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صعود

فضاء

صعدت أسعار النفط، الخميس، متعافية من 
تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من 

انخفاض اإلمدادات وموسم ذروة الطلب 
الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة 

األميركية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو 
وتراجع الطلب. وأثناء التداوالت زادت العقود 

اآلجلة لخام »برنت« 1.10 دوالر إلى 119.61 
دوالر للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام »غرب 
تكساس« الوسيط 1.28 دوالر إلى 116.59 
دوالر للبرميل، حسب وكالة »رويترز« لألنباء. 

وانخفضت األسعار بأكثر من 2 %، األربعاء، بعدما 
رفع مجلس االحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي 
األميركي( أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس 

هي أكبر نسبة رفع منذ العام 1994.

نفط

كل شيء

أنغارا
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مبادرات »موازية« إلفراغ الجنوب الليبي من متمردي دول الجوار

الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى 

الصدر اليزال محط أنظار العراقيين 
والقوى اإلقليمية والدولية فقد تسبب 

انسحاب نواب كتلته الجماعي من البرلمان 
في شلل سياسي. ويري البعض أن الشاب 

الخمسيني يوازن بين مقتدى الثائر 
الوطني ضد الغزو األميركي المنحاز للفقراء 

وبين السياسي صاحب المرجعية الدينية 
حيث ورث زعامة شيعية واسعة 

عن والده المحبوب المرجع 
الشيعي محمد صادق الصدر 

الذي قتل في عهد الرئيس 
األسبق صدام حسين.

فهل يستمر مقتدى 
الصدر في اتخاذ 

قرارات ثورية يراها 
ضرورية لتطهير الحياة 

السياسية في البالد 
.. أم سيتراجع عن 

تلك المواقف 
أمام تصاعد 

ضغوط القوى 
التقليدية؟

تستعد مؤسسة روس كوسموس إلجراء تجربة 
إطالق جديدة لصواريخ »أنغارا« الفضائية 

الخفيفة. وقال رئيس المؤسسة دميتري 
روغوزين: »سيجري قريبًا إرسال صاروخ خفيف 
من نوع Angara-1.2 إلى قاعدة بليسيتسك 

الفضائية الروسية، وسيجري إرساله إلى 
مدارات األرض في عملية اإلطالق القادمة«. 

أضاف: »من المفترض أن يجري إطالق 
Angara-1.2 قريبًا، لقد أرسلنا قبله إلى تلك 
 Angara-A5 القاعدة صاروخًا ثقياًل من نوع
وسيجري إطالقه الحقًا«. وتمتلك روسيا عدة 

أنواع من صواريخ »أنغارا« الفضائية المعدلة، 
منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، 

وصواريخ Angara-A3 متوسطة الثقل، 
وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ 

Angara-A5B فائقة الثقل.

مناورة »إيريني«.. معركة حظر األسلحة تبد أ في أعالي البحار

مركز املناهج التعليمية يحاول تفادي تكرار أزمة الكتب املدرسية
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خصصها االتحاد 
األوروبي مساعدة 

عاجلة لمصر 
لمواجهة أزمة 
األسعار والغذاء.

رئيسة المفوضية 
األوروبية

100
مليون

يورو

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، 
األربعاء، إطالق مشروع للطاقة 
الشمسية في منطقة السدادة 

بحضور رئيس مجلس إدارة 
الشركة وئام العبدلي، ورئيس 

مجلس إدارة الطاقات المتجددة، 
والمدير اإلقليمي للشرق األوسط 
لشركة »توتال إنرجي« الفرنسية. 

المشروع يتضمن إنشاء محطة 
طاقة شمسية بقدرة إنتاجية 

تصل إلى 500 ميغاوات. وقالت 
الشركة إن المشروع يأتي في 

إطار التعاون المشترك مع جهاز 
الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة 

االستراتيجية إلدماج القدرات 
الكهربائية المنتجة من مصادر 

الطاقات المتجددة بالشبكة 
الكهربائية. من جهته أكد وئام 

العبدلي، أن هذا المشروع هو 
األول في ليبيا. فيما قال رئيس 

مجلس إدارة جهاز الطاقات 
المتجددة إن المشروع يسعى 

لمواكبة التطور واستغالل مصادر 
الطاقة النظيفة.

إطالق أول مشروع للطاقة 
الشمسية في ليبيا

أكثر من عام من األحزان وحبس األنفاس، لم 
المخطوف  الطفل  أسرة  منزل  الدموع  تفارق 
ابتسامة  عادت  أن  إلى  البركولي،  مصطفى 
تحرير  بعد  األســرة  هذه  إلى  مجددًا  الفرحة 

ابنها من أيدي خاطفيه في سبها.
مصطفى  أســرة  مع  ــزان  األح رحلة  بــدأت 
مجهولون  خطفه  حين   ،2021 يوليو   14 في 
من أمام منزله في حي الجديد بمدينة سبها 
فدية  على  الحصول  بقصد  البالد،  جنوب 
مقابل إطالقه، ومنذ ذلك الوقت ُأطلقت عديد 
الطفل  عن  باإلفراج  تطالب  التي  المناشدات 
سبها  أهالي  من  عدد  نظم  حيث  مصطفى؛ 

وقفة احتجاجية تطالب بإطالق الطفل.
منذ ذلك الحين، أجرت النيابة العامة تحليل 
المشتبه  نشاط  ورصد  المتوافرة،  البيانات 
بارتكابهم الواقعة وتتبعهم، حيث قدم قسم 
ضبط شؤون المعلوماتية واالتصاالت بمكتب 
لجهات  الــالزمــة  المعلومات  العام  النائب 
عن  التحريات  وأسفرت  الواقعة.  في  التحقيق 

أربعة  قبل  من  الخطف  جريمة  ارتكاب  إثبات 
جناة، مع تحديد هوياتهم، وجرى ضبط الجناة 
وإحضارهم من قبل أعضاء الوحدات العسكرية 

والجهات الضبطية العاملة في مدينة سبها.
متلبسين  ضبطهم  عند  الجناة  ــان  وك
وحيازة  أخريين،  خطف  جريمتي  بارتكاب 
عمدوا  بــاإلكــراه،  سرقة  جرائم  متحصالت 
وفق  مختلفة،  أوقات  في  ارتكابها  تكرار  إلى 
العامة. وجرى تحديد مكان حجز  النيابة  بيان 
الضحية، وأساليب التعذيب والمعاملة القاسية 
عليه  مورست  التي  والالإنسانية  والمهينة 
لغرض حمل أسرته على دفع الفدية، وتحديد 
هوية من تدخل في استمرار حالة استضعافه 
مصطفى،  الطفل  تحرير  وبعد  حريته.  بحجز 
أحضان  إلــى  وعودته  الماضي،  األحــد  ليلة 
األسئلة حول  العديد من  هناك  تبقى  أسرته، 
عدم  وضمانات  ومالبساته  الحادث  ظــروف 

تكراره ووقف ترويع اآلمنين.
تفاصيل ص 5

األزمة الليبية تسابق الزمن مع اقتراب أجل خارطة الطريق

الدستور واألمن يقودان اجتماعات الساعات األخيرة في القاهرة
تشغل اجتماعات النواب في سرت، وممثلي 
مع  القاهرة،  في  والدولة  النواب  مجلسي 
أجواء  جانب  إلى  النفط،  إغالقات  استمرار 
طرابلس  العاصمة  في  األمني  التوتر 
وغموض »طيران مصراتة«، أنظار الليبيين 
عن رؤية ما ستؤول إليه األوضاع بحلول 22 
ستتخذه  الذي  والمسار  الجاري  يونيو  من 

األزمة من بعده.
الوحدة  السريع لحكومة  التفاعل  ولعل 
الوطنية مع إقرار مجلس النواب في سرت 
فتحي  حكومة  بها  تقدمت  التي  الموازنة 
باشاغا المكلف من قبله، وهي أول موازنة 
طبيعة  إلى  يؤشر   ،2014 منذ  يعتمدها 
انتهاء  بعد  ليبيا  عليها  المقبلة  المرحلة 
صالحية خارطة الطريق، مرحلة قد تشهد 
السيادية،  المؤسسات  النقسام  تكريسا 
باسم  الناطق  حمودة  محمد  وصف  فقد 
بأنها  الموازنة  جلسة  الدبيبة  عبدالحميد 
الوصول  عرقلة  بهدف  أحادية  »خطوة 
لالنتخابات«، وختم حمودة في تصريحات 
تلفزيونية موقف حكومة الدبيبة بأنها لن 
تعترف بموازنة حكومة باشاغا، وأن المصرف 
السيولة  يوفر  يعتمدها ولن  المركزي لن 

الالزمة لها.
النواب،  مجلس  باسم  الناطق  لكن 
صحفي  مؤتمر  خالل  قال  بليحق،  عبداهلل 
عقده بمدينة سرت، إن إقرار الميزانية جاء 
بعد سلسلة اجتماعات، من بينها اجتماع 
مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية 
ووزارة المالية، مشيرا إلى أن إقرار الموازنة 
جرى بموافقة 98 من أصل 165 نائبا مع 
تصويت خمسة آخرين لصالحها عن بُعد، 
في جلسة حضرها أعضاء من مجلس إدارة 
المصرف المركزي وبمبلغ قيمته 89.7 مليار 
دينار ليبي؛ أي ما يناهز 18.6 مليار دوالر، 
الحضور،  إال أن هناك من شكك في عدد 
القانوني  النصاب  لشرط  مخال  اعتبره  ما 
للتصويت، وهو 120 عضوا، وفق ما نص 

عليه اإلعالن الدستوري.
وعلى أثر قرار اعتمادها »باإلجماع«، دافع 
في  صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس 
كلمته عن حكومة باشاغا التي »لم تُشّكل 

في المنفى؛ بل شُكلت تحت قبة البرلمان 
مباشرة  من  منعها  جهة  ألية  يحق  وال 
عملها« وفق قوله، متمسكا بكونها الحكومة 
البديلة للحكومة المنتهية الوالية المتهمة 
بـ»التالعب بمقدرات الشعب الليبي وإفساد 
واألمني«.  واالجتماعي  السياسي  المناخ 
من جانبه، أكد رئيس الحكومة المكلف أن 
»تنفيذ الموازنة يتطلب التعاون مع المصرف 
من خالل مجلس إدارته برئاسة المحافظ 

الصديق الكبير«.
وتعيد المستجدات المتسارعة المحيطة 
الجديدة  الموازنة  بمسألة مصادر تمويل 
جبهة  إلى  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
السيادية  المؤسسة  أموال  على  الصراع 
الوحدة،  التي ظلت تحت سيطرة حكومة 
بينما امتنع مسبقا عن االنحياز إلى حكومة 
السياسي  التجاذب  مفارقات  ومن  باشاغا. 
على  يسيطر  األخير  أن  حاليا  الحاصل 
الحقول والموانئ النفطية المغلقة والذي 

في  قفلها،  على  أقدموا  محتجون  تسبب 
خفض اإلنتاج إلى ما بين 100 ألف و150 
ألف برميل يوميا، في هدف يرمي إلى خنق 
خصمه ماليا، وبالتالي الضغط على الغرب 
لدعم حكومته، في مقابل امتالك حكومة 
الدبيبة اإليرادات النفطية فإنه قلل من شأن 
اإلغالقات وطمأن بأن البنك المركزي يمتلك 

50 مليار دوالر في الخزينة.
النواب  مجلس  لجوء  التحليالت  وترجح 
إلى رئيس فرع مصرف ليبيا المركزي في 
بنغازي لتوفير التمويل في حال رفض الكبير 
لميزانية باشاغا، وهو ما قد ينهي جهود 
البالد  في  مالية  هيئة  أبرز  توحيد  إعادة 
أجنبية  أطــراف  بدعم  يتردد  كما  تحظى 
مؤثرة على رأسها أميركا وبريطانيا، وفي 
بالتوافق  البرلمان  يعمد  قد  آخر  سيناريو 
تغيير  إلــى  للدولة  األعلى  المجلس  مع 
المناصب السيادية، ومن بينها المؤسسة 
الوطنية للنفط والمصرف المركزي. وكان 

اللتين  الهيئتين  بين  التقارب  بوادر  من 
مع  حــواره  في  بشدة  الدبيبة  هاجمهما 
مجلة »جون أفريك«، مطالبة أعضاء المجلس 
األعلى للدولة في بيان لهم األربعاء، البعثة 
األممية بدعم ما توصل إليه مجلسا النواب 
والدولة من توافق بشأن الميزانية العامة. 
داعين حكومة الوحدة الوطنية إلى تسليمها 

السلطة للحكومة الجديدة.
وتسعى واشنطن منذ أشهر لنزع الطابع 
مكاسب  على  السيطرة  عن  السياسي 
إنتلجنس«  »أفريكا  موقع  وكشف  النفط، 
االستخباراتي الفرنسي، أن الواليات المتحدة 
تريد تشكيل لجنة إشراف تقوم بتشغيلها 
الدخل من  لتحويل  خاصة،  تدقيق  شركة 
مؤسسات  إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
إنتاج  انخفاض  بعد  وذلك  الليبية،  الدولة 
النفط ومحاولة تسييسه، في الوقت الذي 
على  ــا  أوروب األخير  فيه  يساعد  أن  يجب 
تحررها من الحاجة إلى الغاز الروسي بأسرع 

ما يمكن.
وتستمر جهود دبلوماسية غربية أخرى 
في بحث خيار إمكانية تسليم السلطة إلى 
رئيسا  ليكون  استقطابية«  شخصية »غير 
أو  الدبيبة  فيها  لحكومة جديدة ال يكون 
بين  صلة،  على  مصادر  وربطت  باشاغا، 
لدى  السابق  ليبيا  سفير  جمعت  لقاءات 
النتخابات  السابق  والمرشح  ــارات  اإلمـ
الرئاسة، عارف النايض، والسفير األميركي، 
نورالند،  ريتشارد  ليبيا،  إلى  ومبعوثها 
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  والمستشارة 
تباحثوا  حيث  وليامز،  ستيفاني  المتحدة، 
قرب  مع  ليبيا  في  المستجدات  آخر  حول 
في  الطريق  لخارطة  الزمني  اإلطار  انتهاء 
ظل الضغوط المتواصلة إلجراء االنتخابات 

في اقرب وقت.
أن  الدبيبة  رأى  مباشر،  غير  ــرد  وك
»المشكلة ال تكمن في الحكومة، بل في 
الصراع الدائر بين مجلسي النواب واألعلى 

الحكومة  تغيير  جــرى  لو  وحتى  للدولة 
فهذا  باشاغا،  فتحي  بحكومة  واستبدالها 
ال يعني صدور قانون االنتخابات والقاعدة 

الدستورية«، على حد تعبيره.
وتعليقا على ذلك، قال الباحث تيم إيتون 
لمعهد الشرق األوسط األميركي، إن من 
بين ما بحثته اجتماعات القاهرة بين مجلسي 
النواب والدولة اتفاق حول معايير تشكيل 
حكومة انتقالية أخرى، مفسرا هذا المؤشر 
على أن المجلسين يواصالن إعطاء األولوية 
لبقائهما من خالل اختيار الحكومة الجديدة 
قد  عليه  متفق  انتخابي  إطار  تطوير  على 

يؤدي إلى استبدالهما.
أن  إلى  معلومات  تشير  السياق،  وفي 
أخرى في غضون  القاهرة ستكون محطة 
ساعات الحتضان لقاء يجمع كال من رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس 
األعلى  المجلس  ورئيس  النواب،  مجلس 
للدولة خالد المشري، بهدف االتفاق على 
ودعما  التنفيذية  للسلطة  طريق  خارطة 
لجهود التوصل إلى قاعدة دستورية ستُجرى 
وفقا لها االنتخابات المقبلة. وبينما يواصل 
أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاورات 
النقاط  أهم  تبقى  األحــد  منذ  بالقاهرة 
للرئاسة  الترشح  بشروط  تتعلق  الخالفية 

والبرلمان ونظام الحكم.
وبالتزامن مع اجتماع اللجنة العسكرية 
المشتركة »5+5«، في القاهرة لمواصلة 
مناقشة خيارات التنفيذ الكامل التفاق وقف 
عسكريون  مسؤولون  انتقد  النار،  إطالق 
يتبعون القيادة العامة للمرة األولى رئيس 
بعد  المنفي،  محمد  الرئاسي،  المجلس 
عمل  مهمة  في  عسكري  وفد  إيفاد  قراره 
رسمية إلى القاهرة؛ حيث اتهموه بمحاولة 
التدخل في عمل اللجنة العسكرية، واتهم 
مسؤول التوجيه المعنوي في القيادة العامة، 
اللواء خالد المحجوب، األخير بجهل اإلدارة 
العسكرية وعملها، مضيفا أن المنفي »دخل 
على خط لجنة )5+5( العسكرية المشتركة، 
بقيامه بتكليفات غريبة، تبدو فيها حساباته 
الواضحة لسطوة المسلحين على مقربة من 
باب مكتبه«. يُذكر أن المجلس الرئاسي 
مجتمعا يحمل صفة القائد األعلى للجيش، 

وفق خارطة الطريق.

طرابلس، سرت، القاهرة: الوسط

●    جانب من اجتماعات لجنة » 5+5 « في القاهرة، 16 يونيو 2022 )البعثة األممية(

غموض حول تنفيذ امليزانية بعد إقرارها

للعام  للدولة  العامة  الميزانية  إقــرار  وضع 
ــام  أم ــة  ــاب ــرق وال ــرف  ــص ال جــهــات   2022
مسؤولياتها، فلم تكن موافقة مجلس النواب 
نهاية المطاف، فالغموض ما زال قائمًا حول 
وجود  ظل  في  الميزانية،  هذه  تنفيذ  سبل 
عن  فضاًل  الشرعية،  تتنازعان  حكومتين 

انقضاء نصف السنة المالية.
أمام  التساؤالت  باب  الميزانية  اقرار  وفتح 
المركزي  المصرف  محافظ  استجابة  مــدى 
عن  فضاًل  الميزانية،  لبنود  بالصرف  لاللتزام 
رفض  ما  إذا  العمل  ما  حول  األكبر  السؤال 

»المركزي« تطبيق قانون الميزانية؟.
أن  اعتبر  الصلح،  علي  االقتصادي  الخبير 
للدولة  العامة  الميزانية  النواب  »إقرار مجلس 
هو أساس التنفيذ الفعلي والرقابة، وعلى جميع 
الجهات تنفيذها وفق قوانين الدولة الليبية«. 
في حين قال رجل األعمال سليمان الشحومي 
من  اليوم  للدولة  العامة  الميزانية  »إقرار  إن 
التنفيذية  الدولة  مؤسسات  وضع  البرلمان 
مثل  الرقابية  واألجهزة  المركزي،  البنك  مثل 
ديوان المحاسبة والرقابة اإلدارية والمنظومة 
العدلية، أمام اختبار حقيقي لمشروعية تحصيل 
وإنفاق المال العام والرقابة عليه، فال اجتهاد مع 

النص القانوني«، حسب منشور الشحومي على 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته 
االقتصادي  الخبير  »فيسبوك«. بدوره، تساءل 
هذه  ستنفذ  التي  الحكومة  عن  الجبو  وحيد 
الميزانية؟ مشيراً إلى استمرار صراع الحكومتين.
فإن  أمغيب،  سعيد  النائب  تقدير  وفــي 
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لن 
يكون قادراً على رفض تمويل الميزانية، حسب 
ما نقلت عنه وكالة »رويترز«. غير أن محللين 
في  توقعوا  »رويترز«  إليهم  تحدثت  ليبيين 

حالة رفض »المركزي« تمويل ميزانية باشاغا، 
فقد يطلب مجلس النواب من إدارة المصرف 
المركزي في بنغازي توفير التمويل.وهو المعنى 
نفسه الذي تحدث عنه عضو مجلس النواب عن 
قبل  تصريحات  في  الدرسي،  إبراهيم  بنغازي 

يومين من إقرار الميزانية.
يذكر أن السفير األميركي ريتشارد نورالند، 
قدم يوم 6 يونيو الجاري ألعضاء فريق العمل 
إلنشاء  أولية  خطة  ليبيا،  بشأن  االقتصادي 

»اللجنة الليبية الخاصة للرقابة«.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

ديربي الكرة 
الليبية بصافرة 

أجنبية

الليبي بهجت يحقق 
أكثر من نصف 

مليون مشاهدة

الطفل مصطفى.. أسئلة بال إجابات

تكريس االنقسام قد يكون عنوانا للمرحلة املقبلة بعد إقرار مجلس النواب موازنة حكومة باشاغا
هل يلجأ »النواب« إلى مصرف ليبيا املركزي في بنغازي لتوفير التمويل في حال رفض الكبير امليزانية؟

● مجلس النواب الليبي
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الليبي بهجت يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة

منع عرض فيلم »اليت يير« في اإلماراتمنع عرض فيلم »اليت يير« في اإلمارات

إطالق »أكاديمية ميتافيرس« هذا العامإطالق »أكاديمية ميتافيرس« هذا العام
الحصول  مــاســك  إيــلــون  طلب  على  »تــويــتــر«  إدارة  مجلس  وافـــق 
الحسابات  عــدد  حــول  شكوكه  ــة  إلزال الداخلية  الشركة  بيانات  على 
بوست«  »واشنطن  جــريــدة  أفـــادت  مــا  على  المنصة،  فــي  المزيفة 

البورصة،  لهيئة  قدمها،  رسمية  وثيقة  ــي  هـــدد وف
المتعلق  عرضه  بسحب  »تيسال«  شركة  رئيس 

»تقاوم  أنها  يعتبر  التي  المنصة  باستحواذ 
معلومات  على  للحصول  طلباته  نشط«  بشكل 

وهو  المزعج،  والبريد  المزيفة  الحسابات  حول 
الجريدة  نشرته  مقال  وذكــر  الشركة،  دحضته  ما 

يزود  أن  عليه  »تويتر«  إدارة  مجلس  أن  األميركية، 
 500 نحو  بينها  من  البيانات  من  بـ»سيل  الملياردير 

ربما  وذلك  يوميًا«،  المنصة  في  تُنشر  تغريدة  مليون 
بدءًا من هذا األسبوع.

لم  مصدر  إلى  معلوماتها  بوست«  »واشنطن  وتنسب 
على  التعليق  »تويتر«  ورفضت  بالمفاوضات.  دراية  على  تسمه 

وقدم  معها  التواصل  برس«  »فرانس  وكالة  حاولت  بعدما  المقال 
في  دوالر  مليار   44 مقابل  االجتماعية  الشبكة  لشراء  ماسك عرضًا  إيلون 
أبريل بعد تطورات عدة بدءًا من شرائه أسهما في الشركة، وهو ما شكل 
في  عدة  انتقادية  تغريدات  نشره  إلى  وصواًل  فيها،  للمساهمين  مفاجأة 
المنصة وفي منتصف مايو، أعلن ماسك تعليق االتفاق السابق مع مجلس 
البيانات  بصحة  مشككًا  المنصة(،  شراء  نيته  تأكيد  إعادة  )قبل  اإلدارة 

المزيفة،  والحسابات  العشوائي  البريد  بشأن  »تويتر«  ترسلها  التي 
التي  الشركة  محامي  أحد  وقال  انتشارها  من  للحد  المتخذة  والتدابير 
تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا، للموظفين، األربعاء، إن الصفقة ال تزال 
المنصة  ماسك  استحواذ  على  للموافقة  المساهمين  وتصويت  قائمة، 

في  ــجــري  ذكرت ســي ما  على  أغسطس،  أوائــل  أو  يوليو  أواخــر 
وكالة »بلومبرغ«.

بإتمام  األعمال  رجل  الشراء  اتفاقية  وتُلزم 
الشبكة  أن  إثبات  من  يتمكن  لم  ما  الصفقة، 
إلى  أدى  كبيرًا  حدثًا  أن  أو  خدعته  االجتماعية 
تعويضات  دفع  الطرفان  وتعهد  قيمتها.  تغيير 
مليار  إلــى  تصل  العقد  أحدهما  فسخ  حــال  في 
عدد  إن  »تويتر«  وتقول  معينة  في ظل ظروف  دوالر 
 %  5 عن  يقل  العشوائي  والبريد  المزيفة  الحسابات 
ماسك  لكن  المسجلة.  الحسابات  إجمالي  من 
يعتبر أن المنهجية المعتمدة من المنصة ليست 
الخاص«  »تحليله  ــراء  إج عليه  وأن  »مناسبة« 
أن  »تويتر«  عبر  تغريدة  في  إيفز  دان  المحلل  واعتبر 
كلها  المعلومات  إلى  بالوصول  لماسك  سمح  حال  في  اإلدارة  مجلس 
بورصة  في  »تويتر«  سهم  سعر  وكان  الكبير«  المأزق  سينهي  »فهذا 
بعيد  سعر  وهو  األربعاء،  دوالرًا،   40 من  قريبًا  المالية  لألوراق  نيويورك 

جدا عن مبلغ 54.20 دوالر الذي قدمه أغنى رجل في العالم في أبريل.

يشكل بقاء مارك زاكربرغ رئيسًا لشركة ميتا 
»لسنوات طويلة جدًا« أمرًا طبيعيًا، على ما 

رأى المسؤول عن الشؤون الدولية في الشركة 
والنائب السابق لرئيس الوزراء البريطاني نيك 
كليغ وتصدرت التغييرات في إدارة »فيسبوك« 

أخيرًا عناوين وسائل اإلعالم بعدما أعلنت شيريل 
ساندبرغ، وهي ثاني أكبر مديرة تنفيذية نفوذا 

في ميتا، استقالتها بعد أن عملت إلى جانب 
زاكربرغ على مدى 14 سنة، وفيما تخلى رؤساء 
شركات تكنولوجيا عمالقة أخرى مثل »أمازون« 

و»تويتر« و»غوغل« عن مهامهم، لم يشر 
زاكربرغ إلى رغبته في التنحي، رغم الجدل الكبير 

القائم في شأن استغالل »فيسبوك« بيانات 
مستخدميها الخاصة، باإلضافة إلى انتشار 
المعلومات المضللة على نطاق واسع فيها.

وفي نهاية سنة 2021، أعاد زاكربرغ تسمية 
الشركة األم التي تنضوي فيها منصاته لتصبح 

»ميتا«، في إشارة إلى التحول نحو »ميتافيرس«، 
وهو مجموعة من العوالم المتوازية يجري 

الوصول إليها بشكل أساسي من خالل منصات 
الواقع المعزز واالفتراضي ويصفه زاكربرغ بأنه 
مستقبل اإلنترنت واعتبر كليغ أن ال سبب يدفع 

زاكربرغ )38 عامًا« لترك الشركة طالما أن 
المشروع لم يتحقق.

انتشرت في الفترة األخيرة، نسخة معدلة 
غير رسمية من تطبيق واتساب، أطلق 

عليها المستخدمون اسم واتساب الذهبي 
»WhatsApp Golden 2022«، وال تتوافر هذه 
النسخة على متجر جوجل بالي في هواتف أندرويد، 

أو متجر آبل ستور في هواتف آيفون، لكنها متاحة 
على عشرات من مواقع تحميل التطبيقات، األمر 

الذي يثير قلق الراغبين في تحميل هذه النسخة، 
خوفا من القراصنة

 WhatsApp« يحتوي تطبيق واتساب الذهبي
Golden 2022« على كثير من العيوب القاتلة، 

أهمها أنه ال يوجد فريق دعم التطبيق، كما أن 
البيانات معرضة للسرقة، ويعرض إعالنات بكثافة 

شديدة، ويمكن لصديقك تحميل حاالتك التي 
تنشرها دون علمك، ويمكن لمن تراسله أن يقرأ 
الرسائل التي حذفتها والعيب األكثر خطورة، أن 

التطبيق يفتح الباب واسعا أمام القراصنة للسطو 
على هاتفك، واختراق جميع بياناتك.

هذه العيوب كفيلة بالقضاء على المزايا التي 
يقدمها التطبيق، مثل إضافة 3 أرقام وليس رقما 
واحدا مثل واتساب العادي، وعند الكتابة ال يظهر 

للطرف اآلخر أنك تكتب. وعدم ظهور عالمة 
عند قراءة الرسائل الواردة إليك، وإمكانية إخفاء 

ظهورك )متصل اآلن(، وإمكانية استعادة الرسائل 
المحذوفة، واستالم رسائل بأحجام كبيرة.

مسؤول: زاكربرغ سيبقى 
»لسنوات طويلة جدًا« 

ـ»ميتا« رئيسًا ل

»واتساب الذهبي« نسخة 
غير رسمية

»تويتر« توافق على طلب ماسك الحصول على بيانات الحسابات املزيفة

CINEMA
CINEMA

منعت اإلمارات عرض فيلم »اليت يير« من إنتاج 
المحلية،  السينما  دور  في  األميركية،  »بيكسار« 
امرأتين،  بين  مثلية  قبلة  مشهد  يتضمن  لكونه 
في  ــارات  اإلم في  اإلعــالم  تنظيم  مكتب  وأعلن 
الرسوم  فيلم  منح  »عــدم  تويتر  على  تغريدة 
ابتداء  السينما  دور  في  طرحه  المقرر  المتحركة« 
دور  جميع  في  العرض  »تصريح  يونيو،   16 من 
معايير  لمخالفته  وذلــك  اإلمــارات،  في  السينما 

المحتوى اإلعالمي المعمول بها في الدولة«.
األفالم  كافة  »التزام  يؤكد  إنه  المكتب  وقال 
قبل  والتقييم  للمتابعة  بالدولة  السينما  دور  في 
المحتوى  سالمة  لضمان  للجمهور  عرضها  موعد 
ولم  المالئم«،  العمري  التصنيف  وفق  المتداول 
وكالة  طلب  على  فورية  بصورة  المكتب  يــرد 
فرانس برس التعليق على سبب منع الفيلم الذي 
ويتناول  له على طرق دبي  إعالنية  تنتشر الفتات 
الفضاء الشجاع في سلسلة  الفيلم قصة باز، رائد 
»توي ستوري«، والذي وضع كريس إيفانز صوته 
عليه. ويشعر باز في الفيلم بالذنب بعدما تسبب 

على  الفضاء،  حماة  من  وهم  زمالئه،  غرق  في 
كوكب معاد ويأتي هذا القرار بعد ستة أشهر على 
إعالن اإلمارات أنها لن تفرض رقابة على األفالم 
أن  على  المحلية،  السينما  دور  في  تُعرض  التي 
مناسب  الفيلم  أن  )أي  عامًا«   +21« إدراج  يتم 
لمن هم في الحادية والعشرين وما فوق(، ضمن 
الراغبين  المشاهدين  لتنبيه  العمرية  التصنيفات 

بمشاهدة أفالم بنسختها األصلية.
كان  إن  اآلن  حتى  السعودية  تعلن  ــم  ول
أكد  بينما  صاالتها،  في  الفيلم  عرض  سيجري 
في  الرئيسيتين  السينما  شركتي  في  موظفون 
ليس  الفيلم  أن  برس  فرانس  لوكالة  المملكة 
السعودية  وكانت  المقبلة  العروض  في  مدرجًا 
إزالــة  ديزني  من  الماضي  أبريل  في  طلبت 
فيلم »دكتور  المثليين« من  إلى مجتمع  »إشارة 
لكي  »مارفل«  استوديوهات  إنتاج  من  سترينج« 
المملكة  في  السينما  دور  في  بعرضه  تسمح 
الصاالت  في  الفيلم  يُعرض  ولم  المحافظة. 

السعودية في نهاية المطاف.

الفرنسية  سيمبلون  ومــدرســة  »ميتا«  تطلق 
»أكاديمية  الرقمية  المهن  على  للتدريب 
الدراسي  العام  بداية  في  فرنسا  في  ميتافيرس«، 
»ميتافيرس«  ويمثل  مشترك  بيان  حسب   ،2022
الرقمية  التكنولوجيا  شــركــات  فيه  تــرى  ــذي  ال
اإلنترنت،  تطور  مسار  في  نوعية  قفزة  العمالقة 
عالمًا رقميًا غامرًا من المفترض أن يشكل امتدادًا 
للواقع المادي عبر الواقع المعزز أو االفتراضي وأن 
ثالثية  إلى  البُعد  ثنائية  من  الويب  شبكة  يحول 
البُعد وأكد نائب رئيس »ميتا« لجنوب أوروبا لوران 
»مجانية  بأنها  ستتميز  المدرسة  هذه  أن  سولي 
وإقليمية وابتكارية«، وستركز على »فرص العمل«، 
نحو مئة  تدريب  األولى هو  للسنة  وأضاف »هدفنا 
طالب في اثنتين من المهن المتعلقة بميتافيرس، 
وفني  الغامرة  التقنيات  في  متخصص  مطور  هما 

مساعدة ودعم«.
»سيمبلون«  ورئيس  المشارك  المؤسس  وأشار 
إلى أن »التعليم في ذاته لن يرتكز على استخدام 
ميتافيرس، إذ ال يزال هذا الجانب مشوبًا بالغموض 

البُعد  الثالثية  بالتقنية  فقط  سنهتم  ما.  نوعًا 
وبالتفاعل في العالمين. وسيكون التعليم حضوريًا« 
ستكون  التي  ميتافيرس«  »أكاديمية  وتهدف 
إلى  ونيس  ومرسيليا  وليون  باريس  في  مقار  لها 
تدريب 20 طالبًا في كل مدينة وفي كل دفعة، مع 
وأضاف  المرأة  وموقع  بالتنوع  خاص  اهتمام  إيالء 
الجنسيات،  كل  من  أشخاص  عن  »نبحث  سولي 
األولى  الدفعة  في  النساء  نسبة  تكون  أن  وهدفنا 
 2021 أكتوبر  في  أعلنت  »ميتا«  وكانت   »%  30
دول  من  شخص  آالف  عشرة  توظيف  على  عزمها 
المقبلة  الخمس  السنوات  في  ــي  األوروب االتحاد 
للعمل على تطوير عالم »ميتافيرس« الرقمي الذي 
للمجموعة  الجديدة  االستراتيجية  األولوية  بات 
الخطوة  هذه  من  المجموعة  وتهدف  األميركية 
إلى التمكن من تلبية الطلب المستقبلي للشركات 
المتعلقة  والمهن  المهارات  عن  تبحث  التي 
من   %  80« أن  الشريكان  وأكــد  بـ»ميتافيرس« 
مهن سنة 2030 لم يجر اختراعها بعد. لذا ينبغي 

الشروع في ذلك اآلن«.

شعر الحكمة
فى ناس ودك ف الحياة اتصاحبها ... وفى ناس تضايق بعد تلقاهم
وفى ناس طول العمر ما تسيبها ... وفى ناس مايثمر الخير معاهم
وفى ناس ديما خاطرك تكسبها ... وفى ناس تفرح وين ماتنساهم

1.5 مليار مشاهد ملقاطع 
»يوتيوب شورتس«

●  تفكيك األقواس الذهبية لماكدونالدز أثناء إزالة الفتة الشعار من مطعم ماكدونالدز في لينينغراد بروسيا.)رويترز(

كلمة1000
يوتيوب شهريا  على  »يوتيوب شورتس«  القصيرة  الفيديو  مقاطع  عدد مشاهدي  تجاوز 
1,5 مليار مستخدم ، ما جعل المنصة التابعة لشركة غوغل ترتقي إلى مستوى  أكثر من 

المجال تيك توك. الرئيسية في هذا  منافستها 
وكانت  ثانية،   60 إلى  مدتها  تصل  فيديو  مقاطع  تسجيل  شورتس  يوتيوب  وتتيح 

2020 ثم أصبحت مُتاحة على نطاق واسع في يوليو. ُأطلقت تجريبيًا في سبتمبر 
محفظة  خصصت  القصيرة،  الفيديو  مقاطع  مجال  في  االستثمار  قررت  التي  يوتيوب 

100 مليون دوالر لمنتجي »يوتيوب شورتس«. بقيمة 
بتوزيع  المتعلق  نظامها  أيضًا  الفيديو  مقاطع  من  النوع  هذا  على  المنصة  وطبقت 
الذي تعتمده تيك توك. ولم تركز  الذي يُعتبر مربحًا أكثر من ذلك  اإليرادات اإلعالنية 
منها  دوالر  مليار   8,6 يوتيوب  حققت  بينما  اإلعالنات،  مجال  على  أخيرًا  إال  توك  تيك 

.2021 سنة 
وأوضح مدير اإلنتاج في يوتيوب نيل موهان في بيان، األربعاء أّن »يوتيوب شورتس« 
على  الفيديو(  )لمقاطع  مختلفة  »صيغ  توفير  خالل  من  يوتيوب  لتجربة  تكملة  تمثل 

المنصة«.
يتجاوز  مستخدميها  عدد  أن  سبتمبر  في  أعلنت  التي  توك  تيك  اعتمدت  وبدورها 
المليار هذه االستراتيجية، إذ أتاحت لمستخدميها في يوليو الماضي نشر مقاطع فيديو 
تصل مدتها إلى ثالث دقائق بعدما كان الحد األقصى دقيقة واحدة، وما لبثت أن زادت 

مدة مقطع الفيديو القصوى إلى عشر دقائق .
مقاطع  سوق  خط  على  سابقا(  )فيسبوك  ميتا  لمجموعة  التابعة  انستغرام  ودخلت 

.2020 الفيديو القصيرة، من خالل تطبيق »ريلز« الذي أطلقته في أغسطس 

نصف  من  أكثر  بهجت  الليبي،  الفنان  حقق 
 IM« الــجــديــدة  ألغنيته  مشاهدة  مليون 
الجاري  الشهر  مطلع  أطلقها  والتي   »HERE
»يوتيوب«،  األشهر  الفيديو  بموقع  قناته  عبر 
الفنية  النطالقته  األغنية  عبر  بهجت  ويمهد 
ألبومه  بشائر  ــى  أول مــع  تزامنًا  الجديدة 
تمامًا  الموسيقي  جلده  عبرها  ويغير  الجديد، 
المعتاد  عن  مختلفة  موسيقية  توليفة  ويقدم 
لون  تخليق  ليعيد  السابقة،  أغانيه  فــي 
البوب  موسيقى  طريقة  على  له  مميز  غنائي 

اسم  تحمل  والتي   »A-POP« المستحدثة 
نفسه. األلبوم 

ومعاني  كــلــمــات  بــيــن  بهجت  ــدم  ــق وي
رؤيته  في  شكك  من  لكل  تحدٍ  رسالة  األغنية 
من  وقللوا  بداياته  في  وأحبطوه  الموسيقية 
بين  تمزج  مختلفة  غنائية  رؤية  لتقديم  سعيه 
أسلوب  إطار  في  والغربية  العربية  الموسيقى 
تأثره  من  مستوحى  »البوب«  من  مستحدث 
التي  الكورية   »K-POP »الكيبوب  بموسيقى 
حاليًا. الموسيقى  عالم  عالمية في  نقلة  حققت 

الماضية  األسابيع  خالل  بهجت  وانشغل 
الفيديو  طريقة  على  األغنية  تصوير  فــي 
مالطا  جمهورية  في  إقامته  محل  في  كليب 
األغنية  »حماسية«  تجسيد  وقرر  األوروبية، 
على  المعتمد  الغنائي  أدائه  في  وموسيقاها 
سريع  أداء  في  واإلنجليزية  العربية  اللغة  مزج 
على  استعراضية  راقصة  وصــالت  مع  ومثير 
»ستايل«  اتخاذه  مع  السريعة  إيقاعاتها  وقع 
الحيوية  طابع  إلضفاء  األزياء  اختيار  في  جريئًا 

األغنية. على 

»#العدالة_لنجية« يكشف املسكوت عنه في املجتمع الليبي
أعلنت شبكة »إنستغرام« االجتماعية، الثالثاء، إضافة ميزات جديدة إلى 
بشكل  اإلشراف  قانونيين  لممثلين  أو  لألهل  تتيح  األبوية  الرقابة  أداة 
توفر  الجديدة  الميزة  وباتت  القصر  أبنائهم  أنشطة  على  أكثر  مباشر 

المراهقين  إلى  دعوات  إرسال  إمكان  األمور  وأولياء  لألهل 
الصغار يعرضون فيها عليهم مراقبة حساباتهم. وينبغي 

وكانت  األداة،  لتفعيل  الطلب  قبول  المراهقين  على 
إمكانية تشغيل الرقابة األبوية محصورة قبل اليوم 
بالمراهقين أصحاب الحسابات، وهو خيار متاح منذ 
مارس في الواليات المتحدة. وقالت مسؤولة برامج 
األم  )الشركة  »ميتا«  مجموعة  في  العامة  الشؤون 
بريان  كلوتيلد  فرنسا  في  وإنستغرام(  لفيسبوك 
تحترم  أدوات  لنا تطوير  بالنسبة  المهم جدا  »من 
خصوصية الشباب واستقالليتهم، مع إشراك األهل 
في التجربة بالوقت عينه« وستمكن األداة الجديدة 
تحديد  خالل  من  الشاشة  وقت  تقييد  من  األهل 

حدود استخدام التطبيق اليومية )من 15 دقيقة إلى 
ساعتين( أو من خالل جدولة فترات الراحة.

كذلك يمكن للشباب إبالغ والديهم أو ممثليهم القانونيين إذا 
كانوا عرضة لمحتوى ال يتوافق مع قواعد »إنستغرام« )كالتحريض على 
الكراهية أو العنف، والعري، وسوى ذلك(. كذلك يستطيع األهل واألوصياء 
ولوج قائمة االتصال الخاصة بأوالدهم على »إنستغرام«، واالطالع تاليا 
األبناء  يتابعهم  الذين  األشخاص  قائمة  على  أو  متابعيهم  هويات  على 
ومن المقرر أن تتوافر هذه الميزات بحلول نهاية شهر يونيو في فرنسا 

وألمانيا وبريطانيا وإيرلندا واليابان وكندا وأستراليا وكذلك في الواليات 
المتحدة، على أن تصبح متاحة في بقية العالم بحلول نهاية السنة الجارية 
بات في اإلمكان أيضا االتصال من »إنستغرام« بمركز معلومات أسَري 
وكانت  باإلشراف.  تتعلق  ومعلومات  خبراء  من  نصائح  يوفر 
مارس  في  أطلقت  المنصة  هذه  من  األولى  النسخة 
الفائت وخصصت للمستخدمين األميركيين. وستوفر 
أيضا أدوات رقابة أبوية لسماعات الواقع االفتراضي 

»أوكولوس كويست« التي تنتجها »ميتا«.
حماية  وجمعيات  األميركيون  النواب  وينتقد 
الضارة  »إنستغرام«  تأثيرات  باستمرار  األطفال 
صورة  وتلطخت  السن  الصغار  المستخدمين  على 
باتت  التي  »فيسبوك«  األم  وشبكتها  »إنستغرام« 
التسريبات  بفعل  بالتفورمز«،  »ميتا  اسم  تحمل 
التي كشفت عنها في خريف العام 2021 الموظفة 
هوغن  فرانسس  »فيسبوك«  شبكة  في  السابقة 
الوثائق  باالستناد إلى مراسالت داخلية وتظهر هذه 
المخاطر  بينة ببعض  أن مديري »فيسبوك« كانوا على 
التي يواجها المستخدمون القصر، خصوصًا على صعيد الصحة العقلية 
لبعض الفتيات اللواتي يتم ترسيخ صورة الجسم المثالي لديهن من خالل 
سيل من الصور المعروضة أمامهن وسعت »إنستغرام« منذ ذلك الحين 
المنصات  فعلت  كما  المراهقين،  حماية  شأن  في  تعهدات  تقديم  إلى 
األخرى التي يقبل عليها الشباب، وأعلنت »تيك توك« األسبوع الماضي 

ميزات جديدة تهدف إلى الحد من وقت الشاشة لمستخدميها القصر.

