
انخفاض

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
3.114.5711.593.357.018.34

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
3132373927

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»الوسط« تحتفل بفوز رئيس تحريرها 
بجائزة الدولة التقديرية للصحافة

ص16

فنزويال

فضاء

دعا الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
الشركات الفرنسية للمجيء إلى بالده 

بعدما دعت فرنسا إلى »تنويع اإلمدادات 
تجاه إيران وفنزويال من أجل الحد من 

ارتفاع األسعار بسبب الحرب في أوكرانيا«، 
وذلك رغم العقوبات األميركية.

وأعلن الرئيس الفنزويلي تلفزيونيًا 
»فنزويال مستعدة الستقبال كل الشركات 

الفرنسية التي ترغب في المجيء وإنتاج 
النفط والغاز«. كانت الرئاسة الفرنسية 

تحدثت على هامش قمة مجموعة السبع 
في إلماو بألمانيا عن »موارد في أماكن 

أخرى يجب استكشافها«، مشيرة إلى إنتاج 
إيران وفنزويال وأن »النفط الفنزويلي يجب 

أن يكون قادرًا على العودة الى األسواق«.

نفط

كل شيء

القزم
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خالف روسي ـ أميركي على اختيار املبعوث األممي في ليبيا

بوقادوم
يبقى وزير الخارجية الجزائري السابق 

صبري بوقادوم، الذي رشحه أمين عام 
األمم المتحدة أنطونيوغوتيريس لمنصب 

رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
أحد األسماء المطروحة، في ظل خالفات 

حادة بين واشنطن وموسكو حول 
هوية رئيس البعثة.

طرح بوقادوم جاء بعد 
تحرك مكثف الختيار مرشح 

أفريقي للمنصب. وتولى 
بوقادوم المولود 

في 1 سبتمبر 1958 
بقسنطينة، مناصب 

دولية منها؛ مدير 
مساعد للشؤون 

السياسية باألمم 
المتحدة لنزع السالح من 

1992 إلى 1993. كما 
تولى مهمة مندوب الجزائر 

لدى األمم المتحدة من 
2013 إلى مارس 2019؛ 

حيث أصبح وزيرًا للخارجية.
فهل يتوافق فرقاء مجلس 

األمن على اختيار بوقادوم؟

توصل تلسكوب هابل إلى دليل على 
وجود قزم أبيض يبتلع الصخور واألجسام 
الجليدية من نظامه الخاص، ما يشير إلى 
احتمال وجود الماء ومواد متطايرة أخرى 

في األجزاء األبعد من مجرتنا. حسب 
دراسة حديثة.

وقال األستاذ بجامعة كاليفورنيا 
والمشارك في الدراسة، بنجامين 

زوكرمان: »يبدو أن وفرة العناصر التي 
نراها على هذا القزم األبيض تتطلب 

جسمًا صخريًا وغنيًا بالتقلبات، وهو أول 
مثال وجدناه من بين الدراسات التي 

أجريت على مئات األقزام البيضاء«. وفق 
جريدة ديلي ميل البريطانية.

ترتيبات لحل مشاكل منفذ امساعد الحدودي مع مصر

أزمة انقطاع التيار تطيح بمجلس إدارة »العامة للكهرباء«

13

قيمة قرض عاجل 
من البنك الدولي 
لتغطية واردات 
تونس الغذائية.

»رويترز«

130
مليون
دوالر

أعلن دعاة العودة إلى الملكية الدستورية 
عقد ملتقى حول »الدستور المعدل 

وعودة المملكة الليبية« وذلك بمدرسة 
صالح سويسي بطريق عين الشرشارة 

في مدينة ترهونة صباح السبت المقبل، 
وفق دعوة للقائمين على الحراك اطلعت 

عليها »الوسط«، األربعاء.
واستضافت مدينة طرابلس يوم 22 

يونيو الجاري، مؤتمرًا ألنصار العودة إلى 
الملكية الدستورية بعنوان »المؤتمر 

الوطني لتفعيل دستور االستقالل وعودة 
الملكية الدستورية لليبيا«، والذي خلص 
إلى خمس توصيات في ختام أعماله، من 

بينها العودة إلى »الملكية الدستورية 
لليبيا وفق آخر ما انتهت إليه في 31 

أغسطس 1969 وتفعيل العمل بدستور 
المملكة الليبية«.

ويكثف أنصار العودة إلى الملكية 
الدستورية هذه األيام فعالياتهم 

الداعية إلى العودة للشرعية الدستورية 
واستعادة المملكة الليبية، بعد تكرار 

تعثر العملية السياسية وعودة االنقسام 
الحكومي منذ تعذر إجراء االنتخابات التي 

كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

ترهونة تستضيف ملتقى 
»الدستور وعودة اململكة«

من القاهرة إلى جنيف ال اختراق يحسم الخالف

عقدة »الالتوافق« تالحق املسار الدستوري
من  ثانية«  »نسخة  بفحوى  متفائل  بين 
»توافق  من  متشائم  وآخر  جنيف  اتفاق 
مكرر« حول مرحلة انتقالية أخرى بال مالمح، 
والدولة  النواب  مجلسي  رئيسا  اجتمع 
المدينة  في  المشري  وخالد  صالح  عقيلة 
خالفات  إلنهاء  محاولة  في  السويسرية 
قيادة  وحسم  لالنتخابات  الترشح  شروط 
السلطة التنفيذية، في وقت تعمل واشنطن 
على إقناع الليبيين بـ»إدارة دولية« لعائدات 

النفط حتى تشكيل حكومة منتخبة.
األممية،  المستشارة  كانت  وفيما 
ستيفاني وليامز، تحاول تتويج فترة عملها 
المحدودة بتحقيق اختراق في الملف الليبي 
من جنيف، شوشت ثالث نقاط خالفية مرة 
أخرى على اجتماعات عقيلة والمشري في 
جنيف لثالثة أيام منذ الثالثاء الماضي، وهي؛ 
ترشح  وشرط  الدستوري  باإلطار  متعلقة 
العسكريين السابقين ومزدوجي الجنسية 
قانون  ستتولى  التي  والجهة  للرئاسة، 
االنتخابات، إلى جانب حسم مسألة تولي 
السلطة التنفيذية خالل المرحلة االنتقالية 
المقبلة، في ظل وجود حكومتين تتناحران 
طرابلس  العاصمة  في  واحدة  الشرعية، 

