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حديقة تزلج في طرابلس.. للمرة األولى
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ارتفاع

فضاء

بشكل متوقع، ارتفعت أسعار النفط 
)األربعاء( بعد أن وافق قادة االتحاد 

األوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط 
الروسي وبعدما أنهت الصين إغالقًا 

لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وارتفع خام برنت تسليم أغسطس 35 

سنتًا إلى 115.95 دوالر للبرميل. وصعد 
خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا 

إلى 115.04 دوالر للبرميل. واتفق قادة 
االتحاد األوروبي يوم اإلثنين على خفض 

واردات النفط الروسي 90 في المئة 
بنهاية 2022، في أشد عقوبات يفرضها 

االتحاد على موسكو منذ غزو أوكرانيا. 

نفط

كل شيء

انترنت
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غوتيريس يطالب الليبيني باالمتناع عن أي إجراءات انفرادية تعمق االنقسام

الطبوبي
مطلع التسعينيات كانت بدايات انخراطه 

في العمل النقابي التونسي.. إنه نور الدين 
الطبوبي الذي بدأ عمله النقابي في شركة 

لحوم العام 1990. الطبوبي تدرج نقابيًا 
حتى أصبح األمين العام لالتحاد الجهوي 

في 2009 ثم تم انتخابه في العام 2017 
ضمن قائمة »الوحدة الوطنية« التي 

ترأسها. ُأعيد انتخابه أمينًا عامًا 
لمنظمة الشغيلة لوالية ثانية 
مدتها خمس سنوات فبراير 
2022. ومع تزايد الخالفات 

بين االتحاد العام للشغل 
والرئيس التونسي 
قيس سعيد، أعلن 

نور الدين الطبوبي 
اإلضراب العام 

لمنتسبي االتحاد في 
القطاع العام 16 

يونيو الجاري. ففي 
ظل انقسام شعبي 

واضح.. هل يضع 
إضراب اتحاد الشغل 

حدًا النفراد سعيد 
بالسلطة في تونس؟

مؤسسة روس كوسموس الروسية، 
كشفت بعض التفاصيل التي تتعلق 

بخدمات اإلنترنت التي ستطلقها عبر 
أقمارها الصناعية التابعة لمنظومة 

Sphere. وقال رئيس قسم البرامج 
والمشاريع المتقدمة في روس كوسموس 

سيرغي بروخوروف»الجهاز الالزم 
التصال المشتركين بخدمات اإلنترنت 

 Sphere التي ستقدم عبر منظومة
الروسية سيكون ثمنه حوالي 1500 
روبل )نحو 24 دوالرا(. أضاف »الجهاز 

مدمج فيه موديم وهوائي يسمحان له 
بتوفير قناة اتصال مع األقمار الصناعية..
وسيمكن االعتماد عليه أيضا الستشعار 

ورصد الفيضانات و الزالزل و الحرائق. 
المستخدم لعدة سنوات«.

مع صراع الحكومتني.. قطاع النفط يعول على إقرار امليزانية وإنهاء اإلغالقات

هل تحقق الجنائية الدولية في اتهام فاغنر بتفخيخ طرابلس؟
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إجمالي االحتياطات 
النقدية المتوقعة 
من ارتفاع أسعار 

النفط العام الجاري 
في العراق.

وزير مالية العراق

90
مليار
دوالر

شارك وفد وزارة الحكم 
الوحدة  بحكومة  المحلي 

الملتقى  الموقتة، في  الوطنية 
للتكنولوجيا  الدولي  والمعرض 

ومعالجة  البيئية  والتقنية 
وتدوير النفايات في مدينة 

ميونخ األلمانية، الذي انطلق 
ويختتم  الماضي  اإلثنين 

الجمعة. أعماله غدًا 
ترأس الوفد وكيل الوزارة 

البلديات مصطفى  لشؤون 
أحمد سالم، كما ضم الفريق 

الفني لإلدارة العامة لإلصحاح 
البيئي، حسب بيان الوزارة.

الليبية  المشاركة  هذه 
تأتي ضمن خطط وزارة 

الحكم المحلي لالطالع على 
الناجحة  الدولية  التجارب 

البلديات من تطوير  وتمكين 
األساسية لإلصحاح  البنية 

العالمية  التجارب  البيئي، ونقل 
والمهنية. العملية 

ليبيا في ملتقى 
التكنولوجيا 

البيئية بميونخ

والقمح«،  الخير  أرض  الليبي  »الجنوب 
مناسبا  عنوانا  العبارة  هذه  كانت  ربما 
في  والتجارة  االقتصاد  ــر  وزي قاله  لما 
محمد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
األربعاء،  للحكومة  اجتماع  خالل  الحويج، 
عن أهمية مشروع ديوان الحبوب ودوره 
بأسعار  الحبوب  من  احتياطات  توفير  في 

مالئمة.
يحظى  التي  األهمية  إلى  أشار  الحويج 
بها الجنوب في هذا المشروع، حيث سبق 
الصلب  القمح  من  طن  ألف   250 وأنتج 
النوع  هذا  من  احتياجاتنا  يقارب  ما  وهو 

من القمح التي تبلغ 300 ألف طن.
الحكومة،  رئيس  من  سؤال  على  وردا 
مدى  بخصوص  الدبيبة،  عبدالحميد 
قال  الحبوب،  ديـــوان  مــن  االســتــفــادة 
متذبذب  المخزون  أن  »الحظنا  الحويج: 
المشروع  هذا  واقترحنا  مختلفة،  وأسعاره 
شــراء  ــي  ف يتمثل  ــي  ــاس األس ــه  وهــدف

أقل  بأسعار  الحصاد  وقت  في  المحصول 
من أسعار البورصة«.

البدء  إلى  الحاجة  على  شدد  الوزير 
في تخزين الحبوب خاصة القمح في ظل 
في  صعوبات  الخاص  القطاع  مواجهة 
أن  موضحا  المالية،  االعتمادات  توفير 
ليجري  الدولة،  ستمولها  األولى  الصفقة 

بعد ذلك تخزين القمح ومن ثم بيعه.
اجتماع  ــالل  خ فكشف  الدبيبة  ــا  أم
ليبي  أميركي-  مشروع  عن  الحكومة 
شركة  تقدم  موضحا  الزراعية،  للدوائر 
تطوير  صندوق  لدعم  بعرض  أميركية 
الجنوب بهدف توفير احتياجات البالد من 
القمح وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ــات أمــام  ــوب ــصــع ــول بــعــض ال ــ وح
الدبيبة  قال  النقل،  تكلفة  مثل  المشروع 
اقتصاديا  »ليس  المشروع  هــدف  إن 
الجنوب  في  أمــوال  »ضخ  وإنما  بحتا«، 

وتحريك االقتصاد«.

غياب السيناريوهات البديلة يزيد قلق الليبيين مع حلول يونيو

بدء العد التنازلي النتهاء أجل خارطة الطريق
فيما يحل شهر يونيو الذي ينتهي فيه أجل 
خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار 
السياسي الليبي في تونس نوفمبر 2020، 
والذي سيكون أيضا تاريخا النتهاء شرعية 
برئاسة،  الوطنية  الحدة  حكومة  وجــود 
حول  الخالف  يستمر  الدبيبة،  عبدالحميد 
تسليم السلطة التنفيذية بين حكومتين، 
الطريق،  خارطة  عن  تمخضت  إحداها 
وهو  النواب،  مجلس  من  مكلفة  واألخرى 
خالف قابل للتصعيد، وينذر بتفجير الوضع 
األمني، وتفجير العملية السياسية برمتها، 
البالد،  في  السياسي  االنقسام  لتكريس 
الذي ال ولم ينته بإقرار البرلمان رسميا عمل 
حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مدينة 

سرت، خالل اجتماعه الثالثاء بالمدينة.
في هذه األجواء التي يتزايد فيها قلق 
الليبيين جراء غياب سيناريوهات بديلة لما 
بعد خارطة الطريق، اعتبرت حكومة الدبيبة 
تصريحات عقيلة صالح خالل اجتماع سرت 
العاصمة  دعوة إلى دخول حكومة غريمه 
أي  على  بالرد  متوعدة  بالقتال،  طرابلس 
أعلن  المقابل  وفي  بها،  لإلطاحة  محاولة 
الغاصبة  للعصبة  يسمح  »لن  أنه  باشاغا 
أن تستغل وصول الحكومة إلى طرابلس 
الرسمي  الناطق  دفع  ما  القتال«،  إلشعال 
بليحق،  عبداهلل  النواب،  مجلس  باسم 
إلى  المنسوب  التصريح  إلى نفي  األربعاء، 

عقيلة صالح.
ويوحي باشاغا ومن ورائه مجلس النواب 
الجديدة  العاصمة  سرت  مدينة  بجعل 
التي ينطلق منها عمل الحكومة المقبلة، 
باعتبارها تتوسط البالد، لكن أزمة انطالق 
الالزم  التمويل  غياب  هي  الحكومة  هذه 
مع الخالف القائم مع محافظ مصرف ليبيا 
المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط، مصطفى صنع اهلل، اللذين 
تغيبا عن جلسة سرت، في مقابل حضور 
الرقابة  وهيئتي  المحاسبة،  ديوان  رؤساء 

اإلدارية ومكافحة الفساد.
وعقب االجتماع الذي جاء كخطوة أخرى 
لترسيم حكومة باشاغا، هاجم عقيلة صالح 
بشدة المصرف المركزي، قائال: »يجب أن 
من  وليس  اإلدارة  مجلس  قبل  من  يُدار 

المحافظ وحده، وإن ما يقوم به الصديق 
عن  وعبر  للقانون«،  مخالفا  يعتبر  الكبير 
أو  الحكومة  من  األمـــوال  صــرف  رفضه 
المصرف المركزي من دون موازنة معتمدة 
وبغير إذن من السلطة التشريعية. كما شن 
عقيلة هجوما آخر في كلمته االفتتاحية على 
الدبيبة، الذي اتهمه بصرف 120 مليار دينار 
أي ما يناهز 25 مليار دوالر منذ انتهاء والية 

حكومته في 24 ديسمبر 2021.
بشأن  المتفجر  الــصــراع  شــأن  ومــن 
أموال الدولة إعادة ليبيا إلى مربع مصرف 
مركزي برأسين، ال سيما أن نائب محافظ 
المصرف في بنغازي علي الحبري، كان ضمن 
المشاركين في جلسة مجلس النواب األخيرة.

تجميد  في  صالح  مع  الدبيبة  ويتوافق 
في  االستمرار  مع  النفطية،  ــرادات  اإليـ
أسعار  من  لالستفادة  والتصدير  اإلنتاج 
لكن كالهما  العالمية،  السوق  في  النفط 
على  السياسي  »العناد«  انعكاس  يتجاهل 
الصيف  حرارة  دخول  مع  المواطنين  حياة 
بفقدان شبكة الكهرباء 600 ميغاوات وخروج 
محطات توليد عن الخدمة، خاصة محطتي 
استمرار  والزويتينة، بسبب  بنغازي  شمال 
عن  فضال  والغاز،  النفط  تصدير  توقيف 
تأثر ضخ مياه الشرب وخسائر أخرى بماليين 
موارد  تصدير  وقف  جراء  يوميا  الدوالرات 

الطاقة، ما يزيد معاناة المواطن الليبي.
واستمرارا لحالة االنقسام بين الحكومتين 

المتنازعتين على السلطة، ال يرى فريق في 
بقاء  في  مانعا  للدولة  األعلى  المجلس 
حكومة الوحدة الوطنية إلى حين االتفاق 
على إجراء االنتخابات، واألكثر من ذلك أن 
أعضاء بالمجلس الذي يرأسه خالد المشري 
عبروا عن تأييدهم العتماد ميزانية حكومة 
باشاغا حسب بيان لهم، مطالبين المصرف 

المركزي بصرفها حال إقرارها.
وفي آخر انعكاسات هذا الوضع المنقسم، 
الحكماء،  ومجلس  القطرون  بلدية  أعلنت 
تبعيتهم  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
للحكومة المكلفة من مجلس النواب، فيما 
سار الدبيبة في مغازلة عميدي بلديتي طبرق 
اجتماع  خالل  الشرقية،  بالمنطقة  والقبة 

بالعاصمة طرابلس مقدما تعليماته بمعالجة 
الصعوبات التي تواجه بلديات الجهة.

محاولة  توابع  تتوقف  لم  األثناء،  وفي 
من  رافقها  وما  طرابلس  دخول  باشاغا 
على  تغييرات  في  وتسببها  أمني،  توتر 
االستخبارات  جهاز  هــرم  رأس  مستوى 
العسكرية بطرابلس؛ إذ سجلت العاصمة 
األربعاء،  مساء  اشتباكات،  وقوع  طرابلس 
بين تشكيالت مسلحة بمنطقة السبعة غربي 
مركز العاصمة، األمر الذي أوقف جزئيا حركة 
المالحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي.

وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع بحكومة 
في مهمة عسكرية،  قوات  إرسال  الوحدة 
مناطق  ــان  وودي جبال  بتمشيط  مكلفة 

وقت  في  جاء  الذي  التحرك  وهو  الجنوب، 
المشير  الوطني بقيادة  الجيش  أعلن فيه 
قواته عملية عسكرية  تنفيذ  خليفة حفتر 
نوعية مفاجئة تحت اسم »اليوم الواحد«، 

استهدفت اإلرهابيين.
من جهته، حث المجلس الرئاسي الذي 
يواصل سياسة مسك العصا من المنتصف، 
والنأي بنفسه عن أي تخندق سياسي لصالح 
أي من الفرقاء، مجلسي النواب والدولة على 
تكريس الجهود لتوحيد المناصب السيادية، 
وفق االتفاق من أجل توحيد الصف للوصول 

إلى االنتخابات وتحقيق االستقرار.
على المستوى الدولي يعي الغرب عدم 
امتالك الدبيبة أو باشاغا القوة والسلطة أو 
االمتداد في كامل أنحاء البالد لتمكين أي 
منهما من إجراء االنتخابات، لذلك قد تتجه 
األطراف الدولية المؤثرة في الحالة الليبية 
إلى خيار دمج الحكومتين في سلطة موحدة، 
والذهاب بأسرع وقت إلى إجراء االستحقاق 
األميركية  المستشارة  وتقود  االنتخابي، 
األممية، ستيفاني وليامز، جهودا بدفع من 
واشنطن في هذا السياق تحسبا لجلسات 
جولة أخرى حاسمة من اجتماعات القاهرة 
التي تهدف التوصل إلى قاعدة دستورية 
النواب  مجلسي  قبل  من  عليها  متوافق 
والدولة، ما يطرح الخيار الثاني، وهو خيار 
االستفتاء بعد توافق المشاركين في اجتماع 
رغم  الدستورية،  الوثيقة  على  القاهرة 
اعتراض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 
الدستور التي ترى في ذلك إخالال بمقتضيات 
حسبما  اختصاصاتها،  وتجاوز  وظيفتها، 
رحومة،  الجيالني  رئيسها  لسان  على  جاء 
بالخصوص  رسمية  بشكوى  توجه  الذي 
إلى األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريس.
وجددت واشنطن بدورها، تحذيراتها إلى 
»معرقلي عملية السالم في ليبيا«، مهددة 
إياهم بالعقوبات والعزلة، رافضة االنحياز 
إلى أي من الحكومتين المتنازعتين، واعتبر 
المبعوث األميركي الخاص لليبيا، السفير 
جريدة  مع  مقابلة  في  نورالند،  ريتشارد 
أن  الخميس،  السعودية،  األوسط  الشرق 
من  إال  يكون  لن  الشرعية  قضية  حسم 

خالل انتخابات جديدة في البالد.

طرابلس، سرت، القاهرة: الوسط

●  جانب من اجتماع رئيس مجلس النواب وحكومة باشاغا في سرت 31 مايو 2022.          »حكومة باشاغا«

تنفيذ ميزانية 2022 يسيطر على قطاع النفط

بمسألة  األخيرة  األيام  خالل  النفط  قطاع  انشغل 
2022، إذ عقدت  تنفيذ الميزانية المخصصة للعام 
لمتابعة  اجتماعا  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الوطنية  للمؤسسة  االستثنائية  الميزانية  تنفيذ 

للنفط.
اإلثنين  داخليا  اجتماعا  المؤسسة  عقدت  كما 
المتعلقة  المشاكل  حل  كيفية  لبحث  الماضي 
تبويبات  مسألة  وتناولت   .2022 ميزانية  بتنفيذ 
المعتمدة  البنود  خالل  من  والصرف  الميزانية 
لترشيد  آلية  ووضع  اعتماد،  قرار  بكل  والمدرجة 
اإلدارات  عمل  آلية  حول  النقاش  وجرى  اإلنفاق. 
النفط  لمؤسسة  التابعة  بالشركات  المالية 
التي  لألموال  التصرفات  في  المسؤوليات  وتحديد 
ستسيل من قبل الحكومة، وذلك لتنفيذ الميزانية 
والشفافية«. الرشيدة  »الحوكمة  مع  يتماشى  بما 

والتقارير  الميزانيات  إدارتــي  مديرا  وقــدم 
تقارير  إحالة  ضرورة  منها  التوجيهات  من  عددا 

المعنية. لإلدارات  المحدد  وقتها  المصروفات في 
13 أبريل الماضي، أعلنت حكومة الوحدة  وفي 
للعام  النفط  لمؤسسة  مالية  ترتيبات  اعتماد 
ألف  و145  مليونا  و640  مليارا   37 بقيمة   2022
لتطوير  الوطنية  الخطة  إطالق  خالل  وذلك  دينار، 

والغاز. النفط  قطاع 

طرابلس- الوسط

املنتخب الليبي يسعد 
جماهيره في افتتاح 

تصفيات الكان

الجنوب.. أرض الخير والقمح

كلوديا كاردينالي تتحدث 
عن أصولها التونسية: هنا 

طفولتي ومراهقتي

حكومة الدبيبة اعتبرت تصريحات عقيلة صالح دعوة إلى دخول حكومة غريمه العاصمة بالقتال
باشاغا يوحي ومن ورائه مجلس النواب بجعل سرت العاصمة الجديدة التي سينطلق منها عمل حكومته

●منشأة نفطية ليبية
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تونس تدشن شارعًا باسم كلوديا كارديناليتونس تدشن شارعًا باسم كلوديا كاردينالي
شارعًا  بتونس  الوادي  حلق  بلدية  دشنت 
كاردينالي،  كلوديا  السينمائية  النجمة  باسم 
الــيــوم،  إلــى  إيــطــالــيــون  يقطنه  حــي  ــي  ف
صقلية،  جزيرة  من  ينحدرون  وغالبيتهم 
 84( التونسية   - اإليطالية  الممثلة  وقالت 
خالل  السينما  نجمات  أشهر  من  وهي  عامًا(، 
وإيطاليا،  فرنسا  في  والثمانينيات  السبعينيات 
من  »بأشياء  نفسها  في  تحتفظ  تزال  ال  إنها 
الطبيعية  وباألخص»مناظرها  تــونــس«، 
وانفتاحهم«  االستقبال  وحــفــاوة  وأهلها 
آمال  الـــوادي  حلق  بلدية  رئيسة  وكرمت 
»مواطنة  واعتبرتها  الشهيرة،  الممثلة  ليمام 
الوادي  حلق  منطقة  في  الكلمة  معنى  بأتم 

تونس«. الجميل  بلدنا  وفي 
التي  المبادرة  هذه  على  كاردينالي  أثنت 
وجمعية  ــوادي  الـ حلق  بلدية  بها  قامت 
الصغيرة(،  )صقلية  سيسيليا«  بيكوال  »ال 
تحفظ  الجميل«  لهذا  »االمتنان  عن  معربة 
التي  الفترة  من  جميلة  ــورًا  ص كاردينالي 
عاشتها مع والديها وأجدادها في تونس التي 
والتواصل«  والمشاركة  للفرح  »أرضًا  كانت 
أرسلتها  أسئلة  على  ردًا  كاردينالي  وقالت 
اإللكتروني  بالبريد  بــرس  فرانس  وكالة 
هي  صغيرة.  جد  كنت  حين  )تونس(  »غادرت 
عدد  وكان  هنا«  أصولي  ومراهقتي.  طفولتي 
حتى  تونس  في  يعيشون  الذين  اإليطاليين 
يفوق   1956 العام  فرنسا  البالد من  استقالل 

ألفًا. الـ120 
»أجمل   1957 يوليو  في  اختيرت  وهــي 
سن  في  كانت  حين  تونس«  في  إيطالية 
اللقب  هذا  بفضل  وحصلت  عشرة،  التاسعة 
في  للمشاركة  البندقية  إلى  سفر  تذكرة  على 
األنظار  لفتت  وهناك  السينمائي،  مهرجانها 
مونيتشيلي  ماريو  المخرج  والتقت  إليها 
في  سينمائي  دور  أول  عليها  عــرض  الــذي 

تواصلهما  من  سنة  بعد  المهنية  حياتها 
كاردينالي  حققت  بيجون«  »لــو  فيلم  في 
كبيرة،  مهنية  نجاحات  التاريخ  ذلــك  منذ 
وبدأت  روما،  إلى  معها  عائلتها  انتقلت  وقد 
محفورة  تزال  ال  أدوار  في  بصماتها  تترك 
»أنجيليكا«  كدور  السينمائية،  الذاكرة  في 
غيبار«  »لو  فيلم  في  دوالن  آالن  جانب  إلى 
»فرانس  حسب  فيسكونتي،  لوتشينو  للمخرج 

برس«.
اتخذت  التي  الممثلة  نشاط  يتوقف  لم 
فقد  سنوات،  منذ  لسكنها  مقرًا  فرنسا  من 
رضا  التونسي  للمخرج  فيلم  في  أخيرًا  شاركت 
فيه  ولعبت  الغفران«  »جزيرة  بعنوان  الباهي 
لها  بالنسبة  تونس  نسيان  وكان  الجدة  دور 
وظلت  المستحيل،  من  ضربًا  لوالديها  كما 
منطقة حلق الوادي وأجواء العيش في تونس 
عالقة في ذهنها وتقر بأن »أمي أعادت رسم 
تونس في إيطاليا وزرعت نباتات من هناك«، 
كما  الشوكي،  والتين  الياسمين  بينها  من 

التونسية. األطباق  طهي«  »واصلت 
اختار  صقلية  من  مهاجر  ابنة  وكاردينالي 
أوضاع  عن  بحثا  أفريقيا  شمال  إلى  التوجه 
تفخر  أن  »يجب  ولــذلــك  أفــضــل،  معيشية 
الشاشة  أسطورة  وفق  بتاريخها«،  تونس 
سيدي  ومنطقة  العتيقة  المدينة  زارت  التي 
في  حاليًا  تواجدها  خالل  السياحية  بوسعيد 
انه »من  إلى  العالمية  الممثلة  تونس وتلفت 
المشترك«،  الماضي  هذا  تذكر  الضروري 
األيام  الهجرة في هذه  خصوصًا وقد أصبحت 
أوروبا  نحو  تونس  من  عكسية  مسارات  تتخذ 
سواسية  أنفسنا  ونجد  الرياح  »تجري  وتقول 
تونس  كانت  الهجرة...  في  الرغبة  أمــام 
أن  وآمل  استقبال،  حفاوة  أرض  لنا  بالنسبة 
هذا  في  المغادرة  في  يفكر  من  كل  يلقى 

به. حظيت  الذي  نفسه«  االستقبال  العالم، 

الحسناوي،  إبراهيم  الليبي  الفنان  أطل 
التونسي  الحوار  قناة  خالل  من  جمهوره  على 
األشهر  الفيديو  موقع  عبر  برامجها  تبث  التي 
التونسي  اإلعالمي  أجــرى  حيث  »يوتيوب«؛ 
الجدل  من  الكثير  أثــار  حــوارًا  زعيم،  الهادي 
الفنان  حياة  من  مهمة  جوانب  عن  وكشف 
اللقاء  وحظي  الفنية،  ومسيرته  الحسناوي 

بمتابعة كبيرة من قبل جمهور فن »الريغي« 
في ليبيا والمغرب العربي.

في  كانت  الحسناوي  إبراهيم  الفنان  بداية 
موسيقى  انطالق  مع  السبعينيات  منتصف 
من  الكثير  مثل  بها  وتعلق  العالم  في  الريغي 
الحسناوي  ونجح  الوقت  ذلك  العالم في  شباب 
في أداء األغاني الليبية بألحان موسيقى الريغي 

ألنه  ومحبوب  جديد  كلون  الشباب  وتقبلها 
مع  الريغى  بموسيقى  االستمتاع  لهم  حقق 
استيعاب وفهم الكلمات ومن أبرز األعمال التي 
»يالصحاب«،  هي:  الحسناوي  إبراهيم  قدمها 
و»آسف حبيبي«، و»أنسى من بالك«، و»ليبيا«، 
األغاني  مــن  وغيرها  أفريقيا«،  ــي  ــارت و»ق

المتميزة.

من  لمزيد   »Circle« المسماة  ميزتها  بطرح  تويتر  منصة  بدأت 
المستخدمين، وذلك بعد أن بدأت باختبارها في وقت سابق من هذا 
الشهر مع مجموعة محدودة من المستخدمين. وقد تضع هذه الميزة 

حسابات  ينشئون  الذين  لألشخاص  حدًا 
وتعمل  خاص  بشكل  للتغريد  منفصلة 
األصدقاء  ميزة  مثل  كبير  حد  إلى  الميزة 
منصة  في   »Close Friends« المقربين 
إنستغرام التي تم إطالقها في العام 2018، 
من  للحد  فرصة  المستخدمين  تمنح  حيث 

جمهور تغريدة معينة.
تغريدات  إرسال   »Circle« ميزة  وتتيح 
إلى مجموعة معينة من األشخاص بداًل من 
إذا  مما  وللتحقق  بالكامل  الزمني  الجدول 
كان لديك وصول إلى ميزة »Circle«، يجب 
موقع  إلى  التوجه  أو  تويتر  تطبيق  تحديث 
تبدأ  وعندما  الويب.  متصفح  في  المنصة 
منسدلة  قائمة  ترى  فإنك  تغريدة،  بكتابة 
في األعلى تقول »الجميع« ومن هنا، يمكنك 

يمكنك  أو  محدد،  جمهور  على  تغريدتك  لقصر   »Circle« اختيار 
الضغط على تعديل إلضافة أو إزالة أشخاص من دائرتك. ولن تخطر 
المنصة المستخدمين إذا أضفتهم أو أزلتهم ويمكنك إضافة ما يصل 
إلى 150 مستخدمًا إلى دائرتك، سواء كانوا يتابعونك أم ال. ويمكنك 
مالحظة  دائرتك  في  المستخدمون  يرى  تشاء  وقتما  القائمة  تعديل 
ملحقة بالتغريدات المخصصة للدائرة فقط )والعكس صحيح(، تنص 

تويتر  دائرة  في  الموجودين  لألشخاص  فقط  يمكن  يلي:  ما  على 
الخاصة بالمستخدم مشاهدة هذه التغريدة.

ويشبه التغريد لدائرتك تقريبًا امتالك حساب خاص، إذ إن الميزة 
تقييد  من  بداًل  معينة  تغريدات  تخصص 
يتمكن  ولن  بالكامل  حسابك  إلى  الوصول 
أي  تغريد  إعادة  دائرتك من  في  األشخاص 
شيء تنشره عبرها. ولكن ال يزال بإمكانهم 
تغريداتك  وتنزيل  للشاشة  لقطة  التقاط 
أن  اعتبارك  في  تضع  أن  أيضًا  المهم  ومن 
حتى  سارية  تزال  ال  تويتر  مجتمع  إرشادات 
جمهور  إلى  تغريداتك  ترسل  كنت  إذا 
المزيد من  أن  أنه يبدو  أصغر وبالرغم من 
المستخدمين يمكنهم الوصول إلى الميزة. 
ولكن المتحدث باسم تويتر، جوزيف نونيز، 
وقال  االختبار  قيد  تزال  ال  الميزة  أن  أوضح 
 »Circle« ميزة  حاليًا  نختبر  زلنا  ما  نونيز: 
 »iOS« عبر  األشخاص  من  مجموعة  مع 
يتم  لم  عالميًا.  الويب  ونسخة  وأندرويد 
في  استمرارنا  مع  اآلن  حتى  للجميع  واسع  نطاق  على  الميزة  طرح 
جمع التعليقات وليس من الواضح في الوقت الحالي عدد األشخاص 
المزيد  أن  ويبدو   »Circle« ميزة إلى  الوصول  حاليًا  يمكنهم  الذين 
من المستخدمين قد شاهدوا الميزة المنبثقة عند بدء كتابة تغريدة. 
من  تمكنهم  عدم  عن  يبلغون  المستخدمين  بعض  يزال  ال  ولكن 

الوصول إليها بعد.

يعتزم تطبيق »تيك توك« إطالق اشتراكات مدفوعة 
لمشاهدة البث التدفقي الخاص بصناع المحتوى، 

وهي طريقة من شأنها أن تجعل الشركة ونجومها 
أقل اعتمادًا على عائدات اإلعالنات، وأعلنت المنصة 

عبر مقطع فيديو أن الميزة الجديدة ستخضع لالختبار 
اعتبارًا من الخميس، وستتيح لصناع المحتوى أن 

»يدروا إيرادات شهرية متوقعة« ويكيفوا بثهم المباشر 
بأسلوبهم الشخصي، ونشر التطبيق كذلك عدداً كبيرًا 
من مقاطع الفيديو الخاصة بمنشئي محتوى يشيدون 

بامتيازات يحصل عليها معجبوهم في حال اشتركوا، 
ومن بينها استخدام رموز تعبيرية مخصصة ومرتبطة 

بعالمهم خالل المحادثة أثناء البث التدفقي.
وتعتبر هذه الميزة مشابهة لصيغة اعتمدتها منصة 

»تويتش« المتخصصة في البث التدفقي أللعاب 
الفيديو وساهمت في نجاحها وفيما ستتاح للجميع 

مشاهدة فيديو البث التدفقي، إال أن المشتركين فقط 
سيتمكنون من استخدام عدد من الرموز التعبيرية 

الموجودة في نافذة الدردشة حيث يكتبون تعليقاتهم. 
إلى ذلك، تتيح المنصة ألصحاب االشتراكات المدفوعة 

إظهار شارة تشير إلى أقدميتهم، وستتاح لهم المشاركة 
في »دردشة« حصرية وقالت الشركة في بيان إن ميزة 

»االشتراك المباشر« تهدف إلى منح صناع المحتوى 
»فرصًة لزيادة إيراداتهم مع االستمرار في توسيع قاعدة 

متابعيهم، وتتيح للمعجبين فرصة ألن يشكروا منشئ 
المحتوى المفضل لديهم بشكل منتظم .

»تيك توك« تعتزم إطالق 
اشتراكات مدفوعة

»سناب شات« تطرح ميزة 
القصص املشتركة

تويتر تطرح ميزة »Circle« ملزيد من املستخدمني

CINEMA
CINEMA

طرحت منصة سناب شات ميزة »القصص المشتركة« 
الجديدة المصممة لتسهيل التعاون ومشاركة الذكريات 

على المستخدمين عبر التطبيق وتمثل الميزة تحديثًا 
في التطبيق، التي تتيح للمستخدمين إنشاء قصة 

وإضافة أصدقاء لعرضها والمساهمة فيها وباستخدام 
ميزة القصص المشتركة الجديدة، يمكن للمستخدمين 

الذين تمت إضافتهم إلى مجموعة إضافة أصدقائهم 
أيضًا لتسهيل األمر على فريق كرة القدم بأكمله أو 

فريق المعسكر أو مجموعة من زمالء العمل لالستمتاع، 
كما تقول »سناب شات« ويمكنك بدء قصة مشتركة 
من خالل التوجه إلى ملفك الشخصي، ومن ثم النقر 

على خيار القصة الجديدة ومن ثم تحديد »قصة 
مشتركة«.

وكما هو الحال مع جميع القصص المرسلة عبر سناب 
شات، يتم حذف اللقطات المرسلة إلى قصة مشتركة 

تلقائيًا بعد 24 ساعة ومع ذلك، على عكس قصص 
ومجموعات األصدقاء العاديين، ال يوجد مكون دردشة 

للقصص المشتركة وتقول سناب شات إن المحتوى 
خاضع لإلشراف باستخدام مجموعة من أدوات الكشف 

التلقائي عن اللغة ومراجعة المجتمع باإلضافة إلى 
ذلك يعلم التطبيق المستخدمين إذا انضموا إلى قصة 
مشتركة مع شخص تم حظره. وتقول المنصة إن هذا 

يسمح للمستخدمين بالتحكم في األشخاص الذين 
يشاركون المحتوى معهم عبر التطبيق قالت المنصة: 
نقدم اليوم القصص المشتركة، وهي طريقة جديدة 
لمستخدمينا لبناء مجتمع حول المحتوى الذي يحبون 

التقاطه. نأمل في مساعدة مستخدمينا في تحويل 
اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة.

●

»#خبر_على_طاولة_ هشتاغ  تصدر 
الليبية  التواصل  صفحات  الخال_ميالد« 
محمد  الليبي  الكاتب  فوز  بعد  والعربية 

في  العالمية  البوكر  بجائزة  النعاس 
أن  ورغم   ،2022 للعام  العربية  نسختها 
مستوى  يجسد  النعاس  فوز  اعتبر  الكثير 

الليبية،  الرواية  له  وصلت  التي  المنافسة 
والثقافي،  األدبي  للمشهد  إضافة  وهو 

الشباب  الليبيين  للكتاب  حافزًا  يعطي  كما 
التناول  آفاق  فتح  كذلك  الكتابة،  لمواصلة 

والهوية  بالتاريخ  المتعلقة  للقضايا 
البلد. لهذ  المكونة 

ووصل  الرواية  انتقد  اآلخر  البعض  أن  إال 
نفسه  الكاتب  على  الهجوم  إلى  األمر 
من  الكثير  فجرت  الرواية  أن  باعتبار 

مجتمعاتنا  في  عنها  المسكوت  التساؤالت 
والدينية  االجتماعية  القيود  حول  العربية 
وجوب  إلى  النقد  سقف  ورفعت  والسياسية 

وينبغي  مفتوحتين  بعينين  إليها  النظر 
اإلنساني  الشرط  وفق  معها  التعامل 

تيمة  شكلت  التي  اليتيمة  الخيارات  ال 
أسود«. أو  »أبيض  المجتمعية  الثقافة 

تستعد منصة »واتساب« لجلب خدمات واجهة برمجة التطبيقات 
السحابية المجانية في دفعة لجذب المزيد من الشركات من أجل 
استخدام التطبيق، وذلك وفقًا لتصريحات مارك زوكربيرغ، الرئيس 
 »Conversations« الشركة  حدث  في  »ميتا«،  لشركة  التنفيذي 
الذي يركز على التراسل، وتزيد »واتساب« من عائداتها من خالل 
اإلطالق العالمي لواجهة برمجة التطبيقات السحابية وقريبًا، فئة 
مدفوعة لتطبيق األعمال. وتواصل المنصة دفعها نحو سوق األعمال 
مع إطالقها لهذه الواجهة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم 
ودخلت واجهة برمجة التطبيقات السحابية مرحلة االختبار التجريبي 
في شهر نوفمبر الماضي. وتمثل إصداراً سحابيًا من واجهة برمجة 
تطبيقات واتساب لألعمال، وهو أول منتج يجلب إيرادات للمنصة. 

ولكن تمت استضافته عبر البنية التحتية للشركة األم »ميتا«.
وكانت الشركة تبني منصة واجهة برمجة تطبيقات األعمال على 
مدار السنوات العديدة الماضية كإحدى الطرق الرئيسية التي يمكن 
أن يجني بها تطبيق المراسلة المجاني المال. وتدفع الشركات إلى 
»واتساب« على أساس كل رسالة، بأسعار تختلف حسب المنطقة 
وعدد الرسائل المرسلة واعتبارًا من أواخر العام الماضي، استخدمت 
منصة  من  السحابي  غير  اإلصدار  الشركات  من  اآلالف  عشرات 
واجهة برمجة تطبيقات األعمال، بما في ذلك العالمات التجارية 
الملكية  الجوية  والخطوط  دبليو«  إم  و»بي  »فودافون«  مثل 
اإلصدار  وهذا  وغيرها.  الجوية  للخطوط  و»ايبيريا«  الهولندية 

المحلي من واجهة برمجة التطبيقات مجاني لالستخدام.
ومع ذلك، يهدف اإلصدار السحابي إلى جذب الشركات الصغيرة 
مجاني  أنه  كما  دقائق.  إلى  أسابيع  من  التكامل  وقت  وتقليل 
أنظمتها، حيث  مع  التطبيقات  برمجة  واجهة  الشركات  وتدمج 
استراتيجية  من  فقط  واحداً  جزءاً  عادًة  واتساب  اتصال  يكون 
المراسلة واالتصال وقد يرغبون أيضًا في توجيه اتصاالتهم إلى 
البريد  ورسائل  األخرى  المراسلة  وتطبيقات  القصيرة  الرسائل 

اإللكتروني والمزيد.
أو   »Zendeks« وعادًة ما تعمل الشركات مع مزود حلول مثل
وكان  هذه.  الدمج  عمليات  تسهيل  في  للمساعدة   »Twilio«
برمجة  لواجهة  التجريبية  االختبارات  خالل  الخدمة  مقدمو 
التطبيقات السحابية قد شملوا »Zendesk« في الواليات المتحدة 

و»Take« في البرازيل و»MessageBird « في االتحاد األوروبي 
تمثل خدمة المراسلة، التي اشترتها ميتا مقابل 19 مليار دوالر 
في 2014، واحدة من العديد من المنصات التي زودتها الشركة 

األم بالعديد من الميزات التي تركز على التسوق واألعمال.
وقال زوكربيرغ: يمكن ألي شركة أو مطور الوصول بسهولة إلى 
خدمتنا، والبناء مباشرة فوق واتساب لتخصيص التجربة وتسريع 
التطبيقات  برمجة  واجهة  باستخدام  للعمالء  االستجابة  وقت 
السحابية لواتساب اآلمنة التي تستضيفها »ميتا«، وقالت ميتا إن 
الشركات لن تتمكن من إرسال رسائل إلى األشخاص عبر واتساب 
ما لم يطلبوا االتصال بهم. كما تخطط واتساب أيضًا لتوفير ميزات 
لمستخدمي  متميزة جديدة  اختيارية مدفوعة كجزء من خدمة 

تطبيق األعمال المخصص الموجه للشركات الصغيرة.
وتشمل هذه الميزات خيارات إلدارة الدردشات عبر ما يصل إلى 
10 أجهزة. إلى جانب روابط مخصصة للنقر من أجل الدردشة 
يمكن للشركات نشرها عبر مواقعها ومشاركتها مع العمالء وقال 
الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: أطلقنا بوت دردشة واتساب في 
شهر ديسمبر. وثلث المستخدمين الذين يطلبون المشاوير عبر 
دارا خسروشاهي  الهند هم عمالء جدد وأوضح  »واتساب« في 
من  بدءاً  للخدمة  التخصيص  من  لمزيد  تخطط  الشركة  أن 
المستخدمين في دلهي وحولها. باإلضافة إلى التوسع في أسواق 

مثل البرازيل.

»واتساب« تعزز عائداتها عبر التطبيقات السحابية
#خبر_على_طاولة_الخال_ميالد

شعر الحكمة
مهـمـا أديـر النـاس ما ترضيهـم
يبـــوك ديـما طـوع بيـن إيديهـم

ديــرا أّللــــي فـى بــالـك
واسمــع كالم اهلل يصلـح حـــالك
أيـش ماأديـر الناس ماترضـالـــك

»ميتا« تجمد التوظيف لفريق 
التسويق ومنتجات أخرى

التي  الفرق  ذلك  في  بما  المنتجات،  من  عدد  في  استثماراتها  »ميتا«  شركة  أوقفت 
التسوق،  للتنافس مع »Zoom« وبناء ميزات  الوباء  جرى تشكيلها في وقت مبكر من 
أيضًا  أخيرًا  الشركة  أوقفت  معينة،  هندسية  لمناصب  التوظيف  تجميد  إلى  وباإلضافة 
في  التوظيف  تجميد  تسبب  وبينما  المنخفض،  المستوى  ذوي  البيانات  علماء  تعيين 
زوكربيرغ  مارك  التنفيذي  الرئيس  قال  العمال،  تسريح  اقتراب  من  الموظفين  تخوف 
يمكنني  ال  زوكربيرغ:  وقال  لها،  مخطط  تسريحات  يوجد  ال  إنه  داخلي  اجتماع  في 
ما  ولكن  األمور.  تغير  مع  النظر في ذلك  إعادة  إلى  لن نضطر  بأننا  دائم  وعد  تقديم 
ذلك،  من  وبداًل  بذلك.  القيام  علينا  يتعين  أنه  ليست  توقعاتنا  إن  هو  قوله  يمكنني 
تكون  قد  أنها  نعتقد  التي  المستويات  إلى  النمو  نوجه  أننا  هو  أساسًا  به  نقوم  ما 

الوقت. بمرور  لإلدارة  قابلة 
قادرين  يكونوا  لن  بأنهم  معينة  فرق  إخبار  األخيرة  األيام  في  الشركة  قادة  وبدأ 
أن  على  عالمة  هذه  وتمثل  داخلية،  تحويالت  تلقي  أو  جدد  مهندسين  تعيين  على 
كافية  استراتيجية  أهمية  ذات  ليست  أنها  أو  أرباحًا  تحقق  ال  المحددة  المنتجات  هذه 
وتأثرت  العام،  هذا   43% بنسبة  ميتا  سهم  سعر  انخفض  بينما  االستثمار  لمواصلة 
كيدز  وماسنجر  واأللعاب  المواعدة  ذلك  في  بما  الهندسي  بالتجميد  المنتج  فرق 
الجائحة  أثناء  إنشاؤه  جرى  الذي  بعد  عن  التواجد  فريق  تأثر  كما  التجارة.  وفريق 

.»Zoom« مع  أفضل  بشكل  للتنافس  والصوت  الفيديو  مكالمات  ميزات  إلنشاء 

كلمة1000

الحسناوي يطل على جمهوره بعد سنوات من الغياب

● شالل وادي بالفو مبنطقة رأس الهالل 35 كلم غرب مدينة درنة



متابعات 03

اجتماع برلماني عقده مجلس النواب في مدينة 
قلب  لكنه  دقائق  استمر  الماضي  الثالثاء  سرت 
فيه  دار  ما  بسبب  ليبيا  في  السياسية  األوضاع 
النواب،  مجلس  رئيس  قبل  من  كلمات  من 
الذي تحدث عن دخول  المستشار عقيلة صالح، 
طرابلس، قائال إن »خيار االقتتال لم يعد مقبوال، 
بل مرفوضا رفضا باتا في وجود حلول سياسية، 
ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة 

سرت«.
واستطرد عقيلة في الحديث عن عمل الحكومة 
المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا 
لكن  جديد،  دستور  وكتابة  الميزانية،  ومشروع 
أثارت  طرابلس  حول  أطلقها  التي  التصريحات 
حفيظة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة 

الرد. إلى  التي سارعت  الدبيبة  عبدالحميد 
حروب  اندالع  »رفضه  الدبيبة  أكد  بــدوره، 
يدها  تمد  تزال  ال  أن حكومته  معتبرا  جديدة«، 
»كثير  وقال:  ليبيا.  لبناء  والحوار«  لـ»السالم 
من األطراف تتحدث عن الحرب والقتال ودخول 
طرابلس )...( لكن نحن مصممون على التمسك 
أبناء  بين  واالختالف  والقتال  للحرب  ال  بشعار 
اندالع  أن نسهم في  الليبي، وال يمكن  الشعب 
حرب..  كفانا   )...( الليبيين  بين  جديدة  حرب 

قتال«. كفانا 

مساران لدخول طرابلس
أن »طرابلس تحت  النواب  رئيس مجلس  ويرى 
دخول  يمكن  فال  مسلحة،  مجموعات  سيطرة 
أو  بالقتال  إما  مسارين،  بأحد  إال  العاصمة، 
بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة تحت 
سيطرة هذه المجموعات، لذلك فإن مدينة سرت 
لعمل  الضامن  الحل  هي  البالد،  وسط  الواقعة 

الحكومة، وتجنبا إلراقة الدماء«.
واليتها  المنتهية  »الحكومة  أن  ــح  وأوض
كما  السلطة  وليست  مقارها  تسليم  ترفض 
يقول البعض«، معتبرا أن السلطة »تستمد من 
السلطات المختصة وليس بناء على قبول أو تنازل 

من أحد«.
ووصف عقيلة عدم قبول هذا التداول السلمي 
للسلطة، وتسليم المقار الحكومية بأنه »انحراف 
والقانون،  الدستور  احترام  ضرورات  عن  واضح 
فهؤالء معاول هدم، داعمون للفساد، مما يؤدي 
النافذة«،  القوانين  إعمال  وعدم  الفوضى  إلى 
الليبيين  لكل  يمكن  »منطقة  سرت  أن  مضيفا 
إليها دون  من الغرب والشرق والجنوب القدوم 
خوف أو تردد، وهي القادرة بحكم موقعها وأمنها 
كل  من  المختلفين  بين  الثقة  جسور  مد  على 

والمناطق«. األطراف 
أكثر  صرفت  الدبيبة  حكومة  أن  إلى  وأشار 
من 120 مليار دينار، متسائال عن أوجه إنفاقها، 
خصوصا بعد انتهاء والية تلك الحكومة في 24 
المركزي  المصرف  حمل  كما   .2021 ديسمبر 
مسؤولية المحافظة على أموال الليبيين ومعالجة 
ومراقبة  السيولة  وتوفير  الصرف  سعر  ارتفاع 
اإلجراءات من شأنها  أن هذه  معتبرا  المصارف، 

المواطن«. معاناة  »تخفيف 
وتساءل عقيلة: »هل يجوز للمصرف المركزي 
جزء  أو  معتمدة،  ميزانية  دون  األمــوال  صرف 
منها حسب ما قرره القانون«، مشيرا إلى أن رفع 
بوضع  »مرتبط  النفطية  اإليرادات  عن  التجميد 
األقاليم  بين  العدالة  تحقق  إلزامية  عملية  آلية 
والمناطق وتضمن توزيع هذه اإليرادات توزيعا 
المركزي  المصرف  إدارة  مجلس  وإلــزام  عادال 
والمحافظ بعدم صرف األموال إال طبقا للقوانين 

الرقابية«. وتحت مراقبة األجهزة 

ال للعنف أو القوة
الوحدة  حكومة  باسم  الناطق  قال  جانبه،  من 
الوطنية الموقتة، محمد حمودة، إن »الحكومة 
عن  النواب  مجلس  رئيس  تصريحات  ترفض 
والحرب«،  بالقتال  طرابلس  لدخول  دعوته 

بأنها  المواطنين  تطمئن  »الحكومة  مضيفا: 
لن تسمح ألي طرف باستخدام القوة أو العنف 
السياسية  األجندات  وتنفيذ  الفوضى،  أجل  من 

بالقوة«. وفرضها  الخاصة 
النواب، عبداهلل  باسم مجلس  الناطق  ونفى 
عقيلة  تصريحات  عن  حمودة  حديث  بليحق، 
بشكل  قال  صالح  عقيلة  »المستشار  وقــال: 
العاصمة  دخـــول  إن  فيه  لبس  ال  واضـــح 
موافقة  أو  القتال  إما  المسارين،  بأحد  يكون 
تحت  الحكومة  وتكون  المسلحة،  المجموعات 

. » تهم سيطر
منذ  وعقيلة  الدبيبة  بين  العالقة  وتوترت 
خلفية  على   ،2021 العام  من  سبتمبر  أواخر 
حكومة  من  الثقة  بسحب  النواب  مجلس  قيام 
برئاسة  باشاغا  مجلس  كلف  ثم  الدبيبة، 
في  الجديدة  لحكومته  الثقة  ومنح  ــوزراء  ال
الذي  الدبيبة  رفضه  ما  وهو  الماضي،  مارس 
يتمسك باالستمرار في منصبه »إلى حين إجراء 

االنتخابات«.