»إنستغرام« تتيح لألهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصر
في  عنه  المسكوت  )#العدالة_لنجية«  هشتاغ  كشف 
الحساسة  االجتماعية  القضايا  بخصوص  الليبي  المجتمع 
أو  األقارب  من  باألطفال  الجنسي  التحرش  قضية  وخاصة 
المحارم، بعد أن خرجت فتاة تدعى نجية عبداهلل المبروك 
قام  والدها  إن  فيه  قالت  فيديو،  مقطع  في  سنة(   14(
كما  سنة،   17 العمر  من  البالغ  وشقيقها  بها  بالتحرش 
رفعتها  التي  للدعوة  وفقًا  األم  قتل  بمحاولة  األب  قام 

.37 الرقم  الزوجة ضده بالمحكمة والتي حملت 
هشتاغ  وحقوقيون  ومدونون  نشطاء  وتداول 
وأثار  كبيرة  بمتابعة  حظي  والذي  »#العدالة_لنجية« 
التواصل  بمواقع  الليبية  الصفحات  رواد  بين  الجدل 
عبر  سالم  مروة  الناشطة  أكدت  حيث  االجتماعي؛ 
وابنه  المتحرش  األب  زوجة  أن  بـ»فيسبوك«  صفحتها 
اجتماعية  »ضغوط  بسبب  القضية  عن  للتنازل  اضطرا 
مورست عليهما«، مشيرة إلى أن ابنته نجية »لم تستجب 

التنازل«. ورفضت  للضغوطات 
الحقوقية  المنظمات  سالم  مروة  الناشطة  وناشدت 
بتولي  نجية  للضحية  القانوني  الدعم  بتقديم  والمحامين 
بـ»إنصاف  الليبي  القضاء  وطالبت  المحكمة،  أمام  القضية 
وفصله  المتحرش  باألب  العقوبات  أشد  وإنزال  الضحية 

لها«. التابع  األمنية  المؤسسة  من 
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عن  خرجت  التي  اإليجابية  المؤشرات  رغــم 
بين  القاهرة،  في  الدستوري  المسار  اجتماعات 
واألنباء  للدولة،  واألعلى  النواب  مجلسي  وفدي 
عن التوافق على 180 مادة في مسودة الدستور 
الترقب يبقى سيد الموقف حتى  حتى اآلن؛ فإن 
التاسع عشر من يونيو بشأن التوصل إلى اتفاق 
وأن  خصوصًا  الدستورية،  المواد  بقية  على 
المسار،  هذا  تعاند  واإلقليمية  المحلية  األجواء 
وربما تبقي الخيار العسكري قائمًا، وفق متابعين 

الليبي. للشأن 
في  الحسم«  بـ»جولة  وصفت  ما  انطالقة 
بعد  جاءت  األحد،  القاهرة،  المصرية،  العاصمة 
أقل من 48 ساعة من اشتباكات نشبت بين أفراد 
لعبدالغني  تابعة  وأخرى  »النواصي«  كتيبة  من 
إدانات  ولقيت  بـ»غنيوة«،  المعروف  الككلي، 
دولية، وفي هذا السياق جاءت كلمة المستشارة 
اجتماعات  افتتاح  وليامز–في  ستيفاني  األممية 
المجلسين بضرورة  القاهرة–التي دعت »وفدي 
الخروج اليوم أو غدًا بإطار دستوري ينظم العملية 
الوقت نفسه توجيه  االنتخابية«، ولم تنس في 
قائلة:  والمسلحين«  »المعرقلين  إلى  رسالة 
»كفى ترويعًا وتعطياًل وإن المجتمع الدولي لن 
الممارسات كونه  األيدي من هذه  يقف مكتوف 
داعمًا للتسوية السياسية ولالنتخابات ومنها هذه 

هنا«. المنعقدة  المشاورات 
ويقول محللون إن وليامز ترى في هذه الجولة 
فرصة أخيرة للحل، خصوصًا وأنها كررت رغبتها 
في ترك منصبها في ليبيا في 30 يونيو، معترفة 
األزمة،  من  البالد  إخراج  خطة  إنقاذ  باستحالة 
التي  انتلجنس«،  »أفريكا  موقع  تقديرات  وفق 
انتهاء  أيام من  الضوء عليها قبل  الموقع  سلط 
خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار 
وذلك  المتحدة،  األمم  برعاية  الليبي  السياسي 

22 يونيو الجاري. في 
وفي اليوم الثاني الجتماعات مجلسي النواب 
بعد  التفاؤل  مؤشر  ارتفع  القاهرة،  في  والدولة 
حتى  عليها  المتوافق  المواد  عدد  ارتفاع  إعالن 
التوافق على »43  إلى »180 مادة«، بعد  اآلن 
مادة جديدة« من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 
الجولة  خالل  الوفدان  عليها  توافق  مادة   137
في  وليامز،  ذكــرت  السياق  هذا  في  الثانية. 
مشاورات  أن   ،»21 »عربي  موقع  إلى  تصريح 
تقدمًا  »تشهد  الوفدين  بين  الثالثة  الجولة 

ملحوظًا«، معتبرة أن ما جرى إنجازه حتى اليوم 
و»خطوة  مميز«  »تقدم  الدستوري  بالمسار 
تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين، وهو 
ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب 
وبرلمانية،  رئاسية  انتخابات  إجراء  من  الليبي 

وهذا هو األهم اآلن«.
في السياق نفسه، توقع الناطق باسم مجلس 
األخيرة  الجولة  »نجاح«  بليحق،  عبداهلل  النواب 
إلى  مشيرًا  الدستوري،  المسار  اجتماعات  من 
تعديل  في  كبيرًا  »مشوارًا  قطعا  الوفدين  أن 
مسوَّدة الدستور« خالل االجتماعات التي بدأت 
منذ أبريل الماضي برعاية بعثة األمم المتحدة 

ليبيا. في  للدعم 

ورغم التفاؤل؛ فإن المخاوف تبقى قائمة، وهو 
الرئاسي  المجلس  عضو  تصريحات  ترجمته  ما 
أو  تخادل  »أي  أن  اعتبر  الذي  الالفي،  عبداهلل 
مستقبل  على  وخيمة  عواقب  له  ستكون  عجز 

وسالمته«. البالد 
البالد  ذهبت  االجتماع،  هذا  مع  وبالتزامن 
مع  االنقسام،  طريق  على  جديدة  خطوة  إلى 
للعام  للدولة  العامة  الميزانية  قانون  إقــرار 
برئاسة  المجلس  من  المكلفة  للحكومة   2022
السلطة  تنازع  ظل  في  خصوصًا  باشاغاـ  فتحي 
مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد 

الدبيبة.
وفي ظل الدفع الدولي لحل يخرج من القاهرة، 

تتحرك فرنسا وإيطاليا على نحو موسع في الملف 
الليبي عبر لقاءات باألطراف السياسية والفاعلين 
الرئيسيين، وهو ما بينته سلسلة لقاءات أجراها 
المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، 
ومبعوث وزير الخارجية اإليطالي نيكوال أورالندو 
األيام الماضية، في الوقت نفسه ال تزال ألمانيا 
راعية مسار برلين تراقب الموقف باهتمام، وهو 
ما أظهرته المكالمة الهاتفية بين سفير ألمانيا 
مجلس  ورئيس  أونماخت  ميخائيل  ليبيا،  لدى 
واضح  نحو  على  إذ طلب  المشري،  خالد  الدولة 
أن »تؤدي الجولة الثالثة واألخيرة للجنة المسار 
النواب  المشكلة من مجلسي  الليبي  الدستوري 

ملموسة«. نتائج  إلى  للدولة  واألعلى 
المؤشرات  تبدو  ال  اإلقليمي،  الصعيد  على 
اللجنة  اجتماعات  انطالق  ورغم  إذ  مطمئنة، 
في   »5+5« المشتركة  الليبية  العسكرية 
يومين  بعد  جاء  االجتماع  هذا  فإن  القاهرة؛ 
رئاسة  إلى  مذكرة  التركية  الرئاسة  إحالة  من 
ليبيا  في  البالد  قوات  وجود  لتمديد  البرلمان 
من  الثاني  من  بدءًا  إضافية،  شهرًا   18 لمدة 

من  الموقعة  المذكرة  في  وجاء  المقبل.  يوليو 
اإلثنين،  يوم  ــان،  إردوغ طيب  رجب  الرئيس 
ليبيا  إلى  تركية  قوات  إرسال  من  »الهدف  إن 
القانون  إطار  في  الوطنية  المصالح  حماية  هو 
ضد  الالزمة  االحتياطات  جميع  واتخاذ  الدولي، 
المخاطر األمنية التي مصدرها جماعات مسلحة 
وكالة  نقلته  ما  حسب  ليبيا«،  في  شرعية  غير 

التركية. األناضول 
أعضاء  زار  الماضي،  ديسمبر  شهر  وخــالل 
من  كاًل   »5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة 
»بإخراج  هناك  من  طالبوا  حيث  وتركيا،  روسيا 
وأبدت  البالد«،  من  والمرتزقة  األجنبية  القوات 
كل من أنقرة وموسكو ترحيبهما، »شريطة أن 
األطراف«.  جميع  من  متزامنًا  االنسحاب  يكون 
وفي نوفمبر الماضي، جددت الواليات المتحدة 
موقفها الثابت من ضرورة مغادرة جميع القوات 
األجنبية ليبيا، بما في ذلك التركية، وفق ما جاء 
األميركية  الخارجية  باسم  الناطقة  لسان  على 

غريفيث. جيرالدين 
جهدًا  تبذل  إنها  قالت  فقد  القاهرة،  أما 
ليبيا،  في  االستقرار  من  أدنى  حد  على  للحفاظ 
و»على األقل أن تبقى في هدنة، وعدم التصعيد 
القتتال عسكري مرة أخرى«، وفق تصريح الرئيس 
لقائه  خالل  وقال  السيسي،  عبدالفتاح  المصري 
مجموعة من اإلعالميين المصريين على هامش 
المنوفية  بمحافظة  إنتاجيًا  مشروعًا  افتتاحه 
أال  أدنى،  حد  على  الحفاظ  »نحاول  المصرية: 
قادرين  غير  كنا  ولو  وتتصاعد.  األمور  تتطور 
الدستوري  المسار  خالل  من  المسألة  حل  على 
ومباحثات 5+5، ومساعدة األشقاء في ليبيا لكي 
مصلحة  أي  من  أكبر  ليبيا  مصلحة  أن  يتفهموا 
لمواجهة  تصاعد  يحدث  أال  األقل  فعلى  أخرى، 

عسكرية«.
وحتى وإن وصل المسار الدستوري إلى نهاية 
طريق الحل، يبقي هذا المسار في بيئة انقسامية 
للحسم، مما  دولية  إرادة  وغياب  وإقليميًا  محليًا 
يصعب فرص تفعيله على األرض، ومن ثم تمديد 
الليبي من  المواطن  الليبية وغضب  األزمة  أمد 
السياسية، وهو ما عكسه »بيان  الطبقة  سلوك 
سلوق« الصادر عن ما تسمي نفسها » المكونات 
االجتماعية–برقة« التي لوحت باستدعاء الشارع 
والعصيان المدني، إذا ما لم يتم التخلص السريع 
واستكمال  الوالية  منتهية  األجسام  جميع  من 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابية  االستحقاقات 

في مدة أقصاها نهاية هذا العام.

طرابلس، سرت، القاهرة: الوسط

»عناد« محلي و»مناكفة« إقليمية تالحق »املسار الدستوري«
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رغم الدفع الدولي وجهود الوسطاء:

 مبعوثان إيطالي وفرنسي واهتمام 
ألماني وتركيا تسعى لتمديد القوات

ميزانية لحكومة باشاغا.. ومحللون: 
خطوة جديدة على طريق االنقسام

ال نهاية قريبة للتواجد العسكري األجنبي النظامي في ليبيا

تدور مبادرات موازية في دول الجوار الليبي السترجاع متمردين 
الجنوب  في  ويستقرون  والسودان،  تشاد  حكومتي  يقاتلون 
أن يقدم دفعًا جديدًا  الليبي منذ سنوات، في مؤشر من شأنه 
سياسية،  تسوية  إلى  التوصل  ومساعي  الحدود  تأمين  لجهود 
النظامي  األجنبي  العسكري  التدخل  إنهاء  يبدو  ال  المقابل  في 
في  قواتها  تواجد  تركيا  تجديد  نحو  التوجه  مع  قريبًا  سيكون 

ليبيا لسنوات وأشهر أخرى.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدولية من أجل تنفيذ اتفاق 
وقف إطالق النار في ليبيا الموقع في أكتوبر 2020 برعاية بعثة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي يهدف إلى انسحاب القوات 
المجموعات  انسحاب  ويبقى  البلد،  الموجودة في هذا  األجنبية 

السودانية المسلحة أحد العناصر األساسية لتنفيذ هذا االتفاق.
األثناء  في  أوروبية  ودول  األممية  البعثة  تحركات  وتنصب 
لدعم لجنة »5+5« العسكرية في جهود حل الميليشيات ونزع 
سالحها ودمجهم باألجهزة الرسمية للدولة، دون أن يتم التركيز 
على قضية تنفيذ خطة إخراج القوات األجنبية من ليبيا المتفق 
األمم  لخبراء  السنوي  التقرير  أن  من  الرغم  على  سابقًا،  عليها 
المتحدة حول ليبيا، الذي تم تقديمه قبل أيام إلى مجلس األمن 
كشف »استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين 
وشركات عسكرية خاصة في البالد ال يزال يشكل تهديدًا خطيرًا 

على أمن ليبيا والمنطقة«.
الماضي  العام  اتفقت  المشتركة  العسكرية  اللجنة  وكانت 
نصت  األجنبي  العسكري  الوجود  إلنهاء  خطة  على  جنيف  في 
على البدء أواًل بسحب المقاتلين األجانب من خطوط التماس، 
واستدعاء مراقبين دوليين إلى ليبيا يعملون مع مراقبين محليين 
على تنفيذ الخطة، ومن مهامهم رصد األعداد الحقيقية للقوات 
األجنبية والمرتزقة في ليبيا وتوثيقها توثيقًا صحيحًا، وأخيرًا يتم 

ترحيلهم على دفعات متتالية وفق خريطة زمنية محددة.
وكغيرها من الخطط الدولية لم يتمكن الفاعلون من تنفيذ 
السلطة وغياب جيش  السياسية حول  الخالفات  لتتفجر  بنودها 
ليبي موحد وتأجيل إجراء االنتخابات إلى أجل غير معلوم، وهي 
حكومة  لتمكين  الكثيرون  عليها  يراهن  كان  التي  الخطوة 
منتخبة وواحدة من طرد القوات األجنبية من البالد. ومع ذلك 
دول  مقاتلي  استعادة  قضية  حول  تدور  موازية  جهودًا  فإن 

الجوار الليبي في مؤشر من شأنه أن يسهم في استقرار تشاد 
والسودان وليبيا، وهو وضع يتطلب دعم المجتمع الدولي.

الحكومة  من  وفد  إجــراء  الحاسمة  اللقاءات  ضمن  ومن 
السودانية محادثات غير رسمية مع سبعة فصائل مسلحة من 
إلى  االنضمام  بسبل  تتعلق  النيجر  عاصمة  في  دارفور  منطقة 
ومُهّد  ليبيا.  في  وجودها  وإنهاء  السودان،  في  السالم  عملية 
لالجتماع بتوقيع عدة فصائل متمردة متمركزة في ليبيا، على 
وثيقة »قوى المسار الديمقراطي«، داعية إلى إحالل سالم كامل 
لألزمة  الجذرية  األسباب  ومعالجة  الحرب  وإنهاء  السودان  في 

السودانية.
وأعقب اإلعالن اجتماع لمدة يومين، يومي 10 و11 يونيو، 
الوساطة،  رعاية منظمة  نيامي عقد تحت  مع وفد حكومي في 
محترفين  وسطاء  تضم  فرنسية  حكومية  غير  منظمة  وهي 
وخبراء في مجال الوساطة والتفاوض. ولجأت الحركات المسلحة 
إلى جانب  أين عملت كمجموعات مرتزقة  ليبيا  إلى  في دارفور 

األطراف المتحاربة.
فيه،  مرغوبًا  يعد  لم  ليبيا  في  وجودهم  استمرار  أن  ومع 
أن  إال  إلى تحقيق االستقرار بها،  الدولي  المجتمع  حيث يسعى 
مراقبين أكدوا أن الحكام العسكريين بالسودان مهتمون بإعادة 
الجماعات المسلحة التي ينظر إليها على أنها حلفاء محتملون في 
صراعهم على السلطة مع القوات المدنية. واتفق الطرفان خالل 

مباحثات النيجر على ضرورة اإلسراع بتنفيذ الترتيبات األمنية.
مجلس  االجتماع هي  في  التي شاركت  المتمردة  والفصائل 
العدل  وحركة  هالل،  موسى  القبلي  للزعيم  الثورية  الصحوة 
والحركة  أرباب،  منصور  بقيادة  الجديدة  السودانية  والمساواة 
الثورية للعدل والمساواة بزعامة ياسين عثمان، وحركة تحرير 
)الملقب  أصيل  أحمد  عباس  برئاسة  مستقلة  السودان–قيادة 
علي  بقيادة  الجماعية  الصحوة–القيادة  ومجلس  مون(،  بجبل 
زكريا  برئاسة  والمساواة  التصحيحية  العدالة  وحركة  السفانة، 
للتغيير واإلصالح بزعامة عبد  الثوري  الدش، ومجلس الصحوة 

اهلل حسين.
وقال المدير العام لمنظمة التعهدات المكلف الوساطة، إريك 
بالنشو، لموقع »تريبون سودان« المحلي: »كان الهدف من هذا 
غير  المسلحة  الحركات  بين  الرسمي،  غير  التمهيدي  االجتماع 
المستوى، هو  ليبيا ووفد حكومي رفيع  الموجودة في  الموقعة 
مناقشة إدراج هذه الحركات في عملية السالم وضمان انسحاب 

مقاتليهم من ليبيا وإعادة دمجهم في قوات األمن«.
وساطة أخرى بين الفصائل التشادية المتقاتلة ال تقل أهمية 
المسلحة  الجماعات  تمرد  من  سنوات  تنهي  أن  يفترض  كان 
أن  مقررًا  كان  إذ  الليبي.  الجنوب  في  نجامينا  لنظام  المعارضة 
والحركات  تشاد  حكومة  بين  المفاوضات  اإلثنين  يوم  تنتهي 
السياسية العسكرية المعارضة لحكومة نجامينا، التي بدأت في 
13 مارس في دولة قطر، وكان مبرمجًا أن تختتم في 13 يونيو 
الجاري، لكن وفقًا لمصادر حكومية، فإن االتفاقية التي ينبغي أن 
تسمح بمشاركة الجماعات المتمردة في الحوار الوطني الشامل 
إلنشاء مؤسسات جديدة شهدت تأجياًل إلى نهاية الشهر الجاري.
إلى  اتفاقها  مسوَّدة  الثالث  المتمردة  الجماعات  وأرسلت 
الوسيط قبل شهر، الذي أحالها إلى نجامينا، حيث يقترح النص 
كما  االنتقالية،  المرحلة  عن  المسؤولة  المؤسسات  مراجعة 
نصت هذه الوثيقة على عدم ترشيح قادة الهيئات االنتقالية في 

االنتخابات المقبلة.
الشؤون  إدارتي  في  ألفريقيا  العام  األمين  مساعدة  وقالت 
السياسية وبناء السالم وعمليات السالم باألمم المتحدة، مارثا 
بوبي، في كلمتها أمام المجلس األمن الدولي حول الوضع بدول 

على  السياسي  االنتقال  يزال  ال  تشاد،  في  إنه  أفريقيا،  وسط 
السلطات  تنتظر  كبيرة  صعوبات  هناك  لكن  الصحيح،  المسار 
التشادية التي يتعين عليها، للتغلب عليها، احترام حوار الدوحة 
والتسريح  السالح  نزع  الذي ينص على تطبيق عملية  السابق، 
وإعادة اإلدماج، خاصة الجماعات المسلحة التشادية الموجودة 

أيضًا في ليبيا.
وتحمِّل نجامينا الجماعات المتمردة النشطة في جنوب ليبيا 
خالل  ديبي  إدريس  السابق  التشادي  الرئيس  مقتل  مسؤولية 
معارك مع الجيش بعد تسللهم من خلف الحدود المشتركة في 

11 أبريل 2021.
تحت  خاصة  الدولية  المناقشات  عن  تغيب  العكس،  وعلى 
النظامية  الجيوش  وجود  معالجة  إشكالية   »5+5« لجنة  عباءة 
في ليبيا، الذي لن يكون رحيلهم ممكنًا على المدى المتوسط، 
فقد أرسل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كما كان متوقعًا، 
اقتراحًا إلى البرلمان يوم اإلثنين الماضي يدعو إلى تمديد نشر 
أي  الحال في  أخرى. وكما هو  18 شهرًا  ليبيا لمدة  القوات في 
اقتراح رئاسي تمت الموافقة عليه سابقًا، فإن عدد القوات التي 
ستعمل ومتى وأين سيتم نشرها متروكًا تمامًا لتقدير الرئيس 

مع  يتطابق  الذي  األخير  الرئاسي  االقتراح  وينص  ــان.  إردوغ
»ما  أن  على   ،2021 و   2020 العامين  في  السابقة  االقتراحات 
االتفاق  في  له  مكان  ال  الذي  الليبي  الوطني  بالجيش  يسمى 
السياسي الليبي وغير شرعي على الصعيدين الوطني والدولي، 
شن هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2019، 

بهدف إطاحة حكومة الوفاق الوطني« وفق النص المقترح.
معددًا النص تداعيات تلك الهجمات على المدنيين والبنية 
ليبيا واستقرارها وكذلك،  المدنية، »مما يهدد سالمة  التحتية 
ونتيجة لذلك طلبت حكومة الوفاق الوطني الدعم من تركيا في 
ديسمبر 2019«. كما تمسكت الوثيقة بمواصلة تركيا تقديم 
تركيا  بين  التفاهم  مذكرة  نطاق  في  واالستشارات  التدريب 
في  الموقعة  الشامل  والعسكري  األمني  التعاون  بشأن  وليبيا 
العام 2019. ويزعم االقتراح أنه ليس من الممكن بعد، تحقيق 
وقف دائم إلطالق النار في ليبيا أو إنهاء عملية الحوار السياسي.

لها  تتعرض  التي  والتهديدات  المخاطر  أن  إردوغــان  وأكد 
ليبيا،  قائمة في  تزال  تركيا، ال  بما في ذلك  بأكملها  المنطقة 
فإن  الشرعية،  الحكومة  ضد  الهجمات  استؤنفت  إذا  أنه  وزعم 
مصالح تركيا في كل من البحر األبيض المتوسط وشمال أفريقيا 
ستتأثر سلبًا. وال توجد عقبة أمام اعتماد مشروع القانون الذي 
قريبًا، حيث  البرلمان  أعمال  على جدول  يكون  أن  المتوقع  من 
في  باألغلبية  وشريكه  إردوغــان  بزعامة  الحاكم  الحزب  يتمتع 

المجلس التشريعي.
هي  الليبية  والغاز  النفط  موارد  إن  مرارًا  إردوغان  قال  و 
تعرضت  بينما  البالد.  في  تركيا  مصلحة  في  مهمة  عوامل 
واإلقليمية  الدولية  المنظمات  قبل  من  النتقادات  أنقرة 
الذي  األسلحة  لحظر  وواضحة  منتظمة  انتهاكات  الرتكابها 
تفرضه األمم المتحدة على ليبيا، حيث ال تسمح تركيا للقوة 
سفنها  بتفتيش  »إيريني«  األوروبي  لالتحاد  التابعة  البحرية 
مارس   31 في  انطلقت  التي  »إيريني«،  عملية  نطاق  في 
تفرضه  الذي  األسلحة  حظر  إنفاذ  هو  أساسي  بهدف   2020

المتحدة. األمم 
الدولي في  األمن  ذاتها يسلطها خبراء مجلس  االتهامات 
مرتزقة  مجددًا  اتهموا  حيث  موسكو،  على  األخير  تقريرهم 
مناطق  في  ألغام  بزرع  الخاصة  الروسية  »فاغنر«  مجموعة 
مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها. ويأتي ذلك على الرغم 
مع  وإرسالهم  بالمئات  المقاتلين  أعداد  روسيا  تقليص  من 

أوكرانيا. إلى  مرتزقة سوريين 

مبادرات »موازية« إلفراغ الجنوب الليبي من متمردي »الجوار«
الوسط- عبد الرحمن أميني

● أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة +5 5 أمام مقرها في سرت )أرشيفية(

● من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة هذا االسبوع

»بيان سلوق«..
 وطني بامتياز

معنونًا  السبت،  صدر  الذي  سلوق«،  »بيان 
بيان  برقة«   – االجتماعية  المكونات  »بيان 
وطني بامتياز، إذ حضر الوطن في مفرداته، وما 
بين سطوره، لم يمجد أشخاصًا بعينهم، ولم 
ترفع في الملتقى الذي أطلقه صورة فرد، وال 
هتاف لغير ليبيا.. بيان أعتقد أنه يمثل السواد 
مفرداته  انتقاء  جرى  الليبيين،  من  األعظم 
بدقة، وحدد أهدافه بوضوح عبر سبعة مطالب، 
تبدأ بـ»بالتخلص السريع من جميع األجسام 
منتهية الوالية«، وتنتهي بـ»التواصل مع كل 
الليبيين لتحقيق إجماع حول مضامين البيان«، 
وحدة  على  حازم  وبشكل  »التأكيد  وبينهما 
وقدسية  الليبي  الدم  وحرمة  الليبي  التراب 
المجتمع، وسيادة الدولة وهيبتها ومحاربة كل 
أشكال التطرف والعنف بين األخوة األشقاء«، 
االستحقاقات  استكمال  في  قدمًا  و»المضي 
المتزامنة  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابية 
2022م«،  العام  هذا  نهاية  أقصاها  مدة  في 
عبر  الشاملة  الوطنية  المصالحة  و»تحقيق 
الحوار المجتمعي العام، ونبذ خطاب الكراهية 

الداعي لمزيد التمزق والتشظي«.
وقبل ذلك استهل البيان مطالبه بتقديم 
واٍع وناضج شخص فيه المرحلة التي عاشتها 
نتائج  »إن  مؤكدًا  األخير  العقد  خالل  البالد 
عشر  من  أكثر  امتدت  التي  السابقة،  الفترة 
سنوات، كانت دلياًل واضحًا على العبث الممنهج 
وأجسام  كيانات  وظهور  ومقدراته  بالوطن 
واالقتصادية  السياسية  للحالة  تقدم  لم 
والفرقة،  التشرذم  إال  الليبية  واالجتماعية 
الضيقة  الشخصية  مصالحها  بذلك  محققة 
خيرات  سلب  سبيل  في  األجنبي  مع  متحالفة 
اإلقليمية  مكانته  بذلك  مضعفة  الوطن، 
والدولية«، ويصف البيان المرحلة الحالية بأنها 
»لحظات تاريخية، يتشكل من خاللها مستقبل 

الوطن واألجيال القادمة«..
الذي  والبيان  أن ملتقى سلوق  ونحن نرى 
ينبغي  الذي  الوطني  التوجه  هو  عنه،  صدر 
البناء عليه، وتوسيع دائرته، لينطلق من الشرق 
بكل  ليبيا  وسائر  وجنوبها  البالد،  غرب  إلى 
مكوناتها، بعيدًا عن لغة السالح وخطب الفتنة 
الوطن  واختزال  األفراد،  وتمجيد  والكراهية، 
فيهم، وإن كانت هذه رسالة من إخوة الدم في 
شرقنا الحبيب، فينبغي أال يتأخر الرد بمثلها 
من قبل باقي مناطق ليبيا الواحدة، هذا هو 
الخطاب الذي دعونا إلى تبنيه دائمًا، وتمنينا 
ناضجًا،  واعيًا،  خطابًا  سمعناه،  وقد  سماعه، 
واضحًا، جامعًا، ومحددًا، وبمثله يمكن الثقة في 
مقولة »إن الليبيين وحدهم كفيلون بتخليص 
بناء  إعادة  في  والشروع  أزمتها،  من  بالدهم 
دولتهم« دولة المؤسسات، والقانون، والتداول 

السلمي على السلطة.
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»التعليم« تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم األساسي والثانوي بعد التعديل

»مكافحة األمراض«: لم يجر تأكيد أي حالةتتبناه »حكومة الوحدة الوطنية الموقتة«:

»املناهج التعليمية« يحاول تفادي تكرار أزمة الكتب

ليبيا تسجل حاالت اشتباه بـ »جدري القرود«هل ينجح مشروع إصالح النظام الصحي؟

الكتب  طباعة  تأخر  أزمة  لتكرار  تفاديًا 
عقد  الجاري،  الدراسي  العام  المدرسية 
التعليمية  المناهج  مركز  عام  مدير 
التربية  لوزارة  التابع  التربوية  والبحوث 
اجتماعًا  اإلثنين،  الويبة،  كامل  والتعليم 
واللجان  الفرعية  العطاءات  لجنة  مع 
للعام  المدرسي  الكتاب  بطباعة  المعنية 

.2023-2022 المقبل  الدراسي 
والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز 
على  صفحته  عبر  أوضح  التربوية، 
إطار  في  يأتي  االجتماع  أن  »فيسبوك«، 
»اإلجراءات  المركز  عام  مدير  متابعة 
العام  المدرسي«  الكتاب  لطباعة  المتخذة 

المقبل.
المركز  استعدادات  إطار  في  ذلك  يأتي 
الدراسي  للعام  والتعليم  التربية  ووزارة 
طباعة  تأخر  تجنب  ومحاولة  المقبل، 
أزمة  في  تسبب  الذي  المدرسية  الكتب 
األساسي  التعليم  مراحل  بمختلف  للطالب 
 2021 الجاري  الدراسي  العام  بداية 

.-2022
تأخر طباعة الكتاب المدرسي

المدرسي  الكتاب  طباعة  تأخر  وتسبب 
وزير  حبس  في  الحالي  الدراسي  للعام 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتعليم  التربية 
للمحاكمة  وإحالته  المقريف،  موسى 
طباعة  على  التعاقد  إجراءات  خلفية  على 
أعلنه  ما  وفق  المدرسي،  الكتاب  وتأمين 

.2021 ديسمبر  في  العام  النائب  مكتب 
قضت  طرابلس  استئناف  محكمة  لكن 
إليه،  الموجهة  التهم  من  الوزير  ببراءة 
في  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت  ما  على 
الوزارة  إلى  يعود  أن  قبل  الماضي،  مارس 

أعماله. ممارسة  الستئناف 
التربية  وزارة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتعليم 
النقل  امتحانات  مواعيد  اإلثنين،  الموقتة، 
والثانوي  األساسي  التعليم  بمرحلتي 
الوزارة  لوكيل  منشور  وفق  تعديلها،  بعد 

مراقبون  يرى  كما  ـ  الصحي  الملف  يزال  ال 
التي تحتاج  المهمة  الملفات  ـ أحد  الليبي  للشأن 
إلى جهد حقيقي من الدولة، فمع نقص الكوادر 
الطبية  التحتية  البنية  كفاية  وعدم  الطبية 

يعاني القطاع الصحي أيضًا من تفشي الفساد.
أعلنت  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
مشروع  أن  حكومتنا  منصة  وفق  اإلثنين، 
ليبيا«،  في  الصحي  النظام  وتطوير  »إصالح 
بمقدار  بالخارج  العالج  نفقات  خفض  يتضمن 

30 % خالل عام واحد من بدء خطة اإلصالح.
رئيس  نائب  عقده  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
أبوجناح،  رمضان  المكلف  الصحة  وزير  الوزراء، 
االقتصادي  للتطوير  الوطني  المجلس  مع 
المنصة  صفحة  عبر  منشور  وفق  واالجتماعي، 

على »فيسبوك«.
لمتابعة  جاء  االجتماع  فإن  البيان،  ووفق 
في  الصحي  النظام  وتطوير  »إصالح  مشروع 
تعاني  التي  الحاالت  من   %  90 لخدمة  ليبيا«، 
وخفض  عالية،  تكاليف  عالجها  يتطلب  أمراضًا 
عام  خالل   %  30 بمقدار  بالخارج  العالج  نفقات 

واحد من بدء محفظة اإلصالح.
سنوات  منذ  ليبيا  في  الصحة  قطاع  ويعاني 
الصحة  وزارة  تقول  فيما  عدة،  مشاكل  من 
توطين  على  تعمل  إنها  الماضية  األشهر  خالل 
الطبية  المراكز  كفاءة  ورفع  بالداخل،  العالج 
لتحقيق  دوليين  أطباء  مع  والتعاقد  الموجودة، 

الليبي. هذه المستهدفات في الداخل 

استقدام أخصائيين من إيطاليا
العام  القنصل  مع  أبوجناح  تباحث  واألحد 
حول  جموم،  سالم  إيطاليا،  لدى  ليبيا  لدولة 
من  أخصائيين  الستقدام  الجهود  »تنسيق 
الخبرات  لتبادل  مختلفة،  تخصصات  في  إيطاليا 
العام،  الصحي  القطاع  في  الخدمات  وتحسين 
في  المتمثلة  الوزارة  لخطة  تنفيذًا  وذلك 
ليبيا،  في  المتخصصة  الطبية  المراكز  دعم 
الصحيين  العاملين  من  احتياجاتها  وتوفير 
وزارة  صفحة  نشرته  بيان  وأفاد  المتخصصين«. 
الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على 
البنود،  عديد  »بحثا  الطرفين  بأن  »فيسبوك« 
أبرزها، نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خالل 
األطباء  واستضافة  الندوات،  وإحياء  التدريب، 

الزوار، والمتابعة واإلشراف على المرضى«.

شكشك: »الصحة« األكثر فسادًا
رئيس  قال  الماضي،  يناير  من  التاسع  وفي 
قطاع  إن  شكشك،  خالد  المحاسبة،  ديوان 
القطاعات  بين  من  فسادًا«  »األكثر  هو  الصحة 
تكلفة  أن  إلى  مشيرًا  الليبية،  الدولة  في  العامة 
 800 حوالي  يوميًا  تونس  في  العالج  »فاتورة 
تتلقى  هناك«  حالة   3500 لنحو  دينار  ألف 

العالج.
برنامج  مع  مقابلة  في  شدد  شكشك 
أن  على   ،»WTV« قناة  على  المذاع  »فلوسنا« 
جذرية  عالجات  يتطلب  الصحة  وزارة  »وضع 
لتدني  أدت  التي  الرئيسية  المشاكل  لمواجهة 
اإلدارة  »ضعف  أن  موضحًا  الصحية«،  الخدمات 
العامالن األبرز  وضخامة األموال المخصصة هما 

للفساد بوزارة الصحة وانتشاره«.
المحاسبة  ديوان  لدى  أن  شكشك  وذكر 
يطلبون  الصحة  بوزارة  لمسؤولين  تسجيالت 

المركز  عام  مدير  أعلن  صادم،  نبأ  في 
السائح،  حيدر  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
باالصابة  اشتباه  حالة  من  »أكثر  تسجيل 
استدرك  لكنه  القرود«،  جدري  بفيروس 
الحمد«،  أية حالة وهلل  تأكيد  قائاًل »لم يجر 
الرسمية  صفحته  عبر  منشور  في  وذلك 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
المركز  أعلن  الماضي،  مايو   22 وفي 
تسجيل  عدم  األمراض  لمكافحة  الوطني 
جدري  بمرض  اشتباه  أو  مؤكدة  حالة  أية 
القرود حتى اآلن، ولم تبلغ أقسام األمراض 
ليبيا.  في  حالة  عن  بالمستشفيات  المعدية 
كلف  السائح  حيدر  المركز  مدير  أن  وأضاف 

لجنة لمتابعة مستجدات »جدري القرود«.

هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟
لفيروس  الجينية  الدراسات  وأظهرت 
يكون  ربما  المرض  أن  القرود  جدري 
كبيرتين  تفٍش  حالتي  خالل  من  انتشر، 
تتساءل  فيما  أفريقيا،  خارج  ومنفصلتين 
خبيرة عن وجود ما يمكن تسميته بمخازن 

للفيروس في مناطق مثل الشرق األوسط.
والوقاية  األمراض  على  السيطرة  مراكز 
أن  أكدت   )CDC( المتحدة  بالواليات  منها 
الدراسات الجينية الحديثة تشير إلى احتمال 
كبيرتين  تفٍش  حالتي  عن  يقل  ال  ما  وجود 
االكتشاف  وهو  أفريقيا،  خارج  القرود  لجدري 
المفاجئ الذي دعا أحد المسؤولين بالمراكز 
انتشار دولي أوسع للمرض،  إلى توقع وجود 

وفق »دويتشه فيله«.
التابعة  العلمية  بالمختبرات  خبراء  وقام 
الجيني  التسلسل  بدراسة   »CDC« لمراكز 
فيروسات   10 أصل  من  أنواع  لثالثة 
الحصول  جرى  القرود  جدري  لمرض  مسببة 
في  األخيرة  اإلصابة  حاالت  من  عليها 
العام  من  اثنتان   - المتحدة  الواليات 
ووجد   -  2022 العام  من  وثماني   2021
التي  الفيروسات  عن  تختلف  أنها  العلماء 
من  الجيني  لمحتواها  تسلسل  عمل  جرى 
فيها  انتشر  التي  البلدان  من  العديد  قبل 
وجدوا  العلماء  أوروبا.  داخل  خاصة  المرض 
رسم  جرى  التي  الثالثة  الفيروسات  أن 
واضح  بشكل  مرتبطة  الجينية  خريطتها 
إال  مشترك،  سلف  ولها  البعض  ببعضها 
عند  البعض  بعضها  عن  أيضًا  تختلف  أنها 
مدير  قالت  ما  بحسب  التفاصيل،  في  النظر 
بقسم  األمراض  على  السيطرة  مركز  قسم 
مقابلة  في  دامون  إنغر  األمراض،  مسببات 

مع موقع »STAT News « األميركي.
األوائل  الثالثة  األشخاص  وأصيب 
بشكل  واسع  جغرافي  نطاق  على  بالفيروس 
في  وواحد  نيجيريا  في  واحد   - مفاجئ 
في  والثالث  أفريقيا  غرب  في  آخر  مكان 

الشرق األوسط أو شرق أفريقيا.
على  السيطرة  مركز  قسم  مدير  وبينت 

بنسبة  الخاص  القطاع  شركات  من  »رشاوى« 
بتثبيت  قام  المحاسبة  ديوان  أن  محددة، مؤكدًا 
إلى  وإحالتها  رسمية  بإجراءات  الحاالت  هذه 
بشأنها،  اإلجراءات  التخاذ  المختصة  الجهات 
على  عالة  »أصبح  الصحة  قطاع  أن  معتبرًا 

المجتمع وليس العكس«.
لديوان  األخير  االجتماع  أن  إلى  وأشار 
»اتفقنا  والصحة  المالية  وزارتي  مع  المحاسبة 
للعالج  األموال  تحويل  سرعة  على  خالله 
3 أشهر ولم يحوّل شيء  أنه »مرت  للخارج«، إال 
يتلقون  الذين  المرضى  لحل مشاكل  اآلن«  حتى 

العالج خارج البالد.
نظام  تطبيق  أهمية  على  شكشك  وأكد 
في  المساهمة  يمكنه  كحل  الصحي  التأمين 
قطاع  منها  يعاني  التي  المشاكالت  تقليص 
تقديم خطة بشأن  الصحة  وزارة  الصحة، مطالبًا 

توطين العالج بالداخل، خاصة األورام.
على  الزواج  بدعم  الحكومة  اهتمام  وانتقد 
من  »هل  متسائاًل:  الصحة،  قطاع  حساب 
مصاب  طفل  عالج  على  الزواج  تقديم  األولوية 
في كل  دائمًا  »األولوية  أن  مبينًا  مثاًل«،  بألمانيا 

العالم لإلنفاق على النظام الصحي«. دول 
المحاسبة  ديوان  شكشك  خالد  ويترأس 
رقم  القرار  بموجب  سنوات   8 من  أكثر  منذ 
 2013 يوليو   30 في  الصادر   2013 لسنة   )76(
 7 وفي  السابق،  العام  الوطني  المؤتمر  عن 
في  المجتمعون  النواب  قرر   ،2019 أغسطس 
الكحيلي،  الصادق  برئاسة  حينها،  طرابلس 
ديوان  برئاسة  شكشك  تكليف  استمرار 
قرار  صدور  حين  إلى  العاصمة،  في  المحاسبة 

التسمية في نفس الشأن.
للدولة  اإلداري  الجهاز  وحدات  جميع  وتخضع 
الوحدات  وهذه  المحاسبة،  ديوان  لرقابة 
الهيئات  وكافة  والوزارات  الوزراء  مجلس  تشمل 

أن  األمراض،  مسببات  بقسم  األمراض 
من  لفيروس  الواضح  الواسع  االنتشار  هذا 
المتحدة -  الواليات  القرود في  عائلة جدري 
المتفشية  الساللة  عن  يختلف  فيروس  وهو 
تفشي  حاالت  أن  إلى  يشير   - أوروبا  في 
فيها  يُعتبر  التي  البلدان  خارج  المرض 
الفيروس مستوطنًا قد تكون قد بدأت منذ 

فترة أطول مما كان متوقعًا.

انتشار جغرافي
االنتشار  هذا  أن  »نعتقد  أوضحت: 
أن  المحتمل  من  أنه  إلى  يشير  الجغرافي 
لإلصابات  متعددة  مقدمات  هناك  تكون 
متفرقة  نقاط  في  نيجيريا  خارج  بالمرض 
المحتمل  من  وأنه  الزمن،  من  فترة  قبل 

التابعة  والمكاتب  واألجهزة  والمؤسسات 
والقنصليات  السفارات  إلى  باإلضافة  للدولة، 
الشركات  وكذلك  الليبية،  الدبلوماسية  والبعثات 
فيها  تساهم  التي  والمشاريع  والشركات  العامة 
أو  مالها،  رأس  25 % من  بما ال يقل عن  الدولة 
تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغالل مرفق 
جانب  إلى  الطبيعية،  الثروة  موارد  أحد  أو  عام 

النفع العام. الهيئات والمؤسسات ذات 
الثالثاء،  العامة،  النيابة  أعلنت  جهتها  من 
المحاسبة،  ديوان  أعضاء  من  لجنة  تشكيل 
فحص  تتولى  والصحة،  المالية  وزارتي  وموظفي 
تهمة  تشوبها  التي  المالية  المعامالت  ومراجعة 

تعمد اإلضرار بالمال العام.
مع  العام  النائب  عقده  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
وزير  بأعمال  والقائم  المحاسبة،  ديوان  رئيس 
المكلفين  العامة  النيابة  وكالء  بحضور  الصحة، 
المكلفين  المحاسبة  ديوان  وأعضاء  بالتحقيق، 
المالية  وزارة  وموظفي  والتدقيق،  بالفحص 

المعنيين بمتابعة التزامات الدولة.

بطاقات التطعيم اإللكترونية للحجاج
المركز  عام  مدير  أعلن  أخرى،  جهة  من 
الوطني لمكافحة األمراض حيدر السائح، اإلثنين، 
جاهزية التطعيمات والتحاليل الالزمة لحجاج بيت 
اهلل الحرام لهذه السنة. وقال السائح، في منشور 
إجراءات موسم  إن  عبر صفحته على »فيسبوك«، 
الحج للعام الجاري تشترط إعداد بطاقات مقروءة 
تجهيز  في  فورًا  بالشروع  و»قمنا  إلكترونيًا، 
حجاج  كل  »نطمئن  وتابع:  المطلوبة«.  البطاقات 
الالزمة  والتحاليل  جاهز،  التطعيم  بأن  اهلل  بيت 

للمغادرة جاهزة«.

التطعيمات المطلوبة
خطاب  وفق  للحجاج،  المطلوبة  والتطعيمات 
لمشرفي  الجاري،  يونيو   6 في  السائح،  وجهه 
المختلفة في  البلديات والمناطق  التطعيمات في 
المقترن،  الرباعي  السحايا  طعم  أواًل:  هي  ليبيا، 
إذ  المستجد،  كورونا  لفيروس  المضاد  والطعم 

يجب أن يتلقى الحاج جرعتين على األقل.
يجب  مطعم،  غير  الحاج  يكون  أن  حالة  وفي 
ثالثة  بينهما  الفاصل  يكون  جرعتين  يتلقى  أن 
أنه في حال مضي ثالثة  األقل. كما  أسابيع على 
أشهر أو أكثر على آخر جرعة، يعطى الحاج جرعة 

إضافية. وثالثًا، طعم اإلنفلونزا الموسمية.

على  للفيروس  انتقال  عمليات  تحدث  أن 
مستوى العالم«.

واختتمت دامونب أن األمر يطرح السؤال: 
»هل توجد أماكن يمكن أن يكون الفيروس 
بشرية  عدوى  على  وتحتوي  فيها  مخزنًا 
أوسع؟  منطقة  إلى  المرض  منها  ينطلق 
وضع  عن  المزيد  فهم  حقًا  علينا  أن  أعتقد 
أفريقيا  وشرق  األوسط  الشرق  في  المرض 
الفيروس  فيها  ظهر  محتملة  كمناطق 
السائح،  حيدر  أوضح  أخرى،  جهة  من  أواًل«. 
أن  اإلثنين،  »فيسبوك«،  على  حسابه  عبر 
)كوفيد19-(  لفيروس  الوبائي  »الوضع 
مستقر وال توجد أي متغيرات جديدة«، لكنه 
انتشارًا  هناك  أن  »ستسمعون  قائال  نبه 
صحيح  غير  وهذا  الخنازير،  إلنفلونزا  كبيرًا 
أصبحت   )H1N1( اإلنفلونزا  هذه  وإنما 
وأضاف  متوفر«  وعالجها  موسمية  إنفلونزا 
فقط  بسيطة  حاالت  وإنها  »وضعنا مطمئن 

وتلقت العالج«.
قال  األطفال،  شلل  تطعيمات  وبشأن 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  مدير 
»نأمل  وتابع  اآلن«،  »متوفر  التطعيم  إن 
التطعيمات  ألن  التوريدات  هذه  تتأخر  أال 

اإلجبارية هي األمن الصحي للبالد«.

الوزارة  صفحة  عبر  المراقبات،  لشؤون 
»فيسبوك«. على 

النحو  على  الجديدة  المواعيد  وجاءت 
اآلتي:

األولى  للصفوف  الدراسي  العام  نهاية   -
التعليم  مرحلة  من  ثالث(   - ثاني   - )أول 

.2022 يونيو   16 يوم  األساسي: 
النقل  لصفوف  النهائي  االمتحان   -
 26 والثانوي:  األساسي  التعليم  بمرحلتي 

.2022 يوليو   7 إلى   2022 يونيو 
لشهادتي  الثانية  الفترة  اختبارات   -
يونيو   26 والثانوي:  األساسي  التعليم 

.2022 يوليو   7 إلى   2022
مرحلة  إتمام  لشهادة  األول  الدور   -
إلى  م   2022 يوليو   31 األساسي:  التعليم 

.2022 أغسطس   11
مرحلة  إتمام  لشهادة  األول  الدور   -
2022م  أغسطس   21 الثانوي:  التعليم 

.2022 سبتمبر   1 إلى 
بمرحلتي  النقل  لصفوف  الثاني  الدور  ـ 
أغسطس   13 والثانوي:  األساسي  التعليم 

.2022 أغسطس   18 إلى   2022

-2022( الدراسي  للعام  االكتتاب  ـ 
سبتمبر   8 إلى   2022 أغسطس   1  :)2023

.2022
 ،2023-2022 الدراسي  العام  بداية   -
سبتمبر   18 األساسي:  التعليم  لمرحلة 

.2022
 ،2023-2022 الدراسي  العام  بداية   -
سبتمبر   25 الثانوي:  التعليم  لمرحلة 

.2022
الــمــدارس  امتحانات  جـــداول  اعتماد 

الليبية بالخارج
أعلنت  الجاري  يوينو  من  الرابع  وفي 
الوحدة  بحكومة  والتعليم  التربية  وزارة 
امتحانات  جداول  اعتماد  الموقتة،  الوطنية 
األساسي  التعليم  مرحلتي  إتمام  شهادة 
والعلمي  األدبي  بقسميه  والثانوي 
الدراسي  للعام  بالخارج،  الليبية  للمدارس 

.2022-2021
التعليم  مرحلة  إتمام  امتحانات  وتبدأ 
بالخارج  الليبية  للمدارس  الثانوني 
اإلثنين  يوم  والعلمي(،  األدبي  )القسمان 

يونيو.  25 السبت  وتنتهي  يونيو،   13
متى تبدأ وتنتهي امتحانات الخارج؟

مرحلة  إتمام  شهادة  امتحانات  أما 
الليبية  للمدارس  األساسي  التعليم 
وتنتهي  يونيو،   13 اإلثنين  فتبدأ  بالخارج 

يونيو.  23 الخميس 
الوطني  المركز  أوصى  سابق،  وقت  وفي 
الرابع  للصفين  النقل  بإلغاء  لالمتحانات 
بإجراء  القديم  للنظام  والعودة  والخامس، 
بناًء  الدراسي،  العام  نهاية  في  امتحانات 
وجدت  وتقارير  تربويين  خبراء  آراء  على 

مرحلة  إتمام  لشهادة  الثاني  الدور  ـ 
إلى   2022 سبتمبر   18 األساسي:  التعليم 

.2022 سبتمبر   29

مرحلة  إتمام  لشهادة  الثاني  الدور  ـ 
 20 إلى   2022 أكتوبر   9 الثانوي:  التعليم 

.2022 أكتوبر 

إنه  المركز  وقال  النقل.  تجربة  في  قصورًا 
السنوات  خالل  النقل  لتجربة  تقييمًا  أجرى 
يستوجب  األمر  أن  ووجد  الماضية،  الثالث 
السابق،  في  عليه  كان  ما  إلى  إعادته 
مقرر  كل  نهاية  في  امتحانات  بإجراء  وذلك 

دراسي.
سجال بين الدبيبة والمقريف

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أن  يذكر 
في  دخل  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة 
موسى  والتعليم  التربية  وزير  مع  سجال 
اإلذن  الوزارة  منح  مناقشة  خالل  المقريف، 

الشركات. إحدى  مع  مباشرة  بالتعاقد 
االجتماع  خالل  المقريف  الدبيبة،  وسأل 
من  األول  في  للحكومة  السادس  العادي 
لهذا  المطلوبة  التكلفة  عن  الجاري.  يونيو 
موضح  األمر  بأن  الوزير  ليجيبه  التعاقد، 
تقدم  التي  المذكرة  مع  مرفق  كتاب  في 
التكلفة،  عن  سؤاله  الدبيبة  فكرر  بها، 

يُجب. لم  المقريف  لكن 
أن  تريد  »كيف  قائاًل:  تعجب  الدبيبة 
دون  للتعاقـد  الوزراء  مجلـس  إذن  تأخذ 
تبيع  »أنت  وتابع  التكلفـة«،  نعرف  أن 
عندما  اإلذن  سنمنحك  البحـر..  في  حوت 
البث  حسب  وذلك  التكلفة«،  توضح 
على  »حكومتنا«  صفحـة  عبر  المبـاشر 

»فيسبوك«. موقع 
موسى  والتعليم  التربية  وزير  كان 
الوزراء،  مجلس  إلى  أحال  المقريف، 
الوطني  للمركز  العام  المدير  من  مذكرة 
التعاقد  بطلب  أحمد،  السيد  لالمتحانات 
الشاطئ  شركة  مع  المباشر  بالتكليف 
العام  من  ابتداء  المعلومات،  لنظم 
»إنجاز  أجل  من   ،2022  -  2021 الدراسي 
الجوانب  جميع  يشمل  تعليمي  نظام 

اإللكترونية«. التعليمية 
متعاقدة  الدولة  إن  التعليم  وزير  وقال 
 2008 العام  منذ  الشاطئ  شركة  مع 
والتصحيحية  اإللكترونية  المنظومة  إلدارة 
إلنجاز  معها  تتعاون  أن  ورأت  لالمتحانات، 
إلى  مشيرًا  اإللكتــروني،  التعليم  مشروع 
التعاقد  القتـراح  المحـاسبة  ديوان  مراجعة 

الشركة. مـع 

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● اجتماع مدير مركز المناهج مع اللجان المعنية بطباعة الكتاب المدرسي. )مركز المناهج التعليمية(

اعتماد جداول امتحانات شهادة 
إتمام التعليم األساسي والثانوي 

للمدارس الليبية بالخارج

المركز يتابع اإلجراءات المتخذة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل

● اجتماع وزير التعليم استعدادا لالمتحانات

طرابلس ـ القاهرة - الوسططرابلس ـ القاهرة - الوسط

● »جدري القرود« هل يصل ليبيا● أبوجناح مع خبراء بالمجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي لمشروع »إصالح وتطوير النظام الصحي في ليبيا«

الوزارة: يتضمن خفض 
نفقات العالج بالخارج

30% خالل عام واحد

السائح: الوضع الوبائي 
لفيروس كورونا مستقر.. وال 

وجود إلنفلونزا الخنازير
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البعض يربطها بزيادة حدة الصراع السياسي في البالد

بعد عام من خطفه في سبها..