وأخرى في سرت.
ورغم ترحيل »مباحثات القاهرة« للجنة 
المسار الدستوري في جولتها الثالثة األخيرة 
نقطة   200 توافقا من  جنيف،  إلى جلسة 
بين مجلسي النواب والدولة، إال أن ما يبدو 
عنادا سياسيا عّطل تجاوز النقاط العالقة، وما 
دار في الكواليس أشار إلى تمسك رئيس 
المجلس األعلى للدولة بمنع ترشح مزدوجي 
الجنسية مع موافقته على شرط دعم حكومة 
فتحي باشاغا، لتكون بذلك السلطة الشرعية 
رئيس مجلس  أن  غير  ليبيا،  في  الوحيدة 
النواب أصر بدوره على أحقية جميع الليبيين 

بالترشح لالستحقاقات دون استثناء.
واســتــبــق رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
بإبالغ  اتفاق  أي  الدبيبة،  عبدالحميد 
الذي  نورالند،  ريتشارد  األميركي  السفير 
التقاه في طرابلس، اإلثنين، »تمسكه بخيار 
الليبية،  لألزمة  وحيد  كمخرج  االنتخابات 
ورفض الدخول في مراحل انتقالية جديدة«.

لقائه،  خالل  فأكد  باشاغا،  فتحي  أما 

األربعاء، عبر تقنية »زووم« بعدد من أعضاء 
المجلس األعلى للدولة ضرورة الوصول إلى 
توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين 
مجلسي النواب والدولة، موضحا أن حكومته 
أقرت خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية. باشاغا فجّر قبلها مفاجأة 
مجموعات  مع  اتصاالت  عن  تحدث  حين 
مباشرة  لتسهيل  طرابلس،  في  مسلحة 

حكومته مهامها من العاصمة.
وفي األثناء بدت واشنطن حريصة على 
رمي »الخطة ب« في الساحة الليبية موازاة 
مع محادثات جنيف التي ال تعول عليها كثيرا 
في إنهاء االنقسام قريبا، ليصرح سفيرها 
»هناك  بأن  نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى 
ضــرورة  عن  بعيدا  قدما  للمضي  سبال 
األمر  السلطة«.  وجود حكومة واحدة في 
الذي يعني أن االتفاق على اإلطار الدستوري 
إلجراء االنتخابات في أقرب وقت يعد أولوية 
وأن ال سلطة تملك الشرعية حاليا، وهي 
خطوط عريضة حددها بيان مشترك لخمس 

دول غربية عشية الجولة األخيرة.
ردود  نورالند  مقترحات  أثارت  وبعدما 
فعل رافضة لتدخله، أوضح مجددا في مؤتمر 
صحفي عقده األربعاء أن الطريقة المثالية 

بنفسها  واحدة تشرف  هي وجود حكومة 
على االنتخابات، معلقا بالقول »ربما يحدث 
أن هذا  أرى  ال  ولكن  المستقبل،  في  هذا 

السيناريو محتمل حاليا في ليبيا«.
األطــراف  أن  األميركي  السفير  وأكــد 
والالعبين الفاعلين في ليبيا »هم وحدهم 

من بيدهم الحل«، الفتا إلى أن »السؤال 
األطراف  بإمكان  كان  إذا  ما  في  يكمن 
اإلعداد  على  االتفاق  الرئيسية  السياسية 
لالنتخابات في مناطق نفوذها وسيطرتها 
ومساعدة  األمنية،  الحماية  بتوفير 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات على 
توفير بيئة مناسبة لعملية اقتراع صحيحة 

وسلسة في كل البالد«.
بشدة  الدولة  مجلس  أعضاء  وهاجم 
إجراء  كيفية  في  تدخله  بسبب  نورالند 
االنتخابات، معبرين عن استغرابهم لما جاء 
في تصريحاته في بيان لهم، وأكد األعضاء 
الداعمون لباشاغا رفضهم »رهن موارد ليبيا 
ألي دولة أجنبية بأي شكل من األشكال«، 

معتبرين ذلك مساسا بالسيادة.
كما استغرب مجلس النواب من اقتراح 
السفير األميركي حول االنتخابات والمسار 
األزمة،  تعمّق  آراء  واعتبرها  السياسي، 
الدعوة  رفض  الخميس،  بيان،  في  معلنا 
األميركية إلجراء انتخابات بإشراف سلطات 

متعددة بالدولة.
وكثف نورالند اجتماعاته هذا األسبوع مع 
المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية 
إضافة لعماد السايح رئيس المفوضية العليا 

لالنتخابات، موضحا أنه يريد التأكيد على 
إلجراء  الفنية  الناحية  من  ليبيا  استعداد 
الليبيون،  بها  يطالب  التي  االنتخابات، 
ومشددا على أن »العوائق الوحيدة المتبقية 

هي ذات طابع سياسي«.
التي  السياسية  المطالب  وارتفعت 
رئاسية  انتخابات  إجراء  بضرورة  تنادي 
 24 اآلجال، حيث هدد  أقرب  في  ونيابية 
حراك  بتنظيم  ليبيا  في  سياسيا  حزبا 
شعبي احتجاجي، في حال انسداد المسار 
السياسي الراهن في إشارة إلى مشاورات 
جنيف، وهو التهديد الذي جاء بعد تلويح 
محمد  الرئاسي  المجلس  لرئيس  سابق 
عدم  حال  في  صالحياته  بتفعيل  المنفي 
التوصل إلى توافق حول اإلطار الدستوري.