ماذا حدث في اجتماع سرت؟
اجتماع  أن  أوضحت  بدورها  باشاغا  حكومة 
سرت شهد االتفاق على انطالق أعمال الحكومة 
لكافة  خدماتها  وتقديم  ســرت  مدينة  مــن 
والبلديات على حد سواء،  والمناطق  المواطنين 
المالية  امتثال وخضوع كافة السلطات  وضرورة 
والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات 
وتنفيذ  قراراتها  وإنفاذ  التشريعية  السلطة 
قوانينها الملزمة، وتقيد كافة السلطات المالية 
والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس 
النواب بصفته التشريعية وفقا للقواعد الدستورية 

النافذة.
على  كذلك  اتفقوا  المجتمعين  أن  وأضافت 
أهمية االهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته 
التحتية بما يكفل زيادة اإلنتاج واستئناف تصدير 
النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن 

عدم إهدار العوائد النفطية أو استغاللها سياسيا.
تشكيل  إلى  خلص  االجتماع  إن  بليحق  وقال 
تنفيذية  برامج  وتقديم  ومتابعة  »لدراسة  لجنة 
سيجري  أنه  مؤكدا  االجتماع«،  إليه  خلص  لما 
إبالغ بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك 
البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا ومجلس 
االجتماع  حضر  االجتماع.  هذا  بمخرجات  األمن 
فتحي  المجلس  من  المكلفة  الحكومة  رئيس 
علي  الشرقية  المنطقة  عن  ونائبيه  باشاغا 
األسطى،  خالد  الغربية  والمنطقة  القطراني، 
ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية 
التابعين لمجلس النواب، ونائب محافظ مصرف 
التخطيط  ووزير  الحبري،  علي  المركزي  ليبيا 
المؤسسة  وممثلون عن  أسامة حماد،  والمالية 

الفساد. مكافحة  وهيئة  للنفط  الوطنية 

عودة الحديث عن المناصب السيادية
من  كل  الرئاسي  المجلس  دعا  ذلك،  إلى 
تكريس  ضرورة  إلى  والدولة،  النواب  مجلس 
ما  وفق  السيادية  المناصب  لتوحيد  جهودهما 
جرى إقراره في االتفاق السياسي من أجل توحيد 
واالستقرار  االنتخابات  إلى  وللوصول  الصف، 
قبل  الرئاسي  المجلس  دعوة  تأتي  والسالم«. 
الجتماعات  الثالثة  الجولة  انطالق  من  أيــام 

النواب  مجلس  لجنتي  بين  الدستوري  المسار 
والمجلس األعلى للدولة التي تجري في القاهرة 
برعاية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، من 
أجل الوصول إلى توافق بشأن اإلطار الدستوري 

االنتخابات. الالزم إلجراء 
واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات المسار 
لجنتي  بين  مصر  استضافتها  التي  الدستوري 
في  للدولة،  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس 
تقدم  إحــراز  عن  باإلعالن  الماضي،  مايو   20
نحو التوافق على األساس الدستوري لالنتخابات.

العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  وأعلنت 
اللجنة  أن  وليامز،  ستيفاني  المتحدة،  لألمم 
للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  من  المشتركة 
»توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من 
الثالثة  الجولة  بأن  منوهة  الدستور«،  مسودة 

المقبل. 11 يونيو  له  ستكون في موعد مقرر 
وأعلن المنفي في 21 مايو، ترحيبه بالتقارب 
المسار  بشأن  والدولة  النواب  مجلسي  بين 
من  العمل  إلى  المجلسين  داعيا  الدستوري، 
أجل »التوصل التفاق حول باقي النقاط الخالفية 

أقرب وقت«. انتخابات في  إلى  للذهاب 

زواج غير شرعي
وفي سياق االنقسام السياسي، قال رئيس الحزب 
الديمقراطي محمد صوان، المحسوب على جماعة 
المجموعات  بعض  إن  المسلمين،  اإلخــوان 
المسلحة في طرابلس »تقتات على تهريب الوقود 
الدبيبة،  بحكومة  وتتمسك  والمخدرات،  والبشر 
ألنها تعطيها مساحة أكثر لالسترزاق والسيطرة 
والتحكم، وفي شكل أقرب لتبادل المنفعة والزواج 

الشرعي«. غير 
وأضاف صوان، في حوار مع موقع »عربي21«، 
أن »باشاغا لم يُمنع من دخول طرابلس بقدرات 
حكومة الدبيبة؛ بل من قبل بعض المجموعات 
الفوضى«،  استمرار  من  المستفيدة  المسلحة 
الفتا إلى أن تلك المجموعات وجدت ضالتها في 
الدول  بعض  اتخذته  الذي  الرمادي  »الموقف 

الليبي«. المشهد  المتداخلة والمؤثرة في 
المسلحة  المجموعات  هذه  »قادة  أن  وذكر 
أنهم  كما  ونفوذهم،  وجودهم  على  يخشون 
جراء  والقضائية  القانونية  المالحقات  يخشون 
تورطهم في قضايا تهريب وفساد وجرائم ضد 

حقوق اإلنسان«.
وقال صوان إن بعض الدول، التي لم يسمها، 
المسلحة في  المجموعات  قادة  لبعض  »سمحت 
طرابلس بفتح حسابات مصرفية، وغسل األموال«، 
مخابرات  ألجهزة  رهائن  »أصبحوا  أنهم  معتبرا 
هذه الدول، وخطرا على األمن القومي في ليبيا 

المال«. والمنطقة تبعا لخطورة 

 طرابلس، سرت- الوسط

● عقيلة وباشاغا● محمد حمودة
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www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السابعة
العدد 341

2 يونيو 2022 م اخلميس
3 ذوالقعدة 1443 هــ

عقيلة يتحدث عن مسارين لدخول العاصمة

الدبيبة: ال يمكن أن نسهم في اندالع 
حرب جديدة بين الليبيين

حكومة باشاغا: جميع السلطات المالية والرقابية 
عليها االمتثال لتشريعات مجلس النواب

خبراء دوليون:

استعرض سبعة خبراء في الشؤون الليبية عبر المعهد اإليطالي 
السياسية  التسوية  تعثر  أسباب  الدولية  السياسية  للدراسات 
رئيس  ومحاولة  في طرابلس  األخيرة  االشتباكات  عقب  لالزمة 
الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، دخول العاصمة، معتبرين أن 

تلك الخطوة »تعمق أزمة شرعية األطراف المتورطة فيها«.
في  الدولية  السياسية  للدراسات  اإليطالي  المعهد  ورجح 
تقرير في 26 مايو أن يكون وضع باشاغا السياسي في مصلحة 
خصومه على المدى القصير، واصفا إياه بـ»الضعيف«. وحسب 
التقرير، قد يؤدي تقلص نفوذ الدبيبة وقاعدة دعمه إلى إعاقة 
جهوده لالستفادة من »كارثة باشاغا األخيرة«، عندما أخفق في 
دخول طرابلس، مما يؤدي إلى تآكل شعبيته وموقفه العسكري.

ورقة النفط
ابتزاز، ال سيما  بالنفط كورقة  التالعب  الوقت ذاته، يجري  في 
بالنظر إلى الحصار الجزئي على منشآت النفط الرئيسية خالل 
أسعار  في  الحالية  الطفرة  ومع  الماضية.  القليلة  األسابيع 
البالد،  القتصاد  قاسية  اإلغالق ضربة  عمليات  وجهت  الطاقة، 
المرتبط  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  مع  أيضا  تكافح  التي 
الدبلوماسية  الجهود  المقابل، كانت  أوكرانيا. في  بالحرب في 
لحل المأزق السياسي في البالد وتمهيد الطريق إلطار دستوري 
جديد وخارطة طريق لالنتخابات بطيئة وقد ال تسفر عن نتائج 
إيجابية. ففي الواقع، حدث صراع باشاغا على السلطة بالتزامن 
مع محادثات برعاية األمم المتحدة في القاهرة بين ممثلين عن 
مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة، والتي يبدو أنها تحمل 
لمكافحة  العالمية  »المبادرة  في  الخبير  ويقول  ضئيلة.  آماال 
الخاطفة  »الحرب  إن  بادي  الدين  عماد  المنظمة«  الجريمة 
لباشاغا في طرابلس تمثل سباحة أو غرقا، وهي مشابهة للحرب 
الخاطفة للمشير خليفة حفتر لالستيالء على العاصمة في الرابع 

لفرض  المحاولتين  كلتا  أن  المفارقات  ومن   .2019 أبريل  من 
االنتهازية  أن  مضيفا  مماثلة«،  ألسباب  فشلت  الواقع  األمر 
تشكل أساس معظم تحالفات اليوم في ليبيا، معتبرا أن موقف 

باشاغا السياسي »ضعيف ودعمه متالٍش«.

هل يستفيد الدبيبة؟
الدبيبة كطرف  اسم  بروز  إلى  القماطي  أنس  الباحث  وينظر 
موضحا:  مستقبله،  حول  العقبات  من  يخل  لم  لكنه  أقوى 
كقائد  باشاغا  سمعة  األخيرة  االشتباكات  أنهت  »لقد 
برز  بالمقابل،  ليبيا،  غرب  في  قوي  ورجــل  قوي  عسكري 
الحالي  الوقت  في  األقل  على  شعبية  وأكثر  أقوى  الدبيبة 

خصمه«. حساب  على 
باشاغا  صالت  أن  على  راهن  »حفتر  أن  القماطي  واعتبر 
اتفاق  على  بظاللها  ستلقي  مصراتة  على  واعــتــمــاده 
والعشيرة  المدينة  والءات  على  الحصول  وبالتالي  الطرفين، 
خالل  الثانية  للمرة  الليبية  العاصمة  على  لالستيالء  الالزمة 
حفتر  مع  باشاغا  اتفاق  أدى  الواقع،  في  لكن  سنوات،  ثالث 
تنازل  قد  األول  أن  ويبدو  منهما،  كل  دعم  قاعدة  نفور  إلى 
أهمية  وأكسبته  العسكرية  قوته  عززت  التي  القوات  عن 

سياسية«.
»االستيالء  اآلن  بإمكانه  الدبيبة  أن  يعتقد  القماطي 
عنها  تنازل  التي  االنتخابية  الدوائر  من  األسد  نصيب  على 
انتخابات  إلى  للدعوة  استعداد  على  فهو  ولذلك  باشاغا؛ 

الرئاسية«. االنتخابات  قبل  برلمانية 
دولية  لضغوط  الدبيبة  تعرض  المحتمل  أنه من  ويضيف 
من »حلفاء حفتر« في باريس وأبوظبي، مشيرا إلى أن هذه 
حكومة  قوات  دمج  أو  توحيد  أجل  من  تضغط  قد  العواصم 
قبل  العامة  القيادة  قوات  مع  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
تمت من شعبية  إن  الخطوة  »لكن ستقلل هذه  االنتخابات. 
القوات  أقوى  مواجهة  في  العسكرية  قوته  وتقوض  الدبيبة 

طرابلس«. من  استراتيجية  مقربة  على  المتمركزة 

خطأ عقيلة صالح
سايني  فيديريكا  اإليطالي  المعهد  في  للباحثة  وبالنسبة 
في  صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  فكرة  فإن  فاسانوتي 
مع  أوال  االتفاق  دون  للحكومة  جديدا  رئيسا  باشاغا  تعيينه 
الدبيبة »لم تكن ناجحة، وذلك على الرغم من نفوذ باشاغا في 
العاصمة الذي اكتسبه خالل فترة توليه منصب وزير الداخلية 

في حكومة الوفاق الوطني«.
تمثل  العاصمة  دخول  باشاغا  محاولة  أن  فاسانوتي  وترى 
»خطأ ال لبس فيه؛ ففي مثل هذا الوقت الحرج الذي يمر بمرحلة 
انتقالية، يمكن لحكومة مزدوجة أن تلقي بالبالد نحو حالة أكبر 
من الفوضى«، مضيفة أن »في بلد ال يزال قانون األقوى فيه 

طرابلس  في  فقط  ليس  الشرعية  بنزع  باشاغا  يخاطر  مهما، 
مؤامرات  ضحية  أنه  النهاية  في  ويثبت  برقة  في  أيضا  ولكن 

صالح المشبوهة«، على حد قولها.

الدبيبة خسائر 
من جانبه، اعتبر الخبير في المعهد األلماني للشؤون الدولية 
واألمنية ولفرام التشر أن الدبيبة لم يستفد من خطأ باشاغا، 
للجهات  رئيسي  ليبي  نهائي كمحاور  فقد مكانته بشكل  »بل 
فيما  محلية ضيقة،  دعم  قاعدة  على  معتمدا  الدولية،  الفاعلة 
ويرى  المركزي«.  المصرف  من  األموال  حشد  أجل  من  يكافح 
أنه من الناحية النظرية يجب أن تكون هناك وسيلة تفاوضية 
فيه  تواصلت  وقت  في  الحكومتين،  بين  النزاع  من  للخروج 
الهيئتين  عن  ممثلين  بين  بالقاهرة  الدستورية  المحادثات 

وصلت  أيضا  لكنها  والدولة(،  النواب  )مجلسي  التشريعيتين 
إلى طريق مسدود. وأضاف التشر: »لقد أثبتت هاتان الهيئتان 
مرارا وتكرارا أن مصلحتهما المشتركة تكمن في إدامة األزمة. 
في  المتنافسة  الفصائل  ستستمر  واعد،  تفاوضي  إطار  ودون 
بما  البعض،  لبعضها  الناعمة  السفلية  األجزاء  اختبار  ليبيا في 

في ذلك من خالل االستفزازات المسلحة«.

تأثير حرب أوكرانيا
كيارا  الدولية،  للعالقات  اإليطالي  المعهد  في  الباحثة  وتؤيد 
لوفوتي، الموقف القائل بتأثيرات أزمة أوكرانيا على الوضع في 
النفط  منشآت  على  السيطرة  استخدام  »يمكن  وتقول:  ليبيا 
مختلف  قبل  من  سياسي  ضغط  كورقة  والصادرات  واإلنتاج 
النفط  الليبيين، وبعضهم لديه اتصاالت مع منتجي  الفاعلين 
العالميين، بما في ذلك روسيا«. ومن المعروف أن »روسيا، في 
إغالق  أن  كما  الشرقية.  لقوات  رئيسي  داعم  المنقسمة،  ليبيا 
بعض المنشآت النفطية ومحطات التصدير في ظل ظروف غير 
واضحة وبعضها يخضع جزئيا لسيطرة مرتزقة فاغنر أمر مثير 

للقلق بشكل خاص«، وفق الباحثة.
الدولية  للشؤون  األلماني  المعهد  في  الخبير  يرى  أخيرا، 
التصعيد  أن خفض  داالي،  جاليب  أكسفورد،  وجامعة  واألمنية 
الخارجية  األطــراف  تفادي  »نتيجة  يأتي  الليبي  الصراع  في 
مع  وتماشيا  حل.  أو  تسوية  نتيجة  وليس  للتصعيد  الرئيسية 
تنشيط  إعادة  عن  تمتنعان  واإلمــارات  تركيا  أن  يبدو  ذلك، 
نتائج  إلى  أخيرا  العالقات  تحسن  وأدى  العدائية«.  أعمالهما 
والقاهرة  أنقرة  فإن  ذلك  مقابل  في  لليبيا  بالنسبة  إيجابية 
المقرر  بينما من  ليبيا.  في  موقتة  إيجاد تسوية  بعيدتين عن 
أن يكون لليبيا تأثير كبير على التطبيع الدبلوماسي بين تركيا 
في  موقتة  تسوية  دون  »ومن  المطاف،  نهاية  وفي  ومصر. 
المصرية  التركية  العالقات  ضبط  إعادة  احتمالية  فإن  ليبيا، 

محدودة«، وفق داالي.

خسائر باهظة لباشاغا والدبيبة بعد اشتباكات طرابلس
الوسط- عبد الرحمن أميني

● اشتباكات طرابلس     »أرشيفية«
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»إن رسم مسار واضح وتوافقي اآلن يفضي 
ضرورة  أصبح  ليبيا،  في  االنتخابات  إلى 
هكذا  مضى«،  وقت  أي  من  أكثر  سياسية 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  شدد 
بعثة  حول  الدوري  تقريره  في  غوتيريس، 
 20 بتاريخ  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
الفاعلة  الجهات  جميع  مطالبًا   ،2022 مايو 
انفرادية«  »إجراءات  اتخاذ  عن  تمتنع  أن 
القائمة،  االنقسامات  تعمق  أن  شأنها  من 
وتشعل فتيل النزاع، وتهدد »التقدم المحرز 
والوحدة«،  االستقرار  صـوب  األنفس  بشق 

الذي تحقق على مدى العامين الماضيين.
أن  اعتبر  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 
اإلقليميين  الشركاء  من  المقدم  الدعم 
والدوليين، ومنهم االتحاد األفريقي واالتحاد 
ذا  يظل  العربية،  الدول  وجامعة  األوروبي 
تفضـي  بيئة  »تعزيز  في  حاسمة  أهمية 
يقودها  سياسية  بعملية  قدمًا  المضي  إلى 
من  بتيسير  بزمامها  ويمسكون  الليبيون« 

األمم المتحدة.
دعوة مجلسي النواب والدولة للبعد عن 

االستقطاب
الذي  األممي  التقرير  في  دعا  غوتيريس 
األمم  وأنشطة  ليبيا  في  الوضع  يغطي 
للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  المتحدة، 
والتوصـل  التعاون«،  بروح  »التحلي  إلى 
االنتخابات  مسار  بشأن  اتفاق  إلى  بسرعة 

الوطنية.
لألمم  العام  األمين  تقرير  وكشف 
في  للدعم  المنظمة  بعثة  حول  المتحدة، 
والهجمات  الكراهية  حمالت  تزايد  ليبيا، 
على حرية الرأي في ليبيا، إذ الحظت البعثة 
»انكماشًا سريعًا في الحيز المدني« بالبالد.
جدول  في  طرح  الذي  التقرير،  وقال 
حول  الدولي  األمن  مجلس  جلسة  أعمال 
صحفيين  إن  الماضي،  الخميس  ليبيا 
وحقوق  اإلنسان  حقوق  عن  ومدافعين 
بسبب  ولفظيًا«  جسديًا  »استهدفوا  المرأة 
حرية  في  لحقهم  السلمية  »ممارستهم 

التعبير«.

توثيق »حاالت قتل غير مشروع واختفاء قسري«
القتل غير  البعثة وثقت أيضًا »حاالت من 
واالعتقاالت  القسري،  واالختفاء  المشروع، 
العنف  من  وحاالت  التعسفية،  واالحتجازات 
بالبشر،  واالتجار  بالنزاع،  المرتبط  الجنسي 
للمهاجرين  والجماعي  التعسفي  والطرد 

وطالبي اللجوء«، وفق التقرير.
مقرر  تقدم  على  الضوء  التقرير  وسلط 
النيابة  إلى  للدولة بشكوى  األعلى  المجلس 
العامة تفيد بأنه وأعضاء آخرين في المجلس 
»تلقوا تهديدات بعد توقيعهم رسالة أيدوا 
من  المكلف  الحكومة  رئيس  ترشيح  فيها 
مجلس النواب فتحي باشاغا، وقد فتح تحقيق 

في األمر«.

رصد »زيادة حادة في حمالت الكراهية«
حمالت  في  حادة  »زيادة  وثقت  البعثة 
عبر  والتهديد  والتشهير  الكراهية  خطاب 
على  التحريض  شملت  التي  اإلنترنت، 
اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين  ضد  العنف 
إلى  األشخاص،  من  وغيرهم  والصحفيين 
جانب توجيه تهديدات بالعنف الجنسي ضد 

المرأة«.
أنه  التقرير  أوضح  السياق،  هذا  وفي 
حمالت  استهدفت  الماضي،  يناير  »في 
اإلنترنت  على  الكراهية  وخطاب  التشهير 
حقوق  عن  ومدافعات  مدافعين  ثمانية  نحو 
منظمات  وأعضاء  وصحفيين،  اإلنسان 
النساء عضوات  المدني، إلى جانب  المجتمع 
ومصراتة،  سرت  في  البلديين  بالمجلسين 
العتداء  صحفية  تعرضت  فبراير،  في  ثم 
جسدي خالل تغطيتها الصحفية في بنغازي، 
طرابلس  في  لالعتداء  آخر  صحفي  وتعرض 
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فبراير«.

»خطاب الكراهية« طال ناشطات ومسؤوالت
قبض  الداخلي  األمن  »جهاز  أن  أضاف 
غير  منظمة  في  ليبي  موظف  على  تعسفًا 
من  وهو  فبراير،   26 في  دولية  حكومية 
المهتمين  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين 
مطار  في  واحتجزه  المهاجرين،  بحقوق 
عن  بمعزل  الناشط  وظل  الدولي،  معيتيقة 
أن  قبل  أيام  خمسة  لمدة  الخارجي  العالم 
التابعة لجهاز  ينقل إلى أحد مرافق االحتجاز 
الردع لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، 
وازدراء  بالردة  اتهامات  إليه  وجهت  وقد 
البعثة  تابعت  ذلك،  إلى  إضافة  اإلسالم، 
في  الخاصة  الردع  قوة  احتجزته  رجل  حالة 
طرابلس في شهر فبراير أيضًا، بعد توجيهه 

انتقادات إلى القوة«.
التقرير  لفت  الكراهية،  خطاب  وبشأن 
ومنهن  والمسؤوالت،  »الناشطات  أن  إلى 
كبيرات  من  واثنتان  المرأة  شؤون  وزيرة 
وانتشار  الخطاب  هذا  يعانين  مستشاراتها، 
التواصل  منابر  على  المشوهة  الدعاية 
ناشطي  استهداف  عن  فضاًل  االجتماعي، 
الذين  المدني،  المجتمع  منظمات  وأعضاء 
مجدية  بصورة  المرأة  إشراك  إلى  يدعون 
الخطة  تنفيذ  وفي  السياسية،  العملية  في 
المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، وقد لجأت 

الرئاسي  المجلس  رئيس  إلى  ناشطات  عدة 
محمد المنفى بسبب تلك الهجمات، وما نتج 

عنها من وصم اجتماعي«.

الشباب تضرر من »تقلص الحيز المدني«
وقال إن الشباب »تضرر بشدة من تقلص 
على  التشهير  أعمال  وتزايد  المدني،  الحيز 
الحركات  أعضـاء  استهدفت  التي  اإلنترنت 
الفاعلة  الجهات  من  وغيرهم  االجتماعية 
أن  متابعًا  ليبيا«،  في  المدني  المجتمع  في 
»أجهزة األمن، بما فيها جهاز األمن الداخلي 
والجريمة  اإلرهاب  لمكافحة  الردع  وجهاز 
المنظمة، رصدت الشباب المشاركين بنشاط 
واستهدفتهم  االجتماعية  الحركات  في 
بسبب ممارستهم حقهم األساسي في حرية 
بحمالت  استهدافهم  على  وعالوة  التعبير. 
ومدافعون  شباب  نشطاء  تعرض  التشهير، 
حرکات  في  وأعضاء  اإلنسان  حقوق  عن 

اجتماعية لالحتجاز بتهم تعسفية«.
المساعدة في المجال اإلنساني

وتحقيق االستقرار والتنمية
ولفت تقرير غوتيريس إلى أن البعثة األممية 
قامت بالتوعية المنقذة للحياة بشـأن الذخائر 
المتفجرة بين المجتمعات المحلية المعرضة 
المنظمات  اضطلعت  كما  المخاطر،  لتلك 
الوطنية والدولية المعنية باإلجراءات المتعلقة 
المتفجرات من  البحث عن  باأللغام بعمليات 
مخلفات الحرب وإزالتها في طرابلس وغريان 
وفي   . وبنغازي  وسـرت  وترهونة  ومزدة 
الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2022 دمر 
الشركاء في اإلجراءات المتعلقة باأللغام بأمان 
التي سبق  المتفجرات  من  طنًا   32 من  أكثر 

جمعها من مخلفات الحرب.
كانت  الماضي  مارس  نهاية  »في  أضاف 
من  أكثر  سـاعدت  قد  اإلنسـانية  المنظمات 
المئة  في   48.8 يمثلون  شـخص،  103ألف 
خطة  في  المحددة  المستهدفة  الفئة  من 
االستجابة اإلنسانية للعام 2022، حيث تغطي 
البرامج الحالية الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 
آالف   803 نحو  الخطة  تلك  وحددت   .2020
من المحتاجين، من بينهم 211 ألف شـخص 
من ذوي االحتياجات األكثر إلحاحًا الذين يجب 
أن تقدم لهم مساعدة محددة األهداف. ومن 

أصـل المبلغ المطلوب في الخطة وقدره 75.3 
مليون   33.9 مبلغ  تأمين  تم  دوال،  مليون 
المئة(، مع تلقي مبلغ إضافي  )45 في  دوالر 

قدره 11.2 مليون دوالر من خارج الخطة«.
في  المتحدة  األمم  »وبدأت  تابع  التقرير 

ليبيا العمل على إطار األمم المتحدة للتعاون 
في مجال التنمية المستدامة للفترة 2023-

2025 من أجل تعزيز نهج الترابط بين العمل 
وتنفيذ  السـالم  وبناء  والتنمية  اإلنساني 
بالتشاور  وذلك  المستدامة،  التنمية  أهداف 
مع النظراء الحكوميين ومجموعة واسعة من 
والشباب،  النساء،  منهم  المصلحة،  أصحاب 
والفئات  المدني،  المجتمع  ومنظمات 

الضعيفة، والشركاء الدوليون«.

مالحظات وتوصيات تقرير أمين األمم المتحدة
العام  األمين  سجل  تقريره،  نهاية  وفي 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مالحظات 

وتوصيات، نوردها نصًا في السطور التالية:
الزمن في  أكثر من عقد من  بعد مرور   *

والنزاع  السياسي  االستقرار  عدم  خضم 
أن  يجب  الشـديدة،  والمعاناة  واالنقسامات 
قادته  اختيار  إلى  ليبيا  شـعب  تطلع  يتحقق 
عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة وذات 
مصداقية تشمل الجميع، وأن يعيش في بلد 
موحد يسوده السالم واالستقرار. وتقع على 
عاتق المؤسسات الليبية والقادة السياسيين 
العملية  استئناف  مسؤولية  الليبيين 
أقرب وقت ممكن، والتمكين  االنتخابية في 
مليون   2.8 من  أكثر  تطلعات  تحقيق  من 
اإلدالء  يتوقعون  كانوا  مسجل  ليبي  ناخب 

بأصـــــواتهم في 24 ديسمبر 2021.
ويجب على القادة السياسيين والمؤسسات 
مسـار  لتحديد  األولوية  يعطوا  أن  الليبية 
لالنتخابات ليجري حل األزمة القائمة ولتلبية 
رغبات الشعب الليبي . وينبغي لهم أن يتحلوا 
أن  التي من شأنها  المسؤولة  القيادة  بروح 
توقيع  منذ  تحققت  التي  اإلنجازات  تحفظ 

اتفاق وقف إطالق النار في أكتوبر 2020 .
وتوافقي  واضح  مسار  رسم  أصبح  وقد   *
يفضي االنتخابات اآلن ضرورة سياسية أكثر 
الجهات  لجميع  وينبغي  وقت مضى.  أي  من 
الفاعلة أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات انفرادية 
القائمة،  االنقسامات  تعمق  أن  شأنها  من 
المحرز  التقدم  وتهدد  النزاع،  فتيل  وتشعل 
والوحدة،  االستقرار  صـوب  األنفس  بشق 

الذي تحقق على مدى العامين الماضيين.
الشركاء  من  المقدم  الدعم  ويظل 
االتحاد  ومنهم  والدوليين،  اإلقليميين 
الدول  وجامعة  األوروبي  واالتحاد  األفريقي 
تعزيز  في  حاسمة  أهمية  يكتسي  العربية، 
بعملية  قدمًا  المضي  إلى  تفضـي  بيئة 
ويمسكون  الليبيون  يقودها  سياسية 

بزمامها بتيسير من األمم المتحدة.
والمجلس  النواب  مجلس  أدعو  وإني   *
بروح  التحلي  إلى  العودة  إلى  للدولة  األعلى 
أبانا عنها في وقت سابق من  التي  التعاون 
اتفاق  إلى  بسرعة  والتوصـل   ،2022 العام 
وإلى  الوطنية،  االنتخابات  مسار  بشأن 
لن  الذي  السياسي  االستقطاب  عن  االبتعاد 
في  والزيادة  االنتخابات  تأخير  إلى  إال  يؤدي 
عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب 
الليبي. وتشجع المؤسسات والجهات الفاعلة 
السياسية الليبية على أن تشترك في العمل 

وأن تلتزم بشكل ال لبس فيه بإجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات 
مصداقية في أقرب وقت ممكن على أساس 
أن  كما  عليه.  متفق  وقانوني  دستوري  إطار 
لالنتخابات تشجع  العليا  الوطنية  المفوضية 
على أن تظل على استعداد إلجراء االنتخابات، 
المؤسسات  والتشاور عن كثب مع  بالتعاون 

الليبية المعنية.
السـياسـي  للمأزق  يسمح  أال  ويجب   *
القائم حاليًا أن يحول دون إحراز التقدم في 
فاستمرار  واالقتصادي.  األمني  المسارين 
والدول  الليبية  السلطات  بين  التعاون 
اإلقليمية،  والمنظمات  المعنية  األعضاء 
تحقيق  بهدف  األفريقي،  االتحاد  فيها  بما 
والمقاتلين  للمرتزقة  الكامل  االنسحاب 
لخطة  وفقًا  األجنبية  والقوات  األجانب 
العسكرية  اللجنة  عليها  وافقت  التي  العمل 
قراري  مع  يتماشى  وبما   »5+5« المشتركة 
و2571   )  2021(  2570 األمن  مجلس 
لضمان  األهمية  بالغ  يكتسي  أمر   ،)2021(
واألمم  البالد.  في  األجل  الطويل  االستقرار 
المتحدة تقف على أهبة االستعداد لمواصلة 
خالل  من  ذلك  في  بما  الجهود،  هذه  دعم 
لبعثة  التابع  النار  إطالق  وقف  رصـد  عنصـر 

األمم المتحدة للدعم في ليبيا .
االقتصادي،  بالمسار  يتعلق  وفيما   *
أن  على  تشجع  الليبية  المؤسسات  فإن 
تضمن  ترتيبات  لوضـع  األولوية  تولي 
الملحة  لالحتياجات  به  الموثوق  التمويل 
النفقات  الليبي وتيسر الشفافية في  للشعب 
المؤسـسـات  تسييس  عدم  وينبغي  العامة. 
المؤسـسـة  فيها  بما  والمالية،  االقتصادية 
المركزي.  ليبيا  ومصـرف  للنفط  الوطنية 
اآلن صـوب  المحرز حتى  بالتقدم  أرحب  وأنا 
وإصالحه،  المركزي  المصرف  توحيد  إعادة 
الخطوات  من  المزيد  اتخاذ  على  وأشـجع 
فإحراز  العملية.  هذه  لمواصلة  الضرورية 
له  المجاالت  هذه  في  الملموس  التقدم 
االقتصـاد،  لقوة  بالنسبة  حيوية  أهمية 
التقدم على  إحراز  أن يمكن من  ومن شأنه 
على  ويجب  واألمني.  السـياسـي  المسارين 
جميع أصحاب المصلحة أن يتفادوا اإلجراءات 
عليه  تتوقف  الذي  النفط  إنتاج  تعطل  التي 
ينبغي بذل  الليبيين. كما  سبل عيش جميع 
من  المرتبات  صـرف  لضمان  الجهود  جميع 
المال العام في الوقت المناسب وبإنصاف في 

جميع أنحاء البالد.
المدني  المجتمع  قمع  آلة  اشتداد  إن   *
يمارسون  الذين  األشخاص  واستهداف 
حقهم في حرية التعبير سلميًا ويدافعون عن 
على  يبعث  أمر  لهم  الواجبة  اإلنسان  حقوق 
القلق العميق. ويجب أن يكون جميع الناس 
وكبارًا،  وصغارًا  ورجااًل،  نساًء   ، ليبيا  في 
آرائهم بحرية دون  التعبير عن  قادرين على 
الليبية  السلطات  وعلى  االنتقام.  من  خوف 
أن تضع حدًا لذلك على الفور وأن تفرج عن 
مارسـوا  ألنهم  تعسفًا  المحتجزين  جميع 

حقهم األساسي في حرية التعبير.
* وثمة حاجة ماسة إلى مزيد من التعاون 
البلديات  ورؤساء  الحكومة  وزارات  بين 
والجهات  اإلنسانية،  الهيئات  ومجتمع 
المضي قدمًا في  أجل  اإلنمائية من  الفاعلة 
الشـخصـي  الدعم  استراتيجية تشمل  تنفيذ 
يزالون  ال  من  لفائدة  والقانوني  والمادي 
شخص،  ألف   168 وعددهم  مشردين، 

وكذلك لفائدة العائدين.
إزاء  يساورني  البالغ  القلق  يزال  وال   *
التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  استمرار 
وطالبو  والالجئون  المهاجرون  لها  يتعرض 
اللجوء في ليبيا. فإن مما يزيد الحالة تعقيدًا 
وجود مجموعة من الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية التي لها واليات غير واضحة، 
والتي تتولى إدارة مرافق لالحتجاز ال تستطيع 
ال  أو  إليها  الوصول  المتحدة  األمم  وكاالت 

تصل إليها إال بشكل محدود.
الليبية االلتزام بضمان  وينبغي للسلطات 
عوائق  دون  اإلنسانية  المساعدات  وصـول 
سيما  وال  والمهاجرين،  الالجئين  جميع  إلى 
المحتجزين تعسفيًا، وباإلفراج عنهم وتوفير 
المأوى اآلمن لهم. وفي الوقت نفسه، ال تزال 
ليبيا ميناء غير آمن لدخول البلد، وعلى الدول 
األعضاء المعنية أن تعيد النظر في سياساتها 
التي تسمح باعتراض الالجئين والمهاجرين 

في أعالي البحر وبإعادتهم إلى ليبيا.
»للدعم  امتنانه  عن  أعرب  غوتيرس   *
اإلقليمية  المنظمات  قدمته  الذي  القوي 
في  المتحدة  األمم  لجهود  األعضـاء  والدول 
تقديره »لموظفي  ليبيا«، معربًا عن خالص 
بمن  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
فيهم قيادة البعثة ومنظومة األمم المتحدة، 
على ما يبذلونه من جهود في هذه المرحلة 
بالمسـتشـارة  العام  الحرجة«. وأشاد األمين 
جهودها  وليامز»على  ستيفاني  الخاصـة 
الدؤوبة في قيادة المساعي الحميدة وجهود 
الوسـاطة التي تضطلع بها األمم المتحدة«، 
على  نيبال  »لحكومة  تقديره  كرر  كما 
حراسة  لوحدة  الضروريين  األفراد  توفيرها 

األمم المتحدة في ليبيا«.

تعيين مبعوث جديد »أولوية قصوى«
لألمم  العام  األمين  باسم  الناطق  كان 
في  أعلن  قد  دوغاريك،  ستيفان  المتحدة، 
المنظمة  أن  الماضي  مايو  من  الخامس 
للدعم  لبعثتها  جديد  رئيس  تعيين  تعتبر 
خلفًا  وذلك  قصوى«.  »أولوية  ليبيا  في 

للمستقيل يان كوبيش.

غوتيريس: على جميع الجهات الفاعلة االمتناع
عن اتخاذ أي »إجراءات انفرادية« تعمق االنقسامات

طرابلس ـ القاهرة - نيويورك ـ الوسط

أمين األمم المتحدة يؤكد ضرورة 
رسم مسار واضح وتوافقي »اآلن« 

يفضي إلى إجراء االنتخابات

المسؤول األممي: أدعو مجلسي النواب 
والدولة للبعد عن االستقطاب والعودة 

إلى التحلي بروح التعاون بينهما

ينبغي عدم تسييس المؤسـسـات 
االقتصادية بما فيها المؤسـسـة 

الوطنية للنفط ومصـرف ليبيا المركزي

زيادة حدة حمالت الكراهية 
واشتداد آلة قمع المجتمع المدني 

أمر يبعث على القلق العميق

نهدف لتحقيق االنسحاب الكامل للمرتزقة والقوات األجنبية وفق الخطة التي وافقت عليها اللجنة العسكرية »5+5«

في تقريره إلى مجلس األمن بشأن ليبيا:

● مجلس األمن الدولي أرشيفية

● الجولة الثانية للمسار الدستوري الليبي في القاهرة )أرشيفية اإلنترنت(

● مقر األمم المتحدة في نيويورك )أرشيفية(

● أنطونيو غوتيريس
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بخصوص  دولي  استطالع  أظهرها  مزعجة  نتائج 
توافر المياه لدى سكان ليبيا؛ حيث أظهر استطالع 
حديث أن نحو نصف السكان وتحديدًا 45 % منهم 
يعتمدون على المياه المعبأة بشكل أساسي، فيما 
خالل  من  المياه  على  السكان  ثلث  نحو  يحصل 
وأن  الدولة،  تديرها  التي  العامة  األنابيب  شبكة 
30 % فقط من السكان موصولون بشبكة المياه 

العمومية.
االستطالع التي أجرته كل من المنظمة األممية 
ضد  »العمل  منظمة  مع  »اليونسيف«  للطفولة 
»نصف  أن  أكد  الحكومية،  غير  الفرنسية  الجوع« 
إلى  الوصول  بينما  ماء،  لديها  يكن  لم  المدارس 
مقلقًا  أمرًا  بات  المدارس  في  الصحي  الصرف 
السكان  % من   40 بأن  االستطالع  ونوه  للغاية«، 
للتيار  المتكرر  االنقطاع  أن  يعتقدون  الليبيين 
الحصول  لعدم  الرئيسي  السبب  هو  الكهربائي 

على المياه.
األسبوع  نُشر  الذي  االستطالع  في  وجاء 
الجاري، أن قرابة نصف العينة قالوا إنهم ينفقون 
نحو 69 دينارًا شهريًا على المياه المعبأة للشرب، 
والصرف  للمياه  العامة  الشركة  أن  رأوا  حين  في 
إدارة  في  بها  موثوق  »غير  مؤسسة  الصحي 

الصعوبات التي تعترض األسر«.
االستطالع كشف أن 40 % من السكان الليبيين 
يعتقدون أن االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو 
كما  المياه،  على  الحصول  لعدم  الرئيسي  الدافع 
أوضح التقييم أن 31 % من السكان يحصلون على 
 45 يعتمد  بينما  العامة،  الشبكة  المياه من خالل 
% من السكان بشكل أساسي على المياه المعبأة 

لتلبية احتياجاتهم.

65 % أبلغوا عن المشكالت المتعلقة بالمياه
المشكالت  عن  اإلبالغ  جرى  المقابل،  في 
المتعلقة بالمياه، مثل اللون والذوق والرائحة، من 
قبل 65 % ممن جرى استطالع آرائهم، بينما قال 
قبل  المياه  معالجة  على  قادرون  إنهم  فقط   %  5

شربها.
شركاء  مع  بالتعاون  المنظمتان  وأطلقت 

آخرين، منتصف العام 2021، تقييمًا لقطاع المياه 
الشرق  في  ليبيا،  في  والنظافة  الصحي  والصرف 
من  االستطالع  أجرى  حيث  والجنوب،  والغرب 

أغسطس حتى أوائل أكتوبر.
الشركة  من  مسؤولون  تحقق  السياق  وفي 
من  وأكاديميون  الصحي  والصرف  للمياه  العامة 
الصحي  الصرف  مياه  فيها  اختلطت  حاالت  عدة 

بمياه الشرب.
الخدمة  مقدم  إلى  يُنظر  االستطالع،  وبحسب 
الرئيسي للبلد المتمثل في »الشركة العامة للمياه 
بها«  موثوق  »غير  أنها  على  الصحي«،  والصرف 
في إدارة الصعوبات التي تواجهها األسر، إذ أشار 
75 % من العينة إلى تأخير الشركة في االستجابة 

للشكاوى و21 % تحدثوا عن عدم استجابتها في 
العينة  أفراد  من   %  78 أفاد  حين  في  األساس، 

بأنهم حلوا مشاكلهم بوسائلهم الخاصة.
فإن  الطبيعي،  بالخطر  يتعلق  ما  وحول 
سنويًا  األقل  على  واحدة  مرة  تحدث  الفيضانات 
االستطالع  وأشار  األمطار،  موسم  خالل  ليبيا  في 
إلى نقص في القدرات الحكومية لالستجابة لتلك 
وخسائر  ووفيات  إصابات  عنها  نتج  التي  الكوارث 

مالية جسيمة.
ممن  العظمى  الغالبية  فإن  االستطالع  ووفق 
الوصول  إمكانية  لديهم   )%  94( برأيهم  أدلوا 
مع  منتظم،  بشكل  واستخدامه  الصابون  إلى 
فقط   %  30 فإن  ذلك  ومع  اليدين،  غسل  أهمية 

وشددت على ضرورة »إعادة تأهيل البنية التحتية 
إلى  باإلضافة  والنظافة،  الصحي  والصرف  للمياه 
التلوث  من  للحد  المواطنين  معرفة  مستوى  رفع 

وترشيد االستهالك«.

وقدمت  المياه.  بشبكة  موصولون  السكان  من 
الليبية  السلطات  إلى  توصيات  عدة  الدراسة 
إلى  الوصول  على  السياسي  النزاع  لتأثير  نظرًا 
للطاقة،  التحتية  والبنية  الصحي  والصرف  المياه 

تكلفة المياه تتطلب دعمًا للفئات األكثر ضعفًا
مقارنة  المياه  تكلفة  إن  الدراسة  وقالت 
تقديم  ضرورة  تظهر  ليبيا،  في  الراتب  بمتوسط 
لتسهيل  ضعفًا  األكثر  للفئات  المالي  الدعم 
تقديم  جانب  إلى  الشرب،  مياه  على  الحصول 
للبلديات في طرق  الحلول والخطط االستراتيجية 
تنفيذ  ومحاولة  منها،  والتخلص  النفايات  جمع 
استغالل  خالل  من  النفايات،  تدوير  إعادة  خطط 

وعي المواطنين بفرز النفايات في المنزل.
وفي ضوء نتائج التقييم المتعلقة بجودة المياه، 
المياه  جودة  اختبار  زيادة  المفيد  من  سيكون 
النتائج  هذه  واستخدام  معتمد،  مختبر  بواسطة 
مع  المعلومات  ومشاركة  المياه  معالجة  لتحسين 

السكان حول جودة المياه الفعلية.

مراحيض المدارس غير مفصولة بين الجنسين
التدخل  ضرورة  على  التوصيات  حثت  أيضًا 
نصف  ألن  التعليمية  المؤسسات  مستوى  على 
إلى  الوصول  بينما  ماء،  لديها  لم يكن  المدارس 
للغاية،  مقلق  أمر  المدارس  في  الصحي  الصرف 
حيث 21 % من مراحيض المدارس فقط مفصولة 
من   % لـ13  محتمل  تفسير  وهو  الجنسين  بين 
حاالت التحرش، وأخيرًا 49 % من المدارس ليس 

لديها مرافق لغسل اليدين بالماء والصابون.
الصحية  المرافق  أن  إلى  االستطالع  ولفت 
الثمن  باهظة  بالشاحنات  المياه  نقل  على  تعتمد 
في 24 % من الحاالت، حيث يتعين تحسين انعدام 
والسكان  الخدمات  تقديم  سلطات  بين  الثقة 
وحل  االستجابة  تحسين  خالل  من  الليبيين، 
المشكالت، وكذلك من خالل دعم حمالت التوعية 

نيابة عنهم.
الوضع  أن  الحكوميتين  غير  المنظمتان  وأكدت 
باالضطراب،   2011 العام  منذ  يتسم  ليبيا  في 
ويتأرجح بين الصراع واآلمال في السالم، في وقت 
البنى  على  كبير  بشكل  المسلح  النزاع  فيه  أثر 
التحتية، ال سيما في قطاع المياه والصرف الصحي، 
باتت  فيما  المياه،  موارد  محدودية  من  والمعاناة 
في  الفيضانات  مثل  المتزايدة  الطبيعية  األخطار 
العام الماضي، تهديدًا مباشرًا لحياة الناس، وأصبح 

الماء تكلفة وعبئًا يؤثر بشكل مباشر على السكان.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● المياه المعبأة مصدر اساسي للشرب في ليبيا ) فرانس برس(

45% من سكان ليبيا يعتمدون على املياه املعبأة
نتائج استطالع دولي مشترك..

»يونسيف« و»العمل ضد الجوع«: الثلث فقط يحصلون على المياه من شبكة األنابيب العمومية

40% من العينة يعتقدون 
أن انقطاع الكهرباء وراء 

عدم الحصول على المياه

نصف المدارس تفتقد إلى 
الماء.. و79% من مراحيضها 

مشتركة بين الجنسين

● انقطاع الكهرباء سببب رئيسي لقلة وصول المياه للسكان

»هيومن رايتس« تدعو المحكمة إلى فتح تحقيق

هل تحقق »الجنائية الدولية« في اتهام »فاغنر« بتفخيخ طرابلس؟

اتهام  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  تحقق  هل 
في  قاتلة  ألغام  بزرع  الروسية  فاغنر  مجموعة 
ما  هذا  طرابلس؟..  الليبية  العاصمة  ضواحي 
أن  بعد  المقبلة  القليلة  األيام  عنه  ستكشف 
المدعي  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  دعت 
إلى  الدولية، كريم خان  الجنائية  للمحكمة  العام 
الجسيمة  والجرائم  الحرب  »جرائم  في  التحقيق 
جديدة  معلومات  مؤكدة  ليبيا«،  في  األخرى 
في  متفجرات  »فاغنر«  مجموعة  زرع  تكشف 

ضواحي العاصمة طرابلس.
تقرير  في  قالت  الدولية  الحقوقية  المنظمة 
ومنظمات  حكومية  هيئات  إن  الثالثاء،  أصدرته 
تظهر  جديدة  معلومات  قدمت  ليبية  ألغام  إزالة 
المحظورة  األرضية  األلغام  »فاغنر«  استخدام 
 -  2019 العام  في  ليبيا  في  المتفجرة  واألفخاخ 
العامة  القيادة  قوات  دعمها  وذلك خالل   ،2020
ثالثة  مقتل  إلى  مشيرة  العاصمة،  حرب  خالل 
موظفي إزالة ألغام على األقل قبل تحديد مواقع 

األلغام.
في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  مديرة 
ما  أن  اعتبرت  فقيه،  لما  الحقوقية  المنظمة 
الروسية في ضواحي طرابلس  المجموعة  خلفته 
»جعل عودة الناس إلى ديارهم« تمثل »خطورة« 
دولي  تحقيق  »فتح  إلى  داعية  حياتهم،  على 
العدالة  لضمان  والشفافية  بالمصداقية  يتسم 
للعديد من المدنيين وعمّال إزالة األلغام الذين 
هذه  بسبب  قانوني  غير  بشكل  وشُوهوا  ُقتلوا 

األسلحة«.

مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق
»تنتهك  األلغام  تلك  زراعة  أن  أوضحت  فقيه 
بين  تميز  ال  ألنها  الدولي«  اإلنساني  القانون 
األسلحة  هذه  بإمكان  والمقاتلين،  المدنيين 
»أن تقتل وتشوه الضحايا بعد فترة طويلة من 
العام  المدعي  »على  مكملة:  النزاعات«،  انتهاء 
العام  منذ  المكلفة  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 
والجرائم  الحرب  جرائم  في  بالتحقيق   2011
دور  في  النظر  ليبيا،  في  األخرى  الجسيمة 
زرع  في  واألجنبية  الليبية  المسلحة  الجماعات 
األلغام المضادة لألفراد خالل )حرب العاصمة(«، 
أمام  خان  كريم  إحاطة  في  جاء  بما  وذكرت 
حين  الماضي،  أبريل  في  الدولي  األمن  مجلس 
كرر تأكيده أن مكتبه »سيجعل التحقيق في ليبيا 

أولوية«.
هيئة  أفادت   ،2021 العام  من  أغسطس  وفي 
تلقت  بأنها  سي«  بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة 
جهاز »تابلت« تُرك على الخطوط األمامية جنوب 
عمالء  أحد  إلى  يعود  أنه  واستنتجت  طرابلس، 
»فاغنر«، مشيرة إلى أن به »معلومات تفصيلية« 
حول عمالء المجموعة الذين »لعبوا دورًا في زرع 

األلغام األرضية المضادة لألفراد«، وفق التقرير.
إلى  زيارة  خالل  ووتش«،  »رايتس  وجمعت 
من  معلومات  الماضي،  مارس  في  طرابلس 
منظمات مكافحة األلغام تؤكد أن جميع المواقع 
وأن  ملغومة،  كانت  التابلت  في  المحددة  الـ35 
وثقت  كما  المواقع،  بتلك  متمركزة  كانت  فاغنر 
محاولتهم  خالل  ألغام  نزع  موظفي  ثالثة  مقتل 

تفكيك بعض هذه األلغام؛ إذ لم تكن بحوزتهم 
المعلومات الواردة على التابلت حينها.

معلومات حول مواقع زراعة األلغام
في ضواحي طرابلس

األلغام،  نزع  وأخصائيو  هيئات  وزودت 
أكدت  بمعلومات  ووتش«،  رايتس  »هيومن 
والتي  التابلت،  على  سي«  بي  »بي  وجدته  ما 
معروفة  تكن  لم  األلغام  هذه  أن  إلى  تشير 
أن  المرجح  من  بل  فحسب،  »فاغنر«  قبل  من 
حيث  زرعها،  عن  مسؤولة  المجموعة  تكون 
ُقتل  عندما  حاضرًا  كان  ألغام،  نزع  أخصائي  قال 
إنهم كانوا  الثالثة،  األلغام  اثنان من خبراء نزع 
ذلك  في  كنبة  تحت  موضوعًا  لغمًا  يفككون 
تفصح  لم  الذي  األلغام  نزع  أخصائي  الوقت. 
بعد  أنه  قال  اسمه،  عن  الحقوقية  المنظمة 
بين  من  »كان  التابلت،  من  البيانات  مشاركة 
ثمانية  في  المتفجرات  بإزالة  المكلف  الفريق 
قادرًا  كان  وأنه  موقعًا،   35 أصل  من  مواقع 
المحددة  الدقيقة  اإلحداثيات  استخدام  على 
المعلومات  الحاالت  بعض  وفي  التابلت،  في 
هذه  في  المستخدمة  األلغام  بأنواع  المتعلقة 

المواقع، للمساعدة في أعمال التطهير هذه«.

أو  السودانية  أو  الليبية  الجماعات  وضعتها  التي 
السورية«، حسب التقرير.

ووفقًا للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام 
الغالبية  هم  المدنيين  فإن  الحروب،  ومخلفات 
العظمى من الـ130 الذين ُقتلوا والـ196 الذين 
في  المتفجرة  والذخائر  األلغام  بسببت  جرحوا 
 2020 الفترة بين مايو  ضواحي طرابلس، خالل 
بين  الضحايا  أعمار  وتراوحت   ،2022 ومارس 
امرأة  و26  وفتى  رجاًل   299 بينهم  عامًا،  و70   4
وفتاة، وكان جنس ضحية واحدة غير واضح، وما 
مجموعه 78 ضحية – أي 24 % من اإلجمالي الذي 

سجله المركز – من العاملين في إزالة األلغام.
يونيو  بحلول  إنه  األلغام  نزع  منظمات  قالت 
العامة  القيادة  قوات  انسحبت  عندما   ،2020
»فاغنر«،  عناصر  فيهم  بمن  معها،  والمتحالفون 
شهرًا   14 بعد  الجنوبية،  طرابلس  ضواحي  من 
السابقة،  الوفاق  حكومة  قوات  ضد  القتال  من 
واألفخاخ  األرضية  األلغام  عديد  وراءها  تركت 

المتفجرة.
األلغام  من  أنواع  أربعة  نحو  ذلك  وشمل 
األلغام  نزع  مجموعات  توثقها  لم  التي  األرضية 
العبوات  جانب  إلى  النزاع،  هذا  قبل  ليبيا  في 
الناسفة األخرى التي تنفجر بالضحية، إضافة إلى 

لفت  فقد  ووتش«،  رايتس  »هيومن  وحسب 
عبوات  أو  ألغام  على  عثر  أنه  إلى  اإلخصائي 
التي  الثمانية  المواقع  جميع  في  أخرى  ناسفة 
يجب  كان  الحاالت  بعض  وفي  بتطهيرها،  ُكلف 
أن  سبق  قد  المتفجرات  كانت  بينما  تفكيكها، 
لـ»هيومن  أظهر  كما  أخرى،  حاالت  في  انفجرت 
باللغة  ورق  قصاصات  صور  ووتش«  رايتس 
جنوب  التطهير  أعمال  خالل  وجدها  الروسية، 
تسيطر  كانت  أخرى  ومواقع  منازل  في  طرابلس 
بأسماء،  قوائم  تتضمن  انسحابها،  قبل  عليها 
وقوائم  للمناوبات،  زمنية  جداول  أنها  يبدو  وما 

بما  إحداثيات،  أو  بمواقع  وقوائم  بالمصابين، 
فيها موقع سُمِّي »العدو«.

ألغام »فاغنر« األكثر فتكًا
التي  المفخخة  واألشراك  األلغام  وأخفيت 
وفي  األخرى،  والمباني  المنازل  داخل  عليها  عُثر 
جهزت  ما  وغالبًا  األثاث،  داخل  الحاالت  بعض 
خبراء  وقال  االنفجار،  تفعّل  مرئية  غير  بأسالك 
األلغام  إن  ووتش«  رايتس  لـ»هيومن  ألغام 
»فاغنر«  عمالء  جهزها  التي  المتفجرة  واألفخاخ 
على ما يبدو، »كانت أكثر تعقيدًا وفتكًا من تلك 

المتروكة  أو  المنفجرة  ذلك، تسببت الذخائر غير 
هذه  في  مربعًا  كيلومترًا   720 نحو  تلويث  في 

المنطقة عقب القتال.
»رايتس ووتش« تراسل الفروف 

بخصوص نشاط »فاغنر« في ليبيا
24 مايو، راسلت »رايتس ووتش«، وزير  وفي 
نتائج  لعرض  الفروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية 
عمالء  بوجود  تتعلق  معلومات  وطلب  المنظمة، 
الخارجية  من  طلبت  حيث  ليبيا،  في  »فاغنر« 
العسكرية  الشركة  هذه  دور  توضيح  الروسية 
بقوات  وصِلتها  العاصمة،  حرب  خالل  األمنية 
أفرادها  زرع  مزاعم  على  والرد  العامة،  القيادة 
ترد  ألغامًا محظورة في ضواحي طرابلس، »ولم 

السلطات الروسية«.
لها  صلة  أي  الروسية  الحكومة  وتنفي 
أن  سبق  كما  »فاغنر«،  مجموعة  بعمليات 
إخبارية  قناة  مع  مقابلة  في  الفروف  صرح 
»تقدم  فاغنر  بأن  الجاري،  مايو  مطلع  إيطالية 
خدمات أمنية« إلى حكومة مالي، وأنه »دُعيت 
السلطات  قبل  من  ]أيضا[  خاصة  مجموعة 
في  الحال  هو  كما  تجاري،  أساس  على  الليبية 
مالي«، وذلك كان »أول اعتراف لمسؤول روسي 
ليبية«،  و)جهات(  فاغنر  بين  بالعالقات  كبير 

التقرير. حسب 
على  العثور  الحقوقية  المنظمة  وحاولت 
إدارتها  أو  »فاغنر«  لمجموعة  اتصال  معلومات 
من  تتمكن  لم  لكنها  التقرير،  نتائج  لمشاركة 
األوسط  الشرق  مديرة  دعت  كما  بذلك،  القيام 
المحاكم  فقيه،  لما  بالمنظمة،  أفريقيا  وشمال 
تحقيق  أي  عن  باستقالل  »التصرف  إلى  الليبية 
دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين 
قضائيًا  ومالحقتهم   – األجانب  فيهم  بمن   –

بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا«.

طرابلس ـ القاهرة - بيروت ـ الوسط

● عناصر من مليشيات حفتر في ضواحي سرت أرشيفية )فرانس برس(● متفجرات وألغام قاتلة تصطاد المدنيين األبرياء في ضواحي طرابلس

مديرة الشرق األوسط في المنظمة: معلومات جديدة تكشف زرع المجموعة الروسية ألغامًا أرضية في ضواحي طرابلس

● لما فقيه

لما فقيه: زراعة هذه األفخاخ »تنتهك 
القانون اإلنساني الدولي« ألنها

ال تميز بين المدنيين والمقاتلين

ما خلفته »جعل عودة الناس 
إلى ديارهم في العاصمة يمثل 

خطورة على حياتهم«
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الصني تنفذ ثاني أكبر توغل في 2022 في منطقة الدفاع التايوانيةالعلم الفلسطيني يواجه »مسيرة األعالم« اإلسرائيلية في القدس وباحة األقصى
حول  المتحدة  والواليات  الصين  بين  التوترات  حدة  تصاعدت 
الثالثاء، أنها نفذت ثاني أكبر توغل  تايون بعدما أعلنت بكين 
لها في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان هذا العام؛ إذ أعلنت 

تايبيه أن 30 طائرة دخلت المنطقة، أكثر من 20 منها مقاتلة.
وزارة الدفاع التايوانية ذكرت، بحسب وكالة »فرانس برس« 
الجوي  الدفاع  وأنظمة  طائراتها  أن  اإلثنين،  متأخر  وقت  في 
الصاروخية التابعة لها وضعت في حالة تأهب لمراقبة األنشطة 
تنفيذ  األخيرة  السنوات  في  الصين  وبدأت  األخيرة.  الصينية 
طلعات جوية كبيرة في منطقة الدفاع التابعة لتايوان في تعبير 
التابع لتايوان تحت  المقاتالت  عن عدم رضاها وإلبقاء أسطول 
ضغط دائم. وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي تحت 
تهديد مستمر من إمكانية تعرضها لغزو من الصين التي تعتبر 
كان  وإن  عليها،  السيطرة  وتعهدت  أراضيها  من  جزءا  الجزيرة 
بالقوة إذا لزم األمر. واتهمت الواليات المتحدة بكين األسبوع 
الماضي بإثارة التوتر بشأن الجزيرة وذكر وزير الخارجية أنتوني 
على  كمثال  الجوية  التوغالت  الخصوص  وجه  على  بلينكن 

»الخطاب واألنشطة االستفزازية بشكل متزايد«.
جو  األميركي  الرئيس  قال  بعدما  بلينكن  تصريحات  وجاءت 
بأن  اليابان  إلى  أجراها  زيارة  خالل  سؤال  على  رده  في  بايدن 
واشنطن ستدافع عسكريا عن تايوان إذا تعرضت األخيرة لهجوم 
صيني، في تصريح ُفسر على أنه تراجع أميركي عن سياسة متبعة 

منذ عقود حيال هذه القضية.
لكن البيت األبيض شدد مذاك على أن سياسته القائمة على 
»الغموض االستراتيجي« بشأن التدخل في تايوان من عدمه لم 
تتغير. كانت عملية توغل اإلثنين األكبر منذ 23 يناير عندما دخلت 
39 طائرة منطقة »تمييز الهوية ألغراض الدفاع الجوي التايوانية 
)أديز(«. ومنطقة تحديد الدفاع الجوي مختلفة عن المجال الجوي 
اإلقليمي لتايوان ولكنها تشمل منطقة أكبر بكثير تتداخل مع 
جزء من »منطقة تمييز الهوية ألغراض الدفاع الجوي« التابعة 
للصين وحتى بعض أجزاء البر الرئيسي. وأظهرت خريطة الرحلة 
التي قدمتها وزارة الدفاع التايوانية الطائرات تدخل من زاوية في 

جنوب غرب »أديز« قبل العودة.
والعام الماضي، سجلت تايوان 969 عملية توغل قامت بها 
مقاتالت صينية في منطقة »أديز« التابعة لها، وفق قاعدة بيانات 
»فرانس برس«، وهو ضعف عمليات التوغل المسجلة في 2020 

والتي بلغ عددها حوالي 380.
إلى  الصين  أرسلتها  التي  الطائرات  من  عدد  أكبر  وسجّل 
 .56 وبلغ   2021 أكتوبر  من  الرابع  في  واحد  يوم  في  جارتها 
الثالثاء أن طيارا لقي حتفه بعدما  وذكرت وسائل إعالم محلية 

تحطمت طائرته التدريبية في مدينة كاوهسيونغ الجنوبية.
وفي سياق آخر، سجلت الصين خسارة جديدة بعدما رفضت 
عشر دول جزرية في المحيط الهادئ مساعي بكين إلبرام اتفاق 
أمني واسع النطاق مع المنطقة اإلثنين، وسط مخاوف من أنه قد 

يدخل المنطقة في محور بكين.
ولم تنجح المحادثات التي عقدت في فيجي بين وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي وقادة الدول الجزرية الصغيرة في التوصل إلى 

اتفاق، في انتكاسة دبلوماسية كبيرة لبكين. تعرض الصين زيادة 
أنشطتها بشكل كبير في جنوب الهادئ، وهو أمر يمثل تحديا 
مباشرا لنفوذ الواليات المتحدة وحلفائها الغربيين في المنطقة 
االستراتيجية. وينص االتفاق على تدريب الصين أجهزة الشرطة 
المحلية ويتيح لها التدخل في األمن اإللكتروني إضافة إلى توسيع 
كما  حساسة.  بحري  مسح  عمليات  وإجراء  السياسية  العالقات 
يمنح االتفاق بكين إمكانية أكبر للوصول إلى الموارد الطبيعية 
مساعدات  بكين  ستقدم  المقابل،  في  البحرية.  أو  البرية  سواء 
الحرة  للتجارة  اتفاق  إقامة  وإمكانية  الدوالرات،  بماليين  مالية 
بين الصين ودول المحيط الهادئ الجزرية التي يمنحها االتفاق 
كذلك إمكانية الوصول إلى السوق الشاسعة للقوة االقتصادية 
الصينية التي تعد 1.4 مليار نسمة. خلف الكواليس، أعرب قادة 
دول المنطقة عن هواجس حيال العرض. وفي رسالة إلى باقي 
قادة المنطقة، حذر رئيس واليات مايكرونيسيا المتحدة ديفيد 
بانويلو من أن االتفاق المقترح »مخادع« و»يضمن نفوذا صينيا 

في الحكم« و»سيطرة اقتصادية« على القطاعات األهم.
وأما علنا، فجاء رد الفعل أقل حدة إذ أكد القادة أنه ال يمكنهم 
االتفاق على مقترح بكين بشأن »رؤية التنمية المشتركة« نظرا 
لغياب التوافق اإلقليمي. وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما 
بعد االجتماع »كالعادة، نمنح األولوية للتوافق«، ما يؤكد على أن 
التوصل إلى اتفاق واسع بين دول المنطقة سيكون ضروريا قبل 

التوقيع على أي »اتفاقات إقليمية جديدة«.

آلالف  السماح  سبقت  التي  الفلسطينية  التحذيرات  رغم 
مدينة  في  األعــالم«  »مسيرة  بتنظيم  المتطرفين  اليهود 
سمحت  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  فإن  المحتلة،  القدس 
أن  شأنها  من  واسعة  عنف  أعمال  في  تسبب  ما  بتنظيمها، 
تتصاعد ليتكرر سيناريو العام الماضي، الذي انتهى بخسائر 
مسيرة  مواجهة  ففي  دولية.  أطــراف  تدخل  أوجبت  فادحة 
الفلسطينيون  رفع  اإلسرائيلي  المحتل  نظمها  التي  األعالم 
حراسة  في  تحركوا  الذين  المستوطنين  وجه  في  أعالمهم 
المسجد  وباحة  القدس  داخل  االحتالل  دولة  شرطة  عناصر 
األقصى، فرفع العلم الفلسطيني في هكذا يوم أكبر من مجرد 
فعل  لكنه  وأهلها؛  للقدس  الفلسطينية  الهوية  على  تأكيد 
رافض لتحركات دولة االحتالل لتغيير الواقع التاريخي لمدينة 
القدس الفلسطينية. وتوقع محللون أن تشهد األيام المقبلة 
في  حدث  ما  تجاه  عنيًفا  فلسطيني  فعل  رد  يشمل  تصعيدًا 
وخصوصًا  استفزت شعورهم،  انتهاكات  من  األعالم  مسيرة 
بعد تهديد حماس بالرد ألن ما حدث ال يغتفر، وأنها سترد 
وهو  المناسب،  الوقت  في  اإلسرائيلية  األعالم  مسيرة  على 
سيناريو تكرر العام الماضي عندما ردت الفصائل الفلسطينية 
بإطالق الصواريخ باتجاه تل أبيب وانتهى بوقف إلطالق النار 
بجهود مصرية. والعام الماضي، اندلع صراع مدمر استمر 11 
يومًا بين قوات االحتالل اإلسرائيلي والفلسطينيين في غزة 
قادة حماس في غزة صواريخ  القدس، عندما أطلق  في يوم 
اإلسرائيلية  الشرطة  بين  اشتباكات  بعد  المدينة،  باتجاه 

وفلسطينيين في موقع مقدس في المدينة القديمة.
إصابات  أن  أعلن  القدس  في  الفلسطيني  األحمر  الهالل 
جنود  برصاص  الغربية  والضفة  القدس  في  المواجهات 
االحتالل اإلسرائيلي المطاطي والضرب وغاز الفلفل بلغت 199 
للمستشفى  المصابين  العشرات من  إصابة؛ حيث جرى نقل 

لتلقي العالج فيما جرى عالج باقي المصابين ميدانيًا.

تدنيس المقدسات
األحد،  صباح  األقصى،  المسجد  المستوطنين  مئات  واقتحم 
وحاصرت  الرحمة،  مصلى  اإلسرائيلية  الشرطة  أغلقت  فيما 
المصلين في المسجد القبلي، فيما اتهم ناطق باسم الرئاسة 
وبتهور  مسؤولية  بال  بالنار  »باللعب  إسرائيل  الفلسطينية 
شديد« من خالل السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات 
أبونبيل  عن  الفلسطينية  األنباء  وكالة  ونقلت  القدس.  في 
أبوردينة قوله في حديث إلذاعة »صوت فلسطين« إن إسرائيل 
الشرعية  ــرارات  ق تحترم  وال  الدولي،  بالمجتمع  »تستهتر 
الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون، مطالبًا المجتمع الدولي 
وخاصة اإلدارة األميركية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري 

وعدم التعامل بازدواجية«.
 500 أكثر من  الفلسطينية األحد، إن  األنباء  وقالت وكالة 

مستوطن اقتحموا المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة 
بحراسة مشددة من الشرطة اإلسرائيلية، مضيفة أن الشرطة 
أغلقت المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله 

واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.
القول إن العشرات من  الوكالة عن مصادر محلية  ونقلت 
المستوطنين  اقتحامات  استبقوا  اإلسرائيلية  الشرطة  عناصر 
المصلى  وأغلقوا  ساحاته،  في  وانتشروا  األقصى،  باقتحام 
داخله.  المصلين  وحاصروا  الحديدية،  بالسالسل  القبلي 
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستوطنين اقتحموا ساحات 
فردًا،   40 مجموعة  مجموعات، ضمت كل  على شكل  الحرم 

ونفذوا ما وصفتها بأنها »جوالت استفزازية« في باحاته.
مدينة  في  جرى  ما  إن  قال  أشتية  محمد  ــوزراء  ال رئيس 
القدس والمسجد األقصى، تحول كبير وخطير في حلقة الصراع 
وبحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري 
أمام أعين العالم، مضيًفا في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، 
الحمراء  الخطوط  كل  تجاوزت  إسرائيل  أن  اإلثنين،  اليوم 
والخطوط الدولية واالتفاقات من خالل عدوانها المتكرر على 
األقصى والقدس ومحاولتها فرض واقع يناقض »الستاتيكو« 
التاريخي للحرم القدسي الشريف، وقد احتاجت إسرائيل أكثر 
من 3000 شرطي وجندي وحوالي 40 ألف مستوطن، لترفع 
علمها في شوارع القدس. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن 
وفرض  الفلسطيني  الشعب  إرادة  كسر  تستطع  لم  إسرائيل 
السيادة عليه وإخضاعه، مشددًا على أن األهالي في القدس 

سيفشلون سياسة األمر الواقع الجديد الذي تحاول أن تفرضه 
إسرائيل، وتابع: »القدس عاصمة دولة فلسطين وأهلها هم 
طهارة  من  القدس  وطهارة  ودمنا،  لحمنا  من  وهم  أهلنا، 
األنبياء، ومن طهارة أرض فلسطين، أن ساعة العرب يجب أن 

تضبط بتوقيت القدس فهي أولى القبلتين«.
األقصى  واجتياحات  اإلسرائيلية  اإلجـــراءات  أن  وأضــاف 
والصالة فيه، ورفع العلم في رحابه، يتطلب منا وقفة شجاعة 
ووقفة عز، ويتطلب من شعبنا البطل حماية مقدساته وأرضه 
ووطنه، ويتطلب من أمتنا العربية وقفة جدية ومراجعة حقيقية 
ويتطلب من  فلسطين،  وعلى  فلسطين  الصراع في  لطبيعة 
العالم أجمع وقف االنتهاكات وتوفير الحماية لألرض واإلنسان 
اإلدانة ال تكفي، وعلى  أن »بيانات  إلى  والمقدسات، مشيرًا 
والشرعية  الدولي  القانون  يحمي  ما  ويفعل  يقول  أن  العالم 
الدولية، وأن يخرج من دائرة الفشل فيما يتعلق بفلسطين إلى 

دائرة الفعل«.

إدانات دولية
الخارجية  وزارة  أعربت  األحداث،  تداعيات  إدراك  من  انطالًقا 
السلطات  لسماح  العبارات  بأشد  إدانتها  عن  المصرية 
اإلسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد 
األقصى المبارك تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية، وحذرت عبر 
التي  التطورات  هذه  مغبة  من  حافظ  أحمد  باسمها  الناطق 
األوضاع  استقرار  على  والتصعيد  االحتقان  من  بمزيد  تُنبئ 
الفلسطينية، وأكد حافظ أن »المسجد األقصى  في األراضي 
أية  للمسلمين، وعلى ضرورة وقف  هو وقف إسالمي خالص 
والمسيحية  اإلسالمية  العربية  الهوية  تستهدف  انتهاكات 
الوضع  تغيير  وكذلك  مقدساتها  وكافة  القدس  لمدينة 
اإلسرائيلية  السلطات  مطالبًا  القائم«،  والقانوني  التاريخي 
والتدخل  الدولي  القانون  قواعد  وفق  مسؤوليتها  »بتحمل 
الفوري لوقف تلك الممارسات االستفزازية التي تؤجج مشاعر 
العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  أعرب  كما  المسلمين«. 
أحمد أبوالغيط عن إدانته الشديدة لقيام عدد من المتطرفين 
من  كبيرة  أعداد  حماية  في  األقصى  باقتحام  اإلسرائيليين 
انتهاًكا  يشكل  التحرك  هذا  أن  مؤكدًا  اإلسرائيلية،  القوات 
للمشاعر  كبيرًا  استفزازًا  يمثل  كما  القائم  للوضع  جديدًا 
األوضاع  إشعال  عليه  يترتب  أن  واإلسالمية، ويمكن  العربية 

في مدينة القدس ومناطق أخرى.
إسرائيل  احتالل  بالقدس  السنوي  الموكب  هذا  ويحيى 
آالف  ويجتذب   ،1967 العام  حرب  في  القديمة  للمدينة 
بالنسبة  والحجرية. ولكن  الضيقة  المشاركين في شوارعها 
وانتهاًكا  صارخًا  استفزازًا  المسيرة  تمثل  للفلسطينيين 
لواحد من األماكن القليلة في المدينة الذي ما زال يحتفظ 
اليهودي  االستيطان  أنشطة  وتطوق  قوي.  عربي  بطابع 

المتزايدة المدينة.

جزر الهادئ ترفض االتفاق األمني مع بكين:هل تتأجج جولة عنف جديدة في حلقة الصراع؟

● طائرة صينية مقاتلة خالل معرض الطيران في جنوب الصين 
بتاريخ 11 نوفمبر 2014

 969 عملية توغل قامت بها 
مقاتالت صينية في منطقة »أديز«

البيت األبيض يتبع سياسته 
»الغموض االستراتيجي« بشأن 

التدخل في تايوان

بكين–وكاالت

موسكو تكثف ضغطها على دونباس وقواتها في قلب سيفيرودونيتسك

أوكرانيا تنتصر في معركة الحظر األوروبي على النفط الروسي
بعد أسابيع عدة من العرقلة من جانب المجر، 
الـ27 خالل  األوروبي  االتحاد  توصل قادة دول 
إلى  الثالثاء(  اإلثنين  )ليل  بروكسل  في  قمة 
الروسي،  للنفط  تدريجي  حظر  على  اتفاق 
الذي  النفط  واردات  البداية  في  وسيشمل 
ثلثي  أي  فقط؛  السفن  عبر  روسيا  تصدره 
األســود  الذهب  من  ــيــة  األوروب المشتريات 
خطوط  عبر  المنقول  النفط  وليس  الروسي، 

األنابيب، ما سمح برفع الفيتو المجري.
وانتصرت كييف في معركة الحظر األوروبي 
يجفف  أن  شأنه  من  والذي  موسكو  نفط  على 
ميدانيًا  لكن  الروسية،  الحرب«  »آلة  تمويل 
يتراجع الجيش األوكراني في مواجهة الهجوم 
القوات  باتت  حيث  الــشــرق؛  على  الــروســي 
الروسية تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك 

الرئيسية في دونباس، وفق »فرانس برس«.
أكد  ميشال  األوروبي شارل  المجلس  رئيس 
في تغريدة أن هذا الخفض »سيحرم آلة الحرب 
وأكد  ضخم«.  تمويل  مصدر  من  )الروسية( 
ورئيسة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين أن 
االتحاد سيبحث »في أقرب وقت ممكن« توسيع 
نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره 
روسيا عبر خطوط األنابيب إلى دول أعضاء في 
التكتل، وفي المجمل سيتخلى االتحاد األوروبي 
الــواردات  من   %  90 عن  العام  نهاية  بحلول 

النفطية الروسية.
فولوديمير  األوكــرانــي  الــرئــيــس  وكـــان 
مداخلة  في  األوروبيين  القادة  دعا  زيلينسكي 
إلى ضرورة أن  القمة  الفيديو في مستهل  عبر 

يواجهوا موسكو.
إلى  اليومية  رسالته  في  اإلثنين  مساء  وقال 
مواطنيه قبل إعالن بروكسل قرار فرض حظر، 
إن »النقطة الرئيسية هي النفط الروسي. ألنها 
الطاقة  سالح  عن  األوروبيين  باستقالل  تتعلق 
من  السادسة  الحزمة  هذه  وتشمل  الروسي«. 
ثالثة  إقصاء  روسيا،  على  األوروبية  العقوبات 
للتحويالت  سويفت  نظام  من  روسية  مصارف 
أكبر  »سبيربنك«،  بينها  من  الدولية،  المالية 
بنك في روسيا، في تدبير قد يدخل حيز التنفيذ 

اعتبارًا من هذا األسبوع.
أن  الثالثاء  أكد  »سبيربنك«  مصرف  أن  إال 
وقال  محدود.  تأثير  له  سيكون  التدبير  هذا 
بعقوبات  استُهدف  أن  سبق  الذي  المصرف 
بشكل  »نعمل  بيان  في  وبريطانية،  أميركية 
طبيعي–القيود الرئيسية سارية أصاًل«، مضيفًا 
أن »اإلقصاء من نظام سويفت ال يغير شيئًا في 

الوضع بالنسبة للمدفوعات الدولية«.
أيضًا  القمة  خالل  األوروبيون  القادة  وافق 
مليارات  تسعة  األوكرانية  الحكومة  منح  على 
السيولة  من  الفورية  احتياجاتها  لتغطية  يورو 

لتتمكن من تشغيل اقتصادها.

»حقيقة الحرب«
يأتي تبني هذه الحزمة من العقوبات في وقت 
يتراجع الجيش األوكراني في شرق البالد، حيث 
تركز القوات الروسية جهودها بعدما انسحبت 
وأحكمت  ــارس  م أواخـــر  كييف  منطقة  مــن 
االستراتيجي  ماريوبول  ميناء  على  السيطرة 

)جنوب شرق( في 20 مايو.

حرمان آلة الحرب الروسية
 من مصدر تمويل ضخم

فرض الحزمة السادسة 
من العقوبات األوروبية

سيرغي  لوغانسك  منطقة  حاكم  وأعلن 
غايداي الثالثاء أن القوات الروسية باتت تسيطر 
التي  مدينة سيفيرودونيتسك  »جزء« من  على 
أسابيع،  منذ  عليها  السيطرة  وتحاول  تقصفها 
واصفًا الوضع بأنه »معقد للغاية«. وقال الجيش 
األوكراني في إحاطته اليومية صباح الثالثاء إن 
على  السيطرة  على  »تتركز  الروسية  الجهود 

سيفيرودونيتسك«.
على  السيطرة  إلى  الروسية  القوات  تسعى 
سيطرت  الذي  دونباس  في  التعدين  حوض 
لروسيا  الموالية  االنفصالية  القوات  عليه 
العام  جزئي  بشكل  موسكو  من  والمدعومة 
ومدينة  سيفيرودونيتسك  وأصبحت   .2014
على  الواقعتان  لها  المجاورة  ليسيتشانسك 
كراماتورسك،  من  كلم   80 من  أكثر  بعد 
المركز اإلداري لمنطقة دونباس منذ أن سيطر 
على  موسكو  من  المدعومون  االنفصاليون 
بالمعادن  الغني  الحوض  من  الشرقي  الجزء 
العام 2014. وفي هذه المنطقة ُقتل الصحفي 
الفرنسي فريدريك لوكلير إيمهوف الذي يعمل 
التلفزيونية.  تي«  تفي  إم  إف  »بي  محطة  في 
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
إلظهار  أوكرانيا  في  »كان  الصحفي  أن  تويتر 
جانب  إلى  إنسانية،  حافلة  في  الحرب.  حقيقة 
القنابل  من  هربًا  الفرار  على  أجبروا  مدنيين 

الروسية. أصيب بجروح قاتلة«.
أنه  لالجئين  النروجي  المجلس  وأعلن 
عالقين  مدني  ألف   12 نحو  يزال  ال  يكون  قد 
سيفيرودونيتسك  في  والقصف  المعارك  جراء 
نسمة  ألف  مئة  سكانها  عدد  يبلغ  كان  التي 
غير  منظمة  والمجلس هو  الحرب.  اندالع  قبل 
حكومية كان يتخذ العدد األكبر من موظفيها 
إلى  مقرًا،  سيفيرودونيتسك  من  أوكرانيا  في 

حين بدء الغزو الروسي.
وأغــراضــًا  أغذية  ــوزع  ت المنظمة  وكانت 
والمنطقة  المدينة  سكان  على  أساسية 
وقــال  الــمــاضــي.  ــوع  ــب األس حتى  المحيطة 
بيان  في  إيغالند  يان  للمجلس  العام  األمين 
عمليات  حاليًا  يجعل  المعارك  »تكثيف  إن 
إلى  النزاع  أطراف  داعيًا  مستحيلة«،  التوزيع 
وبإجالء  اإلنسانية  المنظمات  بوصول  السماح 

المدنيين.
غير  يبدو  النار  إلطالق  موقتًا  وقفًا  أن  إال 

مرجّح، في غياب أي محادثات سالم.
»ممرات آمنة« لتصدير الحبوب األوكرانية؟

على  المباحثات  تتركز  الحالي،  الوقت  في 

ما يبدو على استئناف عمليات تصدير الحبوب 
حصار  كييف،  بحسب  يعيقها  التي  األوكرانية 
على  المطلة  األوكرانية  الموانئ  على  روسي 

عالمية  غذائية  أزمة  يغّذي  ما  األسود،  البحر 
األوروبية  القمة  أعمال  جــدول  على  مدرجة 
مولود  التركي  الخارجية  وزير  وأعلن  الثالثاء. 

الروسي  نظيره  أن  الثالثاء  أوغلو  تشاوش 
الثامن  سيرغي الفروف سيتوجه إلى تركيا في 
آمنة«  »ممرات  إنشاء  لمناقشة  يونيو  من 

لتصدير الحبوب األوكرانية.
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأبلغ 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان في مكالمة 
للعمل  مستعدة  موسكو  أن  اإلثنين،  هاتفية 
البحر  في  السلع  حرية شحن  لتأمين  أنقرة  مع 
بما  أوكرانيا،  من  الحبوب  يشمل  بما  األسود 
في ذلك »صادرات الحبوب اآلتية من الموانئ 

األوكرانية« بحسب بيان صادر عن الكرملين.
الموانئ  عن  الحصار  رفع  احتمال  بانتظار 
الموالية  االنفصالية  القوات  أعلنت  األوكرانية، 
النشاط في  أعادت إطالق  أنها  الثالثاء  لروسيا 
مرفأ ماريوبول، رغم الدمار الذي لحق بالمدينة 
المطلة على بحر آزوف بعدما تعرّضت لقصف 

متواصل على مدى ثالثة أشهر تقريبًا.
الموالين  االنفصاليين  زعــيــم  وكــتــب 
بوشيلين  دينيس  دونيتسك  في  للكرملين 
اليوم  ماريوبول  ميناء  »غادرت  »تلغرام«  على 
الصفائح  لفائف  من  طن   2500 تحمل  سفينة 

المعدنية، وهي متجهة اآلن إلى روستوف«.
محكمة  قضت  القضائي،  الصعيد  على 
أوكرانية الثالثاء بالسجن 11 عامًا ونصف على 
بواسطة  بقصف  متهمين  روسيين  جنديين 
أوكرانيتين  بلدتين  متعددة  صواريخ  قاذفة 
البالد،  شرق  شمال  في  خاركيف  منطقة  في 
حكمت  أن  وسبق  الغزو.  من  األول  اليوم  في 
الروسي فاديم  الجندي  محكمة في كييف على 
مدى  بالسجن  عامًا،   21 البالغ  شيشيمارين 
جندي  أول  وكــان  أعــزل،  مدنيًا  لقتله  الحياة 
بدء  منذ  حرب  جريمة  بارتكاب  يحاكم  روسي 

الغزو الروسي.

● جنود أوكرانيون في مدينة ليسيتشانسك في دونباس في 30 مايو 2022

●  رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين  ورئيس المجلس األوروبي شارل ميشال

كييف، بروكسل- وكاالت



عربي و دولي

بعد رفع حالة الطوارئ في السودان

تونس تهدد بوقف عضويتها في لجنة البندقية وطرد مبعوثيها:

هل يجلس الفرقاء للحوار وينفتح الطريق لعودة الثقة املفقودة؟

قوى وشخصيات معارضة للرئيس سعيد تشكل »جبهة الخالص الوطني«

34 معتقاًل بسجن سوبا في الخرطوم، وعدد غير 
التي  االحتجاجات  خالل  المحتجزين  من  معروف 

شهدها بعض الضواحي بالخرطوم.
ووصفت »الحركة الشعبية«، بقيادة عبدالعزيز 
الحلو، قرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد 
بأنه »خطوة إيجابية؛ لكنها غير كافية«، وطالبت 
وجميع  المقاومة،  لجان  منسوبي  سراح  بإطالق 
القوانين  جميع  إلغاء  مع  السياسيين،  المعتقلين 
للحركة،  العام  السكرتير  وقال  للحريات.  المقيدة 
تراجع وفشل  يؤكد  البرهان  إن »قرار  أمون،  عمار 

مخططات 25 أكتوبر«.
ولجان  معارضة،  سياسية  قوى  وترهن 
التي  السياسية،  العملية  في  المشاركة  المقاومة 
بإنهاء  األوضاع  استقرار  الثالثية«،  »اآللية  ترعاها 
التعبير  حرية  تقيد  التي  العسكرية  اإلجراءات 
العنف ورفع  السلمي، كما تطالب بوقف  والتظاهر 

حالة الطوارئ.
عضوية  علق  الذي  األفريقي،  االتحاد  ويطالب 
بحوار  المتحدة  واألمم  االنقالب،  منذ  السودان 
»على  تماما  السودان  ينهار  ال  حتى  سياسي 

الصعيدين السياسي واألمني«.
كل  من  واحدًا  أن  المتحدة  األمم  وتقول 
سودانيين اثنين سيعاني من الجوع بحلول نهاية 
أزاح  الذي  االنقالب،  حرم  أن  بعد   2022 العام 
الهش  التقاسم  وانهى  السلطة  من  المدنيين 
من  العسكريين،  وبين  بينهم  قائمًا  كان  الذي 

المساعدات الدولية.

وقال بيان صادر عن المجلس، األحد الماضي، 
الفريق  االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  »أصدر 
حالة  برفع  مرسومًا  البرهان  عبدالفتاح  ركن  أول 
الطوارئ في كافة أنحاء البالد«، وأرجع البيان سبب 
ذلك إلى »تهيئة المناخ وتنقية األجواء، لحوار مثمر 

وهادف، يحقق االستقرار للفترة االنتقالية«.
والدفاع  األمن  مجلس  إصدار  بعد  القرار  وجاء 
الجيش(  من  عليا  قيادات  يضم  )الذي  السوداني 
حالة  بـ»رفع  توصيات  األحد،  له  اجتماع  عقب 
الطوارئ في جميع أنحاء البالد« إضافة إلى »إطالق 
سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما 
أمن  بقضايا  تتعلق  التي  القوانين  مع  يتعارض  ال 

الدولة أو القانون الجنائي«.
وأتى رفع حالة الطوارئ أيضًا إثر تغريدة للممثل 
بالسودان  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 
فولكر بيرتس جاء فيها، »حان الوقت لوقف العنف، 

حان الوقت إلنهاء حالة الطوارئ«.
الثالثية  و»اآللية  »الترويكا«  دول  ورحبت 

الجيش  قادة  بقرارات  األفريقية«  األممية 
واإلفراج  الطوارئ،  حالة  برفع  القاضية  السوداني، 
وعدتها  السياسيين،  المعتقلين  من  عدد  عن 
للحوار«،  المناسبة  البيئة  لخلق  مهمة  »خطوة 
لكنها نوهت في المقابل بأن القرارات تحتاج إلى 
والكامل،  الحقيقي  للتنفيذ  صادقة  سياسية  إرادة 
المعارضة  قوى  من  تعليق  أي  يصدر  لم  فيما 

الرئيسية تجاه الخطوة.
وبريطانيا  )أميركا  »الترويكا  وشددت 
وإنهاء  وقف  على  اإلثنين،  بيان  في  والنرويج(«، 
المتظاهرين،  ضد  المفرطة  القوة  استعمال 
األطراف  جميع  داعية  المحتجين،  حقوق  واحترام 
السياسية،  العملية  في  االنخراط  إلى  السودانية 
األفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم  تيسرها  التي 

ومنظمة »اإليقاد«.
من جهتها، وصفت »اآللية الثالثية المشتركة« 
الالزمة قصد  الظروف  لتهيئة  باإليجابية  الخطوة 
التوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي الحالي. 

إلى  تتطلع  إنها  اإلثنين،  صدر  بيان،  في  وقالت 
المصلحة  أصحاب  بين  مباشرة  محادثات  »بدء 
مدنية«،  بقيادة  الديمقراطي  االنتقال  الستعادة 
المعتقلين  بقية  سراح  إطالق  السلطات  مناشدة 
لضمان  اإلجراءات  من  مزيد  واتخاذ  السياسيين، 
والتعبير، ووضع  السلمي  التجمع  الحق في  حماية 
المتظاهرين،  ضد  للقوة  المفرط  لالستخدام  حد 
جميع  عن  المسؤولين  محاسبة  وضمان 

االنتهاكات التي ارتكبت بعد االنقالب.
المصلحة  أصحاب  جميع  »اآللية«  دعت  كما 
حل  حول  بناء  لحوار  نية  بحسن  »االستعداد  إلى 
األزمة  من  للخروج  سلمية  وطريقة  سياسي، 
اتخذتها  التي  القرارات  أن  مبرزة  الحالية«، 
صادقة  سياسية  إرادة  إلى  »تحتاج  السلطات 
يتوقف  أن  يجب  كما  والكامل،  الحقيقي  للتنفيذ 
بهدف  فعلي،  بشكل  المحادثات  تتم  لكي  العنف 
السياسي  للمأزق  سوداني  حل  إلى  الوصول 

الحالي«.

في خطوة يترقبها الشارع السوداني ويعول عليها 
المتابعون للمشهد المتأزم في الخرطوم، استقيظ 
ربما  قرار  على  الماضي  األحد  يوم  السودانيون 
يساهم في حلحلة جزء من الوضع السياسي الراكد 
ليعلن رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان 
عبدالفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ التي ُفرضت 
وحل  أكتوبر،   25 في  أعلنت  أن  منذ  البالد  في 
االنتقالية،  والحكومة  السيادة  مجلس  إثرها  على 
وأطلق البرهان على تلك الخطوات اسم »إجراءات 
التفافًا  المدنية  القوى  عدتها  فيما  تصحيحية، 

عسكريًا على الحكم االنتقالي«.
ولم تثن هذه الخطوة، التي يأمل السودانيون 
فتح  في  وتساهم  للحوار  األزمة  فرقاء  تدفع  أن 
السودانيين  آالف  المفقودة،  الثقة  لعودة  الطريق 
أخرى  ومدن  العاصمة  في  يتظاهرون  الذين 
قتلة  ومحاسبة  المدني  الحكم  بعودة  للمطالبة 
المتظاهرين الذين ُقتل 98 منهم وجرح العشرات، 
بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، وفق وكالة 

»فرانس برس«.
بعد 7 أشهر من الجمود في العملية السياسية 
عبدالفتاح  السيادة  مجلس  رئيس  قرر  بالسودان، 
البرهان رفع حالة الطوارئ المعلنة في البالد، قرار 
ينتظر أن يعقبه إطالق سراح معتقلين سياسيين، 
في مسعى لتمهيد المشهد من أجل إطالق حوار 

وطني لتجاوز األزمة السياسية.

●  احتجاجات سودانية ●  عبدالفتاح البرهان

ورقني  »إيغاد«،  لمنظمة  العام  األمين  ونوه 
السيادة  مجلس  بقرار  ذلك،  موازاة  في  قبيهو، 
السياسية  واألحزاب  الجيش  ودعا  االنتقالي، 
ومنظمات المجتمع المدني والشباب إلى الدخول 
تحديات  مواجهة  بهدف  شاملة،  محادثات  في 
مناشدًا  والتفاوض،  الحوار  خالل  من  األزمة 
الكامل،  الدعم  تقديم  المصلحة  أصحاب  جميع 
لالتحاد  الثالثية  المبادرة  في  الفعالة  والمشاركة 
تهدف  التي  المتحدة،  واألمم  و»إيغاد«  األفريقي 
إلى تسهيل عملية سياسية بقيادة سودانية، من 
والديمقراطية.  الدستوري  النظام  استعادة  أجل 
حالة  رفع  السوداني  السيادة  مجلس  قرار  وعدّ 
إيجابية  »خطوة  السجناء،  عن  واإلفراج  الطوارئ 
نحو خلق بيئة مواتية لحل األزمة في السودان«.

