لكن  عليها  واعتدنا  ثقافتنا  من  جزء  الترابية  »العواصف 
بين  ترابية  لعواصف  السعودية  تتعرض  ما  وعادة  يكون شديدًا«. 
قناة  ذكرت  ومساًء،  وتأثيرها.  شدتها  في  تباين  مع  ومايو  مارس 
ومراكز  مستشفيات  في  الطوارئ  أقسام  أن  الحكومية  »اإلخبارية« 
مصابين  شخصًا   1285« استقبلت  الرياض  في  الصحية  الرعاية 
بأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التعرض لموجات الغبار التي 

العاصمة«. اجتاحت 
منذ  الثامنة  هي  شديدة  لعاصفة  اإلثنين،  العراق،  وتعرض 
المطارات  األثــر  على  السلطات  وأغلقت  أبريل.  شهر  منتصف 

واإلدارات العامة وعلقت االمتحانات في الجامعات والمدارس.
التي  العاصفة  غداة  بغداد،  في  تدريجًا  األجواء  صفت  والثالثاء، 
حولت السماء إلى اللون البرتقالي وتسببت في مشاكل في الجهاز 
في  المستشفيات  إلى  إدخالهم  تم  شخص  آالف   4 لدى  التنفسي 
الترابية  للعواصف  المصاحبة  األتربة  وتسبب  البالد.  أنحاء  جميع 
مشكالت صحية جمة لمرضى الربو والحساسية واألمراض الرئوية 

المزمنة وأمراض القلب، وكذلك كبار السن واألطفال والحوامل.
تعليق  عشرة  الثماني  العراق  محافظات  من  سبع  وواصلت 

كذلك  تواليًا.  الثاني  لليوم  العامة  اإلدارات  في  الرسمي  الدوام 
الجنوب في مدينة كربالء  المدارس مغلقة في بغداد وفي  ستبقى 
المقررة  الجامعية  االمتحانات  تأجيل  وجرى  الشيعة،  لدى  المقدسة 
غبار  الرسمية. وخيم  العراقية  األنباء  ما ذكرت وكالة  الثالثاء، على 
البعيدة  غير  الجنوبية  المناطق  في  األجواء  على  الثالثاء،  رمادي، 
الدراسة،  السلطات  عطلت  الكويت،  وفي  الكويت.  مع  الحدود  عن 
الثالثاء، بسبب سوء األحوال الجوية واستمرار موجة الغبار »حرصًا 
على مصلحة الطالب«، حسب ما أفاد وزير التربية علي المضف في 

التلفزيون الرسمي مساء اإلثنين. مداخلة على 
لنحو  الطيران  حركة  اإلثنين،  الكويتية،  السلطات  وأوقفت 
تسمح  أن  قبل  الجوية،  األحوال  سوء  بسبب  الساعة  ونصف  ساعة 
الموانئ  مؤسسة  وأعلنت  والهبوط.  اإلقالع  بمواصلة  للطائرات 
الكويتية، اإلثنين، إيقاف حركة المالحة البحرية موقتًا في موانئها 

الثالثة نتيجة لسوء األحوال الجوية.
والجامعات،  والمدارس  الحكومية  اإلدارات  أغلقت  إيران،  وفي 
الصحي«  غير  »الطقس  بسبب  المحافظات  الكثير من  في  الثالثاء، 
الرملية، على ما أفادت وسائل اإلعالم الرسمية. كذلك  والعواصف 
غرب  وجنوب  جنوب  مطارات  في  الجوية  الرحالت  بعض  علقت 

البالد، على ما أفادت وكالة األنباء الرسمية.
وقال حسن عبداهلل المسؤول في مركز »وسم« لألرصاد الجوية 
الترابية  العواصف  إن  العربية  المنطقة  طقس  في  المتخصص 
شكل  في  وتكرارها  استمرارها  متوقعًا  قبل«  من  قوة  »أكثر  باتت 
زيادة  عنها  ينتج  مناخية  تغيرات  »تواجد  إلى  ذلك  وأرجع  أكبر. 
أطول  لفترة  نشاطها  واستمرار  المتوسط  البحر  منخفضات  عدد 
بسبب  التربة  وتفكك  والفرات  دجلة  نهري  مستوى  وانخفاض 

تفاوت معدالت األمطار في شمال شرق سورية والعراق«.
السنوات  خالل  المناخية  التغيرات  هذه  قوة  تزداد  أن  وتوقع 
المقبلة في المنطقة، التي يجب على السكان التأقلم معها، مشيرًا 
إلى ضرورة »زراعة األشجار بشكل أفضل ومعالجة انخفاض مستوى 

نهري دجلة والفرات بشكل عاجل« لمواجهتها.

تعليق رحالت ودراسة.. ولن تكون األخيرة

●  عاصفة ترابية تجتاح بلدانا عربية
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● مواطن أوكراني ينظر إلى دبابة روسية مدمرة قرب منزل في 
قرية ماال روغان شرق خاركيف، في 15 مايو 2022. )أ ف ب(



عربي و دولي

بعد خسارة حزب الله وحلفائه األغلبية

النساء أكبر الخاسرين74 عامًا.. النزيف مستمر

لبنان إلى شلل سياسي جديد

إسبانيا واملغرب.. هل يعود التهريب من بوابة فتح الحدود؟مآسي النكبة.. تركة أحزانها تتناقلها أجيال الفلسطينيني
عن  المغاربي  للشأن  مــراقــبــون  يتساءل 
المغرب  بين  الحدود  فتح  إعــادة  انعكاسات 
عودة  على  ومليلية  سبتة  جيبي  في  وإسبانيا 
مغلقة  ظلت  بعدما  وذلــك  التهريب،  تجارة 
»كوفيد19-«  جائحة  بسبب  عامين  طــوال 
العالقات  بها  مرت  التي  الدبلوماسية  واألزمة 

البلدين. بين 
ســوى  يمكن  ال  الــراهــن  ــت  ــوق ال وفـــي 
المزودين  المغاربة  أو  األوروبيين  للمسافرين 
الجيبين  إلـــى  ــرًا  بـ الــســفــر  شنغن  بــفــيــزا 
اإلسبانيين، أما المواطنون المغاربة العاملون 
من  حُرموا  والذين  فيهما  قانوني  بشكل 
عند  الحدود  أغلقت  منذ  أعمالهم  استئناف 
العبور  فسيمكنهم  »كوفيد19-«  جائحة  بدء 
مجددًا إلى الجيبين اإلسبانيين اعتبارًا من 31 
مايو الجاري. واستبعدت وسائل إعالم مغربية 
تدفق  عودة  إلى  البرية  الحدود  فتح  يؤدي  أن 
السلع من المدينتين اإلسبانيتين إلى األراضي 
كانت  تجارة  وهي  رخيصة،  بأثمان  المغربية 
أن  قبل  المعيشي«،  »التهريب  باسم  تُعرف 

توقفها السلطات المغربية في خريف 2019.
رواجًا  لسنوات  التجاري  النشاط  هذا  ولقي 
من  المغربية  الجمارك  حــرم  لكنه  كبيرًا، 
مداخيل، وأثار أيضًا انتقادات منظمات حقوقية 
الحدودية  المعابر  في  تدافع  ــوادث  ح بعد 
الماضية بحياة عدد من  السنوات  أودت خالل 

األشخاص.
الجمارك  زادت  التجارة  هذه  توقفت  ومنذ 
 400 4 مليارات درهم )قرابة  المغربية »بنحو 
وسائل  عنها  نقلت  ما  وفق  دوالر(«،  مليون 

إعالم مغربية في ديسمبر الماضي.
في  بالكثيرين  أيضًا  ألقى  الــقــرار  لكن 
لبثت  ومــا  النساء.  من  خصوصًا  البطالة، 
المئات  توظيف  أعلنت  أن  المغربية  السلطات 
من هؤالء في مصانع، فضاًل عن إنشاء منطقة 

اقتصادية بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة.
خارطة  ضمن  المعابر  فتح  إعــادة  وتأتي 
ومدريد  الرباط  بين  العالقات  لتطبيع  طريق 
رئيس  ــارة  زي لمناسبة  أبريل  مطلع  ُأعلنت 

الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز، الرباط.
الطريق حتى اآلن استئناف  وشملت خارطة 
الرحالت البحرية، والتعاون في محاربة الهجرة 
عبور  عملية  إلــى  باإلضافة  النظامية،  غير 
البلدين  موانئ  بأوروبا  المقيمين  المغاربة 

خالل عطلة الصيف المقبل.
سبتة  مــع  ــحــدوديــة  ال المعابر  وكــانــت 
جائحة  بسبب  عامين  قبل  أغلقت  ومليلية 
ذلك  بعد  مغلقة  ظلت  لكنها  »كوفيد19-«، 
الرباط  بين  حادة  دبلوماسية  أزمة  سياق  في 

ومدريد.
مصالحة  اتفاق  إلى  توصال  الطرفين  لكن 
بفضل تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء 
ــارس،  م منتصف  ــربــاط  ال لصالح  الغربية 
يقترحه  الذي  الذاتي  الحكم  مشروع  بتأييدها 

المغرب لحل هذا النزاع.

اندلعت  حادة  أزمة  المصالحة  هذه  وأنهت 
»البوليساريو«،  زعيم  مدريد  استضافة  بسبب 
الصحراء  باستقالل  تطالب  التي  الجبهة 

الغربية، إبراهيم غالي للعالج.
شديد  بيانًا  المغربية  الخارجية  وأصــدرت 
فيه:  قالت  اإلسبانية  الخطوة  ضد  اللهجة 
زعيم  أراضيها  إسبانيا على  استقبلت  أن  »منذ 
ميليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم 
زاد  اإلنسان،  لحقوق  وانتهاكات جسيمة  حرب 
التصريحات  عدد  من  اإلسبان  المسؤولون 
التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف 

لروح الشراكة التي تجمع البلدين«.
المغربية  السلطات  خففت  أن  لبث  ومــا 
سبتة  بمدينة  المحيطة  األمنية  اإلجـــراءات 
فتدفق  اإلسبانية،  السيطرة  تحت  تقع  التي 
التي  الخطوة  إليها خالل ساعات، وهي  اآلالف 
بسبب  إلسبانيا  العقاب  من  نوعًا  البعض  رآها 

لغالي. استقبالها 
فقد تمكن نحو عشرة آالف مغربي، بينهم 
 1500 ونحو  بأكملها  وعائالت  وأطفال  نساء 
موجة  ضمن  سبتة  مدينة  دخول  من  قاصر، 
الجيش  جعلت  مسبوقة،  غير  جماعية  هجرة 
اإلسباني يعيش حالة استنفار من أجل تقديم 
الحكومة  طلبته  ــذي  ال اللوجستي  الــدعــم 

المحلية.
المغربي  الموقف  حينئذٍ  مدريد  ووصفت 
استدعى  أن  لبث  وما  واعتداء«،  »ابتزاز  بأنه 
المغرب سفيرته لدى مدريد قبل أن تعود في 

20 مارس الماضي.
واليوم، تأمل مدريد أيضًا أن يؤدي موقفها 
تخلي  إلــى  الغربية  الصحراء  حــول  الجديد 
سبتة  جيبي  باسترجاع  مطالبها  عن  الرباط 
اللذين  المملكة،  شمال  اإلسبانيين  ومليلية 

المغاربة مدينتين محتلتين. يعتبرهما 
الصحراوية  المنطقة  منح  المغرب  ويقترح 

بالمئة   80 نحو  على  يسيطر  التي  الشاسعة، 
سيادته  تحت  ذاتــيــًا  حكمًا  مساحتها،  من 
جبهة  تطالب  بينما  النزاع،  إلنهاء  وحيد  كحل 
المجاورة  الجزائر  من  المدعومة  »بوليساريو« 
إشراف  تحت  المصير  لتقرير  استفتاء  بإجراء 

األمم المتحدة.
جانب  المفاجئة من  الخطوة  وتسببت هذه 
في  حقيقيين  وغضب  صدمة  في  إسبانيا 
البوليساريو،  لجبهة  المؤيدين  أشد  الجزائر، 
احتجاجًا  إسبانيا  لدى  الجزائر سفيرها  وسحبت 
وصفت  كما  الجديد،  اإلسباني  الموقف  على 
الجزائر الموقف اإلسباني الجديد بأنه »انقالب 

مفاجئ«.
إلى  الجزائرية  الغاز  ــادرات  ص توفر  كما 
على  الجزائر  بيد  مهمة  ضغط  أداة  إسبانيا 
الجزائر،  حلفاء  أهم  روسيا،  وستشعر  أوروبــا. 
االتجاه  هذا  في  الجزائر  وستدفع  بالسعادة، 
من  وارداتها  وقف  على  أوروبــا  قدرة  لتقييد 

الطاقة من روسيا.
في  للطاقة  الحكومية  الشركة  وأعلنت 
سانشير  زيــارة  قبل  »سوناطراك«،  الجزائر 
حساب«  »مراجعة  تستبعد  ال  أنها  للمغرب 
توفيق  إسبانيا. وصرح  إلى  المصدر  الغاز  سعر 
لوكالة  لـ»سوناطراك«  العام  المدير  حكار، 
في  األزمة  بداية  »منذ  بأنه  الجزائرية،  األنباء 
وقد  والبترول.  الغاز  أسعار  انفجرت  أوكرانيا، 
التعاقدية  األسعار  على  اإلبقاء  الجزائر  قررت 
ال  أنه  غير  زبائنها،  جميع  مع  نسبيًا  المالئمة 
لألسعار  حساب  مراجعة  عملية  إجراء  يستبعد 

مع زبوننا اإلسباني«.
مجاالت  في  الجزائر  على  أوروبا  تعتمد  كما 
مهمة أخرى بما في ذلك التعاون في مكافحة 
والموقف  الــســاحــل  منطقة  فــي  ــاب  ــ اإلره
قد يعطل بشكل خطير مثل  الجديد  اإلسباني 

هذا التعاون.

المستقبل. تيار  حزبه،  مع  االنتخابات  قاطع 
البنك  صنّفه  اقتصادي  انهيار  بعد  األولى  هي  واالنتخابات 
انفجار  وبعد   ،1850 العام  منذ  العالم  في  األسوأ  بين  من  الدولي 
أكثر من  أودى بحياة  2020 في مرفأ بيروت  4 أغسطس  مروّع في 
كميات  تخزين  عن  ونتج  العاصمة  من  أحياء  ودمّر  شخص  مئتي 

ضخمة من مواد خطرة من دون إجراءات وقاية.
باريس  في  األميركية  الجامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويرى 
الجدد  النواب  صالح  في  يلعب  قد  االقتصادي  الوضع  أن  ماجد  زياد 
من  ضغوط  ممارسة  األولى  للمرة  إمكانهم  في  سيكون  الذين 
على  وشعبيًا  سياسيًا  ضغطًا  سيخلق  »هذا  ويقول  البرلمان.  داخل 

ليتعاونوا«. واإلصالحيين  التغيير  قوى 
مساء  تلفزيونية  مقابالت  في  ضو  مارك  المنتخب  النائب  وقال 
طروحاتهم  في  يشبهوننا«  الذين  كل  مع  »سيتعاون  إنه  اإلثنين 
كلمة  نصراهلل  حسن  اهلل  لحزب  العام  األمين  وسيلقي  ومواقفهم. 
لم  الحزب  لكن  االنتخابات.  نتائج  على  فيها  يعّلق  أن  يتوقع  الجمعة 
المعارضين  النواب  الى  رسائل  توجيه  ببدء  أمس  يوم  منذ  يتردّد 
متوجهًا  الثالثاء  رعد  محمّد  النيابية  الحزب  كتلة  رئيس  له.وقال 
لن  ولكن  النيابي،  المجلس  في  خصومًا  »نتقبلكم  المعارضين  الى 
لقناة  وأضاف  اإلسرائيلي«.  وراء  ومن  لإلسرائيلي  دروعًا  نتقبّلكم 
ومستقبل  وسلوككم  لخطابكم  »انتبهوا  اهلل  لحزب  التابعة  المنار 
ريفي  أشرف  ورد  أهلية«.  لحرب  وقودًا  تكونوا  »ال  وأضاف  بلدكم«، 
داعيًا  إليران«،  عميل  أنت  إلسرائيل،  عمالء  لسنا  »نحن  قائال  عليه 

»التخوين«. لغة  إلى وقف 
ما  اهلل  حزب  أنصار  من  مجموعة  أحرقت  الماضية،  الليلة  وخالل 
أقيمت  ضخمة  لوحة  عن  عبارة  كانت  التي  الثورة«  بـ»قبضة  يعرف 
السياسي  المحلل  ويقول  بيروت.  وسط  في  الشهداء  ساحة  في 
اإليراني  والمحور  اهلل  »حزب  برس«  »فرانس  لوكالة  نادر  سامي 
في  أشكك  لبنان؟  في  للتغيير  هذا  لكن هل سيمهد  لضربة،  تعرضا 

ذلك«.
له  رئيس  انتخاب  الجديد  النيابي  المجلس  مهام  أولى  ومن 
ويجمع   ،1992 العام  منذ  المنصب  يشغل  الذي  بري  نبيه  ليخلف 
كثيرون على أن استبداله سيكون صعبًا رغم حجم الكتلة المعارضة 
الترشح.  في  األرجح  على  يتجرأ  لن  آخر  أي شيعي  وذلك ألن  لبقائه، 
المتمثلة بتشكيل حكومة. ويتمسك حزب  المهمة األصعب  تبدأ  ثم 
إنه  المعارضون  بينما يقول  اهلل بحكومة توافق تجمع كل األطراف، 

أكثرية تحكم ومعارضة. أن تكون هناك  يجب 

اللبناني  البرلمان  في  األكثرية  وحلفائه  اهلل  حزب  خسارة  بعد 
أن  الى  بوضوح  تؤشر  المعلنة  النتائج  إن  محللون  يقول  الجديد، 
دون  من  مشتتًا،  األقل،  على  أولى  مرحلة  في  سيكون  البرلمان 
والمؤسسات في  البالد  يزيد من شلل  أن  ما يمكن  أكثرية واضحة، 

أكثر من سنتين. منذ  غير مسبوقة  واقتصادية  أزمة سياسية  ظل 
وزير  أعلنها  التي  النيابية  لالنتخابات  النهائية  النتائج  وفق 
معارضين  مستقلين  مرشحين  دخول  سُجّل  فقد  الثالثاء،  الداخلية 
الى   ،2019 في  حصلت  التي  الشعبية  االنتفاضة  من  منبثقين 

متوقعًا. يكن  لم  بحجم  األولى،  للمرة  البرلمان 
الدفعة  المولوي  الداخلية بسام  أعلن وزير  التي  النتائج  وأظهرت 
التظاهرات  عن  المنبثقة  المعارضة  لوائح  فوز  اليوم  منها  األخيرة 
االحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من 

الجديد. البرلمان  األقل في  بـ13 مقعدًا على  عامين 
أن  لهم  يسبق  ولم  الجديدة  الوجوه  من  هم  الفائزين  من  و12 
المسبوقة  غير  »الثورة«  خالل  نشطوا  سياسية،  مناصب  أي  تولوا 
تنظيم  عبر  أشهرًا،  واستمرت   2019 أكتوبر  في  انطلقت  التي 
بحمالت  والقيام  اإلعالم  وسائل  في  والظهور  وتظاهرات  احتجاجات 
أساتذة  وبينهم  الناس.  وبين  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
تمامًا  المختلف  بأسلوبهم  تميزوا  وقد  بيئيون،  وناشطون  جامعيون 
التقليدي لألحزاب والقوى السياسية التي تهيمن على  عن األسلوب 

لبنان منذ عقود، وفق »فرانس برس«. السياسية في  الساحة 
التي  أمل  حركة  وحليفته  اهلل  حزب  احتفاظ  النتائج  وأظهرت 
بكامل  برّي،  نبيه  واليته  المنتهية  البرلمان  رئيس  يتزعّمها 
لكن  البالد،  في  مقعدًا(   27( الشيعية  للطائفة  المخصصة  المقاعد 
الجمهورية  رئيس  بزعامة  الحر  الوطني  التيار  وبينهم  حلفاءهما 
مقاعد  خسروا  السوري،  القومي  الحزب  رئيس  ونائب  عون  ميشال 

في دوائر عدّة.
سيما  ال  البالد  في  نفوذًا  األكثر  السياسية  القوة  اهلل  حزب  وكان 
من  ترسانة  تمتلك  التي  الرسمية  غير  الوحيدة  الجهة  لكونه 
البرلمان  في   128 إجمالي  من  مقعدًا  سبعين  على  يسيطر  السالح، 

واليته. المنتهية 
في  يكمن  الخسارة  سبب  إن  اللبناني  للشأن  مراقبون  ويقول 
في  للوائحه  درزي،  والثاني  أورثوذكسي  أحدهما  مرشحين،  خرق 
لم  أمر  وهو  معاقله،  أحد  تعتبر  التي  الجنوبية  الحدودية  المنطقة 

.1992 العام  يحصل منذ 
الجدد  للمعارضين  السياسي  التموضع  سيكون  ما  يُعرف  ال  كما 
بين  السالح  بتوحيد  مطالبًا  خطابًا  منهم  العديد  ينتهج  الذين 
تطوير  على  خصوصًا  كلهم  يركزون  لكن  الشرعية،  القوى  أيدي 
المؤسسات  البالد، وبناء  القضاء، وتحديث  اللبناني، وإصالح  النظام 
قد  وبالتالي،  الطائفية.  المحاصصة  ونظام  المحسوبيات  عن  بعيدًا 
»الثورة«  دعمت  التقليدية  األحزاب  من  آخرين  نواب  مع  يتحالفون 

البرلمان. الى حد ما، وتكون لهم كلمة مرجحة في 
اهلل،  حزب  خصم  اللبنانية،  القوات  حزب  تمكن  المقابل،  في 
وصل  كما   .)19 الى   15 )من  حلفائه  مع  مقاعده  عدد  زيادة  من 
حزب  خصوم  أبرز  من  السنية  الطائفة  من  مرشحون  البرلمان  الى 
وكان  ريفي.  أشرف  سابقًا  الداخلي  األمن  قوى  عام  مدير  مثل  اهلل، 
يترأس كتلة كبيرة في  الذي  الحريري  السابق سعد  الحكومة  رئيس 
السنية،  الطائفة  زعماء  أبرز  من  ويعتبر  واليته  المنتهية  البرلمان 

لبنان ـ الوسط

مشهد عام من الجانب المغربي للحدود مع جيب سبتة اإلسباني في الفنيدق في 17 مايو 2022، مع ●  القدس المحتلة
إعادة فتح الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا. )أ ف ب(

الفلسطينية  والقرى  المدن  في  الحياة  تفاصيل  كما 
في  مكانها   1948 نكبة  ذكــرى  تــراوح  المهجرة، 
أذهان  في  حاضرة  أنها  إذ  فيها؛  عاش  من  ذاكرة 
النسيان،  يطمسها  لم  كذكريات  واألحفاد،  األبناء 

وحلت ذكراها الـ74 هذا األسبوع.
األنــبــاء  وكــالــة  رصــدت  إنــســانــي،  تقرير  ــي  وف
ألف   950 نحو  حياة  من  جانبًا  )وفــا(  الفلسطينية 
فلسطيني هجروا قسرًا من مدنهم وقراهم، تاركين 
ما  التي  بمفاتيحها،  أغلقوها  التي  منازلهم  خلفهم 
بعض  جانب  إلى  بها  محتفظين  بحوزتهم  زالــت 
ألراضيهم  ملكيتهم  تثبت  التي  القديمة  األوراق 
وتشرد  تنقُّل  رحلة  تمر  ذاكرتهم  في  وممتلكاتهم، 
كانت  التي  المجازر  بسبب  بالمخاطر  محفوفة 
الشعب  بحق  الصهيونية  العصابات  ارتكبتها 
الفلسطيني، يروونها ألبنائهم وأحفادهم ولكل من 

النكبة. عن  يسألهم 
عامًا( من مخيم   60( المواطن محمد عمر عمارة 
إلى  بأصله  يتبع  سياسي،  وناشط  باحث  طولكرم، 
الذي  ووالده  أجداده  بلد  المهجّرة،  »مسكة«  قرية 
تركها قسرًا بعمر 14 عامًا، يقول لـ»وفا« وهو يشير 
النكبة:  قبل  فلسطين  لخارطة  مكبرة  صورة  إلى 
إلى  تقع  الصغيرة،  الزراعية  القرية  مسكة  »هاي 

15 كم«. الغربي لطولكرم وتبعد عنها  الجنوب 
ملكية  هي  دونما   150 يقول  كما  عمارة  ويملك 
هُجّرت  قرية  بأنها  ويصفها  »مسكة«،  في  جده 
بالكامل،  معالمها  االحتالل  أبيها وطمس  بكرة  عن 
قديم.  مدرسة  جدار  سوى  شيء  أي  منها  يتبق  ولم 
عن  »مسكة«،  قريته  بتفاصيل  عمارة  ويحتفظ 
من  تلقاها  بل  فيها،  يعش  لم  أنه  رغم  قلب،  ظهر 
 ،1948 العام  أحداث ما جرى  الذي كان يعي  والده، 
وبقي يحدث بها أبناءه ومن بعدهم أحفاده قبل أن 

88 عامًا. يفارقه الموت قبل عامين عن 
»مسكة«،  حب  فينا  والدي  »غرس  عمارة:  يقول 
تغادر  لم  بـ»معشوقتي«،  اسمها  يردد  كان  التي 
من  يستذكر  قوية  ذاكرة  اهلل  منحه  للحظة،  تفكيره 
خاللها قريته بأدق تفاصيلها اليومية، وكأنها ماثلة 
يحتفظ  ودائمًا  بها،  الجميع  يُعرّف  أن  يريد  أمامه، 
يجول  ما  كل  فيها  يكتب  جيبه  في  ورق  بقصاصات 
»أكتب  يقول  لنا وهو  وينقلها  قريته  في خاطره عن 
أنسى  أن  وأخــاف  يمر  فالعمر  النسيان،  من  خوفًا 
مرت  أجيال  ثالثة  يقارب من  ولما  األجيال«.  فتنسى 
 14 بعمر  خرج  الذي  الرجل  كان   ،1948 العام  منذ 
يتخيل  أن  ما جرى، ويستطيع  تمامًا  يعي  عامًا   15 و 
حدث  الذي  المدمر  الواقع  أمام  باستمرار  طفولته 

وممتلكاته. بأرضه  وارتباطه  ومستقبله  حياته  على 
ووالدتي  دائــمــًا  يحدثني  أبــي  ــان  »ك ويتابع: 
األجيال  وكل  عامًا(،   13( بعمر  يافا  غــادرت  التي 
طفولتهم  عن  والكارثة،  النكبة  هذه  واكبت  التي 
والمدرسة،  بـــاألرض،  وارتباطهم  وذكرياتهم 
والبطيخ  ــرم،  ــك وال والــتــوتــة  والــتــيــن،  والــشــجــر، 
للتجارة  يافا  إلى  والسفر  المسكاوي،  والبرتقال 
كلها  واألفــراح،  واألعــراس  لألجداد  اآلباء  ومرافقة 

الجيل  ذلك  يريد  وكأنه  دائمة  مراجعة  محل  كانت 
أن يربينا على مثل ما تربى«.

الذي  جيلي  وكــل  نفسي  »عــن  عمارة:  ويقول 
والكارثة  المآسي  إلى  منهم  استمع  آباءه،  عايش 
قسري،  تهجير  من  وشعبها  بفلسطين  حلت  التي 
عن  ونبحث  األهل  ذكريات  نردد  ثانٍ  كجيل  وبقينا 
تفاصيلها من خالل زيارة األماكن المهجرة والبحث 
كلمات  عنوانها  في  تحمل  وسيلة  وكل  الكتب  في 

النكبة«. تخص 
المسائل واكبت ذاكرة كل فلسطيني، فآثار  هذه 
نحو  على  واألجداد  اآلباء  تناوله  ومجرياتها  النكبة 
معرفية  شخصية  بناء  وبالتالي  وتوعوي،  تدريسي 
األخــرى.  العائالت  وملكية  ــداد،  األج أرض  بتاريخ 
العائلة،  ووحدة  مسكة  أنساب  على  »تعرفنا  ويقول 
مثال أصل عائلة عمارة »الديخ«، وهناك عائالت من 
تقرّب  إضافية  معرفة  وهذه  إليها،  تنتمي  مسكة 
األواصر والعالقات وكان يعكس ذلك في المناسبات 

واألعياد«. الدينية 

شيء  هناك  يكن  لم  أنه  والده،  عن  عمارة  ينقل 
يزرع  الذي  يعني  تملك،  ال  وأنت  أملك  أنا  اسمه 
البطيخ فإنه يوزعه على كل المحيطين به، والجميع 
في  محصولهم  كان  مهما  الوتيرة،  بنفس  يتعامل 
أن  أي  منه،  شيء  يناله  كان  فالكل  الوقت،  ذلك 
تكافلية  بطريقة  المحصول  تتبادل  كانت  األســر 
ما  النظيفة  الوطنية  عززت  القيم،  هذه  جدًا،  جميلة 

النكبة، وشربت لألبناء على نحو عميق. بعد 
في  توعيتنا  على  حريصًا  كان  »والــدي  ويتابع: 
وتداعياتها،  النكبة  حول  منظم  وبشكل  األســرة 
خاصة بعد أن رسخ في عقولنا محتوى النكبة األصلي 
والمالحقة،  والقتل  والتهجير  الطرد  فكرة  من 
في  الوطنية  والتعبئة  التوعية  جلسات  ينظم  كان 
عايشتُ  الماضي،  القرن  وثمانينيات  سبعينيات 
أهله  والدي كاألطفال على ما جرى عليه وعلى  بكاء 
النضال ومقاومة  الفلسطينية وحماسه في  والقضية 

االحتالل«.
الفلسطينية  القضية  أن  على  عمارة  ويشدد 
الحالية  األجيال  أن  حيث  جماعية،  فردية  مسؤولية 
آثارها،  تتلق  ولم  النكبة  مع  تتعايش  ولم  تدرك  لم 
الموضوع  في  التواتر  أن  إلى  مشيرًا  أجدادهم،  كما 
متواترة  النكبة  قضية  تبقى  أن  ويجب  مهم، 
الفكر  تكييف  يعاد  بحيث  األبناء،  إلى  تُنقل  وأن 
أهداف  وتحقيق  النكبة،  نحو  الوطنية  والمسؤولية 

واالستقالل. الحرية  في  شعبنا 
وعقلية  نفوس  في  لألفكار  التغلغل  أن  ويبين 
الجيل،  هذا  من  ــراد  األف وسلوك  تفكير  وطريقة 
المؤسسة  تتوالها  أن  يجب  حقيقية  مسؤولية  هي 
الــمــدارس  فــي  والتربوية  التعليمية  الرسمية 
التكنولوجيا  عصر  في  ونحن  خاصة  والجامعات، 
له،  الوصول  يمكن  شيء  كل  بات  حيث  الحديثة 
إلكتروني  مساق  طرح  يتم  أن  المثال  سبيل  وعلى 
والقضية  النكبة  مسار  تتبع  فــي  منهجي  غير 
واستغالل  بالمراجع،  الطالب  وتزويد  الفلسطينية، 

الصيفية. العطلة  في  الصيفية  المخيمات 

عواصم - وكاالت

المحور اإليراني تعرض لضربة.. هل سيمهد 
هذا للتغيير؟

المعارضون الجدد ينتهجون خطاباً مطالباً 
بتوحيد السالح بين أيدي القوى الشرعية

الطرد والتهجير والقتل 
والمالحقة دروس يتوارثها كل 

فلسطيني منذ عقود

جدار مدرسة قديم.. آخر 
ما تبقى من »مسكة« قبل 
التهجير في العام 1948

● صور لعدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت مرفوعة في وسط العاصمة اللبنانية في 13 مايو 2022 وتبدو خلفها لوحة إعالنية عمالقة إلحدى اللوحات االنتخابية 
يفجر بيروت مرة ثانية". )أ ف ب(
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اقتصاد

كالم في األرقام

مليون دوالر 
الحد األقصى للودائع االدخارية

 في ليبيا بين عامي 2015 و 2020

قالوا

08

قررت الشركة الليبية للحديد والصلب تحفيض أسعار بيع جميع منتجاتها 
بخالف األسعار الواردة في قرار رئيس مجلس اإلدارة رقم )83( لسنة 2022، 
بشأن تعديل سعر بيع منتجات الشركة غير شاملة للضرائب والرسوم المقررة.
 %  5 التخفيض  نسبة  تكون  أن  الشركة  قرار  من  األولى  المادة  وحددت 
 % 2 السابقة، مع خصم نسبة  الشروط  القضبان واألسياخ وبنفس  لمنتجات 
والتخفيض   ،2022 يونيو   15 2000 طن حتى  تفوق  التي  المسحوبات  على 
القطاعات  لمنتجات  و%3  طرابلس،  لمصنع  األسالك  لمنتجات   %  7 نسبة 

الخفيفة والمتوسطة.
كما حددت الشركة نسبة التخفيض لبيع المنتجات المسطحة كاآلتي: 8 % 
لمنتجات الدرفلة على الساخن، و 10 % لمنتجات الدرفلة على البارد ومنتجات 
الجلفنة. وأقرت الشركة كذلك نسبة التخفيض على المنتجات الوسيطة بـ 3 % 

من العروق والبالطات والمعيبة والمرفوضة ومختلفة األطوال.