تبرز  الليبية  النفط  عــائــدات  لكن 
للغرب  بالنسبة  الملحة  القضايا  كأكثر 
للتحرر  المتعطشين  المتحدة  والواليات 
فترة  منذ  فيعملون  الروسي  الغاز  من 
إليرادات  وشفاف  عادل  »إنفاق  لضمان 
منتخبة«،  حكومة  تشكيل  حتى  الدولة 
وشركاء  المتحدة  الواليات  عقدت  فقد 
شخصيات  مع  اجتماعات  عدة  دوليون 
ليبية للتوصل إلى اتفاقيات على أولويات 

التمويل  ومخصصات  والشفافية  اإلنفاق 
األموال.  استخدام  كيفية  على  واإلشراف 
واقترح سفير واشنطن ومبعوثها إلى ليبيا 
على المجلس الرئاسي إمكانية تشكيل ما 
يشبه لجنة تضم ممثلين لهيئات الرقابة 
المالية الفتا  الحكومية والبرلمان ووزارة 
إلى أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق 
وغربها  البالد  شرق  في  الفصائل  بتأييد 
تشعر  حتى  واسعة  مشاركة  وتتطلب 
البالد  في  السياسية  االتجاهات  مختلف 

بأن مصالحها ُأخذت بعين االعتبار.
تأكيده  الرئاسي  المجلس  جدد  بدوره 
موارد  على  الليبية  الرقابة  أهمية  على 
واإلنفاق  النفط،  قطاع  وخاصة  البالد، 
ومدن  بمناطق  واالهتمام  المتوازن، 

الجنوب بشكل خاص.
على  السبع  دول  مجموعة  ودخلت 
إلى  داعية  ألمانيا،  في  قمة  عقب  الخط 
وحثت  النفط  إلنتاج  الكامل  االستئناف 
جميع األطراف على االمتناع عن استخدامه 

كأداة للمواجهة السياسية.
حقول  ــالق  إغ يتواصل  وقــت  وفــي 
وموانئ النفط في عدة مناطق، تحولت 
لتصفية  أداة  إلى  الطاقة  ورقة  فعليا، 
الحسابات بعدما قرر الدبيبة، التخلي عن 
رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل 
محمد  النفط  وزير  من  بضغط  وإقالته 
قد  ما  معه  صراعه  ينهِ  لم  الذي  عون، 
المناورة من خالل  إلى  اهلل  بصنع  يدفع 
الطرف  مع  التحالف  إلى  موقعه  تغيير 
في  الطاقة  لجنة  دعت  وبعدها  اآلخر، 
مؤسسة  إدارة  مجلس  النواب  مجلس 
إلى  القانوني  مقرها  نقل  إلى  النفط، 
اهلل  صنع  استقبل  وقــت  في  بنغازي، 
المنطقة  وفدا من أعيان ومشايخ قبائل 
المؤسسة في طرابلس. الشرقية، بمقر 
على  المتنازعين  أن  التطورات  وتظهر 
السلطة في واد والمواطنون في واد آخر 
على خلفية تردي الخدمات المعيشية، وعلى 
للتيار  والطويل  المتكرر  االنقطاع  رأسها 
ما  الشرائية،  القدرة  وتراجع  الكهربائي، 
فاقم من غضب الشارع، وتبلور في دعوات 
للتظاهر، واالحتجاج، على الوضع المعيشي 

المتردي في البالد.

طرابلس، جنيف، سرت، القاهرة: الوسط

●    إحدى جلسات اجتماع رئيسي »النواب والدولة« في جنيف بحضور وليامز، الثالثاء 28 يونيو 2022.         )البعثة األممية(

مساع أميركية لضبط إيرادات النفط الليبي بآلية »مستفيد«
ملف  في  الراكدة  المياه  واشنطن  حركت 
وهو  األطراف،  عليه جميع  تتصارع  حساس 
آللية  الترويج  بمحاولتها  وذلــك  النفط، 
ميزانية  وتسيير  النفطية  اإليرادات  إلدارة 
الدولة وضبط اإلنفاق الحكومي، بعيدا عن 

االنقسامات.
المتحدة عبر سفارتها  الواليات  وحاولت 
الليبي  المحلي  الدعم  حشد  ليبيا  لــدى 
والدولي لهذه الفكرة، فسعت إلى الحصول 
الــنــواب  مجلس  مــن  كــل  مــوافــقــة  على 
برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
سماه  مقترح  على  الدبيبة  عبدالحميد 
بآلية  نورالند  ريتشارد  األميركي  السفير 

»مستفيد«.
وقال نورالند خالل مؤتمر صحفي عقده 
في العاصمة طرابلس، إن اآللية هي فكرة 
أو اقتراح ناقشته واقترحته مجموعة العمل 
برلين  مؤتمر  من  المنبثقة  االقتصادية 
األمم  هي  جهات  أربع  من  تتشكل  والتي 
والــواليــات  ــي  األوروبـ واالتــحــاد  المتحدة 

المتحدة ومصر.
وأوضح أن »مستفيد« ال تعني مدلولها 
األولى  للحروف  اختصار  العربية، بل  باللغة 

 ،)mstfeed( باإلنجليزية  اآللية  اسم  من 
المدى  قصيرة  اعتمادية  آلية  أنها  وتعني 

في الجوانب المالية واالقتصادية والطاقة.
وأضاف أن هذه اآللية تهدف إلى توفير 
األساسية،  لالحتياجات  الالزمة  ــوال  األم
والمنح،  واإلعانات،  والمعاشات،  كالرواتب، 
أن  على  وغــيــرهــا،  والتعليم  والــصــحــة، 
لهذه  النفط  مــوارد  من  أمــواال  تخصص 
معينة  آلية  أو  لجنة  تكوين  مع  األغــراض، 
لمراقبة تدفق هذه األموال وطريقة صرفها 

صرفها  أوجه  إلى  تذهب  أنها  من  والتأكد 
الصحيحة.