الطوارئ«  »محامو  أعلن  ثانية،  جهة  من 
إطالق سراح 24 متظاهرًا من سجن بورتسودان، 
النيل  بوالية  »كوستي«  سجن  من  آخرين  و30 
األبيض، و9 من سجن دبك، فيما ال يزال هنالك 

فرضها  التي  الصيغة  حــول  واســع  جــدل  أتــون  في 
تعديل  ولمسار  الوطني  للحوار  التونسي  الرئيس 
من   25 يوم  سعيّد  قيس  حدد  وبعدما  الدستور، 
دستور  حول  استفتاء  لتنظيم  موعدًا  المقبل  يوليو 
العام  دستور  من  بداًل  جديدة«  »لجمهورية  جديد 
2014 الذي علق سعيّد العمل بأجزاء منه منذ أشهر، 
الثالثاء  معارضة  تونسية  وشخصيات  قوى  أعلنت 
تجمعًا  لتكون  الوطني«  الخالص  »جبهة  تشكيل 
التي  قيس سعيد  الرئيس  سياسات  يناهض  سياسيًا 

تعتبرها »أحادية« و»تكرس الحكم الفردي«.
وتضم الجبهة عدة كيانات معارضة بينها »حركة 
وائتالف  اإلرادة  تونس  وحراك  أمل  وحركة  النهضة 
الكرامة وقلب تونس وحراك مواطنون ضد االنقالب 
لإلنقاذ  الوطني  واللقاء  الديمقراطية  والمبادرة 
من  واللقاء  الديمقراطية  أجل  من  توانسة  وحراك 
الديمقراطية  أجل  من  الشبابي  واللقاء  تونس  أجل 
المجلس«،  نواب  وتنسيقية  االجتماعية  والعدالة 

وفق »مونت كارلو الدولية«.
الجسم  تشكيل  عــن  رســمــيــًا  ــالن  اإلعـ وجـــرى 
سياسي  كإطار  صحفي  مؤتمر  في  الجديد  السياسي 
المعارض  برئاسة  سياسية  وقيادات  أحزابًا  يضم 
التنفيذية  الهيئة  وتضم  الشابي،  نجيب  أحمد 
ورضا  مبارك  بن  وجوهر  الشواشي  سميرة  للجبهة 
وسمير  الصيفاوي  وعمر  الشعيبي  وريــاض  بلحاج 
أمين  ومحمد  الشابي  وسامي  الدالي  ويسري  ديلو 

السعيداني.
إجراء  الدستور  تعديل  من  سعيّد  قيس  ويسعى 
سياسي  نظام  وضع  أجل  من  سياسية  إصالحات 
ونظام انتخابي جديدين. ويرغب في سعيد في تغيير 
تمنح  معدل  برلماني  من  الحالي  السياسي  النظام 
فيه صالحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة الذي 
وستشرف  رئاسي،  نظام  إلى  األغلبية  حزب  يختاره 
وطنية  هيئة  الدستور  تعديل  مشروع  إعــداد  على 
استشارية أحدثها الرئيس قيس سعيد، وكلف سعيد 
أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد القريب منه 

للجنة. رئيسًا 
دستور  على  استفتاء  إجراء  انتقد  لها  تقرير  عقب 
قيس  التونسي  الرئيس  دعــا  تونس،  في  جديد 
في  بــالده  عضوية  لتعليق  الخارجية  وزيــر  سعيد 
طريق  عن  للديمقراطية  األوروبــيــة  اللجنة  لجنة 
تطرق  وقد  ممثليها.  وطــرد  »البندقية«  القانون 
التقرير لـ»غياب قواعد واضحة ومحددة سلفًا إلجراء 
المقبل،  يوليو   25 في  إجــراؤه  المقرر  االستفتاء« 
أن  يجب  االنتخابات  هيئة  قانون  تعديل  أن  واعتبر 
السياسية  القوى  تشمل  مكثفة  مشاورات  تسبقه 

المدني. والمجتمع 
وزير  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  وطالب 
البندقية  لجنة  في  البالد  عضوية  بتعليق  الخارجية 
إجراء  انتقد  للجنة  تقرير  بعد  وذلك  ممثليها،  وطرد 

استفتاء على دستور جديد في تونس.
حرة  دولة  »تونس  أن  على  التأكيد  سعيد  وجدد 
بحاجة  »لسنا  متابعا،  سيادة«،  وذات  ومستقلة 
سيضعه  والدستور  لمصاحبتهم..  وال  لمساعدتهم 
وقــال  البندقية«،  فــي  يوضع  ولــن  التونسيون، 
شؤوننا"،  إدارة  على  قادرين  غير  أننا  »يعتقدون 
الذين  هؤالء  بتدخل  تقبل  ال  دولة  "نحن  مستدركا 
أنهم اساتذة ومعلمون، كما  أنفسهم على  يقدمون 

ال نتدخل في شؤونهم".
موعد  فــرض  ــريــدون  »ي قــائــال:  سعيد  ومضى 
الهيئة  عــودة  ضــرورة  عن  ويتحدثون  االستفتاء، 
العليا المستقلة لالنتخابات، ويعبرون عن انشغالهم 
برلمان  بعودة  ويطالبون  تونس،  في  يحدث  ما  إزاء 
على  المصادقة  سوى  يفعل  ولم  الدماء،  فيه  سالت 

دون  بالقروض،  تتعلق  واتفاقيات  القوانين  بعض 
نرى منهم كل هذا االنشغال«

هذا  الــصــادر  البندقية،  لجنة  تقرير  واعتبر 
يحظى  استفتاء  إجراء  الواقعي  غير  من  أنه  الشهر، 
بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفًا، 
أن  يجب  االنتخابات  هيئة  قانون  تعديل  أن  مضيفًا 
السياسية  القوى  تشمل  مكثفة  مشاورات  تسبقه 

المدني. والمجتمع 
إنها  الرئيسية  ــزاب  األحـ أعلنت  جهتها،  مــن 
الجانب  أحــاديــة  السياسية  التغييرات  ستقاطع 
رفض  فيما  ضدها،  االحتجاجات  بتصعيد  وتعهدت 
بتأثير  يتمتع  الذي  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد 
اقترحه  وشكلي  محدود  حوار  في  المشاركة  قوي، 

الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
االستفتاء،  تنظيم  موعد  عن  اإلعــالن  وبمجرد 
الرئيس  لطرح  المؤيدة  بين  التصريحات  توالت 
األمر  سياسة  بفرض  وصفته  لما  المعارضة  وتلك 
الرئيس  اقترحها  التي  الصيغة  وأن  خاصة  الواقع، 
الدستور،  تعديل  مشروع  وإلعــداد  الوطني  للحوار 
عديدة  جهات  قبل  من  شديدة  بمعارضة  قوبلت 
لكونها أقصت األحزاب السياسية وقوى أخرى فاعلة 

التونسي. المجتمع  في 
حماية الجمهورية

وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، 
الجمهورية،  بـ»حماية  التونسي  القضاء  السبت، 
وقفة  خالل  ودعت،  والخروقات«،  التجاوزات  وردع 
بالعاصمة  االبتدائية  المحكمة  مقر  أمام  احتجاجية 
يتعين  ما  واتخاذ  »التشجع  إلى  القضاة  تونس، 
التي  ــرارات  ــق ال بخصوص  إجـــراءات  مــن  عليهم 
أمر  ومنها  األيــام،  قادم  في  الحزب  فيها  سيطعن 

لالستفتاء«. الناخبين  دعوة 
نداء  حزب  مؤسسي  أحد  الرميلي،  بوجمعة  وأكد 
التوجه  أن  كارلو«  لـ»مونت  تصرحيات  في  تونس، 
يعد  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  فيه  يسير  الذي 
ال  مسارًا  لكونه  موقفه  يراجع  أن  من  بُد  وال  خاطئ 
»التعنت  أن  الرميلي  واعتبر  البالد،  مصلحة  يخدم 
والزعماء  الكبرى  القيادات  شيم  من  ليسا  واإلصرار 

ممن يعتبرون أن لديهم شرعية انتخابية«.
أن  يجب  التونسي  »الرئيس  أن  الرميلي  وأضاف 
بمن  أيضًا  للجميع  يستمع  وأن  للجميع  رئيسًا  يكون 
السياسي  الناشط  واعتبر  يحبهم«.  ال  من  فيهم 
طريق  سعيد  قيس  فيه  يسير  ــذي  ال الطريق  أن 
االتحاد  عنه  عبر  الذي  الموقف  بعد  خاصة  مسدود 
وطنية  منظمة  يعتبر  »الذي  للشغل،  التونسي  العام 
أنها  أكدت  والتي  ومسؤولة،  وطنية  عريقة  معتدلة، 
ترفض أن تشارك في هذا المسار المنفرد والمنعزل 

عن القوى الحية في البالد«.
بيانًا  تونس  في  الحقوق  كليات  عمداء  وأصــدر 
المشاركة  قبولهم  عن  اعتذارهم  عن  فيه  أعربوا 
الدستور،  لتعديل  االستشارية  اللجنة  أشغال  في 
المؤسسات  بـ»حياد  بتمسكهم  موقفهم  وعللوا 
السياسي  الشأن  عن  بها  النأي  وضرورة  الجامعية 
برامج سياسية  مواقف من  اتخاذ  نحو  ننجر  ال  وحتى 
ال تتصل بمسؤولياتنا األكاديمية والعلمية والبحثية 

والتأطيرية«.
المستقلة  العليا  الهيئة  أعلنت  جانبها،  من 
الهيئات  لعضوية  الترشحات  باب  فتح  لالنتخابات، 
االستفتاء  لتنظيم  االستعداد  إطــار  في  الفرعية، 
 .2022 ديسمبر   17 المقبلة  التشريعية  واالنتخابات 
صدر  الذي  الهيئة  إعالن  وفق  الترشحات  وتشمل 
جميع  تشمل  شاغرًا،  موقعًا   81 الماضي،  الثالثاء 

27 دائرة. الدوائر االنتخابية الجهوية وعددها 
الهيئة  مجلس  مساعدة  الفرعية  الهيئات  وتتولى 
أهم  وتتمثل  المركزية  لالنتخابات  المستقلة  العليا 
مهامها في البت في مطالب اعتماد ممثلي القائمات 
والجهوية  التشريعية  االنتخابات  في  المترشحة 
االنتخابات  في  المترشحين  وممثلي  والمحلية 
متابعة  على  الفرعية  الهيئات  تعمل  كما  الرئاسية. 
مطالب  فــي  والــبــت  الناخبين  تسجيل  عمليات 
االعتراض على قائمات الناخبين وتمثيل الهيئة لدى 
بالترسيم  المتعلقة  النزاعات  في  المختصة  المحاكم 
الترشحات  في  البت  إلى  إضافة  الناخبين،  بقائمات 
ومتابعة  والبلدية  والجهوية  التشريعية  لالنتخابات 
االقتراع  عملية  على  واإلشراف  االنتخابية  الحمالت 

النتائج. والفرز واحتساب 

تشكيل تجمع سياسي يناهض 
سياسات الرئيس قيس سعيد

فتح باب الترشح لعضوية الهيئة 
العليا المستقلة لالنتخابات

أطول والية بالعالم العربي

بري رئيسًا للبرملان اللبناني للمرة السابعة على التوالي
بيروت–وكاالت

● بري
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 آالف الســـودانيين يتظــــــاهرون في العاصمة 
ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدنـي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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السنة السابعة
العدد 341

2 يونيو 2022 م اخلميس
3 ذوالقعدة 1443 هــ

الخرطوم–وكاالت

تونس–وكاالت

●  تظاهرات معارضة للرئيس التونسي قيس سعيد

للمرة السابعة على التوالي، وفي أطول والية في رئاسة مجلس النواب 
اللبناني  النواب  مجلس  انتخب  العالم  في  واألرجــح  العربي  العالم  في 
ورغم  الثالثاء.  األولى  جلسته  في  للبرلمان،  رئيسًا  بري  نبيه  الجديد 
ظهور حركة شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل كامل الطبقة السياسية 
اللبنانية، حافظ بري على منصبه مستفيدًا من تحالفات مكنته من الفوز 

بـ65 صوتًا من إجمالي 128صوتًا.
أعضاء  يشكلون   128 إجمالي  من  نائبًا   65 بأصوات  بــرّي  وفــاز 
البرلمان مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة. وكان المرشح الوحيد 
لرئاسة البرلمان التي تعود في لبنان إلى الطائفة الشيعية، وذلك كون 
النيابية  المقاعد  التي يترأسها بري حصدا مجمل  حزب اهلل وحركة أمل 

الشيعية في المجلس البالغ عددها 27، وفق »فرانس برس«.
بري  عليها  تحصل  التي  األصوات  عدد  فإن  بالتصويت؛  فوزه  ورغم 
في  صوتًا   98 على  تحصل  قد  كان  بأنه  علمًا  مقلقًا،  يبدو  المرة  هذه 
في  بأغلبية  يتمتع  اهلل،  حزب  حليفه،  كان  حين   2018 العام  تصويت 
البرلمان اللبناني. وفي التصويت الذي جرى العام 2009 كان قد تحصل 
بري على 90 صوتا، ما يؤشر على وجود تغيير في توجه األعضاء الذين 
نتائج  عن  أسفرت  والتي  األخيرة  التشريعية  االنتخابات  في  انتُخبوا 

اعتُبرت إيجابية للمعارضة وقوى التغيير
ويأتي انتخاب بري )84 عامًا(، صاحب أطول والية في رئاسة مجلس 
النواب في العالم العربي واألرجح في العالم، بعد سلسلة أزمات شهدها 
لبنان خالل السنوات األخيرة بينها انهيار اقتصادي متسارع واحتجاجات 

شعبية غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في مرفأ بيروت.
وصول  مايو   15 في  جرت  التي  األخيرة  النيابية  االنتخابات  وأتاحت 
ومحامون  أطباء  بينهم  البرلمان،  إلى  األقــل  على  مستقاًل  نائبًا   13
ومهندسون وأساتذة جامعيون انبثقوا من مظاهرات 17 أكتوبر 2019 
التي طالبت بإسقاط كل الطبقة السياسية التقليدية. رغم ذلك، تمكن 
األصــوات  من  الكافي  العدد  جمع  من  القوي،  اهلل  حزب  حليف  بــري، 
للبقاء على رأس البرلمان. وسادت حالة من الهرج والمرج عند بدء فرز 
األصوات بعد امتناع بري عن قراءة أوراق االقتراع التي تضمنت عبارات 
على  المستقلون  بينهم  النواب  من  عدد  واعترض  ملغاة.  تعد  عدة 
علنًا. وقد جاء في بعضها  قراءتها  يعود بري ويوافق على  أن  قبل  ذلك 
»العدالة لضحايا انفجار المرفأ«، في إشارة إلى عرقلة التحقيق في انفجار 
المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، و»العدالة للمودعين«، 
المصارف،  في  اللبنانيين  ودائع  واحتجاز  الكامل  االنهيار  الى  إشارة  في 

و»لقمان سليم«، الناشط المعارض لحزب اهلل الذي اغتيل من دون أن 
يكشف منفذو الجريمة حتى اآلن، و»الجمهورية القوية«.

المستقلون  النواب  انضم  الجلسة،  انعقاد  سبقت  رمزية  خطوة  وفي 
مئتي  من  أكثر  بحياة  أودى  الذي  بيروت  مرفأ  انفجار  ضحايا  أهالي  إلى 
شخص، في مسيرة على وقع هتافات »ثورة، ثورة« انطلقت من المرفأ، 
إلى  وصواًل   ،2019 مظاهرات  مهد  شكلت  التي  الشهداء  بساحة  مرورًا 

مقر البرلمان في وسط بيروت.
الساحة  »هذه  اإلعالم  لوسائل  قال  حمدان  فراس  المستقل  النائب 
هي التي تعطي شرعية للناس وألي سلطة موجودة في البلد«، مضيفًا 
»ستكون هذه الساحة مرجعنا«. وأكد بري في كلمة إثر انتخابه احترامه 
للنتائج. وقال: »سأعمل بهدي كل رأي أو نقد بناء وسوف ألقي خلفي كل 
البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة ويد ممدودة  الورقة  إساءة وسنالقي 

للجميع بالتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان«.
االستحقاقات  »إنجاز  أجل  من  معًا  العمل  إلى  الـــ128  النواب  ودعا 
الدستورية في موعدها« والحؤول دون حصول »الفراغ في أي سلطة«. 

ومنذ العام 1992، هذا أدنى عدد أصوات يحصل عليه نبيه بري.
وخسر حزب اهلل، القوة السياسية األبرز في البالد التي تمتلك ترسانة 
عسكرية ضخمة، مع حلفائه األكثرية البرلمانية في االنتخابات األخيرة. 
وبين القوى التقليدية، تمكن حزب القوات اللبنانية، أبرز خصوم الحزب، 
مسيحية  كتلة  حليف  نائب  مع  يشكل  وبات  إضافية  بمقاعد  الفوز  من 

وازنة من 19 نائبًا.
ووصل بري )84 عامًا( الذي كان يصنّف خالل الحرب األهلية )1975-

خالل   1992 العام  البرلمان  رئاسة  إلى  الحرب«،  »أمــراء  بين   )1990
النفوذ السوري. ونجح في فرض نفسه أحيانًا كوسيط بين القوى  فترة 

السياسية المختلفة، لكنه يبقى الحليف األول والثابت لحزب اهلل.
انتخاب  بعد  خوضه  البرلمان  على  يتعين  الذي  المقبل  واالستحقاق 
رئيسه هو المشاركة في استشارات يفترض أن يبدأها رئيس الجمهورية 
أن  على  النيابية،  الكتل  مع  اهلل،  حزب  مع  أيضًا  المتحالف  عون  ميشال 

يسمي على أساسها شخصية سياسية تشكل حكومة جديدة.
قوانين  مشاريع  إقرار  مسؤولية  الجديد  البرلمان  عاتق  على  وتقع 
لبنان  دعم  أجل  من  الدولي  النقد  صندوق  يشترطها  ملحة  وإصالحات 
بين  الدولي  البنك  صنفه  اقتصادي  بانهيار   2019 خريف  منذ  الغارق 

األسوأ في العالم منذ 1850.
من  المئة  في  ثمانين  من  أكثر  بات  االقتصادي،  االنهيار  وقع  وعلى 
السكان تحت خط الفقر، والمس معدل البطالة نحو ثالثين في المئة. 

وخسرت الليرة اللبنانية نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدوالر.
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الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الوزراء  مجلس  أصدر 
قرارًا يحدد سعر بيع وقود الطائرات بـ1300 دينار للطن.

سعر  إن  الماضي  األحد  الصادر  قراره  في  المجلس  وقال 
بيع وقود الطائرات من شركة البريقة إلى الخطوط الجوية 

1300 دينار كحد أقصى للطن الواحد. المحلية كافة هو 
تذاكر  أسعار  مراجعة  إلى  المواصالت  وزارة  القرار  ودعا 
الخطوط الجوية الوطنية التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

أسعار  تخفيض  إلى  الجديد  السعر  يؤدي  أن  ويفترض 
تذاكر الطائرت للركاب، إذ أن االنخفاض في الوقود وصل 

50 %، إذ كان يباع الطن الواحد بـ2800 دينار. إلى نحو 
 

1300 دينار سعر طن وقود الطائرات

تحديد أجور الئقة 
سيساعد أيضًا في 
تخفيف التضخم 
ومواجهة االرتفاع في 
أسعار السلع

وزير العمل األلماني 
هوبرتوس هايل

37.4
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.7785دوالر أميركي
5.1197يورو

6.0171الجنيه االسترليني
1.274الريال السعودي
1.301درهم إماراتي
0.7139اليوان الصيني

2022 /6/1 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

والموانئ طرابلس- الوسط الحقول  بعض  إغالق  الستمرار  السلبية 
التحتية  والبنية  الوطني  االقتصاد  على  النفطية 
قطاع  على  وخصوصًا  والغاز،  النفط  لقطاع 
الطهي،  وغاز  الوقود  نقص  في  والتأثير  الكهرباء، 
وأيضًا خسارة عوائد وزبائن لليبيا في سوق الطاقة 

الدولية.
لمتابعة هذا  الوزارة  التي شكلتها  اللجنة  وقالت 
مدني  تكتـل  أو  مكون  ألي  عالقة  »ال  إنه  الملف 
والموانئ  الحقول  أغلق  مـن  وأن  اإلقفال،  بعملية 
بتعليمات  المنشآت(،  النفطية جهة عسكرية )حرس 
في  االستمرار  إلى  مشيرة  سياسية«،  أطرف  من 
التواصل مع الفاعلين بمنطقة الهالل النفطي، على 
توضيح  لهدف  منهم  نخبة  مع  قريب  لقاء  يعقد  أن 

موقف األهالي من اإلقفاالت.
في  ليبيا  بموقع  »اإلضرار  من  اللجنة  وحذرت 
تنفيذ  من  تمكنها  عدم  نتيجة  العالمية؛  األسواق 
التزاماتها، وكذلك اإلضرار بالمكامن والبنية التحتية 
هي  التي  النفطية  للمنشآت  السطحية  والتسهيالت 
عدة،  فنية  مشاكل  من  وتعاني  حرجة،  حالة  في 

وبحاجة إلى أعمال للصيانة«.
السليبة  والتداعيات  المترتبة  النتائج  أن  وأكدت 
إليقاف اإلنتاج وتصدير النفط عديدة، وذلك في ظل 
والموانئ  الحقول  في  تخزينية  سعات  وجـود  عدم 
الغاز  مع  المنتجة  والمكثفات  الخام  النفط  لتخزين 
التام  اإليقاف  إلى  يؤدي  قد  الذي  »األمر  الطبيعي، 

للحقول«.
ولفت البيان كذلك إلى انقطاع الغاز عن محطات 
توليد الطاقة، والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة 
ويكون  الليبية،  المدن  عن  وانقطاعها  الكهربائية 
في  أشد  التأثير  ويكون  المناطق،  بعض  في  كاماًل 
في  الكهرباء  محطات  )خصوصًا  الشرقية  المنطقة 

الزويتينة وشمال بنغازي(.
عائدات  انخفاض  أيضًا  السلبيبة  اآلثار  وتشمل 
الخام  أسعار  فيها  تشهد  فترة  في  المالية  النفط 
زبائن  وفقدان  العالمية،  السوق  في  ملحوظًا  ارتفاعًا 
في السوق الدولية وهذا بدوره سيؤثر على مصداقية 
فضاًل  المستقبل،  في  الليبية  الدولة  مع  التعامالت 
النفطية  المكامن  على  السلبي  اإلففال  تأثير  عن 
مصفاة  وتوقف  السطحية،  والتسهيالت  والمعدات 

الزاوية ينتج عنه تفاقم شح الوقود وغاز الطهي.
وأعربت الوزارة عن أملها أن »يجري تحييد القطاع 
والمصالح  السياسية،  والتجاذبات  الصراعات  من 
على  األجنبية  التدخالت  ورفض  والخاصة،  الجهوية 

السيادة الوطنية«.

فنية أعطال 
األعطال  نتيجة  أكبر  النفط بشكل  قطاع  وتضرر 
للنفط  العربي  الخليج  شركة  أعلنت  فقد  الفنية، 
يوميًا جراء  ألف برميل نفط   220 »أجوكو« فقدان 
النفطي  السرير  حقل  بين  الواصل  بالخط  تسرب 
محطة  قرب  طبرق،  في  النفطي  الحريقة  وميناء 

10 كيلو«. »البوستر 
عدم  إلى  التسرب  وقوع  الشركة  وأرجعت 
الشركة  حقوق  بجميع  الزيت  نقل  خطوط  صيانة 
للميزانيات  حاجتها  إلى  مشيرة  الميزانيات،  لتأخر 
والمحطات  الخطوط  أجل صيانة جميع  الالزمة من 
التصدير،  موانئ  إلى  الحقول  الناقلة من  والمرافق 

النقل. لخطوط  الكيميائية  المعالجات  وإجراء 

انشغل قطاع النفط خالل األيام األخيرة بقضية 
ففي   ،2022 للعام  المخصصة  الميزانية  تنفيذ 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  غاب  حين 
مجلس  لعقده  دعا  الذي  االجتماع  عن  للنفط 
الثالثاء  سرت  في  صالح  عقيلة  برئاسة  النواب 
الجاري  للعام  الميزانية  مشروع  لمناقشة  الماضي 
المجلس  من  المكلفة  الحكومة  رئيس  بحضور 
الوطنية  الوحدة  حكومة  عقدت  باشاغا،  فتحي 
تنفيذ  لمتابعة  اجتماعًا  ذاته  اليوم  صباح  الموقتة، 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة  االستثنائية  الميزانية 

بها. المعتمدة  البنود  وفق 
على  االتفاق  الدبيبة  حكومة  اجتماع  وشهد 
تساهم  التي  والفنية  اإلدارية  اإلجراءات  من  جملة 
للحكومة.  بيان  المؤسسة، حسب  تسريع خطة  في 
الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  بحضور  وذلك 
المحاسبة،  ديوان  عن  وممثلين  جمعة،  عادل 
النفط، ووزارتي  المركزي، ومؤسسة  ليبيا  ومصرف 

والتخطيط. المالية 
الوحدة  حكومة  أعلنت  الماضي،  أبريل   13 وفي 
 2022 للعام  للمؤسسة  مالية  ترتيبات  اعتماد 
دينار،  ألف  و145  مليونًا  و640  مليارًا   37 بقيمة 
قطاع  لتطوير  الوطنية  الخطة  إطالق  خالل  وذلك 

والغاز. النفط 
مليار   3.5 بواقع  الترتيبات  تلك  وتتوزع 
للباب   7.9 )المرتبات(،  األول  الباب  مصروفات 
مليار  و16.9  التشغيلية(،  )النفقات  الثاني 
مليار  و6.4  والتنموية،  التطويرية  الخطة  لنفقات 

سابقة«. دينار»التزامات 
 8 النفط  مؤسسة  أحالت  التالي،  اليوم  وفي 
المالية  وزارة  لحساب  دفعتين  على  دوالر  مليارات 

المركزي. بالمصرف  الوحدة  في حكومة 

الميزانية نقاش حول عقبات 
اجتماعًا  النفط  مؤسسة  عقدت  جانبها،  من 
المشاكل  حل  كيفية  لبحث  الماضي  اإلثنين  داخليًا 
مسألة  وتناولت   .2022 ميزانية  بتنفيذ  المتعلقة 
البنود  خالل  من  والصرف  الميزانية  تبويبات 
آلية  ووضع  اعتماد،  قرار  بكل  والمدرجة  المعتمدة 
المؤسسة،  أولويات  مع  يتالءم  بما  اإلنفاق  لترشيد 

للمؤسسة. بيان  حسب 
المالية  اإلدارات  عمل  آلية  حول  نقاش  وجرى 
المسؤوليات  وتحديد  للمؤسسة  التابعة  بالشركات 
قبل  من  ستسيل  التي  لألموال  التصرفات  في 
مع  يتماشى  بما  الميزانية  لتنفيذ  وذلك  الحكومة، 
تُعتبران  اللتين  والشفافية  الرشيدة  »الحوكمة 

الدائم«. للنفط  الوطنية  المؤسسة  منهاج عمل 
والتقارير  الميزانيات  إدارتي  مديرا  وقدم 
تقارير  إحالة  ضرورة  منها  التوجيهات  من  عددًا 
المعنية  لإلدارات  المحدد  وقتها  في  المصروفات 
أهمية  على  المؤسسة  شددت  كما  بالمؤسسة. 
كافة  عن  واإلفصاح  الشفافية  مبدأ  تطبيق 
والتعليمات  بالتوجيهات  وااللتزام  المصروفات، 

الصادرة.
تحذير من استمرار اإلغالقات

اآلثار  من  والغاز  النفط  وزارة  حذرت  ذلك،  إلى 

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

بفعل  تفاقم  الذي  األولية،  السلع  أسعار  ارتفاع  سيؤدي 
الحرب في أوكرانيا، إلى آثار اقتصادية هائلة على المنطقة.
المرتبطة  والعقوبات  أوكرانيا  في  الحرب  عن  نتج  فقد 
في  مما سيساهم  األولية،  السلع  أسعار  في  حاد  ارتفاع  بها 
تصاعد التحديات التي تواجه بلدان الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا - وال سيما بلدان المنطقة المستوردة للنفط.
الغزو  عقب  حادة  قفزة  النفط  أسعار  سجلت  أن  وبعد 
الروسي، حيث بلغت في ذروتها 130 دوالرًا للبرميل، يُتوقع 
استقرارها بحيث يصل متوسطها السنوي إلى 107 دوالرات 
تقريبا في العام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 38 دوالرا 
مقارنة بالعام 2021، وذلك حسب أحدث إصدارات صندوق 
وبالمثل،  العالمي.  االقتصاد  آفاق  تقرير  من  الدولي  النقد 
 %  14 بنسبة  إضافية  زيادة  الغذاء  أسعار  تسجل  أن  يُتوقع 
مسبوقة  غير  ارتفاعات  إلى  وصلت  أن  بعد   ،2022 العام 

العام 2021.
المنطقة  فيه  تشهد  وقت  في  األسعار  ارتفاع  ويأتي 
معدالت تعافي غير مستقرة. ففي تقريرنا عن آفاق االقتصاد 
األوسط  الشرق  لمنطقة  النمو  تنبؤات  رفع  جرى  اإلقليمي، 
 ،%  5 إلى  مئوية  نقطة   0.9 بمقدار  ككل  أفريقيا  وشمال 
البلدان  في  المتوقعة  اآلفاق  تحسن  يعكس  ذلك  كان  وإن 

المصدرة للنفط بفضل تزايد أسعار النفط والغاز.
تخفيض  جرى  للنفط،  المستوردة  للبلدان  وبالنسبة 
ساهم  الذي  األولية  السلع  أسعار  ارتفاع  بسبب  التوقعات 
التضخم  مستويات  زيادة  عن  الناجمة  التحديات  تفاقم  في 
والتقدم  العالمية،  المالية  األوضاع  وتشديد  والدين، 
المتفاوت في توفير اللقاحات، ومواطن الهشاشة األساسية 

والصراعات في عدد من البلدان.

تأثير ارتفاع أسعار السلع األولية
أسعار  لتزايد  مباشرة  اآلثار  أكثر  أحد  التضخم  ارتفاع  يعد 
60 % من ارتفاع  السلع األولية. وتمثل أسعار الغذاء حوالي 
الشرق  منطقة  في  الماضي  العام  خالل  الكلي  التضخم 
التعاون  مجلس  بلدان  عدا  ما  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
مرتفعة  التضخم  معدالت  تظل  أن  نتوقع  لذلك  الخليجي. 

على مستوى المنطقة خالل العام 2022، حيث تصل إلى 
بتوقعاتنا  مقارنة  هائلة  زيادة  يمثل  ما  وهو   -  %  13.9

السابقة الصادرة في شهر أكتوبر.
من  الكثير  أن  ذلك  لالستغراب.  يدعو  ال  أمر  وهذا 
شحنات  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  المنطقة  اقتصادات 
الواردات(،  مجموع  خمس  )حوالي  األجنبية  األغذية 
وزنا  الغذاء  يشكل  كما 
سلة  في  كبيرا  ترجيحيا 
من  )أكثر  االستهالك 
المتوسط(،  في  الثلث 
في  الوزن  هذا  ويزداد 
منخفضة  البلدان  حالة 

الدخل.
إلى  الحرب  أدت  كذلك 
انعدام  مخاوف  تصاعد 
بسبب  الغذائي  األمن 
وأوكرانيا  روسيا  من  القمح  واردات  على  المنطقة  اعتماد 
الغذاء  يزيد من صعوبة تحمل تكلفة  وارتفاع األسعار، مما 

للمواطنين. بالنسبة 
المتأثرة  الهشة  الدول  في  للغاية  مقلق  والوضع 
بالصراعات حيث أصبحت تغطية االحتياطيات االستراتيجية 
وبوجه  المحلي.  االستهالك  صافي  من  شهر   2.5 من  أقل 
والنقص  المتزايدة  الغذاء  ألسعار  األكبر  التأثير  يقع  عام، 
المحتمل في إمدادات القمح على كاهل الفقراء، نظرا ألنهم 
وسيؤدي  للغذاء.  مصروفاتهم  من  أكبر  نسبة  يخصصون 
وتصاعد  المساواة  وعدم  الفقر  مستويات  تزايد  إلى  ذلك 

خطر القالقل االجتماعية.
تأثير  األولية  السلع  أسعار  ارتفاع  عن  سينشأ  كذلك 
المستوردة  للبلدان  الخارجية  الحسابات  على  هائل  سلبي 
للنفط. ونتوقع تراجع أرصدة الحساب الجاري لهذه البلدان 
في  المحلي  الناتج  إجمالي  من  واحدة  مئوية  نقطة  بمقدار 
سيمثل  الدخل،  منخفضة  للبلدان  وبالنسبة  المتوسط. 
ضربة  األخرى  العوامل  بخالف  فقط  القمح  أسعار  ارتفاع 
هائلة، حيث يؤدي إلى تراجع الحسابات الجارية بحوالي 1.2 

% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.

كيف تستجيب البلدان؟
كاهل  عن  األعباء  لتخفيف  موجهة  تدابير  يستخدم  البعض 
المواطنين، بينما لجأ البعض اآلخر إلى زيادة الدعم وفرض 
الضوابط السعرية لكبح اآلثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع 
األسعار الدولية – وإن كان ذلك سيؤدي إلى تدهور أرصدة 

المالية العامة ما لم تُتخذ تدابير موازنة.

ما الذي ينبغي أن يفعله صناع السياسات؟
المدى  على  السياسات  بين  المفاضلة  صعوبة  ازدادت 
القريب في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا المستوردة 
من  بالرغم  أساسية  أولوية  التضخم  احتواء  ويمثل  للنفط. 

هشاشة التعافي الراهن.
وفي البلدان التي تواجه خطر ارتفاع التوقعات التضخمية 
أسعار  رفع  سيتعين  السعرية،  الضغوط  نطاق  اتساع  أو 
بشكل  التواصل  الضروري  من  وسيكون  األساسية.  الفائدة 

واضح وشفاف لتوجيه األسواق.
األمن  انعدام  خطر  مواجهة  البلدان  على  يتعين  كذلك 
الغذائي والتخفيف من تداعيات ارتفاع األسعار الدولية على 
فعالية  األكثر  الوسيلة  وتتمثل  السرعة.  وجه  على  الفقراء 
خالل  من  الضعيفة  األسر  حماية  ضمان  في  اإلطالق  على 

توفير تحويالت موجهة ومؤقتة في إطار من الشفافية. 

التأثير األكبر ألسعار الغذاء 
المتزايدة والنقص المحتمل 
في إمدادات القمح يقع على 

كاهل الفقراء

تأثر شمال أفريقيا بارتفاع األسعار
تزامنًا مع استمرار صراع الحكومتينمجموعة كتاب *

●  جانب من العمل في حقل مسلة وماجد

قطر وجهة مفضلة..

أوروبا تبحث عن بدائل الغاز الروسي.. وال تحبذ الخيار الليبي
األوروبي  االتحاد  فيه  يبدي  الذي  الوقت  في 
الروسي  والغاز  النفط  عن  االستغناء  على  تصميمه 
ليبيا  من  كل  على  الضوء  الفرنسية  األوساط  تسلط 
لالعتماد  المتاحة  الخيارات  أهم  كأحد  وقطر،  والجزائر 

عليها كبدائل.
الـ27 خالل قمة في  األوروبي  االتحاد  واتفقت دول 
من  وارداتها  خفض  على  اإلثنين،  مساء  بروكسل، 
 ،2022 نهاية  بحلول   %  90 بنسبة  الروسي  النفط 
قرار تسعى من خالله لحرمان موسكو من مصدر  في 
أوكرانيا  في  العسكرية  عمليتها  بسبب  ضخم  تمويل 

وفي وسط هذا القرار تبحث عن موردين جدد.
دول شمال أفريقيا جاءت ضمن ما جرى تداوله في 
االحتياطات  أبرزوا  ومراقبين  خبراء  طرف  من  فرنسا 
وهما  والجزائر،  ليبيا  في  خصوصًا  للمنطقة  الكبيرة 
إيطاليا  مثل  أوروبا  جنوب  بدول  بالفعل  مرتبطان 
موجودة  غاز  أنابيب  خطوط  بينها  ويربط  وإسبانيا، 

بالفعل.
مع  جديدة  عقودًا  الجزائر  وقعت  السياق،  هذا  وفي 
إيطاليا، وهي بشرى سارة للبلد الذي اقترب أيضًا من 
ليبيا لتزويد نفسه بالغاز لكن الوضع السياسي الليبي 
غير مستقر، مما يخلق اضطرابات في اإلنتاج. كما أن 
الجزائر تمر بأزمة دبلوماسية مع إسبانيا ونتيجة لذلك 
 35 بنسبة  مدريد  إلى  الغاز  صادرات  بالفعل  تراجعت 

% في أبريل.
لبدء  مستعدة  إنها  السنغال  قالت  ذاته،  الوقت  في 
وتزويد  األطلسي  المحيط  في  الغاز  حقول  تشغيل 

أوروبا، لكن ذلك لن يكون قبل نهاية العام 2023.
أما قناة »بي إف إم« الفرنسية، فاعتبرت قطر واحدة 
للغاز  الرئيسي  المنتج  فهي  ألوروبا،  اآلمال  أفضل  من 
وفوق  العالم.  في  األوائل  الخمسة  بين  من  الطبيعي، 

المجلس  رئيس  قال  األوروبية،  القمة  وخالل 
األوروبي شارل ميشال إن قادة دول االتحاد اتفقوا على 
الذي تصدره  النفط  واردات  على  تدريجي  فرض حظر 
روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح 
األنابيب،  خطوط  عبر  المنقول  للنفط  موقت  إعفاء 
وذلك إرضاء للمجر التي هدادت باستخدام الفيتو ضد 

هذه الحزمة السادسة من العقوبات األوروبية.
مصدر  من  روسيا  سيحرم  الحظر  هذا  أن  واعتبر 
تمويل ضخم، وسيمارس ضغوطًا قصوى على موسكو 

لدفعها إلى وقف الحرب.
من جهتها، تعهدت برلين ووارسو وقف وارداتهما 
من النفط الروسي عبر خط أنابيب »دروجبا«، ما يرفع 
عنها  التي سيتخلى  الروسية  النفطية  الصادرات  كمية 
االتحاد األوروبي بحلول نهاية العام إلى 90 %، بحسب 
المفوضية األوروبية أورسوال فون دير  كل من رئيسة 

اليين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال 
االتحاد  لمجلس  الدورية  الرئاسة  بالده  تتولى 
ممكن  وقت  أقرب  في  سيبحث  االتحاد  إن  األوروبي، 
توسيع نطاق هذا الحظر، ليشمل النفط الذي تصدره 
في  أعضاء  دول  إلى  األنابيب  خطوط  عبر  موسكو 
أظهرت  األوروبي  االتفاق  من  ساعات  وبعد  التكتل. 
بيانات التداول، الثالثاء، ارتفاع أسعار النفط العالمية، 
وذلك  دوالرًا،   123 برنت  النفط  برميل  سعر  بلغ  إذ 

للمرة األولى منذ 24 مارس.
أن  األميركية  بلومبرغ  وكالة  ذكرت  جانبها،  من 
النفط  نقل  على  حظر  بفرض  تسمح  لم  اليونان 
الدول  من  ناقالت  بواسطة  ثالثة  دول  إلى  الروسي 
األعضاء في االتحاد األوروبي، كما أن هنغاريا تعارض 
األوروبية  الدول  من  العديد  أن  إلى  مشيرة  الحظر، 
وافقت على التحول إلى دفع مقابل الحصول على الغاز 

الروسي بالروبل.

أن استثماراتها مربحة.
بعقود  االلتزام  األوروبي  االتحاد  يفضل  جانبه،  من 
المساس  عدم  بحجة  فقط،  سنوات  خمس  لمدة 
التي  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  باتفاقات 

التزمت بها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

في  كبير  بشكل  تستثمر  دولة  أيضًا  فهي  شيء،  كل 
الغاز الطبيعي  إنتاج  هذه الطاقة، إذ تتوقع قطر زيادة 
البالد  لكن  سنوات؛  خمس  غضون  في   %  64 بنسبة 
توقيع  تريد  إذ  العقود،  مفاوضات  في  مطالب  لديها 
اتفاقية طويلة األجل، ال تقل عن عشر سنوات، لضمان 

الوسط: عبدالرحمن أميني

فقدان 220 ألف برميل نفط يومياً 
نتيجة تسرب بين حقل السرير 

وميناء الحريقة بطبرق

 وزارة النفط: اإلقفاالت تضر 
بموقع ليبيا في سوق الطاقة 
الدولية وتؤثر على الكهرباء

قطاع النفط يعول على إقرار امليزانية وإنهاء جميع اإلغالقات

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

األوسط  الشرق  إدارة  في  أولى  اقتصادية  مينكوالسي،  *جيتا 
بالصندوق

الشرق  إدارة  في  أول  اقتصادي  غارسيا-فيردو،  رودريغو   *
األوسط

● محطة للغاز في بلغاريا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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المقفلة  اآلبار  من  عدد  تشغيل  برنامج  تنفيذ  بدء  للنفط،  الواحة  شركة  أعلنت 
فنية  ألسباب  مقفلة  آبار   10 األولى  المرحلة  وتشمل  اإلنتاج،  على  وضعها  وإعادة 
3500 برميل يوميًا. مختلفة، متوقعة تحقيق إنتاج مضاف بعد صيانتها يصل إلى 
المشاكل  لمعالجة  الالزمة  الصيانة  إجراء  يتضمن  البرنامج  إن  الشركة  وقالت 
من  اآلبار،  تلك  إنتاج  استمرار  دون  تحول  والتي  الفنية  والمكمنية  الميكانيكية 
أجل المحافظة على مستويات اإلنتاج وزيادة القدرة اإلنتاجية من مختلف المكامن 

النفطية.
واإلنتاج  المكامن  هندسة  إدارة  مختصي  بين  فني  اجتماع  عقد  إلى  وأشارت 
تنفيذ  في  الشروع  جرى  حيث  النفطية،  للخدمات  »هاليبورت«  شركة  ومختصي 
فني  عمل  فريق  تشكيل  خالل  من  المقفلة،  اآلبار  تلك  من  عدد  تفعيل  برنامج 
والتقنيات  المثلى  الطرق  وتحديد  اإلقفال  أسباب  وتحليل  لدراسة  مشترك 
الالزمة  الصيانة  وبرامج  التوصيات  إصدار  ثم  اآلبار،  تلك  لتفعيل  المطلوبة 

الشركتين.  مختصي  بين  بالتعاون  وتنفيذها 

تشغيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة
215 شركة في معرض »ليبيا بيلد«

السعر بالدوالرنوع الخام

117.27برنت

116.41غرب تكساس

108.13دبي

122.94سلة أوبك

123.48خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     6/1/ 2022

إقامة محطة كهرباء 
شمسية في شكشوك

أوروبا: إبعاد أكبر بنك روسي 
عن نظام سويفت

»ريبسول« تستثمر في الطاقة 
املتجددة بحقل الشرارة

اتفق رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل 
التزام الشركة باالستثمار  مع مسؤولي شركة »ريبسول« على 

في مجال الطاقات المتجددة في حقل الشرارة.
في  الرئيسي  الشركة  لمقر  اهلل  صنع  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
الموجهة  الدعوة  العاصمة اإلسبانية مدريد اإلثنين، بناًء على 

له من المدير التنفيذي للشركة جوسو جون إيماس.
المشترك مجال االستكشاف  التعاون  أوجه  الطرفان  وناقش 
استئناف  على  التأكيد  جرى  إذ  المتجددة،  والطاقات  واإلنتاج 
الحفر في مناطق االستكشاف المتعاقد للعمل عليها خالل الربع 

الثالث من العام الجاري.
التطوير  مجال  في  باالستثمار  التزامها  الشركة  أكدت  كما 
الحالية، وبما  اإلنتاج  رفع معدالت  المنتجة بغرض  الحقول  في 

يتالءم مع ظروف المكامن.
بدوره، تحدث صنع اهلل عن العالقة االستراتيجية التي تربط 
في  االستمرار  إلى  مشيرًا  اإلسبانية،  والشركة  النفط  مؤسسة 
تعزيز هذه العالقة بما يخدم المصالح المشتركة للمؤسستين.
بمؤسسة  اإلدارة  مجلس  رئيس  عضو  الزيارة  في  شارك 
مجلس  لرئيس  الفني  والمستشار  شنقير،  أبوالقاسم  النفط 
الشركة  من  مسؤولين  بجانب  عبدالصادق،  خليفة  اإلدارة 

اإلسبانية. 

المساهمة  الكهربائية  وقعت شركة »اإلنماء« لالستثمارات 
من  الكهرباء  لتوليد  محطة  لبناء  تفاهم  مذكرة  جادو  وبلدية 
الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات بمنطقة شكشوك غرب 

البالد، بحسب ما أعلنته البلدية.
التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  المذكرة  إن  جادو  بلدية  وقالت 
المشترك في مجال الطاقة الشمسية »في إطار تحقيق أهداف 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  محطة  تنفيذ  في  المتمثلة  الطرفين 

بقدرة 100 ميجاوات بمنطقة شكشوك«.
عميد  جادو،  بلدية  جانب  من  التفاهم  مذكرة  على  ووقع 
المجلس البلدي عمر موسى طابونة، ومن جانب شركة اإلنماء 
للشركة  العام  المدير  المساهمة  الكهربائية  لالستثمارات 
إدارة  مجلس  رئيس  بحضور  شراللة  مصطفى  المهندس 
البلدي جادو ومستشاري  المجلس  الشركة علي ساسي وعضو 

البلدية الفني والقانوني.
االستفادة  إلى  الرامية  المحلية  المساعي  ضمن  ذلك  يأتي 
من اإلمكانات الواعدة للطاقة الشمسية، حيث تتطلع شركات 
أجنبية عديدة إلى االستثمار في مجال الطاقة النظيفة بمناطق 

مختلفة من ليبيا.
وفي يناير الماضي، حصلت شركة »إيه جي إنرجي«، ومقرها 
في  الشمسية  للطاقة  محطة  أول  بناء  رخصة  على  أيرلندا، 
مدينة غدامس بقدرة 200 ميغاوات من الهيئة العامة لتشجيع 

االستثمار وشؤون الخصخصة.
في  المتجددة،  الطاقات  وجهاز  وليد،  بني  بلدية  ووقعت 
أغسطس 2021، عقد مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات بمنطقة تينياي، سيجري 
قابلة  وتكون  البلدية  في  للكهرباء  العامة  الشبكة  مع  ربطها 

للزيادة والتطوير.

الذهب  عن  التنقيب  أجل  من  دموي  صراع 
تشهده الحدود الجنوبية لليبيا، مع توتر األوضاع 
في تشاد ومقتل عشرات األشخاص في اشتباكات 
أغلبهم  يعمل  الذين  الذهب  مناجم  عمال  بين 

بشكل غير قانوني قرب الحدود مع ليبيا.
وزير الدفاع التشادي، داود يحيى إبراهيم أعلن 
في  قتلوا  شخص   100 نحو  أن  الماضي  اإلثنين 
شمالي  في  الذهب  مناجم  عمال  بين  اشتباكات 
تشاد يومي 23 و24 مايو. وأكد الوزير التشادي أنه 
الرسمية  غير  التعدين  عمليات  جميع  تعليق  جرى 
وإجالء المتواجدين في هذه المواقع، حسبما نقلت 

وكالة »رويترز«.
وتجددت أعمال العنف مساء األحد في موقع غير 
رسمي لتعدين الذهب في منطقة كوري بوجودي 
ليبيا،  مع  الحدود  من  بالقرب  تشاد،  في  الجبلية 
حكومة  إرسال  إلى  أشارت  التي  »رويترز«،  حسب 
في  الموقع  ذلك  إلى  الحقائق  لتقصي  بعثة  تشاد 
25 مايو »لتقييم االضطرابات واستعادة الهدوء«.

عن  الشرعي  غير  التنقيب  عصابات  وتنشط 
الذهب على حدود ليبيا مع كل من النيجر وتشاد، 
وتنخرط في هذه األعمال غير القانونية شخصيات 
من جنسيات أفريقية راغبة في الوصول إلى أوروبا، 

إذ يجري استغاللهم من مهربي الذهب.