مناورة »إيريني«.. املعركة تبدأ في أعالى البحار

النيابة تكشف مالبسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

التي  المفاجئة  التدريبية  المناورة  تمر  لم 
»إيريني«  األوروبية  البحرية  العملية  أجرتها 
على  المفروض  األسلحة  حظر  قرار  لمراقبة 
األسبوع  نهاية  المتوسط  البحر  في  ليبيا 
للشأن  متتبعين  أمام  الكرام  مرور  الماضي، 
توقيت  بين  بعضهم  ربط  الذين  الليبي، 
من  الليبية  الساحة  على  يجري  وما  المناورة، 
تصارع يهدد بالعودة للمربع صفر، وهو خيار 

السالح.
إيريني  عملية  جدوى  عن  النظر  وبغض 
ومراقبة  ليبيا  إلى  األسلحة  تهريب  منع  في 
تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي بحظر توريد 
األسلحة إلى أي طرف ليبي، الصادر باإلجماع 
فقد   ،2016 يونيو   14 في   2292 رقم  تحت 
المناورة  هذه  إجراء  بين  مراقبون  ربط 
نية  تفيد  معلومات  ورود  احتماالت  وبين 
ليبية  أطراف  تزويد  اإلقليمية  القوى  بعض 
خضم  في  الستخدامها  ثقيلة  بأسلحة  بعينها 
عبدالحميد  حكومتي  بين  المعلن  التصارع 
جنيف  اتفاق  بمخرجات  تتمسك  التي  الدبيبة 
المكلفة  باشاغا  فتحي  حكومة  وبين  األممي، 

النواب برئاسة عقيلة صالح. من مجلس 
جميع  شملت  األخيرة  األوروبية  المناورة 
العمليات،  منطقة  في  المنتشرة  أصولها 
وذلك حسب ما أعلنته قيادة العملية إيريني، 
»فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر  منشور  في 
وأوضحت أن المناورة التي بدأت فجر الجمعة 
األدميرال  من  بتوجيه  جاءت  الماضي، 
قوة  قائد  روتيري،  فابريزيو  اإليطالي 
اللواء  من  المسؤولية  تسلم  الذي  »إيريني«، 

ماجكوس. ميخائيل  األدميرال  اليوناني 

3 سفن وست طائرات
قيادة العملية قالت إن ثالث سفن شاركت 
من  مناورة  عملية  وأجرت  العملية،  في 
نشرت  كما  والفرنسية،  اليونانية  البحريتين 
»إيريني« أيضًا ست طائرات دورية مخصصة 
مباشرة من )فرنسا واليونان وإيطاليا وألمانيا 
وطائرات  سفن  مع  وبولندا(  ولكسمبورغ 
ايريني  بالعمليات.  المرتبط  الدعم  في  أخرى 

الطفل  خطف  على  عام  من  أكثر  مرور  بعد 
العامة،  النيابة  كشفت  البركولي،  مصطفى 
الذي  الطفل،  تحرير  مالبسات  اإلثنين،  مساء 
خطف من أمام منزله في حي الجديد بمدينة 
دفع  على  أسرته  إلجبار  الماضي،  العام  سبها 

الفدية.
عبر  نشرته  بيان  في  أوضحت  النيابة 
النائب  مكتب  أن  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
 ،2021 يوليو   14 في  بالغًا  تلقى  العام 
إبراهيم  مصطفى  الطفل  خطف  واقعة  عن 
قبل  من  بالقوة  حريته  وحجز  البركولي، 
غير  كسب  على  الحصول  بقصد  مجهولين، 

إطالقه. مشروع مقابل 

تحليل البيانات.. وتحديد الجناة وتعقبهم
وباشرت النيابة، منذ ذلك الحين، إجراءات 
نشاط  ورصد  المتوافرة،  البيانات  تحليل 
وتتبعهم،  الواقعة  بارتكابهم  المشتبه 
المعلوماتية  شؤون  ضبط  قسم  قدم  حيث 
المعلومات  العام  النائب  بمكتب  واالتصاالت 

الواقعة. التحقيق في  لجهات  الالزمة 
الطابع  ذات  اإلجراءات  أن  البيان  وأضاف 
جريمة  ارتكاب  »إثبات  عن  أسفرت  القضائي 
تحديد  مع  جناة،  أربعة  قبل  من  الخطف 
هوياتهم تحديدًا نافيًا للجهالة، وجرى ضبط 
الوحدات  أعضاء  قبل  من  وإحضارهم  الجناة 
في  العاملة  الضبطية  والجهات  العسكرية 
الجناة  »كان  البيان:  وتابع  سبها«.  مدينة 
جريمتي  بارتكاب  متلبسين  ضبطهم  عند 
جرائم  متحصالت  وحيازة  أخريين،  خطف 

لألقمار  األوروبي  االتحاد  مركز  أن  أوضحت 
صور،  إرسال  خالل  من  دعمًا  قدم  الصناعية 
على  العملية  تكتيكات  تركيز  في  للمساعدة 
للقيام  والمكان  الزمان  في  المتاحة  األصول 
بهدف  فعالية،  أكثر  بشكل  الموكلة  بالمهام 
في  السفن  ورصد  المشروع،  غير  اإلتجار  ردع 
وتفتيش  واعتراضهم،  العمليات،  منطقة 
التابع  األمن  مجلس  لقرار  وفقًا  حموالتهم؛ 

المتحدة. لألمم 

تمديد تفويض »إيريني«
مجلس  مدد  يونيو،   3 في  عام  كل  ومثل 
األمن الدولي »الصالحيات المنصوص عليها 
2021، بشأن تفتيش  2578 لسنة  في القرار 
12 شهرًا أخرى من تاريخ تبني  السفن لمدة 

القرار«. هذا 

ارتكابها  تكرار  إلى  عمدوا  باإلكراه،  سرقة 
أوقات مختلفة«. في 

تعذيب ومعاملة مهينة لدفع الفدية
ووفق النيابة العامة أسفرت اإلجراءات عن 
»تحديد مكان حجز الضحية، وتحديد أساليب 
والمهينة  القاسية  والمعاملة  التعذيب 
لغرض حمل  عليه  التي مورست  والالإنسانية 
من  هوية  وتحديد  الفدية،  دفع  على  أسرته 
بحجز  استضعافه  حالة  استمرار  في  تدخل 
حريته«. واختتم البيان بأن المستشار النائب 
مرتكبي  تعقب  نشاط  باستمرار  »وجه  العام 
السلطة  يد  إليهم  تصل  لم  الذين  الجريمة 

للمحاكمة«. تقديمهم  حتى  العامة 

عودة الطفل إلى أهله
ليلة األحد  وظهر الطفل في مقطع فيديو، 

الظروف  تهيئة  أجل  من  مهمة  أداة  ولكنها 
في  لالستقرار  دائم  حل  لبلوغ  للدبلوماسية 
اإليطالية  األنباء  وكالة  نقلته  ما  وفق  ليبيا« 
عند  جاء  توركيتو  األدميرال  تصريح  »آكي«. 
رئيس  ونائب  األعلى  الممثل  بقول  تذكيره 
عن  بوريل،  جوزيب  األوروبية  المفوضية 
»مكافحة  عن  أقيمت  ندوة  خالل  العملية 
االتجار غير المشروع في وسط البحر األبيض 

غينيا«. وخليج  والساحل  المتوسط 
ليبيا أوروبي متكامل لتحقيق استقرار  نهج 
عملية  أنشطة  أن  إلى  أشار  توركيتو 
العاصمة  من  تتخذ  التي  البحرية  »إيريني« 
اإليطالية روما مقرًا لها »تعد جزءًا من النهج 
جهودًا  يتضمن  الذي  المتكامل  األوروبي 
وإنسانية  واقتصادية  وعسكرية  سياسية 
»إيريني«  قائد  ليبيا«.  في  االستقرار  لتحقيق 

 14 موافقة  وحاز  فرنسا  صاغته  القرار 
فيما  األمن  مجلس  أعضاء  إجمالي  من  دولة 

التصويت. روسيا عن  امتنعت 
يصرح  السابقة  القرارات  من  وكغيره 
في  األعضاء  للدول  الدولي  األمن  مجلس 
تأخير،  دون  »بتفتيش،  المتحدة  األمم 
السواحل  قبالة  البحار  أعالي  في  السفن 
منها،  المغادرة  أو  ليبيا  إلى  المتجهة  الليبية 
لالعتقاد  معقولة  أسباب  لديها  تكون  والتي 
من  بها  يتصل  ما  أو  أسلحة  تحمل  بأنها 
أو  مباشرة  بصورة  ومنها،  ليبيا  إلى  أعتدة 
األسلحة  حظر  لقرار  انتهاك  في  مباشرة،  غير 
شريطة  البالد،  على  المجلس  يفرضه  الذي 
نية  بحسن  األعضاء  الدول  تلك  تسعى  أن 
التي  الدولة  موافقة  على  الحصول  إلى  أواًل 
عمليات  بأي  القيام  قبل  علمها  السفينة  ترفع 

العسكرية  سبها  منطقة  آمر  رفقة  الماضي، 
فوزي  اللواء  العامة(  للقيادة  )التابع 
التسجيل إن  المنصوري في  المنصوري، وقال 
العامة  القيادة  لقوات  التابعة   676 »الكتيبة 
بجهود  مشيدًا  الطفل«،  تحرير  في  نجحت 
»النائب العام الصديق الصور ومكتب النائب 
وإمداد  الخاطفين  هواتف  متابعة  في  العام 

بالمعلومات«. العامة  القيادة  قوات 

تفتيش«. ووفق بيان أصدرته األمم المتحدة 
التي  الدول  بجميع  األمن  مجلس  أهاب  فقد 
مع  تتعاون  أن  أعالمها  السفن  هذه  ترفع 

التفتيش. عمليات 
هذا  إن  إيريني  العملية  إدارة  وقالت 
مراجعة  إلجراء  الطريق  سيمهد  التمديد 
مع  العملية،  لتفويض  سليمة  استراتيجية 
المهام  من  أوسع  مجموعة  تنفيذ  إمكانية 
المتعلقة باألمن البحري في البحر المتوسط.

لتهيئة  مهمة  أداة  »إيريني«  توركيتو: 
الظروف للدبلوماسية

عملية  قائد  قال  الماضي،  أبريل   28 وفي 
إن  توركيتو،  ستيفانو  الجنرال  »إيريني« 
قبل  األوروبي  االتحاد  أطلقها  التي  العملية 
الليبية،  لألزمة  حاًل  »ليست  عامين  من  أكثر 

اللواء  العسكرية،  سبها  منطقة  آمر  وقال 
خليفة  المشير  »استدعاني  المنصوري،  فوزي 
ومشدة  صارمة  تعليماته  وكانت  حفتر 
بضرورة عودة الطفل إلى أهله«. فيما أكدت 
مصطفى  الطفل  أسرة  من  مقربة  مصادر 

البركولي، أن الطفل عاد بالفعل إلى أهله.
مصطفى  الطفل  مجهولون  وخطف 
الجديد  حي  في  منزله  أمام  من  البركولي 
أبريل   25 في  البالد  جنوب  سبها  بمدينة 
عديد  أطلقت  الوقت  ذلك  ومنذ   ،2021
الطفل  عن  باإلفراج  تطالب  التي  المناشدات 
سبها  أهالي  من  عدد  نظم  حيث  مصطفى، 

الطفل. بإطالق  تطالب  احتجاجية  وقفة 
رئيس  نائب  قال  الماضي،  فبراير  وفي 
جلسة  خالل  حومة،  احميد  النواب،  مجلس 
لمجلس النواب، إن الخاطفين يطلبون أموااًل 
إلى  أرسلوا  أنهم  كما  أسرته،  من  ضخمة 
تعرض  تظهر  وفيديو  صوت  مقاطع  األسرة 
جميع  حومة  ناشد  وقتذاك،  للتعذيب.  الطفل 
العسكرية واألمنية  المعنيين من المؤسسات 
وإنقاذه  الطفل،  عن  للبحث  الجهود  تكثيف 

المخطوفين. األطفال  وجميع  هو 
الطفل  وفاة  إن  قال  حومة  احميد  كان 
تسلط  بئر،  في  سقط  الذي  ريان،  المغربي 
الليبيين  األطفال  مأساة  على  الضوء 
سبها،  مدينة  في  طفل  ومنهم  المخطوفين، 

10 أشهر. مخطوف منذ 
وأضاف النائب خالل جلسة لمجلس النواب 
إبراهيم  مصطفى  الطفل  أن  طبرق،  بمدينة 
الخاطفين  وأن  سبها،  في  مخطوف  البركولي 
أنهم  كما  أسرته،  أموااًل ضخمة من  يطلبون 
وفيديو  صوت  مقاطع  األسرة  إلى  أرسلوا 

للتعذيب. تعرضه  تظهر 

مهمتنا  هو  السالح  حظر  أن  »رغم  إنه  قال 
أقل  ليست  األخرى  المهام  فإن  األساسية؛ 
ولتداعياتها على  الدولية  الساحة  أهمية على 
بل  وليبيا،  المتوسط  وسط  المالحة  أمن 

الساحل«. استقرار منطقة  وأيضًا على 

تمديد مهمة 300 جندي ألماني
»البوندستاغ«،  األلماني  البرلمان  وصادق 
جنودها  مهمة  بتمديد  الحكومة  طلب  على 
وذلك  آخر،  لعام  »إيريني«،  في  المشاركين 

30 أبريل الماضي. في 
األلماني  البرلمان  في  نائبًا   534 وصوت 
آخرين.   109 رفض  مقابل  بالموافقة، 
برلين  حكومة  قدمته  الذي  المقترح  ووفق 
ألماني  جندي   300 حوالي  فإن  للبرلمان، 
سيشاركون في عملية »إيريني«، حتى نهاية 
المهمة  هذه  تكلف  حين  في   .2023 أبريل 

21.8 مليون يورو. البالد قرابة 

حصيلة »إيريني« خالل عامين
أعلنت  الماضي،  أبريل  من  األول  وفي 
حصيلة  »إيريني«  األوروبية  البحرية  العملية 
المهمة  انطالق  من  عامين  خالل  نشاطها 
بإرسال  كللت  الحصيلة  هذه  وأن  العسكرية، 
التابع  األمن  مجلس  إلى  خاصًا  تقريرًا   35
أهمية  ذات  بـ»أحداث  تتعلق  المتحدة  لألمم 
 6300 من  أكثر  »إيريني«  وأجرت  كبرى«. 
السفن  متن  على  زيارة  و250  استجواب 
عامين،  خالل  المنطقة  في  العابرة  التجارية 
للوحدات  تفتيش  عملية   22 جانب  إلى 
للحظر،  انتهاكها  في  المشتبه  التجارية 
مواد  مصادرة  الحاالت  إحدى  في  ونفذت 
لالستخدام العسكري. كما تراقب العملية 16 
ومهابط  مطارًا  و25  نفطية  ومحطة  ميناء 
 ،2020 مارس   31 وفي  ليبيا.  في  طائرات 
»إيريني«،  عملية  األوروبي  االتحاد  أطلق 
ليبيا،  إلى  األسلحة  توريد  على  حظر  لفرض 

المتوسط. البحر  ويقع نطاقها في 
روما،  في  قيادتها  مقر  يوجد  التي  العملية 
ليبيا  إلى  األسلحة  تدفق  وقف  إلى  تهدف 
البارجة  بمشاركة  البحرية  المهمة  بدأت  وقد 
البحرية  للمراقبة  وطائرة  بار  جان  الفرنسية 

ألمانيا. وجنود من  لوكسمبورغ،  تتبع 

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● مجلس األمن الدولي

● جزء من المناورة البحرية األخيرة● جنود مشاركون في مناورة ايريني بالبحر المتوسط● جانب من مناورة إيريني 14 يونيو 2022

قيادة العملية البحرية: التمديد 
يمهد الطريق لمراجعة استراتيجية 

سليمة وإمكانية تنفيذ مجموعة 
أوسع من مهام األمن البحري

األمم المتحدة تطالب جميع 
الدول التي ترفع السفن أعالمها 

أن تتعاون مع عمليات التفتيش

3 سفن شاركت وأجرت عملية مناورة 
من البحريتين اليونانية والفرنسية 

بدعم من 6 طائرات دورية

الطفل يظهر في مقطع فيديو 
رفقة آمر منطقة سبها العسكرية 

اللواء فوزي المنصوري

مجلس األمن يمدد قرار »تفتيش السفن لمدة 12 شهراً« بموافقة 14 دولة.. وروسيا تمتنع

مكتب النائب العام: 4 جناة ارتكبوا جريمة الخطف وجرى تعقبهم وضبطهم

● الطفل مصطفى البركولي

● النائب العام الصديق الصور



عربى و دولي 06

هل يتجه العالم نحو عصر جديد من إعادة التسلح النووي؟
في  الروسية  والحرب  العالمية  التوترات  تفاقم  وسط 
لبحوث  الدولي  أوكرانيا، أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم 
العالم  في  النووية  األسلحة  عدد  أن  »سيبري«  السالم 

سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عامًا من التراجع.
والصين  »بريطانيا  التسع  النووية  القوى  لدى  كانت 
وباكستان  الشمالية  وكوريا  وإسرائيل  والهند  وفرنسا 
والواليات المتحدة وروسيا« 12705 رؤوس حربية نووية 
في أوائل 2022، أي 375 رأسًا أقل مما كانت عليه أوائل 

2021، وفقًا لتقديرات معهد سيبري.
العام  في  ألفًا   70 من  أكثر  من  العدد  انخفض  وقد 
تدريجيًا  وروسيا  المتحدة  الواليات  خفضت  إذ   ،1986
الحرب  خالل  تراكمتا  اللتين  الهائلتين  ترساناتيهما 
الدولي  ستوكهولم  معهد  من  باحثين  لكن  الباردة. 
لبحوث السالم قالوا إنه يبدو أن عصر نزع األسلحة يقترب 
في  اآلن  هو  نووي  تصعيد  حدوث  خطر  وإن  نهايته  من 

أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة.
التقرير  إعداد  في  المشاركين  أحد  كوردا،  مات  وقال 
التي  النقطة  لوكالة »فرانس برس«: »قريبًا سنصل إلى 
النووية  لألسلحة  العالمي  العدد  فيها  يبدأ  أن  يمكن 

باالرتفاع للمرة األولى منذ نهاية الحرب الباردة«.
وقال معهد سيبري إنه بعد انخفاض »هامشي« العام 
النووية  الترسانات  تنمو  أن  المتوقع  »من  فإن  الماضي، 
الروسي فالديمير  الرئيس  المقبل«. وتحدث  العقد  خالل 
اللجوء إلى األسلحة  بوتين في مناسبات عدة عن إمكان 
النووية، في إطار الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، 

قال معهد األبحاث إن دواًل عدة بينها الصين وبريطانيا، 
تقوم إما رسميًا أو بشكل غير رسمي بتحديث ترساناتها 

أو تعزيزها.
وقال كوردا: »سيكون من الصعب جدًا إحراز تقدم في 
الحرب  هذه  بسبب  المقبلة  السنوات  خالل  السالح  نزع 
أسلحته  عن  بوتين  بها  يتحدث  التي  الطريقة  وبسبب 
تدفع  المقلقة  التصريحات  تلك  أن  وأضــاف  النووية«. 
إعادة  إلى  نوويًا  المسلحة  األخــرى  الــدول  من  »الكثير 

التفكير في استراتيجياتها النووية«.
الحرب النووية ال يمكن كسبها

األسلحة  لحظر  المتحدة  األمم  معاهدة  دخول  ورغم 
معاهدة  وتمديد   2021 ــل  أوائ التنفيذ  حيز  النووية 
»ستارت الجديدة« )نيو ستارت( األميركية–الروسية لمدة 
الوقت،  الوضع يتدهور منذ بعض  أن  إال  خمس سنوات، 
بين  من  أيضًا  القلق  يثير  وما  ستوكهولم.  لمعهد  وفقًا 
أمور أخرى هو برنامج إيران النووي وتطوير صواريخ فرط 

صوتية بشكل متزايد.
اإلجمالي  العدد  في  االنخفاض  أن  إلى  المعهد  وأشار 
وروسيا  المتحدة  الــواليــات  قيام  إلــى  يرجع  لألسلحة 
»بتفكيك الرؤوس الحربية« التي باتت خارج الخدمة، في 
نسبيًا«.  »مستقرًا  يزال  ال  العاملة  األسلحة  عدد  أن  حين 
من  المئة  في   90 وحدهما  وواشنطن  موسكو  وتمثل 

الترسانة النووية في العالم.
رأسًا حربيًا   5977 أكبر قوة نووية مع  تزال روسيا  وال 
في أوائل العام 2022، بانخفاض 280 عن العام الماضي، 
وفقًا  التفكيك،  تنتظر  أو  مخزنة  أو  منتشرة  كانت  سواء 
للمعهد الذي قال إن أكثر من 1600 من رؤوسها الحربية 

يعتَقد بأنها جاهزة لالستعمال.
من جهتها تمتلك الواليات المتحدة 5428 رأسًا حربيًا، 
رؤوسًا  لديها  لكن  الماضي،  العام  من  بـــ120  أقل  أي 
منتشرة أكثر من روسيا، ويبلغ عددها 1750. ومن ناحية 
األرقام اإلجمالية، تأتي الصين في المرتبة الثالثة )350(، 
تليها فرنسا )290(، وبريطانيا )225(، وباكستان )165(، 

والهند )160(.
واالحتالل اإلسرائيلي هو الوحيد من بين الدول التسع 
التي ال تعترف رسميًا بامتالكها أسلحة نووية. أما بالنسبة 
أون  كيم جونغ  نظام  إن  المعهد  فقال  الشمالية،  لكوريا 
الشيوعي يمتلك للمرة األولى اآلن 20 رأسًا نوويًا. ويعتقد 
أن بيونغ يانغ لديها ما يكفي من المواد إلنتاج نحو 50 

رأسًا.
دائمة  الخمس  ــدول  ال أصــدرت   ،2022 ــل  أوائ وفي 
نوويًا  والمسلحة  الدولي  األمــن  مجلس  في  العضوية 
المتحدة«  والواليات  وروسيا  وفرنسا  والصين  »بريطانيا 
بيانًا مفاده بأنه »ال يمكن كسب الحرب النووية، ويجب 

عدم خوضها أبدًا«.
إلى  السالم  لبحوث  الدولي  المعهد  أشار  ذلك،  ورغم 
أو تحديث ترساناتها  الدول الخمس »تواصل توسيع  أن 
النووية، ويبدو أنها تزيد من أهمية األسلحة النووية في 

استراتيجياتها العسكرية«.
كبيرة  توسيع  عملية  خضم  في  »الصين  أن  وأضاف 
األقمار  التي تشير صور  النووية،  لترسانتها من األسلحة 
صومعة   300 من  أكثر  بناء  تشمل  أنها  إلى  الصناعية 
صواريخ جديدة«. ووفقًا للبنتاغون، يمكن أن يكون لدى 

بكين 700 رأس حربي بحلول العام 2027.

بعد 35 عامًا من التراجع منذ احلرب الباردة

● جتربة نووية صاروخية لكوريا الشمالية

عواصم العالم–وكاالت

باريس–وكاالت

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

السنة السابعة
العدد 343

16 يونيو 2022 م اخلميس
17 ذوالقعدة 1443 هــ

مخاوف من تقارب النتائج مع اليسار

ماكرون يسعى لتأمني األغلبية املطلقة 
في البرملان الفرنسي خالل جولة حاسمة

الدورة  اليسار في  بعد تحقيق نتائج متقاربة جدًا مع 
الرئيس  يواجه   ، التشريعية  االنتخابات  من  األولى 
حاسمًا  أسبوعًا  وتحالفه  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
في  المطلقة  األغلبية  على  للحصول  محاولة  في 
اإلصالحات  لتطبيق  الضرورية  الوطنية،  الجمعية 
التي أعلنها. رئيسة الوزراء إليزابيت بورن قالت خالل 
زيارة إلى دائرتها في كالفادوس )شمال غرب(، حيث 
»سنبقي  األولى،  الدورة  نتائج  كبير  بفارق  تصدرت 
على تعبئتنا للحصول على أغلبية واضحة وقوية، نحن 
بحاجة لهذه األغلبية، فرنسا بحاجة اليها«. مضيفة: 
لدينا  الشرائية،  للقدرة  بالنسبة  طارئة  أمور  »هناك 
لالستقرار«  بحاجة  ونحن  أوروبــا،  أبواب  على  حرب 
بعدما كانت تطرقت، األحد، إلى قلقها من »التباس 

غير مسبوق بين النقيضين«.
ُأعيد  الــذي  الفرنسي  الرئيس  على  ويتعين 
اليمين  انتخابه أواخرأبريل لوالية ثانية في مواجهة 
ذلك  من  مواءمة  أقل  مشهد  مع  التعامل  المتطرف، 
عن  امتناع  نسبة  ظل  في   ،2017 العام  كان  الذي 
اليسار  جانب  من  مزدوج  وخرق  قياسية،  التصويت 

واليمين المتطرف.
ميالنشون  لوك  جان  بقيادة  اليسار  تحالف  وحقق 
نتيجة شبه موازية للنتيجة التي حققها تحالف الرئيس 
ألف  بـ21  متقدمًا  األول  المركز  في  حل  الذي  »معًا« 
صوت فقط من أصل مجموع الناخبين البالغ عددهم 

23.3 مليون.
وإذا كان تحالف الرئيس ال يزال يتصدر التوقعات 
و295   255 بين  ما  على  سيحصل  بأنه  تفيد  التي 
اليسار  تحالف  على  متقدمًا   ،577 أصل  من  مقعدًا 
الوقت  في  المؤكد  غير  أنه من  إال   ،)210 إلى   150(
الحالي أن يحتفظ باألغلبية المطلقة المحددة بـ289 
مقعدًا. في هذا اإلطار يبدو األسبوع حاسمًا لمعسكر 
الرئيس الذي سيكون عليه محاولة إبقاء حشد ناخبيه 

وإقناع هؤالء من اليمين.
جان  اليميني،  الجمهوريين  حزب  عن  النائب 
»فرانس  شبكة  مع  حديث  في  قال  كوبي،  فرنسوا 
عائلتي  اليوم  السياسي:  التاريخ  سخرية  »إنها   :»2
يمكن  ذلك  ورغم  جيد،  وضع  في  ليست  السياسية 
يخسر  وقد  للجمهوريين«.  حاجة  هناك  تكون  أن 
الجمعية  الحزب وضعه كأكبر كتلة معارضة في  هذا 
المستقبليين قد يكون  ناخبيه ونوابه  الوطنية لكن 
الخدمة  وزيــر  وقــال  لماكرون.  بالنسبة  وزن  لهم 
العامة ستانيسالس غيريني المرشح في باريس، إن 
لإلقناع  جهد  هناك  الثانية،  للدورة  معركًة  »هناك 

علينا بذله«
اليسار  تحالف  مــاكــرون  تحالف  وسيستهدف 
الذي  الجديد«  واالجتماعي  البيئي  الشعبي  »االتحاد 
االشتراكي  الحزب  من  بدءًا  اليسارية  األحزاب  يضم 
التحول  وزيرة  وقالت  الراديكالي.  اليسار  إلى  وصواًل 

البيئي أميلي دو مونشاالن: »أنا خائفة على بلدي«.
فرنسا«  »إيبسوس  معهد  في  المسؤول  وحذر 
»األغلبية  أن  من  تينتورييه،  بريس  لإلحصاءات، 
إلى  موجه  جــدًا  جدي  تحذير  إنه  المنال...  بعيدة 

إيمانويل ماكرون«.
حاسمًا  المقبل  األسبوع  يبدو  السياق،  هذا  وفي 
يحاول  أن  عليه  ينبغي  الذي  الرئاسي  »معًا«  لتحالف 
اليمين  مؤيدي  وإقناع  ناخبيه  تعبئة  على  الحفاظ 

بالتصويت لصالحه في صناديق االقتراع األحد.
على  الرئيس  تحالف  في  بارزون  مسؤولون  وأكد 

أتال،  غابريال  العامة  الحسابات  المكلف  الوزير  غرار 
عبر  غريغوار،  أوليفيا  الحكومة  باسم  والناطقة 
أن »ال شيء  اإلثنين  التلفزة صباح  اإلذاعات وقنوات 

محسومًا بعد«.

إقناع الممتنعين عن التصويت
الناخبين  إقناع  التحدي  سيكون  اليسار  معسكر  في 
عن  القياسي  االمتناع  بعد  للتصويت  بالتوجه 
التصويت الذي سجل األحد- أقل من ناخب من اثنين 

توجه إلى صناديق االقتراع.
مقر  أمام  اإلثنين،  ميالنشون،  لوك  جان  وقال 
ماتينيون  يبتعد،  ال  »ماتينيون  باريس:  في  حملته 
يقترب« في إشارة الى مكتب رئيس الوزراء، المنصب 
مرجح  غير  السيناريو  هذا  أن  رغم  إليه  يطمح  الذي 
باألغلبية  الرئيس  تحالف  فوز  عدم  سيعقد  كثيرًا. 
التنفيذية وسيشكل سابقة  السلطة  مهمة  المطلقة 
منذ االنتخابات التشريعية في العام 1988، عندما لم 
باألغلبية  الفوز  من  وحلفاؤهم  االشتراكيون  يتمكن 
المطلقة. واضطرت حكومة ميشال روكار آنذاك إلى 
إقامة بتحالفات مع اليمين الوسطي لتمرر نصوصها.
البيئي  الشعبي  »االتحاد  اليسار  لتحالف  بالنسبة 
سيكون  األسبوع  تحدي  فإن  الجديد«،  واالجتماعي 
األحد،  االقتراع  مراكز  إلى  بالذهاب  الناخبين  إقناع 
بعد تسجيل نسبة امتناع قياسية األحد بلغت ما بين 

52 و53 بالمئة للدورة األولى.
األبية«  »فرنسا  حــزب  عــن  النائبة  واعتبرت 
انتر«،  إذاعة »فرانس  أوتان، اإلثنين عبر  كليمانتين 
الذعة  »هزيمة  عن  متحدثة  مفتوحة«،  »اللعبة  أن 

جدًا للسلطة الحالية«.
الذين  أولئك  الصباح  هذا  رسميًا  »أدعو  وقالت: 
خالل  االحــتــمــاالت  نطاق  تقييم  ــى  إل يسمعوننا 
)يحكم(  أن  تريدون  ال  كنتم  »إذا  مضيفة:  أسبوع«، 
ماكرون لخمس سنوات إضافية، هناك مئات الدوائر 
التي يتواجد فيها االتحاد الشعبي البيئي واالجتماعي 
الثانية، ال يزال احتمال أن نحكم  الدورة  الجديد في 
أثير  عبر  دقائق  بعد  أتال  غابريال  وشدد  قائمًا«. 
برنامجي  بين  االختالفات  على  نفسها،  اإلذاعــة 

المعسكرين.
إن  العامة  الحسابات  المكلف  الــوزيــر  ــال  وق
وتابع:  التوضيح«.  ستتيح  هذه  الثانية  »الجولة 
يبتعد  بينما  للغاية،  جمهوريًا  مشروعًا  »نحمل 
االتحاد الشعبي البيئي واالجتماعي الجديد والتجمع 
نحمل  الجمهورية،  عن  متطرف(  )يمين  الوطني 
نهاية  في  يريدون  بينما  للغاية  أوروبيًا  مشروعًا 

المطاف الخروج من االتحاد األوروبي«.
مع  التعامل  أيضًا  الرئاسي  التحالف  على  وينبغي 
تحالف  مواجهة  في  الوزراء  لبعض  الضعيف  الموقع 
دو  أميلي  البيئي  التحول  وزيرة  غرار  على  اليسار، 
مونشاالن، ووزير الدولة للشؤون األوروبية كليمان 

بون.
لوبن  مارين  حزب  الوطني،  التجمع  يخص  وفيما 
التي  الرئاسية  االنتخابات  في  ماكرون  منافسة 
الجولة  في  ثالثًا  حل  فقد  أبريل،   24 في  ُأجريت 
متقدمًا  األصوات،  من   %  19 على  بحصوله  األولى 
على اليمين التقليدي الذي يُتوقع أن يخسر موقعه 

كأول قوة معارضة.
لطالما  الذي  المتطرف  اليمين  حزب  ينجح  وقد 
االنتخابات  في  باألكثرية  االقتراع  نظام  من  تضرر 
سيشكل  ما  نائبًا،  ـــ15  ال تجاوز  في  التشريعية، 

سابقة في فرنسا منذ أكثر من 35 عامًا.

●  ميلونشون يسعى إلى منافسة ماكرون في الحكم )اإلنترنت(

بعد 111 يومًا من احلرب

الكرملني يعلن »الهدف الرئيسي« من عملية أوكرانيا

في الوقت الذي أكدت خالله أوكرانيا أن قواتها »صامدة« في اليوم 
الـ111 من الحرب على أراضيها، أعلن الجيش الروسي، الثالثاء، أنه 
مدينة  في  آزوت  مصنع  من  المدنيين  إلجالء  إنسانيًا  ممرًا  سيفتح 

سيفيرودونيتسك االستراتيجية في شرق أوكرانيا.
كداللة  األبيض  العلم  رفع  إلى  األوكرانية  القوات  روسيا  ودعت 
العبثية«  »مقاومتها  إنهاء  على  وحثتها  االقتراح  هذا  قبولها  على 
أولكسندر  سيفيرودونيتسك،  مدينة  إدارة  رئيس  وقال  آزوت.  في 
ستريوك، إن مصنع آزوت الكيميائي حيث يختبئ »بين 540 و560 

شخصًا« يتعرض لقصف متواصل.
لالجئين«  النرويجي  »المجلس  منظمة  أكدت  ذلك  غضون  في 
في سيفيرودونيتسك  مركز  لديها  يزال  ال  كان  التي  الحكومية  غير 
موخرًا، أن الوضع حرج. وأوضحت أن نحو 500 الجئ مدني في آزوت 
»مقطوعون بالكامل تقريبًا عن جميع اإلمدادات بعد تدمير الجسر 
األخير«، اإلثنين، الذي يربط سيفيرودونيتسك ببلدة ليسيتشانسك 

المجاورة.
ال  أنه  إلى  أشار  بيان،  في  إيغالند،  يان  للمنظمة  العام  األمين 
يبالغ »عندما نؤكد خطورة الوضع الحالي للمدنيين المحاصرين في 
األوكرانية  السلطات  تزال  الحرب. لكن ال  سيفيرودونتسك« بسبب 

تنفي أن تكون قواتها محاصرة في هذه المرحلة.
يربط  ثالثًا«  جسرًا  دمــر  كثيفًا  »قصفًا  أن  ستريوك  وأكــد 
المدينة  »لكن  المجاورة،  ليسيتشانسك  بمدينة  سيفيرودونيتسك 

ليست معزولة، ثمة ُطرق تواصل حتى لو كانت معقدة«.
تفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك أمام موسكو الطريق نحو 
مدينة كبرى أخرى في دونباس هي كراماتورسك، ما سيجعل قواتها 
المنطقة  الكاملة على هذه  أقرب من تحقيق هدفها وهو السيطرة 
سكانها  غالبية  بالروسية  الناطقون  يشكل  التي  بالمعادن  الغنية 
 .2014 منذ  منها  أجزاء  على  لروسيا  موالون  انفصاليون  ويسيطر 
الناطق  عن  نقاًل  الرسمية  الروسية  اإلعالم  وكالة  ذكرت  والثالثاء 
الرئيسي  روسيا  هدف  إن  قوله،  بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم 
من عمليتها العسكرية في أوكرانيا هو حماية جمهوريتي دونيتسك 
حماية  عــام،  »بشكل  بيسكوف:  وقــال  الشعبيتين.  ولوغانسك 
الخاصة«.  العسكرية  للعملية  الرئيسي  الهدف  هي  الجمهوريتين 
في  روسيا  تدعمهما  منفصالن  كيانان  هما  ولوغانسك  ودونيتسك 
منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها تقاتل من 

أجل إخراجها بالكامل من سيطرة كييف.
لنزع  خاصة«  عسكرية  »عملية  بأنها  تصرفاتها  موسكو  وتصف 
وحلفاؤها  أوكرانيا  وتقول  الفاشيين.  من  وحمايتها  أوكرانيا  سالح 
الحرب عمل  وإن  لها  أساس  ال  الفاشية  عن  المزاعم  إن  الغرب  في 

عدواني غير مبرر.

كلفة بشرية »مروعة«
زيلينسكي مرة  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  اإلثنين، طالب  مساء 
ارتفاع  الغربية بتزويد بالده أسلحة »عصرية« لوقف  جديدة الدول 
وأضاف:  الروسي.  الهجوم  عن  الناجمة  »المروعة«  البشرية  الكلفة 
المدينة،  على  االستيالء  محاوالتها  عن  الروسية  القوات  تتخلى  »ال 

لكن الجنود )األوكرانيين( صامدون«.
كابالت  فيها  وتنتشر  تقريبًا  مقفرة  ليسيتشانسك  وأصبحت 
يتصاعد  األسود  الدخان  فيما  متفحمة  ومتاجر  مقطوعة  كهربائية 
المدينة  وسط  الروس  »يقصف  محلي  شرطي  ويقول  المنازل.  من 

من دون توقف«. ويضيف زميله »24 ساعة يوميًا، دون توقف«.
على  صواريخ  أطلق  أنه  إلى  جهته  من  الروسي  الجيش  ولفت 
ونفذت  خاركيف.  ومدينة  دونباس  في  منطقة«  »عشرين  حوالى 
عاملة  قوى  فيها  »تتركز  تقريبًا  منطقة  مئة  على  جوية  غــارات 

ومعدات عسكرية للقوات المسلحة األوكرانية«.
البشرية  »الكلفة  االثنين،  اليومية،  كلمته  في  زيلينسكي  وقال 
لهذه المعركة )في سيفيرودونيتسك( مرتفعة للغاية بالنسبة إلينا. 
إنها بكل بساطة مروعة«، مشددًا على الحاجة الملحة للحصول على 
أسلحة في وقت أفادت كييف عن مقتل 100 إلى 300 جندي يوميًا.

زيارة محتملة لماكرون إلى أوكرانيا
وطالب مدير مكتب الرئاسة األوكرانية أندري يرماك، الثالثاء، على 
أسرع  وبتدريب  الثقيلة  األسلحة  »مزيد  أوكرانيا  بتزويد  »تلغرام« 

لجنودنا. كل شيء آخر ينظر له على أنه ضعف«.
مقتل  تسجيل  الثالثاء،  صباح  األوكرانية،  الرئاسة  وأعلنت 
11 شخصًا بجروح في الـ24 ساعة األخيرة  خمسة مدنيين وإصابة 
ليلي  و»قصف  ودونيتسك،  ولوغانسك  )شرق(  خاركيف  مناطق  في 
وميكواليف.  وخاركيف  ودنيبرو  سومي  هي  مختلفة«  مناطق  في 
يوقف  ال  »العدو  إن  الصباحي  تقريره  في  األوكراني  الجيش  وقال 
معدات  أوكرانيا  تسليم  واشنطن  وبدأت  الشرق«.  في  هجماته 
مثل  حديثة  معدات  ثم  األمر،  بادئ  في  هاوتزر  مدافع  مثل  ثقيلة 
أكبر  مداها  الدقة،  عالية  مدفعية  وقطع  قاذفات صواريخ هيمارس 

الروسي. الجيش  التي يملكها  من تلك 
األوروبي  االتحاد  األعضاء في  والعشرون  السبع  الدول  تزال  وال 
المرشحة  الــدولــة  وضــع  أوكرانيا  منح  مسألة  حــول  منقسمة 

انعقاد  أثناء  تُناقش  أن  المقرر  من  التي  التكتل،  إلى  لالنضمام 
تقدم  أن  ويُفترض  يونيو.  و24   23 في  األوروبـــي  المجلس 
نهاية  بحلول  المسألة  هذه  بشأن  أوليًا  رأيًا  األوروبية  المفوضية 

األسبوع.
وقال الوزير الفرنسي للشؤون األوروبية كليمان بون عبر إذاعة 
أوكرانيا  ترشح«  على  االنفتاح  يجب  أنه  »أعتقد  إنتر«:  »فرانس 
ايجابية  إشارة  إعطاء  يجب   )...( األوروبي  االتحاد  إلى  لالنضمام 
بداية  إال  ليس  الترشيح  وضع  أن  كرر  لكنه  ممكن«.  وقت  بأسرع 

عملية انضمام »تستغرق وقتًا« أي سنوات أو حتى عقود.
تدخل  تطلب  لم  المتحدة  المملكة  إن  الثالثاء  الكرملين  وقال 
قبل  من  باإلعدام  عليهما  حكم  اللذين  البريطانيين  لصالح  روسيا 
جانب  إلى  يقاتالن  وكانا  أوكرانيا  في  لروسيا  موالين  انفصاليين 

األوكرانية. القوات 
بيسكوف  دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم  الناطق  وصــرح 
لروسيا«. وصباح  البريطانية »لم تتوجه  السلطات  بأن  للصحفيين 
قصارى  تبذل  أنها  إلى  البريطانية  الخارجية  وزيرة  أشارت  الثالثاء 

مواطنيها. لإلفراج عن  جهدها 
وقالت ليز تراس لـ»بي بي سي«: »أفعل كل ما بوسعي بأفضل 
مضيفة  فعالية«،  األكثر  الطريقة  أنها  أعتقد  والتي  ممكنة  طريقة 

استراتيجيتها. الكشف عن  تريد  أنها ال 
49 بريطانيًا هم صحفيون  الثالثاء، حظر دخول  وأعلنت روسيا، 
على  أقرتها  عقوبات  في  أراضيها،  إلى  الدفاع  مجال  في  وممثلون 

أوكرانيا. النزاع في  خلفية 
اشتباكات  مع  أيضًا،  المعارك  تحتدم  أوكرانيا  جنوب  في 
المواقع  على  الروسية  المروحيات  تشنها  وهجمات  جوية 
لقيادة  بيان  آخر  بحسب  وخيرسون،  ميكواليف  في  األوكرانية 
الثالثاء. اإلثنين  ليل  نُشر  البالد  جنوب  في  األوكرانية  القوات 
نهر  مصب  على  الكبيرة  الساحلية  ميكواليف  مدينة  في 
الجيش  وحفر  مشارفها  على  الروسي  التقدم  أوقف  دنيبرو، 
أفاد  ما  وفق  الروسية،  القوات  بمواجهة  خنادق  األوكراني 

برس«. »فرانس  وكالة  صحفيي  من  فريق 
االثنين  نُشر  تقرير  في  الدولية  العفو  منظمة  واتهمت 
بمقتل  منددة  أوكرانيا،  في  حــرب  جرائم  بارتكاب  روسيا 
التي  خاركيف  على  المتواصلة  الهجمات  في  المدنيين  مئات 

محظورة. عنقودية  قنابل  منها  العديد  في  استخدمت 
الروسية  القوات  »شراسة«  الثالثاء،  الفاتيكان،  بابا  وانتقد 
أن  إلــى  ولفت  »الشجاع«.  األوكــرانــي  الشعب  مواجهة  في 
في  الحرب«  ــدالع  ان من  أشهر  »قبل  حــذره  ــة«  دول »رئيس 

حصولها. احتمال  من  أوكرانيا، 
وصفه  لكنه  هذا،  الدولة«  »رئيس  هوية  البابا  يحدد  ولم 
الطريقة  من  جدًا  قلقًا  »كان  وأنه  قلياًل«  ويتحدث  »حكيم  بأنه 

األطلسي«. شمال  حلف  بها  يتطور  التي 

موسكو تقترح فتح »ممر إنساني« للمدنيين في سيفيرودونيتسك
زيلينسكي يطالب الدول الغربية بتزويد 

بالده بأسلحة »عصرية«

كييف–الوكاالت

● جندي أوكراني يقود دبابة قتال باتجاه الجبهة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في 14 يونيو 2022



عربي و دولي

وسط رفض مشاركة »الحرية والتغيير«:

هل يدخل العراق »متاهة سياسية«.. أم للتوازنات الجديدة الكلمة؟

ماذا يعني إرجاء الحوار السياسي بالسودان ألجل غير مسمى؟

وطبقًا للنظام االنتخابي في العراق، فإن النائب 
الذي يستقيل أو يموت يحل محله المرشح الحائز 
أعلى األصوات من بعده في الدائرة االنتخابية التي 
يتنافس فيها في العادة عدد من المرشحين. وفي 
حين ال تحتاج استقالة النائب أو مجموعة نواب من 
البرلمان،  داخل  التصويت  إلى  البرلمان  عضوية 
فإن النائب الذي يُقال من البرلمان تحت أي حجة 
البرلمان.  أعضاء  ُثلثي  تصويت  إلى  إقالته  تحتاج 
وبخصوص النائب األول لرئيس البرلمان العراقي 
فإنه  الصدرية،  الكتلة  القيادي في  الزاملي،  حاكم 
البرلمان  عضوية  هما  صفتين  يحمل  كان  وإن 
والنائب األول للرئيس، فإن استقالته من البرلمان 
استقال  قد  كان  لو  بينما  تصويت،  إلى  تحتاج  ال 
هذه  فإن  البرلمان،  لرئيس  كنائب  منصبه  من 

االستقالة تحتاج إلى التصويت داخل البرلمان.
األزمة  خط  على  دخلت  جانبها،  من  إيران 
في  لـ»أصدقائها  نصيحة  ووجهت  العراقية 
أراضيهم  باستغالل  بأال يسمحوا  العراق«، تقضي 
وقال  إيران،  بأمن  تخل  ألعمال  وحدودهم 
خطيب  سعيد  اإليرانية،  الخارجية  باسم  الناطق 
يسمحوا  بأال  العراق  في  أصدقاءنا  »نوصي  زاده: 
بأمن  أراضيهم وحدودهم ألعمال تخل  باستغالل 
الكافية  المعلومات  »أعطينا  زاده:  إيران«. وأضاف 
الخطوات، وما  العراقي بشأن طبيعة هذه  للطرف 
قمنا به من استهداف مقر الموساد في أربيل كان 

عملية صغيرة وأصاب هدفه«.
ورفض الناطق باسم الخارجية اإليرانية التعليق 
على األنباء حول استهداف عناصر من الموساد في 
أربيل قائاًل: »نرد على إسرائيل في موقعها وليس 

في دول ثالثة«.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن 
لبغداد،  دليل  أي  تقدم  لم  اإليرانية  السلطات  أن 
الذي  للموقع  اإلسرائيلي  الموساد  استخدام  على 

تعرض للقصف في أربيل في مارس الماضي.