مع  وكذلك  الدبيبة،  مع  السفير  وبحث 
اهلل  صنع  مصطفى  النفط  مؤسسة  رئيس 
الفريق  اجتمع  ذلك،  وقبل  المسألة.  هذه 
مع  األميركية  للسفارة  التابع  االقتصادي 
بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس 
هذه  لمناقشة  العقوري،  يوسف  النواب، 

اآللية.
التفاصيل ص 8

طرابلس - الوسط

عمرو دياب يحيي 
حفل افتتاح »موسم 

الجيمرز« في السعودية

14

عيون الفرنسي 
مارتينز تتابع مباريات 

سداسي التتويج

● أحد حقول النفط الليبية

الحصادي يدخل قائمة »أبطال الشطرنج«
ومع  هكذا  مبروك«..  ألف   2022 ليبيا  بطولة  على  تحصلت  هلل  »الحمد 
على  الحصادي  يوسف  الناشئ  البطل  كتب  الكأس،  يحمل  وهو  صورته 
 17 الـ فاز صاحب  أن  بعد  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته 

للشطرنج. ليبيا  بطولة  وذهبية  بكأس  عاما 
للشطرنج  ليبيا  بطولة  على  بنغازي  مدينة  في  الستار  ُأسدل  واألحد، 
درنة  ابن مدينة  تتويج  58 العبا، وشهدت  والتي جرت بمشاركة   32 رقم 
ومبلغ  الذهبية  والميدالية  البطولة  بكأس  الحصادي  يوسف  الالعب 

دينار.  1200
عاما(   13 ( زوارة  مدينة  ابــن  فطيس،  عمرو  الــالعــب  تــوج  أيضا 
نصرالدين  أحمد  الالعب  نال  كما  دينار،   900 ومبلغ  الفضية  بالميدالية 
الطالب  أسامة  الالعب  رابعا  وجاء  دينار،   700 ومبلغ  البرونزية  الميدالية 
على  وحصل  أبوقندة  ناجي  الالعب  وخامسا  دينار،   200 مبلغ  على  وحصل 

دينار.  200
عاما،   20 تحت  أفضل العب  جائزة  حاز  فقد  القويري  توفيق  الالعب  أما 

عاما.  50 فوق  العب  أفضل  بجائزة  مهدية  فرج  الالعب  فاز  فيما 
الكالسيكي،  للشطرنج  ليبيا  بطولة  بلقب  تتويجا  األكثر  الالعب  ويظل 
إلى   77 من  الفترة  في  ألقاب  بثمانية  فاز  الذي  شبش  عبداللطيف  هو 
إلى   1992 من  ألقاب  ستة  وحصد  الشهراني  إبراهيم  يليه   ،2009
.2018 إلى   2000 من  الفترة  في  ألقاب  بخمسة  العربي  وأبوبكر   ،2010 ● يوسف يحمل الكأس»صفحته على فيسبوك«

الدبيبة يستبق أي اتفاق 
بإبالغ السفير األميركي 

»تمسكه بخيار االنتخابات 
كمخرج وحيد لألزمة الليبية«

باشاغا فجّر مفاجأة وتحدث عن 
اتصاالت مع مجموعات مسلحة 

في طرابلس لتسهيل مباشرة 
حكومته مهامها من العاصمة



أعلنت »نتفليكس« سابقة هي األولى من نوعها 
بعرض فيلمها الجديد »The Gray Man« بدور 
المقبل،  يوليو   13 مصر  في  السينمائية  العرض 
الجمهور  يستمتع  أن  على  منها  حرصًا  وذلــك 
بدور  ــارة  واإلث باألكشن  المليء  الفيلم  بتجربة 
السينما  تجربة  أن  مؤكدة  السينمائية،  العرض 
عليها  الحفاظ  وينبغي  ومهمة  فريدة  تظل 
الفيلم  بأحداث  االستمتاع  على  الجمهور  وحث 
والمؤثرات البصرية والسمعية، خاصة بعد عزوف 
الماضية  الفترة  خالل  الجمهور  من  كبير  عدد 

بسبب انتشار فيروس »كورونا«.
فور  الجمهور  حماسة  أثار  الذي  الفيلم  ويعد 
واحدًا  المميز  عمله  طاقم  بسبب  عنه،  اإلعــالن 
والذي  لـ»نتفليكس«  الضخمة  اإلنتاجات  من 
في  وتشاركها  دوالر،  مليون   200 ميزانيه  تبلغ 
من  مستوحاة  الفيلم  وأحــداث   ،AGBO اإلنتاج 
 The Gray« كتب  سلسلة  من  األول  الكتاب 
 2009 العام  صدرت  والتي  جريني  لمارك   »Man
والحوار  السيناريو  له  وكتب  كتب،   6 إلى  وتصل 
جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، 
كريس  غوسلينغ،  رايــان  الفيلم  ببطولة  ويقوم 
اجنر  هينويك،  جيسيكا  أرمــاس،  دي  آنا  إيفانز، 
مورا، دانوش، بيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، 
إيكواكور،  إمي  باترز،  جوليا  بايدج،  جان  ريغ 
وسكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقان 
»أفانغرز«،  سلسلة  مخرجي  روسو،  وأنتوني  جو 

وفقا لبيان.
أنتوني  المخرج  أكد  العمل  فريق  اختيار  وحول 
من  خطوة  هي  الفيلم  فريق  »اختيار  أن  روســو 
فعلى  عمل،  أي  في  والحرجة  المهمة  األمور  أكثر 
في  المشاركين  الممثلين  عدد  كثرة  من  الرغم 
بعض  يجلبون  ممثلين  نريد  كنا  فإننا  العمل، 
للعمل  حظًا  أكثر  نكون  ولن  للشخصيات،  الصدق 
مع الممثلين الذين حصلنا عليهم في هذا العمل، 
من  بالكثير  مليء  عالم  ألنه  مهمًا  أمرًا  كان  فلقد 
عمل  فريق  إلى  بحاجة  وكنا  الفريدة  الشخصيات 
على هذا المستوى لتحقيق الرؤية للعالم الذي كنا 
نصنعه في )The Gray Man(، ولذلك كان ال بُد 
للجمهور من مشاهدة الفيلم على شاشات السينما 
أواًل، حتى يروا تفاصيل تلك الشخصيات بوضوح«.