عصابات الذهب
وتقع مناجم الذهب على الحدود بين ليبيا وتشاد 
وكوري  النيجر،  شرق  شمال  دجادو  من  كل  في 
بوجودي وكلينجي وتيبستي على الحدود التشادية 
التبر،  أكياس  بغربلة  العمال  يقوم  حيث  الليبية، 

وهو مسحوق الذهب المليء بالشوائب.
بتهمة  عليهم  القبض  ُألقي  من  بعض  ويقول 
في  عملوا  إنهم  ليبيا،  في  الشرعية  غير  الهجرة 
التنقيب عن الذهب »في منطقتي السرير وتازربو، 
عدد  في  المياه  من  كبيرة  كميات  ضخ  يجري  إذ 
بالتراب«،  الممزوج  الذهب  الستخراج  الحقول  من 

حسبما نقلت عنهم جريدة »العربي الجديد«.
القبائل  لنفوذ  الذهب  مناجم  مناطق  وتخضع 
ما  والنيجر،  تشاد  مع  الليبية  الحدود  المتواجدة 
يؤدي أحيانًا إلى وقوع صدامات مسلحة بين بعض 

هذه القبائل.

عملية أمنية
مناجم  منطقة  تشهدها  التي  المواجهات  وتنذر 
الذهب في كوري بوجودي بأوضاع أمنية قد تؤثر 
على الجنوب الليبي. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه 
مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، 
عملية  »إطالق  اإلثنين  المحجوب،  خالد  اللواء 
جميع  في  جوي  بغطاء  مدعومة  برية  عسكرية 
الليبي«، وذلك بعد أن تحدث في  مناطق الجنوب 
داعش  تنظيم  فلول  »بعض  فرار  عن  وقت سابق 
باتجاه حدود تشاد والنيجر« عقب استهدافهم من 

قبل قوات القيادة.
قبل ذلك، كشف المحجوب تنفيذ قوات القيادة 
من  عددًا  استهدفت  خاطفة  عسكرية  »عملية 
»الجيش  مضيفًا:  الدواعش«،  تنظيم  عناصر 
في  التنظيمات  هذه  بوجود  يسمح  لن  الوطني 
سبيل  في  التضحيات  تقديم  وسيواصل  بالدنا 

حدود تشاد والنيجر«، معتبرًا أن »العملية حققت 
المرسومة«. أهدافها 

الحلم األصفر
لليبيا  الجنوبي  الحدودي  الشريط  مناطق  وتعد 
والذي يربطها مع كل من تشاد والنيجر والسودان 

إنهائها«.
وأشار إلى أن العملية نُفذت »بعد أن رصدت 
الجوية  القوات  وبمساندة  االستطالع  وحدات 
اإلرهابي«.  التنظيم  فلول  بعض  تمركز  مواقع 
بأن  تفيد  أولية  معلومات  وردود  إلى  ولفت 
باتجاه  فروا  اإلرهابي  التنظيم  عناصر  »بعض 

سياق  في  خاصة  دائم  أمني  وتوتر  صراع  بؤر 
الليبي  الجنوب  أقصى  ففي  الذهب.  على  الصراع 
توجد مواقع للتنقيب عن الذهب قريبة من بعضها 
وبشكل  الشخصي  للحساب  فيها  التنقيب  ويجري 
في  مهاجرة  وعناصر  قبائل  تورط  مع  قانوني  غير 
العمل عبر عدة طرق بعضها بدائي واآلخر حديث 

من أجل الوصول إلى حلم المعدن األصفر.
وفي منطقة الجنوب الغربي تسيطر قبائل التبو 
والحساونة والمحاميد. أما في المنطقة القريبة من 
الحدود مع الجزائر فتسيطر قبائل التبو والطوارق. 
وقرب  والتبو،  الزوية  قبائل  تسيطر  الكفرة  وفي 
األزمة  لكن  التنقيب.  أعمال  تجري  المواقع  هذه 
المجموعات  بين  مسلحة  اشتباكات  حدوث  في 
الباحثة عن الذهب والتي تجددت في تشاد خالل 

األسبوعين الماضيين.

خريطة التنقيب
مع  ليبيا  حدود  قرب  الذهب  استخراج  مواقع  ومن 
وموقع  ليبيا،  داخل   »17« موقع  والنيجر  تشاد 
فيه  يجري  الذي  »سويسرا«  وموقع  »بوكلين« 
وتتقاضى  شركات.  أو  مجموعات  عبر  التنقيب 
زاهدة  أجورًا  التنقيب  في  تتخصص  التي  العمالة 
تصل  إذ  األصفر،  المعدن  إلى  الوصول  أمل  على 
اليومية إلى نحو 100 دينار فقط في اليوم، بينما 
يقضي العامل حياته في خيام ويعسكر حتى يصل 

إلى هدف من يشغلونه.
عن  التنقيب  مراحل  في  المستخدمة  األجهزة 
ومنها  والحديثة،  البدائية  بين  ما  تتنوع  الذهب 
والطاحونة  الحفار  وكذلك  والغربال  المطرقة 
والكسارة. فيما تمر عملية استخراج الذهب بمراحل 
عدة، إذ يجري تكسير الصخور الكبيرة بالموقع إلى 
أحجار صغيرة وكمية من األتربة وتستغرق من 7 – 8 
ساعات، ثم يجري نقلها إلى مكان العمل لتكسيرها 
تسخينها  ثم  بالماء  وغسلها  تعويمها  ثم  وطحنها 
وحرقها وغربلتها حتى يتم الحصول على مقدار صغير 

من الذهب الصافي.
وخالل يوم عمل كامل يمكن الحصول على 50 
– 100 غرام من الذهب الخالص، بما يعادل شهريًا 
بين كيلو و2 كيلو من الذهب الخالص. ويمكن أن 
تزيد الكمية في حال أشرفت شركات كبرى بمعدات 
بعدد كبير من  االستعانة  العمل، مع  متطورة على 
األيدي العاملة، لتصل الكمية إلى كيلو واحد في أربعة 

أيام تقريبًا.
المناطق  في  الذهب  اكتشاف  بداية  أن  ويتردد 
يد  على   2012 العام  إلى  تعود  ليبيا  في  الجنوبية 
شباب في جبال تبستي، بالتحديد في منطقة مسكي 
داخل الحدود التشادية بالصدفة. وفي العام 2014 
جرى اكتشاف الذهب في منطقة براو النيجيرية وهي 
كلها مناطق يسكنها التبو، ويتواجدون فيها بحكم 
االنتماء القبلي. وينقب التبو في تلك المناطق دون 

أي اعتراض، حسب »عربي بوست«.
الحدود  داخل  منطقة  وهي   35 منطقة  وتعتبر 
أكثر  مترًا  كيلو   35 بنحو  ليبيا  تبعد عن  التشادية 
منطقة يوجد بها تنقيب حاليًا لتوقف منطقة براو 
النيجيرية بسبب فرض الحكومة النيجرية ضرائب 
تنقية  فيه  يجري   17 موقع  أما  المنقبين.  على 
منطقة  لكونه  أهمية  فيكتسب  الذهب  وغربلة 
تجارية بها أسواق ومطاعم. وبعد التنقيب والتنقية 
يجري تسويق الذهب إما داخل ليبيا أو تهريبه إلى 

دول أخرى.

تشارك 215 شركة محلية وأجنبية، في معرض 
في  واإلنشاءات  للبناء   2022 الدولي  بيلد  ليبيا 
معرض  أرض  على  والمقام  عشرة  الثانية  دورته 

طرابلس الدولي.
وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
المعرض،  اإلثنين،  مساء  الدبيبة،  عبدالحميد 
البعثات  ورؤساء  الوزراء  من  عدد  بحضور 
ومديري  ليبيا،  لدى  المعتمدين  الدبلوماسية 

أجنحة  داخل  بجولة  الدبيبة  وقام  الشركات. 
المعرض، اطلع خاللها على آخر تطورات وابتكارات 

شركات البناء والتشييد.
شركة   120 من  أكثر  المعرض  في  ويشارك 
واإلنشاءات،  البناء  مجال  في  متخصصة  ليبيا  من 
باإلضافة إلى مشاركة أكثر من 95 شركة عالمية، 
منها 35 شركة من إيطاليا، و29 من تركيا، وأكثر 

من 10 شركات من مصر، ومثلها من تونس.

اتفقت دول االتحاد األوروبي الـ27 خالل قمة في بروكسل، 
على إقصاء »سبيربنك«، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت 
إطار حزمة سادسة من  في  وذلك  الدولية،  المالية  للتحويالت 

العقوبات األوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال اإلثنين الماضي 
مثل  صارمة  إجراءات  تشمل  العقوبات  من  الحزمة  »هذه  إن 
إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت«، وفق وكالة 

»فرانس برس«.
و»سبيربنك« هو أكبر مصرف في روسيا إذ إنه يهيمن على 
حوالي ثلث القطاع المصرفي في البالد. وإدراج هذه المؤسسة 
المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من 
الجيش  غزو  فيه  دخل  وقت  في  الروسي  المالي  النظام  عزلة 

الروسي ألوكرانيا شهره الرابع.

وكاالت- الوسط

حلم المعدن األصفر يسقط عشرات القتلى..

صراع دموي على الذهب قرب الحدود الليبية مع تشاد

 قوات القيادة العامة تطلق 
عملية أمنية بغطاء جوي

في الجنوب.. 

استخراج كيلو الذهب
الواحد يستغرق 4 أيام 

عمل على األقل

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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غياب اعتزالي
رافد علي

»عوالة عرس«

اإلعداد  في  الفرح  أهل  مساعدة  لغرض  اجتماعي  تحرك  عن  للتعبير  ليبي  شعبي  مصطلح 
والترتيبات التي يحين وقتها عند تقديم الطعام في وليمة الفرح، قبل تطور االستعداد لألفراح 
في زماننا من خالل الصاالت والشركات، حيث كان إعداد الوالئم يتم من خالل تطوع أفراد 
من أصدقاء العريس وجيرانه ليقوموا بواجب التقديم واستقبال )المعازيم( وتقديم األكل لهم 

ويطلق على أولئك عوالة العرس
وغالبًا ما يحدث بعض الهرج واألخطاء والنواقص حتى صار لفظ »عوالة عرس« تطلق على 

أي عمل غير منظم وبه الكثير من العشوائية.
و»عوالة العرس« في حقيقته مثل أي عمل جماعي.. هو جهد تطوعي يقوم به مجموعة من 
الناس في عمل ما من أجل تحقيق هدف مشترك.. وهو أمر إيجابي ولكن المقصد أحيانًا من 
استخدام هذا التعبير هو اإلشارة إلى عدم وجود آلية تنظم ذلك الجهد حتى ال يشوبه التقصير 
وفوضوية األداء، وقد استدعت الذاكرة عبارة »عوالة عرس« عند التأمل في مشهدنا السياسي 

وما يحدث فيه من العشوائية.
بناء  مسلك  عن  بعيدون  بأننا  لإلقرار  ضرورة  هناك  تبدو  الموضوع  صلب  في  وللدخول 
الدولة ومؤسساتها المنظبطة.. فمعظم جهود إعادة بناء الدولة تتم بشكل عشوائي ومعظم 
االهتمام  يسود  السائد  التصحر  ومناخ  وتدليس..  صفة  وانتحال  ادعاءات  تبدو  المسميات 
وأحزاب  كيانات  من  وأصحابه،  الواقع  على  تنطبق  وال  حقيقية  غير  ومسميات  بالشكليات، 
فالن  فخامة  أمثال  أولئك  هشاشة  على  للتغطية  ومبالغات  تضخيم  مع  مترافقًا  ومنظمات، 
وسيادة عالن، والمجلس األعلى لكذا… الخ، بينما حقيقة ما يحدث في مشهدنا السياسي، يتم 

من خالل ما تعارف عليه بعض الظرفاء بـ»عوالة عرس«.
إذ ال يوجد رجال مرحلة كما يقال وال مؤسسات تتعامل بمنهجية وخطط وبرامج.. وبما أنه 
ال عمل وطني فعااًل، دون فكر وتخطيط، وال معنى ألي عمل في غياب برامج وبدائل وتصورات، 
معناها  في  عرس«  و»عوالة  و»رغاطة«  صراخ  مجرد  إلى  برمته  السياسي  الشأن  يتحول 

الفوضوي السلبي.
حتى حروبنا الداخلية يتم استنفار واستدعاء األفراد حسب نعرة العشيرة والقبيلة والفزعة، 
أو بلهجتنا المحلية »عد رجالك ورد الماء« وقد تؤدي تلك الحالة المطلوب ولكنها تختزن في 
باطنها الكثير من المتناقضات.. أي قد تحقق نجاحًا موقتًا ولكنه ال يدوم وستنفجر التناقضات 
الداخلية وتعود األمور إلى نقطة الصفر بعد كل جولة، بسبب عدم التنظيم وعدم كفاءة الذين 

تم حشدهم بـ»عوالة العرس«.
العمل الجماعي كمفهوم بسيط وفعال يمكن تنفيذه من خالل تنظيم المهام وتحديد 
األولويات، لكنه يشمل أمورًا وأفكارًا تنظيمية تتطلب العمل والتعاون الكامل بين كل أفراد 
الفريق تحت إدارة قادرة على ضبط كافة المهام، والمؤكد أن »إدارة األداء« نظام يساعد على 
النتائج، فالعمل دون »خطة« يصبح  تجويد العمل وتحقيق األهداف، والحصول على أفضل 
ضربًا من العبث وضياع الوقت إذ تعم الفوضى واالرتجالية ويصبح الوصول للهدف صعب 
ال  والنظام  التخطيط  ودون  ومقوماته،  ومزاياه  التخطيط  أهمية  تتضح  ذلك  ومن  المنال.. 

يمكن إحداث أي عمل بنجاح.
معلوم أن االستبداد نقيض للعمل الجماعي المنظم إال ما يخدم استمراره وال يقبل أي 
اجتهاد أو خطة يقوم بها أفراد خارج نسقه إال ويتم وأدها في مهدها، إضافة إلى أنه يشجع 
الغوغائية بحيث يسود نمط االرتجالية فيما سمي بـ»الجمهرة« يوما ما، ونتيجة لذلك وغيره 
من األسباب يفقد المجتمع أساسيات وآليات العمل الجماعي المنظم وتصبح الفوضي عنوانًا 
السلبي  العرس« في معناها  ألي تحرك جماعي، ومن ذلك في تقديري جاءت عبارة »عوالة 

والتي ال تزال تفعل فعلها في مشهدنا السياسي.

صالح الحاراتي

بالبالد  الليبي عن قول كلمته مما يجري  الشارع  غياب 
أمام  الراهن  تاريخنا  في  حرجة  نقطة  يشكل  يزال  ال 
ابتهاجًا  العاصمة  بالميادين  تتجمهر  التي  االحتفاالت 
بانتصارات لفرق كرة قدم وطنية أو عالمية، كما حصل 
أخيرًا مع فوز أهلي طرابلس على االتحاد، وتتويج فريق 
وكأن  أخيرًا،  اإلسباني  مدريد  وريال  اإليطالي  الميالن 
واقع  في  المستعارة  الفرحة  وراء  تلهث  أضحت  الناس 

متأزم منذ سنوات.
عمومًا  حاالت  لهكذا  العلمية  التحليالت  تختلف 
إلى  الــهــروب  لنزعة  يردها  من  فمنها  شــك،  وال 
بين  السلبية  روح  ــرواج  ل يُرجعها  ــر  وآخ األمـــام، 
التي  االستالب  نظرية  تفسيرات  وهناك  العامة، 
بطرحيها  األكاديمي  االهتمام  من  كبيرًا  قدرًا  نالت 
مبسطة  تاريخية  نظرة  لكن  والماركسي،  الهيجلي 
األحــوال  كهذه  ــا  دوره لعب  عن  متخلية  ــاع  ألوض
عهد  منذ  سياسي  اعتزال  حالة  وجــود  إلــى  تشير 
مثله،  حيث  هجري-   37 صفين-  موقعة  في  التناحر 
الخدري،  وأبي سعد  وقاص  أبي  بن  آخرين، سعد  مع 
السياسة  تجاذبات  في  االنــخــراط  اعتزلوا  الذين 
تفرق  ال  صفين  موقعة  في  الفريقين  بأن  بالدفع 
عن  بالتالي  التيار  هذا  وانعزل  والباطل،  الحق  بين 
األحداث  من  مواقفه  يرسم  وظل  المجتمع،  أحداث 
نشطاء  من  المعاصر   » »التجريدي  يفعل  كما  بخجل 
من  األول  الصف  بنقد  باالكتفاء  وكتاب  ومفكرين 
االنــخــراط  عــن  الــعــزوف  فحالة  الحاكمة،  النخبة 
يورط  أن  شأنه  من  االجتماعي  الفعل  في  الحيوي 
االصطفاف  طــاحــونــة  فــي  أعــمــق  بشكل  ــنــاس  ال
في  بفرقائه   » »وطـــن  حــســاب  على  السياسي 
الديني  التطرف  أهل  من  التقليديين  من  المشهد 
كالدواعش، أو فريق »الحق اإللهي « بسطوة الدين 
تلك  أو  حقوقها،  وإدراك  الناس  وعي  على  للسيطرة 
المشهد  ساسة  مع  المتفاعلة  االنتهازية  الشريحة 

بالفساد. مُفعم  نظام  لحفظ مصالحها في 
يجري  مما  حضوره  إثبات  عن  الشارع  غياب  حالة 
 ،» كـ»وطن  البالد  بمصير  عبث  من  ليبيا  في  سياسيًا 
وبحقوق الناس في األمن واالستقرار وبناء دولة محترمة 
طال أمد الوعد بها، ظاهرة تحتاج لوقفة جادة وعلمية 

خصائص  فهم  على  وللوقوف  لمعرفتها،  تفككها 
فبراير،   17 أوساطها  في  اندلعت  التى  الليبية  الذات 
 2011 بفبراير  الليبيين  بان  الرائج  االعتقاد  يتجاوز  بما 
قد حققوا عنصرًا وحيدًا في حِراكهم، وهو كسر حاجز 
االجتماعي  والتوافق  الوطني  الحس  وعازهم  الخوف، 
تحقيق  تعرقل  في  مما سبب  عام،  كوعى  السلم  وطبع 
بناء  ألجل  القذافي  ضد  النتفاضتهم*  إيجابية  نتائج 
دولة الدستور والقانون، بغض النظر عن جدلية الدولة 

كمفهوم في تراثنا اإلسالمي.
تعبر عن مفهوم  تاريخيًا ال  الدولة، كمفردة عربية، 
األدوار  توالي  تعني  دوََل  فكلمة  ثابت،  لنظام سياسي 
او  عربًا  تعرفون  هل   ...« معاوية  كقول  الشيء،  على 
بلده  في  الدهر  أصابه  قد  إال  حمرًا،  او  سودًا  أو  عجمًا 
يردهم  لم  فإنه  قريش  من  كان  ما  إال  بدولة  وحرمته 
 » األسفل...  ضده  اهلل  جعل  اال  بكيد  الناس  من  أحد 
)الطبري(، فالدولة هنا تعني التعرض للذل واالضطهاد، 
السفاح  أبوالعباس  خطاب  في  الحال  ذات  وكذلك 
في  دوره  تعني  فالدولة  أموية،  آل  بدحره  تولى  حينما 
الحكم بعد االنقالب على األمويين: »يا أهل الكوفة... 
فاستعدوا  بدولتنا...  اهلل  وأتاكم  زماننا  أدركتم  حتى 
هنا  فالمفردة   ،» المبير  والثائر  المبيح  السفاح  فأنا 
التي  األقوام  بين  والسيطرة  الغلبة  ثقافة  عبر  تترسخ 
والماء والجاه، وكمثال  ظلت متنازعة حربًا على األرض 
عليه  »نــدال  أبوسفيان  قول  السياق  هذا  في  شهير 
ويغلبنا  مرة،  هرقل  نغلب  أننا  بمعنى   ،» علينا  ويَدال 
»تداولنا  جملة  في  المعرف  القول  وكذلك  مرة،  هو 
األمر « بمعنى نال األمر نقاشًا وتمحيصًا بين األطراف 
الدولة، كمفردة عربيًا ال  المناقشة.  األدوار في  بحسب 
داللة لها بنظام سياسي مستقر بالمعني الهيجلي، أو 
الفارسية  الدولة  الحديث عن  عند  لألذهان  يتبادر  كما 
الدولة،  مفردة  ــة  دالل استقرت  لقد  البيزنطية.  أو 
النهضة،  حركة  بروز  مع  المعاصر  السياسي  بالمعنى 
في  الدولة  األكاديميين**،  من  العديد  يــري  كما 
والدولة  يتداول،  الذى  الشيء  »اسم  هي  العرب  لسان 
منذ  انه  إال   .» حال  إلى  حال  من  واالنتقال  الفعل  هي 
مفهوم  عن  بعيدة  الدولة  مفردة  ظلت  النهضة  عصر 
حتى  وأصبحت  عام،  كبعد  للسلطة  المسيرة  الثوابت 

اللحظة الراهنة، بشكل عام، تنصب على أدوات الحكم 
جوهر  بأن  الكالسيكية  العربية  الذهنية  مع  تماشيًا 
كتاب  األمر.  امتالك  على  السطوة  في  يكمن  االهتمام 
لخير   ،» الممالك  أحــوال  معرفة  في  المسالك  »أقــوم 
الدين التونسي، مثاًل، ظل يعرف الدولة بمعنى الجهاز 
التنظيمي  الهيكل  بمعنى  وليس  الحاكم،  التنظيمي 
محددة  جغرافية  بقعة  على  للناس  العام  المؤسسي 

تسيرها حكومة.
في  زالــت  ما  المعاصر  بالمعنى  الدولة  أن  يبدو 
في  عامة  ليبية  كذهنية  تمامًا  ندركها  ال  غياهب 
واالعتزال  والسلبية  العزوف  كل  أمام  فهي  الشارع، 
مرتبطة  االحتفالية  تجمهراتهم  في  للناس  السياسي 
تشكل  ترأسها  على  الصراع  زال  ما  لحكومة  بتصور 
اعتزال  يعزز  مما  مستمر،  بشكل  مفتوح  نــزاع  حالة 
البشر عن الخوض فيها، ألن كل النزاعات بصددها لم 
مدى  على   » للـ»رعية  وراسخة  حقيقية  مكاسب  تحقق 
المعاشة  الراهنة  المرحلة  رغم  ليبيا،  في  الصراع  عمر 
الرشاوى  تقدم  لساسة  ممارسات  من  فيها  بما  اليوم 
السياسية لبعض األسر والطبقات االجتماعية ولبعض 
الشرائح من طبقة الشباب العازم على الزواج أو لخوض 
مصرفية  قروضًا  بمنحهم  اقتصادية  مشاريع  غمار 
والهبات  والعالوات  المنح  هذه  من  وغيرها  مُيسرة، 
بقصد تسّكين الشارع وتخديره ورفع شعبيات لساسة 

ما زالت تأبى الرحيل.
في  والفرح  لالبتهاج  الفرص  انتهاز  لنقد  هنا  لست 
الميادين العامة، لكنها كانت محاولة متواضعة للتأمل 
وسط  بالبالد،  يجري  مما  االعتزالي  الشارع  غياب  في 
هذه  القتحام  مفتوحة  ودعــوة  فاضح،  سياسي  فشل 

االعتزالية الشعبية من قبل اآلخر.
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خالل  من  حضوره  له  ليبيًا  كاتبًا  الفاخري  خليفة  أطل 
)الحقيقة( خالل منتصف  الشهيرة في جريدة  إبداعاته 
لدى  اإلبــداع  وهذا  العشرين،  القرن  من  الستينيات 
المقاالت،  كتابة  من  عديدة،  أشكااًل  اتخذ  الفاخري 
إلى كتابة القصة، إلى كتابة الحكاية الجميلة.. وكلها 
وبأقل  واضحة،  وفكرة  مشوق،  سرد  عبر  تتم  كانت 
)همنغواي(  طريقة  على  الكلمات  من  ممكن  عدد 
والبياتي في  بالمتنبي  تأثره  به كثيرًا، مثل  تأثر  الذي 

مرحلة الحقة.
في   – وكان  كبيرة،  موهبة  يحمل  الفاخري  كان 
هذه  شحنة  إلفـــراغ  الطريق  يتلمس   – بــدايــاتــه 
المطلوب  االستعداد  لمواصلة  المتدفقة  الموهبة 
حاول  قد  وقد  والتجربة  والثقافة  األدوات  واستخدام 
الرواد وحفظ  الشعراء  استهوته دواوين  الشعر،  نظم 
قصائدهم، والمتتبع لرسائله وكتاباته )القديمة( التي 
للغاية في دراسة  بداياته، وهي مهمة  أساس  تشكل 
بالشعر..  )غرامه(  يكتشف  الالحق  نتاجها  وتحليل 
أنه  ويرى  النار،  مثل  حروفها  المتوهجة  بالقصائد 
من  حية  بشواهد  الكتابات  تلك  )يطرز(  الدوام  على 
الشعر، وفي جلساته مع أصدقائه تسمعه يردد الكثير 
ويتذوقه  األصيل  الشعر  يحب  كان  الشعر،  أبيات  من 

تمامًا، وعلى هذا حاول أن يكتب القصيدة.
زلزال  حدث  فقد   1960 سنة  إلى  تعود  البداية 
رمضان  ليالي  إحــدى  في  المغربية  أغادير  مدينة 
بــآالم  منه  ــورًا  ــع وش  1960- 1مـــارس  تــحــديــدًا   –
تناقلتها  التي  األنباء  تواردته  وحسبما  المصابين 
ذلك مصورًا  عن  اإلفصاح  حاول   .. والصحف  اإلذاعات 
قلبه فكتب  انكسار في  أحدثه من  وما  الزلزال  فجيعة 
جاءت  بيتًا،  وعشرين  واحد  حوالي  أغادير( من  )مأساة 
االرتباط  جسدت  أنها  غير  فنيًا،  وضعيفة  متعثرة 
ينشرها..  ولم  بأحزانهم،  والشعور  اآلخرين  بمعاناة 
ذلك  في  فنانًا  وكان   – الكاتبة  اآللة  على  رقنها  لكنه 
في  أصدقائه  من  بعض  على  استحياء  في  ووزعها   –

بنغازي!
تلك كانت المحاولة األولى، ثم كانت الثانية وهي 
شاعر  في  رثاًء   1962 سنة  مطلع  في  أيضًا  عمودية 
ذكرى(  )دمعة  بعنوان  المهدوي(  رفيق  )أحمد  الوطن 
الفني  التعثر  ورغم  كبير..  حد  إلى  أيضًا  ينشرها  ولم 
في  وردت  وقد  أغادير،  عن  قصيدته  من  أجود  كانت 

أربعة وثالثين بيتًا.
وبعد ذلك جازف بنشر شعره، فنشر قصيدة غزلية 
جريدة  في   1963 سنة  أواخــر   – الحر  الشعر  من   –
شعرية  مقطوعة  وهــي  ضــوء(  )قطرة  ثم  )الرقيب( 
فيها معاناة وصدق كبيرين كتبها مطلع سنة  جميلة 
)الحقيقة(  جريدة  في  نشر  ما  أوائل  من  وهي   1964

سنة 1966. يقول فيها:
)ليس في القنديل زيت

ليس فيه أي قطرة
وأنا من عمق )ليت(
أرتجى دفئا .. وبيت

أتملى أي نظرة
من صديق

تتمادى بوح زفرة
كالحريق!
أي فكرة

أي كسرة
من رغيف

تسحق جوع الخريف
في قلوب سائمات

لم تذق طعم الحفيف
في غصون من مسرة

فتحرك يارفيق
وانطلق في العمر مرة

كى نريق ..
دمنا فوق الطريق ..

لنرى في الليل ثغرة ..(
 – الشعر  مع  ونظمًا  كتابًة   – يتواصل  لم  لكنه 
الثقافي  المخزون  هذا  من  تكوينه  في  استفاد  وإنما 
من  لعديد  الكبير  والحفظ  المتعددة  ــقــراءات  وال
بدم  وقصصه  مقاالته  كتابة  في  فشرع  القصائد، 
في  وهــي  الفنان،  وبحماس  الشعر  ــروح  وب القلب 
وال  اإلنسان  فيها  يحيا  تنوعها  على  كتابات  مجملها 
)موقفًا  وتلتزم  فكرته  تخدم  كلمته  وظلت  يموت، 
مخلصًا  إبداعه  في  الفاخري  كان  باتصال،  أخالقيًا( 
تعطي   – وإنسانًا  فنانًا   – وحياته  الشريف،  للحرف 
قدسية  احترم  الذي  النظيف،  المبدع  لكبرياء  مثااًل 

وربما  العشق..  درجــة  إلــى  معها  وتماهى  الكلمة 
بالنار  مسكونًا  مبدعًا  فكان  الجنون،  حافة  المست 
إبداعه  وكــان   – الحقيقيين  المبدعين  كل  مثل   –
قبيح  زمــن  فــي  النبيل  الفني  للخلق  حية  ــورة  ص
ما  كل  وجد-  أينما   – العالم  هذا  إنسان  فيه  يشهد 
خليفة  موضوع  فإن  وباختصار  ويدمرها،  روحه  يغتال 
حبًا  الممتلئة  لذاته  ترجمة  ظال  وهمه  الفاخري 
أنواعه  الشرور بكل  المشرقة.. لآلخرين، وضد  للحياة 

الرديئة.
وهذا جزء من نص فريد لم ينشر من قبل، لبداية 
التورط  من  نجا  الذي  المجهولة  الفاخري  بدايات  من 
إلى  ذلك  في  متمهاًل  وكان  النشر  في  االندفاع  في 
حد كبير، لقد ظل – فترة طويلة – يكتشف الدروب.. 
الرسائل  خالل  ومن  ألصدقائه،  ثم  لنفسه  ويكتب 
بعيدة،  أجواء  في  لالنطالق  جسوره  أحد  كانت  التي 
وهي مقتطفات من رسالة طويلة كتبها إلى صديقته 
 .. الفترة  تلك  موهبته  عن  تبين   ،1962 سنة  أوائل 
الثقافي  رصيده  كونت  التي  القراءات  ببعض  وتأثره 
صدق  إلى  تشير  فهي   – بساطتها   – ورغم  والفكري، 
وتفيد  معها،  وتعامله  الكلمات  بحثه عن  في  الفاخري 
والشكل  وأسلوبه  ثقافته  تطور  في   – ما  حد  إلى   –

الفني الذي عرف عن إبداعه.
لكنها  الكبار..  األدباء  مثل  بسيطة  البدايات  كانت 
اسمه  ليبيا  في  مبدع  وبرز  أطل  ومن خاللها  صادقة، 

)خليفة الفاخري(.. واستمر!
)النص(

عـزيـزتـي:
اليراع  يسطرها  إليك   .. كالشعاع  مطلقة  تحية 
هأنذا  إليك،  أكتب  هأنذا  شراع،  كأنها  أوراق  على   ..
عبر  الروابي،  عبر  يديك  رسالتي كوردة في  إليك  أزف 
عرسها  كعروس،  أزفها  توافيك،  بعد  على  الشعاب، 
بالود  شعور  من  معانٍ  أنغامها  سطور،  في  أوتــار 
همي  عبر  فؤادي  عمق  من  بهما  تالقيك،  والتحنان 

واعتقادي – رسالتي – تحييك.
)إن النور ظل اإلله(..

الضياء  ــى  إل ينظر  وهــو  صديقي،  ــال  ق كذلك 
بين  ينتقل  كان  بينما   .. األماني  كأحالم  المنطلق 
الذي  النسيم  بفعل  المتمايلة  الخضراء  األعشاب 
ترسل  الشمس  وكــانــت  ولــيــن،  ــؤدة  ت فــي  يسري 
المتعانقة  األغــصــان  فتتخلل   .. الدافئة  أشعتها 
النسيم  يتسلل  وإذ  رقيق،  عذب  بلحن  والمترنحة 
كما  الكثيفة  األغصان  هاتيك  أوراق  بين  فينساب 
تسمعين  ذلك  عند  اإلنسان،  خاليا  في  الخمر  تنساب 
األوراق تزغرد في بهجة وتصفق في استبشار وفرحة 
.. وعلى أثر تصفيقها ذاك تتساقط منها حبات الطل 
الصباحية  الشمس  أشعة  عليها  فتنعكس  اللؤلؤية 
رائعًا  ولمعانًا  حــادًا  بريقًا  لها  فترين  هاوية،  وهي 
وبالتالي  حناياها،  في  األعشاب  تضمها  ثم  وقويًا، 
غابة  )إنها  صديقي:  وأضــاف  وتغني،  فيها  تتوارى 

رائعة(.
العزم  عقدت  قد  وكنت   .. الجمعة  يوم  اليوم  كان 
أن  على  )خليفة(  يدعى  لي  صديق  مع  ذلــك  قبل 
على  القوارشة(  )غابة  إلى  اليوم  برحلة في هذا  نقوم 
الدراجات، وهي تبعد عن بنغازي بمسافة سبعة كيلو 
يوم  من  األخيرة  اللحظة  في  أنه  غير  تقريبًا،  مترات 
وفي  )مفتاح(،  يدعى  آخر  إلينا صديق  انضم  الخميس 
اللوازم  كل  هيأنا  الجمعة  يوم  من  الباكر  الصباح 
الغابة،  وصلنا  دقيقة  وأربعين  خمس  وبعد  وانطلقنا، 
سياج  وثمة   .. العام  الطريق  كتف  على  تقع  وهي 
وعند  الوسط،  وعند   .. واسعًا  نطاقًا  حولها  يضرب 
الغابة ينفصل السياج عن بعضه مشكاًل مدخاًل  صدر 
الغابة  يشق  طويل  معشوشب  ممر  منه  ينطلق 
يمتد  السياج  حيث  نهايتها  إلى  يصل  حتى  قسمين 
طريق  تستلقي  السياج  وعبر  بساعديه،  الغابة  معانقًا 
وسطها  وفي  األخرى،  هي  باألعشاب  مكسوة  واسعة 
القطار،  يمر  حيث  الحديدية  السكة  قضبان  تقع 
إليّ  يخيل  الحديديين  الخطين  بين  أقف  وعندما 
انحنى  وكلما  بعضهما،  من  االقتراب  يحاوالن  أنهما 
نفس  في  اآلخر  ينحني   .. ما  منعطفٍ  عند  أحدهما 
هذا  وبعد   .. الزمن  أبد  يلتقيان  ال   .. وهكذا  االتجاه؛ 
مقابل  آخر  سياج  يقوم  المعشوشب،  الواسع  الطريق 
مماثلة  أخــرى  غابة  تكون  وخلفه   .. األول  للسياج 

خضراء كالربيع .. كبيرة كالحياة.
ونعود إلى مدخل الغابة األولى:

كأنه  المدخل  فم  من  المنطلق  باللسان  مررنا 
ثعبان مرقط، كان طريقًا مخضوضرًا تقع على جانبيه 

يهب  عندما  واآلخــر،  الحين  وبين  الباسقة،  األشجار 
ذلك  عند   .. الليل  دجى  في  الساري  كالخيال  النسيم 
تتمايل أغصان األشجار في كال الجانبين بدالل وتيه، 
الطريق  منظر  كان  ودعابة،  ورفق  حنوّ  في  وتتصافح 
كعين إنسان حالمة تنظر إلى هياكل خياالت وأوهام، 
تعانق  كأنها  ــداب  األه تلتقي  وأخــرى  لحظة  وبين 
كانت  وتغرد،  تتناغى  الطيور  وكانت  الهياكل،  هاتيك 
وتصدح  رائعًا  مترنمًا  قيثارًا  الكون  من  اتخذت  قد 

بأنشودة الحياة على أسماعنا.
ابتهاج ومرح، كان غناؤها كمسرى  كانت تغرد في 
تغريدها  صــوت  كــان  الكئيب،  القلب  إلــى  التفاؤل 
وتوبة،  إيمان  كدمعة  صافيًا،  نقيًا  أسماعنا  إلى  يصل 
يومًا  مستقبلة  خفة  في  األغصان  بين  تنتقل  وكانت 
عليها  يمر  أال  على  تحرص  وهي  الحياة،  في  جديدًا 
كنا  وكذلك  وتـفـرح،  فيه  تبتهج  أن  دون  اليوم  ذلك 
وقـال  اللحـظات،  تلك  في  ذاتـه  الشـعـور  نحـس 
استقبال  له من  )يا  الطـيور:  إلى  ينـظـر  مفـتـاح وهـو 
رائع( وفي أثناء ذلك قلت كمن يطرح عبئًا عن كاهله: 
من  يخرج  أن  بمجرد  متاعبه  كل  ينسى  اإلنسان  )إن 

المدينة، خاصًة عندما يأتي إلى مثل هذا المكان(.
الورود  إلى  ينظر  وهو مستلٍق  خليفة  أضاف  كذلك 
فترة  وبعد  األسود،  منظاره  وراء  من  بجانبه  البيضاء 
قال مفتاح ناظرًا إلى ساعته: )إن الوقت يمر بسرعة(، 

فرد خليفة: )األوقات السعيدة قصيرة العمر(.
برتقالية،  صفراء  أشعة  ترسل  الشمس  كانت 
ينساب  األغصان  وبين  قانية،  حمراء  إلى  تحولت  ثم 
تقبل  التي  الورود  فوق  حمراء  دوائر  مشكاًل  األصيل 
مخضبًا  أحمر  األفق  كان  واآلخر،  الحين  بين  األعشاب 
جلبة  ترسل  الطيور  كانت  الذبيح،  النهار  بدماء 
قمنا  وبالتالي  أعشاشها،  إلى  تؤوب  كأنها  صاخبة 
أعماقه  في  يشعر  منا  كل  فكان  أمتعتنا،  نحزم  كي 
المكان،  هذا  لمفارقة  نفسه  شغاف  في  تسري  بكآبة 
الذاوي  الغروب  فكان  بعض،  إلى  التحدث  نتجنب  كنا 

والصمت المطبق يغلفاننا.
عـزيـزتـي .. بينما أكتب إليك .. بينما أزف رسالتي 
بجناح  البقاع  تطوى  أن  وقبل  يديك،  في  ــوردة  ك
أنبيك  النور  قبالت  عن   .. توافيك  لكي  جياع،  أشواق 
تلك  مزق  هتاف  عن  البشائر،  أضــواء  خيوط  عن   ..

الحناجر، عن بطوالت الجزائر، سوف أنبيك.
مياه  وكانت  البحر،  عباب  تشق  سفينة  ثمة  كانت 
وكانت  األمل،  من  جناحان  كأنها  مقدمتها  عند  البحر 
ظهر  وعلى  البحر،  ذلــك  تجتاح  والــريــاح  األعاصير 
وكانت  ناصع،  أبيض  شــراع  ينتصب  كان  السفينة 
مياه  من  ببقع  الشراع  ذاك  بللت  قد  الثائرة  األمواج 
 ! كالدم   .. حمراء  بقعًا  كانت  ولكنها   .. الهائج  البحر 
فعل  من  عربدة  في  يصطفق  أخذ  الشراع  أن  غير 
ألدوات  ينتقم  كأنه  غضب،  في  ويزمجر  الرياح  تلك 

السفينة التي حطمتها تلك األمواج والرياح.
األعاصير  وتكافح  األنــواء  تصارع  السفينة  كانت 
بأن  ذاتها  أعماق  في  تؤمن  كانت  وعناء،  جبروت  في 
الصفراء  الرمال  تكسوه  شاطئًا   .. شاطئًا  بحر  لكل 
الرمال  تلك  وعلى  الذهب،  من  سبائك  كأنها  الالمعة 
لمغازلة  مستسلمة  الخضراء  الزيتون  أشجار  تمتد 
وارفة  أعشاش  انتشرت  أغصانها  وبين  الحياة،  نسيم 
مطمئنة تتردد عليها حمامات وديعة ناصعة البياض، 
بيد  الحائم،  كهذه  كان  لونه  أن  يعلم  الشراع  وكان 

أن األمواج قد لطخته ببقع حمراء !
الشاطئ،  ذلك  إلى  بالوصول  تحلم  السفينة  كانت 
وأخيرًا  ذلك،  سبيل  في  األهوال  وتكابد  تجالد  فهي 
السفينة فشقت طريقها  جانبي  األمواج على  تحطمت 
الشاطئ، وهناك صفق  في سالمة ويسر حتى وصلت 
ورقصت  وحب،  وداعة  في  البيضاء  بأجنحته  الحمام 

أغصان الزيتون في فرحة وبهجة.
الصعـب  من   .. الجزائر  تحررت  لقد   .. عـزيـزتـي 
 .. كهـذا  خـبر  تأثير  وكيفية  مدى  اإلنسان  يصف  أن 
الصمـود  كـلل  لقـد  مشـاعره،  يصف  أن  الصعـب  من 
السيئ  أثره  الخمسة(  )األحرار  العتقال  كان  بالنجـاح، 
في نفس كل مواطن في مدينتي .. في بالدي كلها، 
كنا  لقد  دامع،  وقع  وتعذيبها  )جميلة(  العتقال  كان 
وقلبنا  بروحنا   .. وأحاسيسنا  بمشاعرنا  الجزائر  نناصر 

.. بدمنا ودموعنا، وال عجب أن نبتهج اآلن بذلك.
تصلك  رسالتي  هي  وها  األخيرة،  رسالتك  استلمت 
باستقالل  فرحتي  وعــن  أصدقائي،  مع  رحلة  عن 
الجزائر .. وفرحة بالدي كلها، وتحية مطلقة كالشعاع 

إليك سطرها اليراع، على أوراق كأنها شراع!
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الدولة كمفردة 
عربية تاريخيًا ال تعبر 

عن مفهوم لنظام 
سياسي ثابت فكلمة 

دَوَل تعني توالي 
األدوار على الشيء

كانت الشمس 
ترسل أشعة صفراء 

برتقالية ثم تحولت 
إلى حمراء قانية وبني 

األغصان ينساب 
األصيل مشكال دوائر 

حمراء فوق الورود 
التي تقبل األعشاب 

بني الحني واآلخر

أمل من نافذة »الخال ميالد«

في  للدبيبة  جديدة  جوالت  عن  نسمع  فلم  المعتادة،  العناوين  وأختفت  األخبار  شريط  تغير  فجأة 
بين  القاهرة  بتفاصيل محادثات  نهتم  ولم  لدخولها،  باشاغا  أخرى من  نرَ محاوالت  ولم  طرابلس، 
المجلس  لرئيس  زيارة صامتة جديدة  التلفاز  لم نشاهد في  وأخيرًا  والدولة،  النواب  وفدي مجلسي 

الرئاسي.
اإلخبارية  والمواقع  الصفحات  جل  في  وانتشر  مختلف،  خبر  الماضيين  اليومين  تصدر  فقد 
والصحفية، وهو فوز األديب الليبي الشاب محمد النعاس بجائزة البوكر العربية عن رواية »خبر على 

طاولة الخال ميالد«، وهو خبر أسعدنا وأثلج صدورنا جميعًا.
فوز النعاس لم يكن فوزًا عاديًا لعمل أدبي مكتوب بإتقان، وحاز رضا وقبول لجنة التحكيم فقط، 
وأيضًا ليس نجاحًا لرواية ليبية كتبت بقلم شاب وبأسلوب الفت وبلغة أدبية حديثة ومميزة. وأيضًا 

ليس ألنها طرحت تساؤالت ثقافية وحقوقية حول حقوق المرأة ونظرة المجتمع الجندرية.
االهتمام  من  حقها  سنبخسها  ألننا  فقط،  الزاوية  هذه  من  الجائزة  لهذه  ننطر  أن  فاليمكن 
والتأثير الالزمين. علينا أن ننظر لها من عدة زوايا ونرصد آثار هذه الجائزة وانعكاساتها اإليجابية 

وما أرسلته من رسائل كلها أمل وتفاؤل.
فالرسالة األولى التي أرسلها النعاس لكل العالم أنه ربط اسم ليبيا باإلبداع واألدب والثقافة في 

كل المواقع اإلخبارية والصحفية.
ليبيا  هذه  وحروب،  أرض صراعات  وليست  الطيوب  بلد  ليبيا،  هذه  للعالم  النعاس  قال  فالبارحة 

موطن الجهاد والتاريخ وليست بلدًا يتنازع فيه الساسة ويتقاتل فيه الشباب.
»المتوسط«  ضفاف  على  لدولة  ينتمي  إنه  للعالم  وقال  مكان،  كل  في  الخبر  النعاس  أذاع  لقد 
اسمها »ليبيا«، لها إرث أدبي وتاريخ ثقافي، ويمتلك أبناؤها وبناتها مواهب مميزة ولديهم القدرة 

على كتابة الرواية والشعر بمهنية عالية، لكنكم لألسف ال تعرفونهم.
هذه الجائزة كأنها تذكر العالم بأن الشاب الليبي ليس ذلك الميليشياوي الشرس الذي يرتدي 
ليبي مبدع  ليبي مختلف، شباب  ولحية غير مهذبة، بل هناك شباب  مالبس مدنية بشعر منكوش 

ومتحمس ولديه الرغبة إلبراز مواهبه متى الحت له الفرصة المناسبة.
إن انعكاسات هذه الجائزة ليست في ساحة األدب والثقافة فقط، بل هي تتخطى ذلك لتنعكس 
ما  موهبة  يمتلك  أو شابة  وتجعل كل شاب  وغيرها،  والعلوم  والطب  كالهندسة  أخرى  مجاالت  في 
فقد  يشبهه،  فهو  شيء،  في  عنه  يتميز  ال  النعاس  أن  وسيرى  النجاح،  على  وقدرته  بحظه  سيؤمن 

درس في ليبيا وعاش فيها لكنه لم يلعن حظه، بل أطلق العنان لموهبته.
كما سلطت الجائزة أيضًا الضوء على األدب الليبي والرواية الليبية وجعلت الكثير من المهتمين 
عن  ويتساءلون  والروائي،  األدبي  موروثنا  على  لالطالع  يسعون  الجوار  دول  من  والثقافة  باألدب 

الكتاب والمبدعين الليبيين ويرغبون في معرفة البيئة الثقافية واألدبية التي أنتجت هذا المبدع.
من  إلكترونية  ورسائل  اتصاالت  أتلقى  وأنا  بالجائزة  النعاس  فوز  منذ  أنه  سرًا  أخفيكم  وال 
»الخال  رواية  على  االطالع  في  يرغبون  والكويت  ولبنان  والمغرب  وتونس  مصر  في  أصدقائي 
ميالد«، وعلى غيرها من الروايات، ويطلبون مني عناوين روايات ليبية مشهورة حتى يتمكنوا من 

اقتنائها وقراءتها والتعرف على األدب الليبي الذي يجهلونه.
وكنت سعيدًا جدًا وأنا أحدثهم عن »علكة« منصور بوشناف و»سجنيات« عمر الككلي و»زرايب« 

نجوى شتوان.
وانتشيت فخرًا بذكر إبداعات أحمد إبراهيم الفقيه في الثالثية، واستمتعت وأنا أصف لهم شوارع 

بنغازي وأهازيج النادي األهلي، كما رواها محمد األصفر في روايته »ركلة جزاء«.
بل إنني تجاوزت ذلك وحدثتهم عن مبدعين ليبيين يكتبون باللغة اإلنجليزية وأعمالهم تترجم 

لعدة لغات، فحدثتهم عن روايات هشام مطر وقصائد خالد مطاوع.
وذكرتهم  والتفاؤل،  األمل  باب  لهم  فتحت  فقد  كبيرة،  الجائزة  بهذه  الليبين  فرحة  كانت  لقد 
التحديات  تجاوز  من  وتمكنوا  بحظوظهم  وآمنوا  الموهبة  امتلكوا  متى  النجاح  على  قادرون  بأنهم 

التي تعيق انطالقتهم.
هو  هل  قبيل:  من  المملة  األسئلة  ونتجاوز  وجهويتنا،  انقساماتنا  نتجاهل  جعلنا  النعاس  فوز 

شرقاوي؟ أم غرباوي؟عربي؟ أم أما زيغي؟ إلى أي مدينة ينتمي وألي قبيلة ينتسب؟
ترابنا  على  وتمشى  شمسنا  ولفحته  أرضنا  على  وُلد  مثلنا،  ليبي  أنه  نعرف  أن  كافيًا  كان  بل 

األحمر.
شكرًا ألبننا محمد النعاس على رسم البسمة على وجوهنا الكئيبة، شكرًا محمد ألنك زرعت فينا 
الثقة من جديد، شكرًا ألنك جعلتنا نؤمن بأن ليبيا والدة لمبدعين آخرين في مختلف المجاالت؛ في 

األدب والعلوم والثقافة والمعرفة.
سأقولها لك بالعامية

»شكرًا واجد.. شكرًا هلبة.. شكرًا عرم«.