إلى  له  زيارة  خالل  الدغمي  الكريم  عبد  األردني 
المملكة األردنية الهاشمية جاءت بعد توقيعه على 
كتب استقاالت أعضاء الكتلة الصدرية، إن »بدالء 
الخاسرين  من  سيكونون  الصدرية  الكتلة  نواب 
للنواب  االنتخابية«  الدائرة  في  أصواتًا  األعلى 
في  نائب  أي  »عضوية  أن  موضحًا  المستقيلين، 

البرلمان تنتهي بتقديم االستقالة«.
وتحدث الحلبوسي، خالل المؤتمر الصحفي، لما 
يمكن أن يوصف بلغة األرقام حول كيفية التعامل 
من  البرلمان  عضوية  من  المستقيل  النائب  مع 
الباب  يبقي  لكي  أيضًا  دبلوماسية  وبلغة  جهة، 
استقالة  عن  الصدر  عودة  إمكانية  حيال  مواربًا 
لن  السياسي  »االنسداد  أن  إلى  أشار  إذ  نوابه؛ 
يستمر في المرحلة المقبلة«، مؤكدًا أنه »ستكون 
هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة 
إلى  الحلبوسي  ينوه  لم  حين  وفي  الصدرية«. 
طبيعة هذه التفاهمات، ال سيما أن القوة الرئيسية 
قوى  وهي  الصدري،  التيار  زعيم  بخطوة  المعنية 
»اإلطار التنسيقي« لم تقل كلمتها بعد، فإن رئيس 
حين  ذلك،  من  أبعد  هو  ما  إلى  ذهب  البرلمان 
السياسية  القوى  وإن  للبرلمان«،  حل  »ال  إنه  قال 
العراقية ستمضي بتشكيل حكومة »تتحمل القوى 

السياسية مخرجاتها«.
إن  الحلبوسي،  قال  الصدر،  خطوة  وبشأن 

الوطن  أجل  من  مضحيًا  يكون  أن  آثر  »الصدر 
جهدًا  بذلنا  وقد  معطاًل،  سببًا  وليس  والشعب 
وقبلنا  االستقالة،  خطوة  عن  الصدر  لثني  مخلصًا 
مجلس  من  الصدرية  الكتلة  نواب  استقالة 
تنتهي  نائب  أي  »عضوية  أن  وأوضح،  النواب«. 
عند تقديم استقالته واألمر ال يحتاج إلى تصويت، 

والخطوات المقبلة قد تمضي سريعًا«.
الثاني  الركن  يمثل  الذي  الحلبوسي،  وقال 
التيار  زعيم  أسسه  الذي  »إنقاذ وطن«  تحالف  في 
الديمقراطي  الحزب  مع  الصدر  مقتدى  الصدري 
وقع  إنه  بارزاني،  مسعود  بزعامة  الكردستاني 
»استقاالت النواب الصدريين على مضض«؛ وهو 
ما يعني أن الصدر كان قد أصر على استقال نواب 

كتلته.
انتهاء  الصدري،  التيار  كتلة  استقالة  ولكن 
تحالف »إنقاذ الوطن« الذي تشكل بتحالف الصدر 
مع حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس 
بارزاني،  الكردستاني مسعود  الديمقراطي  الحزب 
وسط مخاوف من أن تؤدي خطوة التيار الصدري 
سياسي  عنف  من  المخاوف  وتزيد  احتجاجات  إلى 
السياسية  األحزاب  غالبية  فيه  تملك  بلد  في 

فصائل مسلحة.
في  األكبر  الفائز  الصدرية  الكتلة  وكانت 
زاد  إذ  الماضي،  أكتوبر  في  جرت  التي  االنتخابات 

 73 إلى  البرلمان  في  تشغلها  التي  المقاعد  عدد 
مقعدًا، لكن الخالف السياسي بين األحزاب عرقل 
كما  مرات،  ثالث  للبالد  رئيسًا  البرلمان  انتخاب 
لعدم  جديدة،  حكومة  تشكيل  مساعي  فشلت 
يضم  الذي  البرلمان  في  بغالبية  تكتل  أي  تمتع 
األفق  انسداد  لتجاوز  خيارات  وطرحت  نائبًا،   329
انتخابات  وإجراء  البرلمان  حل  منها  السياسي، 
بقرار من  إال  البرلمان  يمكن حل  ال  لكن  جديدة، 

مجلس النواب نفسه.
التنسيقي«  »اإلطار  بدأ  نفسه،  الوقت  وفي 
الشعبي  الحشد  وميليشيات  الشيعية  الكتل  ممثل 
داخلية  مباحثات  إجراء  إليران،  الموالية  العراقي 
 8 مرور  بعد  الصدر،  استقالة  تداعيات  لمتابعة 
أحزاب  وتخشى  النيابية،  االنتخابات  من  أشهر 
التيار  نواب  استقالة  تؤدي  أن  التنسيقي  اإلطار 
من  السياسية،  المعارضة  إلى  وتحولهم  الصدري 
وإمكانية  المقبلة  الحكومة  على  خطر  تشكيل 

إسقاطها في فترة وجيزة.
هيئة  رئيس  الفياض،  فالح  طالب  جانبه،  من 
»اإلطار  قيادات  وأحد  العراق،  في  الشعبي  الحشد 
إعادة  إلى  الصدر  بدعوة  الشيعي،  التنسيقي« 
المسلحة،  الفصائل  من  وتصفيته  الحشد  هيكلة 
في  سياسيًا  طرفًا  يكون  لن  »الحشد  إن  وقال، 
مقتدى  للسيد  كالمي  وأوجه  سياسية،  معركة  أي 

عقب  العراق،  في  السياسية  األزمة  حدة  تتصاعد 
مقتدى  الشيعي  الزعيم  كتلة  نواب  استقالة  قبول 
الصدر من البرلمان العراقي، وإعالن جعفر الصدر، 
مرشح زعيم التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء 
موافقة  أعقاب  في  السباق  من  انسحابه  العراقي، 
على  الحلبوسي  محمد  العراقي  البرلمان  رئيس 
يضع  بما  الصدري،  للتيار  جماعية  استقاالت 
مستقبل البالد على احتماالت عديدة، منها االتجاه 
حل  بعد  جديدة  برلمانية  انتخابات  إجراء  إلى 

البرلمان.
ويدور الحديث في العراق حول توازنات سياسية 
إنه  حيث  الصدرية،  الكتلة  استقالة  بعد  جديدة 
من المرجح أن تؤدي استقالة الكتلة الصدرية إلى 
البرلمان  في  األخرى  السياسية  الكتل  تمثيل  رفع 
بزعامة  القانون«،  دولة  »ائتالف  مثل  العراقي، 
هادي  بزعامة  »الفتح«  وتحالف  المالكي  نوري 
العامري، وذلك باإلضافة إلى نواب مستقلين، وهو 

ما سيغير توازن القوى بشكل تام.
محمد  العراقي  البرلمان  رئيس  وأعلن 
الحلبوسي، أنه قبل على مضض استقاالت الشركاء 
في الكتلة الصدرية، وأنه بذل جهودًا كبيرة إلقناع 
زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالعدول عن 
استقاالت الكتلة الصدرية، وأضاف أن الصدر فضل 
سببًا  وليس  العراق  أجل  من  مضحيًا  يكون  أن 

اًل. معطِّ
سماها  ما  انطالق  الحلبوسي  أعلن  واإلثنين، 
كتلة  نواب  استقالة  بعد  مختلفة«  »تفاهمات 
»التيار الصدري« بناًء على طلب رجل الدين زعيم 
بين  محتدم  خالف  ظل  في  الصدر،  مقتدى  التيار 

األخير ومنافسيه في »اإلطار التنسيقي« الشيعي.
الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره  وقال 

أختلف  ال  ما  وهو  للحشد،  بيانًا  وجه  الذي  الصدر 
القمع«.  أو  للتسلط  أداة  يكون  لن  فالحشد  فيه؛ 
وأضاف، أن »الحشد حاٍم للعراق مع القوات األخرى، 
أو جنودًا  والحشد لن يكون طرفًا لجهة سياسية، 
األهلي  للسلم  حافظًا  طرفًا  بل  أفراد،  أو  لحكومة 
واألمن«. وتابع الفياض قائاًل: »إن الحشد الشعبي 
الدولة«.  الدولة ولن نسمح بإسقاط  سيدافع عن 
إلى  الصدر  الفياض بعد يوم من دعوة  رد  ويأتي 
المسلحة  الفصائل  عن  الشعبي«  »الحشد  فصل 

القريبة من إيران.
إلى  سيتجه  أنه  شهرين،  قبل  الصدر،  وأعلن 
اإلطار  في  السياسيين  خصومه  ودعا  المعارضة، 
دولة  أبرزها  شيعية  كتاًل  يضم  الذي  التنسيقي 
نوري  األسبق  الوزراء  رئيس  بزعامة  القانون 
الحشد  لفصائل  الممثلة  »الفتح«  وكتلة  المالكي، 
الحكومة.  أن تشكل  إلى  الموالي إليران،  الشعبي 
وألول مرة منذ انتخابات 2006 يخلو البرلمان من 
نواب التيار الصدري، إذ انسحب التيار من حكومات 
من  ينسحبوا  لم  ولكن  و2018  و2014   2010

مجلس النواب.
الديمقراطي  الحزب  زعيم  اكتفى  جهته،  من 
الكردستاني مسعود بارزاني، الحليف اآلخر للصدر، 
الصدري  التيار  زعيم  قرار«  »يحترم  إنه  بالقول، 

و»سنتابع التطورات الالحقة«.

في  السياسي  الحوار  انطالق  على  مرت  قليلة  أيام 
المتحدة،  األمم  باسم  ناطق  أعلن  حتى  السودان، 
األزمة  لحل  الحوار  من  الثانية  الجولة  أن  السبت، 
بسبب  مسمى  غير  أجل  إلى  ُأرجئت  قد  السياسية 
والتغيير«  الحرية  »قــوى  تحالف  ــض  رف تــواصــل 
المشاركة. مجلس السيادة السوداني جدد من جانبه، 
الحوار  لتسهيل  الثالثية  اآللية  دعم  تأكيده  الثالثاء، 
السياسية  العملية  في  المشاركة  األطراف  جميع  بين 

بالبالد.
وأكد عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، 
برئاسة  الحوار  لتيسير  الثالثية  اآللية  المجلس  دعم 
األطــراف  جميع  بتوافق  مختارة  سودانية  وطنية 
في  أوضح  كذلك،  السياسية.  العملية  في  المشاركة 
الثالثاء، مع قادة تحالف  تصريحات عقب اجتماع عقد 
 – سودانيًا  الحوار  يكون  أن  على  الثورية  الجبهة 

سودانيًا، وأن يكون من مرحلة واحدة.
الثورية،  الجبهة  تحالف  باسم  الناطق  شدد  فيما 
شاماًل  الحوار  يكون  أن  على  التوافق  سعيد،  أسامة 
باتفاق  االلتزام  مع  والموضوعات،  األطراف  حيث  من 
األفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم  وأعلنت  السالم. 
»إيغاد«  للتنمية  أفريقيا  ووسط  شرق  دول  ومنظمة 
الثاني من  27 أبريل، حوارًا سودانيًا في األسبوع  في 
إلى موعد محدد النطالقه، وفق  يونيو، دون اإلشارة 

»فرانس برس«.
في  السياسي  للمأزق  حد  لوضع  محاولة  وفــي 
اآللية  أطقلت   2021 العام  من  أكتوبر  منذ  السودان 
الثالثية هذا الحوار األسبوع الماضي، وانتعشت اآلمال 
لدى البعض بأن يفضي لحل أزمة البالد، باعتبار أنه 
سيجمع األطراف السودانية من مدنيين وعسكريين، 
وصواًل  االنتقالية  للفترة  حلول  إيجاد  على  للعمل 
الثانية  الجولة  عقد  المقرر  من  وكان  لالنتخابات. 
بعثة  باسم  الناطق  ولكن  ــد،  األح المحادثات  من 
أن  أعلن  القاضي  فادي  السودان  في  المتحدة  األمم 
حوار  جلسة  »تأجيل  قررت  الثالث  الدولية  المنظمات 
أنه  إلى  مشيرًا  األخيرة«،  التطورات  ضوء  على  األحد 
الحوار«،  جلسات  الستئناف  محدد  موعد  لدي  »ليس 
وجاء قرار اإلرجاء في وقت رفض تحالف »قوى الحرية 

والتغيير« المشاركة في الحوار.
الخميس  والتغيير،  الحرية  قوى  من  وفد  وأجرى 
مسؤولين  مــع  رسمية«  »غير  مقابلة  الماضي، 
لكن  الــمــأزق.  من  للخروج  محاولة  في  عسكريين 
الذي  الحوار  أن  اعتبر الحقًا في بيان  المدني  التحالف 
بدأ األسبوع الماضي »حل سياسي زائف« و»يشرعن« 
على  األطراف  كل  المتحدة  األمم  وحضت  االنقالب. 
لتهيئة  العمل  و»مواصلة  المحادثات  في  المشاركة 

السوداني«  الشعب  لصالح  البناء  للحوار  مواتية  بيئة 
عودة  جعل  على  الدولي  المجتمع  دأب  جهته  من 
الستئناف  عنه  غنى  ال  شرطًا  السلطة  إلى  المدنيين 
المتحدة  األمم  تصنفه  الذي  للسودان  المساعدات 
العالم. كما يدعو إلى إنهاء حملة  من بين أفقر دول 
مؤيد  متظاهر   100 مقتل  عن  أسفرت  التي  القمع 
للديمقراطية منذ 25 أكتوبر. ورغم أن الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان رفع حال الطوارئ في نهاية مايو وأطلق 
في األسابيع األخيرة سراح شخصيات سياسية مدنية 
االنتقال  إلحياء  الحوار  يؤيدون  إنهم  قالوا  ونشطاء 
االنقالب  مناهضي  بحق  القمع  فإن  الديمقراطي، 
دوليًا  ودعمًا  تأييدًا  للحوار  الدعوة  ووجدت  مستمر. 
المسار  إلى  السودان  عودة  بهدف  كبيرين  وإقليميًا 
)الواليات  »الترويكا«  رأسهم دول  الديمقراطي وعلى 
االتحاد  دول  وكذلك  والنرويج(،  وبريطانيا  المتحدة 

األوروبي وعلى رأسها فرنسا وألمانيا.
برئاسة  االنتقالي  السيادة  مجلس  يرمي  وداخليًا 
البرهان، كل ثقله على أهمية الحوار بين  الفتاح  عبد 
الفترة  إلكمال  توافق  لتحقيق  السياسية  المكونات 
»تحتاج  البالد  أن  المجلس  قادة  ويؤكد  االنتقالية. 
التي  والالدولة«،  االحتقان  حالة  من  للخروج  للتوافق 
األمنية  ــاع  األوض تدهور  مع  السودانيون  يعيشها 

واالقتصادية.
البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي  ودعا 
وصواًل  الحوار  إلى  والمدنية  السياسية  القوى  مرارًا 

لتوافق وطني إلدارة الفترة االنتقالية في البالد.
ياسر  السيادة  مجلس  عضو  كشف  مايو،   3 وفي 
حوار  عن  المحلية،   »24 »سودانية  لقناة  العطا، 
المختلفة  السياسية  القوى  مع  الجيش  قادة  يجريه 
النقاط  من  أدنى  حد  على  واالتفاق  األجواء  لتهيئة 

التي تكفل الشروع في عملية الحوار الوطني.
أعلنت رفضها للحوار وتبنيها  الثورة  رغم أن قوى 
وال  شراكة  وال  تفاوض  »ال  الثالث  ــالءات  ال شعار 
شرعية«، إال أن بعض القوى دفعت بمطالب لتهيئة 

األجواء قبل الدخول في أي حوار.
والتغيير  الحرية  »إعالن  القوى  تلك  رأس  وعلى 
التي  سابقًا(،  الحاكم  )االئتالف  المركزي«  المجلس 
حالة  إلغاء  تتطلب  للحوار  األجواء  تهيئة  أن  اعتبرت 
ضد  العنف  ووقــف  المعتقلين  ــالق  وإط الــطــوارئ، 
في  الطوارئ  حالة  السلطات  وألغت  المتظاهرين. 
من  سعدد  إطالق  في  وشرعت  الماضي  مايو  أواخر 
تعتقل  زالــت  ما  أنها  إال  السياسيين،  المعتقلين 
الناطق  ودعــا  الحقوقية.  الهيئات  بحسب  آخرين، 
باسم )محامو الطوارئ( لإلفراج عن جميع المعتقلين، 
تم  الذي  الطوارئ  قانون  بموجب  اعتقلوا  أنهم  إذ 
إلغاؤه ولذلك لم يعد هناك سند قانوني العتقالهم.

وشكك عدد من المراقبين في صدق نوايا من في 
واعتبروا  الطوارئ،  حالة  بإلغاء  يتعلق  فيما  السلطة 
ود  لكسب  سياسية  مــنــاورة  مجرد  الخطوة  هــذه 
كسب  لهم  تتيح  انفراجة  أجل  من  الدولي  المجتمع 
تضمن  بتسوية  الزجاجة  عنق  من  للخروج  الوقت 

وجودهم في المرحلة المقبلة.
حالة  إلغاء  الثورية  القوى  بعض  اعتبرت  كما 
تمسكها  على  مشددة  كافية،  غير  خطوة  الطوارئ 
المشتركة  الثالثية  اآللية  لدى  المطروحة  برؤيتها 
على  وااليغاد  المتحدة  واألمم  األفريقي  االتحاد  بين 

ضرورة عودة الحكم المدني.

القوى الثورية تتمسك برؤيتها المطروحة لدى 
اآللية الثالثية بضرورة عودة الحكم المدني
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الخرطوم - الوكاالت

●  الجلسة األولى من الحوار السياسي في السودان

البحرية  الحدود  ترسيم  على  الخالف  تجدد 
بين لبنان وإسرائيل، مع إرسال األخيرة سفينة 
إليها،  المتنازع  المنطقة  إلى  الغاز  عن  تنقيب 
الخط  مــن  جــزء  ــش«، وهــو  ــاري فــي حقل »ك
المفاوضون  يعده  ــذي  ال  29 رقــم  الــحــدودي 
زيارة  مع  تزامنًا  لبنانية،  ــدودًا  ح اللبنانيون 
أموس  الحدود،  لترسيم  األميركي  المبعوث 

هوكشتاين.
األركان  رئيس  هدد  بعدما  األزمة  وتفاقمت 
بضرب  األحــد،  كوخافي،  أفيف  اإلسرائيلي 
القيادة  مقرات  »تشمل  لبنان  في  أهــداف 
اللبناني  الرئيس  ورد  الصاروخية«،  والقذائف 
مع  اإلثنين،  جمعه،  لقاء  خالل  عــون،  ميشال 
لبنان  في  المتحدة  لألمم  الخاصة  المنسقة 
تلك  على  بعبدا  قصر  في  فرونتسكا،  جوانا 
التهديدات، قائاًل إنه يرفض »تهديدات العدو 
للقوانين  خالفًا  يتصرف  ــذي  ال اإلسرائيلي 

والقرارات الدولية«.
بعودة  متمسك  »لبنان  أن  عــون  وتــابــع 
التي  إسرائيل  مع  المباشرة  غير  المفاوضات 
خطًا   29 الخط  اعتبار  العدو  رفض  إثر  توقفت 

تفاوضيًا«، بحسب »يورو نيوز«.
الوطني  المؤتمر  خالل  ألقاها  كلمة  وفي 
إسرائيل  أن  كوخافي  أعلن  الداخلية،  للجبهة 
سيتم  التي  ــداف«  األه »آالف  بالفعل  حــددت 
بين  حــرب  نشوب  حــال  لبنان،  في  تدميرها 
وجهها  رسالة  في  كوخافي،  وقال  الجانبين. 
كبيرة  ضــربــات  »سنوجه  اللبنانيين،  ــى  إل
السكان  بإنذار  سنقوم  ولكننا  بالحرب،  جــدًا 
وسنسمح لهم بمغادرة المناطق. أقول لسكان 
في  فقط  ليس  بالمغادرة  أنصحكم  لبنان: 
بداية الحرب، بل منذ بداية التوتر وقبل إطالق 
تلك  بمغادرة  أنصحكم  األولـــى.  الرصاصة 
لم  بشكل  ستكون  الهجوم  قوة  ألن  المناطق 

تشهده من قبل«.
»حزب اهلل« يهدد

اللبناني،  اهلل«  لـ»حزب  العام  األمين  وهــدد 
مهرجان  في  له  كلمة  خالل  اهلل،  نصر  حسن 
شركة  أي  منع  على  قادر  الحزب  بأن  انتخابي، 
البحرية  المناطق  في  الغاز  عن  التنقيب  من 
المتنازع عليها. وقال: »لن تجرؤ أي شركة في 
العالم على التنقيب إذا أصدر حزب اهلل تهديدًا 

واضحًا في هذه المسألة«.

ألقاها  التي  الكلمة  في  اهلل،  نصر  ــا  ودع
لسفينة  المالكة  الشركات  الماضي،  الخميس 
وتحمل  سريعًا،  بسحبها  كاريش  في  التنقيب 
مادية  ــرار  أض من  بها  سيلحق  ما  مسؤولية 
حال  في  بأنه  األركان  رئيس  وتوعد  وبشرية. 
اإلسرائيلي  الجيش  فإن  الحرب،  هذه  وقــوع 

سيقصف بشكل »مدمر وواسع«.
من جانبه، علق وزير الثقافة اللبناني محمد 
كوخافي  تصريحات  على  المرتضى،  وســام 
أفيف  اإلسرائيلي  الجيش  أركان  »رئيس  قائاًل: 
وقعت  إذا  وواسع  مدمر  بقصف  هدد  كوخافي 
الحرب مع لبنان، موجهًا تحذيرًا لسكان الحدود 
بالمغادرة.. إذا فعلتموها، وأنتم أجبن من ذلك 
أي  جنوبًا،  ولكن  سنغادر،  نعم  عندها  وأعجز! 

زحفًا في اتجاهكم، ولن تكون زيارة قصيرة«.
الطبيعي  الغاز  إنتاج  وحدة  سفينة  وكانت 
المسال »إنرجان باور« وصلت إلى حقل كاريش 
كيلومترًا   80 نحو  يبعد  الذي  الطبيعي،  للغاز 
إنتاج  لبدء  وذلك  اإلسرائيلية،  السواحل  عن 
الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع 
الوطنية  »الوكالة  وكشفت  لبنان.  مع  عليها 
لإلعالم« األسبوع الماضي، رسالة أودعها لبنان 
لألمم المتحدة قبل أسابيع، يؤكد فيها تمسكه 
»كاريش«  حقل  وأن  البحرية،  وثروته  بحقوقه 

يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.
وبحسب الوكالة الوطنية لإلعالم، فإن لبنان 
الدولي،  األمن  مجلس  إلى  رسالته  في  طلب 
في  تنقيب  أعمال  بــأي  إسرائيل  قيام  عــدم 
ربما  لخطوات  تجنبًا  عليها،  المتنازع  المناطق 

تمثل تهديدًا للسلم واألمن الدوليين.
جرى  أنه  إلى  اللبنانية،  الوكالة  ــارت  وأش
مجلس  أعضاء  كل  على  حينه  في  تعميمها 

بتاريخ  المجلس  وثائق  من  كوثيقة  األمــن 
بحسب  نشرها  وتم  الماضي،  فبراير  الثاني 

األصول.
ميشال  اللبناني،  الرئيس  اعتبر  بــدوره 
البحرية  الحدود  لترسيم  المفاوضات  أن  عون، 
نشاط  أو  عمل  وأي  مستمرة  تزال  ال  الجنوبية 
في المنطقة المتنازع عليها يعد استفزازًا وعماًل 
عدائيًا. قدم لبنان، الثالثاء، للوسيط األميركي 
آموس هوكستين عرضًا جديدًا لترسيم الحدود 
مسؤول  أفــاد  ما  وفق  إسرائيل،  مع  البحرية 
الذي  كاريش  حقل  يستثني  حيث  لبناني، 
اعتبرت بيروت في وقت سابق أن أجزاء منه تقع 

في منطقة متنازع عليها.
وأوضح المسؤول المواكب لالجتماعات التي 
عقدها هوكستين في بيروت منذ وصوله أمس 
اإلثنين، أن لبنان »طرح زيادة المساحة البحرية 
 .»1200 نحو  إلى  مربعًا  كيلومترًا   860 من 
يمر  الذي  »قانا«،  حقل  المساحة  هذه  وتشمل 
كاريش.  حقل  تستثني  بينما   ،»23« الخط  به 
كاماًل،  قانا  حقل  نريد  باألساس  »نحن  وتابع: 

وهذا يؤدي إلى تعديل الخط 23«.
مطلبه  عن  لبنان  تراجع  عمليًا  هذا  ويعني 
األساسي،  الموقف  الى  العودة  األخير من دون 
فيها  يتقاطع  منطقة  في  »قانا«  حقل  يقع  إذ 
الذي  الخط  وهو   ،»1« الخط  مع   »23« الخط 
بعض  ويمتد  المتحدة،  األمم  إسرائيل  أودعته 

الشيء أبعد من الخط »23«.
الصيغة  هوكستين  سيحمل  جانبه،  من 
الجانب  وافق  حال  وفي  إسرائيل.  إلى  الجديدة 
اإلسرائيلي على الطرح الجديد، فمن المفترض 
المصدر  التفاوض، وفق  استئناف  إلى  أن يصار 

ذاته.

عاصفة استقالة نواب كتلة الصدر:

● سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي املسال "إينرجيان باور"



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار يورو
عائدات روسيا من صادرات الطاقة 

األحفورية خالل األيام المئة األولى من 
غزو أوكرانيا

»مركز أبحاث مستقل«

قالوا
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أعلنت شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز»ضخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من 
الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة 
الشرقية«، وذلك بعد إعادة تشغيل حقل االستقالل النفطي فور شحن كمية من مادة 

»النافثا«.
وأكدت الشركة في بيان، أنها أعادت تشغيل حقل االستقالل، بعدما تمكنت »من شحن 
منتج النافثا عبر الناقلة )CLAXTON BAY( صباح اليوم األحد بكمية تقدر بـ253 ألف 

برميل تقريبًا، األمر الذي منح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان«.
ونوهت الشركة بأنه سيكون بمقدورها »تسيير عمليات الغاز بأريحية إذا ما جرى شحن 

المخزون المتبقي والجاهز للشحن، الذي يبلغ حوالي367 ألف برميل من منتج النافثا«.
في 30 مايو، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، توقف إمدادات الغاز من حقل االستقالل، 
ما تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد 
بالجناح الشرقي، وفقد 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي 
تلك  إن  الوطنية محمد حمودة،  الوحدة  باسم حكومة  الناطق  قال  وحينها  والزويتينة. 

»األزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية«.

ـ»الشرقية« 60 مليون قدم مكعب غاز ملحطات الكهرباء ب

وال أعتقد أّن أوبك يمكن 
أن تعلق مشاركة روسيا 
في اتفاق مجموعة 
»أوبك+« إلنتاج النفط.
وزير النفط والغاز

محمد عون

93
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8423دوالر أميركي
5.0782يورو

5.8258الجنيه االسترليني
1.2905الريال السعودي
1.3184درهم إماراتي
0.7212اليوان الصيني
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تحذيرات من اضطرابات أكبر وأكثر استدامة في إنتاج النفط

»قوت الليبيني« أداة ضغط املتخاصمني قبيل انتهاء صالحية خارطة الطريق
يحتدم الصراع على السلطة بين الحكومتين قبيل أيام 
موارد  معه  وتتحول  الطريق  خارطة  صالحية  انتهاء  من 
اقتصادية ألطراف  أداة ضغط  إلى  الليبيين،  الطاقة، قوت 
األزمة لتصفية حساباتها السياسية وتكبيد الدولة خسائر 

بماليين الدوالرات يوميا.
في  المتخصصة  بالتس«  »غلوبال  محللو  ويحذر 
أكبر  اضطرابات  حدوث  »احتمال  من  الطاقة  شؤون 
بين  المستعصية«  »المواجهة  بسبب  استدامة«  وأكثر 
وفتحي  الدبيبة  الحميد  لعبد  المتنافستين  الحكومتين 
قد  التالية  التوتر  »نقطة  أن  وأوضحوا في مذكرة  باشاغا. 
في  المتحدة  لألمم  الطريق  خارطة  صالحية  انتهاء  تكون 
21 يونيو، وهو ما يرجح أن يتسبب في قيام سلطات شرق 
محاولة  في  الضغط  بزيادة  السياسيين  وحلفائهم  ليبيا 

لطرد رئيس الحكومة المؤقت الدبيبة«.
الجماعات  رحمة  تحت  ليبيا  في  النفط  صناعة  وتقع 
المتنافسة للسيطرة على األصول القيمة منذ االضطرابات 
على  مسلحة  هجمات  شن  مع   ،2011 عام  اندلعت  التي 

خطوط األنابيب الرئيسية ومنشآت اإلنتاج.
بدوره رجح موقع »أويل برايس« األميركي تفاقم اآلالم 
االقتصادية للعديد من البلدان بسبب أسعار النفط الخام 
والغاز، التي ال تزال مرتفعة بسبب سلسلة أخرى واسعة من 

عمليات اإلغالق على منشآت النفط الرئيسية في ليبيا.
التي  األخيرة  الفاشلة  المحاولة  أعقاب  في  ذلك  ويأتي 
قام بها فتحي باشاغا - رئيس الحكومة المكلف من طرف 
السلطة في طرابلس.  لتولي   - البرلمان قبل ثالثة أشهر 
من  رافقته  التي  النواصي  وكتيبة  باشاغا  طرد  تم  وقد 
المتقاتلة  األخرى  الفصائل  من  العديد  قبل  من  المدينة 

والمتحالفة مع الدبيبة.
إزاحة باشاغا  لو تمت  انه حتى  وتعتقد »أويل برايس« 
للسلطة،  قانوني  شبه  أو  قانوني  أساس  أي  من  بنجاح 
النفط عميقة  تتغلغل في قطاع  التي  الصدع  فإن خطوط 
وواسعة للغاية بحيث ال يمكن أن تختفي معه. مشيرا إلى 
أن الصراع المدني متعدد الفصائل لم يجد ارتياحًا حقيقيًا 
قوات  قائد  بين  الموقعة   2020 سبتمبر  اتفاقية  في  إال 
الوفاق  حكومة  من  وأطراف  حفتر  خليفة  العامة  القيادة 
الوطني في طرابلس المعترف بها من قبل األمم المتحدة.

غائب وفًقا لتقديرات رسمية لتفقد بموجبه ليبيا أكثر من 
مليون برميل يوميا هذا األسبوع.

»القوة  حالة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إعالن  وبعد 
القاهرة« ألنه »من المستحيل تنفيذ التزاماتها تجاه سوق 
النفط«، شهد إنتاج النفط الخام الليبي خسارة بنحو 550 
ألف برميل يوميًا من إنتاجها من النفط نتيجة الحصار على 

الحقول الرئيسية ومحطات التصدير.
يبلغ متوسط  الذي  الزويتينة،  ميناء  إغالق  ذلك  وشمل 
اليوم، مع توقف  ألف برميل في   90 الخام حوالي  حمولته 
اإلنتاج أيضًا في عدة حقول. وقبلها أيضا كان حقل الشرارة 
في غرب البالد الذي يمكن أن يضخ حوالي 300 ألف برميل 
في اليوم تم إغالقه أيضًا، إلى جانب حقل الفيل الذي ينتج 
 60 بخسارة  البريقة  في  وكذلك  يوميًا،  برميل  ألف   70

ومع ذلك، حتى في ذلك الوقت، كان جزًءا رئيسيًا من 
هذه الصفقة هو االتفاق من حيث المبدأ للنظر في إنشاء 
عبر  النفط  عائدات  توزيع  كيفية  لتحديد  ليس فقط  لجنة 
اإلجراءات  من  عدد  تنفيذ  في  للنظر  أيضًا  ولكن  ليبيا 
المحفوف  المالي  الوضع  في  االستقرار  لتحقيق  المصممة 

بالمخاطر.
هناك  كانت  مباشرة،   2020 سبتمبر  اتفاقية  وقبل 
سلسلة أخرى من عمليات حصار النفط طويلة األمد التي 
عائدات  من  دوالر  مليار   9.8 بنحو  يقدر  ما  البالد  كلفت 

الطاقة المفقودة.
االتفاقية ذاتها في االنهيار، كان قطاع  وبعد أن بدأت 
لمنشآته  واسع  نطاق  على  لحظر  خاضعًا  الليبي  النفط 
الرئيسية، وحتى اآلن ما يقرب من جل إنتاج النفط الليبي 

بالنسبة  األهم  المواقع  هذه  وتعتبر  يوميًا.  برميل  ألف 
للموردين الرئيسيين للنفط الخام الخفيف عالي الجودة.

وذّكر التقرير األميركي بقدرة ليبيا قبل اإلطاحة بالقذافي 
في عام 2011 على إنتاج حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا 
من النفط الخام الخفيف عالي الجودة. باإلضافة إلى ذلك، 
 1.4 حوالي  من  مرتفعًا  متصاعد،  مسار  على  اإلنتاج  كان 
بكثير  أقل  كان  وإن   ،2000 عام  في  يوميًا  برميل  مليون 
من مستويات الذروة التي تجاوزت 3 ماليين برميل يوميًا 

التي تم تحقيقها في أواخر الستينيات.
الغربية  لحقولها  لإلنتاج  حصار  آخر  انتهاء  وحتى 
وموانئها الشرقية، كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل 
يوميًا. ومن هذا المستوى، ال يزال هناك مجال لرفع اإلنتاج 
وزارة  تستهدفها  التي  اليوم  في  برميل  مليون   2.1 إلى 

النفط الليبية.
التقرير األمريكي عاد إلى المشاركة الدولية في تطوير 
مناقشة  النفط  وزارة  بدأت  بعدما  الليبي  الطاقة  قطاع 
النفط  شركات  من  العديد  مع  والتطوير  التنقيب  خيارات 
العالمية، بينها اتفاق مع شركة »توتال انيرجي« الفرنسية 
النفط  حقول  من  اإلنتاج  لزيادة  جهودها  تواصل  التي 
الكبيرة في الواحة والشرارة والمبروك والجرف بما ال يقل 
عن 175 ألف برميل في اليوم وتطوير امتياز الواحة شمال 

جيالو التي تعتبره أولوية.
المدى  على  الخام  النفط  إنتاج  توقعات  وبخصوص 
القصير والمتوسط في ليبيا تبرز مرة أخرى وراء الكواليس 
الواليات  أجرتها  التي  األخيرة  القاهرة  محادثات  في 
المتحدة، ضرورة أن يكون هناك تقدم حقيقي بشأن قضية 
قانوني  لمصدر  ووفًقا  النفط.  عائدات  توزيع  في  العدالة 
المؤسسة  برايس« كانت  إليه »أويل  في واشنطن تحدث 
بديلة  مصرفية  ترتيبات  على  تعمل  للنفط  الوطنية 
لعائدات النفط التي قد تتضمن آليات لمنع تدخل المزيد 

من األطراف.
إنشاء لجان فنية تضم  العملية سيكون  وجزء من هذه 
اللجان  ممثلين من جميع أطراف الصراع. وستتعامل هذه 
المنفصلة مع وزارة النفط والغاز، والمصرف المركزي )حيث 
الحصار  سلسلة  وخالل  فعليا(.  بالعائدات  االحتفاظ  يجري 
سفير  حث  ليبيا،  في  النفطية  التحتية  البنية  حول  األخيرة 
في  المركزي  المصرف  نورالند  ريتشارد  المتحدة  الواليات 

البالد على حماية عائدات النفط من االختالس.

الوسط: عبد الرحمن أميني

»الوصاية الدولية« تالحق النفط الليبي

ذلك(، إضافة إلى السلطات الليبية الرئيسية.
واشنطن  فإن  أنتلجنس«،  »أفريكا  موقع  وحسب 
تعمل على الخروج من المأزق، بعد شعورها بالقلق من 
يشل  النفط  عائدات  على  السيطرة  على  الصراع  رؤية 
فيه  يساعد  أن  يجب  الذي  الوقت  في  الليبي،  اإلنتاج 
األخير أوروبا على تحررها من الحاجة إلى الغاز الروسي 

بأسرع ما يمكن.
وقال الموقع الفرنسي الذي وصف إغالقات النفط في 
تحاول  واشنطن  إن  إبريل«،  بـ»صدمة  الماضي،  إبريل 
منذ عدة أشهر نزع الطابع السياسي عن السيطرة على 
مكاسب النفط الزائدة، وذلك بعد األزمة التي اندلعت 
في إبريل، عندما سيّل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
مصطفى صنع اهلل، 6 مليارات دوالر لصالح عبدالحميد 
الدبيبة، مقابل ضمان الحصول على ما يعادلها بالدينار 

لصيانة البنى التحتية لقطاع النفط.
تزامن ذلك مع تأكيدات صدرت عن الشريك اإلداري 

إينيس،  ستيفن  مانجمينت«،  أسيت  آي  بي  »إس  في 
لوكالة »رويترز« بأن النقاش في أسواق الطاقة العالمية 
واستمرار  ليبيا،  في  اإلنتاج  تراجع  حول  يدور  يزال  ال 
»كورونا«  فيروس  انتشار  لمجابهة  الصين  تدابير 
العالمي  الركود  مشكالت  بشأن  والمخاوف  المستجد، 
التي تؤدي غلى تدمير الطلب. وأشارت الوكالة إلى أن 
انخفاض  مع  تفاقمت  العالمية  اإلمدادات  في  الخسائر 
الصادرات من ليبيا »وسط أزمة سياسية أضرت باإلنتاج 

والموانئ«.
برميل  ألف   100 إلى  الخام  من  ليبيا  إنتاج  وتراجع 
وزير  وذلك خالل حديث  برميل،  مليون   1.2 من  يوميًا 
النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إلى 

محللي »إيه إن زد ريسيرش«.
تخسر  ليبيا  بأن  عون  صرح  الماضي،  مايو   25 وفي 
مضيفًا  يوميًا،  نفط  برميل  ألف   600 إلى   550 من 
إلى  عودته  حال  برميل،  مليون   1.2 سيبلغ  اإلنتاج  أنه 

التي شهدتها  اإلغالقات  أن  وأكد  الطبيعية.  مستوياته 
والفاعلين«  الحكماء  نطاق  »خارج  تمت  نفطية  منشآت 
إنتاج  استئناف  »نأمل  مضيفًا:  المعنية،  المناطق  في 
النفط نظرًا ألن اإلغالق يؤثر على جميع الليبيين وعلى« 

احتياطي النقد األجنبي.
المجلس  رئيس  الماضي،  الخميس  عون،  وأطلع 
تواجه  التي  التحديات  على  المنفي،  محمد  الرئاسي، 
وفق  ليبيا،  مناطق  مختلف  في  النفط  قطاع  تطوير 

المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي.
ويوم السبت الماضي، حذرت وزارة النفط، من مغبة 
اللجوء إلى مزيد اإلقفاالت بالحقول والموانئ النفطية، 
منبهة  السياسية«،  »التجاذبات  أساسها  خلفيات  على 
إلى تسبب هذه اإلقفاالت في »خفض اإلنتاج قسرًا بما 
يمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة من بيع النفط 
»تفويت  بمثابة  الفعل  أن هذا  واعتبرت  والغاز«،  الخام 
واالحتياطي  العامة  الخزينة  دعم  وإضاعة  ربحية  فرص 

النقدي بالعملة الصعبة«.
بموقع  »اإلضرار  في  اإلقفاالت  تسبب  إلى  إضافة 
لعدم  نتيجة  العالمية  األسواق  في  الليبي  النفط  قطاع 
تمكنه من تنفيذ التزاماته، واإلضرار بالمكامن والبنية 
التي  النفطية  للمنشآت  السطحية  والتسهيالت  التحتية 
وبحاجة  فنية عدة  وتعاني مشاكل  حالة حرجة  هي في 

إلى أعمال الصيانة«، وفق البيان
ملحة«  »دعوة  الوزارة  وجهت  السياق،  هذا  وفي 
لـ»تغليب  الليبي  السياسي  بالمشهد  الفاعلين  إلى كل 
وإبعاد  المواطنين،  عن  المعاناة  ورفع  الوطن  مصلحة 

البالد عن اإلفالس واالرتهان للبنك الدولي«.

»إس بي آي أسيت مانجمينت«: نقاش 
في أسواق الطاقة العالمية حول 

تراجع اإلنتاج الليبي

 نورالند دعا إلى تشكيل »اللجنة 
الليبية الخاصة للرقابة« خالل 

اجتماع تونس

طرابلس- الوسط

●  ميناء السدر النفطي، 16 مارس 2017. )رويترز(

الليبية،  النفطية  المنشآت  إغالق  أزمة  استمرار  مع 
أميركا  أنظار  بدأت  الماضي،  إبريل  منذ  والمستمرة 
مستقبل  بحث  في  العالمية  النفط  وأسواق  والغرب 
الدعم  واشنطن  تحشد  إذ  البالد؛  في  النفط  صناعة 
تدقيق  شركة  بتشغيلها  تقوم  إشراف  لجنة  لتشكيل 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  من  الدخل  لتحويل  خاصة، 
إلى مؤسسات الدولة الليبية، وذلك بعد انخفاض إنتاج 
معلومات  كشفت  حسبما  تسييسه،  ومحاولة  النفط 

غربية.
وال يزال عدد من حقول إنتاج وموانئ تصدير النفط 
شرق  في  بمناطق  الماضي،  إبريل  منتصف  منذ  مقفلة 
في  السياسية  األزمة  تصاعد  خلفية  على  ليبيا،  وجنوب 
باشاغا  فتحي  برئاسة  جديدة  حكومة  وتشكيل  البالد 
ومنحها الثقة من مجلس النواب ورفض رئيس حكومة 
السلطة  تسليم  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 

قبل االنتخابات.
األميركي  السفير  قدم  يونيو،  من  السادس  وفي 
ريتشارد نورالند ألعضاء فريق العمل االقتصادي بشأن 
ليبيا، بقيادة مشتركة من بعثة األمم المتحدة في ليبيا 
»اللجنة  إلنشاء  أولية  خطة  ومصر،  األوروبي  واالتحاد 
الهيكل  هذا  أن  إلى  مشيرًا  للرقابة«،  الخاصة  الليبية 
والغاز  النفط  لعائدات  الشفاف  االستخدام  سيضمن 
العام  لإلنفاق  النفط،  الوطنية  الشركة  حققتها  التي 
إلى  وما  واألدوية  الغذاء  وواردات  )الرواتب  »األساسي« 
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رفع  لتوقعات  سريعة  مراجعة  االقتصاديون  يجري 
أسعار الفائدة لمجلس االحتياطي الفيدرالي بعد أن جاء 
 8.6 عند  الماضي  األسبوع  المستهلكين  أسعار  تضخم 
% على مدار العام. ويتوقعون اآلن ارتفاعًا بمقدار نصف 
نصف  يليه  األسبوع،  هذا  السياسة  اجتماع  في  نقطة 
نقطة أخرى في يوليو، بعد زيادة نصف نقطة في مايو 

وربع نقطة في مارس.
أسعار  مؤشر  في  الشهرية  الزيادة  كانت  وقد 
المستهلكين 1 % كاملة، والتي تحولت سنويًا إلى معدل 
12 %. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين األساسي، الذي 
يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6 % على أساس سنوي 

و0.6 % على أساس شهري.
بنك  أن  هذا  يعني  االقتصاديين،  لبعض  وبالنسبة 
االحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادات نصف نقطة حتى 
سبتمبر. حتى أن هناك حديثًا عن ارتفاع بمقدار ثالثة 
أرباع نقطة على طول الطريق، على الرغم من أن بنك 

االحتياطي الفيدرالي قد استبعد ذلك في الماضي.
ويضع التضخم المتصاعد محافظي البنوك المركزية 
في مأزق، ألن مهمتهم الرئيسية هي منع التضخم. وقد 
اعترف كل من رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول وسلفه، وزيرة الخزانة جانيت يلين، بخطأهما حول 
مدى سوء تقديرهما للتضخم، لكن هذا ال يوقف ارتفاع 

األسعار.
وهناك سؤال متزايد حول ما إذا كان اإلجراء المخطط 

المستشارين  كبير  صرح  وقد  كافيًا.  سيكون  له 
االقتصاديين لدى أليانز والرئيس التنفيذي السابق 
كان  أنه  األحد  العريان،  محمد  بيمكو،  لشركة 
بنك  أظهر  إذا  الحالية  الزيادة  تجنب  الممكن  من 
االحتياطي الفيدرالي مزيدًا من التواضع بشأن سوء 

تقديره وتصرف عاجاًل.
هذه  وفي 
يواجه  المرحلة، 
المركزي  البنك 
تحديًا  األميركي 
اللحاق  في  كبيرًا 
واستعادة  بالركب 
مع  مصداقيته، 
توقعات  تجنب 

األجل.  طويلة  التضخم 
الذي  الركود،  وأصبح 
أكثر  ليصبح  العمل،  من  الماليين  طرد  إلى  يؤدي  قد 

احتمااًل.
في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  متتبع  أظهر  حين  في 
أتالنتا الفيدرالي تباطؤ النمو في الربع الثاني األسبوع 
الماضي إلى 0.9 % معدل سنوي من 1.3 % في األسبوع 
السابق، مما يشير إلى تباطؤ قد يؤدي إلى ربع ثان من 

النمو السلبي - التعريف الفني للركود.
معتدل،  ركود  أو  ركود،  وجود  عدم  حالة  في  وحتى 
يتوقع العديد من االقتصاديين اآلن فترة من التضخم 
 - منخفض  ونمو  مرتفع  تضخم   - بركود  المصحوب 

يمكن أن تستمر عامين على األقل.
عن  اآلن  األبيض  البيت  يتحدث  ذلك،  غضون  وفي 
كيفية احتياج االحتياطي الفيدرالي إلى مساحة للعمل، 
معترفًا ظاهريًا باستقاللية البنك المركزي. لكن بالنسبة 
لبعض المشاركين في السوق، يبدو بشكل متزايد أن 
رجل  ليكون  الفيدرالي  االحتياطي  بإعداد  تقوم  اإلدارة 

السقوط المسؤول عن الفشل في احتواء التضخم.
األوروبي، كريستين  المركزي  البنك  رئيسة  أفصحت 
حيث  النقدية  السياسة  في  للخبرة  افتقارها  عن  الغارد 
وتقاوم  الخاصة  التضخمية  ضغوطها  أوروبا  تواجه 
بشكل غريب فعل أي شيء حيال ذلك. في حين ارتفعت 
أساس  على   %  8.1 بنسبة  مايو  في  المستهلك  أسعار 
 %  2 هدف  من  بكثير  أعلى  اليورو،  منطقة  في  سنوي 

للبنك المركزي.
وقام كبير االقتصاديين السابق لدى البنك المركزي 
األوروبي، بيتر برايت، األسبوع الماضي، بتوجيه الغارد 
تحدث  حيث  مشوشة،  رسائل  يراه  ما  بشأن  للمساءلة 
خرج  ثم  الفائدة،  أسعار  في  تدريجية  زيادات  عن  أواًل 
البنك  تعهد  حيث  تشددًا  أكثر  بآراء  الماضي  األسبوع 
في  الفائدة  أسعار  رفع  في  بالبدء  األوروبي  المركزي 
يوليو. وقال برايت في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إن: 
»ما يزعجني حقًا في التصريحات أواًل هو أن كريستين 

الغارد تراجعت عما قالته قبل بضعة أسابيع«.
وقالت الغارد في مدونة بتاريخ 23 مايو، إن زيادات 
في  زائد  طلب  يوجد  ال  ألنه  تدريجية  ستكون  األسعار 
منطقة اليورو. بينما غيرت رأيها في األسبوع الماضي، 
وتوقعت ليس فقط رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة 
في يوليو، ولكن أيضًا زيادة أخرى في سبتمبر، بمقدار 

نصف نقطة إذا لزم األمر.
أنه: »إذا كنت  السابق  وقد صرح كبير االقتصاديين 
وتقول  ثابتًا  تكون  أن  فعليك  تكون متشددًا،  أن  تريد 
وضوحها  لعدم  الغارد  انتقد  كما  تحقيقه«.  تريد  ما 
اتسعت  إذا  األوروبي  المركزي  البنك  ما سيفعله  بشأن 
في  واألضعف  األقوى  االقتصادات  بين  السندات  فروق 
منطقة اليورو - وهي مشكلة غريبة لمحاولة االحتفاظ 
بعملة مشتركة مع 19 حكومة سيادية، بعد احتياجات 

االقتراض الخاصة بهم.

كوم« دوت  »إنفستنج  موقع  عن  نقال   *

التضخم المتصاعد يضع 
محافظي البنوك المركزية 

في مأزق ألن مهمتهم 
الرئيسية هي منع التضخم

البنوك املركزية بني تدمير 
األسواق والشعوب

داريل ديالميد *

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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اعتبرت منظمة البلدان المصدّرة للنفط )اوبك( أن القيود المرتبطة بجائحة 
كورونا في الصين أّثرت على نمو الطلب العالمي على النفط خالل الربع الثاني، 

محافظة في الوقت ذاته على توقعاتها لهذه السنة.
وقالت المنظمة، في تقرير شهري، إنها عدلت معطياتها في الربع الثاني 
باتجاه »تنازلي يعكس اإلغالق في بعض أجزاء الصين، ما يعني طلبًا أقل من 
المتوقع«، بينما توقعت أن »يشهد النصف الثاني من السنة ارتفاعًا«، بناء على 
»طلب متزايد خالل عطلة الصيف«. ويبدو أّن هذه البيانات تسعى إلى تعويض 
عواقب التدابير الصحية الصينية على منظمة »أوبك« التي تقدّر أنه »بالنسبة 
لعام 2022، لم يتغيّر النمو في الطلب العالمي على النفط على نطاق واسع 
ليستقر عند 3,4 مليون برميل في اليوم« )مليون برميل يوميًا(. وأشارت »أوبك« 
في مقال مخصّص للتوقعات حول النصف الثاني، إلى أّن االقتصاد العالمي هذه 
السنة والذي يعتمد بشكل واسع على الطاقات األحفورية، »يبقى مثقاًل بعدم 
اليقين«، موضحة أن »الفصل األول من العام أظهر مياًل إلى ضعف النمو ضمن 
إطار ارتفاع قوي ألسعار المواد األولية ووصول موجة المتحورة أوميكرون إلى 

ذروتها، ما أبطأ الدينامية االقتصادية«، خصوصًا في الدول النامية والصين.

»أوبك« تحذر من اإلغالق في الصني
»الفاو«: فاتورة الغذاء العاملي ترتفع إلى 1.8 تريليون دوالر

السعر بالدوالرنوع الخام

120.91برنت

118.58غرب تكساس

115.71دبي

123.73سلة أوبك

123.16خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     6/15/ 2022

معركة اقتصادية للحد من 
براءات اختراع لقاحات »كوفيد«

أمن الصني الغذائي قد يفاقم 
أزمة أسعار السلع األساسية

في ظل معاناة الصين من ارتفاع تكاليف الوقود واألسمدة إلى 
جانب أزمة عمالة جرّاء قيود كوفيد، يواجه موسم الحصاد الخريفي 
في هذا البلد تحديات كبيرة ما قد يضغط على الطلب على السلع 
األساسية في وقت ال تبدو دول العالم قادرة على تحمل أعباء إضافية.