جو  المخرج  أكــد  كما  الفيلم  ــداث  أح ــدور  وت
الغامضة  الرمادي  الرجل  شخصية  حول  روســو، 
فهو  السرية،  ماض شديد  لها  يصدق،  ال  بشكل 
في جوهره شبح، وظيفته هي االختفاء على مرأى 
المخابرات  وكالة  عميل  خالل  من  الجميع،  من 
المركزية كورت جينتري -الذي يقوم بدوره رايان 
 ،»Sierra Six« غوسلينغ- والمعروف أيضًا باسم
من  وتجنيده  فيدرالي  سجن  من  انتزاعه  وجرى 
الذي   - فيتزروي  المسؤول عنه، وهو دونالد  قبل 

قاتل  وهو  ثورنتون-  بوب  بيلي  ــدوره  ب يقوم 
وكالة  من  ومعتمد  عالية  بمهارات  يتمتع  مرتزق 
حيث  الطاولة  تنقلب  ولكن  المركزية،  المخابرات 
يصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن - الذي 
أنحاء  جميع  في  إيفانز-  كريس  ــدوره  ب يقوم 
المخابرات  وكالة  في  سابق  زميل  وهو  العالم، 
لقتله،  شيء  أي  عن  يتوقف  لن  والذي  المركزية، 
تقوم  الذي   – ميراندا  داني  العميلة  بمساعدة 
تحمي  التي   - أرمــاس  دي  آنا  الممثلة  بدورها 

ظهره.
يحتمل  الفيلم  أن  روســو،  جو  المخرج  وصرح 
هو  سيقدمه  الذي  العمل  ألن  أخرى،  أجزاء  طرح 
جزء من سلسلة، وأنه لن يجيب عن كل األسئلة 
االحتماالت  بعض  ولكن سيترك  الفيلم،  هذا  في 
لن  »الفيلم  قائاًل  مستقبلية،  ألعمال  مفتوحة 
الجماهير  لدى  يكون  قد  سؤال  كل  على  يجيب 
فما  المستقبلية،  لألجزاء  مساحة  ترك  نريد  ألننا 
فيمكن  مختلف،   )The Gray Man( في  نفعله 
األجزاء  في  أخرى  شخصيات  الجمهور  يتابع  أن 
القادمة، وإن كان الفيلم سينتهي ولدى الجمهور 
حول  أسئلة  لديه  يــزال  ال  ولكن  كاملة،  قصة 
واحدة  طريقة  هذه  أن  وأعتقد  األوســع،  الكون 
إعطاء كل شيء  عدم  وهي  قليال،  النموذج  لكسر 
للجمهور في فيلم واحد، ليس لدينا سرد مغلق، 

لدينا قصة مفتوحة تكون مثل فصل في كتاب«.

تواصـل 02www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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»يوتيوب« تحذف أغنية ملغٍن هندي نشرت بعد اغتياله

 » »The Gray ManThe Gray Man« نتفليكس« تطرح »»نتفليكس« تطرح«
في دور العرض املصريةفي دور العرض املصرية

خدمة  مزودي  مساعدة  على  المتطورة  التجسس  برامج  حملة  تحصل 
وفقا  ضارة،  تطبيقات  لتنزيل  المستخدمين  لخداع   »ISP« اإلنترنت 

 »TAG« التهديدات  تحليل  مجموعة  نشرته  لبحث 
السابقة  النتائج  هذا  ويؤكد  غوغل،  شركة  من 

األمنية  األبحاث  مجموعة  إليها  توصلت  التي 
التجسس،  برامج  وربطت  التي   »Lookout«

برامج  ببائع   ،»Hermit« اسم  عليها  يطلق  التي 
.»RCS Labs« التجسس اإليطالية

 »RCS Labs« إن   »Lookout« وتقول 
 NSO« مع  نفسه  العمل  مجال  في  تعمل 
التجارية  التجسس  برامج  وتبيع   »Group
ويعتقد  مختلفة،  حكومية  وكــاالت  إلــى 

 »Hermit« أن   »Lookout« في  الباحثون 
كازاخستان  حكومة  بواسطة  نشره  تم  قد 

رأوا  إنهم  يقولون  كما  اإليطالية.  والسلطات 
برنامج التجسس منتشر في شمال سورية.

 »Hermit« إن  تحليلها  في   »Lookout« وقالت 
مع  وتماشيا  ــد.  ــدروي أن إصـــدارات  جميع  عبر  يعمل 

تبلغ  إنها  وقالت  البارزين  الضحايا  »غوغل«  حددت  النتائج،  هذه 
نمطي  تهديد  عن  عبارة   »Hermit« ويعد  المتأثرين،  المستخدمين 
ويسمح  والسيطرة.  القيادة  خادم  من  إضافية  قدرات  تنزيل  يمكنه 

والموقع  المكالمات  سجالت  إلى  بالوصول  التجسس  لبرامج  ذلك 
والصور والرسائل النصية عبر جهاز الضحية.

وإجراء  الصوت  تسجيل  على  أيضا  قادر   »Hermit« أن  كما 
الوصول  إلى  باإلضافة  واعتراضها  الهاتفية  المكالمات 
مما  المصاب،  أندرويد  لجهاز  الجذر  المستخدم  إلى 
بيانات  إلى  أعمق  وصوال  التجسس  برنامج  يمنح 
كال  التجسس  برامج  تصيب  أن  ويمكن  الضحية 
التنكر  طريق  عن  و»آيــفــون«  »أنــدرويــد«  من 
شركة  شكل  يتخذ  ما  وعــادة  شرعي،  كمصدر 
األمن  باحثو  مراسلةووجد  تطبيق  أو  اتصاالت 
المهاجمين  بعض  أن  »غوغل«  في  السيبراني 
إليقاف  اإلنــتــرنــت  خدمة  مـــزودي  مــع  عملوا 
لتعزيز  بالضحية  الخاصة  الجوال  بيانات  تشغيل 

مخططهم.
مشغلو  بأنهم  المهاجمون  يتظاهر  قد  ذلك،  وبعد 
ويخدعون  القصيرة.  الرسائل  عبر  الضحية  جــوال 
قد  ضــار  تطبيق  تنزيل  بــأن  لالعتقاد  المستخدمين 
كان  إذا  أنه  »غوغل«  وأوضحت  باإلنترنت  اتصالهم  يعيد 
فإنهم  اإلنترنت،  مزود خدمة  مع  العمل  على  قادرين  غير  المهاجمون 

يقدمون تطبيقات مراسلة تبدو أصلية لخداع المستخدمين لتنزيلها.