مروان الطشاني
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التضحية بحق الحياة ألجل حق دستوري

جرحًا  وأحدثت  العربية  للذات  العنف  بالغة  صدمة   1967 يونيو   5 هزيمة  مثلت 
العربية  األمة  آمال  عكس  تمامًا،  جاءت،  أنها  ذلك  كرامتها.  صميم  في  غائرًا 
الصيهوني  العدو  براثن  من  السليبة  فلسطين  واستعادة  والتحرير  التحرر  في 
واإلمبريالية  الغربي  االستعمار  قبل  من  مجازيًا(  ال  )حرفيًا  المُنصَّب  الغاصب 
أو  تتحقق  قد  آمال  بمجرد  متعلقًا  األمر  يكن  ولم  الفلسطيني.  الوطن  على 

القادم دون ريب. المؤزر  بالنصر  أمرًا متعلقًا  وإنما كان  تخيب، 
)كان  جيلي  لدى   )trauma )تروما  النفسي  بالمعنى  صدمة  الواقعة  مثلت  لقد 
صعيد  على  عنها  نتج  قبلي،  التي  واألجيال  سنة(  عشرة  أربــع  حينها  عمري 
األدب  أو  النكسة(«،  )أو  الهزيمة  بـ»أدب  عرف  ما  ومسرحًا،  وقصًا  شعرًا  األدب، 
المباشرة  اآلثــار  تكبدت  التي  الطوق  بلدان  في  أخص  وبشكل  الحزيراني، 

الواقعة. لهذه  والعيانية 
اجتماعًا  العربي  الواقع  تحلل  فكرية  ومشاريع  اجتهادات  ظهرت  آخر  جانب  ومن 
وإحياء  الستمداد  محاولة  في  واإلسالمي،  العربي  والتاريخ  وثقافة،  وسياسة 

المنشود. للمستقبل  العامة  المالمح  ورسم  النهوض  عوامل 
اللبنانية  اآلداب  مجلة  في  قرأتها  قصة  أتذكر  مازلت  األدبي،  الجانب  بخصوص 

فياض. الراحل سليمان  مؤلفها  لكن  عنوانها،  نسيت   ،1969 سنة 
وشؤونه  بطقوسه  ليقوم  صباحًا  ينهض  وحده،  يقيم  كهل  عن  القصة*  تتحدث 
كلما  بأنه  يفاجأ  ذلك  أثناء  العمل.  إلى  قبل خروجه  عادة  بها  يقوم  التي  اليومية 
عليه.  وليس  الشيء،  هذا  جوانب  أحد  إلى  يده  تقع  ما  شيء  لتناول  يده  مد 
وإنما »تجانبها«. عليها،  وتقبض  بها  األشياء كي تمسك  إلى  »قبضته« ال تصل 

الظاهرة  هذه  بأن  الطبيب  فيخبره  حالته،  له  ويشرح  عيون  طبيب  إلى  يذهب 
الذي  النوع  من  نظارة  يعطيه  ثم  اآلن.  حتى  لها  عالج  وال  مؤخرًا  تتفشى  صارت 
الشارع  ويدخل  الطبيب  عيادة  يغادر  وحين  وعكازًا.  البصر  مكفوفو  يرتديه 

أمثاله. كثيرين  ثمة  أن  يكتشف 
الخلل  عن  فعاًل،  وتعبر،  مستغلقة،  غير  رمزيتها  لكن  بالطبع،  رمزية،  القصة 
هنا  نتحدث  )ونحن  العربية  لألنظمة  السياسية  الرؤية  في  سائدًا  كان  الذي 
ترى  تكن  لم  األنظمة  فهذه  فيها.  ومتحكمًا  العربي(  القومي  التحرر  أنظمة  عن 
تحاول  فحين  لذا  آخر،  مكان  في  تتوهمها  وإنما  الصحيح،  مكانها  في  األشياء 
الشيء  وليس  المتوهم  الشيء  على  قبضتها  تقع  األشياء  هذه  على  »القبض« 

لحقيقي. ا
من  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  وربما  نعاني،  وشعوبًا،  ساسة  مازلنا،  أننا  أعتقد 

البصر هذه. خداع  معضلة 

وإنما  منه.  أقتبس  كي  القصة  نص  إلى  الوصول  من  أتمكن  لم  لألسف   *
شيئًا  وجد  إن  المطلع  القارئ  أستسمح  لذا  الذاكرة.  على  تامًا  اعتمادًا  اعتمدت 

لها. تلخيصي  الدقة في  من عدم 

ظلم  »لقد  قال:  العريبي،  عبدالرسول  الراحل  الروائي  الناقد  تناولها  التي  الفترة  خالل 
أو  بالدراسة  مبكرا  يتناوله  أو  حقه،  يعطه  لم  حين   - مصطفى  حسين  خليفة   - النقد 
وأعطى  أنتج  بما  مقابله  شيئا  ينتجوا  لم  ممن  سواه  حظى  حين  في  باالحتفاء،  يقابله 

والتهليل، وذلك لمحض عالقات عامة ال يجيدها خليفة..«. بالتكريم 
الراحل األستاذ عبدالرسول، وكثيرا ما تحدثنا عن هذا  واقتربت من  كنت قد تعرفت 
في  الليبي  الثقافي  للمشهد  والمتابعين  المهتمين  أحد من  على  يخفَ  لم  الذي  الحال، 
ثقافية  مناسبة  خالل  نبهني  الذي  وهو  حقيقيا،  متابعا  عبدالرسول  كان  الوقت.  ذلك 
روايتي  في  ذكرتها  حكاية  سرد  عن  خاللها  وعاتبني  خاللها،  ترافقنا  طرابلس  في 
والواقع  إليه،  اشتكى  الرجل  وأن  منها،  قريبا  يعد  علمية  قامة  الجمل« عن  »ليلة عرس 
شخصيا،  المأساة  تلك  صاحب  أعرف  ال  أنني  له  وأكدت  مصادفة،  مجرد  حدث  ما  أن 
أنه  له  وأكدت  للقارئ.  إقناعا  أكثر  لتكون  مسألة  وظفت  إنما  أقصده  ال  أنا  وبالتالي 
ولكن  بالذات،  أقصده هو  لم  وأنني  المالبسات  له  وأوضح  إليه سويا  نذهب  أن  ينبغي 
جيدا  متابعا  بالفعل  كان  عبدالرسول  الكريم  الراحل  أن  أقول  أن  أريد  يحدث.  لم  ذلك 
أنني عاتبته على  الفترة حريصا على أالَّ يقع فيها. وأذكر  المنزلقات في تلك  وحذرا من 
اتفق  هذا.  مشروعه  يضمها  لم  محترمة،  زالت  وما  كانت،  أدبية  شخصية  نسي  أنه 
وكان  بها  وأشاد  بذاتها،  قائما  عمال  تستحق  التي  الشخصية،  هذه  جدارة  عن  معي 
تستحق  أنها  يرى  وكان  الحقيقة،  جريدة  في  كتاباتها  بداية  منذ  ويحترمها  بها  معتزا 
أن تكون ضمن مشروعه، ولكنه كان حذرا جدا من أن يفسر اختيارها للمشروع بسبب 
آخرين  كاتبين  إلى  نبهني  بل  الوقت،  ذلك  في  الثقافة  مسؤولي  أحد  حينها  كان  أنه 

القيادية. بالفعل يريدهما ضمن مشروعه هذا لوال وظائفهما  كان 
مصطفى،  حسين  خليفة  والناقد  والروائي  القاص  عن  عرّفني  الفترة  تلك  في 
إحدى  أنها  شخصيا  أرى  التي  نجمة(  )ليالي  رواية  سوى  له  أقرأ  لم  ولألسف  ولكنني 
أيضا. المؤسسة على واقع مكان حوادثها، ويقول آخرون وشخصياتها  الليبية  الروايات 

»صخب  عنوانه   1975 سنة  صــدر  إنتاجه  أول  إن  عبدالرسول،  األستاذ  يقول 
»الفئران  مجموعة  ثم  اللحم«  على  »توقيعات  بمجموعة  وألحقها  الموتى«، 
حياته  عن  وكانت   1979 سنة  فكانت  الغربي«  الشارع  »حكايات  أما  تطيرأيضا«، 
 1981 سنة  أولها  صدر  فقد  رواياته  أما  فيه.  عاش  الذي  الشارع  هذا  من  ومتابعاته 
ثم   – أعمالهما  أول  الفقيه  إبراهيم  وأحمد  الكوني  إبراهيم  الروائيان  ينشر  أن  قبل   -
تالحقت رواياته، »خريطة األحالم السعيدة« ثم »عين الشمس« وآخرها رواية » ليالي 

نجمة«.
في  تراه  قد  إنك  عنه  قال  عندما  كعادته،  العريبي،  عبدالرسول  األستاذ  وصدق 
الفخمة،  الفنادق  وأروقــة  مهرجاناتها  أضواء  عن  بعيدا  ولكن  الثقافية  المناسبات 
أخبرني  مثلما  تماما  ــي  األدب النقد  مجال  في  وهــو  الفاخرة.  مطاعهما  ومــوائــد 
ولكنه  عنهم  كتب  ممن  فعل  ردود  واجهته  ما  وكثيرا  نقده،  تفاصيل  في  عبدالرسول 
نيتي  في  »ليس  يقول:  نقد  من  يكتبه  وعما  سبيله.  في  ويمضي  رأيه  يقول  يبالي  ال 
تقرع  ولم  الشمس،  تحت  نقيا  هواء  تتنفس  لم  وقصة  تكتب،  لم  كلمة  عن  أدافع  أن 
إقحامه  أنتقد  أن  أيضا  أنا  لي  ويحق  اإلعياء..«  درجة  أعباؤها  تحتمل  لم  أو  األجراس، 
عنوانا  هيمنجواي  استخدمه  مصطلح  األجراس  فقرع  موضعها،  غير  في  األجراس،  لقرع 
الجبلية، إذ تقرع األجراس إعالنا عن رحيل أحد  القرى  لروايته ويقصد مثلما يحدث في 
الروائي  أديبنا  أن  حين  في  األجراس«  تقرع  »لمن  روايته:  عنوان  جاء  ولهذا  رجالها، 
لإلعالن  وليس  الحياة  إلى  للتنبيه  األجراس  قرع  هنا  استخدم  مصطفى  حسين  خليفة 

الموت. عن 
المتابعين،  على  يخفى  ال  ولذلك  األمام  إلى  يمضي  ولكنه  نقدا  أيضا  هو  ويواجه 
هي  حيث  من  واعية  »مسارات  ألعماله:  إن  العريبي  عبدالرسول  األستاذ  يقول  مثلما 
الثالثة  المستويات  على  فالنمو  ومتوهجة..«  مطردة،  ديمومة  ذات  متكاملة،  تجربة 
العريبي  عبدالرسول  الناقد  ويشبهه  نضجه.  في  متساو  واإلبداعية  واللغوية  الفنية 
ومدينته  مدينة،  أدب  أنه  مبرزا  القاهرة،  في  محفوظ  ونجيب  لندن،  في  ديكنز  بتشارلز 

هي طرابلس.
تقديري  في  ألنه  الحلقة  هذه  مصطفى  حسين  خليفة  الراحل  ألديبنا  خصصت  لقد 
إلى  تحتاج  نضجها  ومراحل  متنوع  وإنتاجه  كبيرة،  فتجربته  متأنية  قراءة  إلى  يحتاج 

والتدقيق. البحث  المزيد من 

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الذين  الرواد  من  المسرحي،  والمخرج  الممثل  الدين  شرف  محمد 
أبدعوا في مجالهم، في أصعب وأحلك حال، ذات مرة في حوار معه، 
ذكر لي أنه كان يتابع ندوة الفكر الثوري – عقد عقب انقالب سبتمبر 
1969م مباشرة من قبل قائد االنقالب وزمالئه-، حين سمع رئيس 
الحضور  جمهور  في  يصرخ  الثورة!،  قيادة  مجلس  ورئيس  الندوة 
القاعة »انضبطوا شنو  الكشاف، حين حدث هرج ومرج في  بمسرح 
إلى  مهروال  ذهبت  عجل  على  قال  مسرح«.  في  أنفسكم  تحسابوا 
مسرح الكشاف، كنت غضبا مغتاضا وفاقد الميزان، لما وصلت هناك 
أم  دون  الثقافة  وجدت  لكن  البالد،  مثقفي  وجدت  الثقافة،  أجد  لم 
وال أب، في مسرح الكشاف، في ندوة الفكر الثوري. عدت إلى بيتي 
كاإلنسان المقهور، المغلوب على أمره، منذئذ وحتى هذه اللحظة. 
الماضى، ولم أنسَ ما خبرني  القرن  أول سبعينيات  اللقاء في  كان 
الفنان محمد شرف الدين عليه الرحمة، ألنني عشت مفاعيله خالل 

ما مضى من العمر.
الصيانة،  حجة  تحت  سنوات،  منذ  مغلقة  الوطنية  الكتب  دار 
مهملة وتتحول إلى خرابة، وهي مركز رئيس لكل بالد، حيث يودع 
فيها كل ما تنتج البالد في العلوم والفنون واآلداب، ومن هناك تمنح 
تمنح  وطبعا  علمي،  كشف  أو  موسيقية،  مقطوعة  أو  اختراع  براءة 
الكتب رقم اإليداع .... لكن هذه الدار، دون أم وبالتالي ال أب لها. 
هذا نموذج من نماذج مماثلة، تكاد تطال كل ما له عالقة بالثقافة. 
الحياة  هي  وأخيرا  أوال  الثقافة  أب؟،  وال  أم  دون  التي  الثقافة  ما 
سلوك  من  البشري،  االجتماع  ينتجه  ما  محمول  وهي  االجتماعية، 
أم  مدونة  كانت  سواء  وتصورات،  ومعارف  للمعيش،  وطرق  ،وسبل 
وكما  تراثها،  على  نجد كل جماعة بشرية، حريصة  ولهذا  شفهية. 
تحافظ عليه، تنقله إلى األجيال كي تستمر الحياة، ومن هذا الثقافة 
ضرورة وليست ترفا. وإني أكتب هذه البديهيات، ألن المجتمعات في 
المحن، أول ما تفقد توازنها واستقرارها، فتتشتت ويتشتت ذهنها، 

البديهيات.  تدركه  تعد  ال  ما  وأول  ريحها،  وتذهب  عقلها  فيغيب 
وما أيقظ بديهتي وأخرجني من االعتياد: فوز رواية محمد النعاس 
»خبزعلى طاولة الخال ميالد«، بالجائزة األولى للبوكر2022م. هذا 
ندر  إبداعي،  عمل  تجاه  مسبوق،  وغير  مضطردا  ترحيبا  لقي  الفوز 
وأثار  بالد.  أي  وفي  بل  ليبيا  في  ليس  الحجم،  بهذا  مثله  يلقي  أن 
الرأي  شعار  تحت  جاء  بسهولة،  اعتباره  يمكن  ما  الجدل،  من  شيئا 
األمور.  طبائع  من  فذا  مع،  أو  ضد  أحدهم  غالى  وإن  اآلخر،  والرأي 
جانب  يبرز  أن هذا  وأعتقد  احتفائية،  الصارخة  القوية  الصبغة  لكن 
كما  الرواية  جمهور  ظهر  حتى  بالفوز،  للفرح  اجتماعي  سيكلوجي 
جمهور كرة، والمفارقة أن ذا يحصل حيث الثقافة دون أم وبالتالي 

ال أب.
وكأن حال الليبيين في هذه اللحظة، أن اإلنجاز الحقيقي أن تنجح 
ذلك،  فعل  قد  النعاس(  )محمد  الروائي  وأن  وعملك،  مهمتك  في 
وباشاغا،  والسراج،  أدبيبة،  )على  والرهان  التأجيل  مسألة  واخترق 
والثني(، ونبه أن حياة الفرد بل حتى الجماعة ليست مسألة حكومية، 
حيث اعتاد الليبيون على القطاع العام والجمعيات االستهالكية. وما 
حدث من جهة أخرى، كما عبر عنه البعض، فرحة في زمن االحباطات 
ومثابرة،  جهد  نتاج  فإنه  كذلك،  كان  وأن  حتى  لكن  واالخفاقات، 

العتبار أنه باإلمكان أبدع مما كان.
وفي هذا الخصوص، هناك أفكار بحاجة إلى مبادرات عملية، ومن 
يكون رأس مبادرة ما، هو من يجب أن يعمل من أجل تحققها، فلم 
تذهب فكرة هباء ورائها إرادة وعمل مثابر. ومن هذه المبادرات، ما 
الشخصي،  التواصل  أو من خالل  جاء على حائط في »الفيسبوك«، 
ومنها: ما كتب على حائطه في »الفيسبوك«، األستاذ محمد الشكري 

المثقف المعروف، المختص في الشأن المالي واالقتصادي:
• نداء لمشروع إنشاء دار للثقافة بطرابلس

خواصر  به  تتزين  الذي  الرئيسي  المعلم  الثقافة،  دور  »تعتبر 

دور  من  للثقافة  لما  المتمدنة،  الشعوب  به  وتتباهى  العواصم، 
أساسي، في تشكيل الوعي المجتمعي المستنير، الذي تستطيع به 
التعامل مع واقعها واستشراف مستقبلها، بحكمة ومسؤولية واقتدار. 
وتبدو اليوم الحاجة ملحة لتبني مشروع دار للثقافة بطرابلس، وفي 
أهم مواقع المدينة وأجملها، وذلك باختيار موقع الكلية العسكرية 

للبنات، إلنشاء هذا المعلم الحضاري، الذي سيزيدها بهاء وجماال.
سيكون هذا المعلم -بإذن اهلل - براحا يضم المثقفين، والكتاب 
واألدباء والشعراء والفنانين، وسيحوي قاعات للمسرح، المحاضرات، 
اإلنساني،  الفكر  بتراث  تزخر  ومكتبة  ومتاحف،  للفنانين  معارض 

ومساحات لألنشطة الترفيهية المرتبطة بها.
إننا ندعو كافة المهتمين بهذا الشأن، لتبني هذه الفكرة وتكثيف 
فريق  تشكيل  علينا  وكبداية  الحلم،  اإلنجاز/  هذا  لتحقيق  الجهود 
عمل، تكون مهمته االتصال بالمسؤولين ورجال األعمال، وكل من 
الفنية والمالية والتنظيمية، وتحديد اآلليات المطلوبة،  القدرات  له 

لتجسيد هذه الفكرة الحضارية«.
ومثال فيما يخص مقر لمشروع دار للثقافة ببنغازي، اقترح صومعة 
القمح المعروفة بـ»السيدس«، والصومعة مبنى عمره طويل، لكن 
مدينة  عند  تقع  حيث  مثالي،  وموقعه  الساعة،  حتى  وقوى  صلب 

بنغازي الرياضية، بأهم شارع في المدينة: شارع االستقالل.
ومحرر  المعروف،  المثقف  زادة  مجدي  األستاذ  لي  كتب  كذلك 
مسابقة  عن  اإلعالن  أجل  من  مبادرة  يطرح  أنه  فحواه  ما  العقود، 
الخصوص.  في  مقترحات  مني  وطلب  القصيرة،  للقصة  ثقافية، 
في  المقترحات  بعض  له  كتبت  وقد  باهتمامي،  المبادرة  وحظيت 
الخصوص، لكن أهم ما كتبت له أن يكون بصفته صاحب المبادرة، 

العامل الرئيس ألجل أن ترى النور.
ليبيا، وأب هو جمع من  أم هي  للثقافة  وبمبادرات كهذه يكون 

أبنائها

قتل  حيث  تكساس،  واليــة  في  أخيرا  وقعت  التي  الحادثة 
ابتدائية  مدرسة  في  ومعلمتين  طفال   19 مراهق  صبي 
األمة  هذه  تجاه  األسئلة  من  الكثير  تثير  )يوفالدي(،  ببلدة 
ترسل  ألن  والمستعدة  مقدسة،  مواطنيها  حياة  تعتبر  التي 
أميركي،  مواطن  حياة  تنقذ  كي  الدنيا،  آخر  إلى  أساطيلها 
رهينة  عن  تفرج  كي  نفسه  الشيطان  مع  تتفاوض  وألن 

أميركية.
مواطنيها  لحياة  األمــة  هذه  احترام  في  يشكك  أحد  ال 
تتصارع  أخرى  مقدسات  للرأسمالية  لكن  مقدسة،  واعتبارها 
وهي  أجلها،  من  التنازالت  وتقدم  المبدئي  المقدس  هذا  مع 
عليها  وتشرف  شيء،  كل  على  المفضل  الربح  بمبدأ  مرتبطة 
لوبيات قوية تؤمن أنه ال بد ألهدافها من تضحيات وضحايا 

كما ألي حرب تقوم من أجل أهداف اقتصادية.
تكررت، في أميركا، حوادث حمل السالح وإطالق الرصاص 
أو  المسارح  أو  المدارس  في  بشرية مسالمة،  على مجموعات 
حمل  حق  بشأن  الجدل  يثار  مرة  وكل  المعابد،  أو  المقاهي 
حقا دستوريا  بكونه  الجدل  هذا  ويينتهي  أميركا،  في  السالح 
هو  ربما  البعض،  عليه  يعترض  الذي  تقنينه؛  وأن  وأصيال، 
منعها.  وليس  المجازر  هذه  من  للتقليل  الوحيد  المخرج 
من  قداسة  أكثر  يبدو  الذي  الدستوري  الحق  هذا  وعجيب 
وهو  رعب،  من  وأهاليهم  له  يتعرضون  ومما  األطفال  حياة 
كان  فترة  إبان  الدستور  في  وضِعت  قديمة  مادة  إلى  يررجع 
جزء من  السالح  وحمل  الجديد  العالم  هذا  ثقافة  فيها  العنف 
والعصابات  البقر  رعاة  أفالم  لها  وثقت  وإكسسواره،  زينته 
بحزام  يتزنر  أن  أميركي  كل  على  كان  حيث  الطرق،  وقطاع 
في  يستمر  الرصاص كي  من  ومشطا  أكثر  أو  يحمل مسدسا 
قد  حصانا  يمتطي  الذي  الشريف  نجدة  كانت  وحين  الحياة، 
المخططين  وكل  الجريمة،  مكان  إلى  للوصول  أياما  تستغرق 
المادة  لهذه  ضرورة  ال  أنه  يعرفون  المتحدة  الواليات  في 
 50 عــن  يقل  ال  مــا  مقتل  فــي  تتسبب  التي  الدستورية 
حمل  لو  أن  ويعرفون  مختلفة،  بطرق  سنويا  مواطن  ألف 
أوربية  وغير  أوربية  دول  في  كما  الجميع،  على  منع  السالح 
المواطن  تعرض  خطر  فإن  المدنيين،  قبل  من  حمله  تمنع 
على  تصر  أنت  بمعنى  ينعدم،  أو  ناري سيقل  بسالح  للهجوم 
بسالج  للهجوم  معرض  ألنه  للسالح  المواطن  تملك  حق 
أن  بإمكانه  السالح  تجار  من  أحد  وال  تملكه.  حق  منحت  آخر 
وما  السالح،  من  وغايته  الزبون  وأعماق  نفس  على  يطلع 
ال  ورشاشات  آلية  أسلحة  تملك  حق  تفاقما  المشكلة  يزيد 

قتل  على  وقادرة  الحروب  جبهات  في  إال  تستخدم  أن  يمكن 
المراهق يحمل  ولو كان هذا  زمن،  أقل  أكثر عدد ممكن في 
قتل  لما  نفسه  عن  للدفاع  كافية  طلقات  بخمس  مسدسا 

مثل هذا العدد من األطفال والمدرسين.
على  ممنوع  أميركا  في  الكحول  بيع  أن  أيضا  المفارق  من 
أقل  السالح محظور على من  21 سنة، وبيع  أقل من  من هو 
اللوبيات  قوة  لمدى  القوانين  هذه  وتخضع  سنة،   18 من 
إلى  القانونية  السن  رفع  السالح  للوبي  فبالنسبة  الضاغطة، 
سنويا،  الماليين  بمئات  تقدر  بخسائر  محسوب  أكثر  أو   21
بالسالح،  األوقات شغفا  أكثر  المراهقة  أن سن  يعرفون  وهم 
التي  العنيفة  اإللكترونية  لأللعاب  يروجون  من  أيضا  وهم 
واالفتراضي  الواقعي  بين  يفرق  ال  طفل  خاللها  من  يقوم 
طريقه،  في  بشر  من  يصادفه  ما  كل  وقتل  رشاش  بحمل 
أللعاب  محاكاة  كأنها  المدارس  على  الهجمات  هذه  وتبدو 
يؤكد  األخيرين  العقدين  في  الجرائم  نسب  وزيادة  الفيديو، 
ومروج  األطفال،  بين  األلعاب  هذه  نشر  من  الجدوى  هذه 
وتصبح  تلقائيا،  ضميره  يذوي  المخدرات  مروج  مثل  األسلحة 
أن  دون  والربح،  الكسب  هي  الحياة  في  له  األساسية  القيمة 
رسمي  تيار  السالح  لوبي  أن  غير  تجارته.  ضحايا  في  يفكر 
توجيه  في  كبير  دور  لها  زلزبيات«  »جمعيات  في  منظم 
أن  دون  رسمي  غير  المخدرات  ولوبي  والتشريعات،  السياسة 
الشرطة  فساد  وفي  السياسيين  في  التأثير  في  حظه  يفقد 
السينما  قصصه  تطرح  ما  غالبا  الــذي  القضائي  والجهاز 

األميركية.
الشأن  هذا  في  العالم  عن  مختلفة  أميركا  يجعل  الذي  ما 
وحرية  بالديمقراطية  يتعلق  االختالف  كان  وإذا  خصوصا؟ 
معدالت  سنويا  تحقق  التي  الــدول  فإن  الشخصية،  الفرد 
مرتفعة في هذه القيم تمنع بيع السالح ما عدا بنادق الصيد 
بدساتير  تتمتع  وكلها  وغيرها،  وآسيا  أوروبا  في  المرخصة، 
محترمة، لكن بالنسبة لها حق الحياة اإلنسانية أهم من كل 
المطروحة  السالح  تملك  تقنين  فكرة  وحتى  األخرى،  الحقوق 
حاليا لن تغير من واقع األمر شيئا، وأن تزيد العمر المستحق 
سجله  أو  النفسية  المالك  سالمة  من  تتأكد  أو  للترخيص، 
أكثر  فيه  بيت  كل  طالما  شيئا  الخطر  من  يغير  لن  الجنائي، 
يسرق  أن  المختل  أو  المراهق  وبإمكان  سالح،  قطعة  من 
لألسف  لكن  نفسها.  الجرائم  ويرتكب  أمه  أو  والده  سالح 
الزبائن،  تجد  ال  عندما  ستفلس  كبرى  تجارة  السالح  مصانع 
يشربها.  من  تجد  ال  عندما  الكوكاكوال  مصانع  تفلس  مثلما 

مئات  ترعب  أصبحت  السالح  تجارة  ألن  كبير  الفارق  أن  غير 
في  يشكون  أصبحوا  الذين  المتحدة  الواليات  في  الماليين 
الماليين  وهؤالء  جيبه،  في  ويده  بجانبهم  يمر  مراهق  كل 
هو  االرتباك  وهذا  األمر،  هذا  حيال  كبيرا  ارتباكا  يعيشون 
على  للضغط  حاشدة  مظاهرات  في  يخرجون  ال  يجعلهم  ما 
تعديلها  أو  الدستورية  المادة  هذه  إلغاء  أجل  من  اللوبيات 
تملك  لهم  يحق  ال  أطفال  الضحايا  النهاية  وفي  األقل.  على 
يتسكعوا  أن  بهم  يليق  ال  ومعلمين  الدفاعي،  السالح 
فصول  بين  خاصراتهم  على  تتدلى  بمسدسات  البقر  كرعاة 
كل  مدخل  في  تضع  أن  المنطقي  من  وليس  الــمــدارس، 

مدرسة وروضة مركز شرطة.
سياسي  جدل  إلى  أميركا  في  تتحول  هذه  مثل  مجرزة  كل 
والديمقراطي،  الجمهوري  النافذين،  الحزبين  بين  وصراع 
واألول  السالح  بيع  تقنين  على  المصر  هو  الثاني  باعتبار 
إلى  وصلت  كلما  ويعرقلها  أساساها  من  الفكرة  يرفض 
ثم  الجدل من جديد  كارثة تشعل هذا  الشيوخ، وكل  مجلس 
الفتة  وتظل  أخرى،  مجزرة  تكرار  انتظار  في  ويهدأ  ينطفئ 
لتقليل  محاولة  أي  وجه  في  بقوة  مرفوعة  الدستوري(  )الحق 
األطفال وأسرهم  يعيشه  الذي  الرعب  السالح وتخفيف  جرائم 
يميل  أين  أعــرف  وال  المتحدة،  الواليات  مــدارس  كل  في 
والحق  كفة  في  األطفال  ماليين  رعب  نضع  حين  الميزان 
سوى  منه  يستفيد  ال  الحق  وهذا  أخرى،  كفة  في  الدستوري 
ضحايا  يحم  لم  حدثت  التي  المجازر  كل  وفي  السالح،  تجار 
كل  وفي  دمويين،  أشرار  أيدي  في  يكون  حين  السالح  هذا 
واحدة  رصاصة  تطلق  لم  أميركا،  في  حصلت  التي  المجازر 
المفترض  من  الذين  الضحايا  قبل  من  المهاجم  وجه  في 
كان  ودائما  أنفسهم،  عن  يدافعوا  كي  السالح  يملكوا  أن 
األمنية  األجهزة  أو  الشرطة  بسالح  إال  يصاب  ال  المهاجم 
التي غالبا ما تصل متأخرة اعتمادا على أن كل مواطن لديه 

سالح يحمي به نفسه.
المراهقين  ظاهرة   ، الظاهرة  هذه  إن  تقول  التقارير  كل 
فقط  بها  تختص  ــدارس،  م أو  تجمعات  يهاجمون  الذين 
مرتبطة  فهي  أخرى  دول  في  حصلت  وإن  المتحدة،  الواليات 
في  كما  المجتمع  ــل  داخ مــن  وليس  الدخيل  ــاإلرهــاب  ب
كل  ففي  أخرى،  مفارقة  إلى  اإلرهاب  مفردة  وتحيلنا  أميركا. 
طفال   19 فيها  قتل  التي  الحادثة  بشأن  األميركية  البيانات 
الرئيس،  خطاب  وفي  الصحفية،  المؤتمرات  وفي  ومعلمتان، 
الجدل  ينقل  منحى  وهو  إطالقا،  ــاب  اإلره مفردة  ترد  لم 
كان  فإْن  به،  المقصود  وما  اإلرهاب  مفهوم  إلى  أخرى  مرة 
تعصبي،  أيديولوجي  النظري،  منطلقه  من  يأتي  المفهوم 
والقتل  اآلمنين  وترويع  إرهــاب  وهي  واحــدة  النتيجة  فإن 
قاتل جماعي  انتحارية، فكل  نزعة  يخلو من  الذي ال  الجماعي 
لكن  بيته،  إلى  يعود  ولن  جريمته  بعد  سيُقتل  أنه  يعرف 
من  قصوى  درجة  إلى  العبثي  مستواه  اإلرهاب وصل  مفهوم 
الجماعات  بدعم  والسويد  فنلندا  تتهم  تركيا  تجعل  الهزل، 

اإلرهابية!!.
الدرس  أثناء  فصولهم  في  األطفال  قتل  نُسِم  لم  إذا 
مجرد  القاتل  أن  أفترضنا  لو  وحتى  اإلرهاب؟  هو  فما  إرهابا، 
عليه  يُطلق  أن  يصح  وال  يتبعه،  تنظيمي  انتماء  وال  مراهق 
الذي  السالح  لوبي  فإن  المنفرد«،  »الذئب  توصيف  حتى 
إرهابي  يده  في  فتاكا  سالحا  والقانون  الدستور  وفق  وضع 
بهذا  المرتبطة  اإللكترونية  والشركات  الكلمة،  معنى  بكل 
اللوبي، وتُسوق األلعاب التي تدرب األطفال على القتل دون 
وال  الكلمة،  معنى  بكل  إرهابية  االفتراضي،  العالم  في  وجل 
وبموظفين  فارهة  مقرات  في  تعمل  كونها  جميعا  يعفيها 
منتجاتها  طالما  إرهابية  كونها  تهمة  من  وأنيقين  حليقين 
المجتمع، وسبق  لفئة واسعة من  تسبب مجازر جماعية ورعبا 
األطفال  لدى  تفتك  التي  الخطرة  األلعاب  هذه  عن  كتبت  أن 

بآليات الكبح األخالقية تجاه فكرة قتل البشر بدم بارد.
مسافة  على  هيوستن،  في  المجزرة،  من  أيام  ثالثة  بعد 
عقد  المنكوبة،  االبتدائية  يوفالدي  مدرسة  من  برا  ساعة 
في  السنوية،  جمعيته  النفوذ  واسع  األميركي  األسلحة  لوبي 
عدم  على  الجمهوري  خطابه  في  شدد  الذي  ترامب  حضور 
وتتكدس  الــدم  يسيل  وحيث  السالح،  تقنين  في  التفكير 
لألمهات  عــزاء  وال  عليها،  ليتغذى  الذباب  يهجم  الجثث 
الراكضات في ذعر صوب المدارس، وغير الواثقات من عودة 

أطفالهن من المدارس للبيوت.

خليفة حسني مصطفى: 
أحد »هؤالء«
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

نالوت.. حملة 
تنظيف الطريق 

الجبلي )الشليوني(
بدء  األحد،  نالوت  بلدية  أعلنت 
الجبلي  الطريق  تنظيف  حملة 

)الشليوني(.
منشور  في  البلدية  وناشدت 
الرسمية  صفحتها  على  مصور 
االجتماعي  التواصل  بموقع 
أخذ  المواطنين  فيسبوك، 
الحيطة والحذر وتجنب السرعة.

من جهة أخرى، نشرت بلدية 
نــالــوت خــبــرًا عــن زيـــارة فريق 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
UNDP إلى دار عرض المجاهد 
ألخد  وذلــك  عسكر  بن  خليفة 
الالزمة  والكميات  القياسات 
الفترة  في  العرض  دار  لصيانة 

المقبلة.

إجراءات لحماية خطوط النهر الصناعي
بعد اجتماع ضم مسؤولين عسكريين وأمنيين في بنغازي

مشروع  وإدارة  تنفيذ  لجهاز  الرئيسي  المقر  شهد 
اللجنة  رئيس  اجتماع  الثالثاء،  الصناعي  النهر 
النهر  مــشــروع  وإدارة  تنفيذ  بجهاز  ــة  اإلداريـ
المجلس  ورئيس  بوبطينة،  عبدالناصر  الصناعي 
بوجواري. عمران  الصقر  بنغازي  لبلدية  التسييري 

شارك في االجتماع كل من مدير اإلدارة العامة 
أمن  ومدير  هويدي،  صالح  اللواء  الجنائي  للبحث 
منطقة  وآمر  الوحيشي،  رمضان  العميد  بنغازي 
ومعاون  المنصوري،  فوزي  اللواء  العسكرية  سبها 
الصناعي  النهر  مشروع  وحماية  تأمين  كتيبة  آمر 
البلدي  الحرس  جهاز  ورئيس  الجبو،  عادل  العقيد 
عن  ومندوبون  العقوري،  فرج  العقيد  بنغازي  في 
العربية  المسلحة  بالقوات  زياد  بن  طارق  كتيبة 
التسييري  المجلس  رئيس  مكتب  ومدير  الليبية، 
والــطــوارئ  العمليات  غرفة  ورئــيــس  للبلدية 
النهر  جــهــاز  مهندسي  مــن  وعـــدد  بالبلدية 

الصناعي.
على  بنغازي  بلدية  بثته  مصور  منشور  وحسب 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها 
له  تتعرض  ما  االجتماع  ناقش  فقد  فيسبوك، 

األولى  المرحلة  خاصة  الصناعي  النهر  منظومات 
من اعتداءات وانتهاكات، ما أثر بشكل سلبي على 

بنغازي. لمدينة  المائي  اإلمداد 
النهر  بجهاز  الفنية  الشؤون  إدارة  مدير  وقدم 
وأنواع  حجم  فيه  موضحًا  مرئيًا  عرضًا  الصناعي 
االعتداءات التي يتعرض لها مسار النهر الصناعي 
والمشاكل  والمصاعب  بنغازي  لمدينة  المغذي 
لتأدية  والتشغيل  الصيانة  فرق  تواجهها  التي 

الصحيح. بالشكل  مهامها 
العاجلة  اإلجــراءات  اتخاذ  على  االتفاق  وجرى 
وحماية  الصناعي  النهر  مسارات  حماية  حيال 
وأكد  بنغازي.  لمدينة  للمياه  األول  المصدر 
المشاركون على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق 
استمرار  لضمان  العالقة  ذات  الجهات  بين  فيما 
العوائق  كافة  وإزالــة  للمدينة،  المياه  تدفق 
الشرعية  غير  والوصالت  العشوائية  والمباني 
وتطبيق القانون واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
المياه  بأمن  المساس  نفسه  له  تُسول  من  كل 

على اعتبار أن األمن المائي أمن قومي.
تشكيل  ضرورة  على  األمنية  الجهات  واتفقت 
ما  بالتنسيق  عمل  خطة  ووضع  رادعة  أمنية  قوة 
الصناعي  النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  بين 

المعنية. والجهات  بنغازي  وبلدية 

مسالتة.. انطالق تمهيد طريق بويوسف.. واستالم مكبني
قالت بلدية مسالتة في منشور مقتضب مصور على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، 
تعبيد  لمشروع  األسفلت  فرش  مرحلة  في  البدء  وتوفيقه  اهلل  بحمد  »تم  إنه  السبت، 

ببلدية مسالتة«. العمامرة  وطريق  الحضيرات  بين طريق  الرابط  بويوسف  طريق 
نوع  من  مرحليين  مكبين  الماضي  الخميس  مسالتة  بلدية  تسلمت  ثانية،  جهة  من 
لألمم  اإلنمائي  البرنامج  من  ومقدمة  المحلي  الحكم  وزارة  من  بدعم  وشاحنة  ضاغطة 
محالت  غالبية  أن  منشور  في  البلدية  وأوضحت  األوروبي.  واالتحاد   UNDP المتحدة 
البلدية كانت تعاني من انتشار كبير للقمامة والنفايات نظرًا لعدم وجود مكب مرحلي 
هشام  البلدية  عميد  من  كل  اآلالت  استالم  وشهد  البلدية.  حدود  داخل  نهائي  أو 
اإلدارات  مدراء  إلى  باإلضافة  أبوتركية  صابر  النظافة  خدمات  إدارة  ومدير  سويدان، 
المجلس  وقعها  اتفاقية  ضمن  وذلك  بالمدينة،  البلدي  الحرس  وجهاز  والمكاتب 

اإلنمائي. المتحدة  األمم  وبرنامج  مسالتة  البلدي 

للحجاج ودعوة  اإلسكان..  لعقود  متابعة  الغريفة.. 
اإلسكان  جهاز  مع  المبرمة  العقود  متابعة  بشأن 
المياه  شبكات  بتنفيذ  الخاصة  الحياة،  وادي  والمرافق 
التقى  ابريك،  بمحلة  بدأت  والتي  البلدية،  بمحالت 
حسن،  محمد  عبدالجليل  المهندس  الجهاز  رئيس 
لجنة  ورئيس  الغريفة  بلدية  مجلس  عضو  مع  األحد 
مفتاح،  محمد  والمرافق  واإلسكان  التحتية  البنية 
المهندس  الغريفة  ببلدية  الشورى  مجلس  وعضو 

صالح. عامر 
الرسمية  على صفحتها  الغريفة  لبلدية  منشور  ووفق 
وبحث  الجهاز  بمقر  جرى  اللقاء  فإن  فيسبوك،  بموقع 
غير  بالمناطق  المخططات  العتماد  آلية  وضع  أيضًا 

اإلسكان. وجهاز  البلدية  بين  بالتعاون  المعتمدة 
للحجاج  الغريفة  بلدية  بارك مجلس  أخرى،  من جهة 
في  باإلسراع  وطالبهم  العام،  لهذا  بالقرعة  الفائزين 
المنطقة  فرع  إلى  بهم  الخاصة  المستندات  تقديم 
والكائن  والعمرة  الحج  لشؤون  العامة  للهيئة  الجنوبية 
الثانوية،  حي  مستوصف  من  بالقرب  سبها  مدينة  في 

االجتماعي. االقتصادي  اإلنماء  صندوق  مقر  بجوار 
المستندات  أن  لها  بيان  في  البلدية  وأوضحت 
السفر  جواز  من:  كاًل  تشمل  الحجاج  من  المطلوبة 
بيضاء  خلفية  صور  وأربع  بالجواز،  خاص  شفاف  وغالف 

الوطني. بالرقم  ميالد  وشهادة  بارز(  )الوجه 

طبرق.. إعدام 1980 صندوق حلوى بها مواد مسرطنة
طبرق -الوسط: فراس بن علي

أعدمت الغرفة األمنية المشتركة طبرق نحو 1980 صندوق »حلوى مشكلة لألطفال«، الحتوائها على مواد مسرطنة وخطرة على صحة اإلنسان. وجرى إحراق تلك الكمية، األحد، قرب بوابة وادي السهل من قبل 
وحدة الدعم والدوريات بالحرس البلدي التابعة للغرفة. وقال عضو الغرفة، نقيب أيمن محمد فضيل، في تصريح إلى »الوسط«، إن شحنة الحلوى هُرِّبت من مصر، ودخلت إلى البالد دون أي أوراق على شاحنة كبيرة. 

وحضر عمليات اإلعدام وكيل النيابة العامة بطبرق، وعضو الغرفة األمنية نقيب أيمن محمد، وآمر مكتب جهاز األمن الداخلي عقيد عبدالسالم الغرياني وأعضاء األجهزة األمنية المكلفين على بوابة وادي السهل.

المركز  طرابلس  بلدية  أعلنت  مصور،  منشور  في 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها  على 
فيسبوك، الثالثاء، أنها شرعت في رصف وكشط الطرق، 

وبدأت بشارع الفيحاء بمحلة وسعاية البديري.
إن  آخر،  بلدية طرابلس في منشور مصور  قالت  أيضًا 
المشاة،  أنفاق وممرات  قريبًا تطوير  البلدية ستشهد 
»المشاركة  وأضافت  الشط،  طريق  كورنيش  وكذلك 
كل  من  بالمسؤولية  باإلحساس  تأتي  المجتمعية 
التي  الحيوية  المرافق  على  والمحافظة  المواطنين 

تخدم الجميع«.

أجدابيا.. وصول 1470 أسطوانة غازطرابلس املركز.. بدء رصف طرق وتطوير أنفاق املشاة
أجدابيا–الوسط: صالح ناصف

أجدابيا،  بمدينة  المرخصة  المستودعات  استقبلت 
االثنين، شحنة من غاز الطهي تقدر بنحو 1470 أسطوانة، 
على متن ثالث شاحنات قادمة من مستودع رأس المنقار 
في بنغازي، وذلك بعد حملة أمنية استهدفت أماكن البيع 
والتمركزات  النجدة  شرطة  قسم  رئيس  المرخصة.  غير 
عبدالحفيظ  صالح  الرائد  أجدابيا  أمن  بمديرية  األمنية 
المرخصة  المستودعات  إن  لـ»الوسط«  قــال  القرفة، 
في  الشاحنات  تفريغ  من  االنتهاء  بعد  ستشرع  بالمدينة 
قسم  إشــراف  تحت  المواطنين  على  األسطوانات  توزيع 

شرطة النجدة حتى يتسنى للجميع الحصول عليها بشكل 
منظم ودون أي عراقيل وبسعر خمسة دنانير لألسطوانة 
بها  قام  التي  األمنية  العملية  أن  أكد  القرفة  الواحدة. 
أمن  بمديرية  األمنية  والتمركزات  النجدة  شرطة  قسم 
أجدابيا أنهت بيع غاز الطهي على الطريق العام من قبل 
األسطوانة  يبيعون  كانوا  والذين  المرخصين  غير  التجار 
الواحدة للمواطنين بسعر 45 دينارًا. وأوضح أن مصدر بيع 
أسطوانات غاز الطهو سيكون في المستودعات المرخصة 
والمعتمدة من قبل المجلس البلدي أجدابيا والتي ستقوم 
ببيع الغاز للمواطنين بالسعر المحدد من الجهات المعنية.

 االتفاق على تشكيل قوة رادعة ملنع التعديات
طرابلس ـ بنغازي ـ الوسط

سرت.. اتفاق على آلية لزيادة 
تدفق املياه للمدينة

سرت–الوسط: محمود الصالحي
عقد في بلدية سرت، اإلثنين، اجتماع 
شأنها  من  آلية  بحث  موسع  تشاوري 
إلى  المياه  ضخ  كمية  ــادة  زي إمكانية 
المنطقة. االجتماع حضره عضو المجلس 
متابعة  لجنة  رئيس  سرت  عن  النواب 
زايد هدية،  بالبرلمان،  الرقابية  األجهزة 
رئيس  سرت  عن  النواب  مجلس  وعضو 
الزرقاء،  حسن  بالبرلمان،  الصحة  لجنة 
المعداني،  مختار  سرت  بلدية  وعميد 
التنفيذي  للجهاز  اإلدارية  اللجنة  ورئيس 

للنهر الصناعي عبدالباسط أبوبطينة.
جهاز  مدير  أيــضــًا  االجتماع  حضر 
المنطقة  الصناعي  النهر  مياه  استثمار 
ومدير  شـــرادة،  بن  شعيب  الوسطى 
بالشركة  والصيانة  التشغيل  إدارة 
المياه المنطقة الوسطى الشرقية محمد 
ببلدية  اإلعالم  مكتب  مدير  الطليعي. 
الوسط«  لـ»  قال  األميل  محمد  سرت 
وصلة  مشكلة  حل  ناقش  االجتماع  إن 
على  والتعديات  القرضابية  الــســدادة 
آلية  على  االتفاق  وجرى  العامة،  الشبكة 
يتعلق  فيما  الموافقات  على  للحصول 
تحددها  الصناعي  النهر  على  بالربط 

البلدية الحقًا.