تخفيض أسعار منتجات شركة الحديد والصلب

منع بعض الدول للتصدير 
يفاقم أزمة السلع 
األساسية في العالم

وزير الزراعة 
األلماني جيم أوزديمر

600
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8121دوالر أميركي
5.0666يورو

5.9968الجنيه االسترليني
1.2828الريال السعودي
1.3101درهم إماراتي
0.7133اليوان الصيني

2022 /5/18 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

2021.الوسط ــ عبد الرحمن أميني العام  اليوم خالل  في 

بأفريقيا للغاز  احتياطي  خامس 
من  تملك  ليبيا  أن  إلى  الدراسة  ونوهت 
الغاز،  من  مكعبة  قدم  تريليون   53 االحتياطات 
بعد  أفريقيا  في  احتياطي  أكبر  خامس  وهي 

ومصر. وموزمبيق  والجزائر  نيجيريا 
محليًا  الجاف  الطبيعي  الغاز  إنتاج  انخفض  وقد 
مكعبة  قدم  مليار   438 إلى   2020 العام  في 
 .  2019 العام  في  مكعبة  قدم  مليار   500 من 
الغاز  من  ليبيا  استهالك  إجمالي  بلغ  حين  في 
العام  في  مكعبة  قدم  مليار   271 الطبيعي 

المحلي. اإلنتاج  نصف  نحو  أو   ،2019
إنتاجها  تطور  من  يحد  ما  فإن  الدراسة،  ووفق 
الطبيعي،  للغاز  التحتية  البنية  إلى  ليبيا  افتقار 
في  المتخصصة  المعالجة  محطات  خاصة 
المرتبطة  الحقول  من  المتسرب  الغاز  استخدام 
في  الطاقة.  محطات  إلى  ونقله  النفط  بإنتاج 
مفاوضات  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تجري  وقت 
الغاز  حرق  من  للحد  العالمية  النفط  شركات  مع 

اإلنتاج. وزيادة 
الغاز  إنتاج  انخفاض  تسبب  الدراسة  وكشفت 
إعاقة  في  التحتية  البنية  كفاية  وعدم  الطبيعي 
»غرين  أنبوب  خط  أن  إذ  أوروبا،  إلى  الصادرات 
الشمالي  الساحل  على  مليتة  يربط  الذي  ستريم« 
المنفذ  يعد  إيطاليا  إلى  وصواًل  لليبيا  الغربي 
الصراع  بعد  الطبيعي  الغاز  لتصدير  الوحيد 
الصادرات  وبلغت   .2011 العام  في  المسلح 
في  مكعبة  قدم  مليار   200 نحو  عبره  الليبية 
تقريبًا  النصف  بمقدار  انخفض  لكنه   2019 العام 

.2021 العام  في  مكعبة  قدم  مليار   114 إلى 
المتجددة الطاقات  في  والحل  الكهرباء  أزمة 

معاناة  إلى  أشار  الكهرباء،  قطاع  وبخصوص 
ضعف  جراء  المتكررة  االنقطاعات  من  الليبيين 
الطاقة  لتوليد  المحطات  في  المتاحة  القدرة 
غيغاوات،   4.8 حجمها  بلغ  حيث  الكهربائية، 
 11.5 البالغة  الدولة  حاجة  من  بالمئة  أو42 
 7.5 لـ القصوى  الحاجة  يعني  ما  غيغاوات. 
على  أيضًا  األمر  وانعكس  الصيف.  في  غيغاوات 
والمصافي  الطبيعي  والغاز  النفط  حقول  مشغلي 

الغاز. معالجة  ومنشآت 
ارتفاع  إلى  الكهرباء  أزمة  أرجعت  الدراسة 
المتهالكة  التحتية  البنية  مقابل  عليها  الطلب 
الكفاءة  وعدم  الصيانة  ونقص  والمتضررة، 
بعض  في  الوقود  ونقص  المعدات  وسرقة 
حين   2020 العام  في  حدث  وكما  األحيان. 
التيار  بانقطاع  الوقود  في  شديد  نقص  حدث 
والغاز  النفط  إنتاج  تراجع  بعد  الكهربائي 

الموانئ. حصار  عن  الناجم  الطبيعي 
من  ضئياًل  قدرًا  الشمسية  الطاقة  وتشكل 
بها محطات  توجد  ال  التي  ليبيا  في  الطاقة  توليد 
الطاقات  مشاريع  كل  وتنحصر  الحجم.  كبيرة 
مثل  الصغيرة  المشاريع  في  المحلية  المتجددة 
ومشاريع  المستشفيات  في  المصغرة  الشبكات 
تنويع  إلى  الحكومات  وتسعى  العامة.  اإلنارة 
من   %  22 إنتاج  إلى  وتهدف  الطاقة،  إمدادات 
العام  بحلول  المتجددة  الطاقة  من  الكهرباء 
الشمسية  الطاقة  إمكانات  جذبت  وقد   .2030
خالل  األجانب  المستثمرين  بعض  الهائلة 

األخيرة. الفترة 

األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  قدمت 
في  ليبيا  إلمكانات  مفصاًل  جردًا  لها  دراسة  في 
تداعيات  خضم  في  والغاز  النفط  قطاعي  مجال 
وبحث  الطاقة  على  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب 

للمحروقات. أخرى  بدائل  عن  األوروبيين 
تزال  ال  ليبيا  ثروات  معظم  إن  الدراسة  وقالت 
السياسية  االضطرابات  بسبب  مستكشفة  غير 
عودة  إلمكانية  شروط  ثالثة  وحددت  المستمرة، 
وأبرز   ،2011 العام  قبل  ما  متوسط  إلى  اإلنتاج 
وجذب  مستقرة،  حكومة  وجود  الشروط  هذه 
وتخصيص  التنقيب،  لمشاريع  األجنبي  االستثمار 

المتهالكة. التحتية  البنية  لصيانة  عائدات 
معلومات  إدارة  عن  الصادرة  الدراسة  وقالت 
نسخة  على  »الوسط«  اطلعت  التي  الطاقة، 
ثالثة  على  مساحتها  تزيد  التي  »ليبيا  إن  منها، 
احتياطات  من   %  39 تملك  فرنسا،  أضعاف 
من   % و3  األفريقية  القارة  في  المؤكدة  النفط 
في  يجعلها  ما  العالم،  في  المؤكدة  االحتياطات 
تقويض  تم  ذلك،  ومع  دوليًا،  العاشرة  المرتبة 
الصراعات  بسبب   2011 العام  منذ  نهوضها 
التي  الميليشيات  وهجمات  الداخلية  السياسية 

منتظم«. بشكل  التحتية  بنيتها  تستخدم 
لوزارة  التابعة  الطاقة  معلومات  إدارة  وأشارت 
االستقرار  عدم  استمرار  إلى  األميركية  الطاقة 
زال  »وما  األهلية،  الحرب  اندالع  منذ  السياسي 
قاتلت  بعدما  الطاقة  قطاع  على  مخاطر  يشكل 
البعض،  بعضها  مختلفة  محلية  ميليشيات 
موحدة  انتقالية  حكومة  بعد  فيما  شكلت  لكنها 
أدت   2014 انتخابات  أن  غير   .2012 العام  في 
األطراف  من  المكونة  الحكومة  انقسام  إلى 
الوفاق  حكومة  وهما  الرئيسية  المتعارضة 
المنطقة  في  دوليًا  بها  المعترف  الوطني 
المنطقة  في  الليبي  الوطني  والجيش  الغربية، 

الشرقية«.

ضغط وسيلة  النفطية  الحقول 
الميليشيات،  استخدام  أدى  الدراسة،  وحسب 
كوسيلة  النفط  صادرات  األحيان،  من  كثير  في 
الليبي  النفط  إنتاج  في  هائلة  الضطرابات  ضغط 
2014 و2020 قبل أن يتم التوصل  بين العامين 
 2020 أكتوبر  في  النار  إطالق  لوقف  اتفاق  إلى 
ليعاود  المتوقف؛  اإلنتاج  استئناف  على  واالتفاق 
مجلس  تشكيل  خلفية  على  االنقسام،  تجدد 
فتحي  يقودها  جديدة  انتقالية  حكومة  النواب 
حكومة  رئيس  لكن  الماضي،  مارس  في  باشاغا 
الدبيبة  الحميد  عبد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
مجددًا  الطاقة  قطاع  دخل  لذلك  التنحي  رفض 

اإلنتاج. وتراجع  صراع  في 
تصدير  عائدات  أن  رغم  االضطرابات  وتأتي 
مهمًا  جزءًا  تشكل  الطبيعي  والغاز  الخام  النفط 
شكلت   2021 العام  ففي  الليبي.  االقتصاد  من 
إجمالي  من   %  98 بنحو  يقدر  ما  اإليرادات 

الليبية. الحكومة  دخل  مصادر 
الطاقة،  مجال  في  ليبيا  إمكانات  وبخصوص 
ليبيا  موارد  من   %  93 نحو  أن  الدراسة  توضح 
سرت  حوض  في  وتقع  لالسترداد،  قابلة  النفطية 
في  مرزق  وحوض  الشرقي  الشمال  في  البري 
معظم  الحوضان  هذان  ويمثل  الغربي،  الجنوب 
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على مدار نحو 30 عامًا، عزز التوسع في التجارة واالستثمار واالبتكارات 
حقبة غير مسبوقة من االزدهار، وجعل العالم أقرب إلى استئصال الفقر 
المدقع. فقد سمح للدخول في أشد البلدان فقراً بتضييق الفجوة مع 
أكثر البلدان ثراًء، وقلل من تواتر األزمات االقتصادية الوطنية وحدتها.

لكن هذا التقدم اصطدم بأزمتين تعاقبتا سريعًا. بالنسبة للبلدان 
النامية، اندلعت الحرب في أوكرانيا قبل أن تسنح لها فرصة الخروج 
من حالة الركود التي سببها فيروس »كورونا. ومن الواضح بالفعل 
أن األضرار االقتصادية ستكون شديدة وطويلة األمد على حد سواء. 
وأحدثت الحرب أكبر صدمة في أسعار السلع األولية منذ السبعينات. 
ومن المرجح أن تخصم نقطة مئوية كاملة من النمو العالمي في العام 

.2022
واإلنتاج،  للتجارة،  العالمية  األنماط  تغيير  إلى  الحرب  أدت  كما 
مرتفعة  األسعار  يبقي  قد  الذي  النحو  على  األولية  السلع  واستهالك 
من  والنفط  الفحم  شراء  عن  البلدان  من  الكثير  ويحجم  لسنوات. 
روسيا وتبحث عن بدائل في أماكن بعيدة. ويمكن لمستوردي الفحم 
الموردين  عن  التخلي  خالل  من  ذلك  تقويض  اآلخرين  الرئيسيين 
الحاليين والتحول إلى روسيا. وقد تكون النتيجة زيادة مسافات النقل 
مما يجعل التحول مكلفًا، نظراً الرتفاع تكلفة نقل الفحم. وقد بدأت 

عمليات تحول مماثلة في قطاعي النفط والغاز.
وستكون لهذه التطورات تداعيات وخيمة خاصة على أفقر بلدان 
العالم، إذ تلتهم أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة حصة أكبر من دخل 
األسر الفقيرة مقارنة باألسر األكثر ثراًء. ومعظم البلدان الفقيرة تستورد 
النفط، وبالتالي سيضغط ارتفاع أسعار الطاقة على الموازنات الحكومية 
التي استنزفتها بالفعل أزمة فيروس كورونا. في الوقت نفسه، يمكن 
أن يؤدي االرتفاع الكبير في أسعار األسمدة - وبعضها عند مستويات 
لم نشهدها منذ العام 2008 إلى تقليل استخدامها. والنتيجة: تقلص 

المحاصيل الزراعية ومزيد االنخفاض في توافر الغذاء.
اإلنتاج  أنماط  تغير  أن  األولية  السلع  أسعار  لصدمات  ويمكن 
سبيل  على   ،1973 العام  صدمة  فبعد  مفيدة.  بطرق  واالستهالك 
للسيارات  بالنسبة  الوقود  استخدام  ارتفعت متطلبات كفاءة  المثال، 
في الواليات المتحدة بشكل ملحوظ من 13 مياًل للغالون إلى 20 مياًل 
للغالون بحلول العام 1990. كما وضع المشرعون األميركيون لوائح 
تحظر استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء. وفي كلتا الحالتين، 
كان األثر هو الحد من الطلب على الطاقة مرتفعة األسعار مع اإلسهام 
في الوقت نفسه في بيئة أنظف. وبشكل عام، تصدت أغلب البلدان 
لصدمات النفط في سبعينات القرن العشرين من خالل إيجاد السبل 

الالزمة لخفض الطلب على النفط، أو تعزيز اإلنتاج، أو التحول إلى 
سلع الطاقة البديلة.

لكن تنفيذ مثل هذه الخيارات اليوم سوف يكون أكثر صعوبة. 
فأواًل: أصبحت الفرص المتاحة حاليًا أمام الحكومات للتحول إلى 
بدائل أرخص للطاقة أقل مما كانت عليه في السبعينات: فقد زادت 
األسعار بوجه عام، األمر الذي أثر على مختلف أنواع الوقود. وثانيًا: 
كان استهالك النفط كحصة 
المحلي  الناتج  إجمالي  من 
اإلنفاق  وإجمالي  العالمي 
كان  مما  أقل  االستهالكي 
عليه في السبعينيات وخاصة 
في البلدان المتقدمة. ونتيجة 
أن  المرجح  غير  من  لهذا 
يؤدي ارتفاع األسعار إلى كبح 

الطلب على الطاقة. ثالثًا: كانت 
اآلن  حتى  الحكومات  استجابة 
تتلخص في خفض الضرائب على 
الوقود أو دعم الوقود. وبصرف النظر عن فوائدها الموقتة، من المرجح 
أن تعمل مثل هذه السياسات على إطالة أمد األزمة من خالل زيادة 

الطلب على الطاقة.
ومن المرجح أيضًا أن يسفر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عن إلحاق 
الضرر بهدف إنمائي عالمي آخر بالغ األهمية، هو التحول إلى الطاقة 
النظيفة الضروري من أجل التصدي لتغير المناخ. وتعتزم بعض البلدان 
تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وخفض الوقود األحفوري كثيف الكربون 
مثل الغاز، لكن مثل هذه المشروعات تحتاج وقتًا طوياًل حتى تؤتي 

ثمارها.
لكن في الوقت ذاته، اختارت عدة بلدان زيادة إنتاج واستخدام أنواع 
الوقود األحفوري األرخص ثمنًا. فالصين، مثاًل، تعتزم زيادة إنتاج الفحم 

بمقدار 300 مليون طن، وهو ما يعادل 8 % من المستويات الحالية.
إن التغلب على أي أزمة عالمية يتطلب تعاونًا عالميًا، من ذلك النوع 
الذي ساد طيلة العقود الثالثة الماضية، الذي تستفيد منه بشكل أكبر 
البلدان األصغر واألكثر فقرًا. وربما تكون الحرب قد قلبت الكثير من 
يزال  ال  ولكن  عقب،  على  رأسًا  التعاون  هذا  لمثل  التقليدية  الحوافز 
بإمكان الحكومات في كل مكان تقليل الضرر الذي يلحق بالمواطنين 
األولى بالرعاية- وباالقتصاد العالمي. وهناك خمسة إجراءات من شأنها 

أن تساعد بشكل كبير:
أواًل: تشجيع استجابة قوية على جانب المعروض من الحبوب، وزيوت 
الطعام، واألسمدة من خالل إصالح سياسات زيادة اإلنتاجية، وترشيد 
اإلعانات الزراعية، وتسهيل التجارة. وتتمثل استجابة األسواق الرتفاع 
األسعار في زيادة العرض، وفي كثير من الحاالت يستغرق ذلك شهورًا 

وليس سنوات.
ثانيًا: تعزيز برامج شبكات األمان الموجهة مثل التحويالت النقدية، 
وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج األشغال العامة. ويمكن أن تقطع 
ارتفاع  آثار  من  الفقيرة  األسر  حماية  في  التدابير شوطًا طوياًل  هذه 
األسعار - وهي استخدام أفضل للموارد من الدعم. وفي حالة ضرورة 

استخدام الدعم، يجب التشديد على أنه سيكون محدوداً وموقتًا.
ثالثًا: مقاومة إغراء فرض قيود على استيراد وتصدير المواد الغذائية. 
فنحن ندرك جيدًا من واقع خبراتنا مع أزمات الغذاء السابقة أنها ال تزيد 

المشكلة إال سوءًا.
لتحسين  الدولي  التعاون  لتعزيز  سانحة  فرصة  كل  اغتنام  رابعًا: 

شفافية السوق وتنسيق االستجابة على صعيد السياسيات.
وأخيرًا: العمل على زيادة االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة 
والطاقة المتجددة، خاصة عزل المباني وحمايتها من عوامل الطقس 
أن  الممكن  ومن  على حد سواء.  والحرارة  البرد  من  الحماية  بهدف 
تساعد مثل هذه السياسات في تحقيق أهداف المناخ وخفض التكاليف 
التي تتحملها األسر. وسوف تعمل أيضًا على تحسين أمن الطاقة في 

األمد الطويل.
األزمات  من  سلسلة  تترك  لم  الماضيين،  العامين  مدى  وعلى 
المتداخلة للحكومات في مختلف أنحاء العالم مجااًل كبيراً للمناورة وال 
مجااًل للخطأ. وقد تحدد الخيارات التي يتخذها واضعو السياسات خالل 
العام المقبل المسار الذي سيسلكه العقد المقبل. وحري بهم أال يدخروا 
أي جهد لزيادة النمو االقتصادي في الداخل، والتصدي ألي إجراءات قد 

تضر باالقتصاد العالمي.

يجب التخلي عن فرض 
قيود على استيراد 

وتصدير المواد الغذائية

صدمة أسعار السلع األساسية
أندرميت جيل وأيهان كوسى *

رصدتها دراسة أميركية:

●  موظفون في مجمع مليتة الصناعي

 استقرار حكومي وجذب استثمارات 
أجنبية وصيانة البنية التحتية.. 

مطالب أساسية

يتميز  الغالب  ففي  المحلي.  النفط  إنتاج  طاقة 
)منخفض  الجودة  من  عالية  بدرجات  المورد  هذا 

الكبريت(.
مستكشفة،  غير  تزال  ال  ثرواتها  معظم  أن  غير 
دون  حالت  المستمرة  المدنية  واالضطرابات 
أنه  األميركية  الوزارة  وأكدت  ذلك،  حدوث 
نحو  الخام  النفط  من  ليبيا  إنتاج  بلوغ  بعد 
 2006 العامين  بين  يوميًا  برميل  مليون   1.7
العام  في  األهلية  الحرب  بعد  تراجع  و2010، 
ليتسبب  سياسية  انقسامات  من  تالها  وما   2011
االضطرابات  وعديد  اإلنتاج  في  حاد  انخفاض  في 

الصادرات. في 
القصوى  اإلنتاجية  الطاقة  أن  الدراسة  وتقدر 
في  برميل  مليون   1.3 هي  ليبيا  في  الخام  للنفط 
يكون  ما  غالبًا  اإلنتاج  أن  من  الرغم  على  اليوم، 
ليبيا  إنتاج  »لكن  القدرة.  هذه  من  بكثير  أقل 
 2011 العام  ما قبل  إلى متوسط  أن يعود  يمكن 
من  المختلفة  السياسية  الفصائل  تمكنت  إذا 
االستثمار  وجذب  للحكومة،  استقرار  إلى  التوصل 
وتخصيص  والتطوير،  التنقيب  لمشاريع  األجنبي 
النفطية  التحتية  البنية  لصيانة  كافية  عائدات 

البالد.« في  المتقادمة 

الليبي للنفط  أولى  وجهة  أوروبا 
للنفط  الدولية  األسواق  بأهم  يتعلق  وفيما 
الدول  في  يباع  معظمه  أن  إلى  أشارت  الليبي، 
واردات  شكلت   ،2020 العام  ففي  األوروبية 
الخام  النفط  صادرات  من   %  63 نحو  أوروبا 
الصادرات  معظم  وذهبت  الليبية.  والمكثفات 
آسيا،  ثم  وإسبانيا.  وألمانيا  إيطاليا  إلى 
 %  25 بنحو  يقدر  بما  الصين  إلى  ومعظمها 
تمثل  أوروبا  أن  ومع   .2020 العام  في  وذلك 
إال  الليبية،  النفط  صادرات  من  األكبر  الحصة 
لديها  النفط  تصدير  أسواق  تنوع  البالد  أن 
استالم  مع  الماضية  القليلة  السنوات  مدى  على 
إجمالي  من  أكبر  نصيبًا  األوسط  والشرق  آسيا 

لشحنات. ا
استيراد  أعادت  فقد  المتحدة،  الواليات  أما 
رفع  بعد   ،2004 العام  في  ليبيا  من  النفط 
القذافي.  معمر  نظام  على  المفروضة  العقوبات 
برميل  آالف   9 المتحدة  الواليات  واستوردت 
العام  في  ليبيا  من  الخام  النفط  من  اليوم  في 
استوردته  ما  من  فقط  بسيط  جزء  أي   ،2020
النفط  من  اليوم  في  برميل  ألف   63 بـ  2019 في 
90 ألف برميل  إلى  الواردات مجددًا  الخام لترتفع 

ليبيا تملك 53 تريليون قدم 
مكعبة من احتياطي الغاز.. وهي 

الخامسة أفريقياً

3 شروط تجعل ليبيا 
بديال مناسبًا لتوفير

الغاز الروسي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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لشؤون  الدولي  البنك  مجموعة  رئيس  نائب  ـ  جيل  أندرميت   *
المنصف  النمو 

المالية للشؤون  الدولي  البنك  رئيس  نائب  ـ  كوسى   أيهان   *

ً
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أبدى القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا، يوانيس ستاماتيكوس، 
عدة  خالل  من  البلدين  بين  العالقات  توطيد  في  للبدء  بالده  استعداد 
تأشيرات  إصدار  في  البدء  إلى  مشيرًا  اآلجال،  أقرب  في  ستتخذ  إجراءات 
مع  الشراكة  أثينا  واعتزام  الليبيين،  للمواطنين  واألوروبية  المحلية  الدخول 

الزراعة والعالج. ليبيا في مجال 
النواب،  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  رئيس  نائب  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
اليونانية بمكتبه في مدينة بنغازي. السفارة  القائم بأعمال  القطراني،  علي 
من  خاص  باهتمام  ستحظى  ليبيا  أن  السفارة  بأعمال  القائم  وأكد 
التنمية  في  ستسهم  اليونانية  الشركات  أن  إلى  منوهًا  اليونانية،  السلطات 
وإعادة اإلعمار، كما سيكون هناك تعاون في مجاالت أخرى كالمجال الطبي 
من حيث التدريب، والعالج والمجال الزراعي الذي جرى بحثه مع وزير الزراعة 

باشاغا. بحكومة  الحيوانية  والثروة 

شركات يونانية تعتزم العمل في ليبيا
حكومة الدبيبة تتجه إلسناد بناء مطارات وموانئ لتركيا

السعر بالدوالرنوع الخام

113.85برنت

115.25غرب تكساس

108.40دبي

113.07سلة أوبك

111.93خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     5/18/ 2022

مجلس »حوض النفط«: ال عودة 
لإلنتاج قبل تحقيق املطالب

روسيا تستحوذ على مصانع 
»رينو« الفرنسية

تضاعف أصول املصارف 
الليبية بني 2015 و2020

نمت أصول المصارف التجارية بشكل متزايد، وتضاعفت قيمتها 
خالل خمس سنوات في الفترة من 2015 إلى 2020، لتسجل 126 
ملياراً و107 ماليين دينار، مقابل 65 ملياراً و352 مليون دينار، حسب 

التقرير السنوي االستثنائي لمصرف ليبيا المركزي
إلى تحقيق معدالت نمو في السنوات بين 2015  التقرير  وأشار 
و2018 بنحو 38 %، و58 %، و78 %، و79 % على التوالي. لكنه نوه إلى 
أن قيمة المحفظة االئتمانية للمصارف بدأت منذ العام 2015 تأخذ 
منحى تنازليًا، لتسجل في العام 2020 ما قيمته 16 ملياراً و996 مليون 

دينار، مقابل 20 ملياراً و212 مليون دينار.
عدم  إلى   2015 العام  منذ  االئتمانية  المحفظة  تدني  ويعود 
االستقرار األمني واالنقسام المؤسسي، ما أدى إلى أن عديد المصارف 
نتيجة وقوعها في مناطق  العمالء  أمام  أبوابها بشكل كلي  أقفلت 
تشهد اشتباكات مسلحة، من بينها بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية 
من الناحية السكانية، وفق التقرير، الذي قال إن تردي الحالة األمنية 
لثقافة  العمالء  ولجوء  المصرفي  بالقطاع  الثقة  إضعاف  في  أسهم 

االكتناز البيتي بداًل عن االدخار المصرفي.
ونوه إلى أن القطاع المصرفي عانى حالة عدم استقرار نتيجة عوامل 
أخرى منها االنقسام المؤسسي والعامل التشريعي، إذ جرى سن تشريع 
خالل العام 2013 منع بموجبه التعامل بالفوائد المدينة والدائنة دون 
تهيئة القطاع المصرفي لمثل هذا التحول الجذري في طبيعة نشاطه.

أكد المجلس األعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، الذي 
يضم واحات )زلة، مرادة، أوجلة، جالو، إجخرة، تازربو(، استمرار غلق 
الحقول النفطية الواقعة في نطاق المجلس، بسبب عدم وضوح اآللية 

التي تكفل حقوق المواطن من عائدات اإلنتاج.
وقال المجلس في بيان، اإلثنين، إن »قرار اإلغالق مطلب المواطن 
المغبون المحروم من حقوقه المشروعة من هذه الثروة التي حبا بها 
النفطية لن تعود  على أن »الحقول  المجلس«، مشدداً  اهلل مناطق 
المصلحة  صاحب  الليبي  المواطن  مطالب  تحقيق  بعد  إال  لإلنتاج 

الحقيقية في هذه الثروة في ظل حكومة شرعية تضمن ذلك«.
والسبت، أكد بيان صادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين »وضع ضمانات 
العدالة  يحقق  وبما  الدخل،  هذا  من  الليبيين  كل  الستفادة  وآلية 

والمساواة للجميع«.
وأضاف مجلس النواب أن قرار التجميد يأتي »حفاظًا على مصلحة 
الليبيين، ولضمان االستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، 

مما يتطلب االستمرار في ضخ النفط«.
بـ»قبائل  نفسها  وصفت  مجموعة  أعلنت  الماضي،  واألسبوع 
إغالق  استمرار  النفطي«،  الهالل  منطقة  وأعيان  وسكان  ونشطاء 
الموانئ والحقول النفطية. وذلك بعد أيام من إعالن رئيس الحكومة 
المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إعادة فتح الحقول والموانئ 

النفطية، بعد »جهود مجلس النواب والحكومة الليبية«.

●  حقل جالو النفطي

●  مقر رينو في موسكو

رسم مصرف ليبيا المركزي سيناريوهين لتوحيد سعر صرف 
الدينار في المستقبل، وقال إن أي رفع لقيمة العملة المحلية 
التنفيذية  السلطتين  بين  التنسيق  ضرورة  على  يعتمد 

والنقدية، بشأن الفروقات الناجمة عن ذلك.
حديثًا،  الصادر  االستثنائي  تقريره  في  المصرف  وأورد 
سيناريوهين اثنين بهذا الخصوص؛ األول ينص على أنه 
في حالة الرغبة في رفع قيمة الدينار مستقباًل بأكثر من 
0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة، يجب على الحكومة 
فقط  التنموي  الشق  لتمويل  الفروقات  تلك  تخصيص 
العام  الدين  خفض  في  استثماره  أو  العامة  بالميزانية 

المحلي.
والسيناريو الثاني، أنه في حالة الرغبة في الحفاظ على 
سحب  حقوق  وحدة   0.1555 عند  الجديد  الصرف  سعر 
تلك  بعض  تخصيص  الحكومة  على  فيتعين  خاصة، 
الفروقات لرفع مصروفات الشق التسييري بالميزانية العامة، 
بناء على استراتيجية حكومية مدروسة تهدف من خاللها 
إلى إجراء تحسينات هيكلية لمستوى أداء الميزانية العامة، 

خصوصًا التسييري منها.