ارتفعت أسعار األغذية العالمية منذ غزت روسيا في فبراير جارتها 
أوكرانيا التي تعد منتجًا رئيسيًا في العالم للقمح والذرة وزيت دوار 
الشمس، ما أدى إلى ارتفاع األسعار إلى مستويات قياسية. وتعتمد 
الصين نسبيًا على نفسها؛ إذ تنتج أكثر من 95 % من احتياجاتها من 

األرز والقمح والذرة، حسب وكالة »فرانس برس«.
على حركة  القيود  نتيجة  كوفيد  أحدثها  التي  االضطرابات  لكن 
البضائع والعاملين في مجال الزراعة، فضال عن ارتفاع تكاليف األسمدة 
الخريف  حصاد  تهدد  المعدات،  إلى  الوصول  وصعوبات  والوقود 
لمحاصيل رئيسية مثل حبوب الصويا والذرة. ويحذر الخبراء من أن أي 
ازدياد، مهما كان ضئياًل، في الطلب من البلد األكبر في العالم لجهة 

عدد السكان قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع األساسية.
وقالت المحللة المتخصصة في مجال الزراعة لدى شركة »تريفيوم 
تشاينا« لالستشارات إيفين باي إن »آخر ما تحتاجه أسواق العالم حاليًا 
هو ازدياد نشاط الشراء في الصين«. وبلغت أسعار الذرة أعلى مستوى 
لها منذ تسع سنوات في إبريل، بينما بلغت أسعار حبوب الصويا أعلى 

مستوى لها منذ عشر سنوات هذا الشهر.
»صفر  بسياسة  تتمسك  اقتصادية  قوة  أكبر  آخر  الصين  وتعد 
موسم  في  ذلك  كيف سيترجم  الواضح  غير  ومن  كوفيد«.  إصابات 
اللوجستية  »المسائل  أن  إلى  أشارت  باي  لكن  المقبل،  الحصاد 
المرتبطة باللحظات األخيرة« تعقدت بفعل قيود كوفيد المفروضة 
في المناطق الريفية التي تخشى تفشي الفيروس. وأضافت »قاومت 
القرى بشدة السماح بدخول أشخاص من الخارج خالل فترة مكافحة 

انتشار كوفيد«.
لالستشارات«  »سيتونيا  لشركة  المشارك  المؤسس  أكد  بدوره، 
المعنية باألبحاث المرتبطة بالزراعة دارن فريدريكس، أنه في حال 
لجأت الصين إلى األسواق العالمية لسد أي نقص، فسيكون هناك 

»تأثير كبير« على األسعار.

وباء  مكافحة  سياق  في  ارتُكبت  التي  المكلفة  األخطاء  بعد 
»كوفيد19-«، قد يعمد وزراء منظمة التجارة العالمية إلى رفع براءات 
انتقال  بوجه  العقبات  وإزالة  للوباء  المضادة  اللقاحات  عن  االختراع 
المنتجات الطبية األساسية، غير أن الخالفات في وجهات النظر بهذا 

الصدد تبقى عميقة.
وجعلت النيجيرية نغوزي أوكونجو إيوياال االستجابة للوباء أولوية 
في  العالمية  التجارة  لمنظمة  العامة  المديرة  منصب  توليها  منذ 
مارس 2021. وذكرت منظمات غير حكومية الدبلوماسيين بأهمية 
الموضوع من خالل االحتجاج اإلثنين داخل مقر المنظمة نفسها في 
جنيف، رافعين الفتات كتب عليها »ضعوا حدًا للفصل العنصري في 
التلقيح!«. وقالت المتظاهرة ديبورا جيمس: »الملكية الفكرية هي 
نقيض التجارة الحرة. االحتكارات المرتبطة بالملكية الفكرية ترفع 
التجارة  منظمة  قواعد  إلى  إشارة  في  المنافسة«،  وتخنق  األسعار 

العالمية، حسب وكالة »فرانس برس«.
ويناقش المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يستمر 
الالزمة  المكونات  تداول  يسهل  أحدهما  نصين.  يونيو،   15 حتى 
لمكافحة األوبئة، واآلخر يسمح مؤقتًا برفع براءات االختراع عن لقاحات 

مكافحة كوفيد.
األدوية  صانعو  ويرى  الثاني.  النص  حول  النظر  وجهات  تنقسم 
المنظمات غير  بينما تعتبر  الفكرية،  الملكية  أنه يضعف  وسويسرا 
الحكومية أنه ال يحل المشكلة بالنحو الكافي. وتأسف منظمة »أطباء 
بال حدود« ألنه محدود زمنيًا وال يعالج عقبات أخرى تتعلق بالملكية 

الفكرية، مثل األسرار الصناعية.
وليست هناك أي ضمانات بتحقيق نتائج مهمة في المحادثات، 
ما  اإلجماع،  أساس  على  تعمل  العالمية  التجارة  منظمة  ألن  نظرًا 

يتطلب موافقة الدول األعضاء البالغ عددها 164 للوصول إلى نتيجة.
بعد أكثر من عامين على بدء انتشار »كوفيد19-«، النتائج مريرة. 
الفقيرة، ال سيما في  البلدان  غير كافٍ في  يزال  التطعيم ال  معدل 
عانت  كافية،  بكميات  اللقاحات  إنتاج  حاليًا  يتم  وفي حين  أفريقيا. 
البلدان الفقيرة نقص اللقاحات إلى حد كبير في ذروة الوباء، بينما كان 

سكان البلدان المتقدمة يتلقون الجرعات الداعمة.
»البلدان  أن  على  الفكرية  الملكية  بشأن  االتفاق  مشروع  ينص 
النامية المؤهلة« يمكنها إنتاج اللقاحات »دون موافقة صاحب الحق 
عن طريق أي أداة متاحة في التشريع« في ذلك البلد. لكن لم يتمكن 
االتفاقية  مسوَّدة  فإن  وعليه،  القضايا.  عديد  حل  من  المفاوضون 
تقترح »تشجيع« البلدان النامية القادرة على تصدير اللقاحات على 

عدم استخدام رفع براءات االختراع.
وتنص كذلك على أنه ال تستفيد من رفع براءات االختراع البلدان 
النامية التي كانت حصتها في الصادرات العالمية من جرعات اللقاحات 

في العام 2021 أكبر من %10، لتستثني بذلك الصين. 

●  مزارع يعمل في حقل في شرق الصين. )أ ف ب(

●  مظاهرات أمام مقر منظمة التجارة العالمية. )أ ف ب(

القاهرة - الوسط 

ليبيا تعلن الحرب على بيزنس »تهريب اليوريا«

الفالح،  إلى  فعليًا  ووصولها  »اليوريا«  توزيع  حسن 
الحيوانية  والثروة  الزراعة  وزارة  حصة  تحديد  مع 
المخصصة  الكمية  ثمن  وتحديد  المنتج،  من 
الليبية لألسمدة  للوزارة باالتفاق بين مالك الشركة 
مع  الحيوانية،  والثروة  والزراعة  االقتصاد  ووزارتي 

في  اإلنتاج  بمستويات  المتصلة  التكاليف  مراعاة 
تحقق  التي  الزراعية  التنمية  وتعزيز  الشركة،  جانب 
األمن الغذائي في البالد، من خالل تأمين احتياجات 

الفالحين من المواد الالزمة لإلنتاج بأسعار مالئمة.
خارج  إلى  اليوريا  تهريب  ظاهرة  تتوقف  وال 

أيضًا،  البالد  داخل  من  يجري  فالتهريب  البالد، 
فرع  واألدوية  األغذية  على  الرقابة  مركز  كشف  إذ 
ضبط  الماضي،  إبريل  في  األخضر  الجبل  البيضاء 
مادة  عليها  مكتوب  أكياسًا  يفرغ  األشخاص  أحد 
المركز  مفتشو  فحصها  عندما  وتبين  طعام(،  )ملح 
عند  بملح  ليست  األكياس  في  التي  المادة  أن 
يقوم  حيث  اليوريا(  )سماد  أنها  بل  عليها  الكشف 
تجارية  بعالمة  أكياس  في  بتعبئتها  الشخص  هذا 

اسبانية. أردنية وصناعة  جديدة صناعة 
بأنه  البضاعة  صاحب  اعترف  التحقيقات،  وخالل 
المصرية  مطروح  مرسى  مدينة  في  المادة  هذه  عبأ 
وتهرب من  الجمارك،  لتهريبها من  ملح  أكياس  في 
بصناعات  أخري  أكياس  في  وغيرها  تحليلها،  عدم 
ليبيعها  البالد،  وصولها  لدى  جديد  صالحية  وتاريخ 

للمزارعين على أنها صناعة إسبانية وأردنية.

 ضبط أحد األشخاص يفرغ 
»اليوريا« في أكياس مكتوب عليها 

مادة »ملح طعام«

النائب العام يشكل غرفة أمنية 
تتولى مباشرة االستدالل في وقائع 

تهريب سماد »اليوريا«

أفريقيا أمام مفترق لتأمين الطاقة.. 
والهجرات بسبب المناخ تشكل تهديداً

بعد الحرب األوكرانية.. أوروبا تريد فرض 
بنى تحتية للوقود األحفوري على أفريقيا

القاهرة - الوسط

»اليوريا«  سماد  تهريب  وقائع  وتيرة  ارتفاع  مع 
العام هذا  النائب  البالد، كان إعالن مكتب  إلى خارج 
إجراءات  مباشرة  تتولى  أمنية  غرفة  األسبوع تشكيل 
»اليوريا«  سماد  تهريب  وقائع  حيال  االستدالل  جمع 
إلى الخارج، ومالحقة كل من حال سلوكه دون تسلم 
كل مزارع حصته من السماد، وكل من تسلَّم حصته 

وتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات الناظمة.
النيابة  أمرت  الماضي،  يونيو  من  الخامس  وفي 
العامة بحبس 3 من أعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا 
في بلدية انتالت البيضان شرق مدينة أجدابيا، على 
العام،  النائب  مكتب  بيان  وحسب  التحقيق.  ذمة 
وزورت  المزارعين  بيانات  استخدمت  اللجنة  فإن 

المستندات لتحقيق منافع غير مشروعة.
استعمال  أساءوا  المتهمين  فإن  البيان،  حسب 
سلطة الوظيفة المسندة إليهم؛ وتحقيقهم منافع غير 
مشروعة ناتجة عن تسلمهم كميات من سماد اليوريا 
المخصصة لقطاع الزراعة في البلدية؛ وتصرفهم في 
البالغات  مقدمي  بيانات  على  اعتمادًا  الكميات  تلك 

الشخصية.
اجتماع  جاء  الظاهرة،  هذه  انتشار  مواجهة  وفي 
االقتصاد،  وزير  مع  الماضي،  الثالثاء  العام،  النائب 
ورؤساء لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز 
وتوزيعه  السماد  تخصيص  ولجنة  الزراعية،  الشرطة 
إدارتي  ومديري  الحيوانية،  والثروة  الزراعة  بوزارة 
إدارة  مجلس  ورئيس  بالوزارة؛  والتخطيط  النبات 
بدائرة  العام  والمحامي  لألسمدة،  الليبية  الشركة 
أجدابيا  نيابة  ورئيس  بنغازي،  استئناف  محكمة 
االبتدائية، ووكيل النيابة المكلف التحقيق في جريمة 
إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إلى بعض 
المخصصة  الحصص  توزيع  إدارة  على  القائمين 

للفالحين من سماد »اليوريا«.
المجتمعون تناولوا أسباب عدم عدالة توزيع سماد 
تسهم  آلية  وضع  وكيفية  مستحقيه،  على  »اليوريا« 
التهريب،  شبكات  متناول  في  المنتج  وقوع  منع  في 
قنوات خاصة أسهمت في  فيه من خالل  التصرف  أو 
مشروعة.  غير  ربحية  بنزعة  مدفوعة  أسعاره  ارتفاع 
من  التي  اإلدارية  اإلجراءات  مقترح  إلى  وتطرقوا 
البست  التي  المؤثمة  األفعال  مجابهة  تعزيز  شأنها 
هذا الملف؛ ال سيما إعادة تعيين حصة مادة »اليوريا« 
التي تخصص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية 

الفعلية الموجودة في نطاقها.
متابعة  الزراعية في  الشرطة  بحثوا دور جهاز  كما 

بعد حبس 3 من أعضاء لجنة التوزيع

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  أصدرته  جديد  تقرير  أكد 
)المنظمة(، إّن الفاتورة العالمية للواردات الغذائية على وشك تسجيل رقم 
قياسي جديد قدره 1.8 تريليون دوالر أميركي هذا العام، بيد أّن القسم 
األكبر من هذه الزيادة المتوقعة يعزى إلى ارتفاع األسعار وتكاليف النقل، 
أكثر من حجم الواردات نفسها . وتقول المنظمة في تقريرها الصادر مؤخرًا 
عن توقعات األغذية إن »العديد من البلدان الضعيفة تتكبّد كلفة أكبر 

ولكنها تحصل على كميات أقل من األغذية، وهو أمر مقلق«. 
المواد  فرادى  أهمّ  النباتية  والزيوت  الحيوانية  الدهون  وتمّثل 
المساهمة في ارتفاع قيمة فواتير الواردات المتوقعة لعام 2022، وتأتي 
الحبوب في مرتبة ليست ببعيدة بالنسبة إلى البلدان المتقدمة. وتعمل 
والبذور  الحبوب  من  وارداتها  خفض  على  باإلجمال  النامية  البلدان 
في  الزيادة  هذه  تغطية  على  قدرتها  عدم  يظهر  ما  واللحوم،  الزيتية 

األسعار.
ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية 
للواردات الغذائية بما قدره 51 مليار دوالر أميركي مقارنة بعام 2021، منه 
مبلغ 49 مليار دوالر أمريكي نتيجة ارتفاع األسعار. ومن المتوقع أن تشهد 
ا انكماشًا بنسبة 5 في المائة في فاتورة وارداتها الغذائية  أقل البلدان نموًّ

هذا العام.
وكشف التقرير عن توقعاته بأن تسجّل كل من أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى ومجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية لألغذية زيادة في 
أّن »هذه  مجموع تكاليفها رغم انخفاض الكميات المستوردة، موضحا 
مؤشرات تنذر بالخطر من منظور األمن الغذائي حيث أنها تدّل على أّن 
المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، ما 

قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع األسعار«. 

مدير منظمة غير حكومية:

الدول املتقدمة مولت ازدهارها من التلوث في باقي العالم

من  محرومين  سكانها  نصف  زال  ما  بينما 
الكهرباء، تقف القارة األفريقية على مفترق الختيار 
مدير  يوضح  كما  بالطاقة،  تنميتها  إمداد  كيفية 
أفريكا«  »باورشيفت  الحكومية  غير  المنظمة 
محمد أدو في مقابلة مع وكالة »فرانس برس«. 
وبينما يبحث العالم الغني عن بدائل ألزمة الطاقة 
لهذه  سيكون  أوكرانيا،  في  الحرب  سببتها  التي 

الخيارات عواقب عالمية.
»ديون  المتقدمة  الدول  على  تترتب  هل   ●

مناخية« حيال بقية العالم؟
- جرى تمويل ازدهارهم من قبل بقية العالم، 
بما أنهم سببوا تلوثًا من دون أن يدفعوا الثمن. 
 % 4 العالم ولكن  17 % من سكان  تمثل أفريقيا 
المسببة  للغازات  العالمية  االنبعاثات  من  فقط 
االنبعاثات  مــن   % و0.5  ــحــراري  ال لالحتباس 
التاريخية. تبلغ انبعاثات القارة أقل من طن واحد 
مقابل  للفرد،  سنويًا  الكربون  أكسيد  ثاني  من 
في  و15  الصين  أو  ــا  أوروب في  )أطنان(  سبعة 
الواليات المتحدة. إذا كان على القارة األقل تطورًا 
االنتقال من الوقود األحفوري إلى مصادر الطاقة 
المتجددة مباشرة، فعلى الدول الغنية تسديد هذا 

الدين«.
عواقب  أفريقيا  لخيارات  سيكون  كيف    ●

عالمية؟
- »قارتي على مفترق، مع مستقبلين محتملين. 
الطاقة  رائدة في مجال  يمكن ألفريقيا أن تصبح 
مركزية  ال  متجددة  طاقات  إنتاج  عبر  النظيفة 
مراعاة  أكثر  واقتصاد  أشمل  مجتمع  على  تشجع 
للتلوث  كبيرًا  مصدرًا  تصبح  أن  يمكن  أو  للبيئة، 

مع أصول عالقة وعدم استقرار اقتصادي«.
إن تغير  للمناخ  األميركي  المبعوث  ●  يقول 
هجرة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  أفريقيا  في  المناخ 
مكان  عن  يبحثون  الذين  األشخاص  ماليين 

للعيش.

الهجرات  أن  ندرك  أن  المهم  من  بالتأكيد.   -
بسبب المناخ تشكل تهديدًا. فمع زيادة التأثيرات 
المناخية، سيُضطر الناس في أفريقيا حيث تعتمد 
جميع الزراعات تقريبًا على المطر، لترك أراضيهم. 
البلدان الغنية، يُعتبر ذلك مسألة أمنية قبل  في 

كل شيء، لكنها كارثة إنسانية. الطريقة الوحيدة 
لمنع الهجرات بسبب المناخ هي خفض االنبعاثات 

إلى المستوى الضروي.
تأثير على تنمية  أوكرانيا  للحرب في  ●  هل 

الطاقة في أفريقيا؟

- لضمان أمن طاقتها بعد الغزو الروسي، تدفع 
أوروبا أفريقيا إلى توظيف مواردها المحدودة في 
للمستهلكين  خصوصًا  الغاز،  استخراج  تطوير 
أوالف  األلماني  المستشار  أعلن  األوروبيين. 
أن  للسنغال  زيارة  الماضي خالل  الشهر  شولتس 
مشاريع  في  مكثف  بشكل  المشاركة  تريد  بالده 

تتعلق بموارد الغاز في البالد.
بنى  أفريقيا  على  تفرض  أن  اآلن  أوروبا  تريد 
تحتية للوقود األحفوري نعلم أنها ستصبح قديمة 
ستلحقه  الذي  الضرر  عن  ناهيك  سنوات،  خالل 
األفريقي  للغاز  أن  ننسى  أال  يجب  ألنه  بالقارة. 

انبعاثات بحجم تلك الناجمة عن الغاز الروسي.
بين  أفريقيا  في  القوى  ميزان  هو  ما    ●
يريدون  والذين  األحــفــوري  الوقود  مؤيدي 

التوجه مباشرة إلى مصادر الطاقة المتجددة؟
تدرك  األفريقية  البلدان  غالبية  أن  أعتقد   -
الطاقة  مصادر  تمثلها  التي  الهائلة  الفرصة 
من  والحد  واالبتكار  التوظيف  في  المتجددة، 
األغلبية  هذه  لكن  المستدام.  والتصنيع  التلوث 
األخالقي  صوتها  يُسمع  ولم  صامتة  زالــت  ما 
لصالح أفريقيا أنظف وقابلة لالستمرار. هناك دول 
رائدة مثل كينيا التي تحصل على تسعين بالمئة 
هدفًا  وحددت  متجددة  مصادر  من  طاقتها  من 

بالوصول إلى مئة في المئة بحلول 2030.
من  تأتي  أن  يمكن  ال  الالزمة  المليارات    ●
على  الحصول  يجري  كيف  فقط.  العام  المال 

التمويل الخاص؟
- يجب التفكير في أمن االستثمارات في أفريقيا 
في  كلفة  األكثر  القارة  إنها  الطويل.  األمد  على 
يجب  ائتمان.  خطوط  أو  قروض  على  الحصول 
تقديم ضمانات ائتمانية من المؤسسات الدولية 

لتسهيل االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
ويجب  العام.  التمويل  دعم  ستتطلب  لكنها 
اإلفراج عن المصادر األفريقية. لكن هناك قضية 
الدين  هذا  بعض  مبادلة  من  تمكنا  إذا  الديون. 
فقد   ، أفريقيا  اليها  تحتاج  التي  باالستثمارات 

يحدث ذلك فرقًا حقيقيًا.

●  لقطة عامة لجوهانسبرغ بتاريخ 20 مايو 2022. )أ ف ب(
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عبد الكافي المغربي

صالح الحاراتي

بناء الدولة الليبية واالستراتيجية 
العشرية األميركية؟

كل  على  الشرعية  القوة  تحتكر  حكومة  خلق  الليبية  الدولة  بناء  وأولويات  أبجديات  من 
والشرطية دون  والعسكرية  األمنية  بمؤسساتها  ونافذة  قادرة  أرضها. حكومة  بقعة من 

أي منافس.
الليبي وخلق استقرار ورفاهية وسعادة، علينا أن نكون على أهبة  إلعادة بناء مجتمعنا 
األحيان  بعض  بل  والصراع؛  والتضاربات  المقايضات  من  العديد  لمواجهة  االستعداد 

االنسجام بين تعزير الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة.
القوة؛  تحتكر  التي  األمنية  السلطة  تلك  على  قيود  فرض  يتطلب  الديمقراطية  تعزيز 
تلك  ممارسة  تحدد  كما  ليبيا  ربوع  كل  في  المحلية  اإلدارات  على  توزيعها  يجري  بحيث 
والموافقة  العامة  للمساءلة  المطاف  نهاية  في  وتخضع  القانون،  سيادة  ذاتها  في  القوة 
أو  الدولة  بناء  في  والتمادي  االنزالق  يجري  ال  حتى  ضرورية  القانون  سيادة  الشعبية. 

الديمقراطية.
تعزيز  تسبق  الليبية  الــدولــة  بناء  ــادة  إع أن  إلــى  االعتبار  بعين  ننظر  أن  يجب 
مسار  وسالمة  صحة  يكفل  الديمقراطية  تعزيز  مراعاة  نفسه  الوقت  وفي  الديمقراطية. 
بناء الدولة المنشود. إن العالقة بين تعزيز الديمقراطية وبناء الدولة مرتبطة ومتالزمة 

كليًا وتتطلب مهنية وحرفية في كال الحالتين وفي تشييد وبناء مؤسسات الدولة.
انتهاء  بعد  ما  دولة  في  الدائم  االستقرار  أن  يقدر   2011 للعام  الدولي  التنمية  تقرير 
أن  تجد  التقرير  هذا  في  سنة.   35 قرابة  يستغرق  الدولة  بناء  في  والشروع  فيها  النزاع 
يقارب  الفساد  محاربة  وفي  البيروقراطية  في  التحسن  بعض  لتحقيق  السنوات  متوسط 
20 إلى 27 سنة. كما ينوه أيضًا إلى أن التقليل من دور الجيش في السياسة قد يستغرق 

17 سنة وكذلك فعالية الحوكمة وتفعيل دور القانون يتراوح من 36 إلى 41 سنة.
ومحاولة  ومهنية  دقة  بأكثر  الليبية  الحالة  في  والنظر  تشخيص  زيادة  باإلمكان  هل 
التي  التحول الطويلة  الديمقراطية وتقليص فترات  الدولة وتعزيز  لبناء  الدفع بإصالحات 

يشير إليها تقرير التنمية الدولي؟
بناء  تنجح في  لم  الصراع  اجتازت مراحل  التي  الدول  أن  إلى  تاريخية تشير  عبر  هنالك 
دولها والوصول إلى نضج ديمقراطي ونهضة اقتصادية حقيقية دون االستعانة بخبرات 

خارجية ذات معرفة جيدة في شتي المجاالت.
األميركية  المتحدة  الواليات  خارجية  وزارة  عنها  أعلنت  التي  العشرية  االسترتيجية 
وتعزيز  المسلح  الصراع  منع  هو  االستراتيجية  جوهر   ،2022 أبريل  شهر  من  األول  في 
السياسية  المراحل  من  للتحول  مهمًا  تاريخيًا  مخرجًا  تمثل  تقديري  في  االستقرار، 
واالقتصادية واألمنية السيئة في ليبيا إلى خلق استقرار ورفاهية وسعادة. يمكن االطالع 

على االستراتيجية العشرية األميركية على الرابط أدناه:
/https://www.state.gov/stability-strategy

خبراء  فريق  قبل  من  العشرية  االسترتيجية  هذه  في  العميقين  والبحث  االطالع  بعد 
الماضي  األحد  تسعة  وعددهم  المستوي  رفيع  الليبية  االقتصادية  الشؤون  في  ليبيين 
إنشاء  المغلق  اللقاء  ذلك  في  المحصلة  كانت  »الــزوم«،  عبر   2022 مايو   22 الموافق 
ويتفاعل  ينسجم  مناخ  لخلق  العشرية  لإلستراتيجية  موازية  ليبية  استراتيجية  وتجهيز 
معها. طال النقاش أكثر من ساعتين وساده القليل من الشك في نوايا الواليات المتحدة 
من  المزيد  إجراء  في  نسعي  أن  ُقرر  اللقاء  ذلك  وفي  تغلب.  التفاؤل  ولكن  األمريكية 
وفهم حذافير  التعرف  لنا  يتسني  بايدن حتي  األمريكي  الرئيس  إدارة  مع  المباشر  الحوار 

االستراتيجية العشرية والتعامل معها وفقا للمصالح والمنفعة المشتركة لكال البلدين.
* خبير العالقات الدولية والشؤون السياسية واالقتصادية الليبية.

فتحي عمر التربي

ال يعد Ernesto Sabato بين األدباء غزيري اإلنتاج، 
طبقت  ما  بقدر  الــقــراء  جموع  إلــى  معروفا  وليس 
بعيدة.  آفاقا  الالتينية  أمريكا  أدباء  من  إخوانه  شهرة 
 El« األدبية  الفلسفية  بتحفته  ذلك  عن  عوض  لكنه 
وعمقها  السيكلوجية  قيمتها  فوق  باعتبارها،   »Túnel
يضيع  الذين  والتيه  اللبس  تصور  روايــة  الوجودي، 
فيهما المثقف والمبدع إذ يتعرف في رحلته اإلبداعية 
موقفه  منطقية  له  يفسر  ما  على  المعرفي  أو مشواره 
والتسامي  المعاشة،  الحياة  يومية  من  االنسحاب  في 
الضخمة  الحشود  على  المتغلبة  »الغابة«  فوق طاقات 
اتخذتها  التي  النهائية  الصورة  وإذا كانت  المُسَيَّرة. 
إلى  استلهامها  بتطلع  تمد  كئيبة،  وجودية  الرواية 
كامو أكثر من سارتر، فذلك مما يتفق ونظرة األديب 
جموع  عن  يفترق  ال  كونه  المبدع  إزاء  المتشائمة 
راويًا  بصفته  قِبَلِه،  من  عليها  المغضوب  البشرية 
شيطانية  تقاسمت  قد  بالثقة،  جدير  وغير  مضطربا 
غير  على  وتعاظم  وجدانه  إبداعية  وربوبية  تدميرية 
العادة عند غالبية الناس الصراع بين الكيانين لنقمة 
على قسمة كل منهما، وأفضى هذا الصراع إلى خروج 
إليه من  والتطلع  الموحِش  نفقه  واألديب من  الفنان 
في  إليه  يعود  كي  الساطع،  وعيه  من  فسيحة  مساحة 

آخر األمر، في افتتاحية الرواية.
هذه  في  طويلة  أعــوام  قبل  الحاسي  خليل  كتب 
العمق  من  وبدرجة  السجون،  أدب  مقال  الجريدة 
تلك وحسب سخافة سطحية  العمق  درجة  في  مغايرة 
واطالعنا  الحالي  قلقنا  يدعونا   ،2018 في  كتبتها 
المتسارع إلى وصفها كذلك، تربع المثقف على عرش 
لير  الملك  لتبدو أحزان  التميز متعليا، واستشهد حتى 
مثقفنا  إلى  بالقياس  الخيال  ألجواز  العابرة  ومشاريعه 
الفاشية  كانت  وإذا  منعم.  وتباكي طفل  العربي ضجر 
تقويضهم،  ومأساة  الزعماء  شهادة  بتصوير  ترحب 
يطلبه  الذي  المطلق  اإليمان  في  تتلخص  فنكبتنا 
مثقفنا  ويأس  الضخمة،  الحشود  من  النشط  مثقفنا 
المنزوي في مكتبه من إمكانية حشد وتعبئة األغلبية 
رأي حسن دهمان في  العقل« على  بخطاب هو »عين 

قصة نجيب محفوظ.
باهت  بنور  تكون  ما  أشبه  لي  بالنسبة  »الذاكرة 
بابلو  خوان  الفنان  يسارع  للعار«  قذرا  متحفا  يضيء 
المعقولة  فلسفته  طرح  إلى   Sabato راوي  كاستيل 
تعفن  من  اشمئزازه  توضيح  في  واالستطراد  تماما 
العالم  هذا  في  الرواية.  تتقدم  فيما  البشرية  وقذارة 
الذي يجبر فيه عازف بيانو هو صفوة الصفوة على يد 
الجوع  اشتكى  ألنه  حية  فأرة  يلتهم  أن  شرهة  قرود 
كتبت  من  انطواء  أسباب  نفهم  أن  يمكن  معتقل  في 
حيث  اآلمن  نفقه  في  القرود  هذه  أذى  من  النجاة  له 
إلى  وما  اللفظي  التنكيل  بأذى  يصيبها  أن  له  يكون 
ينطق  كاستيل  يني  وال  المماثلة.  الحقارات  من  ذلك 
بما هو كامن في دخيلة األكثرية من المثقفين الذين 
أماتوا في مناسبة »الجثث« التي تجوب شوارع بنغازي 
مطمئنة لجهلها، في موقف ال أميز فيه فارقا عن ندم 
أو  سبعة،  أو  ستة  لقتل  الفرصة  اغتنام  لعدم  كاستيل 

ربما أكثر، ممن أغضبوه حقا.
والبروفيسور  الرسام   Sabato روايــة  أن  شك  ال 
لكن  وجودية،  الموهبة  عظيم  األرجنتيني  واألديــب 
بصفتها كذلك، وباستثمارها لثيمات العزلة اإلنسانية 
لزمام  مالكا  متفردا،  راويــا  تتطلب  البشري  والخيار 
ونحن  لمعرفته.  مطمئن  راٍو  إلى  أي  عنها،  التعبير 
محفوظ  نجيب  األكبر  أديبنا  طرقه  نلتمس سبيال  هنا 
أكثر من  والكالب«  »اللص  الوجودي  األدب  رائعة  في 

دوبريه،  ريجي  للمؤلف،  كتاب  عنوان  هــذا 
تأثير  لــه  كــان  وقــد  فتحي،  أخــي  لــي  أهــداه 
ومنه  الشباب،  ريعان  في  وأنا  حياتي  في  مهم 
اليساري،  المناضل  الطبيب  »غيفارا«  أحببت 
الحين،  ذلك  في  أقرأ  ما  على  ذلك  وانعكس 
عن  عقلي  فــي  مثالية  صـــورة  ــك  ذل وخــلــق 

الحياة. اإلنسان ودوره في 
ألخي  يعود  ذلــك  في  الفضل  أن  شك  وال 
عالقة  بــه  فعالقتي  يكبرني،  الــذي  فتحي 
على  شجعني  من  هو  ــوأم..  ت وكأننا  صداقة 
الواقع  ونقد  السؤال  أهمية  وعلمني  القراءة 
كتبًا  أهــدانــي  أنــه  ــر  أذك العقلي،  والتفكير 
طيبة  »تحية  النيهوم  كتاب  منها  أذكر  كثيرة 
ُأعجبت  قد  وكنت  كتبه،  من  تاله  وما  وبعد« 
انتباهي  لفت  فقد  الزمن.  ذلك  في  بالنيهوم 
محط  كان  الثوري..  الفكر  بندوة  سمي  ما  في 
ناحية،  من  ملبسه  لبساطة  وتقديري  انتباهي 
ناحية  من  حينها  المألوف  عن  الخارج  وتفكيره 
ذلك  تزامن  مع  غيفارا الحقًا،  ومن  ومنه  أخرى، 
إلى  أميل  صرت  »الهيبيز«،  موضة  ظهور  مع 
ثقافتنا  من  الكثير  ومنه  شيء  كل  على  التمرد 
ارتداء  أحب  ال  فأصبحت  ظاهريًا  أما  الموروثه، 
يشعرني  ارتداءه  ألن  الرسمي،  واللباس  البدل 
معي  مستمر  أمر  وهو  االرتياح،  وعدم  بالحرج 

اآلن. حتى 
المفكر  قاله  ما  السياق  هذا  في  يحضرني 
يحتله  »العقل  أن  مــن  البليهي  إبــراهــيــم 
بالقول  المقولة  هذه  ويفسر  إليه«..  األسبق 
هم  ما  على  يبقون  البشر  من  الغالبية  »إن 
عن  الناتجة  والــمــواقــف  األفــكــار  مــن  عليه 
والــنــوادر  القلة  وإن  االجتماعية،  التنشئة 
البليهي  يسميه  ما  يخترقون  من  فقط  هم 
تتم  التي  االجتماعية  التنشئة  أي  )البرمجة(«، 
لتبقى  بتلقائية  الفرد  ويتشربها  آلية  بطريقة 
عمره،  طوال  للحياة  ونظرته  تفكيره  تحكم 

التي يكثر االستشهاد بها في صدد  النيل  ثرثرة فوق 
وجوده  بمعضلة  الوعي  يشتد  عندما  المثقف  حسابات 
التي  السياسية  التقلبات  عن  بمنأى  وحسب،  هو  هو، 

أخرجت ثرثرة فوق النيل.
بابلو كاستيل هو ذلك المثقف الذي يتملكه هوس 
الذي  نفسه  هو  عادته«،  وفق  »بمنهجية  التصرف 
لالشمئزاز،  مثيرة  رطبة  باردة  زواحف  العميان  يعتبر 
واألطفال أقرب إلى أن يثيروا فيه مشاعر االحتقار أكثر 
تلك  ويلبسوا  يكبروا  أن  لهم  قدر  قد  الحنان ألنه  من 
يبغضها  التي  المستهترة  الجشعة  الشرهة  الوجوه 

الرسام لكن يجدها أينما قلب نظره.
ماريا  فكذلك  لالحتقار  أدعــى  األطفال  كان  وإذا 
الفتاة التي هيء وقوفها عند هوامش لوحة  أريبارني، 
الرواية  أنها قد فهمت سر لوحته.  إليه  بابلو كاستيل 
أحبها  التي  المرأة  إزاء  الرسام  أمل  خيبة  قصة  هي 
الربوبي  للجانب  معززا  روحيا  شريكا  له  بدت  ألنها 
امتالك  محاولة  نتاج  األمل  وخيبة  نفسه،  من  الخالق 
مراوغة  إليه  بالنسبة  الحب  يعد  بشري مستقل،  كائن 
فزع وجودي لخلق معنى في عالم البهيمية والوحشية 
أو  بالشفقة  يلتبس  أن  للحب  يمكن  حيث  الطبيعية، 

بأي شعور آخر.
إن بابلو كاستيل في كابوس اإلنسان الطير يعاني 
غريب  مثل  يكون  الذي  والمبدع  المثقف  عزلة  من 
العزلة  هذه  أن  ولو  الفهم.  على  عصيا  غريبا،  كامو 
مبرر الستشعار  ثمة  لما كان  علياءه وكفى  تبرر  كانت 
الخطر، غير أن هذه العزلة عوضا عن مواصلة التطهر 

الخالق استسلمت الندفاعة شيطانية هدامة.
الرسم  فن  فيها  يحتل  التي  الــروايــة  هــذه  في 
ثيمات  لمقابلة  عناية  إيــالء  ينبغي  مركزيا  موقعا 
مع  الصادم  بابلو  لقاء  أثناء  في  والعمى.  اإلبصار 
غموض  إجــالء  المكفوف  يحاول  األعمى  ماريا  زوج 
ماريا،  هي  »هكذا  إطالقا:  بغموض  ليس  الذي  ماريا 
بتصرفات  تقوم  المتسرعة،  نزواتها  الكثيرين  تحير 
بعد  بابلو  يردد  شيئا.«  الواقع  من  تغير  ال  اندفاعية 
»أية ملهاة  المصعد  ونزوله  الضرير  خروجه من شقة 
األثيرة  ومنهجيته  الحاد  نظره  صارفا  هذه؟«  كريهة 
من  تغير  »ال  الرواية:  مفتاح  عن  التحليلية  ونزعته 

الواقع شيئا«.
قارئه  تعذيب  رصانته  في  المفرط  األديب  تعمد 
الوجودية  بعد  ما  عصر  مطالب  فإن  التفسير،  بعدم 
بتفاسير  مشفوعة  بنهايات  األدب  واضــمــحــالل 
لتفادي  شعورية  غير  رغبة  تبدو  نفسها  تستنفد 
في  نفسه  صب  عن  ممتنع  لكون  عبوديتنا  حقيقة 
أخيرا  كاستيل  يقرر  فحين  التفسيري.  استيعابنا  قالب 
شروط،  بال  هو،  كما  هكذا،  حبها  ماريا  من  يقبل  أن 
لقاء  في  يعود  أن  هي  تخشى  نفقه  في  ينهار  ال  حتى 
احتكارها  بمطالب  تعذيبها  إلى  الخامسة  الساعة 
فتقرر  بساطتها،  لكبوات  تماما  المعقولة  واستنتاجاته 
المبدع  الفنان  لمعاناة  تقلب  أن  اندفاعي  تصرف  في 
ابن  يقيم  حيث  مزرعتهم  شطر  وجهها  ميمة  ظهرها 
السافل«..  األحمق  الفاسق  »التافه  السيد  زوجها،  عم 
»ذلك الفاجر، ذلك الداعر« هونتر. وتكون القشة التي 
ماريا  لمخدع  المصباح  إنارة  تأخر  البعير  قصمت ظهر 

أريبارني.
في  فصل  أول  منذ  كاستيل  بابلو  خــوان  اعترف 
التجرد  سيحاول  بأنه  ماريا  مع  عالقته  لقصة  سرده 
في سرد الوقائع وأنه لن يتردد في الكشف عن غروره 
وهو  إنسانا.  بصفته  األخالقية  وسقطاته  األحمق 
ال  الذي  وتسرعه  المزمن  تردده  عن  يكشف  بالفعل 

إليه..  األسبق  كانت  ألنها  إال  لشيء  ليس 
تلك  من  الكثير  الختراق  كثيرًا  جاهدت  وقد 
بقيت  ولكن  الفكرية،  الناحية  من  »البرمجة« 

اآلن. أشياء حتى 
Régis Debray دوبريه  »ريجي  إلى  نعود 

الـــثـــورة«، فهو  ــى  ف كــتــاب »ثـــورة  صــاحــب 
البعض  يسميه  الــذي  الفرنسي  الفيلسوف 
العلم  بين  جمع  الــذي  المناضل«  »المثقف 
له  كانت  التضحية..  وروح  والنضال  والفلسفة 
تأييدًا  عديدة  مظاهرات  في  إيجابية  مشاركات 
يغادر  أن  قبل  الجزائرية  التحرير  جبهة  لثوار 

الجنوبية أميركا  إلى 
الثورة«  في  »ثورة  لكتابه  كان  أسلفت  وكما 
عن  عبارة  والكتاب  للحياة..  رؤيتي  على  تأثير 
حصيلة جلسات نقاش مع فيدبل كاسترو الزعيم 
الصراع  أسباب  تحديد  محاولة  وبــه  الكوبي، 

والمبادئ التي يجب أن تسود ذلك الصراع.
قابل  أن  بعد  بوليفيا،  في  اعتُقل  دوبريه 
التحرير  حرب  في  أخيرًا  قتل  الذي  غيفارا  تشي 
في  »ثورة  مؤلف  على  حكم  وقد  بوليفيا.  في 
بتهمة  عامًا  ثالثين  لمدة  بالسجن  الثورة« 
قبل  غيفارا  مع  وعمل  الثورة  في  اشترك  أنه 

الحقًا. عنه  ُأفرج  ولكن  بوليفيا،  في  مقتله 
وفكرة  حوصلة  فهذه  غيفارا،  بخصوص  أما 
أن  أظن  ألني  وسيرته،  شخصيته  عن  عامة 
ربما  بل  الكثير،  عنه  تعرف  ال  الحالية  األجيال 

تقرأ. أو  فيما تسمع  لم تصادف ذكره 
غيفارا  »تشي«  آرنستو  أن  البعض  يعتبر 
الشخصيات  أكثر  من  واحدًا   )Che Guevara
فهو  الــحــديــث،  البشرية  تــاريــخ  فــي  تــأثــيــرًا 
وكــاتــب  طبيب  الــمــولــد؛  أرجنتيني  ثـــوري 
الثورة  في  رئيسية  وشخصية  عسكري  وقائد 
ويتحمل  جادًا  البديهة،  سريع  كان  الكوبية.. 
ويــرى  ودودًا  ــان  ك ــذا  ه ــع  وم المسؤولية، 
الحياة،  في  وابتهاجًا  إشراقًا  األكثر  الجوانب 

يوما  بها  االحتفاظ  يجب  الهامة  »الرسائل  له:  شفاء 
يترتب  قد  ما  بوضوح  نتبين  حتى  األقل،  على  واحدا 
عليها من نتائج.« إنه يقر بعد إحالته إلبداعاته الفنية 
على  »بركانا  جوهره  في  كان  أنه  مِزًَقا  مرسمه  في 
ووراء  هندساتي،  وراء  »يكمن  كان  االنفجار«  وشك 
التي  الهندسات  الفكرية،  الناحية  الفكرية.«  الناحية 
تبصر  لم  بالتحليل  شغوف  محكم  عقل  عليها  يشرف 
الفنان  بعنف  نفض   Maria's affair أمرها.  واقــع 
ليعي باستثنائه في نفق مظلم موحش وأنها »تنتمي 
يعيشون  ال  الذين  عالم  إلــى  الــواســع،  العالم  إلــى 
من  »وبدافع  التي  له«  حدود  ال  والذي  األنفاق،  في 
الفضول، اقتربت من إحدى نوافذي الغريبة، وواجهت 
لهذا  صارخة  مناقضة  وفي  األبدية.«  عزلتي  مشهد 
الكبيرة بسرعة محمومة  بابلو بسكينه  الوحي ينتهك 
تلقيها  لدى  ألنها  المطعونة  ماريا  جسد  أشد  وعمق 
الفنان  إن  وضــعــة«،  بألم  إلــي  »نظرت  طعنة  أول 
 Basil للسيد  تماما  مغايرا  ليس  نحو  وعلى  المبدع، 
 »The Picture of Dorian Gray« في Hallward
الحساس  الوعي  شيطانا.  الفني  عمله  في  يطالع 
ألنه  آخر  كائن  معاقبة  إلى  به  يفضي  فريد  إلنسان 

عاش ومات على نحو يالئم بشريا أن يعيش ويموت.
نستبعد  )ونحن  المثقفين  من  حشدا  أن  نعلم 
لهم  يدفع  الذين  السياسيين  المحللين  طائفة 
فصاحة  فبضاعتهم  التلفزيون،  شاشات  في  بسخاء 
العارف  قدسية  على  تطاولنا  علينا  سيأخذون  رخيصة( 
أنفاقهم  في  نصورهم  إذ  وأننا  بمعرفته،  المطمئن 
هتافات  نكرر  إنما  أننا  يفهم  قد  الموحشة  المظلمة 
الخونة،  المثقفون  »يسقط  العربية  الفاشية  أنصار 
المأخذ  هذا  أبعد  وما  الجهلة.«  للمتعلمين  الموت 
 Ernesto Sabato نفق  بظلمة  استنارتنا  فهم  من 
من  كاستيل  بابلو  رحلة  إن  محفوظ.  نجيب  ولص 
بالبهيمة،  نعتها  ليل  فتاة  من  رغائبه  إرضاء  لحظة 
النقاد  رأي  على  »المتين«  فنه  وراء  أن  اكتشاف  إلى 
ومبادئه  قيمه  كل  يدمر  أن  يمكن  إنسان  هشاشة 
ثقيلة  تكن  وإن  بحق،  طويلة  ليست  األزمة،  زمن  في 
منذرة بأنه »سوف لن يلَقى ذلك االنتظار السخيف أي 
بأن عزلتنا في خصوصيتنا، ال شفاء  جواب بعد اآلن«، 
مكتوب  هو  كما  طموحنا  لتحقق  انتظارنا  بأن  لها، 
احتفاء  إن  األيام.  تقلبات  أمام  الثبات  يعوزه  ومرسوم 
التحول  وصدمة  المثقف  تمخض  بآالم  الحاسي  خليل 
باحتفائنا،  جديرة  الخرافة  على  وانتصاره  المعرفي 
المثقف  لتحيط  كانت  العميقة  الشاعرية  أن هذه  لوال 
بطيف خيالء، وتورثه عقدة كل طاغية متسلط، عقدة 
معركة  يخوضوا  لم  الذين  هؤالء  عن  والتفرد  التميز 
منها  عدة  ألسباب  الخرافة،  على  واالنتصار  التحول 
إنسان  المثقف  للخرافة.  الدولة  ورعاية  التعليم  انهيار 
تلهبه الشهوات، يعوزه الوقت لإلحاطة بكل المعارف، 
أكثر  مواطنيه  يضلل  أن  يمكن  المنطلق  هذا  ومن 
أكثر  بإنسانية  آمال هرمان هسه  إن  ينقذهم.  أن  من 
واقع  أمام  تتحطم  الشبيبة  بين  اآلداب  رقيا عبر ذيوع 
مدمرة  حرب  آلة  االطالع  واسعو  النازيون  فيه  يدير 
جهل  عن  يكشف  المثقف  قذرة.  دعاية  واستراتيجية 
 Sabato وأديبنا  بجهله.  المتعلم  جهل  هو  خطير، 
كان  »كــم  أن  مفادها  بدقة  الموضوع  هــذا  تناول 
مضحًكا، كم كان محزنًا ذلك كله.« إنه محزن، وليس 
المثقف،  إنسانية  عن  الكشف  أن  غير  لليأس،  مدعاة 
إليجاد  أهدافنا  تخدم  عجزه،  ومراكز  فقره  ومواطن 
تجري  أن  إلمكانية  حساسية  أشد  يقظة،  أكثر  عالم 

األمور على نحو معاكس.

قراراته  تأثرت  وربما  مرحة،  طبيعة  ولديه 
المعنوية  بالقيمة  أكثر  يهتم  فهو  بالعاطفة، 
الجانب  يظهر  مــمــا  اآلخــريــن،  لــمــســانــدة 
وشهرته  متواضع  شخصيته،  في  اإلنساني 

مماته. بعد  جاءت 
أقواله: أشهر  من 

على  إنسانية  غير  شــروط  فــرض  تم  »إذا 
شيئًا  إنسانيته  فسيفقد  يتمرد،  ولم  شخص 

.» فشيئًا
هو  لإلنسان  بشاعة  األكــثــر  »االســتــغــالل 
محاربة  يجب  لذلك  الدين،  باسم  استغالله 
أن  الجميع  يعلم  حتى  والدجالين  المشعوذين 

الحياة«. الخط األحمر في  كرامة اإلنسان هي 
االشتراكية  باأليديولوجية  غيفارا  تأثر 
وكذلك  تــونــغ،  تسي  ــاو  م الصيني  للزعيم 
الثورات  عديد  في  وشارك  الماركسي..  بالفكر 
في  مشاركته  مثل  والظلم،  االستعمار  ضد 
غواتيماال  في  العسكري  االنــقــالب  مقاومة 
الكوبية،  الــثــورة  إلــى  انضم  كما  1954م، 
برفقة  االنتصار  تحقيق  من  كوبا  في  وتمكن 
تمت  حيث  1959م  العام  في  كاسترو  فيديل 
 úباتيستا بقيادة  العسكري  الحكم  إطــاحــة 
الثورات  بدعم  مشواره  غيفارا  بعدها  واصل 
والجزائر،  فيتنام،  في  التحريرية  والحركات 
الثورية  الجماعات  تأسيس  وحــاول  وتشيلي، 
ولكنه  ذلك،  في  ينجح  لم  لكنه  الكونغو،  في 
السلفادور،  فــي  للثوار  األعــلــى  المثل  كــان 

الظلم. تعارض  التي  العالم  وغالبية شعوب 
ويحارب  الحرية،  عــن  يبحث  غيفارا  كــان 
أسطورة  وكان  العالم،  في  والطغيان  الظلم 

وقدوة.
إلهام  »مصدر  بأنه  مانديال  نيلسون  وصفه 
الفيلسوف  ووصفه  الحرية«،  يحب  إنسان  لكل 
مجرد  ليس  »غيفارا  سارتر  بول  جان  الفرنسي 

في عصرنا«. إنسان  أكمل  إنه  مثقف،  إنسان 

بابلو كاستيل هو 
ذلك املثقف الذي 

يتملكه هوس 
التصرف »بمنهجية 

وفق عادته« هو 
نفسه الذي يعتبر 

العميان زواحف 
باردة رطبة مثيرة 

لالشمئزاز

»إذا تم فرض شروط 
غير إنسانية على 

شخص ولم يتمرد 
فسيفقد إنسانيته 

شيئًا فشيئًا«.