املنفي يؤكد أهمية دور البلديات..

»كاباو وزوارة« تؤيدان مشروع املصالحة الوطنية
طبرق–الوسط: فراس بن علي الثل

محمد  الــرئــاســي  المجلس  رئيس  واصــل 
المصالحة  بملف  الخاصة  اجتماعاته  المنفي، 
الوطنية، والتقى المنفي مع كل من عميد بلدية 
حافظ  زوارة  بلدية  وعميد  مخلوف،  مراد  كاباو 
الوطنية  المصالحة  مشروع  لمناقشة  جمعة، 
والمراحل االنتقالية، كما بحث عددًا من القضايا 
التي تهم البلديتين، والعراقيل التي تواجههما. 
مجلس  عضو  الثالثاء،  عُقد  الذي  اللقاء،  حضر 
الدولة  مجلس  وعضو  بــوراص،  ربيعة  النواب 
شعبان أبوستة، وآمر غرفة عمليات زوارة العميد 
مسعود قفاز، لبحث عدد من القضايا التي تهم 
البلديتين، والعراقيل التي تواجههما، وفق بيان 

للمجلس الرئاسي.
لكافة  دعمه  جدد  المنفي  أن  البيان  أضاف 
الخدمات  أفضل  توفير  أجــل  »مــن  البلديات 

اليومية  الحياة  أعباء  وتخفيف  للمواطنين، 
كل  »حلحلة  ضـــرورة  على  مــشــددًا  عنهم«، 
البلديات، من خالل تطلع  التي تواجه  المشاكل 

حسب  كل  بمهامها؛  التنفيذية  الجهات  كل 
اختصاصه«.

دور  أهمية  أكد  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
األقرب  »باعتبارها  المرحلة  هذه  في  البلديات 
إليه«،  الخدمات  وصول  تسهيل  في  للمواطن 
مشيرًا إلى »أهمية تعاون البلديات مع المجلس 
الوطنية، وتحقيق  إنجاح المصالحة  الرئاسي في 

االستقرار في المجتمع«.
لجهود  دعمهم  الحاضرين  عن  البيان  ونقل 
تحقيق  على  العمل  »في  الرئاسي،  المجلس 
المراحل  وإنهاء  الوطنية،  المصالحة  مشروع 
االنتقالية، بإيجاد إطار قانوني إلجراء االنتخابات 
البرلمانية والرئاسية، وبمشاركة جميع األطراف 

● املنفي مع عميدي بلديتي 31 مايو 2022 كاباو وزوارة

●  النهر الصناعي ●  اجتماع جهاز مشروع النهر الصناعي مع رئيس مجلس بلدية بنغازي الثالثاء املاضي )2(



حق األربعاء 
محمد الدقاق

فراشة الضوء الفنانة عفراء األشهب

تعود جذورها إلى مدينة يفرن 
وإن كانت قد ولدت في طرابلس 

العام 1993 وتقطن في جنزور

ثقافة وفن 13

تقول التشكيلية الليبية الفنانة عفراء األشهب، عن تجربتها، أن 
عملها الفني »ال بُد أن يكون متعلًقا بقضية أو تجربة مرت بها، 
في البداية تتشكل بعض األفكار والصور غير المرتبة في مخيلتي 
أطرحها على األوراق بالقلم بشكل عشوائي، وتتطور الفكرة حتى 

أصل لحالة من الرضا، يصاحبها التنفيذ«.
غير أنها تبرز سلطة المجتمع على ما تود األنثى تناوله، فالتعبير 
مع  صدام  أو  توتر  خلق  دون  من  وروية  بذكاء  يقدم  أن  يتعين 
تقررها  التي  المحرمات  سلطة  أدق  بمعنى  أو  الذكورية،  السلطة 

بعض المذاهب.
القمودي  حواء  واإلعالمية  الشاعرة  عنها  كتبته  موضوع  وفي 
وجوهًا«  بها  رسمت  التي  لوحاتها  أغلب  »أحرقت  أنها  فيه  قالت 
أشاروا  الدين  أن بعض شيوخ  الثانوية  المرحلة  في  عرفت  عندما 
الصغيرة،  أناملها  حبا  اهلل  وألن  األرواح«.  »ذوات  رسم  بتحريم 
لم  صغيرة،  وهي  واضحة  بمالمح  أشخاصًا  رسمت  مبكرة  بقدرة 
تنتبه أن والدها انتبه لموهبتها فقام بتجميع أعمالها، ولذلك لم 
يطلها الحرق. لقد وصفتها األستاذة حواء القمودي الفنانة بفراشة 
الثانوية  المرحلة  وصولها  بعد  من  هذه  الضوء  فراشة  الضوء. 
بكلية  التحقت  ولكنها  جنزور،  بثانوية  الهندسة  بقسم  التحقت 

الفنون بداًل من الهندسة.
عفراء  الفنانة  جذور  تعود 
وإن  يفرن،  مدينة  إلى  األشهب 
طرابلس  في  ولدت  قد  كانت 
العام 1993 وتقطن في جنزور. 
بكلية  دراستها  جانب  وإلى 
الفنون واإلعالم بطرابلس قسم 
والتطبيقية  الجميلة  الفنون 
اهتمت بالفلسفة وعلم النفس. 
ليبية  أسرة  في  ترعرعت  ولقد 
مثلما  وهي  األمازيغية،  بجذورها  كثيرًا  وتعتز  محافظة،  تقليدية 
قالت، تسعى إلضافة لمحة أو بصمة أمازيغية في أسلوب رسمها 
تستمتع  أمازيغية،  حلى  أو  حرًفا  أو  نقشًا  البصمة  هذه  تكون  قد 
»رينوار«  الفنان  تفكير  يعجبها  المتبسم،  الوجه  برسم  كثيرًا 

ونظرته للحياة والرسم.
في  الهندسة،  بكلية  دراستها  أثناء  كثيرة  بمعارض  شاركت 
2013 وكانت حينها على مستوى الجامعات  مدينة الخمس، سنة 
إلى  انتقالها  بعد  ومن  واإلعالم  الفنون  كلية  في  وأخرى  الليبية، 
من  ابتدأت  الفنية  انطالقتها  أن  غير   .2015 العام  الفنون  كلية 
معرض الفنون التشكيلية بكلية الطب البشري سنة 2016، ثم في 
معرض طرابلس الدولي في دورته ما قبل األخيرة بإشراف وتنظيم 
أقيم قي  الذي  2017، ثم في معرض »نفس«  السريالية  منظمة 
دار الفنون 2017، واحتفالية جامعة طرابلس بعيدها الستين سنة 
2018، وافتتاح مكتبة كلية الفنون والمعرض المتنقل عبر الحدود 
بتنظيم من »مؤسسة ورق للفنون« في دورته الثانية التي اقيمت 

في فيينا سنة 2018.
وقناعته  بفنها  والدها  بفخر  مأخوذة  األشهب  عفراء  الفنانة 
بموهبتها وإبداعها، لدرجة أنه يثابر على حضور مناشطها ومعارضها 
ومشاركاتها مبديًا سعادته بتفوقها، على الرغم من معارضته عندما 

تركت دراسة الهندسة واتجهت نحو الفن التشكيلي!. 

والكتاب  المخرجين  بتجربة  المسرح  سيرة  ترتبط 
والممثلين، ومعاصرتهم لتحوالته بين الصعود والتراجع أو 
بين مراحل النجاح واإلخفاق، وكيف تغيب بعض المضامين 

لتحل أخرى بديال عنها.
الحافل  المشوار  هذا  من  جزء  الليبي  المسرح  ذاكرة 
بذخيرة اإلرث اإلنساني وصراعاته، وهو شاهد في منعطفاته 
والثقافية  االجتماعية  أبعاده  في  البلد  هذا  تاريخ  على 
على  للتعرف  أكثر  االقتراب  لنا  كان  ذلك  من  والسياسية، 
جزء من خارطة هذا المسار في حوار أولي أجريته بمشاركة 
بللو  أحمد  والكاتب  الشاعر  مع  الجديدي  فتحية  الصحفية 

وتجربته بالخصوص.
� كيف نرصد عالقتك مع المسرح؟

لجأت للمسرح ذات يوم، ألني فقدت مصداقية الكلمة، 
ورأيت من خالله القدرة على امتحان الكلمات الحقيقية من 
عدمها، كان ذلك سنة 1971 عندما أضفت آليه االشتغال 
بالصحافة لكونها تعتمد على المعلومة وتحفز الذهن على 
متابعة الجديد، أديت دورا في مسرحية »شمشون ودليلة« 
في ذات السنة، ومثلت دور البطل في مسرحية »أيوب« سنة 

.1972
مسرحية  كتبت   1978 سنة  للسجن  دخولي  أثناء 
بالعامية بعنوان »جوتي« مضمونها عاطفي وتتناول أيضا 
الخروج  بعد  مشاركاتي  أولى  وكانت  القمع،  رفض  فكرة 
في  »عبدالسميع  مسرحية  عن  الكتابة  هي  السجن  من 
الزمن البديع« من إخراج فرج أبوفاخرة، ومسرحية »تفاحة 
منصور  وإخراج  عبداهلل  البوصيري  لمؤلفها  قريرة«  العم 
سرقيوة، وتواصلت مع عالم الركح حتى شاهدت مسرحية 
عبدالدائم،  نوري  إخراج  لمنصور بوشناف من  »السعداء« 
وتطلب مني تحليلها إخراج أعمال أخرى للكاتب الكتشاف 
خمس  1999عبر  سنة  ذلك  وتحقق  الفلسفية،  مقارباته 

مسرحيات نشرها بوشناف في مجلة »الفصول األربعة«.
أخرجت سنة 2003 مسرحية العميان لموريس ميترلنك 
بعد تلييبها، ثم مسرحية »مدينة المالهي« للشاعر سالم 
مجموعة  بحوزتي  أيضا،  كممثل  فيها  وشاركت  العوكلي 
للشاعر  قصيدة  منها  لإلخراج  جاهزة  مسرحيات  مشاريع 

الراحل محمد الفقيه صالح.
� ما الذي يجعلك تقرر إخراج عمل ما دون غيره؟

القصة.. عندما قدمت مسرحيات منصور بوشناف سنة 
النازية والمقصود هتلر،  ينتقد  انتباهي نص  1999 لفت 
»عباد  جوخ  فان  الهولندي  الرسام  لوحة  من  يسخر  الذي 
الشمس« قائال إن هذا ليس بفن، الفن هو أن يوجد هنا 
تضمين  خاللها  من  أردت  وأطراف..  جثث  وهناك  دماء 

وجهة نظري وموقفي من النازية والفاشية التي بدأ بهما 
القرن الماضي أحداثه، إضافة لمسرحية العميان المعبرة 
في  مفردة  أهم  المسرح  اآلم..  من  نعيشه  ما  هزلية  عن 
»موسيقى،  الفنون  أنواع  كل  تتجلى  خالله  من  الثقافة، 
الفن  تعريفاته  أحد  كان  لذا  تشكيل«؛  غناء،  رقص، 
والمعمار،  والمقتنيات  األزياء  فيه  تتجلى  حيث  الوطني، 
مزيج السينوغرافيا والجغرافيا والفعل الذي يجسد التاريخ 

وحركة اإلنسان.
بين  الحوار سواء  فكرة  مكونات  أول  كونه  على  عالوة 
أن  إلى  إضافة  والجمهور  الممثل  بين  أو  الشخصيات 
القصية،  أبعادها  في  للشخصية  استكشاف  هو  التمثيل 

وتبيان عيوبها النفسية.
� ماهي إضافات المسرح الليبي بحسب تجربتك؟

النهوض،  في  عدة  مراحل  الليبي  المسرح  شهد 
شرف  »محمد  أسماء  بوجود  الستينيات  فترة  أبرزها 
»حمل  مثل  الفتة  ومسرحيات  األمير«  ومصطفى  الدين، 
الجماعة ريش، واللي تحسابه موسى يطلع فرعون، وحلم 
تحليال  وقدمت  الواقع  نصوصها  والمست  الجيعانين«، 
أقيم   1972 في  أنه  وأذكر  االجتماعية،  ألبعاده  عميقا 
منها  عمال،   14 فيه  عرض  بطرابلس  للمسرح  مهرجان 
أللبير  والعادلون  لشكسبير،  »هاملتون  عالمية  نصوص 
قومية  لقضايا  موازاة طرحه  في  لموليير«  والبخيل  كامو، 

حيث  الفلسطيني،  الشعب  ومناصرة  والحرية،  كالوحدة، 
في  التنوع  هذا  واحتضن  الفت  بتواجد  الجمهور  تفاعل 

الموضوعات واألفكار.
وبالرجوع إلى درنة أتذكر فترة الستينيات عملت النوادي 
على إقامة مسرحيات بهدف دعم كرة القدم، دليل على أن 
المسرح كان فاعال ورافدا للحياة المجتمعية وفرق القطاع 
الجمهور  مع  رصيدها  واقع  من  وجودها  فرضت  الخاص 

وزخمه الواضح.
�  هناك من يتحدث عن أزمة نص؟

المشكلة متعلقة في عدم وجود مسرح، ال بد من  ال.. 
توافر البيئة الكاملة من المكان والمعاهد الفنية.. الكاتب 
عهد  منذ  دون  ما  تحديد،  دون  اإلنساني  التراث  أمامه 
سوفوكليس وحتى هذه اللحظة متاح عبر القارات الخمس، 
كما أن المسرح يعتمد على مفردات وقضايا، الحرية، والحق، 
والعدالة، وللمؤلف اقتناص تلك اإلشارات وتوظيفها لصالح 

بيئته.
وفي المقابل ال ننسى أن للمسرح عثراته ومعاناته من 
التضييق والكبت، وما تجدر اإلشارة إليه أن انتباه السلطة 
إليه بعد مرحلة الستينيات بدأ مع مسرحيات منصور بوشناف 
»عندما تحكم الجرذان، وتداخل الروايات في غياب الراوي«؛ 
إذ أدرك النظام أن هناك طرحا مزعجا يجب لجمه، وشملت 
الحرية،  ابن  المسرح  واألوان..  ة  اإلضاءة  حتى  المراقبة 

يمكنك كتابة نصا شعريا أو رواية داخل غرفتك دون قيد، 
لكن المسرح يحتاج لخشبة وجمهور، ال مجال للمراوغة.

� لك رأي في مفهوم اللغة والكيان؟
لكي يكون لنا كيان ال بد من وجود لغة مشتركة وهي 
العامية، وبذا فاللغة المنطوقة ال بد أن تكون لغة المسرح.

�  هناك من يعترض على ذلك بالقول إن الفكرة هي 
األساس؟

تلك أكبر أخطائنا، الفن إحساس وليس فكرة.
محليا  هنا  األثر  ويبقى  محدود،  تأثيرها  يظل  العامية 

فقط؟
طريق  عن  استيعابها  السهل  من  البلد  خارج  حتى 
من  الكثير  نشاهد  نحن  المثال  سبيل  على  اإلحساس، 
بالحركة  فهمها  ونستطيع  والعالمية  العربية  األفالم 
عالمها  إلى  تنقلنا  التي  المسرحيات  كذلك  والشعور، 
بواسطة اإلحساس، كما في المسرح الصامت الذي يدخلنا 
في عالمه الممثل وانفعاالته، فلو قدمت لك شخصية رجل 
واقع حركته وتصرفاته دون  فاشي ستكتشف فاشيته من 
الحاجة إلى الكالم، كذلك شخصية الفتاة العاشقة التي تبث 
من  مشاعرها  الجمهور  ويلتقط  النفسية  حالتها  إيحاءات 

خالل مجمل تفاصيل إيقاعات الحركة.
جيل الرواد قدم عروضا بالفصحى ونجح في ذلك؟

الجمهور كان نخبويا في البداية لكن مع دخول العامية 
حدث انتشار أو اتساع لشعبية الركح، وظل مع ذلك الخطان 
يسيران جنبا إلى جنب حتى على المستوى العربي، بوجود 
غير موجود بطبيعة  الجمهور، وهو  النخب ومسرح  مسرح 
الحال في المسرح األوروبي النتفاء تلك االزدواجية في لغته.

� ما المعادلة الرئيسة لنجاح المسرحية؟
المواطن  سيجد  مصيرية،  قضايا  في  عميقا  اإلبحار 
يقول  يدري،  أن  دون  الموضوع  صلب  في  نفسه  عبرها 
»مارتن إسلين«: »إذا لم تدخل في عالم المسرحية خالل 
ثالث دقائق غادر القاعة« المقصود إنه على المخرج نقل 
الجمهور من الصالة إلى خياله، وهي معركة مفصلية في 
عالقة الناس بالممثل. لذا بحث الكثيرون من رواد المسرح 
إليهم  الجمهور  لجذب  العروض  من  عديدة  أشكال  عن 
اعتبار  دون  مباشرة  إليه  والتحدث  طبيعته  لفهم  وكذلك 
لألثاث أو الديكور، تماما كما فعلت فرق مسرح الديالرتي 
الساحات والميادين  اإليطالي حيث يقدمون أعمالهم في 
بشكل متواضع وبسيط يقرؤون النص ثم يترجمونه وفق 
رؤيتهم الخاصة كذلك المسرح الفقير في أميركا الالتينية، 
حيث تأتي الفرقة لقرية ما وتعمل على جعل الناس يحكون 
أصيل  جزء  الجمهور  جعل  أي  الخشبة،  على  مشاكلهم 
ممثل  المسرح  إن  ديستوفسكي  يقول  لذا  المشهد،  من 

وجمهور فقط.

لكي يكون لنا كيان ال بد من وجود لغة مشتركة

أحمد بللو: لجأت إلى املسرح ألني
فقدت مصداقية الكلمة

حوار : عبدالسالم الفقهي

»توب غن: مافريك« في الصدارة TopTop
غن: 1010 »توب  المنتظر  الحركة  فيلم 

التذاكر في  مافريك« تصدر شباك 
أميركا الشمالية، خالل عطلة نهاية 
األسبوع، محققا في األسبوع األول من عرضه 151 

مليون دوالر، حسب أرقام »إكزبيتر ريليشنز«.
لمشاهدة  عاما   36 السينما  محبو  انتظر  وفيما 

»توب  فيلم  تتمة 
يؤكد  األساسي،  غن« 
العمل،  هذا  أن  النقاد 
وهو من إنتاج شركتي 
بيكتشرز«  »باراماونت 
و»سكايدانس ميديا«، 
حتى  االنتظار  استحق 
أنه  رأى  البعض  أن 
العمل  من  أفضل 

األساسي.
غروس  أ.  ديفيد  قال 
»فرانشايز  شركة  من 
ينمنت  تا نتر إ
ريسيرتش« إن »المادة 

األساسية للعمل ال تزال قوية كما أن التنفيذ ممتاز 
وتوم كروز أسهم من خالل أدائه في إنجاحه«.

بسبب  لسنتين  عرضه  ُأجل  الذي  الفيلم  وحصد 
الثالثة  األيام  خالل  دوالر  مليون   124 الجائحة 
األولى من عطلة نهاية األسبوع، وحقق اإليرادات 
نفسها خارج الواليات المتحدة رغم أنه لم يعرض 
من  فيلم  أول  ذلك  وكان  وروسيا.  الصين  في 
بطولة توم كروز تفوق عائداته مئة مليون دوالر 

في أيام عرضه األولى.
بيت  الطيار  دور  كروز  يؤدي  جديدة،  ومرة 
»مافريك« ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد 
يورانيوم  تخصيب  منشأة  قصف  مهمته  نقيبا 
تابعة لدولة معادية. ويضم طاقم العمل كال من 
إد هاريس وجنيفر كونيلي ومايلز تيلر، باإلضافة 
إلى مشاركة محدودة للممثل فال كيلمر الذي برز 

في الفيلم األساسي.
وتراجع فيلم »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس 
في  محققا  الثانية،  المرتبة  إلى  مادنس«  أوف 
الفترة  في  دوالر  مليون   16,4 الرابع  أسبوعه 
الممتدة بين الجمعة واألحد و21.1 مليون دوالر 

خالل العطلة الكاملة.
»ديزني«  شركة  إنتاج  من  وهو  الفيلم،  وحقق 
وبطولة الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، 
أيام  أولى  في  دوالر  مليون   187 بلغت  إيرادات 

انطالق عروضه.
وجاء في المرتبة الثالثة فيلم »بوب برغر« الجديد 
سينتشري  لـ«توينتيث 
وحقق  ستوديوز«. 
تستند  الذي  الفيلم 
مسلسل  إلى  قصته 
 12.6 شهير  تلفزيوني 
أول  في  دوالر  مليون 
العطلة  من  أيام  ثالثة 
و15 مليون دوالر خالل 

األيام األربعة.
داون   « فيلم  وحصد 
نيو  إيه   :2 آبي  تاون 
الرابعة  المرتبة  إيرا« 
محققا 5,9 مليون دوالر 
و7.5  أيام  ثالثة  في 
وشارك  األربعة.  العطلة  أيام  خالل  دوالر  مليون 
في هذا الفيلم المقتبس من مسلسل »داون تاون 
آبي« التلفزيوني البريطاني الشهير كل من ماغي 
سميث وهيو بونفيل وإليزابيث ماكغوفرن وميشال 

دوكري.
فيلم  نصيب  من  فكانت  الخامسة،  المرتبة  أما 
لشركة  غايز«  باد  »ذي  المتحركة  الرسوم 
على  دوالر  مليون   4.6 حصد  إذ  »يونيفرسال«، 
مدى ثالثة أيام و6.1 مليون دوالر خالل أربعة أيام.

األفالم المتبقية في الترتيب:
6 - »سونيك ذي هيدجدوغ 2« )2.5 مليون دوالر 

في ثالثة أيام، 3,1 مليون دوالر في أربعة أيام(.
7 - »إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس« )2.5 مليون 
أيام، 3.1 مليون دوالر في أربعة  دوالر في ثالثة 

أيام(.
8 - »ذي لوست سيتي« )8, 1مليون دوالر، 2,3 

مليون دوالر(.
9 - »مِن« )1.2 مليون دوالر، 1.5 مليون دوالر(.

أوف  سيكرتس  ذي  بيستس:  -»فانتاستك   10
دامبلدور« )905 آالف دوالر، 1.1 مليون دوالر(.

●  أحمد بللو مع محرر الوسط

درة »املتهمة«

مولود في حفل زفاف

الملصق  صدارة  في  ظهرت  درة  التونسية  النجمة 
بعديد  فيه  وبدت  »المتهمة«،  لمسلسل  التشويقي 
اإلصابات في وجهها وبجانبها عادل كرم ودياب. وتجسد 
درة خالل األحداث شخصية نورهان التي تتعرض لعديد 
المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها 

طوال األحداث.

الفنانة اللبنانية هبة داغر أثارت الجدل 
بعد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
إعالن جنس مولودها الجديد في حفل 
في  األسبوع  هذا  أقامته  التي  زفافها 
وأوضحت  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
وقالت:  الزفاف  حفل  هامش  على 
إقامة  فترة دون  »الزواج تم منذ 
انتشار  أزمة  بسبب  زفاف  حفل 
فيروس كورونا، ولم تكن هناك 
نية إلقامة حفل زفاف، وبالنسبة 
للمولود فأنا كنت موعودة بولد 
واخترت اسمه، وبعد ذلك اتضح 

أن الجنين بنت.

فن x فن

تكريم  قررت  األميركية  المتروبوليتان  إدارة 
الفنان محمد صبحي، وأهدته البث المباشر ألوبرا 
العالمي برات دين، تقديرا  »هاملت« للموسيقار 
مصر،  في  اإلبداعية  الحياة  إثراء  في  لجهوده 
ولكونه أيقونة مهمة في الحياة 
وسوف  والثقافية،  الفنية 
المباشر  البث  يسبق 
مسرحية  من  جزء  عرض 
وإخراج  بطولة  »هاملت« 
كلمة  ثم  صبحي،  محمد 
للنجم المصري وحوار معه 
الفنية،  مسيرته  حول 
دار  تستقبله  والحدث 
المصرية  األوبرا 
من  الرابع  في 
يونيو بالمسرح 

الصغير.

تصريحات  في  تحدثت  أصالة  السورية  النجمة 
وقالت  المقبلة،  الفنية  أعمالها  عن  تليفزيونية 
إنها سجلت ديو جديدا مع المطربة أسماء لمنور، 
من المقرر طرحه على موقع الفيديوهات الشهير 

يوتيوب خالل منتصف الشهر المقبل. 

املتروبوليتان تكرم صبحي

أصالة وديو مع ملنور

»طفولتي ومراهقتي هنا«.. الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن »البعد الثالث« للتومي

 كلوديا كاردينالي تتحدث عن أصولها التونسية
»غادرت في سن صغيرة جدا، لكنني أمضيت كل طفولتي 
ومراهقتي هنا. أصولي هنا«، هكذا تحدثت النجمة العالمية 

كلوديا كاردينالي )84 عاما(، على هامش تدشين شارعا 
باسمها في منطقة حلق الوادي بالعاصمة تونس.

وتعد كاردينالي، ابنة مهاجر من صقلية اختار التوجه إلى 
شمال أفريقيا بحثا عن أوضاع معيشية أفضل، واحدة من 
أشهر نجمات السينما خصوصا في عقدي السبعينيات 
والثمانييات من القرن الماضي، وشاهدها الجمهور 
في العديد من األعمال البارزة، التي ال تزال عالقة 

في األذهان مثل »إل غاتوباردو« مع نجمي السينما 
العالمية آالن ديلون وبيرت النكستر.

وتعليقا على الحدث، قالت كاردينالي إنها ال 
تزال تحتفظ في نفسها »بأشياء من تونس«، 

وباألخص»مناظرها الطبيعية وأهلها وحفاوة 
االستقبال وانفتاحهم«، بينما كرمت رئيسة بلدية 
حلق الوادي آمال ليمام النجمة 

الكبيرة، معتبرة إياها »مواطنة 
بأتم معنى الكلمة في منطقة 

حلق الوادي وفي بلدنا الجميل 
تونس«.

تحفظ كاردينالي صورا 
جميلة من الفترة التي عاشتها مع والديها وأجدادها 

في تونس التي كانت »أرضا للفرح والمشاركة والتواصل«، 
إذ أوضحت أنها »غادرت )تونس( حين كنت جد صغيرة. هي 

طفولتي ومراهقتي. أصولي هنا«، حسب »فرانس برس«.
ومن أبرز المحطات المؤثرة في مسيرة النجمة التونسية 

– اإليطالية، كان في العام 1957 وهي ابنة التاسعة 
عشر وقتها، حين سميت »أجمل إيطالية في تونس«، 

لتفوز بتذكرة سفر إلى البندقية للمشاركة في مهرجانها 
السينمائي. وكانت االنطالقة الحقيقة في عالم الفن هناك.. 
في البندقية، حيث لفتت األنظار إليها والتقت المخرج ماريو 
مونيتشيلي الذي عرض عليها أول دور سينمائي في حياتها 

المهنية بعد سنة من تواصلهما في فيلم »لو بيجون«.
منذ ذلك التاريخ بدأت نجاحات النجمة الكبيرة، حيث 

انتقلت عائلتها معها إلى روما، وبدأت تترك بصماتها في 
أدوار ال تزال محفورة في الذاكرة السينمائية، ولم يتوقف 

نشاط كاردينالي، التي استوطنت فرنسا، إلى أن لعبت دور 
الجدة مؤخرا في فيلم للتونسي رضا الباهي بعنوان »جزيرة 

الغفران«.
»أمي أعادت رسم تونس في إيطاليا وزرعت نباتات من 

هناك«، من بينها الياسمين والتين الشوكي، كما »واصلت 
طهي« األطباق التونسية، بهذه الكلمات برهنت النجمة 

العالمية على أن نسيان تونس بالنسبة لها ولوالديها ضربا 
من المستحيل، وظلت منطقة حلق الوادي وأجواء العيش في 

تونس عالقة في ذهنها.
وأوضحت كلوديا كاردينالي أنه »من الضروري تذكر 

هذا الماضي المشترك«، خصوصا وقد أصبحت الهجرة في 
هذه األيام تتخذ مسارات عكسية من تونس نحو أوروبا، 

قائلة: »تجري الرياح ونجد أنفسنا سواسية أمام الرغبة في 
الهجرة... تونس بالنسبة لنا أرضا مضيافة. أتمنى أن يتلقى 

كل شخص في العالم يحتاج إلى مغادرة مكان ما الترحيب 
نفسه الذي حظيت به«.

متحف زازا غابور
مخصص  متحف  بودابست  في  افتُتح 

للنجمة الهوليوودية المجرية األصل، 
زازا غابور، التي توفيت العام 2016 
ويتمحور  عاما.   99 ناهز  عمر  عن 
المتحف على الحياة الصاخبة لهذه 

وعلى  الهوليوودية،  األسطورة 
التي  للممثلة  المميزة  الشخصية 

البطولة  أدوار  مسيرتها  خالل  أدت 
والمسلسالت  األفالم  عشرات  في 

روج«  »موالن  ومنها  التلفزيونية 
 1952 العام  هيوستن  لجون 
ألورسون  إيفيل«  أوف  و»تاتش 
واشتهرت   ،1958 العام  ويلز 

كذلك بمشاكلها مع القضاء 
المالية  وفضائحها 

حياتها  ونمط 
وزيجاتها  الباذخ 

التسع.

الممثل  حق  في  اتهامات  وجه  البريطاني  القضاء 
اعتداءات  أربعة  بارتكاب  سبايسي،  كيفن  األميركي 
إلى  االتهامات  هذه  وتعود  رجال،  ثالثة  على  جنسية 

يتولى  كان  التي  الفترة 
اإلدارة  سبايسي خاللها 
الفنية لمسرح في لندن، 
سنوات  ثالث  وبعد 
المالحقات  كف  على 
فيما  بلده،  في  عنه 
الصادر  اإلعالن  ويعطي 
العامة  النيابة  عن 
هذا  في  البريطانية 
صدى  الخصوص، 

مع  تزامنا  لسبايسي  وُجهت  التي  لالتهامات  جديدا 
انطالق حركة »مي تو« المناهضة لالعتداءات الجنسية.

املتهم كيفن سبايسي

افتتح في دار حسن الفقيه معرض 
»حوار مع البعد الثالث«، للفنان 

التشكيلي محمد التومي، الذي نظمته 
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية 

عبر 42 لوحة مزجت بين روح المعمار 
والتشكيل.

وعرف محمد الغرياني رئيس 
الجمعية بسيرة التومي كفنان شارك 

في العديد من المعارض المحلية 
والعربية، مثل مهرجان أصيلة الثقافي 

بالمغرب 2007، ومهرجان الجزائر 
عاصمة ثقافية 2009، إضافة إلى 

معرض بالمغرب 2013.
تعكس اللوحات المستوحات من 

واجهات المنازل والنوافذ، المنحى 
الجمالي المازج بين هندسة المعمار 

ولغة الريشة، بإعادة تدوير بعض 
المواد الخام كالخشب والورق.

يسافر التومي عبر أعماله إلى 
مناطق ومدن محلية وعربية وعالمية، 

ناقاًل بمخيلته مشاهداته لمالمح 
البناء والبيئة وبراعة التصميم، وهو ال 
يرحلها إلينا نسخًا مطابًقا بل يوظف 

ذائقته الخاصة إلكسابها حضورًا 
يوائم بين رؤيته الجمالية ووجوب 

تعاطينا مع رفيقنا األم الطبيعة.
الفنان قدم في بُعده الثالث صورة 

بانورامية للمدن وأسئلتها البيئية 
الملحة، وضرورة االلتفات إليها.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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املنتخب ُيسعد الجماهير في افتتاح تصفيات »كان 2023«
صالح الطاهر يقود »فرسان المتوسط« لفوز ثمين وضعه في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط

في  القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  نجح 
تحقيق الفوز على نظيره منتخب بوتسوانا، بهدف 
دون رد، خالل المباراة التي ُأقيمت بينهما مساء 
ببنغازي،  الدولي  بنينا«  األربعاء، بملعب »شهداء 
العاشرة  المجموعة  لحساب  األولى  الجولة  ضمن 
لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

صالح  الالعب  الوحيد  المنتخب  هدف  وسجل 
ركلة  من  طرابلس،  األهلي  فريق  نجم  الطاهر، 
لتنتهي  بوتسوانا،  شباك  في   54 بالدقيقة  جزاء 
المباراة بفوز »فرسان المتوسط« بهدف دون رد.

الوطني،  للمنتخب  الفني  المدير  ودخل 
بتشكيل  المباراة  مارتينيز  الفرنسي  المدرب 
وسند  التربي،  وأحمد  الالفي،  »معاذ  من  مكون 
ومحمد  فكرون،  وخالد  المنير،  ومحمد  الورفلي، 
التوهامي، وبلقاسم رجب، وعمر الخوجة، ومحمد 
الطاهر«. وبهذه  الهوني، وصالح  صولة، وحمدو 
صدارة  الليبي،  الوطني  المنتخب  يتصدر  النتيجة 
والتي  نقاط،  ثالث  برصيد  العاشرة  المجموعة 
االستوائية  وغينيا  تونس  منتخبات  بجانبه  تضم 

وبوتسوانا.

السماح لحضور 3000 مشجع
»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وسمح 
كما  الليبي،  الجمهور  من  مشجع   3000 بحضور 
عقد مساء الثالثاء، االجتماع الفني بين المنتخبين 
الحمراء  الغاللة  الوطني  المنتخب  ارتدى  حيث 
طاقم  قادها  التي  المباراة  في  األسود  والشورت 
سيكوتوري  أحمد  الحكم  بقيادة  غيني  تحكيم 
سيال  وأبدالي  بي  سيدي  صديق  والمساعدين 

والحكم الرابع تاويل كامارا.
صراع المدارس التدريبية في مجموعة 

»الفرسان« بتصفيات »كان«
ستشهد مباريات تصفيات المجموعة األفريقية 
العاشرة، ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا لكرة 
نهائياتها  ستقام  التي   »2023 »كان  القدم 
بمالعب ساحل العاج، حوارا وصراعا تنافسيا قويا 
ستقود  مختلفة  تدريبية  ومدارس  خبرات  بين 
رحلة  في  مختلفة  بطموحات  األربع  المنتخبات 

البحث عن الترشح للنهائيات.
الفرنسي  المدرب  الليبي  المنتخب  ويقود 
ماريتينز، وهو أول مدرب يمثل المدرسة التدريبية 
وهي  الليبي،  المنتخب  قيادة  يتولى  الفرنسية، 
المرة الثالثة في تاريخ هذا المدرب الذي يخوض 

هذا المعترك الذي نجح فيه في كسب الرهان في 
موريتانيا  منتخب  قاد  حين  متتاليين،  مناسبتين 
التواجد  للكان، ويطمح في  في مرتين متتاليتين 

للمرة الثالثة تواليا بالكان مع المنتخب الليبي.

المتوحشة«  »الحمير  بوتسوانا  منتخب  ويقود 
مبوتي،  موتسي  موجو  البوتسواني  المدرب 
بمنتخب  للعودة  يتطلع  الذي  الطموح  المدرب 
حضوره  سجل  التي  النهائيات  إلى  للتأهل  بالده 
فيها في مناسبة وحيدة العام 2012، ويطمح في 

بلوغ »الكان« للمرة الثانية في تاريخه.
ملعبه..  خارج  »كان«  تصفيات   4 خوضه  بعد 

المنتخب الليبي يستقبل التصفيات على أرضه
القدم،  الوطني األول لكرة  المنتخب  سيواصل 
الملعب  وهو  ملعبه،  على  مبارياته  جميع  خوضه 
بنينا  شهداء  »ملعب  دوليا  المعتمد  الوحيد 
أربع  الفريق  خاض  أن  فبعد  ببنغازي،  الدولي« 
بعيدا  »الكان«،  مستوى  على  متتالية  تصفيات 

تونس،  قرطاج  نسور  منتخب  سيقود  بينما 
المدرب  وهو  القادري،  جالل  الوطني  مدربه 
قطر،  مونديال  في  حضوره  يسجل  الذي  الوحيد 
وهي المرة الثانية على التوالي التي سيكون فيها 
عربي  مدرب  يقوده  الذي  الوحيد  تونس  منتخب 
على  كان  الذي  معلول،  نبيل  بعد  بالمونديال، 

رأس الجهاز الفني في مونديال روسيا.
االستوائية،  غينيا  منتخب  قيادة  سيتولى  فيما 
ميشا،  خوان  المدرب  الوطني  الرعد  منتخب  وهو 
المدرب الغيني الذي نجح في قيادة الفريق للدور 
ويتطلع  األخيرة،  الكان  نسخة  في  النهائي  ربع 
لقيادة المنتخب للمشاركة الرابعة في تاريخه عبر 

بوابة هذه المجموعة.

و2015   2013 كان  تصفيات  وهي  مالعبه،  عن 
المتوسط«  »فرسان  يستعد  و2019،  و2017 
ضمن  ملعبه  على  جميعا  منافسيه  الستقبال 
ضمن   ،»2023 العاج  ساحل  »كان  تصفيات 
مجموعته األفريقية العاشرة، التي تضم منتخبات 

تونس وغينيا االستوائية وبوتسوانا.
يذكر أن أول مباراة رسمية يخوضها المنتخب 
الوطني بعد رفع الحظر على ملعبه بملعب شهداء 
بنينا ببنغازي، كانت ضمن الجولة ما قبل األخيرة 
ضمن تصفيات »كان« في نسختها الماضية أمام 
مارس  شهر  من   25 بتاريخ  التونسي  المنتخب 
2021، والتي أسفرت عن فوز المنتخب التونسي 

بخمسة أهداف لهدفين.

الوسط - القاهرة

● المنتخب الوطني

المنتخب الليبي يتحول في الجولة 
الثانية لمالقاة منتخب غينيا االستوائية 

خارج الديار في السادس من يونيو
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في
الجويفي، املرمى عبدالشفيع  الرياضة  وزير  استقبل 

األولمبية،  اللجنة  رئيس  الماضية،  األيام  خالل 
جمال الزروق بديوان الوزارة بطرابلس، بحضور 
تأتي  والتي  هاشم،  بشير  الوزارة  ديوان  وكيل 
في إطار توثيق وتوطيد العالقات بين الرياضة 
يخدم  بما  الجهود  وتنسيق  األولمبية،  واللجنة 

مصلحة الرياضة الليبية وتطوير أدائها.
إيجاد  على  الطرفان  اتفق  الزيارة  وخالل 
برامج  وتبني  المشترك  الرياضي  للعمل  آليات 
بمستوى  للنهوض  سعيًا  متبادلة  وأنشطة 
الطريق  وتمهيد  الليبية  الوطنية  المنتخبات 

محليًا  النتائج  أفضل  لتسجيل  الرياضيين  أمام 
ودوليًا. في المقابل، التقى »الجويفي« بمكتبه 
األهلي،  النادي  إدارة  مجلس  الوزارة  بديوان 
التي  والعراقيل  الصعوبات  حول  للحديث 
جرى  كما  تذليلها،  وآلية  النادي  منها  يعاني 
الفترة  نادي خالل  إدارة  لخطة مجلس  التطرق 
المقبلة على مستوى األنشطة والفرق الرياضية 

المختلفة بالنادي.
وفي إطار تواصله الدائم مع األندية الرياضة 
التقى  والفنية،  اإلدارية  أوضاعها  لمتابعة 
إدارة  المشكلة من قبل  اللجنة  أيضًا  الجويفي 
نادي النصر؛ حيث جرى خالل هذا اللقاء مناقشة 
أوضاع النادي والمتطلبات التي يحتاجها، للقيام 

بعملهم بالشكل المطلوب.

اجتماع بني »الرياضية« و»األوملبية« للنهوض بمستوى املنتخبات الوطنية

اختار االتحاد العربي لكرة القدم للصاالت، 16 حكما إلدارة مباريات 
بطولة كأس العرب للصاالت، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية 

في الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري. وُاختير الحكم الليبي محمد 
العياط، ضمن الحكام الذين يديرون المباريات. وأشار االتحاد العربي 

إلى أنه سيجري تأمين اإلقامة والمواصالت الداخلية لجميع الحكام 
إضافة إلى مصروف جيب يومي وقدره 150 دوالرا لكل حكم.

شكل االتحاد الليبي لكرة السلة لجنة فنية لإلشراف على نهائيات ◆◆
الدوري الليبي لكرة السلة برئاسة وليد الغراري، والمقرر علي بلقاسم 
وعضوية محمود الزوي ومحمد البريكي. وتتولى اللجنة تسيير وإدارة 
النهائيات بالتجمعين من الناحية الفنية مع تطبيق الئحة المسابقات 

والمهرجانات وإجراء القرعة وتحديد مواعيد المباريات، واعتماد 
النتائج، والبث في الطعون، وتكليف الحكام والمراقبين.

● عبدالشفيع الجويفي مع جمال الزروق

2 الوسط- محمد ترفاس

عودة الجمهور 
الرياضي تعزز الحظوظ

الحدث

زين العابدين بركان

وبتفاؤل  كبير  بفرح  الرياضية  جماهيرنا  استقبلت 
مدرجات  وإلى  الواجهة  إلى  بعودتها  السماح  خبر 
الحالية،  الكان  تصفيات  منافسات  خالل  المالعب 
منتخب  بمواجهة  الوطني  منتخبنا  استهلها  التي 
التي  األولى  المرة  وهى  القدم،  لكرة  بوتسوانا 
على  تواجده  الرياضي  جمهورنا  فيه  يسجل 

مدرجات المالعب بعد غياب دام سنوات طويلة.
وال شك أن عودة الجمهور ستسهم بدرجة كبيرة 
في رفع الروح المعنوية وتعزيز حظوظنا في المنافسة 
أمم  بطولة  لنهائيات  التأهل  بطاقتي  إحدى  على 
ساحل  بمالعب  ستقام  التي   ،2023 الكان  أفريقيا 
العاج. وعلى مر التاريخ كان جمهورنا الرياضي الالعب 
الرئيسي وهو الرقم واحد والصعب، وكان دوره كبيرًا 
في كل االنتصارات المدوية التي حققتها كرة القدم 

الليبية على مستوى األندية والمنتخبات.
بأقوى  اإلطاحة  في  ومنتخباتنا  فرقنا  ونجحت 
الفرق والمنتخبات على مالعبنا وبمؤازرة جماهيرنا 
الوفية المتعطشة التي كانت دائمًا تعطى وتمنح 
الدفعة المعنوية الكبيرة التى يحتاجها فريقنا في 
الظروف. وعندما نذكر دور وأفضال جمهورنا  كل 
فهو له الفضل والدور الرئيسي في بلوغ منتخبنا 
الوطني نهائي الكان العام 1982 بطرابلس، رغم 
توقف الكرة الليبية لسنوات، وله الدور في نجاحات 
األفريقية  األندية  بطوالت  في  المحلية  فرقنا 
أقوى  على  منتخبنا  وانتصارات  بعيدًا،  وذهابها 

المنتخبات العربية واألفريقية.
باألجواء  تحتفظ  تزال  ال  الذاكرة  أن  شك  وال 
خالل  الرياضي  جمهورنا  عاشها  التي  الكبيرة 
والسودان  وتونس  منتخبات مصر  على  انتصاراته 
الرياضي  الجمهور  عودة  وغيرها.  والجزائر  وغانا 

تعني عودة األمل والثقة والحياة من جديد.
بروح  جمهورنا  يتحلى  أن  يحدونا  واألمل 
المسؤولية ويحافظ على هذه الخطوة ويجتاز هذا 
االختبار والتحدي الجديد على أمل أن تتلوها خطوات، 
وأن يمنح االتحاد األفريقي )كاف( عما قريب الضوء 
األخضر لرفع سقف الحضور الجماهيري بكامل طاقته 
االستيعابية لتزداد وتتعزز حظوظ فرقنا وتعود إلى 
والجوالت  المواعيد  قادم  في  والمنافسة  الواجهة 
على كافة الوجهات. فبعد رفع الحظر وعودة اللعب 
عودة  ثم  الجمهور  حضور  عدم  بشرط  بمالعبنا 
الجمهور بعدد محدود، نترقب الخطوة األهم لتتعزز 
لطالما  الذي  والمشهد  الصورة  وتكتمل  الحظوظ 

غاب عن مالعبنا طوياًل.

الدولي  الالعب  اإلنجليزي،  ليفربول  فريق  نجم  حصد 
الدوري  أفضل العب في  المصري محمد صالح، جائزة 
-2021( موسم  عن  القدم  لكرة  الممتاز  اإلنجليزي 
تصويت  في  المحترفين  الالعبين  رابطة  من   )2022
الالعبين  لرابطة  الرسمي  الحساب  وأعلن  الجماهير. 
المحترفين، حصول صالح على جائزة أفضل العب في 
إنجلترا للعام 2022، متفوقًا على مهاجم توتنهام 

الالعب الكوري الجنوبي هيونج سون.
واحتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول بجائزة 
الدوري  لهداف  صورة  نشر  بعدما  صالح، 
اإلنجليزي، عبر مواقع التواصل االجتماعي وعلق 
على  بصمته  يضع  المصري  »الفرعون  عليها: 
على  حصوله  لصالح  تهانينا  جديدة..  جائزة 
رابطة  من  المقدمة  الموسم  العب  جائزة 
الالعبين المحترفين بتصويت الجماهير«. وتعد 
هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مهاجم 
منتخب مصر بالجائزة، وسبق له الحصول عليها في 2018.

اإلنجليزي،  الدوري  هدافي  قائمة  صدارة  صالح  وتقاسم 
العب  هيونج-مين  سون  الكوري  مع  هدفًا   23 برصيد 
توتنهام هوتسبير. كما نال صالح جائزة أفضل صانع لعب 
في الدوري بفضل 13 تمريرة حاسمة. وكان هدف صالح 
التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في أكتوبر جرى  في 

اختياره أفضل هدف في الموسم.
الموسم  هذا  صالح،  محمد  رفقة  ليفربول  وتوج 
)2021-2022( بلقبي كأس االتحاد اإلنجليزي وكأس 
رابطة األندية المحترفة، لكنه خسر لقب الدوري بفارق 
نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي. كما فشل الليفر 
في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في 
أربعة مواسم عندما خسر -1صفر أمام ريال مدريد 

في باريس يوم السبت الماضي.