صعوبات اقتصادية
التقرير  قال  »المركزي«،  واجهت  التي  الصعوبات  ومن 
إن منها عدم استقرار عوائد الصادرات النفطية، وبالتالي 
العام  منذ  األجنبية  العمالت  من  السنوي  التدفق  تأثر 
2014، ما اضطر معه المصرف إلى استخدام احتياطاته 
احتياجات  بين  توازن  إلحداث  األجنبية  العمالت  من 

الطلب المتزايدة على العمالت األجنبية.
إلى وضع قيود على استخدامات  المصرف  كما اضطر 
العمالت األجنبية، األمر الذي أدى إلى تشكيل فجوة سعرية 
الموازية،  السوق  في  وسعره  الرسمي  الصرف  سعر  بين 
زادت بدورها من اإلقبال على تلك العمالت من جميع فئات 
المجتمع )مواطنون، رجال أعمال، حكومة( بهدف التربح من 

فروقات األسعار.
وأشار التقرير إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني السابقة رقم 1300 لسنة 2018 وتعديالته بشأن 
النقد األجنبي بنسبة 163 %،  فرض رسوم على مبيعات 
وبالتالي تنوعت أسعار الصرف خالل الربع األخير من العام 
2018 . باإلضافة إلى وجود سعر صرف ثالث للدوالر في 
 8.85 إلى   2017 العام  في  وصل  الذي  الموازية  السوق 
دينار، ثم قفز إلى 12.29 دينار، قبل قرار المجلس الرئاسي.
وشدد المصرف على أنه لم يستطع االستمرار في النهج 
نفسه، لمخالفة القرار تعهدات ليبيا في ميثاق صندوق النقد 
الدولي، »وبالتالي أصبح من الضرورة الملحة العمل على 
توحيد سعر الصرف لتوفير حد أدنى مالئم للعيش الكريم 
للمواطن، وفي الوقت نفسه مواجهة عملية الطلب على 
ومستوى  الدولة،  إمكانات  حدود  في  األجنبية،  العمالت 

احتياطاتها المتدنية«.

ضوابط القروض
إلى ذلك، أعلن المصرف عددًا من اإلجراءات والضوابط 
)قروض  ذاتية  تمويالت  على  األفراد  لحصول  الجديدة 

سقف  تحديد  تشمل  التي  المصارف،  من  شخصية( 
التمويل عند 120 ألف دينار شامل هامش الربح.

والحظ المصرف المركزي، وفق تعميم إلى المديرين 
التي  التمويل  عمليات  أغلب  أن  بالمصارف،  العموم 
بحاجات  تفي  ال  المرابحة  بصيغة  المصارف  تجريها 
للزبائن  خيارات  تطرح  لم  لكونها  المعيشية،  الناس 
األخرى،  واألسرية  الشخصية  متطلباتهم  على  للحصول 
وغيرها،  البيوت  وصيانة  والزواج  والدراسة  العالج  مثل 
غير  السلعة  لشراء  مضطرين  منهم  العديد  جعل  مما 
المرغوب بها، وليسوا في حاجة لها، وبيعها بخسارة من 

أجل التورق لسد حاجياتهم المعيشية األخرى.
وتضمنت اإلجراءات تحديد أعلى سقف لتمويل األفراد 
120 ألف دينار شاملة هامش الربح، وهو التمويل  عند 
تمويل  يليه  السيارات(،  شراء  )تمويل  الركوب  بغرض 

خدمات المنافع بـ60 ألف دينار، ومثلها مواد البناء.
أما تمويل الكهرومنزلية بـ30 ألف دينار ومثله تمويل 
األثاث، على أن يحدد المصرف صيغة التمويل المناسبة 
تشمل  المنافع  خدمات  أن  إلى  مشيرًا  الزبون،  لطلب 

والحج  األفراح  وصاالت  البيوت  وصيانة  والتعليم  العالج 
والعمرة وتذاكر السفر، وغيرها.

حق المستهلك
التمويل  صيغ  تفعيل  على  أيضًا  اإلجراءات  ونصت 
سواء  الزبون  حاجة  مع  تتوافق  التي  لألفراد،  المختلفة 
يكون  منفعة، حيث  أو  أو خدمة  أو سلعة  مركوبًا  كانت 
الخيار للزبون في طلب التمويل الذي يرغب فيه )مرابحة، 
بيع تقسيط، مساومة، مشاركة، إيجارة، وغيرها(، وعدم 
حصر المصارف العرض في سلعة أو خدمة واحدة فقط.

فترة  تحديد  صالحية  للمصارف  اإلجراءات  وأتاحت 
لسلعة  سنوات   8 تتجاوز  أال  على  التمويل،  قيمة  سداد 
السلع والخدمات، ويحتسب  لباقي  المركوب و6 سنوات 
ومراعاة  للعميل،  الصافي  الدخل  من  الشهري  القسط 
المصرف  تجاه  الزبون  على  القائمة  االلتزامات  كافة 

وغيره من المصارف العامة.
تقديم  التمويل،  طالب  على  اإلجراءات  واشترطت 
أما  العام،  ضامن واحد كحد أدنى يكون معينًا بالقطاع 

العقود  بنظام  العاملة  الجهات  من  المقدمة  الشهادت 
المصنفة فليتزم طالب التمويل بتقديم ضامنين، يكون 

أحدهما معينًا في القطاع العام واآلخر بعقد مصنف.
الحرة  األعمال  أصحاب  حصول  المصرف  وأتاح 
السياسة  حسب  ضمانات  تقديم  بشرط  تمويل،  على 
تطوير  ضرورة  على  مشددًا  للمصرف،  التمويلية 
المصارف آليات الضمان، التي يمكن أن تشمل التأمين 

التكافلي.

حماية العمالء
حماية  »دليل  المصارف  نشر  على  المصرف  وشدد 
المعتمدة  للمصرف  التمويلية  السياسة  وفق  العمالء« 
غايته  أجل  المحددة في  والعموالت  التمويالت  وضوابط 
30 يونيو المقبل. كما ألزم المصارف بتخصيص ما ال يقل 
عن 20 % من قيمة المحفظة التمويلية السنوية للمصرف 
لتمويل األفراد، على أن يكون لكافة السلع والخدمات ذات 

االستخدام الشخصي واألسري والمنزلي.
وهيئة  المختصة  اإلدارات  موافقة  اشترط  كذلك، 
الرقابة الشرعية على نوعية وأصناف أي سلعة أخرى خالف 
األدوية  مثل  الزبون  يطلبها  أن  يمكن  التي  المحددة، 
ولمنح  وغيرها.  الرياضية  والمعدات  الطبيعة  والمعدات 
التمويل لألفراد، يجب أن يتم إدراج بيانات طالب التمويل 
ضمن منظومة »المركز الليبي للمعلومات االئتمانية«، على 
أن يكون الرقم الوطني معرفًا رئيسيًا لألفراد عند التمويل.

قال وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية 
شراكة  لعقد  تتطلع  ليبيا  إن  الحويج،  محمد  الموقتة 
طويلة مع تركيا في تنفيذ مشاريع اإلعمار، ومنها بناء 
مطارات وموانئ وكذلك تطوير البنية التحتية وتهيئة 

بيئة العمل في قطاع االستثمار.
وأوضح الحويج في كلمته أن الشراكة مع تركيا ستتم 
مشاريع  وتنفيذ  والموانئ  المطارات  بناء  خالل  من 
والنظيفة  المتجددة  الطاقات  بمجاالت  استثمارية 
االقتصاد  وتنويع  لدعم  الصناعات  وتوطن  والزراعة 

الوطني.
التي تضم  افتتاح فرع جمعية »موصياد«  واعتبر أن 
شركة  ألف  و60  تركي  أعمال  رجل  آالف   10 من  أكثر 
والتشبيك  التجاري  التعاون  تعزيز  في  تسهم  »خطوة 

بين رجال األعمال في البلدين«.
ليبيا كنعان  لدى  تركيا  االفتتاح بحضر سفير  وجرى 
يلماز، وعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الحليفي، 
والمعادن  الصناعة  ووزير  المحاسبة  ديوان  ورئيس 

ورئيس جمعية »الموصياد«.

على  استحوذت  التي  »رينو«،  الفرنسية  السيارات  شركة  أعلنت 
عالمة »الدا«، أنها ستبيع أصولها في روسيا إلى الدولة الروسية، في 

أول عملية تأميم ضخمة منذ هجوم موسكو على أوكرانيا.
 )%  67.69( األكبر  حصتها  باعت  إنها  بيان،  في  »رينو«،  وقالت 
في مجموعة »أوتوفاز«، الرئيسية في صناعة السيارات الروسية إلى 
جانب عالمة »الدا«، إلى المعهد الروسي للبحوث وتطوير السيارات 

والمحركات، وفق وكالة »فرانس برس«.
الروسي، دنيس مانتوروف،  التجارة  أشار وزير  أبريل،  وفي نهاية 
إلى أن الصفقة ستتم لقاء »روبل رمزي«، في حين لم تؤكد »رينو« 
حتى اإلثنين الماضي هذا األمر. وقالت الوزارة الروسية أنه »تم توقيع 
اتفاقات لنقل أصول روسية من مجموعة رينو إلى روسيا االتحادية 

وحكومة موسكو«.
كما تخلت شركة السيارات الفرنسية عن عمليات العالمة التجارية 
ومنها  موسكو،  مدينة  بلدية  إلى  روسيا  في  بها  الخاصة  »رينو« 

مصنعها في العاصمة الذي يقوم بإنتاج »رينو« و»نيسان«.
سوبيانين،  سيرغي  الروسية،  العاصمة  بلدية  رئيس  وأعلن 
السوفياتية  التجارية  العالمة  إطالق  فيه  سيعيد  المصنع  أن 
»موسكوفيتش« التي بُدء بإنتاج سياراتها في العام 1946 وكانت 
معروفة ببساطتها. وقال في بيان: »ال يمكننا القبول بفقدان آالف 
العمال لوظائفهم« مؤكداً أنه سيتم االحتفاظ »بمعظم اليد العاملة 

في المصنع، والمتعاونين معه«.
الرئيسي  الشريك  »كاماز«  الروسي  الشاحنات  مصنع  وسيكون 

لمصنع موسكو، حيث من المقرر إنتاج السيارات الكهربائية.

القاهرة- الوسط

سيناريوهان لتوحيد سعر صرف الدينار
مصرف ليبيا المركزي:

6 سنوات حد أقصى للحصول 
على قروض شراء السلع

عدم استقرار عوائد الصادرات النفطية أثر على 
تدفق العمالت األجنبية منذ العام 2014

●  مقر مصرف ليبيا المركزي.

السعودية: إنتاج 13 
مليون برميل نفط 

يوميا بحلول 2027
بالده  تكون  أن  السعودي  الطاقة  وزير  توقع 
النفط  إلنتاج  اليومية  قدرتها  زيادة  على  قادرة 
مليون   13 لتتخطى  برميل  مليون  من  بأكثر 

.2027 العام  برميل يوميا مطلع 
سلمان  بن  عبدالعزيز  السعودي  الوزير  وأفاد 
أّن  باإلنجليزية  المنامة  في  للطاقة  مؤتمرا 
 13.4 إلى   13.2 األرجح  على  سيبلغ  اإلنتاج 
نهاية  في  سيكون  ذلك  لكن  يوميا(  )برميل 

2026 أو بداية 2027.
المستوى  هذا  على  ستحافظ  بالده  أّن  وتابع 
من اإلنتاج إذا سمح السوق بذلك، حسب وكالة 

»فرانس برس«.
العمالقة  السعودية  أرامكو  شركة  وكانت 
في  أعلنت  المملكة  اقتصاد  تاج  درة  تعد  التي 
وزارة  من  توجيهات  تلقت  أنها   2020 مارس 
 13 إلى   12 من  يوميا  اإلنتاج  لزيادة  الطاقة 
مليون برميل يوميا، دون أن تقدم جدوال زمنيا 

ذلك. لتنفيذ 
غداة  السعودي  الوزير  تصريحات  وتأتي 
 %  82 بنسبة  زيادة  حققت  أنها  أرامكو  إعالن 
مقارنة   ،2022 من  األول  الربع  في  أرباحها  في 
ارتفاع  بفضل  الماضي  العام  من  ذاتها  بالفترة 

أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا.
إطاحة  على  الشركة  النتائج  هذه  وساعدت 
آبل  العمالقة  األميركية  التكنولوجيا  مجموعة 

السوقية. القيمة  العالم في  كأغلى شركة في 
السارة  لألخبار  استمرارا  األمر  ويشّكل 
للسعودية التي أعلنت في مايو أنها حققت نموا 
بالفترة  مقارنة  األول  الربع  في   9.6% بنسبة 
بفضل  عقد  منذ  األسرع  هو   ،2021 من  نفسها 

النفط. عائدات قطاع 

ال تصدير بعد 31 مايو..

الهند تربك أسواق القمح دوليًا بعد قرار الحظر

توقفت شحنات تبلغ مئات آالف األطنان 
من القمح في ميناء هندي رئيسي، الثالثاء 
الماضي، بعد القرار الذي أعلنته نيودلهي 
الغذائية،  السلعة  هذه  تصدير  بحظر 
أمنها  ولضمان  التضخم  ارتفاع  بسبب 

الغذائي.
للقمح  منتج  أكبر  ثاني  الهند،  وأمرت 
إبرام  بعدم  السبت،  التجار،  العالم،  في 
بموافقة  إال  جديدة  تصدير  صفقات 

مسبقة. حكومية 
الفوضى  المفاجئ  اإلعالن  وأثار 
والية  في  ترست  ديندايال  ميناء  في 
 4 نحو  كانت  حيث  )غرب(،  غوجارات 
عالقة  بالقمح  محملة  شاحنة  آالف 
سفن  أربع  انتظرت  فيما  الثالثاء،  يوم 
أمر  القمح  من  طن  ألف   80 بنحو  محملة 
برس«. »فرانس  وكالة  حسب  المغادرة، 
 13 قبل  وصلت  التي  للشحنات  ويمكن 
الهندية حظر  الحكومة  إعالن  تاريخ  مايو، 
التصدير، أن تغادر على متن سفن متجهة 
الجنوبية  وكوريا  مصر  مثل  دول  إلى 
أعلن  ما  على  سابقة،  اتفاقات  بموجب 

الموانئ. مسؤولو 
أوم  الميناء،  باسم  الناطق  وأوضح 
المحملة  الشاحنات  أن  دادالني،  براكاش 
بالقمح التي وصلت إلى الميناء بعد 13 مايو 

ستضطر إلى المغادرة ومعها البضائع.
غانديهام  في  التجارة  غرفة  وقدرت 
القادم  القمح  من  طن  ألف   400 نحو  أن 
براديش  وماديا  وهرايانا  البنجاب  من 
في  موجودة  األخرى  المنتجة  والواليات 

القريبة. والمواقع  الميناء 
في  التجارة  غرفة  رئيس  وقال 

 500 بين  ما  إن  كانغاد،  تيجا  غانديهام، 
كاندال  ميناء  من  بالقرب  مستودع  و700 
للتصدير،  المخصص  بالقمح  مليئة 
تبلغ  لم  الحكومة  ألن  أسفه  عن  معربًا 
القرار  أعلنت  ذلك  عن  وبداًل  مسبقًا 

فجأة.

غامض مصير 
أن  الفرنسية  للوكالة  كانغاد  وأضاف 
الفوضى  من  حالة  خلق  إلى  أدى  ذلك 
والتجار  الشاحنات  سائقو  يجهل  »حيث 
سلعة  القمح  أن  كما  بضائعهم...  مصير 
قابلة للتلف، وال يمكن أن يبقى في العراء 

طويلة«. لفترة 
مجموعة  في  الزراعة  وزراء  وانتقد 
الفور قرار الهند، محذرين من  السبع على 

الحبوب. إمدادات  تفاقم مشكلة 
الهند  كانت  الماضي،  السبت  وحتى 
مستعدة لمساعدة األسواق العالمية في حال 
الحرب  اإلمدادات بسبب  في  حدوث مشاكل 
من   %  12 تؤمن  كانت  التي  أوكرانيا  في 
صادرات القمح في العالم، لكنها تراجعت عن 
ذلك االستعداد. وقالت إن الحظر يهدف إلى 
البالغ  الهند  لسكان  الغذائي  األمن  ضمان 

عددهم 1.4 مليار نسمة.
في  شديدة  حر  موجة  الهند  وشهدت 
في  خاللها  الحرارة  درجة  بلغت  مارس، 
أضر  مما  مئوية،  درجة   45 األحيان  بعض 

بالمناطق المنتجة للقمح في شمال البالد.
هذا  اإلنتاج  ينخفض  أن  المتوقع  ومن 
 109 مع  بالمقارنة   %  5 بنسبة  العام 
ماليين طن تم حصادها في العام 2021. 
الرئيسية،  الغذائية  السلعة  سعر  وارتفع 
بلغ  قياسي  مستوى  إلى  الماضي،  اإلثنين 
افتتاح  مع  للطن  دوالرًا(   453( يورو   435

األوروبية. السوق 

●  مزارع هندي في أحد حقول القمح

نيودلهي - وكاالت
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»املبكبكة«
صالح الحاراتي

عاماًل  مجتمع  أي  في  المحلي  الطعام  يعد 
فالنشاط  هــويــتــه..  مكونات  مــن  مهمًا 
من  يحدد  وهو  ــه،  األوج متعدد  اإلنساني 
التعبير  ويتم  حياتهم..  يعيشون  وكيف  هم 
من  العديد  بواسطة  الثقافية  الهوية  عن 
الدينية،  كالطقوس  اليومية،  الممارسات 
والفن  والعمارة  والطعام  والمالبس  واللغة، 

واألدب والموسيقى.
لذاكرة  حامال  بوصفه  التقليدي  والطعام 
لــلــدراســات  جــيــدة  ــادة  مـ ــر  ــوّف ي جماعية 
فالطعام  واألنثروبولوجية،  االجتماعية 
رئيسي  مصدر  مجرد  من  أكثر  هو  ما  يمثل 
اإلنسان،  لحياة  الالزمة  الغذائية  للعناصر 
أساسي  عنصر  هو  التقليدي  الطعام  بل 
لشعورنا  مهمة  وركيزة  ثقافتنا  عناصر  من 
صيغة  أنــهــا  على  تــعــرف  الــتــي  بالهوية 
تتشكل  بالديناميكية،  تتسم  اجتماعية 
وبيئة  اجتماعية،  ألطر  وفقًا  تشكيلها  ويعاد 
ضمنها،  المعاشة  الخبرات  تعكس  محددة 
الثقافية،  الفردية،  التأثيرات  على  وتحتوي 
التي  واالقتصادية  االجتماعية  التاريخية، 
الغذائية،  الناس  خيارات  النهاية  في  تشكل 
تقدم  األخرى،  الثقافية  الممارسات  وكحال 
تقديمنا  كيفية  عن  صــورة  الخيارات  هذه 
هذا  في  لآلخرين  عنها  وتعبيرنا  لذواتنا 
اإلنسان  بين  معّقدة  والعالقة  العالم. 
الطعام  خاللها  يتحوّل  حيث  يأكله  ومــا 
في  مؤسس  عنصر  إلى  إشباع  غريزة  من 
عاداته  وتشكيل  نفسه  اإلنــســان  تكوين 
الوحيد  المخلوق  هو  فاإلنسان  وتقاليده، 
صورته  في  يجده  ما  بأكل  يكتفِ  لم  الذي 

طرق  وإبداع  البتكار  لجأ  وإنما  فقط..  الخام 
الطرق  تعددت  وكلما  لطهيه،  متعددة 
والوصفات، زادت مهاراته الحرفية وأظن أنه 
من األهمية بمكان لو استطاع خلق مقاربة 
تكون  حتى  الحياة  في  اإليجابية  القيم  مع 
المتعة العقلية متوافقة مع اإلشباع الغريزي 

من أجل البقاء.
»المبكبكة«  طبق  نموذج  على  وبناء 
كانت هذه المحاولة إلى فهم ثنائية الطعام 
األدوار  وتبادل  التداخل  أوجه  أي  والهوية، 

بين ما هو طبيعي
وما هو ثقافي.

لها  الدلع  واسم  ليبية  أكلة  »المبكبكة« 
أهل  بعض  عنها  ويقول  هو»البكبوكي«.. 
»ديمقراطية«  أكلة  أنها  الظرفاء  السياسة 
واآلليات  القيم  معظم  بها  تتمثل  حيث 
التعددية،  قيمة  ومنها  الديمقراطية 
المكرونة  نــوع  حسب  تختلف  فمكوناتها 
إلى  »اإلسباغيتي  من  والمتاح  المستعمل 
أخرى  ناحية  ومن  إلــخ«  البينا...  أو  الخرز 

وبنظرة عميقة إلى تعدد طرق تحضيرها..
المحتويات  في  كبيرًا  تنوعًا  بها  أن  نجد 
تكون  أن  يمكن  فمثال  الــمــصــاحــبــة.. 
بـ»القديد،« أو بلحم الخروف أو صغير الجمل 
»السي  أو  السمك  أو  األرانــب  أو  الدجاج  أو 
فوود« ..الخ ، مع إمكانية كبيرة ومساحة من 
البطاطس  الحرية لكي تضيف لها شيئًا من 

أو الجزر أو الفول أو الحمص ..
إلى  تــدعــو  الديمقراطية  كــانــت  وإذا 
فى  المجتمع  أطياف  من  واسعة  مشاركة 
مالحظة  إلى  يدعونا  ذلك  فإن  العام  الشأن 

المعلوم  من  إذ  المبكبكة؛  مع  األمــر  هذا 
عندما  يكون  المبكبكة  بأكل  االستمتاع  أن 
فــردي،  بشكل  وليس  جماعة  فــي  تؤكل 
والتعايش  ــر  اآلخ قبول  قيمة  تبدو  وهنا 

والمشاركة.
حول  وتساؤل  شعور  ينتابني  ما  كثيرًا 
كيف لم يتأثر الليبيون بما تحمله المبكبكة 
ذكرناه  الذي  فالتنوع  ديمقراطية،  قيم  من 
السياسي..  المشهد  في  يحدث  ما  يشابه 
أنماط  وكــل  التوجهات  جميع  نــرى  حيث 
النزيه  من  ابــتــداء  البشرية  الشخصيات 
والسفاتيل  و)البالعيط  ــص(  ن و)الــنــص 
من  ودرجات  ومشتقات  والمردف(  والزوفرية 

كل ما سبق.
في  بديهي  أمر  والتعددية  التنوع  وهذا 
الحياة بشكل عام، واألحادية المنغلقة سبب 
فاعتبروا  ومملة..  قاسية  الحياة  لجعل  مهم 

يا أولي األلباب.
التي  السريعة  والتأثيرات  التغيرات  إن 
وجعلت  مكان  كل  طالت  العولمة  أحدثتها 
العالم قرية كونية صغيرة. وبما أن العولمة 
أمــوال  ورؤوس  ــواد  م تجارة  فقط  ليست 
تمثل  فإنها  وأذواق،  أفكار  تجارة  أيضًا  وإنما 
ألنها  المحلية  للثقافات  األساسي  التهديد 
موحدة«.. كونية  »ثقافة  خلق  على  تعمل 

السياسي  المستوى  على  اقبلها  الــتــى 
»اقتصاد  واالقــتــصــادي  »الديمقراطية« 
أتفق معها في  المفتوحة« ولكني ال  السوق 

محو الهوية الغذائية لمجتمعنا.
الحارة  بـ»المبكبكة  مَرْحَى  وختامًا.. 

الجارية« فى كل وقت وحين.

كثيرًا ما ينتابني 
شعور وتساؤل 

حول كيف لم يتأثر 
الليبيون بما تحمله 

املبكبكة من 
قيم ديمقراطية، 

فالتنوع الذي ذكرناه 
يشابه ما يحدث في 

املشهد السياسي
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مأساة النيهوم )4(

)من زمان
شربت حسرة ذاك الصوت

حبات الرمال
مزجته في حناياها.. فأراه

بدويا خطت الصحراء.. الجدوى خطاه(
تيسير سبول

.. وهناك أيضا شاهد األلمان واقترب منهم لكنه ظل في منطقة الوسط يراقب 
من بعيد رغم االقتراب ويتابع ويحلل. تقوده نفس حائرة مضطرمة بالنار تبحث 
نقطة  يحدد  أن  يريد  الوقت  ذلك  التجربة  عن  يفصح  كما  كان  ما.  شيء  عن 
نتيجة  فشل  النيهوم  لكن  والمفاجئة.  الدهشة  عبر  االلتقاء  ونقطة  الوقوف 
مباشرة  الحشيش  البداية. من سوق  منذ  أللمانيا  أحدثها وصوله  التي  للصدمة 
موسم  في  بالغدران  المليئة  واألزقة  والسباخ  العتيقة  المقاهي  حيث  بنغازي  في 
المطر وذكريات الفقي واألصدقاء.. إلى ميونخ ومعهد جوته حيث الضجيج الذي 
ال يهدأ وصخب الموسيقى وصراع األحزاب وصفير القطارات وجيل ما بعد الحرب 
والعواصم  المدن  من  الخلفية  الشوارع  في  الحقيقية  األخرى  أوروبا  أوروبا..  في 
وسط  يوم  كل  إنسانيته  فيها  تسحق  مفجعا..  موتا  اإلنسان  فيها  يموت  التي 
أن هناك  له. البد  مرعبة ومخيفة  كانت  لماذا  المرعبة  ألمانيا  الشاهقة.  المباني 
سرا عميقا لم ينطق به تلك اللحظات إال من خالل العودة بالذكريات إلى بنغازي. 
بسيطا  المجتمع  كان  حيث  بنغازي  إلى  خطوتين  به  تعود  هناك  خطوة  كل 

ومتآلفا. مجتمع كله أخوة في مقابل )المجتمع الصلد والقاسي في ألمانيا(.
مدينته  من  ليسوا  الليبيين  من  بعضا  التقى  أن  الظروف  هذه  وسط  وحدث 
صار  الجامعة.  غير  جهة  من  موفدين  تخصصه  غير  في  هناك  يدرسون  بنغازي 
مثلما  الغربة  في  واأللفة  باألنس  معهم  يشعر  أن  يود  كان  هناك.  باردا  التعارف 
مجرد  يرونه  كانوا  عرفوها.  التي  موهبته  يقدروا  لم  لكنهم  ليبيا.  في  الحال  هو 
المعرفة  إلى  يفتقر  بدوي  مثل  الشيء  موهبة.  يحمل  ال  فقط  بنغازي(  من  )وليد 
بينه  الليبي  التصادم  يحصل  أن  الطبيعي  من  وكان  األجواء.  تلك  في  والخبرة 
أولي  من  الغربة  إلى  إضافة  أخرى  صدمة  البعيد.  الوطن  خارج  هناك  وبينهم 
آالف  بعد  على  هناك  وأين  الشاكي..  السالح  من  أشد مضاضة  وظلمهم  القربى 
األميال عند األلمان الذين ال يحسون بمرارته. السخرية والتعامل السخيف تجاوز 
الحد. حاول ابتالع الطعم عدة مرات. لكن الزمالء من أولئك الليبيين استهوتهم 
هنا  يعد  لم  المواجهة.  وكانت  اللعب  وينهي  الموقف  يحسم  أن  اضطر  اللعبة. 
له  نتيجة لمضايقتهم  الكلب جميعا  بأوالد  كانوا ثالثة. وصفهم  للصمت معنى. 
وظل  شاءوا.  كيفما  يقودونه  ظلوا  بدقة.  الحساب  لهم  قدم  األول.  الشهر  منذ 
وظلوا  هناك.  من  القادمة  رسائله  إحدى  في  يقول  كما  ووحيدا  وضائعا  حزينا 
فوق ظهري  يركب  أن  فكر  أحدهم  أن  قال  لها.  حد  ال  بدناءة  الموقف  يستغلون 
لكي أعبر به الشارع ولم يفطن لشيء. أخذ األمور بحسن نية. كان يلتصق بهم 
اعتقدوا  األخرى.  الناحية  من  ينظرون  هم  وكانوا  فيهم  بالده  يرى  أن  ويحاول 
األوامر  إليه  ويصدرون  قاتل  بشكل  عليه  ويتعالون  بائسة(  )نعجة  مجرد  أنه 
ويسخرون منه إذا حدثهم عن بالده وأحزانه. واستمر األمر أكثر من شهر وذات 
يوم أخطأ أحدهم التوقيت ألن النيهوم استعاد نفسه كاملة بعد أيام الحزن. قام 
واعتبرها  األلمان  من  كثير  وأمام  الجبناء  زمالئه  أمام  وحده  بحذائه  وضربه  له 
له  الشخص يصنع  رأى هذا  يتمالك نفسه ولم يهدأ حتى  لنا جميعا. لم  فضيحة 
ولم  قوله  حد  على  تماما  مقامهم  وعرفوا  الشاي 
للرقص  يذهبون  إنهم  مضايقة.  أية  هناك  تعد 
ويعتبرونه  بائسة  بطريقة  آخر  شيء  أي  من  أكثر 
مجرد وليد وظل النيهوم يتقدم باطراد وسبقهم 
بأنه  وأكد  جيدا.  وموهبته  مكانته  وعرفوا  جميعا 
)الشئ  ذلك  ضرب  عندما  كامل  حق  على  كان 

المنتن(.
في  الـــذي صــدمــه  األول  الــمــوقــف  هــو  ــذا  ه
الحقيقي.  الفنان  وكبرياء  حساسية  إنها  ألمانيا. 
أخرى  لمواقف  ألمانيا  في  الدراسة  تعثرت  ثم 
كبيرة  بأنها  يرى  بنفسه.  اعتدادا  أكثر  فيها  ظل 
أن  يود  تجربة  وصاحب  التوافه  أمامها  تصغر 
األكاديمية  الدراسة  بأن  وشعر  لألخرين  يقدمها 
وتجعل  تقيده  بالمضايقات  المليئة  والمواقف 
وبتنسيق   .1964 عام  المرعبة  ألمانيا  تجربة  وانتهت  رجليه.  في  أغالال  ثمة 
في  القاهرة  جامعة  إلى  هنا  اإليفاد  تغير  بنغازي  في  الليبية  الجامعة  إدارة  مع 
يختلف  آخر.  عالم  في  نفسه  وجد  القاهرة  في  اللغة(.  )فقه  نفسه  التخصص 
المنطقة  كل  مثل  يسودها  الخلفية  األزقة  في  مريع  تخلف  وبنغازي.  ألمانيا  عن 
العربية رغم ضجيج اإلعالم. صورة بائسة هدمت ما في تفكيره وما رسمه ذلك 
والعلمي  والسياسي  االجتماعي  الواقع  األيام.  تلك  ليبيا  من  القريب  الضجيج 
انعكاس  هو  القاهرة  جامعة  في  يحدث  ما  أن  واكتشف  آخر.  الجامعة.. شيء  في 
االشتراكي  الشباب  ومنظمة  العربي  االشتراكي  االتحاد  المجتمع.  في  يحدث  لما 
ليس  بشراسة.  الجامعة  في  مخالبها  تمد  أدوات  الحقا..  الطليعي  والتنظيم 
في  بعضها  وكبيرة.  حقيقية  علمية  كفاءات  ثمة  ليس  راقية.  علمية  بحوث  ثمة 
هيئة  أعضاء  أغلب  وظل  هاجر.  بعضها  الجامعة.  عن  أبعد  بعضها  السجون. 
وتقارير  وشايات  وينافقونها.  السلطة  حول  يتحلقون  الموجودين  التدريس 
أي  دون  العلمية  الدرجات  على  وحصول  والقاعات.  المدرجات  في  خفية  وحروب 
تدخلت وحبست  السياسة  البعيد.  في  المنزوية  العلمية  للقدرات  مراعاة  أو  جهد 
حقائبهم.  يحملون  صبيان.  وكأنهم  المعيدين  يعاملون  األساتذة  األنفاس. 
بدال.  يفصلوها  لكي  األقمشة  لهم  ويحضرون  بالهدايا  إليهم  يــتــوددون 
)ما  أنه  النيهوم  وعرف  العام  الواقع  في  أخرى  صدمة  الزمالء.  عن  األخبار  نقل 
المصري.  المجتمع  أعماق  في  وغاص  وتجول  شاهد  ومعاهم(.  معاه  يمشيش 
وأدرك  والكبار  البسطاء  ناقش  العربي.  المجتمع  ومأسي  ألحزان  مماثلة  صورة 
أن هذا البلد العظيم ستسقط معابده على من فيه.. من فوق إلى تحت. شعور 
التطور  إلى  المجتمع  مثل  تفتقر  الجامعة  أن  وعرف  الصورة.  ظالل  خلف  بالحزن 
في الفهم واإلدراك والتغير. الجامعة والمجتمع ال فرق. وحدث موقف آخر. وكتب 
)أن   :1965 10يناير  في  مؤرخة  الفاخري  خليفة  إلى  الطويلة  رسائله  إحدى  في 
النار  تندلع  أن  أسهل  فما  البترول  بحيرات  فوق  ويطفو  بالقش  مبني  بلد  ليبيا 
ولكن  والنساء  الخنازير  عظام  سوى  منه  يبقى  فال  أساسه  من  تحرقه  أن  فيه. 
في  الموغلين  المساكين  نحن  بعد..  النار  نكتشف  لم  ألننا  اآلن  يحدث  لن  ذلك 
يعيشون في حقبة  أيضا  فاآلخرون  ليس كل شيء  ذلك  أن  غير  والعناد  البدائية 
مساوية ويمارسون النوع نفسه من الحياة المرتبكة وهم ال يتفوقون علينا بأي 
وهذا  بكثير  منا  أحسن  بشر  أنهم   - غامضة  بطريقة   - يشعرون  ولكنهم  حال 
أنك أحسن  بالشلل..! قلت ألحدهم: هل تعتقد فعال  الشعور  إلى حد  ما يحيرني 
عدة  ألن  التمثيل  تمام  الليبيين  تمثل  ال  أنك  لنقل  بهدوء:  فقال  مثال.  مني 
له:  أنني أحسن من كثير من اآلخرين. وقلت  أعرف  أتيحت لك ولكني  فرص قد 
الذي  ما  األسئلة..  معظم  على  تجيب  أن  المفروض  ومن  بالجامعة  طالب  أنت 
الموقف  المواجهة مثل  الكثيرين منا؟(. واستمرت  أنك أفضل من  تعتقد  يجعلك 
العليا ووظيفته معيدا  الدراسة  األول وانتهت بالشجار.. وكانت من أسباب تركه 

الليبية. بالجامعة 
وماذا حدث أيضا بعد ذلك؟!