ثنائي املركزية واستعمار
من نوع جديد

العاصمة مقرّ الحكومة ومؤسسات الدولة، يلتف حولها وفاق وطني، واعتزازٌ بما تضمّه 
من صفحات التاريخ الوطني. يتوافد إليها الساسة، ومهنيّون وخبراء بالقدر الذي تحتاجه 
حول  المواطنين  التفاف  يتعزز  وانتهازيون.  وطامحون،  أعماٍل،  وأصحابُ  مؤسساتها، 
وتبعُد  تطّلعاتهم؛  من  وتمّثله  احتياجاتهم  من  فيها  السلطة  تلبّيه  ما  بقدر  العاصمة 
المسافة بينهم وبينها بقدر ما قد يشعرون به من ظلٍم، ومُواَطنَةٍ قليلةِ األثر متدنّيةِ 

المكانة.
آفٌة تهدّد بقاء الوطن

المركزية يصحبها في بالدنا استحواُذ فردٍ أو أفرادٍ دون غيرهم على السلطة ومواردِ 
الدولة، ما يقود، بمرور الزمن، إلى ظلٍم وتمييٍز وما قد يجُرّانه من انقسام. الحال والمآل 
ال يختلفان سواء كانت الفئة الغالبة من أصحاب السالح أو المال أو مذهٍب أو حزب، أو من 
أو  تراٍض  نتيجة  اكتسبتها  أو  بالقوة،  السلطة  أو منطقة؛ استحوذت على  أو قبيلةٍ  عائلةٍ 
أمٍر واقع. مركزية الحكم واإلدارة، خاصًة في غياب القانون والمساءلة، تؤدّي إلى انقساٍم 
ممسكٍ  حاكٍم  عطايا  من  األوفر  الحظوظ  أصحاِب  الحكم،  مقرِّ  العاصمة،  سكان  طرفاه 
ولو  إلى حظوظ مشابهةٍ  يفتقرون  عنها،  بعيدين  ومواطنين  ريعية،  دولةٍ  في  بالسلطة 
محتومة،  نهايةٍ  إلى  الظلم  يأتي  يدوم.  ال  ولكنه  ويطول،  الوضع  يستمر  قد  بعيد.  من 
أو  بانقساماتٍ،  أو  كانوا،  أينما  المواطنين  بين  والعدل  المساواة  وإحقاق  العقل  بانتصار 
هالكٍ ال ينجو من شروره أحد. ذلك ما قد يترتّب على مركزيّةِ دولةٍ ريعيّةٍ فالتةٍ من 

عقال القانون، غيِر آبهةِ بما ينبغي أن يكون عليه دور السلطة تجاه عموم الوطن.
من العاصمة المبتدأ

بين  والصراعات  الظلم  ظهور  على  السلبية  نتائجها  في  تقتصر  ال  المركزية  لكنّ 
العاصمة  تقع  ناعمٌة وخشنة،  للعالم من حولنا مصالحُ ومطامعُ، وتدخّالتٌ  المواطنين. 
عاصمةٍ  على  أجنبية  قوةٍ  استيالء  إلمالءاتها.  الرضوخ  أو  بصدّها  إما  المركز؛  في  منها 
بدرجةٍ  راتها،  مقدَّ وتبديدَ  وجيشِها  واقتصادِها  الدولة  انهيارَ  يعني  السالح  بقوة 
مدى  فيها.  االقتصادية  والنشاطات  ومؤسساتها  الدولة  مركزية  درجة  مع  تتناسب 
لمدى  دًا  محَدِّ عاماًل  سيكون  العاصمة  خارج  االقتصادية  والنشاطات  المؤسسات  انتشاِر 
االنهيار، وسقوط الدولة سيكون أقربَ عند سقوط العاصمة في دولةٍ شديدة المركزية. 

وللسقوط في عصرنا أشكاٌل ال يقتصر تحقيقها على استعمال السالح.
ترفع  إنساني،  مظهٍر  ذاتُ   ،)*( جديد  نوع  من  إمبرياليٌة  األخيرة  العقود  في  تشّكلت 
الجنسية(،  المثليّة  إلى  المعتَقد  حرية  )من  اإلنسان  وحقوق  والديموقراطية  الحرية  مُُثَل 
في  تتردد  ال  كانت  وإن  جنودها،  وأرواح  األموال  من  وتكلفتها  القوة  استخدام  من  تقّلل 
حُجَّة  لتقيم  تَكذب  تقديرها.  في  األهداف  لبلوغ  األنجعَ  الوسيلَة  كانت  متى  استعمالها 
تدميِر دولة وقتِل مئات اآلالف من مواطنيها كما فعلت بالعراق، وتلغي حقوق شعب في 
أرضه وكرامة عيشه كما في فلسطين، وتدير بلدًا تُخضعه إلرادتها، بما يحقق مصالحها 

ويُبعد إمكاَن تحرِّره وبناِء دولته من جديد، كما في ليبيا في عشريّتها األخيرة.
دوٌل مسمّاٌة بالمجتمع الدولي، في مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية، تسيطر على 
ليبيا بما يرقى، حقيقًة ال مجازًا، إلى استعماٍر جديد؛ هدفها المعَلن مساعدة الليبيين على 
حّل أزمة بالدهم وإعادة االستقرار إليها، وهو الذي خُفِّف أخيرًا ليصبح إجراء انتخابات! أما 
المطلب األساسي األول إلعادة االستقرار، حلُّ الجماعات المسلحة وجمع السالح، فلم يعد 

يُذكر.
استعمارٌ من نوٍع جديدٍ يسيطر على البالد بهيمنته على العاصمة، حيث الممسكون 
ونفطِها  المركزي  ومصرفِها  حكومتِها  جميعِها،  الدولة  مؤسسات  في  بالسلطة 
االستعمار  هيمنة  بحمايتهم.  القائمة  المسلحة  والجماعاتُ  واستثماراتِها،  وإيراداتِها 
الجديد تبدأ من اختيار المسؤولين ومَنحهم االعترافَ بشرعيتهم، عبر حوارات ومؤتمرات 
تمّ  أو  رحيلهم،  القانون  تطّلب  وإن  بقائهم  عن  التغاضي  إلى  وتمتدّ  فساد،  وأشكال 

فصُلهم، أو سحبُ الثقة منهم.
ويبارك  ويختارهم،  المسؤولين،  »شرعيةِ«  معايير  يفصّل  جديد،  نوٍع  من  استعمارٌ 
تصل  أن  في  أمل  ال  طريقهم.  عن  البالد  ويحكم  لهم،  مسلحةٍ  جماعاتٍ  حماية  بهدوٍء 
المسلحة،  الجماعات  وحل  السالح  جمع  إلى  الجديد  النوع  هذا  من  استعمار  تحت  البالد 

وكسر شوكة المركزية والفساد، أو بناء دولة.
)*( التعبير لروبرت كوبر، انظر إعادة ترتيب العالم، الوسط.
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ليبيا على صفيح األمم املتحدة

األقل  على  مهم،  مقال  المستقبل«*  وصورة  الصورة  »عودة  الوسط  ببوابة  العوكلي  سالم  مقال 
العلمية  النظريات  أهمية  أن  يقرر  الذي  بوبر  استعرنا مقولة كارل  وإذا  العوكلي.  مثل معظم مقاالت 
تكمن في كونها قابلة للتفنيد أو الدحض، فإن بعض النقاط التي وردت في مقال العوكلي تكتسب 

أهميتها من قابليتها هذه، أو على األقل من قابلية االعتراض أو التحفظ عليها.
الوسط**  ببوابة  المنشور  إدريــس«،  وال  »إبليس  بوكليب  جمعة  مقال  من  العوكلي  سالم  يتخذ 
وجوب  نقطة مهمة، هي  إيضاح  على  هذا  مقاله  في  يحرص  وهو  إليه.  المشار  مقاله  انطالق  منصة 
في  معه  أتفق  أنني  في  وما من شك  وحقبة حكمه.  إدريس  الملك  مع شخصية  الموضوعي  التعامل 
هذه النقطة دون أية ذرة اختالف. وأنا ال أعتبر التمسك بالموضوعية في أية مسألة، ضرورة منهجية 
ويقول  السليم.  اإلنساني  الضمير  من  ينبع  أخالقيًا  موقفًا  أيضًا  أعتبرها  وإنما  فقط،  علمية،  وأمانة 
في هذا الصدد »قرأت حول السيد السنوسي الكثير مما كتب، بفرط حب أو فرط حقد، وكانت دائمًا 
فالموضوعية  العاطفتين،  من  تاريخي ألي  كرمز  عنه  الكتابة  تحتاج  ال  الذي  الرجل  هذا  حقيقة  تغيب 

والحياد تعطيانه حقه«.
17 فبراير علم المملكة وصورة الملك إدريس شعارًا لها فيقول  يشير سالم إلى داللة اتخاذ ثورة 
شاملة  أقول  لن  رغبة،  أو  مطلب شعبي  عن  الواقع  في  االكسسوار  هذا  عبّر  األسباب  كانت  »ومهما 
مبدأ  عن  تفصح  شاملة«  أقول  »لن  وعبارة  ليبيا«  سكان  من  واسعة  ومناطق  شرائح  بين  ولكن 
حدود  تالمس  مرتبة  في  يوضع  إدريس  الملك  أن  واقع  إنكار  ينبغي  ال  ألنه  بالموضوعية.  التمسك 
التقديس في مناطق الشرق الليبي ثم، إلى حد كبير، في الجنوب الليبي، إلى درجة أنه ثمة من يقول 

اليوم عند اإلتيان على ذكر الملك »سيدي إدريس«.
مبجاًل.  ليس  أنه  إال  محترم،  عمومًا،  فالملك،  واضح.  بشكل  مختلف  فاألمر  الليبي  الغرب  في  أما 
ويبرر سالم عودة ما يسميه االكسسوار بأن »من يتوه في الطريق عادة يعود للنقطة التي ضل فيها 
الطريق كي يحدد من جديد خارطة سيره«. وهذه جملة قوية وبليغة، فعاًل، لكنها، في رأيي ال تعتبر 
الليبي  الشرق  مدن  كون  في  يكمن  السبب  أن  أرى  أنا  العوكلي.  تناولها  التي  للظاهرة  مقنعًا  سببًا 
كانت أوائل المدن التي خرجت من سيطرة نظام القذافي، وبمجرد حدوث هذا المستجد برزت هذه 
الظاهرة بسبب المكانة المبجلة للملك إدريس في شرق ليبيا. وحتى الدعوة إلى العودة إلى الدستور 
الملكي قبل التعديل كانت، أساسًا، مطلب االتحاديين )= الفدراليين( وليس الوحدويين. والدليل على 
ذلك أن أنصار الفدرالية أسمعوا صوتهم من األشهر األولى بعد سقوط النظام. أعتقد لو أن الخروج 

عن سيطرة النظام حدث في الغرب الليبي أواًل لكان »اكسسوار الثورة« مختلفًا.
للملك  الشريف  لقب  وتبديل  بوكليب[  جمعة  ]مقالة  المذكورة  المقالة  إلى  »بالعودة  سالم  يقول 
بصفة إبليس التي أشار إليها جمعة عبر سرد وقائع سيرة، فإن هذه الصفة التي أسبغت عليه بقسوة 
شخص  أو  نظام  أي  »شيطنة«  ضد  أنا  داخلي«.  عنف  أو  قمع  أو  الداخل  في  فساد  بسبب  تكن  لم 
نظام  أي  على  المالئكية  أو  الطهرانية،  الصفة  إسباغ  ضد  نفسه  الوقت  في  لكنني،  مطلقة،  شيطنة 
أو  قمع  أو  »فساد  الملكية  الحقبة  في  يوجد  يكن  لم  أنه  ليس صحيحًا  السياق  هذا  وفي  أو شخص. 
 1964 سنة  الطلبة  مظاهرات  ووجهت  كيف  )لنتذكر  القمع  ووجد  الفساد  وجد  فلقد  داخلي«.  عنف 
والتضييق  المعارضة  بعض صحف  وإغالق  األحزاب  منع  وقبلها  الطلبة،  من  قتيالن  فيها  التي سقط 
أنه لم يكن  الملكي، مثلما عبرت في أكثر من مكان، نظامًا ديمقراطيًا، إال  النظام  عليها(. فلم يكن 
نظامًا استبداديًا. ويضيف سالم »ولكن ألن شخصية الملك لم تشبع عند البعض هوسهم بالقومية 
آنــذاك«.  المنطقة  في  االستعمار  من  التخلص  نشوة  رافقت  التي  الكبرى  والشعارات  الصادحة 
ويستطرد »تصادم السنوسي ومشروعه مع ذلك الضجيج الذي كان موضة في بقاع كثيرة من العالم 
الواسعة، خصوصًا  التحالفات  الكبرى، وتصبو سياساته نحو  السرديات  الذي بدأت تندمج طالئعه مع 
الغربي، وكان  التركي، ثم االستعمار  التي رزحت دويالتها قرونًا تحت نير االستعمار  العربية  منطقتنا 
الولع بالقومية ردة فعل انفعالية على تلك الحقب الطويلة من التبعية. ولم يكن الملك ونظامه قادرًا 
الجزء  المنطقة، بحكم سنه، وبحكم تحديد مسؤوليته تجاه هذا  الذي يعم  الهيجان  على مجاراة هذا 
معاناة سكانه من  قرن، وشاهد عن كثب  أجله سياسيًا وعسكريًا نصف  ناضل من  الذي  العالم،  من 

الجوع والمرض والتنكيل«.
بالقومية  و»الولع  و»الهيجان«  و»الضجيج«  بالقومية«  »هوسهم  قبل  من  تعابير  استخدام  إن 
الحماسة »السلبية«  التبعية«، تعابير فيها كثير من  الطويلة من  الحقب  انفعالية على تلك  ردة فعل 
التي سبق لسالم أن اعترض عليها في مكان من مقاله هذا. فسالم يعرف ويدرك، دون أدنى شك، 
اجتماعية  تاريخية-  تطورات  نتيجة  أواًل  أوروبا  في  ظهرت  وإنما  عربيًا،  اختراعًا  تكن  لم  القومية  أن 
سيرورة  في  ما،  حد  إلى  دخلت،  قد  المعروفة(  االجتماعية  )التاريخية-  التطورات  هذه  وأن  معروفة، 
المنطقة العربية، وبما أن العصر كان – وال يزال – عصر قوميات فليس من الموضوعية وال اإلنصاف 
أن ننكر على العرب التمسك بقوميتهم. أنا ضد القومية الشوفينية الغوغائية، التي تتصف بالهيجان، 
تصفية  إلى  الساعي  ذاته  حد  في  القومية  مبدأ  ضد  نكون  أن  ينبغي  ال  لكن  فعاًل.  التهييج،  أو 

االستعمار وبناء الكيانات القومية أو الوطنية المستقلة.
القواعد  دور  أحمد سعيد حيال  وأكاذيب  الـ67  بعد حرب  أن »ما حصل  إلى  العوكلي كذلك  يشير 
في ليبيا في هذه الحرب« قد كان القشة التي فصمت العالقة بين النظام المصري الناصري القومي 
تحميل  مبرر  ما  أدري  لست  وهيجانها.  القومية  الدعوة  ضجيج  من  المنزعج  الملكي  الليبي  والنظام 
في  ليبيا  في  األميركية  القاعدة  دور  أن  أرى  لكن  موظف.  مجرد  فهو  »األكاذيب«،  وزر  سعيد  أحمد 
واقعة 67 ينبغي النظر إليه من زاويتين. الزاوية األولى، ينبغي أال نبرئ أميركا من استخدام قاعدتها 
أعتقد أن إمكانيات مراقبة نشاطات  الثانية، ال  الزاوية  الحرب على نحو ما.  ليبيا في هذه  الجوية في 
هذه القاعدة وتحركاتها كانت متاحة تقنيا للدولة الليبية ومؤسساتها المختصة حينها. أرى أنه علينا 
الخبر  لديهم  أنهم  إذ  الموضوع،  المتعلقة بهذا  الوثائق  أميركا عن  إفراج  إلى حين  األمر معلقًا  ترك 

اليقين.
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الزواج شراكة حقيقية، وطقوس الزواج في أغلب المجتمعات اإلنسانية، إن لم تكن كافة، تنص على 
االرتباط  هذا  أسس  وبحسب  الموت!  حتى  ارتباطهما  الديانات  بعض  وتقرر  رفيقان،  الزوجين  أن 
نوايا  الحقيقي لصدق  واالمتحان  المحك  الضراء هي  أن  غير  والضراء.  السراء  يكونان: شريكين في 

الزوجين.
زوجين،  بين  ما  محادثة  تسربت  )جماهيريتها(  نظام  سقوط  قبيل  ليبيا  أزمة  أيام  بداية  خالل 
وانتشرت وتابعها الناس، وأعترف، بأسف شديد، أنني تابعتها، مقتنعا أنه لم يكن لي حق سماعها. 
الناس يودون  بما كان  أعد مهتما  لم  أو ثالث،  أن سمعت محادثتين  بعد  أنني من  أعترف  ولكنني 
ليبيا  وفي  حياتي،  في  مثلها  أسمع  سوف  أنني  ظننت  ما  لحالة  نموذجا  أتابع  ظللت  بل  سماعه، 
بتفاصيل  أهتم  عدت  ما  واألفالم!  القصص  في  نسمعها  التي  كتلك  للغاية؛  راقية  كانت  تحديدا؛ 
حكيما  كانت سندا  التي  الزوجة  الزوجين، خصوصا  على سلوك  اهتمامي  انصبّ  وإنما  معلوماتها، 
والحمد هلل، بسالمة،  منها،  ولكنها خرجت  األسرة!  لتلك  حالة ضراء شنيعة  كانت  لزوجها.  وناصحا 
وفي تقديري أنها قوّت ارتباطهما أكثر مما كانا قبل تلك )الضراء(. وخالل تلك األزمة كان الهدوء 

واإلنصات الجيد، والنصيحة بينهما، حالة لم أرها أو أسمع عنها، في ليبيا، طوال حياتي.
الكثير من حاالت )الضراء( المعقدة تنتهي باالنفصال النهائي، إذ تتفاقم الحالة من بداية إصرار 

الزوجة على ترك بيت الزوجية والعودة إلى بيت )أهلها(.
الزواج،  بمستشار  وبالتأكيد  النفساني،  بالطب  مقتنعة  الليبيين  من  قلة  أن  في  معكم  أتفق  أنا 
الذي أصبح تخصصا مهما للغاية في العالم الغربي، وغالبا أتابعه كلما سنحت الفرص، ولقد قرأت، 
استمر  تخصصه  في  الصحفي  األسبوعي  عموده  أن  وعرفت  المستشارين،  هؤالء  أحد  عن  أخيرا 
اسمه  ومشاكله؛  الزواج  عن  كتب  مجموعة  مؤلف  أن  وعرفت  التفوق.  جائزة  عنه  ونال  لسنوات، 
)نورمان بول( قال: »عندما تتزوج يكون لديك كبش فداء جاهز في كل لحظة، كقربان تنحره إلنهاء 
مشكلتك وصوال إلى حالة رضا النفس المرجوة!«. فالمشكلة العائلية ما لم تنتهِ بما يريده أحدهما، 

أو ألكن أكثر دقة مثلما تريد الزوجة، يكون القربان موَثقَ القوائم، جاهزا للنحر!
وليس  الزوج،  يخاطب  كتاب  منها  كتب،  مجموعة  له  بيتمان(  )فرنك  اسمه  آخر  طبيب  ويؤكد 
 Grow Up!: How Taking راشدا(-  زوجا  وتصبح  مسؤوال  تكون  حتى  »انضج!  عنوانه:  الزوجة، 
الزوج!  على  اللوم  يضع  ذلك  في  وهو   -Responsibility Can Make You A Happy Adult
وكأنه يلوح بأن مسألة النقص في العقل والدين، مثلما يروج لها، وباقتدار، بعض الذكور في عدة 
ديانات، تطال األنثى قبل الذكر! إنني أعرف، أنه هناك بعض الحاالت تدفع الذكور نحو اتجاه )العقل 

والدين(، ولكن تجربتي تؤكد لي أن ذلك ليس واقعا، على اإلطالق.
ذلك  ولكن  الجنون،  حافة  أحيانا  تصل  األنثى،  دلع،  أقل  لم  إن  ودالل،  تحبب  طبيعة  أن  صحيح 
بمنظور وقناعة الذكر فقط، أما األنثى فال ترى في دلعها جنونا أبدا، ألنه ببساطة سلوك في إناث 
مخلوقات اهلل كافة، في اللبؤة، والفرس، والحمارة، فما بالك بالغزالة والمرأة! كل اإلناث تتساوى في 
العناكب، وهي  أنواع  باستثناء نوع من  للذكر بهجة ومتعة واستكانة،  والتودد ولكنها تعيده  الدلع 

تلك التي تفترس ذكرها بعدما يلقحها!
في تقديري أن األنثى أكثر نضجا وغالبا تتحمل مسؤولياتها، طالما ظل بعلها يحترمها ويصونها 
ويخلص إليها وال يكون بخيال وبضعة أشياء أخرى! وعموما نستطيع أن نتجاوز عنوان الكتاب، الذي 
الزوج، ولكن  بالتأكيد  المسؤولية وينفذها هو  يتولى  بأن من  بقناعة مع علمنا  إليه ونعدله،  أشرنا 
الرجل،  من  أكثر  وعقال  بال  وسعة  وتحمال  وصبرا  ثباتا  أكثر  زوجات،  هناك  أن  نغفل  أن  دون  من 
على  حرصا  التفاصيل  في  الدخول  دون  من  وكفى  قلة«  »ولكنهن  يضيف:  أن  يشاء  من  ويستطيع 

سالمة رأس من يجهر بذلك!
ولعل قرار عذارى قبائل الماليو حكيم، ألنهن يُلزمن الرجل، الذي يرغب بالزواج من امرأة معينة، 
أن يعيش معها في المنزل نفسه، لمدة عامين من دون أن يلمسها، فإن اتفقا تم الزواج، وإن لم 

يعجبها خُلقه، أو سلوكه، طردته من المنزل!
التي تقطن جنوب الهند، حيث يتوجب  الزواج من قبيلة )تودا(  وقد نجد بعض الذكور يفضلون 
العريس،  إلى  تصل  أن  إلى  تتوقف  وال  وركبتيها  يديها  على  الزحف  العرس  أثناء  العروس  على 
الوقت  يطول  ال  غالبا  إنه  ويقولون  المباركة!،  درجة  في  كزيادة  رأسها،  على  قدمه  بوضع  فيباركها 
حتى تصبح زوجته هي من تضع قدميها االثنتين فوق أنفه! تماما مثلما ينتهي األمر بالعروس التي 
أثناء حفل  تنفذ شروط زواج قبيلتها، في الهند أيضا، وتستكين عندما يضربها زوجها ضربا مبرحا 
ليلة  بعد  ليلة من  كل  الحال مضروبا  به  وينتهي  البيت  في  المطاع  السيد  أنه  بذلك  معلنا  الزفاف 

)السبوع( مباشرة وحتى يحرقوه ويذر رماده مع الريح!
بالليمون  رأسها وشعرها  الحناء،  يوم  العروس،  أيضا، تدهن  الهند،  قبيلة في  أن  أعلم  وما كنت 

والكركم، وإال لكان شأن آخر، فعالقتي بالكركم، مثلما يعلم أصدقائي، قديمة قدم الهند ذاتها!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

• توينبي خطر على البال
ما  الـ»تويتر«،  في  أغرد  وكنت  الشوارع،  في  يغرد  والرصاص 
المعتدون  عليه،  المعتادون  اعتاد  ما  أعتد  لم  رأسي،  فيه  أدس 
على الناس والشوارع وكل البالد. ولن أعتاد على كل مسوغاتهم 
ومن  هم  اهتمامًا،  أوليهم  أعد  لم  أيضًا،  ولكن  وتخرصاتهم، 
من  وال  القلق،  وال  يشجب  من  وال  معه،  يختلفون  ومن  معهم، 
أو غير  إقليمية ودولية،  أمثالهم من نساء ورجال، من منظمات 

ذلك.
لن أعتاد ذلك، وأيضًا لن أقلق، لكن وأنا أغرد على الـ»تويتر«، 
شوارع  في  يغرد  الرصاص  أن  كعادتها:  األخبار  حاصرتني  وقد 
ليبيا،  عن  كتب  وما  توينبي،  أرنولد  المؤرخ  تذكرت  طرابلس، 
الذاكرة شيء  إليه، وقد مر في  أرجع  وما كتبت عنه. فعزمت أن 
مما قال، وإن مشتتًا وفي عتمة غابر األيام. ولما راجعت ما كتب، 
وجدت جملة ثاقبة: »لقد حول ضخ النفط ليبيا فجأة إلى واحدة 
جديدة  فرصًا  تتيح  الثروة  أن  صحيح  الغنية.  العالم  دول  من 
عظيمة، ولكن، حين تحل الثروة في إحدى البلدان فجأة ، يمكن 

أيضًا أن يكون وضعها الجديد خطرًا«*
ما  فيها  ونشر  ترجم  التي  ليبيا،  زيارته  بعد  ذلك  كتب  كان 
إليه  أشار  ما  الخطر،  يتمظهر  أخذ  ومنذها  1969م،  سنة  كتب 
توينبي، أي خالل نصف القرن بعد اكتشاف النفط، تحولت ليبيا 
التي أبدى توينبي أسفه، على  ليبيا  إلى وضعها الجديد الخطر. 
من  تلقته  وما  واستعمارها،  اإليطالية  الحرب  تحت  عاشته  ما 
ضربات من أثر الحرب الضروس، األوروبية الكبرى الثانية، على 
أنها في  أثناء زيارته لها سنة 1964م، وجد  ليبيا تلك  أراضيها، 

وضعها الجديد الخطر. وإذا كانت الجغرافيا قد جعلت منها ساحة 
حروب، فإن الثروة جعلت منها ساحة خطر. ولم يشر إلى أن هذا 
قدرها، لكن توقع أن تعاود الدول، التي حولتها إلى ساحة حرب، 
األخبار،  تتحدث  واليوم  الجغرافيا.  تعاضدها  ثروة  أجل  الكر، من 
أن الجغرافيا والثروة اتحدتا كمصدر خطر، خاصة أن أوروبا تعود 

لعادتها كقارة حرب.
• بورتريه لتوينبي

المؤرخ اإلنجليزي الشهير  قلبت الصفحة، شاهدت من بعيد، 
أرنولد توينبي، خارجًا من مدرج أحمد رفيق المهدوي. كأنه مل 
أن  بعد  خاصة  القديم،  ليبيا  تاريخ  لمؤتمر  المطولة،  الجلسات 
ألقى محاضرته وارتاح. انحرف باتجاه البحر، عند الكورنيش تنسم 
يصيخ  وكأنه  المكان،  في  جال  مشيته،  فارتخت  الرطب،  الهواء 
للبحر  تفطن  المدينة.  ميناء  تدك  وهي  بالده،  لطائرات  السمع 
وأخذ يرسم »بورتريه«، مدينة ناهضة عن كثب، من تحت ركام 
غزاة تبادلوها، في مطاحنات ومشاحنات وغارات ال تعد. هذا جعله 
يقول لنفسه: ما أقل الحكمة التي تسيِّر هذا العالم. شرع يخط 
منظر  يغدو  بنغازي  في  هنا:  لزوجته من  التي سيهديها  لوحته 
البحر مبهجًا، فالبحر المتوسط المشهور بزرقة مياهه، ليس أشد 

منه زرقة كهذا المكان.
لم ينتبه لبدوى مرَّ عليه في مجلسه صائحًا: السالم عليكم، 
المار من جانبه  البدوي  لم يقطع  فاسترسل نسيج مخياله، وإن 
من  فجمع  ذلك،  استطاع  عليه  أقبل  الذي  الحشد  فإن  تأمالته، 
وجدوه  حتى  عنه،  يبحث  انطلق  والمسؤولين  الجامعة  أساتذة 

غارقًا في بنغازي، حيث يغدو منظر البحر مبهجًا...

• زيارة توينبي
»زيارتي إلى ليبيا العام 1964، ضيفًا على الحكومة والجامعة 
الليبية، كانت حدثًا ال أنساه طوال حياتي. لقد سافرت حتى اآلن، 
ال سيما منذ تقاعدي من المعهد الملكي للشؤون الدولية عام 
ماوسعني  أسعى  ما،  بلدًا  أزور  وحين  واسع.  نحو  على   ،1965
ذلك، إلى مشاهدة أشياء ثالثة على وجه الخصوص، أواًل: أهتم 
برؤية أهل البلد، أي الجيل الحي وحالته الراهنة وآفاق مستقبله. 
الغابرة ممن  البلد، أي تجربة األجيال  تاريخ  الثاني:  المقام  وفي 
القديم  الفن  خاصة  التجارب،  هذه  من  الباقية  واآلثار  سكنوها، 
والمعمار. أما األمر الثالث، الذي يهمني فهو المشهد الطبيعي، 

على أصله كما صنعته الطبيعة، أو كما طوعه اإلنسان ألغراضه.
جميع  في  كثيرة،  أشياء  تعلمت   ،1964 العام  ليبيا  وفــي 
مع  زيارتي،  موعد  تزامن  وقد  هذه.  الثالثة  التحقيق  مجاالت 
ليبيا  ثروة  اكتشاف  فقبل  الطويل،  ليبيا  تاريخ  لحظة مهمة من 
الجوفية المتمثلة في النفط، كان النشاط االقتصادي األساسي 
في البالد رعويًا، وفي مالحم هوميروس اإلغريقية، التي صيغت 
نهائيًا، في وقت مبكر من القرن الثامن قبل الميالد - على األقل 
- كانت ليبيا مشهورة بجودة ماشيتها. إن ناتج االقتصاد الرعوي 
الثروة المعدنية، على  له قيمة، ولكن في وقتنا الحاضر، تتفوق 

الثروة الرعوية تفوقا كبيرًا.

* أرنولد توينبي - ترجمة: بدر الدين الورفلي - ونشرت المقالة 
الليبية  بالجامعة  اآلداب  كلية  مجلة  من  الثالث  العدد  في 

1969م.

في  المنتصرة  الدول  شرعت  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  بعد 
العالمية  الحرب  بعد  تشكلت  التي  األمم«  »عصبة  إحياء  إعادة 
أكثر  أخرى  عالمية  حرب  قيام  دون  الحؤول  في  وفشلت  األولى 
وكان  الحالي،  بشكلها  المتحدة  األمم  منظمة  فكانت  وحشية، 
العالمي  السالم  على  الحفاظ  تأسيسها  من  المضمر  الهدف 
ينحصر  دورها  أصبح  الوقت  مع  ولكن  أخرى،  حروب  نشوب  ومنع 
نازحي  ومساعدة  إغاثة  أعمال  من  الحروب  بعد  به  تقوم  ما  في 
في  الحروب  استمرار  من  قلقها  عن  بالتعبير  واالكتفاء  الحروب 
شتى بقاع األرض، وتحولت الجمعية العامة بمؤسساتها الخدمية 
األمن،  مجلس  الفاعل،  جسمها  بينما  خيرية،  أعمال  جمعية  إلى 
تحول إلى غرفة عمليات إلدارة الحروب وفق مصالح دوله النووية، 
يسمى  ما  فعاًل  تمثل  التي  الفيتو،  حق  وصاحبة  العضوية  دائمة 
العالم  في  مكان  كل  في  التدخل  بإمكانه  الذي  الدولي  المجتمع 
الواليات  فيها  تتحكم  التي  عقوباته  فرض  أو  شروطه،  وفرض 
الشرعي  الطب  دور  مثل  المنظمة  هذه  دور  وأصبح  المتحدة. 
وقوع  وبعد  الجثث  مع  إال  غالبًا  عمله  يبدأ  ال  الذي  الجنائي  أو 

الجريمة.
ببعض  الماضي  القرن  منتصف  في  أعمالها  المنظمة  بدأت 
بعض  استقالل  برعاية  يتعلق  فيما  خصوصًا  المهمة،  اإلنجازات 
الوطني،  مشروعها  لتستأنف  خبراتيًا  ودعمها  الصغيرة  الدول 
ترأس  والدعم.  االعتراف  بهذا  تحظى  دولة  أول  ليبيا  وكانت 
لهم  بارزون، كان  رجال  األوَِل  المنظمة في عقودها  جمعية هذه 
وببعض  كونية  بكاريزما  المنظمة  هذه  تحظى  أن  في  مهم  دور 
في  المزعج  الجسم  مع  الرجال  أولئك  صراع  رغم  المصداقية، 
قرارات  يجبُّ  ما  غالبًا  الذي  األمــن،  مجلس  المنظمة،  خاصرة 
األرض،  دول  جميع  من  تتكون  التي  العامة  الجمعية  وخيارات 
باهتين  رؤساء  المنظمة ظهور  األخيرة شهدت هذه  العقود  وفي 
قوة،  وال  لهم  حول  ال  خيرية  جمعية  كأمناء  يبدون  رأسها،  على 
كلما  قلقهم  عن  بالتعبير  ويكتفون  البليغة  البيانات  يصدرون 
مجلس  أن  يدركون  وهم  العالم،  من  جزء  أي  في  حرب  نشبت 
وأن  ومديرها،  الحروب  هذه  مهندس  هو  القوية  ودوله  األمن 
الواليات المتحدة التي تحظى بنصيب األسد في تمويل المنظمة 
الرجل  لها  وبالتالي  الطولى،  اليد  لها  المختلفة  ومؤسساتها 
وتفرض  النووية،  أساطيلها  عبر  العالم  في  تتسكع  التي  الطولى 
أكتب  وأنا  رؤيتها.  مع  يختلف  من  كل  على  االقتصادية  عقوباتها 
عاجاًل،  الشاشة، وشاهدت خبرًا  إلى  لفتة  المقالة الحت مني  هذه 
نشر  في  أسهم  الناتو  إن  يقول:  للناتو  العام  »األمين  مفاده: 
يستشهد  لم  وطبعًا  األرض«،  من  واسعة  أرجاء  في  الديمقراطية 

الديمقراطية  ينشر  أن  أستغرب  لكني  يجد،  ولن  واحدة  بحالة 
في  التوسع  في  اآلخذ  الناتو  الواقع،  في  لكن،  عسكري،  تحالف 

أوروبا هو االسم الحقيقي لما يسمى »المجتمع الدولي«.
ما  وبين  المنظمة  هذه  بدايات  بين  المقارنة  إلى  وبالعودة 
العام  األول،  مبعوثها  دور  بين  المقارنة  يمكننا  اآلن،  إليه  آلت 
اإليطالية  )المستعمرة  ليبيا  إلى  وفريقه  بيلت  أدريــان   ،  1949
تعاقبوا  الذين   ،  2011 بعد  ما  مبعوثيها  أدوار  وبين  السابقة(، 
بسبب  األمــام،  إلى  خطوة  تحريكها  يستطيعوا  أن  دون  عليها 
الضئيل في منظمة  أو بسبب معرفتهم بدورهم  قصور بعضهم، 
وانحرفت  األساسي،  دورهــا  العضوية  الدائمة  ــدول  ال سرقتْ 
الدول  ومساعدة  والتنمية  السالم  تحقيق  في  المتمثلة  بأهدافها 
الفقيرة صوب أن يكون مجلس أمنها مصدرًا للحروب والتوترات، 
معاناتها،  وتزيد  الفقيرة  الشعوب  تطال  التي  للعقوبات  ومصدرًا 
أو  السالم«  »تحقيق  تحت شعارات  االحتالل  من  لحاالت  ومشرِّعا 
هذه  لزعيمة  القومي  األمن  عن  الدفاع  أو  الديمقراطية«  »نشر 

المنظمة، الواليات المتحدة.
التي  الصغيرة  المتحدة  األمم  طائرة  عبر  بيلت  أدريان  تنقل 
تهبط على مطارات ترابية في كل أجزاء ليبيا، وتحاور مع الجميع، 
بعد  االستقالل  الستحقاق  والقانونية  الدولية  األسس  ووضع 
وشكل  السابقة،  بالمستعمرة  الصلة  ذات  الدول  بين  تنقل  أن 
أن  دون  الحوار  طاوالت  على  الليبيين  ووضع  التأسيسية،  اللجان 
رغبوا  كلما  للخبرة  وعاًء  فريقه  بكون  سوى  عملهم  في  يتدخل 
في استشارة، وبعد 2011 يقول أحد المبعوثين، طارق متري، في 
أحد  إلى  أذهب  ال  »أنا  خوري:  جيزال  اإلعالمية  معه  أجرته  حوار 
مع  تتواصل  لم  لماذا:  سؤال  على  رد  في  يأتيني«.  يريدني  ومن 

جميع األطراف؟
عن  بصرها  تغض  المتتالية  البعثات  كانت  آخر،  جانب  ومن 
أخرى،  أماكن  في  جربت  طرقًا  وتعتمد  الليبية،  األزمة  خصوصية 
األطراف  عزل  أو  بعيدة،  عواصم  في  الليبي  بالملف  التجول  مثل 
الليبية في قاعات منفصلة أثناء التفاوض، مثلما كان يفصل بين 
الوفد  أو  أيرلندا األهلية،  »الكاثوليك« و»البروتستانت« في حرب 
النووي، وهو أمر  األميركي والوفد اإليراني في مفاوضات السالح 
المصالحة  أسس  في  خبراتهم  عن  وغريب  الليبيين،  على  غريب 
المناخ عاطفيًا  واحد يهيئ  اجتماعهم في مكان  والتفاوض، حيث 
تجارب  في  حدث  كما  التنازالت  وتقديم  النظر  وجهات  لتقارب 
مراجع  قرأ  الذي  بيلت  مثل  تصرفوا  المبعوثين  أن  ولو  سابقة، 
نخبها  مع  وتحاور  واالجتماعي،  السياسي  ليبيا  تاريخ  عن  مهمة 
الرئيسية، حتى وصل إلى وضع تصور  إقليم، وفي المدن  في كل 

وخطط للشروع في العمل وفق خصائص هذا المجتمع التاريخية 
واالجتماعية واالقتصادية، لسارت األمور أفضل.

نجد  الليبي،  الشأن  المنظمة  هذه  تبني  من  سنة   11 بعد 
تقدمنا  وإذا  خطوة،  نتقدم  ال  نفسه،  المكان  في  نراوح  أنفسنا 
إلى  خطوتين  ويعيدنا  بعده  ــذي  ال يأتي  مبعوث  مع  خطوة 
عبر  بالوكالة  المندوبة  به  قامت  ما  العبث  هذا  آخر  وكان  الخلف، 
»ملتقى  ممثلوه، سُمي  اختير  كيف  أعرف  ال  غريب  تشكيل جسم 
وضع  التي  وسبعين،  الخمسة  لجنة  أو  الليبي«،  السياسي  الحوار 
من  ومستفيدون  المشكلة،  من  جزءًا  كانوا  أشخاص  قلبها  في 
في  المسار  يكن  لم  إن  علنيا  بالعرقلة  رحب  وبعضهم  األزمــة، 
صالح جماعته، والبعض تالحقه شبهات بالفساد وسرقة مقدرات 
والعضوات  األعضاء  من  للقلة  أسجله  احترام  مع  الليبيين، 
النفوذ  اخترق  حين  شيء  فعل  يستطيعوا  لم  الذين  المخلصين 
سلطات  قائمة  زرع  نحو  به  وســار  الجسم  هذا  الفاسد  والمال 
شفير  وعلى  حدة،  أكثر  استقطاب  أمام  اآلن  ليبيا  تضع  غريبة، 
عن  عبروا  المتحدة  األمم  مراقبي  أن  ورغم  أخــرى،  أهلية  حرب 
قلقهم من دفع رشاوى لكي تنجح هذه القائمة، إال أنه تم تجاهل 
صوب  نتقدم  كنا  ولو  حتى  نتقدم  أن  والمهم  التقارير،  هذه 
إحداهما  حكومتين،  بين  الجديد  االنقسام  هذا  والهاوية  هاوية. 
جاء بها ما يسمى »المجتمع الدولي« عبر تكنيك غريب، واألخرى 
انتهت  أن  بعد  المنتخب،  الوحيد  الجسم  النواب،  مجلس  بها  جاء 
وبعد  أي مهمة من مهامها،  تحقق  أن  دون  جنيف  والية حكومة 
أن سحب منها مجلس النواب الثقة لتعديها على مهام ليس من 

مهامها ولشبهات فساد كبير.
أرى  منشورًا،  الحوار  ملتقى  عن  الحديث  فترة  أدرجــتُ  وقد 
سيكون  له  النصاب  وإعادة  النواب  مجلس  أطراف  تجميع  أن  فيه 
أسهل وأقل تكلفة من إنشاء جسم جديد، واألهم سيكون منطلقًا 
الحل  يكون  أن  إطار  وفي  الليبيون،  انتخبها  التي  الشرعية  من 
المبادرات  كل  فشل  بعد  الجميع  عنه  يتحدث  الذي  )ليبيًا/ليبيًا( 
استدرك  وحين  مختلفة.  عواصم  في  الدولية  واالجتماعات 
وطنية  حكومة  عبر  الليبي   - الليبي  الحل  وجاء  ذلك،  الليبيون 
االحتقار  ذروة  في  ضدها،  الجميع  وقف  النواب  مجلس  شكلها 
الحل  على  الخاص  ستيفاني  حل  وتفضيل  الوطنية،  ــإرادة  ل
الوطني الذي تمثله سلطة منتخبة من الليبيين، بغض النظر عن 

مالحظاتنا حيالها.
دولية  قوى  حماية  في  العاصمة  في  الدبيبة  حكومة  تقبع 
بينما  القوانين،  كل  عن  خارجة  مسلحة  وميليشيات  وإقليمية 
التفويض  هذا  سوى  تملك  ال  اآلن  حتى  التي  باشاغا  حكومة 
المتعطشة  الميليشيات  هذه  بفعل  العاصمة  عن  تُبعد  الوطني 
كل  تذكر  بينما  والــدم(،  )المال  فقط  لشيئين  البلد  هذا  في 
األجنبية  المرتزقة  إخراج  أولوية  موادها  في  األخيرة  المبادرات 
مترادفان  تعبيران  وهما  القانون،  عن  الخارج  السالح  ونــزع 
ومصطلح  مرتزق،  يد  في  هو  القانون  خارج  سالح  فأي  تمامًا، 
األمر  واقع  في  لكن  باألجنبي،  ضــرورة  مرتبطًا  ليس  »مرتزق« 
يدفع  لمن  تنحاز  غالبًا  وهي  محلية،  مرتزقة  الميليشيات  هذه 
أكثر وبنادقها للتأجير بكل معنى الكلمة، وما يؤزم الوضع الليبي 
فهم  األجنبية،  وليس  المحلية  المرتزقة  هم  صعبًا  الحل  ويجعل 
يتحكمون في القرار السياسي، ويتحكمون في المصرف المركزي، 
وفي كل مفاصل الدولة في العاصمة، وكل مبادرة تهدد نفوذهم 
والخفيف  والمتوسط  الثقيل  السالح  تحريك  عبر  مسبقًا  مجهضة 
عيشه  وسيلة  هي  بندقيته  فالمرتزق  العاصمة،  ــوارع  ش في 
مستعد  يده  من  البندقية  هذه  لفك  تسعى  مبادرة  وأي  ونفوذه، 
ذلك،  تعرف  المتحدة  األمم  مندوبية  إجهاضها.  أجل  من  للموت 
تعرف  الشباك  من  وعــادت  الباب  من  خرجت  التي  وستيفاني 
تتصرف  أنها  بيلت،  أدريان  مبعوث،  أول  عن  اختالفها  لكن  ذلك، 
التي  األطراف  دعم  عن  وتعجز  لليبيا،  العسكري  الحاكم  بعقلية 
في  تواجهوا  أن  بعد  وطنية  لمصالحة  مهم  إرهاص  في  تقاربت 
عبر  إال  األزمات  هذه  لمثل  حل  على  المراهنة  يمكن  وال  حروب، 
أشخاص قادرين على طي الصفحة والمضي في لم الشمل، بينما 
تدعم رئيس )حكومتها( الذي يزيد االستقطاب حدة، وال يستطيع 
ويستنفر  ليبيا،  في  جهة  أي  إلى  الضيق  حركته  حيز  من  الخروج 
علنًا  ويهدد  كرسيه،  هُدد  كلما  واألجانب  المحليين  المرتزقة 
بحرب أهلية إذا ما فكر أحد ما في إخراجه من السلطة التي وصل 
إليها عبر الرشى. واآلن تلقي ستيفاني ببيضها كله في سلة حوار 
تحصل  لن  النتخابات  دستورية  قاعدة  صياغة  أجل  من  القاهرة 
العاصمة  مفاصل  على  تسيطر  مارقة  ميليشيات  وجود  في  أبدًا 

ومركز القرار.

عن »السراء والضراء« 
و»الكركم«

ظروف عودة الصورة
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

األبيار.. كشف 
بمشاريع 

البلدية.. وإخطار 
ملرضى األورام

األبــيــار على  بــلــديــة  نــشــرت 
موقع  على  الرسمية  صفحتها 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
البلدية  اإلثنين، كشفًا بمشاريع 
بالمنطقة  المدن  تطوير  بجهاز 
في  الميزانية  بمقترح  الشرقية 

الباب الثالث )باب التحول(.
من جهة أخرى أخطرت بلدية 
الرسيمة،  صفحتها  على  األبيار، 
الذين  األورام  مرضى  الجمعة، 
لعرضهم  األبيار  لبلدية  تقدموا 
ــأورام  ل الطبية  اللجنة  على 
بوزارة الصحة، بأن »رئيس لجنة 
أحمد  الشرقية  المنطقه  أورام 
رسائل  إرسال  يؤكد  الفيتوري، 
األورام  لمرضى  بالخارج  للعالج 
بتحويلها  وقــام  بكم،  الخاصة 
مدينة  إلى  طرابلس  مدينة  من 

بنغازي حسب ما أفادنا به«.
ــة في  ــدي ــل ــب ال وأضـــافـــت 
ــي مــوجــودة  مــنــشــورهــا: »وهـ
بمستشفى  األورام  بمركز  اآلن 
الهواري، ومن ضمنها 35 رسالة 
األبيار،  بمدينة  األورام  لمرضى 
وعلى المرضى التابعين لمدينة 
األورام  مركز  إلى  التوجه  األبيار 

في بنغازي الستالم رسائلهم«.

اقتراحات ليبية لحل مشاكل »رأس اجدير«
المصادقة على االتفاق مع تونس خالل شهر

التونسي  الجانب  مع  عليه  االتفاق  جرى  ما  على  »المصادقة 
تاريخ  من  يبدأ  شهر  خالل  ستكون  اجدير  رأس  منفذ  بشأن 
خالل  الجانبان  إليه  توصل  مــا  تنفيذ  بعد  الــثــالثــاء،  يــوم 
الوزراء  من  عدد  بحضور  بالمنفذ  عقد  الذي  الثنائي  االجتماع 
المواصالت  وزارة  أعلنت  هكذا  الجانبين«.  من  والمسؤولين 
في  المسؤولون  وعقد  الموقتة.  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
والتونسي،  الليبي  الجانبين  من  والداخلية  المواصالت  وزارتي 
المشاكل  لبحث  الحدودي؛  اجدير  رأس  بمنفذ  اجتماعًا  الثالثاء 
من  لها  جذرية  حلول  وإيجاد  بالمنفذ  العمل  سير  تعيق  التي 

نبين. لجا ا

اقتراحات لمعالجة مشاكل المنفذ
إن  »فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر  قالت،  المواصالت  وزارة 
»جملة  االجتماع  خالل  اقترح  الشهوبي  سالم  محمد  الوزير 
الجهات  بين  اجتماعات  عقد  ضرورة  في  المتمثلة  النقاط  من 
عقد  ثم  حلول،  إلى  للوصول  األجهزة،  جميع  في  المختصة 
التي  الحلول  على  للمصادقة  المشتركة  الوزارات  بين  اجتماع 

المختنقات«. لتلك  المشتركة  اللجان  بها  خرجت 
المناطق  بتنمية  »االهــتــمــام  ــرورة  ضـ ــد  أك الشهوبي 
تعانيه  ما  على  الوقوف  وسبل  المجاورة،  والبلديات  الحدودية 

الوزارة. بحسب  الجانبين  بين  لمتابعتها  صعوبات«  من 

وتونس ليبيا  في  األمنية  األجهزة  اجتماعات  تكثيف 
ختام  في  اتفقوا  المشاركين  أن  المواصالت  وزارة  وأضافت 
األجهزة  بين  التنسيقية  االجتماعات  تكثيف  »على  االجتماع 
اإلدارية  واألجهزة  المنافذ  إدارة  وتكليف  للبلدين،  األمنية 

البلدين«. بين  مشتركة  ورؤية  تصور  بوضع 
للنقاش ضرورة  أبرز ما تم طرحه  الوزارة أن »من  وأوضحت 
االعتبار  في  تضع  والمرضى  اإلنسانية  للحاالت  آمن  ممر  فتح 
عاجل،  بشكل  للعيادات  وصولهم  وسرعة  اإلنساني  الجانب 
المسافرين  سير  حركة  تسهيل  إلى  أيضًا  التطرق  تم  كما 
أنه  مؤكدة  الشقيقين«،  البلدين  بين  البضائع  تنقل  وحركة 
عليه  للمصادقة  إليه  التوصل  تم  ما  تنفيذ  على  االتفاق  »تم 

االجتماع«. هذا  تاريخ  من  مدة شهر  في  الطرفين  قبل  من 
وزير  من  كل  الليبي  الجانب  من  االجتماع  في  ــارك  وش
مازن،  خالد  والداخلية  الشهوبي،  سالم  محمد  المواصالت 
المواصالت  وزارة  ووكيل  التومي،  بدرالدين  المحلي  والحكم 
الداخلي  األمن  جهاز  ورئيس  زوارة  بلدية  وعميد  البري،  للنقل 
والجنسية  الجوازات  مصلحة  ورئيس  العامة  المخابرات  وجهاز 
الجمارك  مصلحة  ورئيس  البرية  المنافذ  مصلحة  ورئيس 
مشروعات  تنفيذ  جهاز  عام  ومدير  اإلسعاف  جهاز  ورئيس 
المراكز  وتنمية  تطوير  جهاز  عام  مدير  ومساعد  المواصالت 
رأس  منفذ  أمن  ومدير  الخارجية،  وزارة  عن  ومندوب  اإلدارية 
النقل  وزير  التونسي فقد شارك كل من  الجانب  أما من   اجدير. 
بالمنفذ، وعدد  األمنية  ورؤساء  الرقابات  بنقردان  بلدية  وعميد 

التونسيين. الحدود   والمسؤولين  بشرطة  المسؤولين  من 

درنة.. عميد البلدية يتفقد مصنع تدوير القمامة
زار عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيتي، مصنع تدوير القمامة الواقع بالمنطقة الصناعية 
1000 طن  الثانية الفتائح، الذي يعد هو األكبر على مستوى البالد وبقدرة إنتاجية تفوق 
في اليوم، وذلك للوقوف على أسباب عدم مباشرته العمل الفعلي، والمساهمة في تذليل 

الصعاب التي تحول نحو انطالقته بشكل فعلى.
ورغم وجود بعض العراقيل إال أن عميد البلدية تعهد من جهته بتذليل كافة الصعاب 
التي تعيق تحقيق أهداف هذا المصنع، كما حث العميد على تفعيل المصنع ولو جزئيًا، وذلك 

بكنس الشوارع الرئيسية وإزالة األتربة بسيارات كنس الشوارع.