تختبر »إنستغرام« طرقا جديدة للتحقق من تاريخ 
ميالد مستخدميها والوصول للعمر الحقيقي لكل 

واحد منهم، معتمدة بشكل رئيسي على الذكاء 
الصناعي وتعاونت الشبكة االجتماعية التابعة 
لمجموعة »ميتا«، الشركة األم لـ»فيسبوك« 
و»واتساب« و»ماسنجر«، مع شركة »يوتي« 
البريطانية الناشئة، التي تعمل على تطوير 

خوارزمية للتعرف على مالمح الوجه، ةوبشكل 
ملموس، سيتعين على مستخدمي »إنستغرام« 

القاصرين المقيمين في الواليات المتحدة 
والراغبين في تغيير أعمارهم إلى 18 عاما أو أكثر 

تبرير خطوتهم من خالل التقاط مقطع فيديو 
ألنفسهم وإرساله إلى »ميتا« لتحليله بواسطة 

خوارزمية »يوتي« لتحديد العمر، قبل حذفه.
وتؤكد »يوتي« أن هامش الخطأ في أداتها يقرب 

من سنة ونصف سنة لألشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 13 و19 عاما. وتظهر األرقام التي 

قدمتها الشركة قدرا أكبر من عدم الدقة في وجوه 
اإلناث واألشخاص ذوي البشرة الداكنة وتضمن 

الشركة الناشئة أن تقنيتها ال تسمح بأي شكل 
من األشكال بالتعرف على هوية شخص ما أو 

جمع معلومات شخصية ويقوم خيار آخر تستكشفه 
»إنستغرام« على الطلب من ثالثة من جهات 

االتصال الخاصة بالمستخدم )وجميعهم يجب أن 
يكونوا بالغين(، التصديق على العمر المشار إليه 

في التطبيق وكان لدى المستخدمين اليافعين في 
األساس إمكانية ال تزال قائمة تقوم على تقديم 

أوراق ثبوتية )يتم إتالفها في غضون 30 يوما( 
إلثبات سنهم.

أداة تساعد »إنستغرام« 
على تحديد العمر 

الحقيقي للمستخدمني

األلواح الشمسية تغزو 
السيارات الكهربائية »غوغل« تحذر من برامج التجسس الحكومية

CINEMA
CINEMA

شعر الحكمة
وفى ناس تمشى او فاقده مركبها*** وفى ناس ماتركب مغير وراهم
وفى ناس عند الجود ما تغلبها ***وفى ناس ديما البخل ما ايخطاهم
وفى ناس تاخذ قدر لو تجربها *** وفى ناس وقت الضيق ماترجاهم

وفى ناس تلقى فخر لوتناسبها *** وفى ناس تندم كان قلت اسماهم

حبة مبتكرة تعطي فوائد 
الرياضة دون عناء

كلمة1000

بدأت األلواح الشمسية تغزو أسطح المركبات أيضا 
بعد المباني، إذ شرع عدد من المؤسسات الناشئة، 

وكذلك الشركات العمالقة لصناعة السيارات، في 
اعتمادها لتوفير الطاقة في سياراتها الكهربائية 
الجديدة وتحت أشعة الشمس الحارقة في شمال 

إسبانيا، تخزن مركبة »0«، وهي النموذج األول 
الذي تصنعه شركة »اليت يير« الناشئة، طاقة 

شمسية تتيح لها السير أكثر من سبعين كيلومترا 
يوميا، إذ إن غطاَء محركها وسطحَها هما بمثابة 

ألواح شمسية يبلغ حجمها خمسة أمتار مربعة وفاز 
مصنعو هذه المركبة، وهم مهندسون هولنديون 

شباب، بمسابقات عدة تتمحور على الطاقة الشمسية 
في الصحراء األسترالية. ويحاولون تطبيق هذه 

التكنولوجيا على أنواع السيارات كلها مستفيدين 
من انخفاض أسعار األلواح الكهروضوئية والبطاريات 
وتستهلك المركبة طاقة أقل من تلك التي تحتاجها 
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية التي تهيمن على 

األسواق، بفضل الهيكل الديناميكي الهوائي الخاص 
بها والمحركات المُثبتة على عجالتها واللذين 

من شأنهما أن يجعالها كذلك تعتمد على الطاقة 
الشمسية لمسافة 635 كيلومترا.

على  تساعد  الرياضية  التمارين  تجعل  التي  اآللية  فهم  إلى  دوما  الباحثون  يسعى 
تمكن  فيما  الجسم،  في  الغذائي  التمثيل  وتحسين  الشهية  وتنظيم  الوزن  إنقاص 
الجسم  ينتجه  الدم  في  مُرَكب  على  التعرف  من  أخيرا  المتحدة  الواليات  في  باحثون 
»دويتشه  وفق  الطعام«،  وآثار  السمنة  خفض  على  »قادر  الرياضة  ممارسة  أثناء 
األميركية  ستانفورد  بجامعة  ــراض  األم لعلم  المساعد  األستاذ  ويشرح  فيله« 
بها  تعمل  التي  الكيفية  نفهم  أن  »أردنا  لونغ:  جوناثان  الدراسة،  في  والمشارك 
الحصول  من  نتمكن  حتى  الجسم  في  الجزيئات  مستوى  على  الرياضية  التمرينات 

)التمرينات(«. فوائدها  بعض  على 
الدم  بالزما  في  الموجودة  للمركبات  شامال  تحليال  البحثي  الفريق  ــرى  وأج
وعثر  الجري  جهاز  على  مكثف  بجري  قيامها  بعد  تجارب  فئران  من  المسحوبة 
Lac-( »الك-في«  يسمى  معدل  أميني  على حمض  المسحوبة  العينات  في  الباحثون 