همسة تونسية - ليبية
رافد علي

شهدت تونس األسبوع الماضي حالة من 
سعيد  بن  قيس  الرئيس  بين  التصعيد 
االحتقان  حالة  ضمن  النهضة  ــزب  وح
الموصوم،  التونسي  بالمشهد  السياسي 
السياسي  باالستقطاب  بالمنطقة،  كغيره 
على  كانا  الطرفين،  من  فاألنصار،  الحاد، 
موعدٍ للمواجهة العنيفة مما زاد من حالة 

من التوتر.
التونسي  الرئيس  يبدو  اللحظة  حتى 
قدما  المضي  على  مصمما  سعيد  بن 
تماما  مغاير  تونسي  سياسي  مسرح  لخلق 
رغم  عديدة،  عقود  منذ  تونس  عرفته  لما 
بأن  العديد،  قِبل  من  متهما،  يبقى  أنه 
بالخصوص تصب  يتخذها  التي  اإلجراءات 
بالبالد،  في مجال صنع دكتاتورية جديدة 
المتزعم  النهضة،  حــزب  أن  حين  فــي 
زال  ما  رئاسي،  بقرار  المُنحل  للبرلمان 
ذات  سياسية  ككتلة  بقائه  ألجل  يناور 
خصوصا  التونسي،  الشارع  في  حضور 
شعار   2016 العام  الحزب  رفــع  أن  بعد 
السياسة،  ــي  ف الــوظــيــفــي  التخصص 
أن  إال  الــدعــويــة.  ــذوره  جـ عــن  وتخليه 
تتحدث  وغربية،  عربية  صحفية،  تقارير 
مغادرة  في  الغنوشي  السيد  رغبة  عن 
الحرس  أن  إلى  يشير  الذي  األمر  البالد، 
موقعا  يحتل  بــات  النهضة  في  القديم 
قــرارات  بعد  الحزب،  كواليس  في  أقــوى 
العام  تمريرها  في  نجح  التي  الغنوشي 
التمثيل  تنوع  على  باالنفتاح   2018
والعضوية بحزب النهضة من أطياف سيو 
القاعدة  توسيع  برغبته  أخرى  اجتماعية 
عن  اللثام  أماط  مما  للحزب،  االنتخابية 
بين  ذاته  بالحزب  الداخلية  االنقسامات 
من  الجدد  واألعــضــاء  القدماء  األعــضــاء 
بسبب  النهضة  حزب  السياسة.  محترفي 
 2011 العام  منذ  الشديدة،  براغماتيته 
إشكاال  السياسية  وضعيته  تُعد  زالت  ما 
رجاالت  مع  السياسية  فتحالفاتها  حقيقيا، 
منهم  العديد  المنخرط  السابق  النظام 
في الفساد واألخرى المنغمسة في لوبيات 

بمصالحها  المتمسكة  والثالثة  االقتصاد، 
الشارع  وأمام  نفسها،  أمام  النهضة  ورط 
الشأن  في  ملحوظا  تحسنا  يلمح  لم  الذي 
العمل  ســـوق  صعيد  عــلــى  ــي،  ــل ــداخ ال
العدالة  وتحقيق  الغالء  وحالة  ــور  واألج
النهضة،  شعارات  أهم  أحد  االجتماعية، 
مدافعا  لعقود  نفسه  النهضة  عَد  والتي 
انصاره،  إن  بل  للمهمشين،  وممثال  عنها 
بذات اللحظة، ظلوا ينتظرون بروز خارطة 
للكشف   2016 إعالن  وفق  حزبهم  عمل 
في  لإلسالم  ستمنح  التي  المكانة  عن 
»الديمقراطية  نحو  الجديد  مشروعهم 
اإلسالمية الحديثة«، وبالتالي الكشف عن 
الهوية«  »مشكلة  لحل  النهضة  سياسة 
من  الخروج  في  الحزب  خطة  مع  تماشيا 
والتقدم  السياسي،  اإلســالم  عمل  دائــرة 
شاكلة  على  الوسط  أحــزاب  مراكز  نحو 

األحزاب األوربية المحافظة.
ليبيا، سجل أخيرا السيد عبدالحكيم بلحاج 
 5 غياب  بعد  طرابلس،  للعاصمة  عــودة 
سنوات في منفاه االختياري، وقراءة مبسطة 
أن  يتبيّن  للبالد  وصوله  عقب  بيانه  في 
ضمن  السياسة  لممارسة  مستعد  الرجل 
لقاءات وحوارات يعقدها مع أطياف المشهد 
الليبي الجامد منذ ديسمبر الماضي. لطالما 
كان السيد بلحاج حريصا إعالميا على إظهار 
نفسه بالسياسي المعاصر، معبرا عن تخليه 
عن العنف عقب فبراير 2011، وأن التمسك 
سياسية  كمسيرة  الديمقراطي  بـ»الخيار 
العناصر  ضمن  من  كانت  الجديدة«  بليبيا 
مع  لقائه  في  بلحاج  طرحها  التي  القوية 
للمتتبع  بذلك  مانحا  الفرنسي،  ــالم  اإلع
الفرنسي انطباعا براغماتيكيا عن شخصيته 
جدا  المرشح  بليبيا-  الوطن  لحزب  كقائد 
ألن يشارك بقوة في أولى انتخابات ستعقد 

بالبالد.
اإلسالمي  الصف  في  البراغماتية  تظل 
والتفرغ  الدعوي  المجال  عن  التخلي  عبر 
على  ال  جـــدا،  مــثــيــرا  أمـــرا  للسياسة 
بل  والــعــربــي،  اإلســالمــي  المستويين 

فالنهضة  سواء.  قدٍر  على  وليبيا  تونسيا 
التسويات  إلبــرام  دائما  مستعدة  كانت 
ضمان  بهدف  الفساد  رموز  مع  السياسية 
صعبة  ديمقراطية  عملية  في  موقعها 
المفروضة،  الحكومية  التحالفات  سبب 
ألجل  مستقرة  غير  إقليمية  بيئة  وضمن 
ــراف دولــي  ــت ــا، ونــيــل اع ــوده إثــبــات وج
آمال  خيبة  من  زاد  مما  بها،  متوجس 
تبرم  يراقبها  ظل  الذي  التونسي  الشارع 
حمزة  تعبير  بحسب  العفن«  »الــوفــاق 
األوسط.  للشرق  كارنيغي  بمركز  المؤدب 
حوار  جولة  عبر  ستظهر  بلحاج  براغماتية 
المقبل  األسبوع  بالقاهرة  البالد  فرقاء 
االنتخابات  إجــراء  لمعضلة  مخرج  لخلق 
فالسيد  عليه،  متفق  قانوني  أساس  على 
أعرب  بلحاج،  من  القريب  المشري،  خالد 
مع  للتحاور  األعــلــى  المجلس  نية  عــن 
يحمل  زال  ما  الــذي  طبرق  برلمان  وفــد 
حكومة  لذا  لالنتخابات  موازيا  مشروعا 
إلثبات  داخليا  تناور  زالت  ما  التي  باشاغا 
للعالم  التلويح  عبر  ــا  ــي ودول وجــودهــا 
الضفة  على  بليبيا.  ضخمة  بمشاريع 
مبدأ  على  االنفتاح  استراتيجية  األخــرى 
فهو  التساؤالت  تثير  بلحاج  عند  الحوار 
المشير  مــع  خصومة  حالة  فــي  زال  مــا 
صادرة  عليه  للقبض  مذكرة  وهناك  حفتر 
المقبلة  ــام  األي ستظهر  الــبــالد.  بشرق 
بشأن  وحزبه  بلحاج  رؤيــة  هي  ما  حتما 
ومدى  الحالي،  السياسي  الجمود  حالة 
جدا  مُقرب  كسياسي  اختراقه  على  قدرته 
طيبة  عالقة  وعلى  وأنقرة،  الدوحة  من 
نجاعة  مدى  أيضا  وسنعرف  بالغنوشي. 
سياسية  كورقة  لطرابلس  بلحاج  عــودة 
في  غرمائه  أمام  الدبيبة«  »يستخدمها 
كمقاتل،  الحرب  خَِبرَ  كرجل  البالد،  شرق 
لحركة  سابق  كقائد  تكتيكاتها  وعــرف 
التوافق  أهمية  جيدا  يدرك  وبات  مقاتلة، 
أعمال  الدامي كرجل  الصدام  واتقاء شرور 
التجارة  عالم  في  أولويته  لالستقرار  يولي 

واألموال.

تظل البراغماتية 
في الصف اإلسالمي 

عبر التخلي عن 
املجال الدعوي 

والتفرغ للسياسة 
أمرا مثيرا جدا، ال 
على املستويني 

اإلسالمي والعربي، 
بل تونسيا وليبيا على 

قدٍر سواء

ال شك في أن مفهوم 
الثقافة الشعبية 

متداخل بشكل كبير 
مع الفلكلور، إال أن 
التيار الغالب يرسم 
خطًا فاصاًل بينهما
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شيرين أبوعاقلة ومزيد من الرصاص

منذ البداية، سعى »اإلنسان العاقل« إلى إضفاء نظام على ما يحيط به لتحقيق نوع من فهمه، 
وبالتالي، السيطرة عليه. فأطلق أسماء على األشجار والنباتات واألعشاب والحيوانات والجمادات 
ومقتنياته.  ومالبسه  جماعته  أفراد  تسمية  إلى  باإلضافة  هذا،  المختلفة.  الطبيعة  ومظاهر 
وقواعد  مبادء  له  وحدد  االجتماعي  والتعامل  اإلنساني  السلوك  نظم  بالتزامن،  أو  والحقًا، 

حاكمة.
تلزم األطراف  لعبة قواعد  بأنواعها، فوضع لكل  األلعاب  إلى  التنظيم، بعد ذلك،  تعدى هذا 
المشتركة فيها بالتقيد بها، وأي إخالل بهذه القواعد يعتبر تعديًا وغشًا يفسد اللعبة ويحولها 
بنزاهة تقنع األطراف  أديرت  أنها  أية لعبة يعني  االلتزام بقواعد  العبث.  إلى شكل من أشكال 
وهذا  الساري.  التعبير  يقول  مثلما  رياضية«،  بـ»روح  وتقبلها  بهزيمتهم  بالتسليم  المهزومة 

يعني، ضمنًا، أن لقواعد اللعب مضمونًا أخالقيًا.
األخالقي  وسلوكه  واالجتماعي  الطبيعي  عالمه  تنظيم  إلى  اإلنسان  قبل  من  السعي  هذا 
المشاجرات  في  المتمثلة  العنف،  لعالقات  وقواعد  مبادئ  يضع  أيضًا  جعله  الترفيهي،  ونشاطه 

بين األفراد والمعارك بين الجماعات والحروب بين الدول. أي أنه سعى إلى »تقنين العنف«.
وإيذاء  األســرى  قتل  بعدم  تقضي  مبادئ  بعيدة،  أزمنة  منذ  ظهرت،  الحروب  مجال  ففي 
أضيف  الحديث  العصر  وفي  إلخ.  والنساء...  األطفال  قتل  وعدم  المسالمين  المقاتلين  غير 
الحيوية  والمنشآت  والتعليمية  الصحية  والمرافق  اإلسعاف  سيارات  قصف  عدم  ذلك  إلى 
المبادئ، حتى في  تنتهك هذه  ما  كثيرًا  أنه  المدنية. صحيح  األغراض  المعدة لالستعمال في 
إلى  يعرضه  وقد  مرتكبه  على  والعار  الفضيحة  ويجلب  مجرم  الفعل  هذا  ولكن  الراهن،  زمننا 

المحاكمة. لكن، رغم ذلك، يظل هذا المسعى، في حد ذاته، مسعى محمودًا.
وفي هذا الصدد ، مع تزايد الحروب الجزئية، ظهر مصطلح »قواعد االشتباك« وصار يجري 

تداوله كثيرًا. كما لو أن الحرب لعبة، أو تعامل اجتماعي مثل البيع والشراء.
تمييزية  اللعب  قواعد  أن  حين  فعلى  الذاتي.  التناقض  من  قدرًا  يحمل  المصطلح  وهذا 
وترسم حدود التعامل، مع عدم نفيها لعالقات الترابط، فإن »قواعد االشتباك« تداخلية، إذ أن 
الحرب«  الفوضى. و»لعبة  أن به قدرًا من  أي  والتداخل.  والتشابك  »االشتباك« يعني االشتجار 
التي تحاول قواعد االشتباك تقنينها وقصر استهدافها على األهداف العسكرية، هي »اللعبة« 
احتمال  بالتالي،  ويكون،  واالنتهاك،  للتعدي  عرضة  األكثر  قوانينها(   =( قواعدها  تكون  التي 

وقوع الجرائم فيها أوفر، والالمباالة بالجانب األخالقي منها غير مستبعد.
اإلعالمية شيرين  إعدام  وهو  وعاطفيًا،  تاريخيًا  منا،  أقرب حدث  إلى  نشير  السياق  وفي هذا 
إعالمية  ألنها(  )وربما  أنها  رغم  العنصري،  الصهيوني  الكيان  جيش  قوات  قبل  من  عاقلة  أبو 
معروفة وذات خبرة مديدة في مجال تغطية أحداث االعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين، 

كما كانت تتخذ جميع اإلجراءات والتدابير التي تجعل هويتها اإلعالمية جلية للعيان.

إلى  المرأة  لجوء  »إن  يقول:  قانونا  البريطاني  العموم  مجلس  أصدر   1770 سنة 
القانون،  طائلة  تحت  يضعها  لها  زوجا  ليكون  العطر،  باستخدام  الرجل،  إغراء  أساليب 
أساسه!«،  من  باطال  الــزواج  ويعتبر  والشعوذة،  للسحر  يلجأ  من  كل  يعاقب  الذي 

البريطاني. البرلمان  والقانون ما زال موجودا في سجالت 
التي صدرت  زوسكينك،  باتريك  األلماني  للكاتب  »العطر«  رواية  الفور  على  وتذكرت 
أخبرني  يوم  وذات  قاتل!  مجرد  بالعطور  الرواية  بطل  شغف  جعل  الذي   1985 سنة 
أن زوجته طلبت منه عطرا حددته باالسم، وكان غاليا  الرواية،  صديق، مثقف قرأ هذه 

التالية !«. جدا، فعقب ساخرا: »أعتقد أنني سأكون بطال لرواية زوسكينك 
قد  مباشرة!  »الذهب«  بعد  من  بالعطر،  شغوفة  ليست  امرأة  المرء  يقابل  أال  ويندر 
انعنهن  »كواغط  مجرد  كونه  من  الرغم  فعلى  الشغف،  ضمن  أيضا  »الدوالر«  يكون 
أنني  أعترف  وليس جميعهم،  الرجال،  أعني بعض  أكثر،  به  الرجال  أن شغف  إال  ماجن« 

البعض! ضمن هذا 
لم  التي  »اللدودة«،  طفولتي  حبيبة  لشقيقتي،  جارف  حنين  علي  تسلط  أيام  منذ 
قرابة  منذ   »55« الرقم  عند  توقف  عمرها  عداد  ولكن  فقط،  أعوام  بثالثة  إال  أسبقها 
وحِرتُ،  هدية،  لها  أنتقي  أن  وددت  ولذلك  زمنا،  عنها  غبت  قد  كنت  مضت!  سنة   15
رومانسية  أنها  إلى  انتبهت  يليق بي! ولكنني  يليق بها، ولكنه ال  الذهب  أن  أعرف  فأنا 
معلومة  قرأت  إن  ما  ولذلك  العجيب،  المعدن  بهذا  يتباهين  ممن  أنها  أذكر  وال  جدا، 

العطر هذه حتى رأيت أنها ستفرح به كثيرا.
»كريستيان  على  تقتصر  تعد  لم  ألنها  رائجة،  العطور  تصنيع  تجارة  أصبحت  اآلن 
أن  السبعينيات  مطلع  في  كادت  التي  ريتشي«  »نينا  الذكر  وطيبة  و»لنفين«  ديور« 
وكان  كبيرة،  وأخرى  صغيرة  وعربية  وبدلة  الذهب،  مع  المهر  اشتراطات  من  تصبح 
كانت  فلقد  كثيرا،  اهلل،  يرحمها  والدتي،  ذكريات  شجن  يثير  المهر  اشتراطات  موضوع 
رقعة محمد  »كانت  بحسرة:  وتقول  األعراس،  الحديث عن  عند  تمط شفتيها،  ما  كثيرا 
مشهورا  إسكافيا  وكان  والدها  هو  هذا  دقيق  ومحمد  المهر.  اشتراطات  من  دقيق« 
تردد  أسميته »21« لألحذية ظلت  ولما كبرت وأسستُ محال  بنغازي،  الحدادة  بميدان 

دقيق!«. لجده محمد  لصديقاتها: »طالع 
العربية،  العواصم  معظم  في  تماما  رائجة  أصبحت  وتسويقه  العطور  تصنيع  تجارة 
ابنها  مصرية،  مثقفة  مع  شخصية  بصداقة  ارتبطت  ومؤخرا  القاهرة،  في  خصوصا 
عطرا  منه  أطلب  أن  فرأيت  محله،  في  نلتقي  ما  وكثيرا  العطور،  تصنيع  امتهن 
مختلفة  بروائح  زجاجات  ثالث  لي  يعد  أن  فاقترح  عنها،  له  وحكيت  لها،  مخصوصا 
بالهدية  كثيرا  فرحت  ولقد  تريد.  لمن  الباقيتين  وتهدي  يعجبها،  ما  منهن  تنتقي 
لم  زالت  ما  أنها  وأعتقد  الثالث،  الزجاجات  بالتناوب  تشتم  الليلة  تلك  طوال  وظلت 

تستقر على أي منها حتى اآلن!
ينطلق  العطر  أن  العلم  أثبت  »فلقد  للغاية:  طبيعي  شيء  لها  حدث  ما  والحقيقة 
وضربات  الشعور  في  مباشرة،  ويؤثر  ويهيجها،  اإلنسان  في  التعقل  مراكز  إلى  مباشرة 

اإلنسان«. الهرمونات في جسم  فتنطلق  القلب 
أنه، طبقا إلحصائية صدرت منذ عشر سنوات مضت »إن  أن نعلم  المفيد  ولعله من 
أغراضهن..«.  لخدمة  العطور  من  لتر  مليون   20 على  يزيد  ما  يستهلكن  العالم  نساء 
يتجهون  العالم،  أسواق مطارات  أي سوق من  في  يتجولون  عندما  الرجال  أن  والعجيب 
ما  كثيرا  لغبائي،  أو  ولجهلي،  لنسائهم،  غالية  عطور  لشراء  العطور  أرفف  نحو  مباشرة 
هي  برائحته  االستمتاع  من  المستفيد  ألن  له  عطرا  الذكر  يبتاع  أن  األسلم  أن  فكرت 

رفيقته، ولم يخطر ببالي أن رفيقته لديها رأي آخر أشمل بكثير!
»عيشة«  جدتي  شقيقة  جيدا  أذكر  زلت  فما  لها،  العطر  أهمية  جيدا  تعي  والمرأة 
عمرها  كان  إليها.  األقرب  كنت  ولكنني  يخشاها،  كله  البيت  وكان  معنا  عاشت  التي 
من  بها  نزح  قد  »أمزرع«  واسمه  زوجها  وكان  عاما،  ثمانين  حوالي  اليوم،  ذلك  في 
رؤوس  بضعة  وتربية  والشعير  القمح  حرث  تاركا  الوقت،  ذلك  في  قمينس  قرية 
بثمنها  ويعيش  فيبيعها  األضحى  عيد  تسبق  التي  األيام  بها  »يحدر«  األغنام،  من 
وفرحت  في شارعنا،  وافتتح محال صغيرا  بنغازي،  إلى  النزوح  قرر  أنه  غير  العام،  طوال 
امرأة  تزوج من  األمر حتى  لم يطل  ولكن  بالقرب من شقيقتها،  أصبحت  فلقد  جدتي 
جدتي  يعيد  أن  حاول  وعبثا  عليها،  تعرف  المجاور  الشارع  سكان  من  تعرف  وحيدة 
البيت،  إليها ممن في  أقرب  أنني  يعرف  إليه. وألنه  تعود  أال  ولكنها أصرت  بيته،  إلى 
استفردت  وبالفعل  عصمته،  إلى  أعيدها  لكي  أتدخل  وأن  كبير،  رجل  كأنني  عاملني 
ولقد  »ضرتها«.  يطلق  سوف  إنه  حتى  الصادقة،  ونيته  رغبته  عن  أخبرتها  بها، 
يشملي  عاد  ما  »حميدا«  يا  »وراسك  لي:  قالت  النهاية  وفي  لها،  قلته  لما  أنصتت 
حال  األمامية  أسنانها  صفوف  سقوط  ولكن  »عقوص«  تقصد  وكانت  »عقوش«!« 
مواظبة  كانت  رحلت  أن  إلى  التي  عيشة،  جدتي  اهلل  رحم  »الصاد«.  حرف  نطق  دون 
»المرون«  بـ  الحناء،  بسبب  أحمر  صار  الذي  شعرها  جدائل  أعني  عقوصها،  غمر  على 
الفندق  تباع تحت أسوار  وهو لمن ال يعرف حناء مغمورة بزيوت عطرية نفاذة، كانت 

»بارزيتي«! وكانت تسمى  البلدي 
لحياة  بهجة  وأي  وبهجتها،  الحياة  سحر  هو  العطر،  على  المرأة  حرص  في  السر  إن 

من دون عطر امرأة باذخة.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

لن  ابتدأت/  التي  الضخمة  القصة  في  األخيرة  الكلمة  »أنــا 
ننسى شيئا مما مر/ لن نبدأ من الصفر.

أتابع  ثــم..  ومن  عيني/  في  نقية  بأنشودتي  أحتفظ  إني 
المسير، دون أن أنكر شيئا مما مضى

التي بدأت/ أنا الكلمة األخيرة في القصة الضخمة 
التمييز بين السماء واألفق؟ ما عسانا نفيد من 

والراقصين الموسيقى  بين  أن نفصل  عسير 
إن البُرنس الذي ارتداه أجدادي

البرنس الذي يتراءى أمامي في كل مكان.. ما يزال دثاري
ما يزال استمرار الحياة في داري

ابتدأت« التي  الكلمة األخيرة في القصة الضخمة  أنا 
 – خطر  في  الشقاء  ديوان   – حداد  مالك  الجزائري  شعر:   •

العيسى. أبيض  مالك  ترجمة: 
1-

قال بايدن إنه ال يعرف تفاصيل ما حدث.
ــرأة  ام جسد  يتلقى  كيف  يعرف  ال  ــه  إن مثال:  يقل  ــم  ول
مثل   ،  Made in USA:إسرائيلي جندي  رصاصة  فلسطينية 
يعرف  ال  ألنه  ذلك  يقل  لم  أوكرانيا.  في  يجري  ما  يعرف  ما 
ذلك  يتسنى  فكيف  المتحدة،  الواليات  رئيس  وهو  التفاصيل، 
ولو شاهد  حتى  الحر،  اإلعالم  في  مراسل  أي  أو   BBC لمراسل 
حاجة«،  ماشافش  «شاهد  فهو  المكحلة،  يدخل  وهو  المرود 
عاقلين،  ذكرين  لشاهدين  بحاجة  الزنا،  كجريمة  القتل  جريمة 

وبنظر حاد ونظرة مباشرة، أو أربعة شهود من النساء.
في  كما  ملك  شاهد  يكون  أن  مرة،  يستطع  لم  وبالتالي 

فلسطين  في  ال  بمكيالين  الكيل  بالمرة:  يمارس  لم  أوكرانيا، 
وال أوكرانيا، ألنه كما قال: إني ال أعرف تفاصيل ما حدث.

التفاصيل، كذلك  بايدن  يعرف  لم  أربع وسبعون سنة خلون، 
حريص  وكمعلم  الحر،  صوته  بح  ما  الحر،  واإلعــالم   »BBC«
اإلعالم،  ماهية  حول  وشروح  دروس  تقديم  في  التعب،  أنهكه 
أي كيف يكون حرا موضوعيا محايدا. فال يهتم بجسد »شيرين 
الرصاصة،  أوتوماتيكيا  أطلقت  التي  بالبندقية  أو  أبوعاقلة«، 
ال  كما   ،Made in USA يهم  ال  الحارقة،  الخارقة  الرصاصة 
القاتل  خلون  لسبعين سنة  أميركية.  أو  فلسطينية  القتيلة  يهم 
وفي  هويته،  كشف  من  الحر  اإلعــالم  يتمكن  لم  المجهول، 
BBC، من  الحرّ ومنه  السبعين السنة ما خلون، تمكن اإلعالم 
جثة  حرمة  يحترم  لم  من  الفلسطيني،  اإلرهابي  عن  الكشف 

الحجارة ذخيرة. التابوت سالحا، ومن  صحفية، فجعل من 
مشهودة  موضوعية  في   :BBC في  األخبار  محرر  اعتاد  كما 
أن  باعتبار  انتباها،  الحية  والصور  المباشر  النقل  يُعر  لم  له، 
موضوعية،  ثابتة  تقاليد  له  والمحرر  أالعيبه،  السيبراني  للعصر 
الشرطة  مع  فلسطينية  اشتباكات  اعتاد:  كما  الخبر  صاغ  لهذا 
الحال،  وبطبيعة  فلسطينية.  صحفية  جنازة  أثناء  اإلسرائيلية، 
والتخرصات  لالتهامات  اهتماما،  الحر  اإلعــالم  يُعير  لن 
شاكلتهم،  على  ومن  العرب  المتطرفين  قبل  من  المعتادة، 
الجيش  قوات  تقتله  الذي  الصحفي  بين  بمكيالين،  الكيل  حول 
الجيش  وبين  بوتين،  الحرب  مجرم  يقوده  الــذي  الروسي، 
المتطرفين  هــؤالء  مثل  إن  بل  اإلسرائيلي!.  الديمقراطي 
أبوعاقلة،  شيرين  الصحفية  يقتلون  الذين  اإلرهابيين،  كمثل 

جنازتها. في  ويمشون 
ضياع  على  يــأســفــون   ،BBC ومــنــه  ــحــرّ  ال ــالم  اإلعـ إن 
في  خلون،  سنة  سبعين  منذ  ومحاوالتهم  مجهوداتهم، 
يكون  كيف  أي  اإلعــالم،  ماهية  حول  وشــروح  دروس  تقديم 
الصحفية  مقتل  على  يأسفون  كما  محايدا.  موضوعيا  حرا 
اإلرهابيين  أولئك  ويدينون  بل  األميركية.  الجنسية  حاملة 
دين  من  أنها  بحكم  القتيلة،  على  يترحمون  ال  من  المتخلفين، 

دينهم. غير 
2-

أوروبيين،  مواطنين  حــول  غربي،  مشروع  إسرائيل  إن 
معروف  مشكل  من  للتخلص  المنفى،  إلــى  دينية،  ألسباب 
االرتهان  لتفسير  رئيس،  جانب  وهــذا  اليهودية.  بالمسألة 
مقال  وفي  المشروع.  هذا  إلى  اإلعالمي،  ثم  ومن  السياسي 
الغرب  يُــغــادر  لــم  كتبت:  بلفور،  وعــد  نتائج  حــول  ســابــق، 
الغربيون  يكون  سعيد:)قد  إدوارد  يكتب  كما  أو  مستعمراته 
غير  فيزيائيا،  وآسيا  أفريقيا  في  القديمة،  مستعمراتهم  غادروا 
على  كمواقع  أيضا  بل  فقط،  كأسواق  ال  بها،  احتفظوا  أنهم 
أخالقيا  حكمها  يمارسون  استمروا  التي  العقائدية،  الخريطة 
ديموغرافيا،  العالم  غير  أنه  بلفور،  وعد  حققه  وما  وفكريا(، 
األنموذج  بها،  يحتذى  ودولة  قومية  »األسطورة«  من  وجعل 
القرن  »فرانكشتاين«  غدا  قرن،  بعد  بلفور  وعد  خلقه  الذي 
براقش«،  جنت  نفسها  و»على  والعشرين،  والحادي  العشرين 
تُرى  مستقبل  فأي  الماضي،  مستقبل  األخير  في  الحاضر  ألن 

سيكون لقرن من »وعد بلفور«؟.