املدينة نازحي  اتحاد  يلتقي  البلدية  رئيس  بنغازي.. 
بحضور عدد من أعضاء اتحاد النازحين، التقى الثالثاء 
عمران  الصقر  بنغازي،  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
بوجواري، رئيس مجلس إدارة اتحاد نازحي بنغازي عصام 
المتعلقة  اإلجراءات  متابعة  اللقاء  شهد  الدادسي.  محمد 
بإيجاد حلول عملية للنازحين التي من بينها توفير سكن 
ودريانه  جردينة  بمنطقتي  العام  اإلسكان  مشروع  ضمن 
المدمرة  النازحين  المواطنين  من  ذلك  في  يرغب  لمن 
منازلهم جراء الحرب على اإلرهاب في مدينة بنغازي الذين 
تم حصرهم ضمن كشوفات اتحاد النازحين ولجنة الحصر 
بقطاع المرافق، إضافة إلى العمل على صيانة ورصف عدد 

من الشوارع داخل منطقة وسط البالد.

حكومة  في  الخارجية  وزارة  قالت  ــرى،  أخ جهة  من 
الوحدة الوطنية، إن القنصلية العامة اإليطالية في مدينة 
بنغازي باشرت رسميًا منح التأشيرات السياحية للمواطنين 

الليبيين الراغبين في دخول إيطاليا.
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  الـــوزارة،  ونشرت 
للراغبين  المطلوبة  المستندات  من  صورة  »فيسبوك«، 

في التقديم للحصول على تأشيرات الدخول إلى إيطاليا.
اإليطالي،  الخارجية  وزير  أعلن   ،2021 أبريل   28 وفي 
في  اإليطالية  القنصلية  افتتاح  إعادة  مايو،  دي  لويغي 
على  باتوري  كارل  العام  القنصل  وتعيين  بنغازي  مدينة 

رأسها، مثمنًا عودة الوحدة إلى ليبيا.

غريان.. ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي
أعلن جهاز دعم االستقرار، اإلثنين، ضبط مركبة على متنها 25 مهاجرًا غير شرعي، جرت إحالتهم إلى النيابة العامة بمدينة غريان.

وأفاد منشور للجهاز، عبر صفحته على »فيسبوك«، إلى أن العملية جاءت في إطار التصدي لعصبات التهريب؛ »انطالقًا من حرصه على بسط األمن وفرض القانون في كافة ربوع ليبيا«، الفتًا إلى أنه 
أحال المهاجرين غير القانونيين المضبوطين إلى النيابة العامة بمدينة غريان.

وفي األول من يونيو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية اإليطالية وصول 18 ألفًا و841 مهاجرًا غير شرعيين إلى سواحل البالد منذ بداية العام 2022.

المحلي  الحكم  وزير  مستشار  اجتمع 
بديوان  اإلثنين  الطرابلسي،  أبوبكر 
الوزارة، مع عضو مجلس بلدية الزاوية 
ديــوان  ووكيل  الغول  المنعم  عبد 

البلدية أسامة المقطوف.
القضايا  ــم  أه نــاقــش  االجــتــمــاع 
للتقسيمات  الداخلي  التنظيم  حول 
العمل  البلدية وتطوير  التنظيمية في 
البلدي بما يسهم في تطوير الخدمات 

للمواطنين.

زلينت.. انتهاء حملة تركيب الزاوية.. اجتماع مع مستشار وزير الحكم املحلي
الفتات تمييز ذوي اإلعاقة

على  مصور  منشور  فــي  زليتن،  بلدية  أعلنت 
فريق  أن  اإلثنين،  »فيسبوك«  موقع  على  صفحتها 
بالبلدية  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  وتمكين  دعــم 
بترك  بالتنبيه  الخاصة  الالفتات  تركيب  حملة  أنهى 
بكل  اإلعاقة  ذوي  لأشخاص  بالغاز  التزود  أولوية 

البلدية. زمام  في  الطهي  بغاز  التزود  مستودعات 
»اإلعــاقــة  فئتي  استهدفت  الحملة  إن  وقــالــت 

البصرية«. واإلعاقة   - الحركية 

هذه  من  لالستفادة  يشترط  أنه  الفريق  وأوضح 
ذوي  من  بالشخص  الخاصة  السيارة  تكون  أن  الميزة 

اإلعاقة. بذوي  الخاص  الشعار  ملصق  تحمل  اإلعاقة 
ملصق  على  الحصول  أن  إلــى  أشــارت  البلدية 
المجلس  بديوان  الفريق  مكتب  من  يكون  الشعار 
أو  اإلعاقة  إثبات  بطاقة  إحضار  ضرورة  مع  البلدي، 
تحت  البطاقة  بأن  تفيد  التضامن  صندوق  من  إفادة 

اإلجراء.

 الشهوبي يطلب »االهتمام بتنمية املناطق الحدودية والبلديات املجاورة«
طرابلس ـ الوسط

سبها.. انطالق 
دورة التخطيط 

االستراتيجي الحضري
انطالق  سبها  بلدية  مجلس  أعلن 
بعنوان  الثانية  للوحدة  التدريبية  الدورة 
الحضري«،  االستراتيجي  »التخطيط 
عضو  بحضور  الثاني  األسبوع  في  وذلك 
وذلك  القدوري  سلطانة  البلدي  المجلس 
الــذي   »REBUILD« مــشــروع  ضمن 
يسعى إلى بناء إدارة محلية فاعلة وقوية.

المجلس البدي أوضح في منشور على 
»فيسبوك«،  بموقع  الرسمية  صفحته 
تستهدف  التدريبية  ــدورة  ال أن  األحــد، 
»الكوادر الوظيفية التي تعمل في اإلدارة 
بالشراكة  وتأهيلها  وتطويرها  المحلية، 
مع جامعة سبها وبلدية سبها، حيث كان 
عدد الحضور في هذه الورشة 20 متدربًا 
سبها  بلديات  من  المحلية  اإلدارة  من 

والبوانيس«.

 لتمكني البلديات وتعزيز الالمركزية..

اتفاقية تنظم اختصاصات وتبعية املكاتب الشبابية
طرابلس - الوسط

الوطنية  الوحدة  حكومة  دعم  إطار  في 
الالمركزية وتمكين  إلى  للتحول  الموقتة 
الشبابية  القدرات  وتعزيز  الليبي  الشباب 
داخــل  الــشــبــاب  بين  التوعية  ونــشــر 
جرى  المحلي،  المستوى  على  البلديات 
اتفاقية  توقيع  الماضي  الخميس  يوم 
وزير  ويمثلها  المحلي،  الحكم  وزارة  بين 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  المحلي  الحكم 
الشباب  وزارة  مع  التومي،  الدين  بدر 
الوحدة  بحكومة  الشباب  وزير  ويمثلها 

الوطنية فتح اهلل عبد اللطيف الزني.
اختصاصات  نقل  على  تنص  االتفاقية 
هذه  وبموجب  الشباب،  مكاتب  وتفعيل 

والمالية  اإلدارية  التبعية  تكون  االتفاقية 
الحكم  لوزارة  بالبلديات  الشباب  لمكاتب 

المحلي عن طريق المجالس البلدية.
مكاتب  تــدخــل  االتــفــاقــيــة  وحــســب 

المجتمعية  التنمية  إدارة  ضمن  الشباب 
للبلديات،  الموحد  التنظيمي  بالهكيل 
عمل  آلية  الداخلي  التنظيم  وتنظم 
وكذلك  المختصة،  التنظيمية  الوحدة 

الوحدة  رئاسة  يتولى  من  في  يشترط 
البلدية  في  بالشباب  الخاصة  التنظيمية 
تكليفه،  وقت  عامًا   40 عمره  يتجاوز  أال 
وتتولي وزارة الشباب المتابعة واإلشراف 
المختصه  التنظيمية  الوحدة  على  الفني 
وفق  االتفاقية  هــذه  تأتي  بالشباب. 
حكومة  وزراء  مجلس  رئيس  تعليمات 
الدبيبة؛  الحميد  عبد  الوطنية  الوحدة 
اختصاصاتها  من  البلديات  لتمكين 
المواطنين،  من  الخدمات  تقديم  وقرب 
يكون  ما  أقــرب  الحكومة  تصبح  بحيث 
المستدامة  التنمية  يعزز  بما  للمواطن، 
وكل  البلديات  كل  في  القطاعات  لكل 

ربوع ليبيا.

●  اجتماع وزارتي الحكم المحلي والشباب

●   اجتماع رأس اجدير املشترك بني ليبيا وتونس●  وزراء ومسؤولون ليبييون في رأس جدير 14 يونيو 2022
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بعد  به  سيحتفي  وطنه  »أن  جيدًا  يعي  الحقيقي  الفنان 
وما  عنه،  بعيدًا  تغربوا  الذين  أولئك  قلة،  ولكنهم  رحيلة!«، 

انفكوا يحتفون به مع كل خفقة من خفقات قلوبهم!
هذا الفنان، ويحق لي أن أسميه بسبب تعقيباته وتعليقاته 
محمد  التشكيلي  األديب  »الفيسبوكية«  صفحته  باتساع 
عندما  الرأي،  أحدًا سيخالفني  أن  يخالجني شك  وال  أبوميس، 
توصيفه  في  منها  أقول  البليغة،  أقواله  من  بعضًا  أستعرض 
البليغ لبالدنا: »أرض األسود التي لم يعد بها غزالن - ولذا- 

األسود ستنهش بعضها ال محاله«.
ويقول في مناسبة أخرى، أنقلها بتحريف بسيط: »البعض 
الوطن  حضرة  فى  حتى  غرائزه  مع  جيد  اتصال  على  الزال 
المنهك. باختصار، هم يبحثون عن كرامتهم من خالل التودد 
والتقرب من مصادر التحكم فى احتياجات الحياة مثل؛ المال، 
لم  مستقباًل.  والدقيق  الماء  وربما  الكهرباء،  البنزين،  الغاز، 
السروج،  تغيير  إلى  باقتدار  يسعون  فقط  هم  شيء،  يتغير 
بحاجة   - الفخيمة   - األصيلة  السروج  أن  يدركون  ال  ولكنهم 

إلى الخيل األصيلة«.
المركزية  سلبيات  انتقد 
المالمح  بعض  فى  بوضوح 
القسري  االختفاء  منها؛ 
تهجين  الطرابلسية،  للهوية 
وفكرية،  جينية  عيوب  ذو 
فقدان  القسري،  التجاور 
المكان  بمفهوم  اإلحساس 
بمفهوم  االخالل  والزمن، 
باسم  والرقص  الشهداء،  ميدان  فى  الخيام  ونصب  االنتماء، 

أهل الدار.
ويتواصل من غربته، بود دافق وساخر مع أصدقائه الفنان 
»رباية  ويشكر  الصديق  خالد  والفنان  جمال،  الشريف  جمال 

الذايح«... ويؤكد أنه سيكون لها من أخلص »الذايحين«.
طرأت  أساليب  منتقدًا  بذكاء  ويحرفها  كلمات،  ويطوع 
زوارة«!!!  يا  الخالء  )الذم(«...»جاك  يا حفرة  علينا: »طرابلس 
زوارة  يبارك  أحد:  على  بخافية  تعد  لم  حااًل  بذكاء  وينتقد، 
بخالصها  ساخرًا  ويهنئها،  العينين«،  »جميلة  الحبيبة  مدينتا 
بناء  نقد  وكلمة  وهناك  هنا  رمزًا  الموت.  قوارب  ربابنه  من 
ببالده  متيم  عاشق  بُعد  بعيد،  يراها، من  التي  بالدنا،  لحال 

التي حملها في قلبه وهاجر بها إلى حافة العالم الشرقية.
واألديب  التشكيلي  الفنان  الصديق،  أيها  أنت  مبدع 
والشباب،  الطفولة  بذاكرة  مثلك  فمن  بالده،  بتراب  المتيم 
سوق  لسواني  الحميمية  األجواء  من  بـ»مالمح  محماًل  راحاًل 
العصر  أجواء ما بين  العائلة«.  الهنشيرسانية  الجمعة - شط 
والمغرب، بالجوار حقل شاسع لشجر ونبتة الحناء، وبعض من 
تُزودها  التى  السواقى  عبر  تُسقى  والنخيل،  المشمش  شجر 
)الجابية( التى تُغدى من خالل )الميده( وهذه األخيرة تزودها 
السنين التزال صامدة  الزمني لمئات  بئر عربية تمتد عمرها 

رغم اكتساح الخرسانات األسمنتية«.
محمد أبوميس أصيل مدينة طرابلس »سوق الجمعة- شط 
الدراسة  الترحال من خالل  أخذه   ،»1970« مواليد  الهنشير« 

عبر محطات متنوعة منها »إنجلترا وأميركا وأخيرًا أستراليا«.
كلية   -  »1994« جميلة  فنون  بكالوريوس  على  حاصل 
جامعة   -  »2004« فنون  وماجستير  طرابلس.  الفنون، 
فنون  فلسفة  ودكتوراه  إنجلترا.  متروبوليتن-  مانشستر 
»2014« - جامعة مالببرون الملكية »RMIT«- أستراليا. وله 

العديد من المعارض المحلية والخارجية.. محليًا وخارجيًا.
أبوميس  محمد  جدًا-  الليبي-  واألديب  التشكيلي  الفنان 
أزمان  منذ  حدثت  قاري  تالقح  حالة  جراء  أستراليا  في  مقيم 
سحيقة، قبل أن تنفصل القارات عن بعض في االنفجار الكوني 
منه،  الصخري  وبالتحديد  الصحراء،  فن  في  تجلى  العظيم، 
تنقرض بسبب  لم  كائنات حقيقية  أسطورية،  كائنات خرافية 
الزمن وتقلباته، لكن حدث لها تغير في الهيئة والحجم فقط، 
منذ  برمتها  حياة  اليومية،  المعيشة  تحتاجها  أدوات  عربات، 
تكوُّن الوجود وإلى اآلن نراها منقوشة على الصخر، متحدية 
من  أراد  حقيقي  فنان  نقشها  من  تزول،  ال  التعرية،  عوامل 
عن  عبارة  غايتي،  الفن،  هو  هذا  خلوده،  عن  التعبير  خاللها 

محاولة جادة للخلود.. محاولة للهرب من العدم.
 

فرضت تكنولوجيا المعلومات 
تأثيرها الخاص على ذائقة المتلقي، 
وتشكل تبعًا لذلك سلوكه المعرفي 
بناء على محتواها والتقنية المتبعة 
لالتجاه إليها، بحسب الشريحة 
العمرية واهتماماتها.
ووفق هذا التتابع السريع 
للعصرنة وتجلياتها، مثلت شبكات 
التواصل جناحًا آخر من بوابات 
التواصل التي بدأت كنافذة للتعارف 
لتصبح لدى متلقفي المعلومة 
مساحة حرة للتعبير عن األفكار 
والكتابة في بُعدها الثقافي العام، 
وطالعنا العديد من الصفحات 
الشخصية والعامة معبرة عن 
وجهات نظر أصحابها لكنها تشترك 
في سياق البحث عن المعلومة 
ونشرها لإلفادة، حتى أنها أضحت 
منافسًا قويًا للمواقع اإللكترونية 
إذا ما أضيفت إليها ميزة التعليق 
والمشاركة وسهولة االتصال 
باألدمن ومناقشته حول ما ينشر 
من موضوعات.
ومثلت »السقيفة الليبية« عبر 
سنواتها الخمسة نموذجا فيسبوكيا 
مهما، تمكن من جذب عدد كبير 
من القراء، لكونه ينهض على قاعدة 
استثمار جل مسارات الصحافة 
األدبية »الخبر، المتابعة، الحوار، 
الخ«، وتقديمها في شكل وجبات 
يومية دون كثير تعقيد، للتعرف 
أكثر على هذه الرحلة كان اللقاء مع 
مؤسسها ومشرفها العام اإلعالمي 
والصحفي حسن األمين.

واقع  من  سنوات  الخمس  مسيرة  تقيِّمون  كيف   •
التجربة؟

أبدأ  أن  ذهني  في  يكن  لم  السقيفة  بدأت  عندما 
حسابًا  أفتح  أن  أردت  أني  هو  األمر  في  ما  كل  »مشروعا«… 
السقيفة وحظيت برضا  قراءتي.. كبرت  به األصدقاء  أشارك 
بعامها  نحتفي  واليوم  والمتابعين.  األصدقاء  ودعم  وقبول 
فإن  هذا  ومع  وأدائها..  مسيرتها  عن  رضا  وكلي  الخامس، 

عملية التقييم ومن تم التطوير هي عملية مستمرة.
• للمنصة الفيسبوكة إيجابياتها وسلبياتها، الى أي 

مدى كان تأثير السلبيات على مستوى جودة األداء؟
المنصة الفيسبوكية تختلف فنيًا وتقنيًا وإداريًا عن المواقع 
سيطرة  خارج  فضاء  هو  الفيسبوكي  الفضاء  اإللكترونية.. 
المدون والناشر وهذا في أحيان كثيرة مربك وقد يقود حتى 
إلى إغالق الصفحة.. كما أن النشر على الفيس له محدوديته 
من حيث اإلخراج الفني، وهذا أيضًا ال يعطيك في أحيان كثيرة 

فرصة التحكم والتنويع في إخراج المادة بالشكل الذي تريد.
إلى  تحويلها  في  تأمل  القراء  بعض  نظر  وجهات   •

ورقية.. هل لديكم تصور بالخصوص؟
نعم هذا ليس فقط واردًا.. بل باشرنا في اإلعداد له. وهذا 
أمر في غاية األهمية.. فصفحة الفيس قد تختفي في أي وقت 
وألسباب عدة.. ويضيع معها األرشيف وكل ما قمت به على 

مدى سنوات.
طبيعة  عن  نسبي  حكم  بالتجربة  لديكم  تكون   •
الموضوعات التي تستهوي مزاج القارئ، وهل يساعد ذلك 

على رسم مستقبلي لسياسة التحرير؟
مزاج القارئ - في كل مكان وزمان - يتأثر بعوامل كثيرة.. 
والذائقة متنوعة.. وبالتالي يصعب الوصول إلى أحكام مطلقة 
هنا.. كما أن لكل نوع إبداعي عشاقه ومتابعيه.. والسقيفة 
يتابعها قراء متنوعون. في العموم التفضيل ليس بالضروة 

للنوع اإلبداعي ولكن للمحتوى في حد ذاته أيًا كان نوعه.
• كيف تقيِّمون لغة األرقام من حيث الكم والتفاعل؟

الحقيقية..  المتابعة  حجم  بالضرورة  تعكس  ال  األرقام 
هناك أعداد كبيرة ليست في قائمة أصدقائك أو من متابعيك 
منشوراتك..  على  ويطلعون  حائطك  على  يدخلون  ولكنهم 
وبالتالي يصعب تحديد الحجم الحقيقي للمتابعة. من جهة 
على  تستحوذ  وال  األرقام  تهمني  ال  الحقيقة  في  أنا  أخرى، 
إيصال  هو  هدفي  والتعليقات..  »الاليكات«  عدد  تفكيري 
مرٍض.  فهذا  البعض  منها  واستفاد  وإذا وصلت  المعلومة.. 
ومع هذا أقول أن السقيفة تحظى بمتابعة عالية جدًا ومتميزة.
• تصلكم الكثير من المواد وهو يشكل ضغطًا على 

العمل الفردي، وقد يؤثر على جودة األداء؟
 – السقيفة  على  أعمل  أنا  قلت سابقًا،  وكما  هذا صحيح.. 

منذ أن انطلقت - بمفردي.. ولم أقحم فيها حتى فريق »ليبيا 
المستقبل«.. وهذا بالتأكيد وخصوصًا بعد أن أصبحت السقيفة 
تحظى بمتابعة عالية، ليس وضعًا صحيحًا.. فهي فعاًل تحتاج 
إلى فريق.. غير أني ما زلت مصرًا على أن أستمر بمفردي ألن 
السقيفة هي »أنا« وأريدها أن تبقى لي وتحمل بصماتي. مهم 
أن أقول هنا بأني ممتن جدًا للكثيرين الذين يتواصلون معي 
إما لتنبيهي لمنشور معين أو إرسال مشاركة أو لفت انتباهي 

لخطأ.. وهذا يحدث باستمرار.. فشكرا لهم جميعًا.
• هل فكرتم يومًا ما في التوقف، ولماذا؟

عديد المرات.. أذكر أني وفي لحظات إحباط، تواصلت مع 
أفكر  النويصري وقلت له »معاش عندي جهد..  رامز  الشاعر 
في قفل السقيفة أو تسلميها آلخرين«، التفكير في التوقف 
إلى  فأنا  كبير..  ضغط  تحت  أكون  عندما  ينتابني  ما  عادة 
جانب السقيفة أشرف على موقع ليبيا المستقبل، وهو عمل 
عبر  الحقوقي  نشاطي  في  مستمر  أيضًا  أني  كما  يومي.. 
»ائتالف المنصة لحقوق اإلنسان«. في النهاية ما كنا لنستمر 
لوال دعم وتشجيع األصدقاء والمتابعين.. وسوف نبذل ما في 
السقيفة وتنمو وتتطور وتقدم كل ما هو  تبقى  وسعنا ألن 

مهم ومفيد وممتع.
أفراد  أو  مؤسسات  من  عروض  لكم  وجهت  هل   •
نظرتم  وكيف  المشروع..  هذا  تبني  أو  والتطوير،  للدعم 

لتلك االقتراحات؟
نعم حصل هذا من أشخاص ومن مؤسسات.. وهذا يثلج 
الصدر بالتأكيد.. غير أن استقاللية السقيفة أمر مهم بالنسبة 
من  يحد  أن  شأنه  من  مشروط  دعم  بأي  نقبل  ولن  لنا.. 

استقالليتنا.
• ال تزال متالزمة التوقف لصيقة بأي مشروع ثقافي 
»مجلة، جريدة.. إلخ«، هل لديكم تصور للتغلب على هذه 

العقدة؟
الفيسبوكة..  المنصة  عن  نتحدث  عندما  خصوصًا  نعم.. 
أحيانا  إغالقها  يجري  قد  الفيس  منصات  سابقًا  ذكرت  فكما 
وألسباب  وارد  دائمًا  التوقف  أيضًا  »كيدية«.  بمراسلة  حتى 
عن  خارجة  أحيانًا  تكون  قد  األسباب  هذه  وبعض  عدة.. 
من  ولكن  شيئًا.  حيالها  تفعل  أن  تستطيع  وال  سيطرتك 

المهم أن نثق بأنفسنا ونثابر ونجتهد من أجل االستمرار.
• وجود نسبة كبيرة من التفاعل يبعد النظرة السلبية 
في  الرغبة  بعدم  يتعلق  ال  األمر  القارئ،  وجود  عدم  في 

القراءة؟
أعتقد أن القارئ موجود.. ولكن ليس بالضرورة أن يقوم 
كثيرين  أعرف  وأنا  تعليقًا،  أو  إعجابًا  بالتفاعل  القارئ  هذا 
يتابعون منشوراتنا بانتظام ولكنهم ال يتفاعلون مع المنشور. 
ونحن نعلم أن في األصل كانت »اقرأ« وليس »علق«، وهذا 

كما أشرت سابقًا.

السقيفة في عامها الخامس..

حسن األمني: هدفي إيصال املعلومة وال يستحوذ على تفكيري عدد »الاليكات«
حوار - عبدالسالم الفقهي

بنغازي - مريم العجيلي

»اليت يير« ممنوع أوالد ريم

اإلمارات منعت عرض فيلم »اليت يير« من إنتاج »بيكسار« األميركية، 
في دور السينما المحلية، لكونه يتضمن مشهد قبلة مثلية بين 

امرأتين. وأعلن مكتب تنظيم اإلعالم في اإلمارات في تغريدة على تويتر 
»عدم منح فيلم الرسوم المتحركة« المقرر طرحه في دور السينما ابتداء 

من 16 يونيو، »تصريح العرض في جميع دور السينما في اإلمارات، 
وذلك لمخالفته معايير المحتوى اإلعالمي المعمول بها في الدولة«.

الفنانة المصرية ريم مصطفى 
تحدثت عن حياتها الشخصية 

ألول مرة خالل لقائها في برنامج 
»كلمة أخيرة« الذي تقدمه لميس 
الحديدي على قناة »ON«، وقالت 

إنها تزوجت في سن 19 عامًا 
واستمر زواجها 10 سنوات 

وانفصلت عن زوجها 
ولديها منه ولداين 

عمر وعلي، 
ويعرض لريم 
حاليًا مسلسل 
»الثمانية« مع 

آسر ياسين وخالد 
الصاوي.

فن x فن

»جوراسيك وورلد« يتصدر

Top
10

التفكير في التوقف
عادة ما ينتابني عندما 
أكون تحت ضغط كبير

 143 أكثر من   »Jurassic World: Dominion« فيلم حقق 
التذاكر خالل ظهوره األول، ليصل  مليون دوالر من مبيعات 
نهاية  عطلة  خالل  األميركية  التذاكر  شباك  صدارة  إلى  إلى 
حوالي  الفيلم  حقق  الدولي،  الصعيد  على  بينما  األسبوع، 
هذا  من  سابق  وقت  في  افتتاحه  منذ  دوالر  مليون   245.8
 390 قلياًل عن  يقل  ما  إلى  العالمي  رصيده  رفع  مما  الشهر، 

مليون دوالر.
فيلم  لمشاهدة  السينما  رواد  من  مليون   10.8 حوالي  حضر 
»Dominion« محليًا، وهو ما يمثل حوالي 66 % من إجمالي 
لبيانات  وفقًا  األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  السينما  جمهور 
 Top Gun:« فيلم  مّثل  فيما   .»EntTelligence« موقع  من 
مبيعات  من  أخرى  دوالر  مليون   50 جنى  الذي   ،»Maverick
الواليات  في  الثالثة  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  التذاكر 
26 % من جمهور السينما المحلي، وفقًا لما  المتحدة وكندا، 

.»CNBC« ذكرته
الرغم من  الجماهير على  Maverick في جذب  واستمر فيلم 
أنه شهد انخفاضًا بنسبة 44 % فقط في مبيعات التذاكر بين 

عطلة نهاية األسبوع الثانية والثالثة.
التي  التوالي  على  الثانية  األسبوع  نهاية  عطلة  هي  وهذه 
توم  األميركي  الممثل  يقدمها  التي  السلسلة  فيها  حافظت 

كروز بقوة في شباك التذاكر.
وبين أسبوع االفتتاح واألسبوع الثاني، شهد الفيلم انخفاضًا 
تشهد  ما  عادة،  التذاكر.  مبيعات  في  فقط   %  32 بنسبة 
50 % و70 % بين عطلة نهاية  يتراوح بين  انخفاضًا  األفالم 

األسبوع األولى والثانية.
بول  كومسكور،  في  اإلعالم  وسائل  محللي  كبير  وقال 
ديغارابديان، إن فيلم »توب غان: مافريك ال يزال يطير عاليًا 
المنافسة الشديدة من »جوراسيك وورلد:  حتى في مواجهة 
األحالم  سيناريو  هو  هذا  السينما،  لدور  بالنسبة  دومينيون. 
واحد إلثارة  رائعين على شاشاتهم في وقت  فيلمين  بوجود 

الجمهور«.
 

إيران وليس ليبيا

مسلسل عاملي عن »لوكيربي« يطرح رؤية مختلفة
في  ابنته  قتلت  الذي  سواير،  جيم  الدكتور  رحلة  كانت 
لسلسلة  إلهام  مصدر  الحقيقة،  عن  بحثا  لوكيربي،  تفجير 
 ( الدكتور جيم سواير  أجزاء. وكرس  تلفزيونية من خمسة 
86 عامًا(، حياته للبحث عن إجابات منذ أن فقد ابنته فلورا 
في كارثة جوية العام 1988، حيث كانت عشية عيد ميالدها 
الرابع والعشرين عندما انفجرت قنبلة في 21 ديسمبر، بعد 
أقل من 40 دقيقة من رحلة لندن إلى نيويورك، مما أسفر 
عن مقتل 259 شخصًا كانوا على متن رحلة »بان آم« الرحلة 
103 و11 شخصًا على األرض في لوكيربي، اسكتلندا، وفق 

جريدة »Bromsgrove Advertiser« البريطانية .
كتاب  في  إجابات  عن  الدؤوب  بحثه  قصة  وسرد سواير 
حيث  العدالة«،  عن  األب  بحث  لوكيربي:  »تفجير  بعنوان 
الذي  الكتاب،  على  العمل  في  عقدين  من  أكثر  أمضى 
إلى  لتحويلها  القصة  واختيرت  مايو2021.  في  نُشر 
الكاتبين  طريق  عن  أجزاء،  خمسة  من  تلفزيوني  مسلسل 
لجائزة  المرشحين  شيريدان  وكيرستن  شيريدان  جيم 

الـ»أوسكار«.
»يونيفرسال  بيكتشرز«  »كرنفال  إنتاج  من  والعمل 
المتوقع  ومن  ستوديزو«،  »سكاي  برودكشن«  كونتينت 

عرض العمل على شبكة »سكاي« العام المقبل.
المقرر  من  الذي  المقترح،  المصغر  المسلسل  وعن 
زادت  »إذا  سواير:  الدكتور  أوضح  الصيف،  هذا  تصويره 
للغاية«،  فخورًا  سأكون  الحقيقة،  وكشف  الناس  معرفة 
إيمانه  دمر  إجابات  عن  بحثه  إن  المتقاعد  الطبيب  وقال 
بالحكومة، وقال إن السلطات البريطانية حذرت من احتمال 
وقوع حادثة تتعلق بطائرة »وصواًل إلى تفاصيل نوع القنبلة 
إجراء  أي  اتخاذ  يتم  »لم  أضاف:  لكنه  ستستخدم«  التي 

حقيقي لمحاولة حماية الطائرة«.
تابع سواير: »مرت 34 عامًا منذ وقوع الكارثة واكتشفنا 
يجر  لم  تمامًا.  منعها  يمكن  كان  التي  الصعبة،  بالطريقة 
أي تحقيق قط، باستثناء تحقيق أجرته الشرطة االسكتلندية 

التي ارتكبت نفسها أخطاء جسيمة«.

المواطنين  عديد  ألن  سعيدًا  »سأكون  الكاتب:  وقال 
عن  شيًئا  يعرفوا  أن  يجب  وأميركا  البلد  هذا  في  العاديين 
طرح  في  والبدء  الفظائع،  هذه  تنفيذ  كيفية  حول  الخلفية 
أسئلة حول سبب عدم منعها عندما كانت كل هذه المعرفة 
متاحة... انتهى بي األمر من كل هذا بانعدام ثقة عميق في 
الحكومة وأجهزة المخابرات في المملكة المتحدة وأميركا«.
معمر  الراحل  العقيد  مع  اجتماعات  إلى  حملته  وأدت 
إدانة  المتعاقبين قبل  البريطانيين  الوزراء  القذافي ورؤساء 
عامًا من   13 بعد  المقرحي،  الباسط  عبد  الليبي  المواطن 
وقوع الحادث قبل إطالقه ألسباب إنسانية في العام 2009 
لكن   ،2012 العام  في  السرطان  مرض  من  وفاته  قبل 
ذلك،  عن  وبداًل  بريء  أنه  دائمًا  يعتقد  سكوير  الدكتور 
وليس   - بإيران  مرتبط  القصف  بأن  االعتقاد  إلى  توصل 
إيرانية  ركاب  طائرة  إسقاط  على  ردًا  نُفذ  وأنه  بليبيا.. 
أسقطتها البحرية األميركية بطريق الخطأ في يوليو1988 

وتسترت عليها السلطات.

ليبيا تشارك
 في مهرجان الشعر 

العربي بإسطنبول

يشارك أربعة شعراء ليبيين في النسخة الرابعة 
لمهرجان الشعر العربي بإسطنبول، الذي تنظمه 

الجمعية الدولية للشعراء العرب، بجامعة مرمرة – 
إسطنبول.

والشعراء الليبيون األربعة المشاركون في 
المهرجان هم: محمد المزوغي، وحمزة الحاسي، 

واهليل البيجو، ومحمود العوامي، ضمن 100 شاعر 
من 20 دولة عربية وغير عربية، خالل الفترة بين 

17 إلى 23 يونيو 2022.
وقال الشاعر حمزة الحاسي في تصريح إلى 

»بوابة الوسط«: »دعتني لجنة المهرجان للمشاركة 
فيه مع ثالثة من الشعراء الليبيين، وهو ما اعتبره 

شرفا كبيرا لي«.
وصدر للشاعر حمزة الحاسي ديوان »صالة 

أخيرة«، وعُرض في معرض القاهرة الدولي العام 
الماضي.

ويشارك في المهرجان إلى جانب ليبيا عدد 
من الدول من بينها السعودية وعمان والسودان 

ومصر ونيجيريا والمغرب وسورية وفلسطين ولبنان 
وتونس واإلمارات واألردن والكويت والسنغال 

والجزائر وقطر والبحرين والعراق، واليمن.
يذكر أن النسخة الثالثة من المهرجان التي 

أقيمت في 2021، حملت اسم الشاعر الليبي الراحل 
عبد المولى البغدادي وفاًء وتكريما له ولمسيرته 

اإلبداعية.

المغني البريطاني إلتون 
جون )75 عامًا( بدا في 
وضع صحي جيد، خالل 

حفلة أحياها في باريس، 
السبت، ضمن جولة وداعية 

يختتم بها مسيرة فنية 
مستمرة منذ نصف قرن.

وترافقت أغنيته الشهيرة 
»روكيت مان« التي غناها 
النجم مطياًل عزفها على 

البيانو بعد نحو نصف ساعة 
من بداية الحفلة، مع أول 

زخة من األلعاب النارية، 
فيما ظهرت على الشاشات 

العمالقة الثالث مجرة مليئة 
بالنجوم.

صحة إلتون جون

النجمة اللبنانية باسكال مشعالني طرحت 
أحدث أغانيها على »يوتيوب« وتحمل اسم 
»ع بيروت« وهي من كلمات وائل االقشر، 

وألحان ملحم أبوشديد، وجرى تصويرها 
بعدد من المناطق فى بيروت ومن إخراج 

زياد خوري، كما أعربت باسكال عن سعادتها 
بردود األفعال التي تلقتها على أغنية 
»استنى« التي طرحتها أخيرًا باللهجة 

المصرية وهي من كلمات محمد رفاعي 
وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبوشديد.

النجم جاستن بيبر ألغى حفلتين موسيقيتين، كان مقررًا 
أن يحييهما في مدينة تورونتو الكندية، فيما كشف 

السبب في منشور عبر حسابه الرسمي في »إنستغرام«. 
وقال المغني الكندي، الجمعة، إنه يعاني مرضًا نادرًا 

أدى إلى شلل في أحد جانبي وجهه، ما أجبره على إلغاء 
الحفالت المتبقية ضمن جولته.

بسكال »ع بيروت«

صدمة جاسنت بيبر

صاحبة مقال »كيف 
تقتلين زوجك« بدأت 
تنفيذ حكم بالسجن 

مدى الحياة إثر 
إدانتها بقتل زوجها. 

وسيتعين على الروائية 
األميركية، نانسي 
كرامبتون بروفي، 

االنتظار ما ال يقل عن 
25 عامًا قبل أن تتمكن 

من التقدم بطلب 
لإلفراج المشروط، على 
ما أوضح لها قاض في 

محكمة بوالية أوريغون 
في شمال غرب الواليات 

المتحدة.

سجن روائية قتلت زوجها
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في
بدورة املرمى لعبة،   15 في  للمشاركة  ليبيا  تستعد 

في  ستنطلق  التي  المتوسط،  البحر  ألعاب 
الجاري،  يونيو  شهر  من  والعشرين  الخامس 
المقرر  واأللعاب  الجزائرية.  وهران  بمدينة 
المتوسط  البحر  ألعاب  دورة  في  مشاركتها 
والمالكمة  الحديدية  »الكرة  كالتالي:  هي 
الطاولة  وتنس  والتنس  والسباحة  والكاراتيه 
والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو 
والمبارزة  األثقال  ورفع  القوى  وألعاب  والرماية 
 74 من  يتكون  وفد  خالل  من  والتايكوندو«، 
األولمبية،  اللجنة  رئيس  ويحرص  شخصًا. 

الدكتور جمال الزروق، على متابعة آخر ترتيبات 
 25 لها  المقرر  البطولة  في  الليبية  المشاركة 
من الشهر الجاري. واستعرض الزروق مع إداريي 
الوفد ولجنة التحضير الترتيبات النهائية بشأن 
الجزائر  إلى  سيتحول  الذي  الليبي  الوفد  سفر 
على دفعات. وتابع رئيس اللجنة األولمبية كافة 
المتعلقة  والفنية  والمالية  اإلدارية  اإلجراءات 
بهذه المشاركة، باإلضافة إلى آخر استعدادات 
التدريبية  المعسكرات  في  الوطنية  المنتخبات 

الخارجية والداخلية.
في  المنافسات  تنطلق  أن  المقرر  ومن 
الجاري،  يونيو  شهر  من  والعشرين  الخامس 
البحر  أللعاب  الـ19  الدورة  فعاليات  ضمن 

المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

15 لعبة ليبية في دورة ألعاب البحر املتوسط بالجزائر

كشف رئيس لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم، عادل 
األوجلي، أن إقامة »سداسي التتويج« سيكون خارج ليبيا، حيث 

ندرس إقامة دوري التتويج في المغرب أو مصر أو الجزائر أو 
تونس. وأضاف أن فرصة إقامته في الجزائر أو تونس أكبر، وهما 
األقرب الستضافة منافسات »سداسي التتويج«، كما أشار إلى أن 

يوم السبت المقبل سيتم تحديد الدولة المضيفة رسميًا.

طالب األمين العام األسبق التحاد الكرة الليبي، عبدالواحد أبوزقية، اإلعالم ◆◆
الرياضي والرياضيين القدامى بلعب دور أكبر في تصحيح المفاهيم الرياضية 

وممارسة النقد البناء إلصالح الرياضة. وقال أبوزقية في تصريح خاص إلى 
»الوسط«: »كرة القدم والرياضة عامة تعاني غياب الكفاءات، وإن المحاصصة 

والكولسة أضرت بالمجال«. وأكد أبوزقية أنه استفاد من كفاءات كبيرة قدمت 
الكثير للرياضة من األجيال السابقة، وكانت تحمل الجانب التربوي.

● اجتماع في األولمبية الليبية بشأن دورة ألعاب البحر المتوسط
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عرس الكرة البرتقالية

الحدث

زين العابدين بركان

انتهت المرحلة األولى وهي مرحلة الذهاب 
التتويج  لمرحلة  السباعي  الدور  منافسات  من 
لهذا  السلة  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  بلقب 
مجمع  منافساتها  استضاف  والتي  الموسم، 
الرياضية  بالمدينة  الضراط  سليمان  المرحوم 
أجواء  شهدت  المثيرة  المنافسات  ببنغازي. 
الرياضي  الجمهور  مشهدها  تصدر  رائعة 
لفنون  والمتذوق  المتعطش  والحاشد  الكبير 
جميلة  لوحة  رسم  الذي  البرتقالية  الكرة 
الحدث  على  استثنائية  احتفالية  أجواء  وأضفى 

الكبير الذي افتقدته مدينة بنغازي طوياًل.
وزاد الحضور الجماهيري من حجم المنافسة 
الطامحة  المتأهلة  الفرق  وإثارثها بين  وقوتها 
تميزت  البطولة  وأن  خاصة  باللقب  للتتويج 
من  عالية  درجة  على  محترفين  بتواجد 
لها  وصنعوا  لفرقهم  اإلضافة  قدموا  الجاهزية 
والخبرات  المدارس  تواجد  جانب  إلى  الفارق 
بخبراتها  استعانت  التي  المختلفة  التدريبية 

وتجاربها الفرق المتنافسة.
األولى  المرحلة  منافسات  انتهاء  وبعد 
على  بامتياز  األولى  صفحتها  وطوت  بنجاح 
والحضور  والتنظيمية  الفنية  الواجهات  كافة 
ستنطلق  المنافسة  وقوة  الكبير،  الجماهيري 
واألمل  بطرابلس  الثانية  الحسم  مرحلة 
األداء  نسق  وارتفاع  تواصل  في  الجميع  يحدو 
األندية  فرق  بين  المنافسة  حدة  وارتفاع 
طعم  جميعها  تذوقت  أن  سبق  التي  العريقة، 
األلقاب وصعدت منصات التتويج في مناسبات 
عديدة غير أن البعض منها ابتعد عن الواجهة 
ومواسم  سنوات  البطوالت  على  والمنافسة 
المنافسة  دائرة  في  بقي  وبعضها  طويلة، 
على  للحفاظ  ويتطلع  األخيرة  السنوات  طوال 

الزاهية. فترته 
السلة  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  وتعد 
انطلقت  التي  العريقة  المحلية  البطوالت  من 
تاريخها  مر  وعلى  الستينيات  منتصف  منذ 
محلية  فرق  ثمانية  تعاقبت  والطويل  الحافل 
ألقابها وهي  ببطوالتها، وحملت  التتويج  على 
والهالل  والمدينة  طرابلس  واألهلي  االتحاد 
والوحدة  والمروج  والنصر  ببنغازي  واألهلي 
سيجدد  فمن  المنافسة  عن  الغائبين  أبرز 
اللقب  ويستعيد  واأللقاب  بالبطوالت  عالقته 
ويتربع على عرش الكرة البرتقالية في نسخته 
الحصاد  وينهي موسم  الموسم،  الجديدة هذا 

وقطف الثمار بلقب بنكهة مختلفة.

»البطائح«  نادي  إدارة  مجلس  تعاقد 
النيجيرى  المحترف  مع  اإلماراتي، 
عامًا«،  الـ»26  صاحب  أجاي  جونيور 
القدم  لكرة  األول  الفريق  نجم 
و»األهلي«  الحالي،  »النصر«  بنادي 

المصري السابق.
وكان النجم النيجيري المحترف عزز صفوف فريق 
صفقة  في  الماضي  فبراير  شهر  خالل  »النصر« 
انتقال حر، حيث ُاعتبرت الصفقة من أقوى صفقات 
في  النيجيري  المحترف  ونجح  الشتوية.  االنتدابات 
عديد  له  وأحرز  »النصر«  لفريق  اإلضافة  تقديم 
فريق  شباك  في  هدفه  أبرزها  الحاسمة  األهداف 
»األهلي بنغازي« في المباراة التي حسمها »النصر« 

لصالحه بهدفين لصفر.
وأسهم أجاي في قيادة »النصر« لوصافة المجموعة 
ومرحلة  السداسي  للدور  برفقته  والتأهل  األولى، 
للموسم  الممتاز  الليبي  الدوري  بلقب  التتويج 

الرياضي الجاري )2021 -2022(.
يذكر أن فريق »البطائح« المحطة االحترافية الثالثة 
التأهل  في  اإلماراتي  الفريق  ونجح  أجاي.  للنيجيري 
للعب في دوري المحترفين اإلماراتي الموسم المقبل. 
في  جاء  بعدما  المحترفين  لدوري  »البطائح«  وصعد 
الموسم  في  األولى  الدرجة  بدوري  الثانية  المرتبة 
رضاه  أبدى  أجاي،  جونيور  النيجيري  وكان  الماضي. 
عن التجربة التي خاضها مع فريقه في الدوري الليبي 
مستواه  استعادة  يتمنى  أنه  مؤكدًا  الممتاز، 

الفني المعروف عنه خالل الفترة المقبلة.

ودعت أسرة كرة القدم الليبية، مساء اإلثنين، 
حارس مرمى فريقي الشرطة والظهرة 
السابق، الحارس الدولي العمالق سعد 

اهلل الصويعي، بعد رحلة معاناة وصراع مع 
المرض. ويعد سعد اهلل الصويعي أحد أبرز 
حراس المرمى الذين برزوا مع فريق اتحاد 

الشرطة، الذي دافع عن شباكه سنوات 
ومواسم طويلة وارتبط اسمه بالفريق طوال 

مواسم السبعينيات.
وكانت مسيرته مع الشرطة من الفترات 

الزاهية في مسيرة الفريق العتيد، وهي الفترة 
التي كانت تزخر بكبار حراس المرمى ببالدنا 

ومع هذا كان الصويعي حارسًا بارعًا يخشاه 
كبار المهاجمين والهدافين فأثبت قدرته 

وجاهزيته في العديد من المواعيد الكروية 
الكبيرة، رغم الظلم اإلعالمي الذي طاله

حيث عاصر ولعب فقيد الكرة الليبية الراحل 
مع أبرز نجوم الفريق في تلك الفترة أبرزهم 

محمد المريمي ومحمد أحميدة وحسين 
الشريف وسالم الحجاجي وفتحى البارودي 

وحسين منصور وبدر العقوري.
كما حظى بشرف الدفاع عن شباك 

المنتخب الوطني حين تم اختياره ألول مرة 
بدورة كأس القنيطرة الدولية التي أقيمت 

بسورية العام 1974، من قبل المدرب الوطني 
الراحل محمد الخمسي، إلى جانب الحارسين 

العمالقين محمد العقوري ورمضان المصري، 
وهي البطولة التي سجل فيها المنتخب 

الوطني أكبر انتصار على حساب منتخب اليمن 
بـ9 أهداف مقابل هدف واحد.