عن  والمسؤولة  الشاق  التمرين  عن  الناتجة  »الالكتات«  مادة  من  مكون   ،)Phe
حمض  وهو  أالنين«  »الفينيل  مركب  جانب  إلى  العضالت،  في  بالحرقان  اإلحساس 
بالسمنة  المصابة  الفئران  عينة  وفي  للبروتين  األساسية  المكونات  من  يعتبر  أميني 
جرعة  أدت  بالدهون،  غني  غذائي  نظام  على  تعيش  التي  أي  الغذائي  النظام  بسبب 
بنسبة  الطعام  تناولهم  من  الحد  إلى  اكتشافه  تم  الذي  الك-في  حمض  من  عالية 

12 ساعة دون تأثر حركتها أو معدل بذلها للطاقة. 50 ٪ تقريبا لمدة 

الحكومة  من  شكوى  بعد  »يوتيوب«  حذفت 
الهندي  الراب  لمغني  مصورة  أغنية  الهندية 
سيدهو موس نُشرت على المنصة بعد اغتياله 
أخيرًا وحصدت نحو 30 مليون مشاهدة وتتناول 
األغنية التي تحمل عنوان »سيل« )SYL( نهرًا 
البنجاب  واليــة  بين  طويل  نــزاع  موضع  كان 
منها،  الــراب  مغني  يتحدر  التي  الهند(  )شرق 
وهو من طائفة السيخ، ووالية هاريانا المجاورة، 
المغني  يتطرق  كذلك  بــرس«  »فرانس  وفق 
إلى  الخميس،  التي صدرت،  األغنية  الراحل في 
أعمال شغب دامية شهدتها الهند العام 1984 

استهدفت السيخ، واقتحام الجيش معبدًا مهمًا 
لهذه الطائفة في العام نفسه.

وشوهدت األغنية نحو 30 مليون مرة وحصدت 
قناة  على  ــك(  )الي إعجاب  عالمة  مليون   3.3
خالل  حذفها  قبل  »يوتيوب«  عبر  المغني 
عنوان  على  وظهرت  األسبوع  نهاية  عطلة 
المحتوى  »هذا  فيها:  جاء  عبارة  األغنية  رابط 
بسبب  الوطني  النطاق  هذا  على  متوافر  غير 
أن  إال  الحكومة«.  قبل  من  قانونية  شكوى 
وأوضح  أخرى  بلدان  متاحة في  تزال  ال  األغنية 
بالبريد  رسالة  في  »يوتيوب«  باسم  ناطق 

اإللكتروني لوكالة »فرانس برس« أن الشركة 
حذفت األغنية »وفقا للقوانين المحلية وشروط 
تعلق  ــم  ول متأنية«  مراجعة  بعد  الخدمة 
برس«  »فرانس  سؤال  على  الهندية  الحكومة 

في هذا الشأن.
األغنية  حــذف  الـــراب  مغني  ــرة  أس ووصــفــت 
عن  بالتراجع  الحكومة  وطالبت  »ظالم«  بأنه 
ونقلت  محلية  إعالم  وسائل  بحسب  الشكوى، 
شامكور  عمه  عن  تايمز«  »هندوستان  جريدة 
ال  لكنهم  األغنية  حظر  »يمكنهم  قوله  سينغ 

يستطيعون إخراج سيدو من قلوب الناس. 

 »#انقطاع_الكهرباء« يتصدر الترند في ليبيا
عبر  حامل  صديقة  مع  التحادث  إلى  »غوغل«  عبر  النسل  لتحديد  أساليب  عن  البحث  من 
»فيسبوك« مرورا بالبيانات على تطبيقات متابعة الدورة الشهرية.. آثار رقمية كثيرة قد تشكل 
مَمسكا ضد النساء و»شركائهن« المفترضين في حاالت اإلجهاض ببعض الواليات األميركية 

حقوقية  وجماعات  الكونغرس  في  ديموقراطيون  أعضاء  ودعــا 
الشخصية  البيانات  حماية  إلى  الرئيسية  التكنولوجيا  منصات 
بشكل أفضل، عقب قرار المحكمة العليا األميركية، الجمعة، بإلغاء 
الحق في اإلجهاض على المستوى الفدرالي، وكتبت مديرة األمن 
غير  فاونديشن«  فرونتير  »إلكترونيك  منظمة  في  السيبراني 
اليوم وآخر مرة  إيفا غالبرين عبر »تويتر«، »الفرق بين  الحكومية 
أننا  هو  المتحدة،  الواليات  في  قانوني  غير  فيها  اإلجهاض  كان 
نعيش في عصر مراقبة غير مسبوقة عبر اإلنترنت«. وأضافت »إذا 
كانت شركات التكنولوجيا ال تريد أن تتحول بياناتها إلى مصيدة.. 
أو  بيعها  عدم  يجب  اآلن.  البيانات  تلك  جمع  عن  التوقف  فعليها 

تقديمها عندما تصدر أوامر قضائية«.
وواتساب(،  ومسنجر  وإنستغرام  لفيسبوك  األم  )الشركة  و»ميتا«  »غوغل«  من  كل  ويتتبع 
مستخدميهما عن كثب ليتمكنوا من بيع المعلنين مساحات إعالنية موجهة بدقة وال تُرفق 
متناول  في  تبقى  لكنها  أصحابها،  بأسماء  اإللكترونية  المنصات  عبر  تُجمع  التي  المعلومات 
كثيرة  محافظة  واليات  تخطط  العليا،  المحكمة  قرار  بعد  ذلك،  ومع  قضائي.  بأمر  السلطات 
التي تم تمريرها حتى قبل حكم  القوانين  أراضيها عوض  للحمل على  الطوعي  اإلنهاء  لحظر 
مقاضاة  على  العاديين  المواطنين  تشجع  سبتمبر،  في  بتكساس  الحال  كما  العليا،  المحكمة 

الذين ساعدوهن، حتى سائق األجرة  أولئك  أو  النساء المشتبه في إجرائهن عمليات إجهاض 
الذي يُزعم أنه نقلهن إلى العيادة على سبيل المثال.