تاريخية  أبوعاقلة، مكابيت  أثار مقتل الصحفية الشهيدة، شيرين 
»الجزيرة«  على شاشة  تواجدت  أنها  ورغم  عديدة،  وسيكولوجية 
جدال  من  عقبه  وما  مقتلها  أن  إال  قرن،  ربع  منذ  يوميًا،  شبه 
»شعب  المسلمين  قبل  من  عليها  بالترحم  أحقيتها  حول  سفيه 
ديانتها.  حيال  جديد  من  الخبيث  السؤال  طرح  المختار«،  اهلل 
ديانتها  يقال بشأن  ما  السخيف، ألن  الجدال  أخوض في هذا  لن 
اآلن،  السائدة  البشرية  القطعان  ثقافة  تنتجها  سفاهة  مجرد 
تستحق  نظر  وجهة  أو  رأيــًا  يكون  أن  لمستوى  حتى  يرقى  وال 
العقد  من  ــام  ورك نفسية  بحاالت  تتعلق  أمــور  وهــي  الــجــدال، 
سريعة،  بوتيرة  يتقدم  بعالم  مقارنة  بالدونية  اإلحساس  سببها 
كل  ترفضها  التي  والكراهية  العنصرية  قلب  في  وتصب  بل 
أبدعها  التي  القوانين  وتجرمها  األخالقية،  المبادئ  وكل  األديان 
حول  سيكون  قوله  لي  يعن  ما  لكن  اإلنساني.  والترقي  التحضر 
يكرهونهم،  أناس  بنعم  المتنعمون  هؤالء  يعيشه  الذي  الفصام 
أناس  كل  أو  »النصارى«  تجاه  الهراء  هذا  بمثل  يصدحون  فمن 
منتجاتهم،  كل  في  يغرقون  الواقع  في  هم  عنهم،  مختلفين 
لوال  العصر  هذا  في  تستمر  أن  المستحيل  من  حياتهم  إن  بل 
اليومية،  حياتنا  جل  تغمر  سلع  من  لنا  يصدرونه  وما  ابتكاراتهم 
ويأكلون  منهم  التنظيف  مــواد  ويستخدمون  منهم  يلبسون 
سجاد  على  يصلون  العبادات  في  وحتى  منهم،  ويتداوون  منهم 
في  ويتوضؤون  منهم،  صوت  بمكبرات  اآلذان  ويرفعون  منهم، 
عمق  من  ترفعه  طهور  وبماء  منهم،  يأتي  فيها  ما  كل  حمامات 
منهم،  المستوردة  التحلية  محطات  تنقيه  أو  مضخاتهم  األرض 
وحبر  طباعة  وبــآالت  منهم  ورق  على  يُطبع  المصحف  وحتى 
منهم،  أقراص صلبة  في  ويُخزن  منهم،  على ضوء  ويقرأ  منهم، 
ألن  عليهم  تترحم  أن  منا  يطلبون  ال  العالقة  هذه  قلب  وفي 
طالما  تحترمهم  أن  األخالق  ولكن من  بنا،  منوط  غير  األمر  هذا 
بهؤالء  مرتبطة  وسليمًا  وشبعان  وكاسيًا  نظيفًا  عيشك  فرصة 

الذين تزدريهم.
بمثل  مزدحم  متوتر  لشيخ  جمعة  خطبة  العاقلين  أحد  حضر 
بحرق  النصارى  على  دعا  الخطبة  نهاية  وفي  الكراهية،  هذه 
للمسلمين  غنائم  أموالهم  وجعل  ضرعهم،  وجفاف  زرعهم، 
اعترضه  خرج  وحين  األثير«.  منابرنا  »دعاء  لهم  سبايا  ونسائهم 
وليس  شيخ  يا  علينا  »تدعي  أنــت  للشيخ  وقــال  العاقل،  هــذا 
الجوع،  من  فسنموت  زرعهم  وأحِرق  ضرعهم  جف  فإذا  عليهم،« 
ولعل  منهم،  تأتينا  ومشتقاته  والقمح  ومشتقاته  الحليب  ألن 
وتهدد  تهددنا،  التي  اآلن؛  األوربي  الشرق  في  الدائرة  الحرب 
هذا  على  راهن  مثال  بالجوع،  الورعة،  اإلسالمية  الدول  جميع 

بطقوس  مشغولة  شعائرية  مجتمعات  ألننا  الوجودي،  االرتباط 
والجحيم  الجنة  مفاتيح  وبحيازة  الفتاوى،  وبإنتاج  فقط،  العبادة 
واالبتكار،  العلم  عن  ذلك  بكل  مشغولون  المقدس.  جرابنا  في 
استقاللنا  يحقق  ما  كل  اختراع  أو  قوْتِنا  إنتاج  أو  التنمية  عن 
نصب  سنظل  متأزمة  نفسية  بحاالت  متعلق  األمر  وألن  الغذائي، 
لنا. ويكفي  أتاحوها  التي  الرقمية  المنابر  اللعنات عليهم عبر كل 

هذا.
بعد  إال  مسيحية  شيرين  المراسلة  أن  يعرفوا  لم  الكثيرون 
ولغتها  ومالمحها  العربي  اسمها  باعتبار  االغتيال،  حادثة 
اإلسالمي  بالحجاب  وصورها  وتقاريرها،  مراسالتها  وطبيعة 
كونها  بينما  األقصى،  المسجد  باحة  داخــل  من  تراسل  حين 
التي  األرض  عن  تدافع  أن  في  مضاعفًا  الحق  يعطيها  مسيحية 
النبي  فيها  ولد  التي  البلدة  في  مولودة  هي  نبيها.  عليها  مشي 
كانت  التي  األرض  هذه  في  سيرته  وكل  السالم،  عليه  عيسى 
إلى  وتوصلها  الفلسطينيين  مآسي  تغطي  وهي  عليها  تمشي 
عن  إعالن  جثمانها  تغطي  كانت  التي  والكوفية  العالم،  ضمير 
المنطلق،  هذا  ومن  فلسطين.  أهل  وأطياف  مكونات  كل  هوية 
ضد  المقاومة  مجموعات  بعض  على  »اإلسالمية«  صفة  فإطالق 
عديدة  لمكونات  ومُقصي  التاريخ،  منطق  وضد  القضية،  جوهر 
الذين  من  األرض،  صاحب  األصيل،  الفلسطيني  المجتمع  من 
فلسطين  فسكان  واحد.  خندق  في  المجموعات  هذه  مع  يقفون 
ويبوسيون  وفينيقيون  وبلستينويون  كنعانيون  هم  األصليون 
قرون  منذ  األرض  هذا  استوطنوا  أصليون  ويهود  وأموريون، 
الدول  وتصنع  الخرافات،  تنتعش  أن  قبل  فيها،  وتعايشوا  طويلة 
»يهودية«  لدولة  تعسفيًا  كيانًا  العالمية  الحرب  في  المنتصرة 
خطى  فوق  تسير  كانت  صحفية  اغتيال  به  قامت  ما  آخر  فاشية، 
برصاص  اغتيالها  ليستمر  الديانات،  كل  من  وأجدادها  نبيها 
تروي  كانت  من  قبل  من  عليها  الترحم  تحرم  جمقاء  فتاوى 

قصصهم وتوصلها إلى ضمير العالم.
الطارئين سلطة  تاريخية عدة جعلت من  وهذا ما يثير شجونًا 
هامش  إلى  مقصاة  أقلية  األصيلين  السكان  ومن  مهيمنة، 

الهامش وفي كثير من بقاع األرض.
نشر  لواء  تحت  إمبراطورية  في  فاتحين  العرب  توسع  نعم، 
اإلغريق  و  الــرومــان  قبلهم  توسع  مثلما  اإلســالمــي،  الدين 
األصلية  مواطنهم  إلى  عادوا  ثم  امبراطوريات،  من  وغيرهم 
كما  »رومــانــيــة«  السابقة  مستعمراتهم  تسمى  أن  دون 
هيمنت  ومثلما  تعسفًا،  »العربية«  اآلن  عديدة  دول  تسمى 
في  ودينها  لغتها  ونشرت  الحديث  االستعمار  امبراطوريات 

إلى مواطنها األصلية. نعم  العالم، ثم انحسرت  بقاع كثيرة في 
تركت لغتها وبعض مواطنيها وغالبً دينها في هذه المناطق، 
تسمى  ــادت  ع ومــا  اإلرث،  هــذا  عن  انفصلت  جميعها  لكن 
بريطانية أو فرنسية أو إسبانية أو غيرها، وحين غزا اإليطاليون 
األوروبية  الجيوش  الكولينالية كجزء من خروج  الحقب  ليبيا في 
الفاشية  وصــول  مع  انتعش  اآلخــر،  العالم  صوب  قارتها  من 
للحكم في روما هذا الهاجس المضاد لمنطق التاريخ، فأصبحوا 
شرعية  ليكرسوا  وآثارها  القديمة  رومــا  عمالت  عن  ينقبون 
الرومانية،  مقدساتهم  اعتبروه  ما  وفق  األرض  لهذه  احتاللهم 
القديمة  آثارهم  تاركين  رومــا  إلى  رجعوا  النهاية  في  لكن 
روما،  إلى  الرومانية  اإلمبراطورية  تراجعت  مثلما  والجديدة، 
الجديد  الجنسية  قانون  في  التفكير  كان  ليبيا  استقلت  وحين 
على  النهاية  في  المؤسسون  واتفق  وجداًل،  تعقيدًا  األمور  أكثر 
حقه  من  سنوات  عشر  مدة  األرض  هذه  على  تواجد  من  أن 
هذا  وانطبق  المستقلة،  الليبية  الدولة  جنسية  على  الحصول 
ليبيين،  إيطاليين  أصبحوا  لكنهم  المستوطنين،  الطليان  على 
موسيليني  فاشية  رغبت  كما  إيطاليين  الليبيون  يكون  أن  بدل 
مسألة  طرحت  وحين  والجغرافيا،  التاريخ  منطق  ضد  هي  التي 
تهيئة  لجان  بعض  في  ليبيا  في  لألقليات  ممثاًل  عضو  تعيين 
ويونانيين،  ومالطيين  إيطاليين  من  لالستقالل،  الــدولــة 
هذه  إلى  اليهود  إضافة  على  ليبيا  في  المؤسسون  اعترض 
أقلية،  وليسوا  أصيلون  ليبيون  اليهود  إن  بقولهم  القائمة 
هو  العالم  من  جزء  أي  في  المواطنة  يحدد  ما  النهاية  في  لكن 
مجتمع  ووصف  الإنساني  مبدأ  فالمغالبة  لذلك  الجنسية،  قانون 

باألقلية الإنساني.
ألناس  كبيرًا  ظلمًا  فيه  فسنجد  التاريخ،  في  بالعودة  أما 
يمنع  ال  وهذا  لألرض،  أصليين  سكان  من  الهوية  مبتدأ  شكلوا 
أخرى وتصبح جزءًا من هوية األرض، لكن  أقوام  تلتحق بهم  أن 
النهاية  في  تهيمن  الملتحقة  الشعوب  هذه  أن  غالبًا  يحدث  ما 
ومع  ثقافته،  ومرتكزات  لغته  تمنع  األصلي،  المكون  وتقصي 
»أقليات«  تسمية  األصلية  المكونات  هذه  على  يطلق  الوقت 
مع  حدث  مثلما  الدستور،  في  تعيسة  مــادة  لحقوقها  وترصد 
اإلسالمية  الفتوحات  بعد  األصليين  أفريقيا  شمال  سكان 
صفة  نضع  وحين  عربية،  قبائل  هجرة  من  عقبها  وما  »العربية« 
التعسف  من  نوعًا  نتركب  ــدول  ال هــذه  تسمية  في  »عربية« 
إيطاليا  فاشية  سعت  مثلما  الفاشية،  من  ونوعًا  بل  واإلقصاء، 

لطلينة ليبيا بالكامل واعتبارها شاطئها الرابع.
المستعمر  أو  الفاتح  أو  الغازي  لغة  تنتشر  أن  الممكن  من 
»وهي تسميات لظاهرة تاريخية واحدة«، ومن الممكن أن يشيع 
فكل  األصلي،  المكون  على  يطغى  أن  دون  لكن  ومذهبه،  دينه 
دول أميركا الالتينية تتحدث اإلسبانية »ما عدا البرازيل« ودانت 
بالمسيحية، لكن ال يمكن أن تسمى دولة األرجنتين »جمهورية 
وتشكل  البرتغالية،  البرازيل  جمهورية  أو  اإلسبانبة«  األرجنتين 
من  مزيج  هو  »خالسيا«،  يسمى  جديد  ملمح  الــدول  هذه  في 
الــدول  هــذه  هوية  وهــو  واإلســبــان،  واألفــارقــة  الهنود  مالمح 
على  »الفرنسية«  صفة  إطــالق  يصح  ال  وبالمثل  الجديدة. 
مستعمرات  على  »البريطانية«  أو  السابقة  فرنسا  مستعمرات 
األقصى،  الشرق  دول  مثل  مثله  ــر  واألم السابقة،  بريطانيا 
الباكستان التي أعتنقت اإلسالم دون أن  أو  إندونيسيا أو ماليزيا 

تفرط في هويتها األصلية وفي لغتها.
من  األصليين  وسكانها  الفرعونية  مصر  على  ذلك  وينطبق 
القبط الذين احتفظوا بديانتهم، والذين عاشوا في رعب لقرون 
راديكالي، وكانت ذروة هذا  يعربي  عديدة في ظل خطاب قومي 
الرعب حين وصل فصيل إسالمي متطرف للحكم بعد ثورة يناير، 
من  وسورية  العراق  لمسيحيي  حصل  ما  معهم  يحصل  وكــاد 

نزوح، أو أرمن تركيا من إبادة.
تغييره  يمكن  ال  حال  واقع  الغالب  في  أصبح  هذا  عمومًا 
ويجعلنا  قلياًل،  نتواضع  يجعلنا  ربما  به  الوعي  ولكن  بسهولة، 
األصيلة.  المكونات  هــذه  كل  مع  وتعايشًا  تسامحًا  أكثر 
ما يوظف سياسيًا،  غالبًا  الماضي ألنه  يعد في ذمة  لم  التاريخ 
وعدم  مشبوهة،  سياسية  أغراضًا  يخدم  التاريخ  وتشويه 
عدانا،  لما  مكفرين  إقصائيين  طغاة  إلى  يحيلنا  به  الوعي 
بالتأكيد  هي  التي  شيرين  الشهيدة  مع  اآلن  يحدث  مثلما 
تجيده  ما  حياتها  فعلت طوال  ألنها  حاجة ألدعيتنا،  في  ليست 
وما تؤمن به، وجعلت من صوتها رسائل ضمير لقضية شعب 
بقوة  تدعمها  صهيونية  فاشية  به  وتُنكل  أرضه،  من  ينتزع 

العالم. »الديمقراطية« في  النظم  كل 
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

ليبيا تشارك في امللتقى 
األفروآسيوي األول 

ـ»أطفال التوحد« ل
بنغازي: نجاح العجيلي

تشارك ليبيا في المؤتمر األفروآسيوي 
األول ألطفال طيف التوحد، في مدينة 
مايو،  و29   28 التونسية،  الحمامات 
تحت شعار »أطفال التوحد بين الواقع 
الجمعية  رئيس  وقــال  والمأمول«. 
الطفل  حقوق  ثقافة  لنشر  األفريقية 
الشايببي،  طارق  المؤتمر،  ورئيس 
الوسط«  »بوابة  إلــى  تصريح  في 
في  األولــى  للمرة  يقام  المؤتمر  إن 
من  ونخبة  دولية  بمشاركة  تونس، 
العالم  دول  من  والمختصين  الخبراء 
وتأهيل  عالج  في  والعالمي  العربي 
طيف التوحد؛ بهدف توجيه أسر ذوي 
اضطرابات طيف التوحد إلى الطريقة 
ــم  أوالده مع  التعامل  في  المثلى 
جودة  »لتحسين  تابع:  المختلفين«. 
المصابين  األطــفــال  ــدى  ل الحياة 
والشرق  واألسيوية  األفريقية  بالدول 
العمل  تعزيز  عن  فضال  األوســـط، 
عالج  مجال  في  المشترك  والتعاون 
وتأهيل ذوي اضطرابات طيف التوحد 
برعاية الجمعية األفريقية لنشر ثقافة 
الشايبي  ــح  وأوض الطفل«.  حقوق 
التحديات،  يناقش  »المؤتمر  أن 
وتأهيل  عالج  في  الدول  تواجه  التي 
طيف  ــات  ــراب ــط اض ذوي  وتعليم 
التوحد ونشر الوعي والدعم النفسي 
وأسرهم،  للمصابين  واالجتماعي 
في  أســاســيًــا  شريًكا  باعتبارهم 
يناقش  كما  والتأهيل،  العالج  عملية 
المبكر  والتدخل  التشخيص  أهمية 
االضطراب  ونسبة  حدة  تخفيف  في 
وتحسين جودة حياة لدى المصابين 
الــتــوحــد بما  بــاضــطــرابــات طــيــف 
في  كريمة  بحياة  التنعم  لهم  يكفل 
المؤتمر  ويستهدف  مجتمعاتهم«. 
التوحد،  طيف  اضطرابات  ذوي  أسر 
واالختصاصيين،  األطباء  من  وعددًا 
ورياض  المختصة  التربية  ومعلمي 
والخاصة،  العامة  والمدارس  األطفال 
ذوي  بملف  المعنيين  والمسؤولين 

اإلعاقة بالدول األفروآسيوي

44 أسباب تهدد الخدمة الطبية في املركز أسباب تهدد الخدمة الطبية في املركز
»الوسط« ترصد معوقات العمل داخل »سبها الطبي«

بمركز  اإلثنين،  أجرتها،  جولة  خالل  »الوسط«،  رصدت 
باألقسام  العمل  مجريات  على  لالطالع  الطبي  سبها 
حليمة  المركز  باسم  الناطقة  رفقة  المركز،  داخل  الطبية 
خالل  المركز  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  الماهري، 
»الوسط«  إلى  حديثها  في  الماهري  األخيرة.  السنوات 
بمختلف  العمل  تواجه  رئيسية  تحديات  أربعة  ذكــرت 
الوضع  وهي  الطبي،  سبها  مركز  في  الطبية  األقسام 
ونقص  واألمن،  »كورونا«،  فيروس  استمرار  جراء  الوبائي 
تأخر صرف  إلى  إضافة  المساعدة،  والطبية  الطبية  الكوادر 

الطبية. العناصر  رواتب 

إصابتان بفيروس »كورونا« خالل أبريل ومايو
تحديًا  يمثل  يزال  ال  الجائحة  استمرر  إن  الماهري  وقالت 
أن  أوضحت  لكنها  الطبي،  سبها  بمركز  للعمل  رئيسيًا 
»كورونا«  بفيروس  إصابة  حالتي  سوى  يسجل  لم  المركز 

الجاري. ومايو  أبريل  خالل شهري 
حالتي  أن  الطبي  سبها  مركز  باسم  الناطقة  وذكــرت 
مرزق  مدينة  من  المسجلتين  »كورونا«  بفيروس  اإلصابة 
كبيرًا  »استقرارًا  هناك  أن  أكدت  لكنها  الشاطئ،  ومنطقة 

إصابات  أية  تسجل  لم  حيث  الوبائي،  الوضع  في  جدًا« 
متخوفًا  يزال  ال  للمركز  التابع  الفلترة  قسم  أن  إال  جديدة، 
من ظهور أي إصابات جديدة، خاصة بعد تسجيل إصابتين 

للمدينة. المجاورة  بالمناطق 

تزايد االعتداءات على مركز سبها الطبي
األمن  أن  الماهري  أكدت  بالمركز،  األمني  الوضع  وعن 
تزايد  بسبب  مــا«  نــوعــًا  مستتب  »غير  المركز  ــل  داخ
والمترددين  الطبية  والعناصر  األقسام  على  االعتداءات 
سبها  مركز  أن  الماهري  وأكدت  عام.  بشكل  المركز  على 
داخل  ومتجولين  ثابتين  أمن  عناصر  لوجود  يفتقر  الطبي 
العمل جراء  االرتباك في  استمرار  إلى  أدى  ما  المركز، وهو 
الطبية،  العناصر  على  خصوصًا  المتكررة  االعتداء  حاالت 
قبل  من  اعتداًء  شهد  الماضي  األسبوع  أن  إلى  مشيرة 
إلى  الماهري  ولفتت  األطفال.  بقسم  أخرى  على  سيدة 
بانتشار  كذلك  تفاجؤوا  الطبي  سبها  مركز  في  أنهم 

أحد  »قيام  يظهر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  فيديو 
الحوادث«، معتبرة  األشخاص بممارسات سيئة داخل قسم 
على  دليل  للمركز  تداولها  يتم  التي  الفيديو  مقاطع  أن 
والمترددون  العاملون  يعانيه  الذي  المزري  األمني  الوضع 

الطبي. سبها  مركز  على 
العناصر  بعض  وجود  رغم  أنه  إلى  الماهري  وأشــارت 
ال  المركز  أن  إال  الطبي،  سبها  مركز  أسوار  داخل  األمنية 
التي لم تسلم منها  يزال يعاني حاالت »االنفالت األمني«، 

الطبية. واألجهزة  األسرَّة  مثل  المعدات  بعض  حتى 
المرتبات صرف  وتأخر  الطبية  الكوادر  نقص 

العمل  يواجه  الذي  الثالث  التحدي  أن  الماهري  وأضافت 
الطبية  الكوادر  نقص  في  يتمثل  الطبي  سبها  بمركز 
العمل  فترات  في  خصوصًا  المساعدة،  الطبية  والعناصر 

والليلية. المسائية 
الرابع  التحدي  أن  الماهري  ذكرت  ذلك،  جانب  وإلى 
والعاملين  الطبية  األطقم  مرتبات  صرف  تأخر  في  يتمثل 
طبية  وعناصر  وأطباء  موظفين  هناك  أن  مبينة  بالمركز، 
خمس  منذ  األساسية  مرتباتهم  يتقاضوا  لم  مساعدة 
الماهري  المركز.  داخل  العمل  في  استمرارهم  رغم  سنوات 
بمركز  للعمل  التحقت  طبية  عناصر  هناك  أن  أيضًا  أكدت 
كامل  عام  لمدة  »كورونا«  جائحة  فترة  خالل  الطبي  سبها 

اآلن. مالية حتى  أي مستحقات  لهم  ولم تصرف 

طرابلس  بلدية  قالت 
تنويه  فـــي  ــز  ــرك ــم ال
صفحتها  على  نشرته 
موقع  على  الرسمية 
فيسبوك،  الــتــواصــل 
المنشورة  البيان  إن 
ــه الــضــوئــيــة  ــورتـ صـ
إلى بلديات  والمنسوب 
عار  الكبرى،  طرابلس 

من الصحة ومزور.
البلدية  وأوضــحــت 
ــذي  ــهــا الـ ــوي ــن ــي ت فـ
منتصف  بعد  نشرته، 
أنها  ــاء،  ــالث ــث ال لــيــل 
األخبار  هذه  مثل  تفند 
صفحات  عبر  المتداولة 
االجتماعي..  التواصل 
»حفظ  بقولها  وختمت 

اهلل الجميع«.
الــبــيــان  أن  ــر  ــذك ي
ترحيب  يعلن  المزعوم 
بــلــديــات طــرابــلــس 
حكومة  بدخول  الكبرى 
المكلفة  باشاغا  فتحي 
إلى  النواب  من مجلس 

العاصمة طرابلس.

طبرق..  30 مليون دينار من حكومة الوحدة لصيانة محطة املياه
في اتصال هاتفي أجراه رئيس المجلس التسييري لبلدية 
طبرق فرج بوالخطابية، مع وزير الموارد المائية بحكومة 
الوزير  أكد  بوفليقة،  طارق  المهندس  الوطنية  الوحدة 
لعميد البلدية أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ 

30 مليون دينار لصيانة محطة تحلية المياه.
وقالت بلدية طبرق في منشور على صفحتها الرسمية 
على موقع فيسبوك، إن رئيس المجلس التسييري لبلدية 
طبرق لهذه المناسبة »يتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى 
طبرق  لبلدية  ودعمه  وقوفه  على  المائية  الموارد  وزير 
والصرف  بالمياه  الخاصة  المشاريع  من  عدد  بتقديم 

الصحي داخل البلدية منها ما تم االنتهاء منه ومنها ما هو 
المدينة والفروع  أحياء  اإلنجاز وما هو قادم في كل  تحت 

التابعة للبلدية«.
وصباح الثالثاء، تابع رئيس المجلس التسييري لبلدية 
بحي  المياه  خط  مشروع  المشروعات،  ومكتب  طبرق 

إشبيلية والذي تنفذه شركة األميرة للمقاوالت العامة.
صفحتها  على  البلدية  نشرته  مصور  منشور  وحسب 
الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، فإن المشروع يأتي في 
إطار السعي إلى حل مشاكل المياه والصرف الصحي الذي 

تعاني منه بلدية طبرق.

فزان.. »اإلمداد الطبي« يؤكد توافر مصل العقارب باملخازن
طالب مدير جهاز اإلمداد الطبي فزان عبداهلل الوحش، اإلثنين، المراكز الصحية في الجنوب بإرسال مندوبيها إلى مخازن الجهاز من أجل استالم مصل العقارب، مؤكدًا توافره داخل مخازن الجهاز بمدينة 
سبها. وقال الوحش لـ»الوسط« »إن مصل العقارب متوافر داخل المخازن بسبها، وما على المراكز الصحية أو الطبية بمنطقة فزان سوى إرسال مندوبيها لتسلم المصل حسب اإلجراءات المتبعة، وهي إحضار 
العبوات الفارغة والمستعملة للمصل المستلمة سابقًا قبل  شديد لمصل األفاعي بالجنوب وذكر الوحش أن »هناك نقصًا شديدًا لمصل األفاعي« بالمنطقة الجنوبية، منوهًا بأنه غير موجود بمخازن جهاز 
اإلمداد الطبي فزان من العام الماضي، مؤكدًا أن إدارة فرع الجهاز في سبها أعدت الطلبيات الالزمة مرفقة بمراسالت إلى وزارة الصحة وجهاز اإلمداد الطبي الرئيسي في طرابلس، لكن لم تتوافر حتى الساعة.

من  عــددًا  الغريفة  بلدية  تسلمت 
إلی جانب كمية من  الزيتون  أشجار 
وزارة  من  مقدمة  الكازورينا  أشجار 
الوطنية  الوحدة  الزراعة في حكومة 

الموقتة.
علی  منشور  في  البلدية  وقالت 
موقع  ــي  ف الــرســمــيــة  صفحتها 
إن  الماضي،  الخميس  فيسبوك، 
ذلك يأتي في إطار مكافحة التصحر 
وتشجيع الفالحين علی زراعة أشجار 

الزيتون في المنطقة.

الغريفة.. أشجار الزيتون تجاور الكازورينا األبيار.. مشاكل البلدية أمام وزير الحكم املحلي
المحلي  الــحــكــم  وزيـــر  استقبل 
عميد  األحــد،  التومي،  بدرالدين 
بلدية األبيار محمد ربيش القطراني 
وذلك في ديوان الوزارة في العاصمة 
في  األبيار  بلدية  وقالت  طرابلس. 
الرسمية  صفحتها  على  منشور 
بموقع فيسبوك، إن اللقاء بحث أهم 
القضايا واإلشكاليات المتعلقة بعمل 
األبيار،  بلدية  في  اإلدارية  الوحدات 
الموظفين  مرتبات  قرار  ناقش  كما 
التابعين لشركة النظافة. أضافت أنه 

النظافة  شركة  بمدير  االتصال  جرى 
ــراءات  اإلج بعض  ومناقشة  المرج 
المتعلقة بالقرار من داخل االجتماع، 
اإلشكاليات  أهم  مناقشة  جرت  كما 
حيث  البلدية؛  عمل  تعيق  التي 
اقترحت عدة حلول لحلها. أيضًا بحث 
العمل  مسار  والعميد  الوزير  اجتماع 
على ملف نقل االختصاصات، وكذلك 
النظافة  شركة  عمل  تحسين  فرص 
وتحسين واقع الخدمات عمومًا داخل 

البلدية.