الرياضة تودع حامي عرين 
الشرطة والمنتخب الوطني 
السابق سعد الله الصويعي
الوسط - زين العابدين بركان

● ؟؟؟؟؟؟

منافسات  عن  اإلثنين،  مساء  الستار،  ُأسدل 
من  التتويج،  سباعي  من  ــى  األول المرحلة 
للموسم  السلة،  لكرة  ليبيا  بطولة  نهائيات 
»سليمان  بمجمع   ،2022  -  2021 الرياضي 
بمشاركة سبعة  بنغازي  مدينة  في  الضراط«، 
ببطولة  التتويج  على  بقوة  تتنافس  فــرق 

الدوري.
من  األخــيــر  الــيــوم  مــبــاريــات  واختتمت 
لكرة  التتويج  سباعي  من  األولــى  المرحلة 
»المدينة«  على  »النصر«  سلة  بفوز  السلة، 
68 - 61 نقطة، في  7 نقاط، وبنتيجة  بفارق 
متكون  تحكيمي  ثالثي  توسطه  الذي  اللقاء 
وجالل  أول،  حكمًا  غالب  أحمد  المصري  من 
أيمن  إلى  باإلضافة  ثانيًا،  حكمًا  الورفلي 

ثالثًا. حكمًا  الشوشان 

ترتيب الفرق بعد انتهاء المرحلة األولى
األولــى  المرحلة  مباريات  انتهاء  وبعد 
»األهلي  فريق  يحتل  التتويج،  سباعي  من 
الكاملة  بالعالمة  الترتيب  صدارة  طرابلس« 
يليه  مبارياته،  بجميع  الفوز  بعد  نقطة،  بـ12 
نقاط،  بـ10  الثاني،  بالمركز  »النصر«  فريق 
في  وخسر  مباريات   4 في  الفوز  حقق  بعدما 
بـ10  ثالثًا  بنغازي«  »األهلي  ثم  مباراتين، 

4 انتصارات وخساراتين. نقاط، من 
بعد  نقاط،  بـــ9  رابــعــًا،  »االتــحــاد«  وجــاء 
مثلها،  في  والخسارة  مباريات   3 في  الفوز 
بعدما  نقاط،  بـ8  خامسًا  »المروج«  ويليه 
 4 في  وخسر  فقط،  مباراتين  في  الفوز  حقق 
نقاط،  بـ7  سادسًا  »المدينة«  وجاء  مباريات، 
في  وخسر  واحد  مباراة  في  الفوز  حقق  حيث 
بالمركز  الترتيب  آخر  في  وجاء  مواجهات،   6
بعدما  نقاط،  بـ7  »الهالل«  فريق  السابع 

5 خسائر. حقق فوزًا وحيدًا مقابل 
اإليــاب  مرحلة  تنطلق  أن  المقرر  ومــن 
الكبرى  الرياضية  األلعاب  بقاعة  الحاسمة 
من   20 يــوم  من  بداية  طرابلس  بمدينة 

الجاري. يونيو  شهر 
تكريم جماهير ناديي »النصر« 

و»األهلي بنغازي«
على  السلة،  لكرة  الليبي  االتحاد  وحرص 
و»األهلي  »النصر«  ناديي  جماهير  تكريم 
قدموه  الذي  الرائع  التشجيع  بعد  بنغازي«، 

التتويج.  سباعي  من  الــذهــاب  مرحلة  في 
على  بقوة  تتنافس  فــرق  سبعة  بمشاركة 

الدوري. ببطولة  التتويج 
السلة،  كرة  الرسمي التحاد  الحساب  ووجه 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر 
بنغازي،  أندية  لجماهير  الشكر  »فيسبوك«، 
على  و»النصر«  بنغازي«  »األهــلــي  خاصة 
تجمع  فــي  الــالفــت  وحضورهم  تشجيعهم 
لمباريات  الجماهير  عــودة  بدء  مع  بنغازي 

السلة بعد غياب لنحو خمس سنوات.

»ما  لــالتــحــاد:  الرسمي  الحساب  وقــال 
من  بنغازي  في  الرياضية  الجماهير  قدمته 
وحس  عالية  رياضية  وروح  رائعة  لوحات 
في  المقاييس  وبكل  ساهم  كبير  وطني 
الــدوري،  نهائيات  من  األول  التجمع  إنجاح 
عن  عاجزًا  يقف  اللعبة  اتحاد  جعل  ما  وهو 
الراقية  الحشود  لتلك  والعرفان  الشكر  تقديم 
وعطرت  الضراط  سليمان  مجمع  زينت  التي 
بكل  تتغنى  التي  الجميلة  باألهازيج  أجواءه 
الوفاء  عن  تنم  بادرة  وفي  المشاركة..  الفرق 

يقوم  السلة  لكرة  الليبي  االتحاد  واإلخالص 
واألهلي  النصر  نــاديــي  جماهير  بتكريم 

بنغازي«.
حوار الخبرات التدريبية في سباعي 

السلة الليبية
وشــهــدت مــبــاريــات ومــنــافــســات الــدور 
بطل  لتحديد  األولــى،  مرحلته  في  السباعي 
ُأقيمت  الــذي  السلة،  لكرة  الليبي  ــدوري  ال
المرحوم  بمجمع  الماضية،  األيام  مبارياته 

ببنغازي  الرياضية  بالمدينة  الضراط  سليمان 
المدارس  عديد  بين  ومثيرًا  قويًا  تنافسًا 
لتقديم  تطمح  التي  التدريبية،  والخبرات 
هذا  بطولة  لقب  وحصد  لفرقها  اإلضــافــة 

الموسم.
بخبرة  طرابلس«  »األهلي  فريق  واستعان 
غسان  الشهير  اللبناني  الــمــدرب  وتجربة 
ــحــاد«  »االت فــريــق  يــقــود  بينما  سركيس، 
فيما  نيبوجاكريستش،  الصربي  الــمــدرب 
سلة  تــدريــب  على  اإلشـــراف  مهمة  يتولى 
المرابط،  سفيان  التونسي  المدرب  »النصر« 
التونسي  مواطنه  »المروج«  سلة  يقود  بينما 
سلة  تــدريــب  يتولى  فيما  المــيــن،  محمد 

التركي. أحمد  التونسي  المدرب  »المدينة« 
الحاسي  خالد  الوطني  المدرب  ويتواجد 
الوطني  المدرب  وهو  لـا»لهالل«،  كمدرب 
لكرة  ليبيا  نهائيات  منافسات  في  الوحيد 
 ،2022  -  2021 الرياضي  للموسم  السلة، 

الضراط«. »سليمان  بمجمع 
»األهلي  فريق  سلة  قيادة  يتولى  وكــان 
محمد،  بن  يحى  الجزائري  المدرب  بنغازي« 
الفريق،  تدريب  من  باستقالته  تقدم  ولكنه 
بنغازي«،  »األهلي  قال  حيث  األحــد،  مساء 
استقالة  »قبول  »فيسبوك«:  على  حسابه  عبر 
اإلدارة،  مجلس  اجتماع  بعد  جاء  محمد  بن 
الفريق  والعــبــي  السلة  كــرة  لعبة  ــإدارة  بـ
مضيفًا:  واإلداري«.  الفني  والطاقم  األول 
لقيادة  بوغويلة،  مروان  المدرب  تكليف  »تم 

الفريق في مباراة الفريق أمام الهالل«.

»األهلي طرابلس« يحسم املرحلة األولى لسباعي التتويج بكرة السلة

● منافسات كرة السلة الليبية في سباعي التتويج

● سلة األهلي طرابلس

● الهالل واألهلي طرابلس في سباعي السلة

»الزعيم« يحتل صدارة الترتيب بالعالمة الكاملة بـ12 نقطة.. ويليه »النصر« ثانيا.. و»الهالل« في المركز األخير

اتحاد كرة السلة يكرم جماهير ناديي 
»النصر« و»األهلي بنغازي« بعد 

التشجيع الذي قدموه خالل المنافسات

مرحلة اإلياب الحاسمة تنطلق بقاعة 
األلعاب الرياضية الكبرى بمدينة 

طرابلس بداية من يوم 20 يونيو الجاري

الوسط - زين العابدين بركان

دعمت األندية المشاركة في نهائيات سباعي التتويج ببطولة 
المحترفين  الالعبين  من  بعدد  صفوفها  السلة،  لكرة  ليبيا 
األميركيين الذين أعطوا اإلضافة، وقدم عدد منهم مستويات 
راقية، وكان لهم الدور األكبر في تحقيق االنتصارات لفرسان 
األميركي  طرابلس،  لألهلي  ولعب  طرابلس.  األهلي  نادي 
»الحكمة«  لبنان  أندية  سابقًا  مثل  الذي  جاكسون،  دوين 

ولعب  اإلماراتي.  و»الشارقة«  و»الشانفيل«،  و»هومنتمن« 
ريكتور،  وشين  جاستن،  جيمس  األميركي  بنغازي«  »ألهلي 
أندية »الشارقة« و»الوصل« و»البطائح«  المحترف سابقًا في 
القطري  و»الغرافة«  التونسي،  و»المنستيري«  اإلمــارات،  في 

و»أحد« السعودي، و»الجهراء« الكويتي.
العظيم  عبد  موسى  األميركيين  »االتحاد«  لنادي  ولعب 
وريكي يونغ، الذي سبق له اللعب ألندية »الكرخ« و»النفط« 
و»الرفاع«  السعوديين،  و»النصر«  و»الهالل«  العراقيين 
القطري  ــور«  ــخ و»ال ــي  ــارات اإلم ــاس«  ي و»بــنــي  البحريني، 

المحترف  له  لعب  »الهالل«  ــادى  ون الكويتي.  و»القرين« 
األميركي براين بريد جفورث، الذي سبق له االحتراف في كندا 
و»النجمة«  الفاسي«،  و»المغرب  اللبناني،  »هومنتمن«  ومع 
»المروج«،  الفلسطيني. وفي  البحريني، و»بعبدا«  و»االتحاد« 
تعاقدت إدارة النادي مع المحترف اللبناني أتير ماجوك، الذي 
لعب للمنستيري التونسي ببطولة أفريقيا لألندية، ولعب أيضًا 
و»الحكمة«  و»الشانفيل«  و»بيروت«  »هومنتمن«  ألندية 
التونسي،  المنستيري«  و»االتــحــاد  و»الــزهــراء«  اللبنانية، 
في  أيضًا  واحترف  القطري،  و»العربي«  البحريني  و»المحرق« 

الصين وألمانيا وتايوان وسلوڤاكيا وبولندا وأستراليا. وتعاقد 
كولس،  جوليوس  األميركي  المحترف  مع  أيضًا  »المروج« 
أفريقيا  بطولة  على  التونسي  »المنستيري«  مع  والمتوج 
القطرية،  «و»الوكرة«  و»السد  لألهلي  أيضًا  ولعب  لألندية، 

وفي دوريات كوسفو وألمانيا والمغرب.
براين  األميركي  المحترف  مع  تعاقد  »النصر«  ــادي  ون
و»أهلي  »أحــد«  أندية  مع  اللعب  له  سبق  الــذي  هالومس، 
و»الهالل«  البحريني.  و»الحالة«  السعودية،  و»الفتح«  جدة«، 

لعب له األميركي أمير جاكسون وبراين بريد.

.. واملحترفون األميركيون يقدمون اإلضافة ألندية »سباعي التتويج«
الوسط - محمد ترفاس

الــدور  إقامة  تنظيم  بشأن  وحاسمة  مهمة  خطوة  في 
للموسم  الممتاز  الليبي  الدوري  بلقب  للتويج  السداسي، 
الحكومة  رئيس  قرر   ،)2022  -  2021( الجاري  الرياضي 
المطلوب  المالي  الدعم  تخصيص  دبيبة،  عبدالحميد 
لتغطية مصاريف اإلقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج 
الحكومة، وفقًا لما كشفته مصادر  ليبيا. وجاء قرار رئيس 
بها  تقدم  مذكرة  بعد   ،)WTV( الوسط«  لـ»قناة  خاصة 
رئيس لجنة المسابقات باالتحاد لليبي لكرة القدم، عادل 
األوجلي، وحدد موعد سفر فرق المجموعة األولى يوم 26، 

والمجموعة الثانية يوم 28 من الشهر الجاري.
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  كشف  سابق  وقت  وفي 
الــدور  منافسات  أن  الشلماني،  عبدالحكيم  الــقــدم، 
السداسي ستقام بأحد المالعب خارج ليبيا، وأنه في حال 
تعذر ذلك فستكون هناك خطة بديلة بإقامتها بمالعب 
محايدة داخل ليبيا. وأكد أنه عقب انتهاء المرحلة األولى 
سيعقد  الثانية  المجموعة  ومنافسات  المسابقة  من 
المتأهلة؛  الستة  الفرق  ممثلي  بحضور  ولقاء  اجتماع 
هذه  إنجاح  تخص  التي  التفاصيل  كافة  في  للتباحث 

المرحلة وحسم ملف الدور السداسي.

السبب في إقامة السداسي خارج ليبيا
في  الرئيسي  السبب  الشلماني،  عبدالحكيم  وكشف 
في  قائاًل  ليبيا.  خــارج  السداسي  ــدوري  ال إقامة  اختيار 
إقامة  بمقترح  تقدم  إنه  »الــوســط«،  لقناة  تصريحات 
الدوري السداسي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خارج 
اإلدارة  مجلس  في  األغلبية  وأن  غرض،  من  ألكثر  ليبيا، 
الهدف األول  الشلماني، أن  وافقت على مقترحه. وأوضح 
من  ترفع  مالعب  وجود  بعدم  للدولة  رسالة  إرســال  هو 
المحلية  المالعب  إن  حيث  ليبيا،  في  القدم  كرة  مستوى 
من  كبيرًا  عددًا  تصيب  أنها  كما  التحتية،  للبنية  تفتقر 
مالعب  للرياضيين  يوفر  أن  على  يعمل  وأنه  الالعبين، 

جيدة يلعبون عليها خالل الدور السداسي.
أن  »الــوســط«،  قناة  مع  ــواره  ح في  ذكــر  الشلماني 
غالبية  التي تضم  الستة،  الفرق  الثاني هو تجمع  الهدف 
للعب  فرصة  إلعطائهم  األول،  الوطني  المنتخب  العبي 
فرصة  ستكون  أنها  كما  ليبيا،  خارج  جيدة  مالعب  على 
ستكون  ألنها  نظرًا  الالعبين،  من  عدد  الحتراف  جيدة 
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وأشار  اإلعــالم.  أنظار  محط 
السداسي  الدوري  إقامة  الثالث من  الهدف  إلى أن  القدم 
خارج ليبيا، هو إدخال تقنية الفيديو )فار( في مالعب ليبيا، 
الدور السداسي أطقم  المقبلة، حيث سيدير  الفترة  خالل 

تحكيمية محلية وأجنبية.

دعم مالي خاص من الحكومة لتنظيم الدوري السداسي خارج ليبيا
طرابلس- الوسط

● األوجلي

● الدبيبة ● تتويج االتحاد بلقب الدوري

● أجاي

الوسط - الصديق قواس
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صالح بلعيد

ذهب املتوسط
في  الليبية  المشاركة  تعود  أخرى  مرة 
تقام  التي  المتوسط  البحر  ألعاب  دورة 
وهي  الحوض،  لدول  سنوات   4 كل 
الرياضية  الدورات  أقوى  من  واحدة 
في  قوية  دول  عدة  لوجود  العالمية؛ 
وإسبانيا  وفرنسا  إيطاليا  مثل  الرياضة 

العربية. والدول  واليونان 
الرياضية  األسرة  تتمنى  أخرى  ومرة 
ذهبية  قالدة  ليبيا  تحقق  أن  الليبية 
والخوف  المنافسة  قوة  رغم  جديدة 
فضية  أو  ذهبية  قالئد  إحراز  عدم  من 

أو برونزية.
في  الليبية  المشاركات  كثرة  ورغم 
المشاركة  وكثافة  المتوسط  ألعاب 
أغلب  أن  إال  ألعاب منذ عقود،  في عدة 
حتى  برونزية  أو  فضية  كانت  القالئد 
إسبانيا،  في   2005 ألعاب  دورة  جاءت 
ذهبية  قالدة  أول  تحقيق  شهدت  التي 
محمد  الرباع  طريق  عن  وكانت  ليبية، 
سجل  الذي  األثقال  رفع  في  شتيوي 
اسمه كأول رياضي ليبي، يحقق ذهبية 
عديدة  أجيال  على  متفوقًا  متوسطية، 
ينالوا  لم  ألعاب  بعدة  الرياضيين  من 
هذا  في  ذهبية  قالدة  إحراز  شرف 
سنة  ستين  مرور  رغم  المهم  المحفل 

الليبية. المشاركات  على  وأكثر 
هذا  بالجزائر  الحالية  الدورة  وفي 
ستشارك  الجاري  الشهر  نهاية  العام 
ليبيا بـ15 لعبة فردية، ورغم المنافسة 
القوية يبقى هناك أمل في إحراز قالئد، 
الليبية  الرياضة  تحقق  أن  ونتمنى 
عدم  في  دائمًا  المشكلة  وتبقى  ذلك، 
الدورات،  هذه  لمثل  الجيد  االستعداد 
المدى  طويل  استعداد  برنامج  وغياب 

األخرى. الدول  مثلما تستعد 
هذه  لمثل  الليبي  االستعداد  ويبقى 
مناسبات،  استعداد  الكبيرة  األحداث 
وعدم  ماديًا،  العائق  يكون  ما  وكثيرًا 
وقوي  وطني  مشروع  الدولة  وضع 
وإعدادهم  األبطال  وصناعة  للرياضة 

بشكل مبكر لمثل هذه األحداث.

الرياض،  السعودية  العاصمة  في  سُحبت 
داخل  القدم  لكرة  العرب  كأس  بطولة  قرعة 
ينظمها  التي   ،2022 للمنتخبات  الصاالت 
ويستضيفها  القدم،  لكرة  العربي  االتحاد 
خالل  الدمام  مدينة  في  السعودي  االتحاد 
الجاري،  يونيو   28 إلى   20 من  الفترة 
اللقب(،  )حامل  المغرب  منتخبات،  بمشاركة 
والجزائر  وليبيا  والسعودية  والكويت  ومصر 

والصومال. وموريتانيا  وفلسطين  والعراق 
حضور  في  أجريت  التي  القرعة  وأسفرت 
رجاءاهلل  الدكتور  العربي  لالتحاد  العام  األمين 
السعودي  االتحاد  رئيس  ونائب  السلمي، 
منتخبات  الثبيتي، عن حلول  خالد  القدم  لكرة 
في  والصومال  وموريتانيا  والكويت  المغرب 
والعراق  مصر  ومنتخبات  األولى،  المجموعة 
جاء  بينما  الثانية،  المجموعة  في  والجزائر 
السعودية  منتخبات  الثالثة  المجموعة  في 

وليبيا. وفلسطين 

مواعيد مشاركة المنتخب الليبي
كأس  لبطولة  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 
للمنتخبات،  الصاالت  القدم داخل  لكرة  العرب 
بطولة  مباريات  برنامج  جدول  الجمعة،  مساء 

كأس العرب للموسم الرياضي الحالي 2022-
في  الليبي  الوطني  المنتخب  ويلتقي   .2023
يوم  الفلسطيني  بنظيره  االفتتاحية  الجولة 

الثامنة  الساعة  تمام  في  الجاري  يونيو   21
الخضراء  ليبيا في صالة  بتوقيت  ونصف مساء 
منافسات  الفرسان  يختتم  فيما  بالدمام. 

المنتخب  بمواجهة  المجموعات  مرحلة 
توقيت  في  الجاري،  يونيو   22 يوم  السعودي 

نفسه. األولى  المباراة 

بطوالت  كأولى  البطولة  هذه  وتأتي 
 2022 لموسم  القدم  لكرة  العربي  االتحاد 
على  العربي  االتحاد  يحرص  حيث   ،2023  /
في  الصاالت  داخل  قدم  كرة  رياضة  تنمية 

العربي. الوطن 

النسخة األولى
في  البطولة  من  األولى  النسخة  وُأقيمت 
 ،1998 العام  القاهرة  المصرية  العاصمة 
بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب واألردن 
والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتُوج 
ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي 

وصيفًا ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

النسخة الثانية
الثانية  النسخة  أقيمت   ،2005 العام  وفي 
وشارك  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  أيضًا 
وليبيا  والجزائر  ولبنان  مصر  منتخبات  فيها 
حيث  والمغرب،  وفلسطين  وتونس  والعراق 
وحل  باللقب،  المصري  المنتخب  احتفظ 
منتخب  تاله  أيضًا،  وصيفًا  المغرب  منتخب 
في  ليبيا  ومنتخب  الثالث  المركز  في  لبنان 

الرابع. المركز 

النسخة الثالثة
العام  الثالثة  النسخة  ليبيا  استضافت  بينما 
ليبيا  منتخبات  منافساتها  في  وشارك   ،2007
ومصر  والمغرب  ولبنان  وتونس  والجزائر 

والعراق، إذ تُوج المنتخب الليبي باللقب.

النسخة الرابعة
 2008 العام  مصر  إلى  البطولة  عادت  ثم 
منافساتها  في  وشارك  الرابعة،  بنسختها 
والعراق  والجزائر  واألردن  مصر  منتخبات 
وتوج  وليبيا،  واليمن  ولبنان  وسورية  وتونس 
أيضًا المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر 
في المركز الثاني ثم المنتخب األردن في المركز 

الثالث.

النسخة الخامسة
وبعد ذلك عادت البطولة مجددًا إلى العاصمة 
النسخة  استضافت  التي  القاهرة،  المصرية 
الخامسة العام 2021 الماضي، حيث شارك في 
والبحرين  منافساتها منتخبات مصر وموريتانيا 
وجزر  والسعودية  واإلمارات  والمغرب  والكويت 
القمر، إذ نال اللقب المنتخب المغربي وجاء في 

الوصافة منتخب مصر.

بمشاركة ليبيا.. مجموعات متوازنة في قرعة كأس العرب للصاالت 2022

● استعدادات املنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصاالت للبطولة العربية

»فرسان المتوسط« في مجموعة السعودية 
وفلسطين بأولى بطوالت االتحاد 

العربي لموسم )2022/ 2023(

المنتخب الليبي يفتتح مشواره بمواجهة 
نظيره الفلسطيني يوم 21 يونيو 
الجاري في صالة الخضراء بالدمام

للقوة  العالمية  البطولة  ليبيا مشاركتها في  أنهت 
الجنوب  سيتي  صن  بمدينة  ُأقيمت  التي  البدنية، 
نقاط،   10 وبرصيد  الـ14  الترتيب  في  أفريقية، 
أفريقيا  جنوب  مثل  الدول  من  عدد  على  متفوقة 
وبلغاريا  وإسبانيا  وهولندا  والنمسا  وإيطاليا 

وبلجيكا والدنمارك وفنلندا والبرازيل ومصر.
وحصلت خالل مشاركتها على مداليتين، فضية 
في  هاجر،  عبداهلل  الالعب  طريق  عن  وبرونزية، 
عقوبة  فترة  انقضاء  بعد  له  دولية  مشاركة  أول 
المنشطات.  بسبب  الماضية  األربع  السنوات 
ليبيا  هاجر،  عبداهلل  »البلدوزر«  البطل  وأهدى 
البدنية  للقوة  العالم  بطولة  في  ميداليتين  أول 
 105 وزن  في  برونزية  وأخرى  بفضية  بتتويجه 
الرجلين،  رفعة  في  برونزيته  هاجر  وحصد  كلغم. 
على  ليحصل  الصدر  رفعة  في  فضية  وبعدها 
من  بطاًل   19 بين  المجموع  في  الرابع  المركز 

أبطال العالم.
في  رياضيين  خمسة  الليبي  المنتخب  ومثل 
األوزان المختلفة وهم عبداهلل هاجر، إسالم مرواس، 
السني فنير، خليفة سليم الحاسي، وعدنان طلوبة. 
ويشرف على تدريبات أبطال ليبيا المدرب الوطني 
طارق مخلوف، ومساعده أشرف الفالح، وشارك في 
تحكيم البطولة الحكمان الليبيان الدوليان الدكتور 

رفيق الكوافي والدكتور خالد مخلوف.

نتائج العبي ليبيا
عبداهلل هاجر مواليد 1988 شارك فى وزن أقل 
من 105 كلغم، توج بفضية رفعة الصدر بثقل 210 
كلغم، وبرونزية رفعة »السكوات« )الفخذين( بثقل 
325 كلغم، وحل خامسًا في رفعة السحب )الثقبين( 

بثقل 350 كلغم، وجاء رابعًا في الترتيب العام من 
عدنان  طلوبة  الرياضي  وشارك  مشاركًا.   19 بين 
رجب، مواليد 1993، في وزن تحت 66 كلغم، وجاء 
في الترتيب 14 من بين 15 مشاركًا، طلوبة سجل 
رفع  من  وتمكن  )القرفصاء(،  »السكوات«  رفع  في 
المحاولة األولى، و205 كلغم في  180 كلغم، في 
في  الثالثة  المحاولة  في  وفشل  الثانية،  المحاولة 
رفع 212.5 كلغم، وجاء في الترتيب األخير من بين 

15 مشاركًا.
األولى  المحاولة  في  تمكن  الصدر،  رفعة  وفي 
 112.5 رفع  من  الثانية  وفي  كلغم،   100 رفع  من 
كلغم، وفي الثالثة أخفق في رفع 115 كلغم، وجاء 
في  تاسعًا  وجاء  مشاركًا،   15 من   15 الترتيب  في 
رفعة السحب )الثقبين(، بعد أن نجح في المحاولة 
األولى في رفع 250 كلغم، وأخفق في المحاولتين 

وشارك  كلغم.   272.5 رفع  في  والثالثة  الثانية 
وجاء  كلغم،   83 بوزن   1991 مواليد  سليم  خليفة 
وفي  مشاركًا.   22 بين  من   18 العام  الترتيب  في 
في  األولى  المحاولة  في  أخفق  »السكوات«  رفعة 
رفع 227.5 كلغم، وتمكن من رفعها في المحاولة 
المحاولة  242.5 في  رفع  يتمكن من  ولم  الثانية، 
البنش  رفعة  وفي   .19 الترتيب  في  وجاء  الثالثة، 
رفع  من  تمكن  أن  بعد  ثامنًا  جاء  )الصدر(  برس 
)السحب( نجح  الدادليفت  الرفعة  175 كلغم. وفي 
في المحاولة الثانية في رفع 270 كلغم، وأخفق في 
في  وجاء  كلغم،   302.5 رفع  من  الثالثة  المحاولة 

الترتيب 18.
 1989 مواليد  فنير،  السني  الرياضي  وشارك 
في وزن أقل من 93 كلغم، وتحصل على الترتيب 
رفعة »السكوات«  25 مشاركًا. ففي  23 من بين 

فيما   ،260 رفع  من  األولى  المحاولة  في  أخفق 
واخفق  الثانية،  المحاولة  في  رفعها  من  تمكن 
الترتيب  على  وتحصل  الثالثة  في   270 رفع  في 
 170 رفع  من  فتمكن  الصدر  رفعة  في  أما   .21
رفع  من  الثالثة  المحاوله  في  واخفق  كلغم، 
الرفعة  وفي   .20 الترتيب  في  وجاء   ،177.5
المحاولة  في  فنير  السني  نجح  )السحب(  الميتة 
األولى من رفع 280 كلغم، واخفق بعدها في رفع 

.23 300، وتحصل على الترتيب 
مواليد  مرواس  إسالم  سالم  الالعب  وشارك 
رفعة  في  كلغم   120 تحت  وزن  في   1997
كلغم،   290 رفع  في  مرواس  وأخفق  »السكوات«، 
الثانية  في المحاولة األولى وتمكن من رفعها في 
على  وتحصل   315 رفع  في  الثالثة  في  وأخفق 
)الصدر(  برس  البنش  رفعة  وفي   .14 الترتيب 

182.5كلغم،  رفع  من  تمكن 
رفع  من  الثالثة  في  وأخفق 
رفعة  في  يشارك  ولم   ،185

)السحب(.
أميركا تتوج بكأس 

البطولة
المتحدة  الواليات  وتوجت 

بكأس البطولة برصيد 57 نقطة، 
وجاءت فرنسا ثانيًا برصيد 40 نقطة، والسويد ثالثًا 
برصيد 38 نقطة، ورابعًا الجزائر برصيد 32 نقطة.
يشار إلى أن 11 دولة بالعب واحد ومن بينها 

 9 برصيد   16 الترتيب  في  جاءت  التي  بلغاريا 
نقطة  برصيد   32 الترتيب  في  ومصر  نقاط، 

واحدة وأيضًا إسبانيا وبلجيكا.

»البلدوزر« يحقق إنجازاً تاريخيًا لليبيا

ليبيا تنهي مشاركتها في البطولة العاملية للقوة البدنية في الترتيب الـ14.. وأميركا تتوج باملركز األول
الوسط- محمد ترفاس

● ممثلو ليبيا في بطولة العالم للقوة البدنية

ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية
»االتحاد« يسعى لتحقيق صدارة المجموعة الثانية للموسم الثاني على التوالي.. و»األهلي طرابلس« يخطط لخطف نقاط المباراة

الليبي  لالتحاد  التابعة  المسابقات  لجنة  أعلنت 
ديربي  لمباراة  الجديد  الموعد  القدم،  لكرة 
و»األهلي  »االتحاد«  فريقي  بين  الليبية  الكرة 
الليبي  الدوري  منافسات  ضمن  طرابلس«، 
 -  2021( الجاري  الرياضي  للموسم  الممتاز 

.)2022
طرابلس«  »األهلي  يلتقي  أن  المقرر  ومن 
يوم  مساء  الخامسة  تمام  في  »االتحاد«  نظيره 
غد الجمعة، على ملعب الجميل في مباراة مؤجلة 
من األسبوع الثاني في مرحلة اإلياب بالمجموعة 
أرضية  على  الممتاز  الليبي  الدوري  في  الثانية 
مباراة  أن  اللجنة  أعلنت  كما  الجميل.  ملعب 
أجنبي،  إدارة طاقم تحكيم  الديربي ستقام تحت 
لطاقم  المادي  المقابل  الناديان  يتحمل  أن  على 

الحكام.
الثالثاء  يوم  لها  مقررًا  الديربي  مباراة  وكانت 
بعد  أيام   3 لمدة  تأجيلها  تم  أنه  غير  الماضي، 
جمع  بطرابلس،  المسابقات  لجنة  بمقر  اجتماع 
التسييرية  اللجنة  رئيس  إدريس  فرج  من  كاًل 
رئيس  عبودة  ومحمود  طرابلس«  لـ»األهلي 
نادي »االتحاد« مع رئيس لجنة المسابقات عادل 

األوجلي.
تأهله  حسم  الذي  »االتحاد«  نادي  أن  يذكر 
الدوري  التتويج من  السداسي ومرحلة  الدور  إلى 
الليبي الممتاز، يسعى لتحقيق صدارة المجموعة 
حقق  حيث  التوالي،  على  الثاني  للموسم  الثانية 
ولقب  المجموعة  صدارة  الماضي  الموسم  في 

الدوري.
لخطف  بقوة  فيسعى  طرابلس«،  »األهلي  أما 
نقاط المباراة من أجل االقتراب من حسم تأهله 
ترتيب  وصافة  يحتل  حيث  السداسي،  للدور 
إجمالي  24 نقطة من  الثانية برصيد  المجموعة 

4 مباريات. 14 مباراة خاضها، وتتبقى له 
الثالثة  التأهل  بطاقة  على  المنافسة  أما 
فرق  ثالث  بين  فانحصرت  السداسي  للدور 
الثالثة  المرتبة  فى  يحل  الذي  »األولمبي«  وهي 
مباريات،  ثالث  له  وتتبقى  نقطة،   24 برصيد 
»االتحاد  فريق  الرابعة  المرتبة  في  يأتي  بينما 
له  وتتبقى  نقطة،   23 برصيد  المصراتي« 
فريق  الخامسة  المرتبة  في  يحل  فيما  مباراتان، 
له  وتتبقى  نقطة   22 برصيد  »السويحلي« 

مباراتان.
األولى  المجموعة  فرق  مباريات  صعيد  وعلى 

مايو  شهر  منتصف  منذ  مبارياتها  اختتمت  التي 
الماضي، فقد شهدت تأهل مباريات فرق »األهلي 

بنغازي« و»النصر« و»األخضر«.
الكرة،  باتحاد  المسابقات  لجنة  وأصدرت 
تجري  التي  التاسع،  األسبوع  مباريات  جدول 

الجاري،  يونيو   27 اإلثنين  يوم  جميعها 
على  واحد  يوم  في  األسبوع  منافسات  وستقام 
والهاشمي  والجميل  ومصراتة  أبوسليم  مالعب 
ستقام  المباريات  وجميع  والزاوية.  البهلول، 
حسب  مساًء  الخامسة  الساعة  واحد  توقيت  في 

لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  جدول 
القدم.

»المحلة«  يلتقي  أبوسليم  ملعب  ففي 
يلتقي  مصراتة  ملعب  وعلى  »المدينة«،  مع 
الجميل  ملعب  وفي  »االتحاد«،  مع  »السويحلي« 
»أبوسليم«،  مع  طرابلس«  »األهلي  يلتقي 
البهلول بنادي األهلي يلتقي  الهاشمي  وبملعب 
الزاوية  ملعب  وفي  »الخمس«،  مع  »الشط« 

المصراتي«. »االتحاد  »األولمبي« مع  يلتقي 
وكانت مباراة »األهلي طرابلس« و»االتحاد« 
تأجلت في موعدها  »الجميل« بصرمان،  بملعب 
بطولة  في  الفريقين  مشاركة  بسبب  األصلي 
الكرة  قطبا  واجه  أن  وصادف  »الكونفدرالية«، 
الليبية، بعضهما في البطولة األفريقية، قبل أن 
»نهضة  فريق  لقبها  حصد  التي  البطولة  تختتم 
طرابلس  األهلي  حسم  حيث  المغربي،  بركان« 
بعد  النهائي  نصف  الدور  إلى  التأهل  »الزعيم« 
بهدف  الليبي  »االتحاد«  نادي  نظيره  على  فوزه 
أبريل   25 في  التي جمعتهما  بالمباراة  رد،  دون 

إياب  في  بنينا«  »شهداء  ملعب  على  الماضي، 
دور  من  يخرج  أن  قبل  المسابقة،  نهائي  ربع 
نصف النهائي أمام »أورالندو بيراتس« الجنوب 
النهائي  في  اللقب  اآلخر  هو  خسر  الذي  أفريقي 

المغرب. أمام »نهضة بركان« 
ناديا  الليبية،  القدم  كرة  قطبا  وواصل 
بشكل  الظهور  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد« 
ضربة  منذ  »الكونفدرالية«  بطولة  في  جيد 
البداية بدوري المجموعات، بعد أن ُأجريت قرعة 
شاركت  حيث  »الكونفدرالية«،  مجموعات  دور 
المحلي،  الدوري  بطل  »االتحاد«  بفريقي  ليبيا 
و»األهلي  األبطال،  دوري  بطولة  من  القادم 
في  المحلي  الدوري  مسابقة  وصيف  طرابلس« 
النسخة األخيرة والمشارك من البداية في بطولة 
في  طرابلس«  »األهلي  وجاء  »الكونفدرالية«، 
الزامبي  »زاناكو«  بجانب  األولى  المجموعة 
المصري،  و»بيراميدز«  التونسي  و»الصفاقسي« 
الثانية  المجموعة  في  فجاء  »االتحاد«  أما 
و»أورالندو  الجزائري  الساورة«  »شبيبة  بجانب 
ليبوباردس«  و»رويال  أفريقي  الجنوب  بيراتس« 

االسواتيني.
»االتحاد«  نظيره  طرابلس«  »األهلي  وعبر 
بعد تعادل سلبي ذهابًا، والفوز بهدف في اإلياب 
أن  بعد  النهائي،  ربع  الدور  منافسات  ضمن 
»الكونفدرالية«  كأس  نهائي  ربع  قرعة  وضعت 
المصرية،  العاصمة  في  ُأقيمت  التي  األفريقية 
»االتحاد«  الليبية  القدم  كرة  قطبي  القاهرة، 

و»األهلي طرابلس« في مواجهة نارية.

● مباراة سابقة بين االتحاد واألهلي طرابلس

● تدريبات األهلي طرابلس

»العميد« في صدارة جدول ترتيب 
المجموعة الثانية.. و»الزعيم« في الوصافة 

بـ24 نقطة من إجمالي 14 مباراة

زين العابدين بركان - الصديق قواس

● عبداهلل هاجر
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ماذا: عن الخطوة التالية بعد توافق القاهرة؟
مـن: يحق له تحديد المواد المختلف عليها؟

متى: تنتهي أزمة اإلطار الدستوري؟
أيـن: دور المجلس الرئاسي من األزمة الحالية؟

لماذا:  تجاهلت وليامز الهيئة التأسيسية المنتخبة
           لصياغة مشروع الدستور؟

كيـف: يمكن تجاوز عقبة الخالف على النصوص
          الدستورية؟

املسار الدستوري
++HH55

 كل شيء كل شيء

سيف النصر عبدالجليل
مرت منذ يومين الذكرى الرابعة لرحيل سيف النصرعبدالجليل، 
سليل هذه األسرة المجاهدة، المشهود لها بمكانتها واستقرار 
المنطقة طوال فترة تسيُّدهم، وهو من مواليد 1926، وجراء 

غارة مفاجئة نفذها المستعمر اإليطالي في الجنوب الليبي، أنقذه 
أحد المجاهدين وانطلق به عبر الصحراء وأودعه »هودج« يحمل 

عروسًا، فبقي في ضيافة قبيلتها حتى لحق به والده، شيخ القبيلة 
الذي أقام نجعًا ضم رجاله في مدينة الفيوم،. درس سيف النصر 

عبدالجليل بالقاهرة حتى تخرج في جامعتها. في 9 أغسطس 
1940 ساهم مع الملك محمد إدريس في تأسيس الجيش 

السنوسي، ثم عُيِّن بعد قيام الدولة الليبية رئيسًا للمجلس 
التنفيذي لوالية فزان ونائبًا لواليها في العهد الملكي، ثم وزيرًا 

للشؤون البلدية. ثم وزيرًا للدفاع )لواليتين(. كان له دور في 
تأسيس البنية القانونية في ليبيا، وأيضًا في تأسيس الجيش 

الليبي ونظامه المتميز، وبعدما ترك الوزارة، أقام في القاهرة، 
وتوجه لألعمال الحرة، وظل بها حتى رحيله مساء يوم الخميس 

2018/6/14 حيث وُسد ثرى مقبرة الفيوم في اليوم التالي.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

يقول الفيلسوف اليوناني أرسطو: »سُنونوة واحدة ال تصنع صيفًا«. أرسطو 
لم يكن، في حقيقة األمر، يتحدث عن الصيف وطيور السُنونو، وإن كان أبدى 
الطين، وحرصها على  بناء بيوتها من  إعجابه بها، وتحدث على مهارتها في 
وهو  آخر،  شيئًا  يقصد  السياق،  ذلك  في  كان،  لكنه  النظافة.  فراخها  تعليم 
كيف يمكن لإلنسان بناء حياة ناجحة، وبهدف السعي للوصول إلى السعادة. 
أن  ورغم  فاضل.  مجتمع  في  بالعيش  إال  يتحقق  ال  أرسطو،  يقول  أمر،  وهو 
ال  لكنها  بأفراخها،  واالعتناء  بمهارة  أعشاشها  بناء  يمكنها  السُنونو  طيور 
وفقًا  فاإلنسان،  العقالنية.  المناشط  في  التفكير  اإلنسان،  مثل  تستطيع، 
والعواطف.  والمشاعر  العقل  من  مركبة  لمنظومة  وفقًا  يتصرف  ألرسطو، 
وهو في حاجة إلى كثير من حسن الحظ أيضًا، لكي يتحصل على تعليم جيد، 

ويحظى بمستوى حياتي الئق ماديًا، كي يتمكن من العيش سعيدًا.
السلوك الفاضل في رأيه ال يكون بالكالم، بل بالفعل. بمعنى إذا اعتقد امرؤ 
ما من  وكل  الرذائل،  عن  بابتعاده  ذلك سلوكيًا،  يثبت  أن  فعليه  فاضل،  أنه 
شأنه أن يحول بينه وبين الفضيلة. وقوله إن سنونوة واحدة ال تصنع صيفًا 
تعني، في ذلك السياق، أن امتالك المرء لفضيلة واحدة ال تصنع منه إنسانًا 
فاضاًل سعيدًا. ولتلك الغاية، يجب أن يكون فاضاًل بشكل كامل، أي بامتالك 

كل الفضائل.
وما دعاني للخوض في هذا الموضوع ليس عودة طيور السُنونو وارتباط ظهورها 

في سماء لندن بفصل الصيف، عابرة مسافة 6 آالف 
ميل قادمة من أفريقيا. بل هدفي تحوير المقولة 
أخرى.  مسألة  إلى  اتجاهها  وتغيير  األرسطية 
وباختصار مفيد، إذا كانت سنونوة واحدة ال تصنع 
صيفًا، فإن هزيمة عسكرية واحدة تصنع ذاكرة 
مؤلمة ومحزنة جدًا. وإذا كان أرسطو ربط ظهور 
السنونو بالصيف، فأنا أربط قدوم شهر يونيو- 
عسكريًا  العرب،  بهزيمة  عام  كل  من  حزيران 
وسياسيًا وفكريًا، أمام العدو الصهيوني في حرب 

األيام الستة العام 1967.
 5 اإلثنين  ــوم  ي فجر  الــحــرب  حدثت  حين 
بالمرحلة  تلميذًا  1967، كنت  يونيو- حزيران 
في  محلقًا  الستة،  أيامها  وعشت  اإلعدادية، 
الثالثة  أو  اليومين  في  والبهجة  الفرح  أبراج 

األوائل، ثم ساقطًا من علو شاهق على صالبة 
أرض الواقع. ولم أكن وحدي في الحالتين. كنت ضمن 100 مليون عربي، كانوا 
آنذاك متأهبين الستعادة فلسطين. ولم يكن واحد منهم يتوقع، أنه بعد ستة 
أيام فقط، ستلحق بفلسطين كل شبه جزيرة سيناء في مصر، وهضبة الجوالن 

في سورية، والضفة الغربية في األردن، وتصبح أراضي محتلة.
بأم  ورأيت  طرابلس.  مدينة  في  المظاهرات  خرجت  للحرب،  األول  اليوم  في 
عيني أناسًا كبارًا في السن من المشاركين يهتفون بعودة فلسطين، ويبكون 
الشرطة.  رجال  قبل  من  ومحروسة  الشوارع  تجوب  المظاهرات  كانت  فرحًا. 
الهتافات تنطلق من الحناجر. واأليادي تصفق للخطباء الذين اعتلوا األعناق، 
الفلسطينيين  وعودة  فلسطين،  باستعادة  الحلم  تحقق  للجماهير  مؤكدين 

إلى ديارهم.
التي خرجت  المظاهرات  كانت مظاهرات سلمية جدًا، ومليئة بالحماس. لكن 
بعد إعالن الهزيمة كانت مختلفة. كنت أرى الغضب نارًا مؤججة في العيون، 
بالتخريب  ومساكنهم  اليهود  متاجر  يقتحمون  المتظاهرين  أشاهد  وكنت 
المرتقب  والنصر  ومذلة.  مهانة  مشاعر  إلى  تحوال  والبهجة  الفرح  والحرق. 
القوة  ونزلت  التجول،  حظر  فرض  الحكومة  وأعلنت  مُــرة.  هزيمة  انقلب 
كل  على  وخيمت  األرواح.  وحماية  المظاهرات  لفض  الشوارع  إلى  المتحركة 
للفرار من  متسع  األرض  في  يعد  ولم  ثقيل،  البالد سحابة حزن من رصاص 

مواجهة الشعور بالعار واالنكسار.
ال  لندن،  سماء  في  للتحليق  السنونو  طيور  عودة  لدى  عام،  كل  في  لذلك، 
تذكرني بحلول فصل الصيف، بل بحلول شهر يونيو- حزيران، وذلك الصبي 
الذي كنته، والمرارات التي استشعرها قلبه الطري، وهو يتذوق طعم أول وأمر 

هزيمة، لم تقوَ األعوام على محوها من ذاكرته.

عودة طيور السنونو

زراعــة  التريكي  عماد  الليبي  يهوى 
في  توجد  ال  والتي  النادرة،  النباتات 
ليبيا، من بينها أشجار فواكه استوائية، 
يوميا  يستقبل  كما  وغيرها،  وزهــور 
بهذه  لالستمتاع  يأتون  الذين  زواره 
النباتات ومشاهدتها، ويشرح لهم كل 

ما يتعلق بها.
الجميل  مدينة  حولت  التريكي  هواية 
الواقعة جنوب زوارة وغرب صبراتة التي 
كم   120 طرابلس  العاصمة  عن  تبعد 
التقليدية،  غير  النباتات  لمحبي  وجهة 
والقشطة،  الـــورد،  تفاح  ــزرع  ي حيث 
واللونجان،  الفراولة  وجوافة  والقهوة، 

والمكاديما، واللوز الهندي.
عماد  يجلبها  التي  النباتات  بعض 
الليبي،  المناخ  في  زراعتها  يمكن 
مناخ  إلـــى  يــحــتــاج  بعضها  لــكــن 
البيئة  لتوفير  دفعه  ما  مخصوص، 

النباتات. لبعض  المناسبة 

 إذا كان أرسطو 
ربط ظهور السنونو 

بالصيف فأنا أربط 
قدوم شهر يونيو- 

حزيران من كل عام 
بهزيمة العرب عسكريًا 
وسياسيًا وفكريًا أمام 

العدو الصهيوني

جنة صغيرة للنباتات النادرة في ليبياجنة صغيرة للنباتات النادرة في ليبيا

أقوالهمأقوالهم

 »إيطاليا تنتظر تسوية حول 
حكومة مستقرة وشرعية

 بالكامل في ليبيا«

نائبة وزير الخارجية والتعاون 
الدولي اإليطالي
 مارينا سيريني

»لجنة المسار الدستوري يجب أن 
تؤدي إلى نتائج ملموسة«

سفير ألمانيا لدى ليبيا
 ميخائيل أونماخت

أمبير هيرد.. 
ال للكراهية والنقد

النجمة أمبير هيرد نددت بـ»الكراهية والنقد الالذع« اللذين كانت هدفا 
لهما على مواقع التواصل االجتماعي خالل محاكمتها األخيرة ضد جوني 
المحلفين على حكمها  أنها ال تلوم هيئة  الوقت عينه  ديب، مؤكدة في 

لصالح طليقها.
في  السبعة  المحلفون  خلص  أسابيع،  ستة  استمرت  محاكمة  وبعد 
محكمة فيرفاكس بالواليات المتحدة في األول من يونيو إلى أن الزوجين 
السابقين قد شوها سمعة بعضهما البعض عبر الصحافة. لكنهم حكموا 
كاريبيين«،  ذي  أوف  »بايرتس  لنجم  دوالر  ماليين   10 يفوق  بتعويض 

مقابل منح مليوني دوالر فقط لنجمة »أكوامان«.
على  وبُثت  كبيرة  إعالمية  بتغطية  حظيت  التي  المحاكمة  وكشفت 
الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، تفاصيل الحياة الخاصة المضطربة 
للنجمين الهوليووديين، ما أثار سلسلة من الرسائل المهينة بحق الممثلة 

البالغة 36 عاما على وسائل التواصل االجتماعي.

يحرقون رجال 
بسبب إشاعة

كشفت السلطات المحلية في 
والية بويبال وسط المكسيك، 

األحد، سر مقتل رجل، إذ ضربه 
حشد من الغاضبين ظنوا أنه 

حاول خطف قصّر.
وقالت بلدية هواتشينانغو في 

بيان »هذه ليست عدالة بل 
همجية. السلطات المختصة 

باشرت التحقيق في ما حصل 
لتحديد المسؤوليات«.

وتعرض دانيال بيكازو )31 عاما 
للضرب( والحرق، الجمعة، على يد 

حشد يضم نحو مئتي شخص، 
في منطقة باباتالزولكو على 

بعد حوالي 180 كيلومترا من 
العاصمة مكسيكو، وفق المصدر 

عينه. وأشارت البلدية إلى أن 
عناصر الشرطة حاولوا إنقاذ الرجل 

من خالل وضعه داخل سيارة 
تابعة لهم، غير أن سّكان المنطقة 

أخرجوه بالقوة إلى ملعب رياضي 
حيث ضربوه ورشوا عليه البنزين 

وأحرقوه فيما كان ال يزال حيا. 
وسُحبت الجثة بعد ترك السكان 
المكان. وتجمع الحشد الغاضب 

بعد اتهامات انتشرت في حق 
بيكازو على مجموعات مراسلة 

عبر الهواتف، مفادها أن مجرما 
مفترضا يتنقل في المدينة لخطف 

قصّر، وفق البيان.
وعمل الضحية حتى مارس 2022 

مستشارا لدى مجلس النواب، وفق 
هذه المؤسسة التي نددت عبر 
الشبكات االجتماعية بالجريمة.

هليون بالكوكايني 
في بيرو

أعلنت الشرطة البيروفية أن 
السلطات ضبطت 2.2 طن من 
الكوكايين، مخبأة في صناديق 

هليون كان من المقرر نقلها 
بحرًا إلى هولندا.

وأوضحت الشرطة أنها 
أوقفت سبعة بيروفيين 

مشتبه بصلتهم في عملية 
التهريب، فيما صدرت 

مذكرات توقيف بحق اثنين 
من التابعية األلبانية. وقال 

قائد قسم مكافحة المخدرات 
في الشرطة الكولونيل سيزار 

اتشيفاريا: »ضبطنا 2.2 
طن من الكوكايين كان 

من المقرر نقلها بحرًا الى 
روتردام بهولندا« عبر مرفأ 
كاياو بالقرب من ليما.وأفاد 
بأن شخصين من الجنسية 

األلبانية كانا يديران العملية، 
مشيرًا إلى أن »لهذه الشبكة 

صالت في كولومبيا واإلكوادور 
وألبانيا«.

»حكومتنا تدعم جهود المصالحة 
الوطنية الليبية والعمل على إجراء 

انتخابات شاملة 
على أساس دستوري«

سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا 
كاروالين هورندال

»تبادلت وجهات النظر مع وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 

حول األزمات في ليبيا ومنطقة 
الساحل األفريقي«

وزيرة الخارجية الفرنسية
 كاترين كولونا


	p.1
	p.2
	p.03
	p.04
	p.05
	p.6
	p.7
	p.08
	p.09
	p.10
	p.11
	p.12
	p.13
	p.14
	p.15
	p.16 ok