كواليس اجتماع الجمعية العمومية العادي لالتحاد 
الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني

بقاعة  الماضي،  اإلثنين  يوم  ظهر  اختُتم 
الزاوية، اجتماع الجمعية  الثقافة بمدينة  بيت 
القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العادي  العمومية 
التنفيذي،  المكتب  وأعضاء  رئيس  بحضور 
عقدت  حيث  واألخيرة،  الثالثة  الجلسة  وهي 
أعضاء  من  حضر  بمن  واالجتماع  الجلسة 

الجمعية العمومية.
عبر  نشره  لبيان  وفقًا  االجتماع،  وشهد 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه 
»فيسبوك« مناقشة وعرض الميزانية السنوية 
المالية  عضو  بحضور  باالتحاد،  الخاصة 
المكلف من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
فيما  عرضه  جرى  ما  بشفافية  أشاد  الذي 
األمور  كافة  نوقشت  حيث  بالميزانية،  يتعلق 
توضيحي  مرئي  عرض  وُقدم  بها،  المتعلقة 
أمام الحضور، وأخذ الحديث عن الميزانية وقتًا 
طوياًل. وأوضح العضو المالي باالتحاد الليبي، 
المقر  شراء  وخطوات  بمراحل  يتعلق  ما  كل 
الجديد لالتحاد الليبي لكرة القدم، إلى جانب 
كافة  بنشاط  المتعلقة  االتحاد  مصروفات 
األول  الوطني  المنتخب  وخاصة  المنتخبات، 

ومعسكراته.
وحيا رئيس المكتب التنفيذي لالتحاد الليبي 
بمناسبة  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة 
اختتام االجتماع، كل األسرة الرياضية بمدينة 
الزاوية بأنديتها وكل فعالياتها الرياضية على 
جهودها الكبيرة واحتضانها لالجتماع، وأوضح 
أنه غير سعيد لعدم انعقاد االجتماع منذ يومه 
االجتماعات  حضور  أهمية  على  مؤكدًا  األول، 
القادمة. كما تحدث عن العديد من الصعوبات 

هذه  خالل  االتحاد  مسيرة  تعترض  التي 
المرحلة، وأكد على أهمية تعاون كل األندية 
من أجل إنجاح مسيرته، كما تحدث عن أهمية 
اإلعالم الرياضي الذي أدى رسالته على الوجه 
األكمل، وتحليه بالمصداقية وثمن عاليًا الدور 
من  اإلعالمية  اللجنة  به  تقوم  بدأت  الذي 
كافة  مع  والتعاون  التواصل  جسور  مد  أجل 
يتعلق  ما  كل  وإبراز  اإلعالمية،  المؤسسات 

بنشاطات وبرامج االتحاد ولجانه المختلفة.
الجمعية  أعضاء  من  العديد  أكد  كما 
على  الختامي  اليوم  جلسة  خالل  العمومية 
كل  وتجاوب  وتعاون  الليبي،  االتحاد  جهود 
المناسبة  واألجواء  المناخ  بتوفير  األندية 
هذه  خالل  االتحاد  مسيرة  إلنجاح  والمالئمة 
وتكاتف  تضافر  إلى  تحتاج  التي  المرحلة 
لكرة  الليبي  لالتحاد  التهنئة  وقدموا  الجميع، 

يليق  القدم بمناسبة حصوله على مقر جديد 
الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  به. وكانت 
التي تضم كافة أندية ليبيا، قد دعت أعضاءها 
اجتماع  في  وذلك  الزاوية،  بمدينة  لالجتماع 
المهمة  المواضيع  من  جملة  لمناقشة  عادي 
الخاصة بكرة القدم المحلية من نظام أساسي 
وبعض البنود المدرجة ضمن جدول األعمال.

اجتماعات  أجل  القانوني  النصاب  أن  يذكر 
عمومية االتحاد الليبي لكرة القدم يومين على 
أقيمت جلساتها  السبت واألحد، حتى  التوالي 
يوم اإلثنين. وجاء اإلعالن عن تأجيل اجتماعات 
اكتمال  عدم  بسبب  األحد  مساء  الثاني  اليوم 
النصاب القانوني، حيث حضر 54 عضوًا فقط 
وهو عدد ال يسمح قانونيًا بعقد الجلسات التي 
تستوجب مشاركة 80 عضوًا على أقل تقدير. 

وكان اجتماع السبت قد حضره 77 عضوًا.

● عبدالحفيظ أربيش

● اجتماع الجمعية العمومية العادي لالتحاد الليبى لكرة القدم بمدينة الزاوية

أربيش ورحيل.. أبرز املدربني في 
تصفيات الصعود للدوري املمتاز

مدرب  أربيش  عبدالحفيظ  المدربان  يواصل 
الصقور،  مدرب  رحيل  وصالح  صرمان،  رفيق 
منافسات  خالل  فريقيهما  مع  النجاح  رحلة 
األولى،  الدرجة  لدوري  الصعود  تصفيات 

المؤهلة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
ترتيب  الئحة  المدربان  ويتصدر 
قاد  حيث  الكاملة،  بالعالمة  المجموعتين 
على  متتالية  انتصارات  لثالث  فريقه  أربيش 
وعلى  بهدف،  بسبها  الهالل  من  كل  حساب 
حساب المستقبل بالجميل بهدفين، ثم الفوز 
فريقه  رحيل  قاد  فيما  البشائر،  فريق  على 
الصقور لفوزين متتاليين على حساب كل من 

البرانس ووفاق أجدابيا بهدف.
الصعود  تصفيات  منافسات  وتشهد 
التدريبية  الخبرات  من  لعدد  كبيرا  تواجدا 
أن  غير  والمغربية،  والتونسية  المحلية 
في  األبرز  حضوره  يسجل  المحلي  المدرب 
الوطني  المدرب  يتقدمهم  التصفيات  هذه 

فريق  مدرب  أربيش  عبدالحفيظ  المخضرم 
المدربين  أقدم  يعد  الذي  صرمان،  رفيق 
جانب  إلى  وتجربة  خبرة  وأكثرهم  المحليين 
المحليين  المدربين  من  أخرى  نخبة  تواجد 
وهم  مختلفة،  وخبرات  أجيال  يمثلون  الذين 
صالح رحيل مدرب الصقور، وحامد عبدالكريم 
مدرب  ميالد  وسالم  بالقبة،  البرانس  مدرب 
هالل  مدرب  الرمالي  وعبدالمجيد  األنوار، 
سبها، وعادل شتيوي مدرب أبي األشهر وعبد 
القادر الشبلي مدرب البشائر، وسالم الجاللي 
أبوشعالة  وفيصل  الجديدة،  بنغازي  مدرب 
المدربين  صعيد  على  أما  الظهرة.  مدرب 
 4 تواجد  المنافسات  فتشهد  المحليين  غير 
مدربين من تونس يتقدمهم عميد المدربين 
إلى  المروج،  مدرب  الذيب  عمر  التونسين 
الشرارة  مدرب  سوقي  عاطف  مواطنيه  جانب 
المستقبل  مدرب  الدريدي  وأحمد  بسبها، 
أجدابيا،  وفاق  مدرب  التومي  وزياد  بالجميل، 
يمثل  مدرب  تواجد  التصفيات  تشهد  فيما 
الخبرة المغربية وهو المدرب عبداإلله بختي، 

مدرب فريق أساريا بالزاوية.

الوسط- زين العابدين بركان

الوسط- زين العابدين بركان

يجدد المنتخب الوطني لالعبين المحليين، ظهوره الوسط- الصديق قواس
بمنافسات بطولة الشان في نسختها الكروية 

السابعة، التي ستقام بمالعب الجزائر خالل الفترة 
من الثامن إلى 31 من شهر يناير 2023، بعد أن 

قام االتحاد األفريقي الكاف بتعديل عدد المنتخبات 
المتأهلة للبطولة ليصل العدد إلى 18 منتخبا، 
لتتأهل ثالث منتخبات عربية عن منطقة شمال 

أفريقيا، وهي إلى جانب المنتخب الوطني منتخبا 
المغرب والجزائر البلد المستضيف. وهي المرة 

األولى في تاريخ البطولة التي ستشهد مشاركة 18 
منتخبا بدال من 16 منتخبا.

وتعود عالقة »فرسان المتوسط« بهذه البطولة 
مند انطالق نسختها األولى العام 2009، بمالعب 
ساحل العاج، حيث كان المنتخب أول منتخب عربي 

يتواجد في هذه البطولة بعد أن نجح في إقصاء 
منتخبي تونس والمغرب من التصفيات، لكن 

»فرسان المتوسط« غادر السباق من الدور األول 
وقاد فريقنا الوطني في ظهوره األفريقى األول 

المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وغاب المنتخب 
الليبي عن بطولة النسخة الثانية العام 2011 

بالسودان، ليعود للظهور ببطولة النسخة الثالثة 
بجنوب أفريقيا العام 2014، ليتوج بطاًل لها عقب 

تفوقه في المباراة النهائية على منتخب غانا بركالت 
الترجيح، بقيادة المدرب اإلسبانى خافيير كلمنتي. 

وغاب عن بطولة نسخة العام 2016 برواندا ليعود 
مجددًا للمشاركة في بطولة النسخة الخامسة العام 
2018، بالمغرب والتي أحرز خاللها المرتبة الرابعة 
بعد أن فقد المباراة الترتيبية أمام منتخب السودان 
بركالت الترجيح، عقب انتهاء زمن المباراة األصلى 

بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.
وعاد ليشارك للمرة الرابعة والثانية تواليًا في 
بطولة النسخة األخيرة بالكاميرون العام 2021، 

لكنه غادر المنافسات من الدور األول.

المنتخب الوطني يسجل 
حضوره الخامس في بطولة 

المحليين بالجزائر 2023

● صالح

● العياط

الميزانية السنوية في حضرة »فيفا«..



شهدت كلية التربية البدنية بجامعة المرقب 
بمدينة الخمس، منافسات بطولة كأس ليبيا 

لألندية للمالكمة، بمشاركة أكثر من 40 
رياضيًا من 17 ناديًا، والتي تكللت بالنجاح 
وأفرزت العديد من المواهب البارزة والتي 
سيكون لها مستقبل زاهر. وعلى هامش 

المنافسات حاورت »الوسط« رئيس االتحاد 
الليبي للمالكمة يوسف البهلول، والذي تحدث 

عن العديد من المحاور المهمة ومن بينها عدم 
وجود الدعم وعدم تكريم األبطال، وعدم وجود 

دورات لتطوير اللعبة بسبب ضعف اإلمكانات.
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

حالة تفاعل رائعة
شهدت حالة التفاعل الرائعة التي بدأت من 
التواصل  صفحات  وعبر  الرياضي  الوسط 
االجتماعي، للمطالبة بعالج األستاذ محمد 
واإلعالمي  المميز  المعلق  علي،  بالرأس 
عدة  عبر  المتواصل  العطاء  الكبير صاحب 
عقود، حالة من الوفاء. هذه الحالة الجميلة 
من  خاصة  الرياضي،  الوسط  وفاء  تؤكد 
والسيد  للرياضة  قدموا  الذين  المبدعين 
المحترم األستاذ محمد بالرأس علي، وهو 
أحد القامات اإلعالمية الكبيرة التي قدمت 
اإلذاعتين  عبر  إعالميًا  الليبية  للرياضة 
المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة، 
عطاؤها  واستمر  الفضائيات  زمن  وقبل 

لسنوات طويلة حتى أقعده المرض.
مميزًا  معلقًا  محمد  األستاذ  كان  لقد 
بالتعليق  وتميز  القدم،  كرة  مباريات  على 
على فروسية قفز الحواجز في المهرجانات 
الدولية، التي نظمتها ليبيا خاصة مهرجان 
الفاتح السنوي الدولية الدولي، وكان كاتبًا 
صحفيًا رائعًا وذا أسلوب أدبي جميل، وإلقاء 
رائع عبر البرامج الرياضية، وكنا نتعلم منه 
العبارات  يجيد نظم  وكان  مفردات جميلة 

األدبية في المقاالت الرياضية.
وعباراته  بعناية  عناوينه  يختار  وكان 
جيل  من  وهو  الكتابة  في  رفيع  بذوق 
هذا  وسبقني  الليبي،  اإلعالم  في  مميز 
قبلنا  الذي  الجيل  وهو  بمراحل  الجيل 
وقبل  والظروف  المحن  كل  رغم  وأبدع 
ظهور الفضائيات وحتى أثناء ظهورها ظل 
حفظ  ويبدع.  ويقاوم  يقاوم  الجيل  هذا 
ومتعه  علي،  بالرأس  محمد  األستاذ  اهلل 
رحلة  من  سالمًا  وأعاده  والعافية  بالصحة 
قلبه  وحفظ  القلب  مشاكل  من  عالجه 
بالحكومة  للمسؤولين  وشكرًا  وعافيته. 
الوسط  مطلب  مع  تفاعلوا  الذين  الليبية 
الوطن  قامات  من  قامة  بعالج  الرياضي 
وركن من أركان اإلعالم الليبي، ومن قدم 

عطاء كبيرًا ال حدود له.

»تلك هي أفضل الفرق.. الحدث الرئيسي األفضل.. األبطال 
هكذا  األفضل«..  إنهم  عظيم..  رياضي  حدث  الكبار  ولقاء 
يُعزف نشيد دوري أبطال أوروبا دائما على ملوك فريق ريال 
الجميع  وتغنى  المفضلة.  بكأسهم  يظفرون  وهم  مدريد، 
حول العالم من عشاق األبيض، بإنجاز ملوك القارة العجوز 
منافسه  على  التفوق  تحقيق  في  »الميرينغي«  نجح  بعدما 
دراماتيكي  سيناريو  في  نظيف،  بهدف  اإلنجليزي،  ليفربول 
من  ألكثر  السبت  ليلة  العالم  حول  الكرة  عشاق  إليه  شد 
العاصمة  في  فرانس«  »دو  استاد  على  ونصف،  ساعة 
بقيادة  الريال  نجوم  يصعد  أن  قبل  باريس،  الفرنسية 
التتويج  منصة  على  أنشيلوتي  كارلو  المخضرم  المدرب 

حاملين اللقب الرابع عشر في تاريخ النادي الملكي.
سجل ريال مدريد األكثر تتويجا باللقب القاري، هدفه في 
بعدما  جونيور،  فينيسيوس  العبه  طريق  عن   ،59 الدقيقة 
اليمين  جهة  من  قوية  عرضية  تمريرة  فالفيردي  أرسل 
قابلها فينيسيوس على القائم الثاني بتسديدة مباشرة في 
الشباك. ليكرر الريال انتصاره على ليفربول في النهائي بعد 
وأصبح  لهدف.  أهداف  بثالثة   2018 العام  في  عليه  الفوز 
ذلك اللقب هو األول لريال مدريد منذ العام 2018، ليواصل 
سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم 
سوى ثالث مرات فقط. أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه 
السابع ليعادل إنجاز ميالن، ويصبح آخر لقب حققه في العام 
فاز ست مرات  10 مرات،  النهائي  ليفربول  2019. وخاض 

وخسره أربع مرات.

إنجاز تاريخي ألنشيلوتي
وتوج أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة 
في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك اإلنجاز، حيث سبق 
مرتين، موسمي  مع »ميالن«  بالبطولة  أنشيلوتي  توج  أن 
مدريد«  »ريال  مع  ومثلهما  و2007/2006،   2003/2002
في 14/2013 وفي 22/2021. فيما فشل كلوب في الظفر 

به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

أحداث مثيرة
ليفربول  جمهور  من  بعض  اقتحم  اللقاء  انطالق  وقبل 
الملعب دون حملهم لتذاكر دخول المباراة، واضطرت قوات 
المقابل  للدموع. في  المسيل  الغاز  الفرنسية إلطالق  األمن 
التذاكر لم يكن  بعض من جماهير ليفربول ممن يحملون 
بإمكانهم الدخول للمباراة. وفي الناحية األخرى اضطر االتحاد 
المباراة  انطالق  تأجيل  إلى  »يويفا«  القدم  لكرة  األوروبي 
لدواع أمنية ولمدة ربع ساعة لتنطلق في تمام التاسعة والربع 
تأجيل  عن  اإلعالن  جرى  ذلك  وبعد  القاهرة.  بتوقيت  مساء 
جديد لربع ساعة أخرى لتنطلق المباراة في التاسعة والنصف 
تمام  في  القمة  انطالق  »يويفا«  أعلن  النهاية  وفي  مساء. 
التاسعة و36 دقيقة. وانطلق الحفل الغنائي، وقدم أسطورتا 
الناديين راؤول جونزاليس من ريال مدريد، وأيان راش من 
ليفربول الكأس العريقة. أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 68 

امليرينغي.. »سكوت جت امللوك!«

أبطال  لدوري  بطاًل  المغربي،  البيضاوي  الوداد  فريق  توج 
أفريقيا لموسم )2021-2022( بعد الفوز على نظيره األهلي 
التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدفين  النهائي  في  المصري، 
أقيمت مساء اإلثنين، بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. 
وبذلك يحصد الوداد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز 

بالبطولة العامين 1992 و2017.
بيتسو  مدربه  مع  له  هزيمة  أول  المصري  األهلي  وتلقى 
كما  أفريقيا.  أبطال  لدوري  اإلقصائية  األدوار  في  موسيماني 
خسر األهلي لقب بطولة أفريقيا بعدما فاز بآخر نسختين أمام 
الزمالك في 2020 وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي العام 2021.

بملعب  المصري  األهلي  على  تفوقه  المغرب  بطل  وكرر 
محمد الخامس، ليحصل على اللقب األفريقي الثالث في تاريخه، 
والثاني على حساب أبناء القلعة الحمراء. وكان الوداد المغربي 
حقق لقب دوري األبطال األفريقي في نسخة 2017 على حساب 
األهلي، بعد التعادل ذهابًا بملعب برج العرب بهدف لكل فريق، 

ثم الفوز بمركب محمد الخامس بهدف لالشيء.

معادلة رقم الرجاء
وأحرز زهير المترجي، الجناح األيسر للوداد، هدفي المباراة 
في الدقيقتين 15 و48. وقاد هذان الهدفان الفريق المغربي 
أعوام  تُوج  الذي  الرجاء،  رقم  ومعاداًل  الثالث،  لقبه  لتحقيق 
تضم  والرجاء،  الوداد  جانب  وإلى  و1999.  و1997   1989
الملكي  الجيش  اللقب،  حققت  التي  المغربية  األندية  قائمة 

بطل نسخة 1985.
كما أن هذا الفوز، جعل المغرب تفض شراكتها مع تونس 

والكونغو الديمقراطية، في وصافة الئحة أكثر البلدان حصدًا 
لدوري األبطال، خلف مصر التي حققت أنديتها اللقب 16 مرة. 
مرات   3 إجماال  المصرية  نظيرتها  المغربية  األندية  وقارعت 
في النهائي، اثنتان منها حسمهما الوداد على حساب األهلي 
المصري، وواحدة تغلب فيها الزمالك على الرجاء العام 2002. 
بعد  الخامسة،  للمرة  النهائي  خسارة  مرارة  األهلي  وتجرَّع 
1983 و2007 و2017 و2018، وعجز عن تحقيق اللقب للمرة 

الثالثة على التوالي، والـ11 في تاريخه إجمااًل.

أزمة في المدرجات
وقبل انطالق أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب، 
نشبت أزمة كبيرة بسبب تغيير منّظمي المباراة موقع جماهير 
محمد  »ملعب  مركب  مدرجات  في  والفتاته،  األحمر  الفريق 
موقعه  عبر  المصري،  األهلي  أوضحه  لما  وطبقًا  الخامس«. 
المسؤولين عن  بتغيير  المغرب،  البعثة في  الرسمي، فوجئت 
تنظيم النهائي، المكان المخصص لالفتات الفريق، بعكس ما 
جرى االتفاق عليه خالل األيام الماضية. وأشار البيان كذلك إلى 
مخالفة أخرى لالتفاق المسبق، تتعلق باستبدال مكان جماهير 
ولفت  مختلف.  مكان  في  التذاكر  على  حصولها  بعد  األهلي، 
استياءه  )كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  إبداء  إلى  البيان 

بعدما أبلغه النادي بما حدث.

تصريحات موسيماني
وأكد المدير الفني لفريق األهلي المصري، المدرب الجنوب 
أفريقي بيتسو موسيماني، أن فريقه خسر النهائي في ظروف 
غير طبيعية، مشيرًا إلى أن إهدار الوقت كان عاماًل أثر على فريقه 
في المباراة. وقال في المؤتمر الصحفي، وفقًا لـ»في الجول«: 
»خسرنا النهائي في ظروف غير طبيعية، الفريق األفضل هو من 
خسر«. وأضاف: »عندما تلعب في أرض محايدة وعدد جمهور 
متساو فيمكن وقتها أن نتحدث عن الفوز والخسارة وأعتقد أن 
كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم.. ال أعلم كيف 
أفريقيا.  أبطال  دوري  لنهائي  الجيد  التنظيم  أحد عن  يتحدث 
أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك.. البعض يسألني عن 
التشكيل والخطة ألني خسرت ولكنني أذكرهم أن األهلي فاز 
على الرجاء بنفس التشكيل. الجميع يعرف أن السولية مصاب، 
ولهذا لم ندفع به من البداية.. كرة القدم تعتمد على تسجيل 

األهداف، بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف«.

»أفريقيا« مغربية الوسط - القاهرة

● حلظة احتفال فريق الواد املغربي

موسيماني: الفريق األحمر 
كان األفضل.. وخسرنا نهائي 

البطولة في ظروف غير طبيعية

لم  لألسف  ولكن  ليبيا،  في  دورات  إلقامة 
كل  وبالتالي  ميزانية  بأي  االتحاد  دعم  يجر 
لها  ماسة  حاجة  في  نحن  والتي  الفنية  األمور 
وحكام  مدربين  من  الفنية  الكوادر  من  للرفع 
يحتاج  عالمي  مدرب  وأي  متوقفة..  ورياضيين 
لعدة أشياء مهمة من نقل وإقامة وأمور إدارية 
الدعم  مرارة  بكل  وأقولها  والحقيقة  أخرى.. 
بجهد  هلل  »الحمد  وأوضح:  صفر«.  المادي 
لعبة  عادت  القدامى  والمالكمين  الشباب 
دعم  ودون  مستمر  تطور  في  وهي  المالكمة، 

من الدولة«.
• هل هناك دعم من قبل الدولة؟

ال  للمالكمة،  الليبي  االتحاد  رئيس  تابع 
الخارجية  المشاركات  وحتى  دعم،  أي  يوجد 

المرقب،  الخمس، وجامعة  البطولة في مدينة 
وأن المشاركة الحالية في هذه البطولة وصل 
على  رياضيًا   40 من  وأكثر  ناديًا،   17 إلى 

ليبيا. مستوى 
رجعت  الليبية  المالكمة  أن  البهلول،  وأكد 
التشجيع  وجود  عدم  لألسف  ولكن  وبقوة، 
الوحيد  العائق  هو  والمعنوي  المادي 
عدم  أن  إلى  مشيرًا  التطوير،  لعملية 
الخطط  جميع  عطل  الدعم  وجود 

التي وضعها االتحاد.
إلى  حديثه  وواصل 
خططًا  »وضعنا  »الوسط«: 
والمحلي  الخارجي  للتدريب 
عالميين  مدربين  بجلب 

للمنتخب تجري من أشخاص عندهم غيرة على 
من  هي  الخاصة  الشركات  وبعض  اللعبة.. 

تساعدنا«.
• وماذا عن عضوية االتحاد الدولية؟

في  عضوية  »لدينا  البهلول:  يوسف  ذكر 
وبالنسبة  والدولي،  واألفريقي  العربي  االتحاد 
بالكويت،  بطولة  في  شاركنا  العربي  لالتحاد 
فيها  وتحصلنا  بالسودان،  بطولة  في  وشاركنا 
الدولة  تقم  لم  ولكن  وبرونزية،  ذهبية  على 
المدربين..  وال  الحكام  وال  الالعبين  بتكريم 
الكونغو  أفريقيا في  وكذلك شاركنا في بطولة 
القالدتين  على  البطولة  هذه  في  وتحصلنا 
تكريم  يجر  »لم  وكشف:  والبرونزية«.  الفضية 
األبطال حتى اآلن ال ماديًا وال معنويًا، خاصة أن 
ليبيا تحصل على الكثير من القالئد منذ 60 عامًا 
ومنها التي أحرزها البطل الليبي الرحل المالكم 
ليبيا  في  المالكمة  أن  وأؤكد  مفتاح..  البدري 
عانت الكثير حيث أوقف نشاطها منذ أكثر من 
المستوى  على  أبطال  لدينا  وكان  عقود،  ثالثة 
العديد من  والدولي وحققوا  العربي واألفريقي 
القالئد المتنوعة وحصلوا على بطوالت قارية«.

• ماذا عن آخر تكريم؟
الذهبية  »القالدة  االتحاد:  رئيس  أكد 
عليها  حصل  العربية  البطولة  في  األخيرة 
المالكم عبدالباسط، وكرم بشكل بسيط من 
المحدودة..  اإلمكانات  بسبب  االتحاد،  قبل 
اللجنة  حتى  أو  الرياضة،  وزارة  من  يكرم  ولم 
الليبية،  المواهب  يحبط  ما  وهذا  األولمبية، 
حيث من المفترض تكريم األبطال وتشجيعهم 
بكرة  مهتمة  الدولة  ولكن  ومعنويًا،  ماديًا 
القدم الجماعية فقط، وتصرف عليها الكثير من 
الفردية،  باأللعاب  تهتم  ولم  الكبيرة،  األموال 
المشاركات  في  المتنوعة  القالئد  تحقق  والتي 
في  ليبيا  واسم  الليبية،  الراية  وترفع  الخارجية 
كرة  لشباب  احترامي  ومع  المشاركات..  هذه 
القدم لم يحققوا أي إنجاز لليبيا، عكس األلعاب 
الفردية هي التي تحقق اإلنجازات، مثل األثقال 

والمالكمة واألجسام واأللعاب األخرى«.

● محرر »الوسط« مع رئيس االتحاد الليبي للمالكمة يوسف البهلول

نحتاج للدعم املادي.. و»الرياضة واألوملبية« السبب في إحباط املواهب
المالكمة في ليبيا عانت الكثير حتى توقف نشاطها أكثر من ثالثة عقود.. ولدينا عضوية في االتحاد العربي واألفريقي والدولي

فريق الوداد يجرد األهلي المصري من لقبه ويتوج بدوري األبطال للمرة الثالثة في تاريخه

رئيس االتحاد الليبي للمالكمة يتحدث لـ»الوسط«

شخصا بعد مشاهد الفوضى التي نشبت خالل مباراة نهائي 
دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في باريس بين ريال مدريد 

اإلسباني وليفربول اإلنجليزي.

فوضى النهائي
أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 68 شخصا بعد مشاهد 
أبطال  دوري  نهائي  مباراة  خالل  نشبت  التي  الفوضى 
أوروبا، وذكرت الشرطة الفرنسية أن 174 شخصا تعرضوا 
وأعلن  المصابين.  جنسيات  عن  الكشف  دون  لإلصابة 
جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي ، وفقا لـ»فرانس 
دوري  نهائي  في  نشبت  التي  الفوضى  سبب  أن  برس« 
التذاكر  الذين ال يحملون  المشجعين  أوروبا سببها  أبطال 
جريدة  وكشفت  المباراة.  ملعب  إلى  الدخول  وحاولوا 
إصابة  سبب  أن  لـ»جول«  وفقا  اإلنجليزية،  ميل«  »ديلي 
قوات  أطلقته  الذي  للدموع،  المسيل  الغاز  هو  الجماهير 
الشرطة الفرنسية تجاه الجماهير لتفريقهم. وجاء في بيان 
البريطانيين  المشجعين  من  »اآلالف  الفرنسية:  الشرطة 
دخلوا  المزورة  التذاكر  يحملون  من  أو  تذاكر  بدون  سواء 
لجميع  وشكرا  المنظمين،  على  واعتدوا  الملعب  إلى  عنوة 

قوات الشرطة التي احتشدت في هذا اليوم الصعب«. وجاء 
ذلك وسط اعتراض من ليفربول على األحداث التي سبقت 
للتحقيق في طريقة  المباراة وبسببها تقدم بطلب رسمي 

معاملة السلطات الفرنسية لجمهوره في باريس.

إلقاء اللوم على ليفربول
أوديا كاستير،  أميلي  الفرنسية،  الرياضة  وكشفت وزيرة 
المتسبب الرئيسي للشغب الذي صاحب نهائي دوري أبطال 
الرياضة  وزيرة  وألقت  وليفربول.  مدريد  ريال  بين  أوروبا 
إذ  الفوضى،  ليفربول بخصوص  نادي  اللوم على  الفرنسية 
لـ»رويترز«: »ليفربول فشل  وفقا  إل«،  »آر تي  قالت إلذاعة 

في تنظيم مشجعيه القادمين إلى باريس«.
لليفربول  مشجع  ألف   40 أو  ألف   30 »حوالي  وأضافت: 
لمشاهدة  تذاكر  دون  أتوا  أو  مزورة  تذاكر  يحملون  كانوا 
التذاكر المزورة  المباراة.. يجب أن نرى من أين أتت تلك 
من  طلب  ليفربول  الكبيرة..  األعداد  بهذه  أنتجت  وكيف 
اعتماد تطبيقات  )ويفا( عدم  القدم  األوروبي لكرة  االتحاد 
الهاتف بخصوص الدخول بل التذاكر الورقية.. لست قلقة 
من استضافة البطوالت المقبلة، أنا ملتزمة بأن نتعلم كل 

الدروس مما حصل مساء السبت لتحسين كل شيء«.

العالم يتغنى بـ»الميرينغي«
هيمن تتويج فريق ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 
وأفردت  العالمية،  الصحف  عناوين  على  تاريخه  في  الـ14 
إنجاز  خاللها  من  أبرزت  واسعة  مساحات  األجنبية  الصحف 
أنشيلوتي  كارلو  الفني،  مديره  قيادة  تحت  الملكي  الفريق 
التتويج،  منصة  إلى  أن وصل  إلى  بالبطولة  خالل مشواره 

العنيد،  ليفربول  أمام  النهائية  المباراة  فضال عن أحداث 
وتصديات حارس الميرينغي، تيبو كورتوا، التي حسمت 
المباراة ومنحت زمالء كريم بنزيما األفضلية على محمد 

صالح وزمالئه.
ووصفت جريدة »ماركا« اإلسبانية تتويج زمالء كريم 
بنزيما بإنجاز تاريخي جديد لريال مدريد، عبر عنوان مثير 

»أبطال أوروبا، ال أحد يقاوم استعدادك للفوز«، وهي عبارة 
من النشيد الرسمي للفريق. كما أطلق الموقع الرسمي للجريدة 
وكتبت  وتألقه،  بالحارس كورتوا  فيه  تغزل  عنوانا  اإلسبانية 

»أيادي كوروتوا تؤمن الكأس الـ14«. وقالت جريدة »آس« 
اإلسبانية إن ريال مدريد بمثابة البطل األبدي لدوري أبطال 
أوروبا بعدما رفع رصيده إلى اللقب رقم 14 في تاريخه كأكثر 

األوروبية،  الكؤوس  بأمجد  الفوز  يحقق  أوروبي  نادٍ 
مشيرة إلى أن النادي الملكي فاز بأكثر النسخ إثارة في 
تاريخ بطوالت دوري أبطال أوروبا. وعنونت »سبورت« 
في غالفها بـ »دوري أبطال كورتوا«، وذلك بعد أن 

أنقذ تيبو العديد من الكرات المحققة على مرمى ريال 
مدريد في لقاء أمام ليفربول

فشل كلوب على أعمدة الصحافة األلمانية
الفني  المدير  فشل  على  األلمانية  الصحافة  وركزت 

باللقب،  التتويج  األلماني يورغن كلوب، في  للريدز، 
نجم  بمواطنه  فيه  احتفلت  الذي  الوقت  في 

الميرينغي، توني كروس، بعد تحقيق لقب 
األبطال الخامس له برفقة الريال. وقالت 

جريدة سبورت بيلد: »أسوأ خسارة 
لكلوب.. انتصار للريال وكروس 

وعنونت  كورتوا«،  بسبب 
»كورتوا  بيلد:  سبورت 

اختفاء  في  يتسبب 
مدريد  ريال  كلوب.. 
ملوك  وكروس 

أوروبا مجددا«.

● لحظة تتويج فريق ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

● بنزيما

الوسط- الصديق قواس

ليبيا  بطولة  حول  لـ»الوسط«  سؤال  وفي 
الحجم  بهذا  تقام  بطولة  أول  وهي  لألندية، 
في البالد، قال رئيس االتحاد الليبي للمالكمة 
االستعداد  جرى  البطولة  إن  البهلول،  يوسف 

والتحضير لها منذ فترة أثناء انعقاد المكتب 
للمالكمة،  الليبي  لالتحاد  التنفيذي 

كأس  بطولة  إقرار  خالله  وجرى 
مستوى  على  لألندية  ليبيا 

البالد.
وأضاف أنه لعدم وجود 
وجود  وعدم  إمكانات 
هذه  انطالق  تأخر  دعم 
الحمد  ولكن  البطولة، 
هذه  أقيمت  هلل 

»زاناكو« الزامبي
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ماذا عن الخطوة التالية لحكومة مجلس النواب؟
من القادر على حسم الصراع بين الحكومتين؟

متى ينتهي االنقسام؟

أين دور األمم المتحدة في إنهاء األزمة؟
لماذا تراجع دور القوى الكبرى؟

كيف نتجنب الصدام المسلح بين الجانبين؟

»حكومة سرت«
++HH55

 كل شيء كل شيء

رحيل محمد بشير املغيربي
األستاذ محمد بشير المغيربي من مواليد 1923، تحصل على الثانوية 
الصناعية اإليطالية في بنغازي؛ ودرس اللغة العربية والدين علي يدي 

الشيخ الصفراني رحمه اهلل. انضم إلي »جمعية عمر المختار« عندما أعيد 
تأسيسها في بنغازي في سنة 1943 فلقد سبق وأن أسسها المرحوم 
أسعد بن عمران، وبتشجيع الرمز الوطني البارز األستاذ مصطفى بن 
عامر ـ اصبح احد الناشطين فيها إلى أن اصبح سكرتير عام الجمعية، 

التي واصلت نشاطها الرياضي والكشفي والتعليمي والسياسي، وصار 
االنتساب إليها فخرًا لشباب ذلك العصر. سنة 1947 أصبحت جريدة 

»الوطـن« لسان حال الجمعية الوطنية فيما بعد، كما أصدرت مجلتين 
هما »ليبيا« و»عمر المختار« لكنهما لم تستمرا طوياًل. يعد له فضل 

الريادة في إنشاء أول فرقة كشفية في ليبيا تحت مظلة الجمعية، وكان 
رفقة المهدي المطري ومحمود مخلوف المشرفون على النادي األهلي 
باعتباره كان قسما للرياضة والشباب بالجمعية ، وبعد أن انفصل هذا 

القسم اعتبر أول رئيس لمجلس إدارته عند تأسيسه يوم 10. 2. 1950. 
سنة 1960 اصبح عضوا في البرلمان لمدة اربع سنوات. سنة 1973 

تولى منصب سفير لليبيا في دولة اإلمارات ثم في باكستان وبعد ذلك 
عينه الشيخ زايد مستشارًا في ديوانه، فعاش منذ ذلك الوقت في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة إلى أن توفي هناك، ودفن في مدينة العين 
العام 2006. كان ذلك في األول من يونيو قبل ستة عشر عامًا.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

رحم اهلل الملك الصالح إدريس المهدي السنوسي. في يوم 25 مايو 2022، 
إليها  باإلشارة  البعض  قيام  لوفاته. ولوال  والثالثون  التاسعة  الذكرى  مرت 

على مواقع التواصل االجتماعي ما كنتُ انتبهت لمرورها.
أنا من مواليد جيل االستقالل. يوم ولدتُ، على يدي قابلة في السبيتار 
الكبير، بشارع الزاوية العام 1952، كانت ليبيا تحتفل بالذكرى األولى لجلوس 
الملك إدريس على عرش الدولة الجديدة، المسماة المملكة الليبية المتحدة. 
ولم تكن تلك الدولة تملك من مقومات الحياة إال النزر اليسير، ولم يكن لها 
ما يكفي من مداخيل وعوائد حتى لدفع أجور العاملين في دواوينها الجديدة. 
لكن رحمة اهلل لم تكن بعيدة منها. وجاءها الفرج المأمول بعد سنين قليلة، 
على شكل ثروة نفطية تفجرت في صحرائها، فعم الخيرُ، وساد االستقرار، 
وانتشرت الرفاهية، وذاق الليبيون طعم حياة مختلفة عما ألفوه في سابق 

أيامهم. وبدأت الطريق، إلى مستقبل زاهر ومشرق، مفتوحة أمام شبابها.
وأنا تلميٌذ بالمرحلة االبتدائية، علمني زميل لي في المدرسة رسم صورة 
الملك الراحل. خطوط صغيرة على ورق أبيض بقلم رصاص، أو على الجدران 
واألرصفة بقطعة فحم، أو بقطعة طباشير، تشكل إطارا حدوديا ألبعاد الوجه. 
داخلها خطوط أصغر تضع المالمح المميزة: نظارٌة على العينين، ولحيٌة كثة. 
في إحدى المرات، كنت مستغرقا في استعراض موهبتي الجديدة في الرسم 
على رصيف في شارعنا بقطعة طباشير. توقف جارٌ لنا وأنا منهمك. وحين 

بموهبتي  مفتخرا  ابتسمت  لوجوده  انتبهت 
عن  بلطف  نهرني  لكنه  مديحا.  متوقعا 
وجه  رسم  يصح  ال  أنه  وأعلمني  ذلك،  فعل 
رجل شريف على رصيف متسخ يذرعه الناس 

بأحذيتهم طوال النهار.
كان  بالشريف  المرحوم  الملك  وصــف 
مخالفا لما كنت أسمعه من أوصاف يرددها 
وأدركــت  كبرت،  حين  حولي.  من  بالغون 
أن  لي  تبين  شؤونها،  من  يدور  وما  الدنيا 

جاري كان محقا.
شريفا،  رجال  المرحوم  الملك  كان  نعم، 
وكان زاهدا في الدنيا، ويحبنا. وكنا نحن، أو 
أغلبنا، يتمنون زوال نظامه والتخلص منه، 

ويرددون علنا مقولة »إبليس وال إدريس«.
ــاردة بين  ــب ــذاك، كــانــت الــحــرب ال ــت وق

المعسكرين الرأسمالي واالشتراكي على أشدها. وتزامنت معاركها مع مولد 
حركات التحرر الوطني من االستعمار واشتداد زخمها وبريق قادتها. وانتشر 
القوميون العرب بشقيهم المصري والعراقي في مختلف المدن الليبية، ولم 
العرب. ولم  بالقوميين  أو حضور شعبي مقارنة  للتيار اإلسالمي زخم  يكن 
يكن سهال على الليبيين النجاة من تأثير ونفوذ ما كان يأتيهم محموال على 

األثير من كل حدب وصوب، وبشكل خاص من القاهرة.
في الفاتح من سبتمبر 1969، حدث انقالب عسكري، وحظي الليبيون بمن 
الليلة،  تلك  دبابة. ومنذ  ليلة خريفية معتمة، معتليا  ذات  تمنوا. وجاءهم، 
ولمدة أربعين عاما مقبلة، كان عليهم التعامل والعيش معه وتحمل نزواته.

عقب مرور سنوات قليلة على وصول العسكر بقيادة زعيمهم، عرف الليبيون 
أنهم وقعوا في هاوية سحيقة من صنع أيديهم. وأن مأساتهم، في حقيقة 
األمر، ال تختلف عن مأساة الدكتور فاوست بطل مسرحية »فاوست« للكاتب 
األلماني غوته، الذي كان يعيش راضيا مرضيا، فسلم نفسه للشيطان، بأن 
عقد معه اتفاقا، مقابل حصوله على المعرفة المطلقة وملذات الدنيا، فمات 

شر ميتة.
لم يجد الليبيون أمامهم سوى عض األصابع ندما على ما أضاعوا. وعرفوا 
أن طريق العودة إلى ما فقدوا قد سُدت أمامهم، وليس عليهم سوى الصبر 
حتى يقضي اهلل أمرا كان مفعوال. ولم يأتهم فرج إال بعد 42 عاما. لكن األمن 

واألمان واالستقرار لم تكن، لألسف، ضمن محتويات جرابه.
رحم اهلل الملك إدريس السنوسي وطيبَ ثراه، وجازاه عنا كل خير. ملكٌ 
ووضع  المستعمر،  ضد  الجهاد  حركة  وقاد  شعبها،  إلى  وأحسن  ليبيا  أحب 

أساس دولة االستقالل، لكنه لم يجد منا إال الجحود والنكران. سامحنا اهلل.

»إبليس وال إدريس«

وألمانيا  وبلجيكا  المتحدة  الواليات  من  متطوعون  قدم 
أسابيع  ستة  لمدة  معا  وعملوا  طرابلس،  إلى  وأستراليا، 
من أجل تركيب أول حديقة تزحلق على األلواح في ليبيا.

وهم  المتدربين  المتزحلقين  مشاهدة  ويمكنك 
ألداء  على منحدرات  بأقصى سرعة  المكان  في  يندفعون 
يتنافسون  أو  بفرح  آخرون  يتحدث  بينما  ودوائر،  قفزات 

للحصول على صور سيلفي.
بنيت  طرابلس،  في  األميركية  السفارة  من  بتمويل 
من  بدعم  الطلق  الهواء  في  المجانية  التزحلق  حديقة 
 Make Life Skate( اليف«  سكيت  اليف  »ميك  جمعية 
إنشاء  على  تعمل  حكومية  غير  منظمة  وهي   ،)Life

حدائق تزحلق مجانية في كل أنحاء العالم.
في  ليبيون  التزحلق  لرياضة  ممارسون  ــارك  وش
الورشة، بينما تبرعت بلدية طرابلس باألرض المخصصة 
للملعب داخل حديقة ترفيهية في وسط العاصمة تضم 
صغيرة  ومالعب  الخيل  لركوب  ومساحة  للدراجات  مسارا 
قبالة  الحديقة  وتقع  خضراء...  ومساحات  القدم  لكرة 

البحر. شاطئ 

عرف الليبيون أنهم 
وقعوا في هاوية 

سحيقة من صنع 
أيديهم وأن مأساتهم 

ال تختلف عن مأساة 
بطل مسرحية 

»فاوست« للكاتب 
األملاني غوته

حديقة تزلج في طرابلس.. للمرة األولىحديقة تزلج في طرابلس.. للمرة األولى

أقوالهمأقوالهم

 »الجزائر يقف دائمًا إلى جانب 
الشعب الليبي في بناء دولته الحرة 

دونما تدخل خارجي«

رئيس مجلس األمة الجزائري
 صالح قوجيل

»ليبيا أصبحت في السنوات األخيرة 
مزيجًا من مصالح القوى الخارجية، 

والغرب يدفع الثمن اليوم لعدم إيجاد 
استراتيجية مشتركة«

الخبير االستراتيجي
 األميركي ويليام وشسلر

آنا نتريبكو.. 
حفاوة وجدل

السوبرانو الروسية، آنا نتريبكو، أحيت 
حفلة في قاعة »فيالرموني دو باري« 
بحفاوة  استُقبلت  حيث  الباريسية؛ 

بالغة.
عودة  الحفلة  هــذه  وشهدت 
المسرح  إلــى  الروسية  النجمة 
في عاصمة غربية، بعد تعرضها 
ــرب في  ــح ــادات مــنــذ ال ــق ــت الن
الجمهور  بها  ورحب  أوكرانيا، 
خشبة  اعتالئها  لدى  بحرارة 
األربــعــاء،  مساء  المسرح 
لدقائق  لــهــا  ــق  وصــف

طويلة.
المغنية  وأدت 
مبتسمة  بدت  التي 
بفستانها  ومرتاحة 
باللونين  الطويل 
واألبيض،  األســود 
أعمال  من  مقاطع 
ــوف  ــن ــي ــرحــمــان ل
وديــــبــــوســــي 
وتشايكوفسكي، 
الحفلة  خـــالل 
الـــتـــي انــتــهــت 
ــار  بــتــصــفــيــق ح
وقـــــوًفـــــا مــن 

الحاضرين.

اختتام أعمال مؤتمر 
أطفال التوحد

تونس ـ الوسط: نجاح العجيلي
»أطفال التوحد بين الواقع 

والمأمول«.. هذه الالفتة 
تصدرت المؤتمر األفرو آسيوي 

ألطفال التوحد، الذي نظمه 
االتحاد األفريقي لنشر ثقافة 

حقوق الطفل، وعُقد في مدينة 
الحمامات التونسية، وذلك 
بمشاركة 150 من أساتذة 

الجامعات واألطباء واألخصائيين 
النفسيين من شمال أفريقيا. 

رئيس منظمة نسائم ليبيا للتنمية 
المستدامة سالمة البركي، نوهت 

بضرورة فتح خطوط اتصال مع 
منظمة العمل والتعاون مع الدول 

المشاركة بالمؤتمر في مجال 
عالج أطفال التوحد، وطالبت 
بتعزيز اإلرشاد التربوي فيما 

يخص أخالقيات المهنة.
رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر 

الدكتورة غادة السعداوي، 
قالت »إن تفاقم حاالت اإلصابة 
بالمرض هو ما دعانا لالهتمام 

بهذا الموضوع لبحث الصعوبات 
والتحديات التي تواجه هذه 

الفئة للخروج بالحلول على أرض 
الواقع«.. السعداوي شددت 

على ضرورة التكافل االجتماعي 
لألطفال المصابين وإرشاد 

أسرهم للقيام بفحوصات مبكرة 
لكشف المرض. أما الدكتورة 

نعيمة عبداهلل التي شاركت ضمن 
الوفد الليبي، فلفتت إلى أهمية 

دور األسرة باعتبارها شريكًا 
فعااًل في عملية العالج وتخفيف 

الضغوطات عن طفل التوحد.

القتل الرحيم 
لحوت

بعد محاوالت فاشلة القتياده 
إلى البحر، قررت السلطالت 
الفرنسية إنهاء حياة حوت 
قاتل عالق، منذ أسابيع في 
نهر السين مشيرة إلى أنه 

»مريض جدا«.
وعملت مجموعة من 

الخبراء نهاية هذا األسبوع 
بتقنيات السونار لمساعدة هذا 
الحوت على العودة إلى موطنه 

الطبيعي في المياه المالحة، 
بعد ظهوره في نهر السين 

الذي يتدفق عبر باريس.
وشوهد الحوت القاتل 

المعروف أيضا باسم ُأرَكة، 
بين مدينة لوهافر الساحلية 

الشمالية في نورماندي 
ومدينة روان في الداخل بعدما 

رصد ألول مرة في 16 مايو.
أوضحت السلطات المحلية 

في بيان »خلصت مجموعة 
الخبراء باإلجماع إلى أن الحل 

الوحيد الممكن هو القتل 
للحيوان«. الرحيم 

»مملكة النرويج ستلعب دورًا إيجابيًا 
في مشروع المصالحة الوطنية 

لتحقيق السالم واالستقرار في ليبيا«

نائب وزيرة خارجية مملكة النرويج 
هنريك ثرون

»قطر تدعم جهود تحقيق األمن 
واالستقرار في ليبيا وصواًل 

لالستحقاق االنتخابي وفق قاعدة 
دستورية صحيحة«

السفير القطري لدى ليبيا 
خالد الدوسري
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