 >> تشمل أزمة »كورونا« ونقص الكوادر الطبية وتأخر صرف الرواتب
 تاجر: نعاني الركود في تسويق التمر هذا العام 

بسبب وقف التصدير

سبها - الوسط: رمضان كرنفودة

 موروث شعبي يسمى »الجالمة«
سرت–الوسط: محمود الصالحي

األغنام  صوف  جز  موسم  سرت  في  بدأ 
الغنام  مــربــي  قبل  مــن  ــام  األيـ ــذه  ه
محفل  ــو  وه بالمنطقة،  والــمــواشــي 
موسمي يعد من أهم المناشط التراثية 
التي  البادية،  بمناطق  الموروثة  الليبية 

يطلق عليها محليًا »الجالمة«.
لنقابة  التسييرية  اللجنة  رئيس 
قال  الزرقاء  حسين  سرت،  في  المربين 
المواشي  أصــحــاب  إن  الــوســط«،  ـــ»  ل
بنصب  الموسم  هــذا  خــالل  يقومون 
األقارب  من  المتطوعين  وتجميع  الخيام 
هذه  ومحبي  والــجــيــران  واألصــدقــاء 
في  األغنام  مالك  لمساعدة  التظاهرة 
استعدادًا  واألغنام  المواشي  صوف  جز 
لدخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا 

في درجة الحرارة.
يهدف  الصوف  جز  أن  الزرقاء  وأوضح 
ومساعدتها  األغنام  على  التخفيف  إلى 
على مقاومة حر الصيف، مبينًا أن العملية 
تتعالى  شعبي  عرس  هيئة  على  تقام 
فيه أصوات األهازيج الشعرية والقصائد 
إلكرام  والئم  تنظيم  يتم  كما  الشعبية 

الضيوف المشاركين في العملية.
المربين  نقابة  لجنة  رئيس  وتوقع 
لرؤوس  اإلجمالي  العدد  يبلغ  أن  بسرت 
في  الصوف  جز  موسم  خــالل  األغــنــام 
المنطقة هذا العام أكثر من 15 ألف رأس 

من األغنام.

سرت تبدأ موسم جز صوف األغنام

بنغازي.. البلدية تفتتح مقر 
إدارة فرع الحرس البلدي

مقر  افــتــتــاح  الــثــالثــاء،  ــوم  ي شهد 
البلدي  الــحــرس  جهاز  ــرع  ف إدارة 
المحلي  الحكم  وزير  بحضور  بنغازي 
مجلس  مــن  المكلفة  بالحكومة 
وزارة  ووكيل  الضاوي،  سامي  النواب 
ورئيس  العبدلي  قعيم  فرج  الداخلية 
الصقر  للبلدية  التسييري  المجلس 
الغرفة  ورئــيــس  بــوجــواري  عــمــران 
التجارية صالح العبيدي ورئيس جهاز 
العقيد  بنغازي  فرع  البلدي  الحرس 
الضباط  من  ــدد  وع العقوري  فــرج 
وضباط الصف بجهاز الحرس البلدي. 
وقالت بلدية بنغازي في منشور على 
مقر  إن  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
إدارة فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي 
شارع  بوعطني  منطقة  في  الجديد 
الببسبي، وإن البلدية قامت من خالل 
بنغازي  لمدينة  االستقرار  إعادة  لجنة 
أعمال  بتنفيذ  الحبري  علي  برئاسة 
المكتبي  ــاث  األث وتجهيز  الصيانة 
بالنظر  البلدي  الحرس  لجهاز  دعمًا 

ألهمية دوره.

طرابلس.. البلدية تتبرأ من بيان مزور
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الالفي  المعماري، األستاذ جمال  الباحث والمصمم  عندما كتب 
واكبت  رسالة  صاحب  »إنه  فقال:  قانة،  علي  المُـعلم  الفنان  عن 
مسيرة حياته، ورؤية واضحة لكل إشكاليات العصر تميزت بالنضج 

والعمق.
حد  على  والشخصية  والمهنية  التعليمية  تجربته  ميز  ما  وهذا 
ثم   ،» واستحقاق..  المُـعلم عن جدارة  لقب  استحق  ولهذا  سواء، 
لقبه المخرج السينمائي الليبي محمد المسماري بـ»موسوعة الفن 
الفنان  قام بتصوير سيرة هذا  ليبيا«، وذلك عندما  التشكيلي في 
التشكيلية  الفنون  مجاالت  كل  في  تبحره  على  خاللها  من  واطلع 
اإلبداعية.ويعد من  والمساهمات  األعمال  من خالل مجموعة من 
الليبيين، فهو فنان ومُـعلم، جمع بين  الفنانين التشكيليين  أبرز 

الممارسة والدراسة، والتدريس.
في   ،1936/6/6 يوم  بمدينة طرابلس،  قانة،  وُلد علي سعيد 
»باب بحر« بالمدينة القديمة، ألسرة أصولها من مدينة »نالوت« 
أيام،  وبضعة  سنوات  بخمس  ليبيا  استقالل  بعد  الغربي.  بالجبل 
النحت  درس  وهناك  بروما،  الجميلة  الفنون  بأكاديمية  التحق 
بمدرسة »سان جاكومو للفنون الزخرفية«، وبتواصل دراسته في 
إيطاليا دعم قدراته الفنية من خالل دورات تخصصية في مجالي 
الرسم الحر والنحت، فبرز في هذه المجاالت كافة، وعلى أر عودته 

إلى ليبيا.
التحق سنة 1964 بالتدريس 
بمعهد »ابن منظور«. وفي سنة 
بكلية  التدريس  باشر   1973
التي  طرابلس،  بجامعة  التربية 
الوقت  ذلك  في  اسمها  كان 

»جامعة الفاتح«.
كلية  إلى  انضم  ذلك  بعد 
بقسم  بالجامعة،  الهندسة، 
تدريس   ،1974 سنة  في  تولى  ثم  العمراني،  والتخطيط  العمارة 
أسس التصميم والرسم الحر، فيما كان يعمل مستشارًا للشؤون 
الفنية بمشروع تنظيم إدارة المدينة القديمة، مسقط رأسه حتى 
التوثيقية  األعمال  من  هائاًل  رصيدًا  محقًقا   ،2001 في  تقاعده 
للمعالم المعمارية اإلسالمية، لمختلف المدن الليبية القديمة، األمر 
الذي جعله موسوعة، ومرجعًا لعديد الدارسين والمهتمين بالجانب 

المعماري تاريخيًا.
أقام وشارك في عديد المعارض التشكيلية محليًا ودوليًا، واقتنى 
متحف مدينة باري للفنون بإيطاليا لوحتين من أعماله الفنية، كما 
الشاعرين أحمد  لرأسي  إعداد تمثالين  ليبيا  إلى  كلف عند عودته 
واإلشراف  التصميم  أيضًا  وكلف  المهدوي،  رفيق  وأحمد  الشارف 

على تنفيذ هدية الفارس الليبي في العام 1979.
والفنان  المُـعلم  اهلل،  رحمة  إلى  عنا،  رحل  يوم2006/4/22 

التشكيلي علي سعيد قانة عن عمر ناهز السبعين عامًا.

السبت، محاضرة  الفنون،  لتقنيات  العالي  المعهد  نظم 
للمصور محمد كرازة بعنوان »حكاية صورة.. سيرة وطن«، 
تحدث فيها عن تجربته مع التصوير والصحافة، راسمًا لمسار 

شغفه نقطة انطالق أولى هي حلمه بالتجربة كيفما كانت.
ورحب الفنان بشير الغريب في كلمة استهاللية بالحضور، 
ثم أدارت اإلعالمية أمل بن ساسي األمسية معرفة بالمحاضر 
يفرن  بمدينة  النور  أبصر  حيث  الجبلية،  ككلة  مدينة  ابن 
1944، وانتقل في سن الرابعة صحبة أسرته إلى جادو حيث 

تولى والده إدارة محطتي الكهرباء والمياه بها.
وكان  سياسي،  عهد  من  أكثر  معاصرته  إلى  وأشارت 
الكثير من تحوالتها ومنعطفاتها، موثقًا ذلك  شاهدًا على 

بذاكرته وبرفيقته الكاميرا.
نوري  إعداد  من  مرئيًا  تقريرًا  المحاضرة  وتضمنت 
جانب  وتولى  عبدالكريم،  عزالدين  وقراءة  عبدالدائم، 
الموسيقى التصويرية عبداهلل السباعي، تحت إشراف إبراهيم 

المزوغي وإخراج الطاهر الديب.

كرازة والسعداوي
تناول التقرير جانبًا من حياة المصور في منابت طفولته 
»جادو« وكيف رأى الكاميرا للمرة األولى وانبهاره بسحرها، 
األحالم  قادته  حتى  مصورًا،  تكون  أن  معنى  عن  متسائاًل 
إلى طرابلس، حيث كانت إجابة السؤال تنتظره على أعتاب 

السرايا.
أثناء مشاهدته لشريط  األولى  وأضاف أن دهشة كرازة 
»نيجاتيف« ضل طريقها من أحد المصورين بجادو لتصبح 
تلك اللحظة شرارة تفجر هوس التصوير لديه، تساندها أو 
يرادفها زيارة الزعيم بشير السعداوي لقريته وهو لم يتجاوز 
الماضي، حيث  القرن  العاشرة من عمره مطلع خمسينيات 
رأى الكاميرا للمرة األولى وجهًا لوجه تتقدم مراسم استقبال 

السعداوي يحملها المصور خليفة قدح.
إحدى  تمثل  بوشاح  علي  عمه  لبيت  زيارته  أيضًا  وربما 
اطالالته المبكرة على شغفه الالحق بالكاميرا وهو يتحسس 

شكلها ويطالع تفاصيلها مرة بعد أخرة.

كرازة  محمد  الشاب  خيال  على  األخيرة  استحوذت  وقد 
من  تطورها  مراحل  على  شاهدًا  كان  الذي  عمره  ومنحها 

»البوكس« وحتى »الديجيتل«.

أولى التجارب
جهزه  الذي  البسيط  معمله  الوثائقية  المادة  ذكرت 
المنزل بمعدات متواضعة، كشاهد على أولى  بإحدى غرف 
تجاربه للتعرف على أسرار هذه المهنة، وتركيبات األحماض 
والمراحل التي تمر بها الصورة الفوتوغرافية صحبة أستاذ 

العلوم بمعهد المعلمين.
في رحلته األولى إلى طرابلس قادته قدماه إلى المركز 
الثقافي اإلنجليزي الذي أتاح له استعارة آلة عرض سينمائي 
للمعهد قبل أن يتم افتتاحه، ثم زودها بالقط صوت لتقوم 
بمهمة اإلذاعة المدرسية، وكان على معرفة بطريقة تشغيل 
التوعوية  المواد  بعض  خاللها  من  قدم  التي  العرض  آلة 

والتثقيفية وكذا أفالم عن الحرب العالمية الثانية.
جذبته عروس البحر كلؤلؤة متوسطية ساحرة بشوارعها 
يستطع  لم  التي  الخيارات  وتعدد  أبنيتها  وجمال  الواسعة 
شرطي  أو  االتحادي  للبوليس  انضمامه  بين  مقاومتها، 
جمارك أو مصور أو دراسة الموسيقى، أم السرايا رحلة أخرى 

وعالم آخر.

فرصة ذهبية
للبحث  الحاجة  دفعته  كما  المدينة  في  المعرفة  ساقته 
الزاوية  الموسيقى بشارع  عن عمل، حيث تردد على قسم 
وهناك استقبله الراحالن أحمد الحريري وخالد سعيد، إضافة 
لدورة  االنضمام  له  يسر  الذي  افحيمة  بشير  الفنان  إلى 
»الصولفيج«؛ لكنه لم يوفق، فيما كان الحظ حاضرًا في محل 
»فوتو فلم« الذي يديره أحد رواد التصوير بليبيا الفنان علي 
الرياني، الذي تدرب على يديه وتشرب أصول المهنة من 
طباعة وتحميض ومثل له فرصة ذهبية لالستقرار بالمدينة 

للدخول إلى عالم الصحافة.
صاحبة  فضاء  في  كرازة  رحلة  لرصد  الفلم  ينتقل  وبذا 
الجاللة، انطالقًا من جريدة »طرابلس الغرب«، التي يرأس 
تحريرها آنذاك محمد فخر الدين، بمساعدة محمد الشاوش 
مجال  في  موهبته  تنمية  في  الفضل  لهما  كان  اللذين 

التصوير الصحفي، وتجاوزت عالقته بمطبوعته إلى الجرائد 
عبدالهادي  الصحفي  مع  تعامله  فكان  الخاصة  المحلية 
الفيتوري في مجلة المعرفة وجيل ورسالة إلى صحف »البالغ، 

الحرية، الميدان، الرائد«.

المصور والجهمي
وأشارت المادة التوثيقية إلى أنه مع النصف الثاني من 
ستينيات القرن الماضي شكل ثنائيًا مع الفنان الراحل أحمد 
لحظات  أسماها  مصورة  زاوية  عليه  اقترح  الذي  الحريري، 
كرازة،  »عدسة  مثل  متعددة  بأسماء  واستمرت  طريفة، 
جولة الكاميرا« وتكررت في جرائد »طرابلس الغرب، العلم، 

الثورة«.
وتولى في وقت الحق قسم التصوير بإدارة المطبوعات 
الالتي كن  النسائية  للعناصر  التدريب  والنشر، ففتح مجال 
من دعائم مجلة »المرأة« برئاسة تحرير الصحفية الرائدة 
خديجة الجهمي، وكان أحد أعضاء الفريق المؤسس للمجلة 

حيث شكل العمل مع خديجة الجهمي منعطفًا آخر.

احداث مهمة
ومن بين الشخصيات التي مثل قدومها حدثًا الفتًا ليس 
لليبيا فقط، وإنما للمصور الشاب زيارة سيدة الغناء العربي 
أم كلثوم نهاية الستينيات، حيث رافقها في جولتها داخل 
طرابلس، وأهداها أفضل لقطاته قدم فيها خالصة موهبته 

الفنية.
كما وثق بكاميرته لحظات عبور خط برليف سنة 1973، 
جورج  الفرنسي  الرئيس  جنازة  مراسم  تغطية  إلى  إضافة 

لومبيدو في أبريل 1974.

رحلة الموت
تحدث كرازة عن رحلته إلى إريتريا كمصور لصالح جريدة 
الثورة التي يرأس تحريرها عبدالرزاق المناع وهي أول جريدة 
قرابة  المسافة  واستغرقت   ،1969 الحكم  نظام  تغير  بعد 
400 كيلو متر من الجنوب إلى الشمال، حيث عقد مؤتمر 
»سدوحة  1970بمنطقة  سنة  اإلريترية  الفصائل  توحيد 
التحرير  جبهة  مؤسس  سيبي  صالح  عثمان  بقيادة  إيال« 

اإلريترية.

ورافقه في الرحلة فاتح الشهاوي ومحمد السوكني حيث 
اضطرتهم الظروف الستخدام وسائل متنوعة للتنقل من 
حتى  األقدام  على  ومشي  وجمال  صيد  وقوارب  مركبات 
القتل  بمخاطر  محفوفين  الحدث،  مكان  إلى  وصولهم 

والجوع والعطش لمدة 24 يومًا.

النيهوم والفجر الجديد
وبالرجوع لتجربته في جريدة طرابلس الغرب يذكر اسماء 
المسالتي  عبدالسالم  مثل  الصفحات  ومشرفي  صحفيين 
الطاهر  الشيخ  الطوير وأحمد سليم مامي كذلك  وإبراهيم 
أحمد  آنذاك  الشباب  جيل  ومن  الناكوع،  ومحمود  النعاس 
واستمرت  أعاله،  المذكوران  السوكني  ومحمد  الحريري 
الغرب في الصدور حتى توقفت لتصدر بعدها جريدة العلم 
ثم جريدة الثورة العام 1969 برئاسة تحرير عبدالرازق المناع 

كما سبقت اإلشارة.
تحدث أيضًا عن خلفيات توقف الجريدة، بسبب مقاالت 
الثورة  رئيس تحريرها ووجهة نظره في تصرفات مجلس 
وكان مقاله »مالكم وما عليكم« القشة التي قسمت ظهر 
ليترك  آنذاك.  اإلعالم  وزير  مع  عنيفة  مشادة  بعد  البعير 
توقفها فراغًا صحفيًا في البالد، حتى وصلت تعليمات من 
رئيس مجلس قيادة الثورة بإصدار جريدة حكومية، تولى 
واقتصرت  النطالقها،  التحضير  النيهوم  الصادق  الكاتب 
اللقاءات األولية استعدادًا لذلك على مجموعة قليلة، منهم 
والنيهوم  الزواوي  ومحمد  كرازة  ومحمد  الحريري  أحمد 
حتى  الثورة  مجلس  رئيس  مع  الوصل  حلقة  ظل  الذي 
اعتمد »الفجر الجديد« اسمًا للجريدة الجديدة وكلف عمر 

الحامدي برئاسة تحريرها.

فرقة الكواكب
مع نهاية السبعينيات أسس فرقة »الكواكب« الموسيقية 
أحيت عديد  التي  الكلباش،  وناصر  البدري  األخوين  صحبة 
ثقافي  صالون  له  كان  كما  وتونس،  ليبيا  بين  الحفالت 
استضاف فيه نخبة من المبدعين العرب أمثال بليغ حمدي 
الفيتوري  محمد  والشاعرين  عبدو  ومحمد  المداح  وطالل 
وسامية  الحناوي  ميادة  الفنانتين  وكذلك  النواب،  ومظفر 

كنعان وكذا الكتاب والصحفيين الليبيين والعرب.

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

المصور الذي سحرته المدينة

كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة
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المغنية األوبرالية اإلسبانية، تيريسا بيرغانثا، التي قدمت 
عروضًا في كبرى دور األوبرا في العالم منذ 
مطلع خمسينيات القرن العشرين توفيت، 
الجمعة عن 89 عامًا. وأعلنت وزارة الثقافة 

اإلسبانية »ببالغ األسى« وفاة بيرغانثا، ذات 
الصوت متوسط الغلظة )ميتسو سوبرانو(، 

في تغريدة عبر »تويتر«، في حين نعى رئيس 
الوزراء بيدرو سانشيز من وصفها بصاحبة 

»أحد أهم األصوات النسائية في العالم«، وفق 
»فرانس برس«. وأضاف سانشيز »إن صوتها 

وأناقتها وفنها سيرافقنا إلى األبد«.

وداعًا تيريسا بيرغانثا

إياد نصار »وش وضهر«

الممثل المصري مغني الراب محمد رمضان وقع على صفقة نشر عالمية، 
تتضمن أغاني من الكتالوج الخاص به وإصدارات مستقبلية، مع شركتي »ريزرفوار 

ميديا إنك« و»بوب أرابيا«، فيما قال سبيك، مؤسس »بوب أرابيا«: »لطالما كان 
الفنانون المصريون قوة دافعة في مجال الموسيقى الشعبية العربية. وتوفر 

الصفقات مع محمد رمضان فرصًا مهمة لشركتنا، وسنواصل تنفيذ استراتيجيتها 
اإلقليمية من خالل ترسيخ بصمتنا كعنصر رئيسي في الموسيقى العربية 

واالستثمار في الكتالوجات والمواهب ونقل هذه الموسيقى إلى جميع أنحاء 
العالم«.

الظروف االقتصادية الصعبة دفعت مخرجًا 
مكسيكيًا إلى العمل في 

في توصيل الوجبات، 
غير أنه لقي مصرعه، 

الجمعة، في حادث 
مروري أثناء تأدية عمله 
الذي يعتاش منه، فيما 

رأى زمالء غريغوريو 
روشا )65 عامًا(، الذي 

يشكل فيلمًا وثائقيًا 
عن القائد الثوري بانشو فيا أحد أبرز أعماله، في مقتله 

دلياًل على الوضع المزري للفنانين في المكسيك.

الفنانة األردنية مى سليم نشرت بعض 
الصور الجديدة 

لها على صفحتها 
الرسمية في »فيس 

بوك«، إذ ظهرت 
بإطاللة الفتة وأنيقة 

مرتدية فستانًا 
مطرزًا باللون 

األبيض والذهبي، 
واعتمدت مكياجًا 
جذابًا وتسريحة 

شعر مميزة، مما نال 
إعجاب متابعيها.

فن x فن
جمهورها  فاجأت  عجرم  نانسي  اللبنانية  النجمة 

ميالدها،  بعيد  باحتفالها 
بطريقة  اإلثنين، 

عبر  نشرت  إذ  مبتكرة؛ 
فيديو  »إنستغرام« 
مثيرة،  تجربة  يوثق 
بداية من مرحلة وضع 
مالمحها  غير  مكياج 

إضافة  ثم  تمامًا، 
شكلها  غيرت  تفاصيل 
والنظارة  الباروكة  مثل 
في  خرجت  ثم  الطبية، 
جولة في شوارع بيروت، 

عدد  في  خاللها  توقفت 
التجارية  المحال  من 

يالحظ  أن  دون 
وجودها،  البعض 
على  وظهرت 

البعض  مالمح 
الشك  عالمات 

والحيرة أحيانًا.

تجربة مثيرة لنانسي عجرم صفقة عاملية لرمضان

مي سليم وجلسة تصويرنهاية مأساوية

الفنان األردني إياد نصار كشف 
الملصق الرسمي لمسلسله الجديد 

»وش وضهر«، الذي سيعرض 
على إحدى المنصات الرقمية قريبًا، 

وتشارك في بطولته الفنانة المصرية 
ريهام عبدالغفور، إذ تصدر الثنائى 

الملصق الرسمي للعمل، الذي يشارك 
فيه أيضًا محسن منصور وثراء جبيل 

وإسالم إبراهيم، وسيناريو وحوار 
أحمد بدوي وشادي عبداهلل، وإخراج 

مريم أبوعوف.

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

القاهرة – محمود الغول

أجدابيا - صالح ناصف

»دكتور سترينج« يواصل الصدارة
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أوف  مالتيفيرس  ذي  إن  سترينج  »دكتور  فيلم  إيرادات 
مادنس« تراجعت في األسبوع الثاني لعرضه إلى 61 مليون 
دوالر فحسب بعد انطالقة قوية في دور السينما، لكن ذلك 
أميركا  في  التذاكر  شباك  صدارة  في  بقائه  دون  يحل  لم 
الشمالية بفارق كبير عن وصيفه، وفق األرقام الموقتة التي 

نشرتها، األحد، شركة »إكزبيتر ريليشنز«.
جرّاح  لمغامرات  تتمة  وهو  سترينج«،  »دكتور  وكان 
األعصاب الذي تحول ساحرا ويؤدي دور بطل »مارفل« الخارق 
فيه الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، حقق مداخيل 
األولى النطالق  الثالثة  األيام  في  دوالر  مليون   187 بلغت 
عروضه األسبوع الفائت. أما إيراداته العالمية منذ بدء عرضه 

فوصلت إلى 396 مليون دوالر.
وبقي »دكتور سترينج« متقدما بأشواط على فيلم الرسوم 
الثاني  المركز  على  حافظ  الذي  غايز«  باد  »ذي  المتحركة 
تصبح  لكي  تجهد  التي  القانون  عن  الخارجة  حيواناته  مع 
لطيفة، إذ لم تتجاوز إيراداته من، الجمعة، إلى، األحد، 6.9 
ماليين دوالر. واستمر المركز الثالث من نصيب القنفذ األزرق 
في فيلم »سونيك ذي هيدجدوغ 2«، وبلغت مداخيله 4.6 
ماليين دوالر. وكانت انطالقة »فايرستارتر« مخيّبة لآلمال، 
إذ اكتفى هذا الفيلم الذي يجمع اللونين البوليسي والخيالي 
النوع  هذا  في  المتخصص  للكاتب  رواية  من  والمقتبس 
ستيفان كينغ بالمركز الرابع محققا إيرادات بلغت 3.8 ماليين 

دوالر فحسب.
ويؤدي زاك إيفرون وسيدني ليمون في هذا الفيلم دوري 
والدَي ريان كيرا أرمسترونغ، وهي فتاة في الحادية عشرة 
تتمتع بقدرات غير عادية في التحكم الذهني بالنار، تسعى 
وكالة حكومية غامضة إلى استخدام موهبتها في إشعال النار 
في ابتكار سالح دمار شامل. وتعرض الفيلم لهجوم نقدي، 
»روتن  موقع  على  له  اإليجابية  التقييمات  نسبة  واقتصرت 
التقييمات  بلغت نسبة  المقابل،  %12. وفي  توماتوز« على 
اإليجابية لفيلم »إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس« الذي بقي 
في المركز الخامس 96 في المئة، إذ حقق هذا الشريط الذي 
ينقل المشاهد هو اآلخر إلى عبث العوالم الموازية إيرادات 

بلغت 3,3 ماليين دوالر في األسبوع الثامن لعرضه.
األفالم الخمسة المتبقية في الترتيب:

6. »فانتاستيك بيستس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور« )2.4 
مليون دوالر(

7. »ذي لوست سيتي« )1.7 مليون دوالر(
8. »ذي نورثمان« )1.7 مليون دوالر(

9. »فاميلي كامب« )1.4 كليون دوالر(
مليون   1.1( تالنت«  ماسيف  أوف  ويت  أنبيرابل  »ذي   .10

دوالر(.

اعتزال فتحي القابسي 
عراب »شط الحرية«

القابسي،  فتحي  الحرية«  »شط  مسلسل  ومؤلف  الكاتب  أعلن 
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
دون  وأشكاله«،  أنواعه  »بمختلف  الفني  العمل  اعتزاله  السبت، 
إلى  دفعته  التي  األسباب  يوضح  أن 

اتخاذ هذا القرار.
وبعد  »اليوم  القابسي:  وقال 
العمل  من  ومضنية  طويلة  رحلة 
صاحبها  رحلة  الثقافي،  المجال  في 
واإلرهاق  والتعب  األلم  من  الكثير 
وطأتها  يخفف  لم  رحلة  واإلحباط، 
والشعور  والتفاؤل  الفرح  جرعات  إال 
الجمهور  لنا  يمنحها  التي  بالسعادة 
وبعد  والحين،  الحين  بين  الكريم 
أنواعه  بمختلف  الفني  العمل  أعتزل  أن  قررت  اهلل،  على  التوكل 

وأشكاله.. قرار ال عودة فيه«.
وأضاف أنه في حل من كل شيء له عالقة بهذا المجال، متمنيًا 
لكل زمالئه »الصادقين« وافر المحبة، في هذا البراح الذين جمعته 
كامل  »مع  بالقول:  واختتم  طيبة.  أوقات  في  طيبة  ظروف  بهم 
أمنياتي لهذا الوطن أن يقف شامخًا قويًا صافيًا نقيًا حتى نحظى 

بالنظر إلى عينيه ونحن فخورون أننا منه وأنه منا«.

في عيد ميالده الثاني والثمانين

ميالده  بعيد  إمام  عادل  الكبير  المصري  الفنان  احتفل 
الثاني والثمانين، الثالثاء، إذ ولد في 17 مايو العام 1940، 
الفني  مشواره  خالل  المصرية  والدراما  السينما  أثرى  فيما 
بالعديد من األعمال الخالدة في الذاكرة العربية، وبقي على 

القمة لعقود وعقود.
- في  »الزعيم« - كما دأب جمهوره على تسميته  تخرج 
كلية الزراعة جامعة القاهرة، حيث شق طريقه في عالم الفن 
من خالل مسرح الجامعة، والذي قاده فيما بعد إلى السينما 
بأدوار صغيرة، ثم ذاعت شهرته في سبعينيات القرن الماضي 
مع بطولة »البحث عن فضيحة« و»عنتر شايل سيفه« و»إحنا 
العشرين،  القرن  ستينيات  إلى  وبالعودة  األتوبيس«.  بتوع 

إلى  ظهر  تألقًا،  األكثر  هو  المهندس  فؤاد  اسم  كان  وحين 
الفتًا،  نجاحًا  ليحقق  نجمه  بزغ  ما  نحيف سرعان  جواره شاب 
وهو ما تحدث عنه عادل إمام كثيرًا، في أكثر من حوار صحفي 
منحه  الذي  فؤاد،  »األستاذ«  فضل  إلى  مشيرًا  وتلفزيوني، 

الفرصة ليكون »نجمًا« في ما بعد.
وخالل مشواره، نجح عادل إمام في حصد النجاح الجماهيري 
والتجاري، لكن ذلك لم يكن على حساب »القيمة الفنية«؛ إذ 
وما  النقاد،  استحسان  القت  التي  األعمال  من  العديد  قدم 
زالت تحقق نسب مشاهدة عالية، وتعد من عالمات السينما 
العربية، فضاًل عن تناوله قضايا مهمة مثل التطرف واإلرهاب، 

كما الحال في فيلمي »اإلرهابي« و»طيور الظالم«.
ولم يغفل عادل إمام إلقاء الضوء على المهمشين، فقدم 
فيلم  في  خصوصًا  الشعبية،  الطبقات  وجدان  تلمس  أعمااًل 
الحديد،  بالسكة  التحويلة  عامل  دور  قدم  حين  »المنسي« 

»الهلفوت«،  إلى  وصواًل  »الحريف«،  في  البسيط  الشاب  ثم 
البسيط في أفالم مثل »عنتر شايل سيفه«  الريفي  والشاب 
الشخصية  ليقدم  الصفر«،  تحت  و»شعبان  و»المتسول« 

الساذجة التي تبحث عن نفسها وسط عوالم ال تنتمي لها.
ولعل من أبرز األشياء التي ساهمت في شهرة واستمرارية 
نجاح عادل إمام، هي قدرته على انتقاء أدواره بذكاء، ثم اختيار 
الوسيط األنسب ليقدم فنه، ففي بداية حياته - كنجم - ركز 
أكثر على السينما، حيث كان شابًا لديه القدرة على الحركة 
بشكل أكبر، وفي المقابل ومع تقدم السن، ركز بشكل أكبر 
على الدراما التلفزيونية، التي ال تستلزم حيوية وحركة مثلما 
ناجي  »فرقة  أعماله  فكانت  الكبيرة،  الشاشة  مع  الحال  هو 

عطاهلل« و»عوالم خفية« و»صاحب السعادة« وغيرها.
إمام مجموعة كبيرة من  عادل  بين هذا وذاك، قدم  وما 
و»شاهد  المشاغبين«  »مدرسة  مثل  الخالدة  المسرحيات 

باسمه  اسمها  التصق  والتي  و»الزعيم«  حاجة«  مشافش 
فبات هو »الزعيم«. ودليل آخر على ذكاء عادل إمام - وهو 
في  أنه   - طويلة  لعقود  القمة  اعتالء  من  مكنه  الذي  األمر 
الشباب،  النجوم  من  جديد  جيل  ظهور  ومع  األلفية  بداية 
بالكثير  فاستعان  طاقاتهم،  من  االستفادة  »الزعيم«  حاول 
مكي  أحمد  مثال  ومنهم  أعماله  بطولة  لمشاركته  منهم 
للظهور  الفرصة  إمام  منحه  والذي  »الكبير«،  بطل مسلسل 
في فيلمه »مرجان أحمد مرجان« في شخصية »إتش دبور«، 

التي انطلق من خاللها مكي في عالم التمثيل.
ومنذ ظهر عادل إمام كنجم، ظهر إلى جواره العديد من 
النجوم، غير أنه وحده واصل الصعود واالستقرار على القمة، 
فيما تبادل اآلخرون مزاحمته، ويكفي القول إن »الزعيم« ظل 
زكي  وأحمد  الشريف  نور  مثل  نجوم  وسط  بألقه،  محتفظًا 

ومحمود عبدالعزيز وغيرهم.

عادل إمام.. محطات في مسيرة زعيم الكوميديا



مالعب 14
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني www.alwasat.ly :املوقع اإللكرتوين العدد 339السنة السابعة18 شوال  1443هــاخلميس 19 مايو 2022

في
أكمل فريق نادي »االتحاد«، عقد المتأهلين املرمى

إلى دور الـ16 من منافسات كأس ليبيا لكرة 
القدم، عقب الفوز على نادي »الجزيرة« زوراة 
بنتيجة عريضة وصلت إلى 4 أهداف نظيفة، 
في دور الـ32. وسجل أهداف المباراة كل من 
عمر الخوجة )هدفان(، وعبد العاطي العابسي 

)هدفان(.
وهي  فريقًا   16 الدور  هذا  إلى  وتأهل 
طرابلس«  و»األهلي  بنغازي«  »األهلي 
و»االتحاد«  و»السويحلي«  و»المدينة« 
و»األولمبي«  و»التعاون«  و»النصر« 

و»الهالل«  و»األخضر«  و»دارنس« 
و»االتحاد  و»الصداقة«  و»أبوسليم« 
و»بنغازي  سبها«  و»هالل  المصراتي« 

الجديدة«.
سجل  مباراة،   72 البطولة  وشهدت 
دور  وفي  هدفا.    173 األهداف  من  فيها 
الجديدة«  »بنغازي  يلتقي  الثمانية، 
يلتقي  و»التعاون«  بنغازي«،  »األهلي 
»دارنس«،  يلتقي  و»النصر«  »األولمبي«، 
و»األخضر« يلتقي »االتحاد«، و»الصداقة« 
و»أبوسليم«  طرابلس«،  »األهلي  يلتقي 
يلتقي  و»السويحلي«  »الهالل«،  يلتقي 
المصراتي«  و»االتحاد  سبها«،  »هالل 

»المدينة«. يلتقي 

اكتمال عقد املتأهلني إلى دور الـ16 ببطولة كأس ليبيا

انتُخب رئيس مجلس إدارة االتحاد الليبي للسباحة عصمان 
القنين، عضوًا للمكتب التنفيذي لالتحاد العربي للسباحة )2022 

- 2024( خالل اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد الذي ُأقيم 
بفندق »حياة ريجنسي« بالدار البيضاء بالمملكة المغربية بحضور 

مندوبين من 21 دولة عربية. وافتتح الجلسة أمين عام االتحاد 
زهير المفتي، بعد التأكيد على النصاب القانوني بحضور 

21 اتحادًا من أصل 23 اتحادًا وطنيًا.

طالب محمد شعبان بيت المال، رئيس االتحاد الليبي للتايكوندو، ◆◆
المسمى اختصارًا )itf(، وزارة الرياضة بتحمل مسؤوليتها، والوقوف 

مع االتحاد في تنظيم البطولة العربية األولى العام المقبل. وقال بيت 
المال، في تصريح لـ»الوسط«، إنه مستغرب من تباطؤ رد الوزارة، 
وعدم تفاعلها مع تنظيم ليبيا حدثًا عربيًا. وأوضح: »نسعى لعودة 

تنظيم البطوالت العربية والدولية لليبيا، ولكننا نتفاجأ بعدم التفاعل 
مع تنظيم هذا الحدث«.

● فريق االتحاد

3 الوسط - الصديق قواس

تصفيات الصعود رسالة وطنية 
تجسدها منافساتها الرياضية

الحدث

زين العابدين بركان

منافسات  النطالق  التنازلي  العد  بدأ 
األولى  الدرجة  لدوري  الصعود  تصفيات 
لكرة القدم، من بلوغ الدوري الليبي الممتاز 
منافسات  ستنطلق  حيث  المقبل،  للموسم 
مايو  شهر  من   23 يوم  من  بداية  الصعود 
الجاري. وما يميز منافسات تصفيات الصعود 
بمختلف  المناطق  تبادل  هو  الموسم  هذا 
من  المتأهلة  الفرق  تلعب  بحيث  المالعب، 
المنطقة الشرقية بمالعب المنطقة الغربية، 

والعكس.
فرق  األولى  المجموعة  فرق  وتضم 
و»األنوار«  المرج  مدينة  من  »المروج« 
و»البرانس«  أجدابيا«  و»وفاق  اإلبيار  من 
و»بنغازي  طبرق  من  و»الصقور«  القبة  من 
وتقام  سبها،  من  و»الشرارة«  الجديدة« 
مالعب  على  المجموعة  هذه  لقاءات 
فرق  بينما تضم  والزاوية وصبراتة.  الجميل 
و»المستقبل«  األشهر«  »أبي  المجموعة 
و»رفيق«  الزاوية  من  و»أساريا«  بالجميل 
من صرمان و»هالل سبها« و»البشائر« من 
مصراتة، وتقام لقاءات هذه المجموعة على 

مالعب القبة وشحات والبيضاء.
سيمثالن  التجمعين  هذين  أن  شك  وال 
والتقارب  التواصل  جسور  لمد  فرصة 
شباب  بين  الشريف  الرياضي  والتنافس 
جميلة  رياضية  صورة  في  الواحد  الوطن 
وال  الرياضية  المنافسات  خالل  من  تتجسد 
ما  كل  رغم  الرياضي  المجال  في  إال  تجدها 
الصورة  هذه  أن  إال  تحديات  من  به  يمر 
والتعاليق  الكلمات  كل  عن  تغني  الجميلة 
وشمعة توقد في النفق المظلم، وبارقة آمل 
متماسكًا  الرياضي سيظل  الشباب  أن  تؤكد 
وعالقاته  لحمته  على  محافظًا  ومتجانسًا 

بعيدًا عن ما يدور في المشهد.
التي  الخطوة  بهذه  نشيد  أن  البد  وهنا 
المسابقات  تنظيم  لجنة  عليها  أقدمت 
على  وحرصها  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
هذه  وإرسال  الرياضية  المسابقات  إنجاح 
الترحيب  كل  القت  التي  الجميلة  الرسالة 
الوسط  في  بارتياح  وقوبلت  والحفاوة 
ناجح  بختام  تكتمل  أن  أمل  على  الرياضي 
ختامه  يكون  شريف  رياضي  وتنافس 
للفريق  األضواء  لدوري  الصعود  وحصاده 

األفضل واألجدر.

فاز نجم فريق »باريس سان جيرمان«، كيليان 
الدوري  في  العب  أفضل  بجائزة  مبابي، 
 ،)2022  -  2021( الموسم  هذا  الفرنسي، 
التوالي، في حفل جوائز  على  الثالثة  للمرة 
المحترفين  لالعبين  الفرنسي  االتحاد 
العديد  على  مبابي  وتفوق  القدم.  لكرة 
رأسهم  وعلى  الفرنسي  الدوري  نجوم  من 
ميدان  ومتوسط  يدر،  بن  وسام  »موناكو«  مهاجم 
البرازيلي  »ليون«،  والعب  باييت،  »مرسيليا« 
وتعد  تيريير.  مارتن  »رين«  ونجم  باكيتا،  لوكاس 
فيها  يحرز  التي  تواليًا  السادسة  المرة  هي  هذه 
العب من »باريس سان جيرمان« المتوج هذا العام 
الجائزة  مسيرته،  في  العاشرة  للمرة  الدوري  بلقب 
 )2016( إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي  بعد 
والبرازيلي   )2017( كافاني  إدينسون  واألورغوياني 
األعوام  في  مبابي  هيمن  حين  في   ،)2018( نيمار 
تمنح  ولم  و2022(.  و2021   2019( األخيرة  الثالثة 
فيروس  تداعيات  بسبب   2020 العام  في  الجائزة 

»كورونا«.
الفرنسي  الدوري  في  حارس  أفضل  جائزة  ذهبت  كما 
جيرمان«،  »باريس سان  حارس  دوناروما  اإليطالي  إلى 
وحصد جائزة أفضل العب واعد في الدوري ويليام ساليبا 
مدافع »مرسيليا« صاحب الـ21 عامًا. وبعد مشوار جيد مع 
نادي »رين« حصل برونو جينيزيو على جائزة أفضل مدرب 
فرنسي  العب  أفضل  جائزة  وكانت  الفرنسي.  الدوري  في 
ينشط في الدوريات األجنبية )خارج الدوري الفرنسي( من 

نصيب هداف »ريال مدريد« كريم بنزيما.

ممثل ليبيا يسخر 
ويعترض ويصعد 
ويكشف األخطاء 

الفادحة لـ»بكاري«
في رسالة إلى »كاف«

جاساما يطيح بأحالم »الزعيم« في »الكونفدرالية«

العاصمة  شوارع  أجواء  كافة  األحد،  ليلة  الحزن  عم 
لكرة  األول  الفريق  ودع  بعدما  طرابلس،  الليبية 
كأس  بطولة  طرابلس«،  »األهلي  بنادي  القدم 
النهائي،  نصف  الدور  من  األفريقية،  »الكونفدرالية« 
رغم الفوز على نظيره »أورالندو بيراتس«، بهدف دون 
مقابل، في مباراة اإلياب، ولكن تأهل الفريق الجنوب 
أفريقي، مستفيدًا من فوزه خارج األرض بهدفين دون 

رد في مباراة الذهاب.
تخرج  أن  طرابلس«  »األهلي  جماهير  حلم  وكان 
ليبيا فرحة  حاملة األعالم الخضراء لتطوف في شوارع 
بهذا النصر، لكن الحكم الزامبي بكاري جاساما، حرم 
»الزعيم« من ركلتي جزاء وخطأ واضح يستوجب خروج 
البطاقة لحمراء لمدافع فريق »أوالندور«، وهو ما كان 
والتأهل  ليبيا  ممثل  بفوز  المباراة  سير  بتغيير  كفياًل 
بين  الغضب  من  حالة  لتسود  البطولة.  نهائي  إلى 
الجماهير والالعبين واللجنة التسييرية لنادي »األهلي 
هجومًا  للنادي  التسييرية  اللجنة  وشنت  طرابلس«. 
على الحكم الزامبي، من خالل إصدار بيان انتقدت فيه 

طاقم التحكيم.
حسابه  عبر  بيانًا،  طرابلس«،  »األهلي  نادي  ونشر 
فيه:  جاء  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
حريص  التسييرية  لجنته  في  متمثل  األهلي  »النادي 
اللجنة  عملت  المؤسسة،  مصلحة  على  الحرص  كل 
الممكنة  الوسائل  بكل  جاهدة  بالنادي  التسييرية 
الستبدال طاقم التحكيم نظرًا لسمعته السيئة وقراراته 
في  وأسهمت  بطوالت  مسار  غيرت  التي  الجدلية 
والمنتخبات«.  األندية  لبعض  مستحقة  غير  تتويجات 
في  طالبت  التسييرية  »اللجنة  األهلي:  بيان  وأوضح 
أسباب  وعللت  جاساما،  بكاري  استبدال  رسمية  رسالة 
لألمانة،  خيانته  جاساما  يؤكد  اليوم  الطلب.  هذا 
ومساهمته في وأد حلم األهلي وجماهيره بالوصول 
في  كانت  األهلي  مخاوف  أن  مؤكدًا  النهائي،  إلى 

محلها«.
الكريم،  »جمهورنا  بيانه:  في  »األهلي«  وتابع 
مرفوع  برأس  الكونفدرالية  منافسات  غادرنا  لقد 
مستقباًل  منها  ينطلق  قاعدة صلبة  لألهلي  وبنينا 
للمنافسة.. لقد كنتم خير سند ودعمكم المتواصل 
هو الضامن األول الستمرار تطور األهلي وازدهاره 

على األصعدة كافة«.
 ،)88( الدقيقة  في  طرابلس«  »األهلي  هدف  وجاء 
يكن  لم  لكنه  أبوعرقوب،  لعلي  قوية  تسديدة  من 
كافيًا لتأهل فريقه، نظرًا لفوز أورالندو بمباراة الذهاب 
ممثل  ليودع   ،)0-2( بنتيجة  الليبية  األراضي  على 
النهائي.  نصف  الدور  من  األفريقية  البطولة  ليبيا 

ويلعب »أورالندو بيراتس« الجنوب أفريقي في 
النهائي ضد »نهضة بركان المغربي، الذي 
»الكونفدرالية«  كأس  نهائي  إلى  تأهل 
على  فاز  بعدما  تاريخه،  في  الثالثة  للمرة 
على   )1-4( بنتيجة  »مازيمبي«  ضيفه 
الدور  إياب  في  لبركان  البلدي  الملعب 

مباراة  تقام  أن  المقرر  ومن  النهائي.  نصف 
»نهضة  بين  »الكونفدرالية«  كأس  نهائي 

بركان« و»أورالندو بيراتس« يوم الجمعة، 
ملعب  على  الجاري،  مايو   20 الموافق 
مدينة  في  الدولي  أكبابيو«  »جودسويل 

أويو النيجيرية.

»األهلي طرابلس« يسخر من بكاري جاساما
»األهلي  بنادي  اإلعالمي  المركز  وسخر 

طرابلس«، من الحكم الزامبي 
الذي  جاساما،  بكاري 
أمام  الفريق  مباراة  أدار 
»أورالندو بيراتس«. واختار 

الرسمي  حسابه  عبر  النادي، 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 

المباراة«،  »رجل  جاساما،  بكاري  »فيسبوك«، 
جزاء  ركلة  احتساب  عن  تغاضى  بعدما  وذلك 

يد  الكرة  لمست  بعدما  األول،  الشوط  في 
مدافع »أورالندو«، على الرغم من عودته 

نادي  هجوم  يكن  لم  الفار.  تقنية  إلى 
الحكم  على  طرابلس«  »األهلي 

من  األول  جاساما،  بكاري  الزامبي 
اتحاد  وقدم  سبق  حيث  نوعه، 

الكرة الجزائري، مذكرة احتجاج 
بعد  المذكور،  الحكم  ضد 
المؤهل  اللقاء  إدارته  سوء 
لنهائيات كأس العالم 2022 

األخير  بفوز  انتهت  التي  والكاميرون،  الجزائر  بين 
المدير  2022. كما تعرض  إلى مونديال قطر  وتأهله 
الفني السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، المدرب 
البرتغالي كارلوس كيروش، للطرد، خالل مباراة مصر 
والكاميرون، التي ُأقيمت في نصف نهائي كأس األمم 
األفريقية األخيرة بسبب اعتراضه على قرارات جاساما.

رسمي  بيان  في  طرابلس«،  »األهلي  رصد  كما 
عديد  في  جاساما،  للحكم  تحكيمية سابقة  أخطاء  له، 
المباريات التي أسندت له، على سبيل المثال ال الحصر، 
والكاميرون  الجزائر  بين  أدارها  التي  األخيرة  مباراته 
جدل  من  أعقبها  وما  للجزائر،  هدفين  فيها  وألغى 

أدائه  ضد  طعنًا  الجزائر  وتقديم  ومشاكل 
مباراة  السيئة  وإدارته  للمباراة.  السيئ 
 2019 نسخة  أفريقيا  أبطال  األندية  نهائي 
بين »الترجي« و»الوداد«، حيث ألغى هدفًا لـ»الوداد« 
»الوداد«  فريق  وانسحاب  المباراة.  إيقاف  في  تسبب 

وفاز »الترجي« على أثرها بالمباراة والبطولة.
في  االستوائية  وغينيا  مالي  مباراة  وأدار 
بطولة األمم األفريقية األخيرة 2022، وارتكب 
وأدار  مالي.  منتخب  ضد  عديدة  أخطاء  فيها 
مباراة ربع النهائي لألندية األبطال نسخة 2017 
الجنوب  المصري و»صن داونز«  بين »األهلي« 
إلى  أدى  مما  لألهلي،  وألغى هدفًا  أفريقي، 
المباراة.  في  عديدة  وعراقيل  مشاكل 
جعلت  وغيرها  الفادحة  األخطاء  هذه 
أحالم وطموحات عديد الفرق تذهب 

أدراج الرياح.
»األهلي طرابلس« يقدم 
اعتراضًا رسميًا لـ»كاف«

وقدم مجلس إدارة »األهلي 
استهجان  مذكرة  طرابلس«، 
األخطاء  توضح  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  إلى 
الحكم  الذي أوقعه  الفادحة والجور الصارخ  التحكيمية 
وقال  األخطاء.  لكل  بتفصيل  مدعمًا  جاساما،  بكاري 
فريقنا  مباراة  إلى  »نشير  بيانه:  في  طرابلس  األهلي 
في إياب نصف نهائي كأس االتحاد األفريقي ضد فريق 
ضد  االحتجاج  بهذا  اليكم  نقدم  األحد  يوم  أورالندو، 
أورالندو  وفريق  فريقنا  بين  جرت  التي  المباراة  حكم 

بايرتس بجنوب أفريقيا«.
فاضح  لظلم  فريقنا  »تعرض  األهلي:  بيان  وأوضح 
وواضح من حكم المباراة، حيث لم تكن صافرته نزيهة 
نتيجة  على  أثر  مما  لمنافسنا  منحازة  بل  ومحايدة، 
أفريقي  موسم  جهود  وأضاع  منافسنا  لصالح  المباراة 
األول  الشوط  من   )19( الدقيقة  في  لفريقنا.  كامل 
ضربة جزاء غير محتسبة إثر لمس يد مدافع فريق 
الحكم  ويعلن   ،)23( رقم  بيراتس،  أورالندو 
المنافس  العبي  اعتراض  وعدم  ثقة  وبكل 
واضحة  يد  لمسة  إثر  جزاء  ركلة  على  وزمالئه 
بيان  وذكر   .»)4( رقم  المنافس  مدافع  من 
األهلي طرابلس: »وفي الوقت الذي كان يستعد 
بالحكم  نتفاجأ  الجزاء  ضربة  لتنفيذ  فريقنا  فيه 

يتجه للفار ويلغي بعدها ضربة الجزاء وسط استغراب 
الجميع، حيث المخالفة واضحة وال تحتاج للفار!!.. وفي 
الدقيقة )29( من الشوط األول. بعدها تعرض مهاجم 
فريقنا محمد أبو زريق لضرب وخشونة مفرطة من قبل 
العب الفريق المنافس رقم )13( يستحق عليها الطرد 

ولكن الحكم لم يحرك ساكنًا«.
»االتحاد«  ناديا  الليبية،  القدم  كرة  قطبا  وواصل 
بطولة  في  جيد  بشكل  الظهور  طرابلس«  و»األهلي 
»الكونفدرالية« منذ ضربة البداية بدوري المجموعات، 
»الكونفدرالية«،  مجموعات  دور  قرعة  ُأجريت  أن  بعد 
الدوري  بطل  »االتحاد«  بفريقي  ليبيا  وشاركت 
و»األهلي  األبطال،  دوري  بطولة  من  القادم  المحلي، 
طرابلس« وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة 

بطولة  في  البداية  من  والمشارك  األخيرة 
»الكونفدرالية«.

صدارته  طرابلس«  »األهلي  فريق  وأكد 
المجموعة األولى من دوري المجموعات لكأس 
تعادله  بعد  »الكونفدرالية«  األفريقي  االتحاد 
»الصفاقسي«  فريق  أمام  أهداف  دون  السلبي 
بينهما  ُأقيمت  التي  المباراة  خالل  التونسي 
بملعب حمادي العقربي، وبذلك يتصدر »األهلي 
وضمن  نقطة،  بـ13  المجموعة  طرابلس« 
فوز  رغم  األولى  المجموعة  رأس  على  تأهله 
فريق »بيراميدز« المصري على فريق »زاناكو«، 
ولكن فارق األهداف صب في مصلحة »األهلي 

طرابلس«.
األخيرة  الجولة  بعد  المجموعة  ترتيب  وجاء 
في صدارة  بات  طرابلس«  »األهلي  أن  ليظهر 
و»بيراميدز«  نقطة،   13 برصيد  المجموعة 

المصري ثانيًا برصيد 13 نقطة، وحل ثالثًا »الصفاقسي« 
التونسي برصيد 5 نقاط، وأخيرًا فريق »زاناكو الزامبي« 
حسم  »الزعيم«  طرابلس  األهلي  وكان  نقاط.  دون 
النهائي بعد فوزه على نظيره  الدور نصف  إلى  التأهل 
التي  بالمباراة  رد،  دون  بهدف  الليبي  »االتحاد«  نادي 
الماضي، على ملعب »شهداء  أبريل   25 جمعتهما في 
بنينا« في إياب ربع نهائي المسابقة، بعد تعادل سلبي 
الدور  اإلياب ضمن منافسات  والفوز بهدف في  ذهابًا، 
كأس  نهائي  ربع  قرعة  وضعت  أن  بعد  النهائي،  ربع 
العاصمة  في  ُأقيمت  التي  األفريقية  »الكونفدرالية« 
المصرية، القاهرة، قطبي كرة القدم الليبية »االتحاد« 

و»األهلي طرابلس« في مواجهة نارية.

الوسط- طرابلس

»األهلي طرابلس« يفوز على »أورالندو« في اإلياب.. والحكم الزامبي يتغاضى عن ركلتي جزاء

● بكاري جاساما

● مبابي

● مباراة األهلي طرابلس 
في الكونفدرالية

● القنين
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

حلم كاد يتحقق
حلم إحراز أول فريق ليبي بطولة أفريقيا كاد 
يتحقق وكان على مرمى حجر، ولكن لألسف 
الفرحة  تعيش  أن  الليبية  للكرة  يكتب  لم 
بعد وصول »األهلي طرابلس« للدور نصف 
األفريقي  االتحاد  كأس  لبطولة  النهائي 
لكرة القدم، وخروجه المشرف بفارق هدف 
وحقق  أفريقي.  الجنوب  »أورالندو«  أمام 
رد  أفريقيا  فوزًا مهمًا في جنوب  »األهلي« 
به شيئًا من االعتبار بعد خسارته بهدفين 
حقق  أن  وبعد  الذهاب،  مباراة  في  لصفر 
الفوز بهدف نظيف إيابًا، وال زالت جماهير 
الكرة الليبية تمني النفس بإحراز فريق ليبي 
بطولة قارية بعد أكثر من نصف قرن على 
تاريخ المشاركات الليبية في القارة السمراء.

نهائي،  نصف  الدور  من  خروجه  ورغم 
مميزًا،  مستوى  قدم  »األهلي«  أن  إال 
مشواره  وكان  اإلياب،  مباراة  في  خاصة 
»األهلي«  جماهير  وعبرت  بالبطولة  جيدًا 
هذه  في  الفريق  مستوى  عن  رضاها  عن 
والطاقم  النادي  إدارة  وشكرت  البطولة، 
المشاركة  هذه  على  والالعبين  الفني 

الرائعة بأفريقيا هذا العام.
بطولة  ليبي  فريق  إحراز  حلم  ويتأجل 
الفرق  أن  أيضًا  اإليجابي  ولكن  أفريقية، 
حضورها  ولها  قوية  أصبحت  الليبية 
أفريقيًا وأصبحت تصل إلى مراحل متقدمة 
بالبطوالت األفريقية، وهناك تقدير ووعي 
لمستوى المشاركات، رغم أن إحراز بطولة 
الليبية,  األندية  على  كثيرًا  تأخر  أفريقيا 
فريق  ألي  قريبًا  ذلك  يحصل  أن  وأتمنى 
ليبي كى تكسر الكرة الليبية عقدة الغياب 
أن  رغم  أفريقيا،  منصات  عن  التتويج  عن 
لها  بأفريقيا  الليبية  الرياضية  المشاركات 
شاركت  وفرق  دول  وهناك  طويل،  تاريخ 

بعد ليبيا وحقق البطوالت األفريقية.
فريقًا  القادم  العام  نرى  أن  ونتمنى 
الموافقة  بعد  أفريقيا  بطولة  يحقق  ليبيًا 
البطولتين  في  ليبية  فرق  أربعة  لمشاركة 
وذلك  االتحاد«،  وكأس  األبطال  »دوري 
طرابلس«  لـ»أهلي  المميز  المستوى  بعد 
و»االتحاد« هذا الموسم، بوصولهما لدور 
الثمانية والدور نصف النهائي في مشاركة 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  اعتبرها 
)الكاف( مميزة، ووافق على مشاركة أربعة 
فرق بعد أن كانت المشاركة لفريقين فقط 

هذا الموسم.

الوطني  في أول حديث له بعد تعيينه مديرًا للمنتخب 
كورنتان  الفرنسي  المدرب  خرج  القدم،  لكرة  األول 
مارتينز، ليكشف للجماهير الليبية، برنامجه وطموحاته 
الذين  الالعبين  ونوعية  وأهدافه،  التكتيكي  وأسلوبه 
لالستحقاقات  استعدادًا  »الفرسان«  مع  يحتاجهم 
المقبلة. ويستعد المنتخب الوطني، مع مطلع شهر يونيو 
منافسات  لحساب  بوتسوانا  منتخب  لمواجهة  المقبل، 
المجموعة العاشرة التي ستشهد أيضًا مواجهة تونس 
بداية  في  االستوائية  غينيا  أرضها  على  تستقبل  التي 
المقبلة  األفريقية  األمم  المؤهلة نحو كأس  التصفيات 

بكوت ديفوار »كان 2023«.
التسعين«  »في  برنامج  في  قال  الفرنسي  المدرب 
المذاع على قناة الوسط )WTV(، إن معه مجموعة من 
تكوينهم  على  العمل  وسيتم  اختيارهم،  تم  الالعبين 
المقبلة،  الفترة  خالل  سيجريها  التي  التصفيات  حسب 
القتال على  الالعبين  أنه يجب على جميع  مشددًا على 
كل كرة. وأوضح: »هذه لعبة جماعية كما تعرفون، وال 
أستطيع الحديث عن فرد بعينه، ولكن يجب أن يكون 
الجميع في المستوى المطلوب، ألن الهدف بكل تأكيد 
التي  المباريات  خالل  الليبي  المنتخب  بروز  سيكون 

مارتينز:  أضاف  التكتيكي،  أسلوبه  وعن  سنخوضها«. 
أخرى  ومباريات  هجومي  جانب  فيها  مباريات  »توجد 
سنلعب فيها بالطريقة الدفاعية.. عندما ال تكون الكرة 

بحوزتنا يجب أن ندافع جميعًا، وعند استرجاع الكرة يجب 
المشاركة  الالعبين  وأريد من جميع  أن نهاجم جميعًا، 
في اللعب بمجرد أن نمتلك الكرة«، مشيرًا خالل حديثه 

دقة  على  يعتمد  »أسلوبي   :)WTV( الوسط  قناة  مع 
اللعب على  الكرة.. وأفضل  التمريرات واالستحواذ على 
وهذا  والعشوائية،  الطويلة  الكرات  أحب  وال  األرض 
يعتمد على مجريات المباراة أمام الخصم، ولكل مباراة 

أحكامها وطريقة لعبها«.

طموحاته
»فرسان  مع  طموحاته  عن  حديثه  واصل  مارتينز، 
توقيعي  »عند  المقبلة:  الفترة  خالل  المتوسط«، 
وقعت  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  مع  العقد  على 
كأس  إلى  التأهل  هو  مني  طلبوه  وما  سنة،  لمدة 
ونحن  العاج،  بساحل  تقام  أن  المقررة   2023 أفريقيا 
الفيفا  أليام  األولى  الفترة  خالل  من  لذلك  نستعد 

»نعلم  وأضاف:  الجاري«.  الشهر  من  الـ30  في 
بنا  اللحاق  يستطعيون  ال  ربما  المحترفين  أن  جيدًا 
مع  سنبدأ  حال  كل  على  ولكن  الموعد،  هذا  في 
األولي  معسكرنا  سندخل  حيث  المحليين،  الالعبين 
قبل  ودية  مباراة  خوض  مع  المقبل،  األربعاء  يوم 
مواجهتي بوتسوانا، وغينيا االستوائية، وهذا ما نركز 

عليه أواًل«.
على  ضيفًا  حلوله  خالل  الفرنسي  المدرب  وكشف 

 ،)WTV( الوسط  قناة  على  التسعين«  »في  برنامج 
المباريات،  بجميع  تأكيد  بكل  الفوز  يتمنى  أنه 

لن  وهذا  أمنية،  مجرد  ذلك  يظل  ولكن 
الجهاز  بيد  مرتبط  الفوز  ألن  سهاًل  يكون 
ومرتبط  ككل،  والمنتخب  والالعبين  الفني 
وأيضًا  بها،  سيقوم  التي  بالتحضيرات  أيضًا 

مرتبط بقوة الخصم. 
وأنا  سهاًل،  ليس  بوتسوانا  »منتخب  وأوضح: 
أن  يجب  ولكن  جيدون،  العبون  ولديه  جيدًا،  أعرفه 
ونهاجم  ندافع  وأن  سهاًل،  أمرًا  عليهم  الفوز  يكون 
األهداف  جيدًا، ويجب تحقيق ذلك من خالل تسجيل 
بمرماهم«. واختتم: »كما أن مباراة غينيا االستوائية 
التجهيز لكل مباراة  أيضًا، ونعمل على  ليست سهلة 
وهو  واحدًا،  سيظل  الهدف  ولكن  منفصل،  بشكل 

الفوز وتحقيق العالمة الكاملة«.

● العبو المنتخب الوطني

اإلثنين  يوم  درنة،  بمدينة  الليبية  القدم  كرة  أسرة  ودعت 
محمد  السابق  الدولي  »األفريقى«،  فريق  نجم  الماضي، 
أبونيسة، بعد صراع طويل مع المرض. وبدأ المدافع الدولي 
فريق  صفوف  ضمن  الكروية  مسيرته  أبونيسة  السابق 

»اتحاد درنة«، وهو »األفريقي« حاليًا.
العبًا  أصبح  حتى  فئاته  بمختلف  أبونيسة  محمد  وتدرج 
السبعينات،  فترة  الفريق طوال  بارزًا ضمن تشكيلة  أساسيًا 
الفريق لقب وصيف بطل  أبرز مدافعيه، ونال مع  وكان أحد 
الدوري الليبي لكرة القدم في الموسم الرياضي )73 - 74(. 
كما نال مع فريقه وأسهم في قيادته لنيل المركز الثاني في 
موسم )75 - 76( على مستوى المنطقة الشرقية، وهو من 
يضم  كان  الذي  بدرنة،  »األفريقي«  لفريق  الذهبي  الجيل 
فيهم  األبرز  الثنائي  أمثال  الليبية  الكرة  نجوم  أبرز  حينها 
دوال،  فرج  الراحل  المرمى  وحارس  عون  وعوض  رقص 

وسعد  سلطان،  وفتحي  الباح،  وصالح  الباح،  وعبدالعزيز 
بالروس، ومحمود فريطيس.

كما عاصر الفقيد مختلف أجيال النادي العريق، وكان وفيًا 
األول  الليبي  المنتخب  صعيد  وعلى  األخيرة.  أيامه  حتى  له 
العام  الخمسي  محمد  الوطني  المدرب  اختاره  القدم  لكرة 
الدولة  الودية  المباريات  1974 ألول مرة، وشارك في عديد 
الرسمية. كما تألق وبرز مع المنتخب الليبي خالل مشاركته 
أول  وسجل   ،1978 العام  الدولية  الودية  المعرض  بدورة 
المباراة  في  الجزائري  المنتخب  شباك  في  الدولية  أهدافه 

التي أسفرت عن فوز المنتخب الليبي بهدف لصفر.
درنة  »األفريقي«  نادي  جماهير  من  كبير  عدد  وشارك 
بحضور  درنة  مدينة  في  أبونيسة،  محمد  جنازة  تشييع  في 
ناديا »األفريقي«  الرياضية، وعلى رأسهم  مسؤولي األندية 

و»دارنس« قطبا الرياضة في مدينة درنة.

تدريباته  الصاالت،  داخل  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  يستهل 
العرب  كأس  بطولة  في  للمشاركة  استعدادًا  وتحضيراته 
بداية من  بمدينة طرابلس  تدريبي  بإقامة معسكر  بالسعودية، 

يوم 22 من شهر مايو الجاري.
وتتواصل تحضيرات منتخب الصاالت حتى الخامس من شهر 
تدريبي  معسكر  إلقامة  الفريق  سيتحول  حيث  المقبل،  يونيو 
المشاركة  التحضيرية األخيرة قبل  المحطة  التي ستكون  بمصر، 
السابع عشر من  بداية من  الفريق  بعثة  العربية، حيث ستتحول 
كأس  بطولة  في  للمشاركة  السعودية  إلى  المقبل،  يونيو  شهر 
 26 19 إلى  الفترة من  التي ستقام بمدينة الدمام خالل  العرب، 

من شهر يونيو المقبل.

جانب  إلى  هي  عربية،  منتخبات   10 البطولة  في  ويشارك 
المستضيف،  البلد  السعودية  منتخبات  المتوسط«،  »فرسان 
والجزائر والصومال والعراق والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا 
المدرب  الليبي،  المنتخب  تدريب  مهمة  ويتولى  وفلسطين. 
الدرسي،  أشرف  المدرب  بمساعدة  النعاس،  عبدالباسط  الوطني 

ومحمد الشريف مدربًا لحراس المرمى.
يذكر أن بطولة كأس العرب، كانت توقفت وتعثرث كثيرًا منذ 
انطالق نسختها األولى العام 1998، حيث ُأقيمت في 5 مناسبات، 
المنتخب  وفاز  مناسبتين  في  بلقبها  المصري  المنتخب  وتوج 
الليبي بلقبها في مناسبتين، فيما توج المنتخب المغربي ببطولة 

النسخة الخامسة واألخيرة خالل العام الماضي.

بعد مرحلة عصيبة مر بها نادي »التحدي« العريق، في 
الموسم الرياضي الجاري )2021 - 2022( جعلته يصارع 

الهبوط ويلعب من أجل تفاديه، وكادت هذه األزمة 
تعصف بمستقبل الفريق الذي تكالبت عليه الظروف 

وواجه عديد الصعاب والتحديات دون أن يجد من يؤازره 
ويسانده في محنته بعد أن طال الدمار مقره اإلداري، 

ومختلف مالعبه ومرافقه. ولملم أبناء »الفهود« أوراقهم 
المبعثرة وخاضوا معترك الموسم الرياضي الحالي لبطولة 
الدوري الليبي لكرة القدم بال إمكانات وال زاد، وسط أجواء 

محفوفة بالمصاعب والمتاعب.
وكانت مغامرة الفريق كروية بامتياز، حيث جاءت مسيرة 
الفريق العريق هذا الموسم مخيبة ومتعثرة بقيادة المدرب 

البوسني إيغور، الذي حاول وضع الفريق على السكة والسير 
به وسط كل هذه المطبات الصعبة، لكن مسيرة الفريق 

تعطلت ولم يكتب لها التقدم خطوات على الئحة الترتيب 
ليأتي من بعده المدرب سالم التاورغي الذي حاول إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه، لكن مسيرة الفريق لم تتغير، حيث ظل 
الفريق يفقد النتائج ليتواصل ويستمر نزيف النقاط حتى 

األسابيع األخيرة، الذي شهد صحوة وانتفاضة كبيرة 
لـ»الفهود« بقيادة منقذ أزماته ومدرب الخبرة والتجربة 

رمضان الورفلي الذي انتشل الفريق من قاع الترتيب، ومر 
به من عنق الزجاجة وعبر به إلى منطقة األمان.

وبدأت مسيرة وعالقة »الفهود« بالدوري الليبي لكرة 
القدم منذ بداية وانطالق الدوري الليبي في نسخته األولى 

مطلع الستينات، ونجح الفريق في التتويج بأول لقب على 
مستوى بطولة الدوري الليبي خالل الموسم الرياضي )66 

- 67( ثم عاد في الموسم الرياضي )76 - 77( ليضيف 

اللقب الثاني في رصيده، وعاد بعد مضي ومرور 10 
سنوات أخرى ليظفر باللقب الثالث له في مسيرته الكروية، 
ليحقق في نفس الموسم والعام ثنائية الموسم، حيث توج 

بلقب بطولة كأس السوبر الممتازة موسم 96 - 97.
وتعرض الفريق العريق طوال مسيرته الكروية لعديد 
األزمات والهبوط لدوري الدرجة األدنى، كان آخرها خالل 

الموسم الرياضي )92 - 93( الذي شهد عودة سريعة 
للفريق إلى مكانه الطبيعي، عقب فوزه في المباراة الفاصلة 
من أجل الصعود على حساب فريق »الشط« بثالثة أهداف 

لهدف، لتتواصل رحلة الفريق المثالي الذي عرف عبر تاريخه 
باحترام المنافسات الرياضية والتنافس الشريف والتحلي 

بالروح الرياضية. وعبر مسيرته الكروية الطويلة قدم 
»التحدي« عديد النجوم الكبار الذين قدموا الكثير للكرة 

الليبية بمختلف األجيال، كما حظي الفريق بتمثيل وتشريف 
الكرة الليبية في بطوالت األندية األفريقية والعربية.

كرة القدم الليبية تودع نجم »األفريقى« بدرنة محمد أبونيسة

معسكران لـ »منتخب الصاالت« »الفهود« حامل األلقاب الثالثة يبقى في مصاف الكبار بعد انتفاضة األسابيع األخيرة
بطرابلس والقاهرة قبل الظهور العربي

● محمد أبونيسة

»مارتينز« يختار 29 العبًا في أول تحٍد له بتصفيات »كان 2023«
المنتخب الوطني يدخل معسكراً خارجياً بمصر استعداداً لخوض مواجهتي بوتسوانا وغينيا االستوائية

لكرة  األول  الوطني  المنتخب  سيستأنف 
األسبوع،  هذا  نهاية  من  بداية  القدم، 
بقيادة  وتحضيراته  تدريباته  باإلسكندرية 
مارتينز،  كورنتان  الجديد  الفرنسي  مدربه 
المدرب  بتواجد  المساعد  الفني  وجهازه 
الثاني  والمساعد  المريمي،  عمر  الوطني 
استعدادًا  مصطفى،  صال  الموريتاني 
األفريقية  األمم  لكأس  المؤهلة  للتصفيات 
تحضيرات  وستتواصل   .»2023 »كان 
مايو  شهر  من   27 يوم  حتى  الفريق 
الجولة  مباراة  أيام فقط من   4 قبل  الجاري 
األخيرة  األيام  ستشهد  حيث  االفتتاحية؛ 
التي ستكون بمدينة بنغازي  التدريبات  من 

المحترفين. الالعبين  التحاق 
الليبي  باالتحاد  المنتخبات  لجنة  وأعلنت 
للمنتخب  الرسمية  القائمة  القدم،  لكرة 
المعسكر  في  سيدخل  الذي  األول،  الوطني 
العبًا   29 القائمة  وضمت  اإلعدادي، 
بنغازى  في  بوتسوانا  لمواجهتي  استعدادًا 

ماالبو. فى  االستوائية  وغينيا 
»أصيل  من  كاًل  القائمة  وتضم 
الالفي،  معاذ  الفيتوري،  أحمد  المقصبي، 
فكرون،  الدين  صالح  األشهر،  أبي  أحمد 
أحمد  فكرون،  أحمد  الصويعي،  عبدالعزيز 
حامد  الورفلي،  سند  يوسف،  علي  التربي، 
المنير،  محمد  صبو،  المعتصم  الثلبة، 
الشامخ  رجب،  بلقاسم  التهامي،  محمد 
مؤيد  الخوجة،  عمر  معروف،  معتز  فرج، 
سالم  عُمير،  أيمن  الطبال،  محمد  جدور، 
المسالتي، معاذ عيسى، صالح طاهر، فاضل 
إبراهيم أبوديوس،  سالمة، حمدو الهوني، 

الهادي، محمد صولة«. السنوسي 
للمدرب  تجمع  أول  أن هذا هو  إلى  يشار 
مارتينز،  كورنتان  الفرنسي  الجديد 
مصطفى،  صال  الموريتاني  ومساعده 
ويضم  المريمي.  عمر  الوطني  والمدرب 
مدربًا  ستيفان  فرانسوا  أيضًا  الفني  الجهاز 
لحراس المرمى، وبيريك لوبيغ معدًا بدنيًا، 
طبيعي  عالج  اختصاصي  لوباياقا  وميشال 

وإصابات.
مبارياته  الوطني  المنتخب  وسيقص 
لكرة  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  ضمن 
نهائياتها  ستقام  التي  »كان«  القدم 
باستقباله   ،2023 العاج  ساحل  بمالعب 
بنينا  شهداء  بملعب  بوتسوانا  منتخب 

الوسط- زين العابدين بركان

● المنتخب الليبي لكرة القدم

يونيو  شهر  من  األول  في  بنغازي  الدولي 
األفريقية  المجموعة  لحساب  المقبل، 

األولى االفتتاحية  الجولة  العاشرة ضمن 
لمواجهة  الثانية  الجولة  ثم سيتحول في 
سيواجه  بينما  االستوائية،  غينيا  منتخب 
الجولة  في  رادس  في  التونسي  المنتخب 

الثالثة.
خالل  األولى  الجولة  مباريات  وستقام 
وحتى  يونيو  شهر  من  األول  من  الفترة 
بينما  المقبل،  يونيو  شهر  من  عشر  الرابع 
خالل  والرابعة  الثالثة  الجولة  ستنطلق 
سبتمبر  شهر  من  عشر  التاسع  من  الفترة 
نفسه.  الشهر  من  والعشرين  السابع  حتى 
والسادسة  الخامسة  الجولة  ستقام  فيما 
20 من شهر مارس وحتى  خالل الفترة من 
من  نفسه  الشهر  من  والعشرين  الثامن 

المقبل. العام 
األول  المركزين  صاحب  تأهل  وسيتم 
الكان،  نهائيات  إلى  مباشرة  والثانى 
البلد  تضم  التي  المجموعة  ستكون  فيما 
حيث  استثناء  العاج،  ساحل  المستضيف 
سيتأهل منها منتخب واحد وهي المجموعة 

وجزر  زامبيا  منتخبات  جانبه  إلى  تضم  التي 
وليسوتو. القمر 

المنتخب الوطني ضد بوتسوانا
الليبي  الوطني  المنتخب  مباراة  وستكون 
هي  المقبلة  بوتسوانا  منتخب  نظيره  أمام 
المنتخبين  بين  رسميًا  الثالثة  المواجهة 
تعود  حيث  الكان،  تصفيات  مستوى  على 
المنتخبين  بين  الرسمية  المواجهات  أولى 
العام  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  إلى 
بمالعب  نهائياتها  أقيمت  التي   2004
المتوسط،  فرسان  وقع  ووقتها  تونس، 
ضمت  التي  األفريقية  المجموعة  ضمن 

الديمقراطية  الكونغو  منتخبات  جانبه  إلى 
مباراة  وأقيمت  وسوازيالند.  وبوتسوانا 
ببنغازي.  المنتخبين  بين  األولى  الذهاب 
دون  سلبيًا  المنتخبين  تعادل  عن  وأسفرت 
من  الليبي  المنتخب  تمكن  بينما  أهداف 
ملعب  في  اإلياب  مباراة  في  الفوز  تحقيق 
أحرزه  لصفر،  بهدف  غابروني،  العاصمة 
خالل  ليبيا  وقاد  المصلي.  أحمد  الالعب 
أبوبكر  الوطني  المدرب  التصفيات  هذه 

باني.
قيادة  إلى  عامًا(   53( مارتينز  ويهدف 
أفريقيا  أمم  كأس  إلى  المتوسط«  »فرسان 
2023 في ساحل العاج، باإلضافة إلى كأس 
الجزائر،  في  المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم 
بين  موريتانيا  مارتينز  ودرب  وسبق 
نسختين  أول  إلى  وقادها  و2021   2014
لذا  أفريقيا،  أمم  كاس  من  تاريخها  في 
برئاسة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  كشف 
رسمي،  بشكل  الشلماني،  عبدالحكيم 
»فرسان  لقيادة  مارتينز  مع  التعاقد 
المرحلة  في  عليه  للرهان  المتوسط« 

المقبلة.

القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  واختار 
المدرب  الشلماني،  عبدالحكيم  بقيادة 
أجل  من  معه،  للتعاقد  مارتينز،  الفرنسي 
المنتخب  ودع  أن  بعد  المسار،  تصحيح 
في  مهمة  محافل  ثالثة  الليبي  الوطني 
عن  المتوسط«  »فرسان  ليغيب   ،2021
اختتم  الذي  قطر،  في  العرب  مونديال 
باللقب  وفاز  الماضي،  ديسمبر   18 في 
عن  الغياب  شمل  كما  الجزائري.  المنتخب 
الكاميرون،  في  األفريقية  األمم  بطولة 
نحو  المؤهلة  الختامية  المرحلة  وأخيرًا 
2022«، واحتل  المقبلة »قطر  العالم  كأس 
مجموعته  في  الثالث  المركز  ليبيا  منتخب 
مونديال  نحو  المؤهلة  األفريقية  السادسة 
بالتساوي  نقاط  سبع  حصد  أن  بعد  قطر، 
بفارق  الثاني،  الترتيب  صاحب  الغابون  مع 
األهداف لصالح األخير، بينما تصدر منتخب 
14 نقطة بفارق  المركز األول برصيد  مصر 
بينما  وليبيا،  الغابون  عن  أيضًا  نقاط  سبع 
واألخير  الرابع  المركز  في  أنغوال  جاءت 

نقاط. خمس  برصيد  بالمجموعة 

ليبيا تقص شريط مباريات تصفيات 
أفريقيا باستقبال بوتسوانا على ملعب 

شهداء بنينا في األول من يونيو

الوسط- زين العابدين بركان

● المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصاالت

الوسط- القاهرة

● مارتينيز

مارتينز: أفضل املقاتلني داخل امللعب.. والفوز في مباراتي بوتسوانا وغينيا مجرد أمنية
مدرب »فرسان المتوسط«: وقعت مع 
اتحاد الكرة لمدة عام.. واالستحواذ 

على الكرة هو أسلوبي في التدريب
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ماذا أنجزت للوصول إلى مسودة مقبولة من كل 
األطراف؟

من المسؤول عن تعطيل هذا المسار؟
متى تنتهي من حسم القضايا الخالفية؟

أين دور األمم المتحدة في التقريب بين وجهات نظر 
األطراف المتباينة؟

لماذا تأخرت لجنتا »النواب« و»الدولة« في إيجاد حلول 
للخالفات القائمة؟

كيف يمكن الوصول إلى حلول توافقية لتمرير مسودة الدستور؟

»لجنة املسار الدستوري«
++HH55

 كل شيء كل شيء

عوض زاقوب
يصادف يوم الغد ذكرى رحيل األستاذ عوض محمد زاقوب، الذي ولد عام 
1933، أسس مكتبة البشاير في )سوق الظالم(،  غزو إيطاليا لليبيا سنة 
وأخذ يوزع المجالت والجرائد والكتب التي كانت تصله من مصر، ومعها 
تركيزه  أن  غير  االستعمار،  تناهض  كانت  التي  المطبوعات  بسرية  يوزع 
الليبيون يشجعون  المدرسون  التي كان  الرشيدة  القراءة  كان على كتب 
عن  راضين  يكونوا  لم  المستعمرين  ولكن  قراءتها؛  على  التالميذ 
االستعمارية  السلطات  اعتقلته   ،1938 يوليو  شهر  الوطنية.  مواضيعها 
إليها،  الفرنسيون  1943 وصل  الشاطئ(. سنة  )براك  واحة  إلى  نفته  ثم 
السودان  ومن  معهم،  فرحل  الفرصة  استغل  )تشاد(  إلى  طريقهم  في 
وصل القاهرة، وأقام مع أخيه محمود الذي كان آنذاك طالبًا هناك. انخرط 
مبكرًا في العمل الصحفي، فكتب المقاالت السياسية واالجتماعية، عاد إلى 
بنغازي العام 1944 مواصاًل نشاطه باقتدار. وفي سنة 1948 ترأس تحرير 
البشائر، ثم كلف سنة  1953 أسس جريدة  جريدة االستقالل. وفي سنة 
1955 رئيسًا لتحرير جريدة برقة الجديدة، ولكنه لم يستمر في منصبة 
1972، ولما تأممت  التي استمرت حتى سنة  طوياًل. إذ عاد إلى جريدته 
الصحافة، اقتصر نشاطه على الطباعة، إلى أن رحل عنا يوم 1990/5/20.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

»المنفى  المعنون  يونس  رجب  مصطفى  الدكتور  كتاب  األخيرة،  الفترة  في  قرأت، 
 ،2022 الفرجاني  نشر  دار  عن  الصادر  أضواء وظالل«  ليبيا.  في  بالبو  الذهبي–إيتالو 
واستحق بجدارة اهتمامي، لما قام به المؤلف من جهد في البحث والتنقيب في األرشيف 
االستعماري اإليطالي. الكتاب، في رأيي، يشكل إضافة مهمة وثمينة لمكتبة تاريخنا 

الوطني الليبي خالل الفترة االستعمارية، وسيكون مرجعًا مهمًا للباحثين مستقباًل.
آخرون، في  ليبيون  باحثون  د. يونس تجرأ على ما يعتبره  أن  أثار فضولي هو  ما 
التخصص األكاديمي نفسه، خطوطًا حمراء ال يجوز االقتراب منها، وذلك بتعرضه بالبحث 
والدراسة والنشر لجنرال الجو إيتالو بالبو، حاكم ليبيا، الذي لعب دورًا مهمًا وحيويًا في 

تاريخ الحركة الفاشية ودولتها االستعمارية.
الليبيين ناجم، في نظري، عن توجس وخشية مما قد تلحقه  إحجام األكاديميين 
بهم ردود األفعال من أذى وأوصاف هم في غنى عنها. وأنا هنا لست في سياق اللوم 
تحدي  على  والجرأة  أكاديميًا،  المبذول  بالجهد  والتنويه  اإلشادة  هدفي  بل  والعتاب، 
المخاطر، بهدف كشف المخبأ والمحظور، وتقديمه للقارئ في ليبيا وغيرها من البلدان.

وأنا، وإن لم أكن من المتخصصين في التاريخ، إال أنني أعتبر نفسي قارئًا مجتهدًا 
ومثابرًا، بالمتابعة والقراءة، لما يصدر من كتب تتعلق بتاريخنا الوطني، وخاصة المتعلق 
منه بالمرحلة االستعمارية اإليطالية. وأذكر أنني استمتعت كثيرًا، في فترة مبكرة من 
عمري، بكتاب »مذكرات جولييتي«، الذي ترجمه إلى العربية مشكورًا المرحوم األستاذ 
الجنرال  الزمنية نفسها، على قراءة ما كتبه  الفترة  التليسي. كما حرصت، في  خليفة 
رودولفو غراتسياني عن مرحلة وجوده في ليبيا، وترجم إلى اللغة العربية، وخاصة كتابه 

»نحو فزان«.
وما دعاني للخوض في هذا الموضوع هو عثوري صدفة على اسم الجنرال رودولفو 

لكتاب  عرض  على  أخيرًا،  اطالعي،  لدى  غراتسياني، 
 London الكتب-  لعرض  لندن  مجلة  في  منشور 
 .2022 أبريل   21 بتاريخ   .Review of Books
الكتاب مكرس للكشف عن المذابح المرتكبة من 
القبطية  الكنيسة  ضد  اإليطالي  االستعمار  قبل 
واسم   2021 العام  وصادر  إثيوبيا،  في  المصرية 
كتابه  في  يتعرض  المؤلف  كامبل.  إيان  مؤلفه 
تلك  في  غراتسياني  الجنرال  لعبه  الــذي  للدور 
المذابح، بعد الغزو اإليطالي إلثيوبيا العام 1935، 
وتعيينه نائبًا لملك إيطاليا في شرق أفريقيا، حيث 
تعرض العام 1937 لعملية اغتيال في أديس أبابا، 
التصور من  اإليطالي خارج حدود  الفعل  رد  وكان 
الضراوة والبشاعة، خاصة ضد الكنيسة اإلثيوبية، 

بأوامر من غراتسياني نفسه.
ليس موضوعنا تلك المذبحة المهلكة، وما يهم 

هو أن المؤلف كشف حقيقة وهي أن الجنرال رودولفو غراتسياني رغم سجله الدموي 
في ليبيا وإثيوبيا ما زال يحظى حتى اآلن بسمعة طيبة في إيطاليا والخارج أيضًا. وظل 
يُنظر إليه بانفصال عن النظام الفاشي الذي كان يحارب في صفوفه، وخدمه بتفان 
وإخالص. ويقول المؤلف إنه ال يوصف في إيطاليا بكونه مجرم حرب ولو من حين لحين. 
ومنذ عشرة أعوام مضت، قام سكان قريته المسماة )Affile( جنوب مدينة روما بإقامة 
البناء  ميزانية  في  بالمساهمة  اإليطالية  الدولة  وقامت  تذكارية،  وحديقة  له  ضريح 

والتشييد.
والجنرال غراتسياني معًا  الدوتشي موسوليني  الحرب، فر  إيطاليا في  لدى هزيمة 
شمااًل، وكانا محمّلين بأموال وذهب منهوب من إثيوبيا. وقبض عليهما المحاربون 
)Partisans(. يقول المؤلف إنهم  اإليطاليون المناوئون للفاشية، المعروفون باسم 
الذي كان متخفيًا في زي  عرفوا موسوليني وقبضوا عليه، وأطلقوا سراح غراتسياني 
جندي ألماني، بعد أن صادروا كل الذهب واألموال التي كانت معهما. وفر غراتسياني 
وسلم نفسه للحلفاء، وحكم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا، بتهمة التعاون مع النازيين، 
لم يقض منها في السجن سوى أشهر قليلة. وبعد إطالق سراحه عاود نشاطه السياسي 
باالنضمام إلى الحركة الفاشية االشتراكية اإليطالية الجديدة، وكتب مذكراته التي ال 
قت رواجًا تجاريًا كبيرًا. وحين مات العام 1955 قام رتل عسكري فاٍش، ألول مرة بعد عدة 

سنوات، بالسير في شوارع روما تكريمًا له.
 ،John Foot–ــوت ف جون  السيد  تأليف  من  الكتاب  حول  قرأتها  التي  المقالة 
والمعلومات الواردة في هذه السطور مستقاة منها. والسؤال حول الفاشية اإليطالية 
ما زال قائمًا، مقابل اإلنكار االيطالي المستمر، والقول إن الفاشية اإليطالية لم تكن 
في فظاظة ووحشية الحركة النازية األلمانية، رغم أن وقائع التاريخ الموثقة في مختلف 
البلدان التي تعرضت لالستعمار الفاشي تؤكد أنها ال تقل عنها وحشية. السؤال اآلخر 
إلى متى نستمر في االعتماد على المؤلفين األجانب في االهتمام بتاريخنا، خالل المرحلة 
االستعمارية، وبالبحث والتنقيب عن المشاركين في صنعه، سواء من الليبيين أو من 
المحتلين اإليطاليين؟ وهل يا ترى سنقرأ قريبًا كتابًا أو كتبًا من إعداد مؤلفين ليبيين، 
حول دور الجنرال رودولفو غراتسياني في ليبيا كما فعل د. مصطفى رجب يونس في 

كتابه عن إيتالو بالبو؟

نحن وتاريخنا

في  الموسمي  القعمول  نبات  ينتشر 
منطقة  في  خصوصًا  وينمو  ليبيا، 
الشرق، حيث تعتمد هذه النبتة البرية 

على مياه األمطار.
وهو  الربيع،  في  يثمر  والقعمول 
الخرشوف،  نبات  من  البرية  النسخة 
ويطلق عليه الليبيون اسم »القعمول 
المصري«، وهو نبتة لها أشواك تزحف 
لها ساق  وليس  األرض،  على  أوراقها 
وتنمو الثمرة فوق األوراق، ويمكن أن 

تنطق الكلمة مفردة »قعمولة«.
كعالج  القعمول  يستخدم  كما 
الكبد،  أمراض  الكثير من  وقائي ضد 
الكبد  وظائف  تحسين  على  لعمله 
الخاليا،  تجديد  على  قدرته  خالل  من 
الطبية  الفوائد  من  عدد  إلى  إضافة 
الليبيون  استخدمه  لهذا  والصحية، 

منذ القدم.

 إحجام األكاديميني 
الليبيني ناجم في 

نظري عن توجس 
وخشية مما قد تلحقه 
بهم ردود األفعال من 
أذى وأوصاف هم في 

غنى عنها!

القعمول.. عالج مجاني استخدمه الليبيون منذ القدمالقعمول.. عالج مجاني استخدمه الليبيون منذ القدم

أقوالهمأقوالهم

»حكومتنا ال ترى بدياًل عن الحل 
السياسي، ونحث جميع الجهات 

الليبية الفاعلة على
 التصرف بمسؤولية«

السفير األلماني لدى ليبيا 
ميخائيل أونماخت

 »الحفاظ على اتفاق وقف إطالق 
النار، وتجنيب البالد مزيد الخسائر 

البشرية والمادية«

األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيط

»ندعو جميع الجهات الليبية الفاعلة 
إلى االمتناع عن ممارسة أي أعمال 

عنف والتقيُّد باتفاق
 وقف إطالق النار«

وزير الخارجية الفرنسي
 جان-إيف لودريان

»قلقون من اشتباكات طرابلس 
األخيرة وندعو الجميع إلى توفير 

شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
في أقرب وقت«

وزير الخارجية الجزائري
 رمطان لعمامرة

بريتني سبيرز
تفقد جنينها

الشهر  حملها  كشفت  التي  سبيرز،  بريتني  األميركية  البوب  نجمة 
الماضي، أعلنت في رسالة نشرتها على »إنستغرام« مع شريك حياتها 

سام أصغري فقدان جنينها بسبب حالة إجهاض تلقائي.
 28( حياتها  وشريك  لطفلين،  أم  وهي  عامًا(،   40( المغنية  وكتبت 

عامًا(: »ببالغ الحزن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة أثناء الحمل«.
في 11 أبريل، كتبت المغنية التي طارت شهرتها في سنوات المراهقة 
بفضل أغنيات ضاربة حققت انتشارًا عالميًا كبيرًا بينها »بايبي وان مور 

أجريت  »لقد  »إنستغرام«،  على   ،1998 العام  تايم« 
اختبار الحمل.. أنا أنتظر طفاًل«.

شون  يدعيان  طفالن  سبيرز  ولبريتني 
كيفين  السابق  زوجــهــا  مــن  وجــايــدن 

فيدرالين.

رئيس على 
الطريق

أوضحت شرطة والية 
كونيتيكت الواقعة في شمال 

شرق الواليات المتحدة، 
عبر صفحتها الرسمية على 

»فيسبوك«، أنها تلقت بالًغا 
عن رصد سيارة معطلة على 

الطريق السريع 84 في توالند.
وعند وصول عناصر الشرطة 

إلى مكان تعطل السيارة، 
تفاجأوا بأن صاحبها هو الحائز 

جائزة نوبل للسالم وأول 
رئيس منتخب ديمقراطيًا في 
بولندا ليخ فاليسا، بحسب ما 

أشارت شرطة الوالية التي 
نشرت صورة تظهر فاليسا 

يجلس داخل سيارته مرتديًا 
سترة وبنطااًل باللون األزرق 

ويصافح مبتسمًا أحد عناصر 
الشرطة.

وأوضحت الشرطة في المنشور 
أن الشرطي لوكاس ليبرت، 

»المولود في بولندا، كان 
سعيدًا جدًا لكونه حظي 
بفرصة مساعدة شخصية 

بهذه األهمية ولكونه تبادل 
معه حديًثا قصيرًا عن تاريخ 

بولندا«.

تيكيال البابا 
فرنسيس

أطلق البابا فرنسيس فكاهة، 
عن أن جرعة من التيكيال، من 
شأنها أن تساعده في التغلب 
على آالم يعانيها جراء تعرضه 

إلصابة في الركبة، أجبرته على 
استخدام الكرسي المتحرك.

وظهر البابا )85 عامًا( في مقطع 
فيديو انتشر عبر »تيك توك«، 

إلى جانب مجموعة من الكهنة 
المكسيكيين، متوجهًا لهم 

بالقول ممازحًا »هل تعرفون 
ماذا أحتاج للحدّ من آالم ساقي؟ 

جرعة من التيكيال!«. وكان 
البابا يجول في ساحة القديس 

بطرس في الفاتيكان داخل 
المركبة البابوية بعد اجتماع 
عام عقده، األربعاء، ثم توقف 

ليلقي التحية على مجموعة 
كهنة سيموا حديًثا.
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