األشخاص  قمع  يريدون  الذين  للمتطرفين  »أدوات  تصبح  قد  »غوغل«  تقنيات  فإن  لذلك، 
كتب  ما  على  اإلنجابية«،  الصحة  رعاية  على  للحصول  الساعين 
42 مسؤوال أميركيا منتخبا في رسالة مفتوحة وجهوها في نهاية 
مايو إلى رئيس »غوغل« سوندار بيشاي. وأضاف المسؤولون في 
الجغرافي  الموقع  حول  بمعلومات  تحتفظ  غوغل  »ألن  الرسالة 
وتشاركها  الذكية،  الهواتف  مستخدمي  من  الماليين  لمئات 
طلبات  على  »غوغل«  ترد  ولم  الحكومية«  الوكاالت  مع  بانتظام 
عدة من وكالة »فرانس برس« حول هذا الموضوع، كما الحال مع 

»ميتا« و»أبل«.
فرونتير  »إلكترونيك  لمنظمة  القانونية  المديرة  وتقول 
ظلوا  »لقد  ماكشيري  كــوريــن  الحكومية  غير  فاونديشن« 
متحفظين« حتى اآلن. وتضيف »يمكنهم ويجب عليهم فعل المزيد 
أعمالهم،  نموذج  تقويض  إلى  ذلك  أدى  »وإذا  المستخدمين«،  بيانات  لحماية خصوصية كل 
بينها  للمنصات،  التوصيات  من  قائمة  المنظمة  ونشرت  النموذج«.  لتغيير  الوقت  حان  فقد 
جمع بيانات أقل، وتشفيرها، وعدم تشاركها مع جهات مريبة، وعدم إرغام المستخدمين على 
الموافقة عليها كما دعت هذه الجهات إلى عدم االستسالم ألي مطالب محتملة، مثل مذكرة 
تطلب معلومات عن كل الهواتف الذكية قرب مركز لتنظيم األسرة لكن حتى لو بذلت الشركات 
جهدا، فإن هذا لن يعفي األشخاص المعنيين من اتخاذ إجراءات بأنفسهم، وفق المنظمة غير 

إلغاء حق اإلجهاض بالواليات املتحدة يضع سرية البيانات على املحك
بموقع  الليبية  الصفحات  رواد  من  عدد  قام 
بتداول  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
للمطالبة  »#نريد_الكهرباء«  هشتاغ 
جميع  تشهد  حيث  الكهربائي  التيار  بعودة 
انقطاع  وجنوبًا  وغربًا  شرقًا  البالد  مناطق 

تصل  طويلة  لساعات  الكهرباء 
متواصلة  ساعة   20 ــى  إل

يوميًا.
متظاهرون  ــاب  وجـ

من  عددًا  غاضبون 
العاصمة  ــوارع  ش
ــس  ــ ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ
على  ــجــاجــًا  احــت
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ االنـ
للتيار  المستمر 

الـــكـــهـــربـــائـــي 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــع ارتـ ــ ــ م

درجــــــــة حــــــرارة 
ـــ40  ال لتتجاوز  الجو 

مقاطع  وأوضحت  درجــة، 
موقع  على  مــتــداولــة  فيديو 

عشرات  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
مرورًا  تاجوراء  من  ينطلقون  المتظاهرين 
العاصمة  لشوارع  وصــواًل  الجمعة  بسوق 

طرابلس وهم يرددون هتافات غاضبة.
الوطنية  ــوحــدة  ال حكومة  رئــيــس  وقـــرر 
األحــد  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 
الشركة  إدارة  مجلس  إيــقــاف  الماضي 
إلى  وإحالته  العمل  عن  للكهرباء  العامة 
مدير  وتكليف  اإلداري،  التحقيق 
محمد  العامة  الخدمات  شركة 
موقتًا  عامًا  مديرًا  إسماعيل 
تحت  يعمل  لــلــشــركــة 
اإلشـــــراف الــمــبــاشــر 

الوزراء. لرئيس 
اعتبر  جــانــبــه،  مــن 
إدارة  مجلس  رئيس 
ــة الــعــامــة  ــرك ــش ال
المقال،  للكهرباء 
أن  العبدلي،  وئـــام 
خارجة  الحالية  األزمة 
الــشــركــة،  إرادة  ــن  ع
نفسه  الوقت  في  مــحــذرًا 
الكهرباء  أزمة  »تفاقم«  من 
األحمال، حال  وازدياد ساعات طرح 
لتوفير  عاجلة«  »حلول  إلى  التوصل  عدم 
الطبيعي  الــغــاز  مــن  الشركة  احتياجات 

النفط. الستخراج  المصاحب 
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متابعات 03

على أعتاب الصراع بين الشرق والغرب على شرعية 
السلطة في ليبيا ومع السعي األميركي لتجاهل هذا 
الخالف والدفع نحو إجراء االنتخابات أوال، تبرز جبهتان 
مختلفة  نظر  وجهات  تتبنيان  العالم  مستوى  على 

بشأن حل األزمة السياسية.
أرضية  تهيئة  تفضل  أفريقية  األولــى  الجبهة 
المصالحة الوطنية للوصول إلى االستحقاق االنتخابي 
كمرحلة ثانية، والثانية غربية ترى االنتخابات الحل 
السحري ألزمة تنازع الشرعيات، وتراها خيارها األبدى.

تدخالت  في  العريض  العنوان  االنتخابات  وتعد 
الدول الغربية سواء عبر جلسة مجلس األمن الدولي 
أو البيان الخماسي منذ انهيار خارطة الطريق األممية 
تقل خطورة  ال  أخرى  انتقالية  مرحلة  ليبيا  ودخول 
أكثر على  عن سابقاتها، لتكون الضغوط مسلطة 
مجلسي النواب واألعلى للدولة، المجتمعين يومي 
الثالثاء واألربعاء في جنيف، بدعوة من المستشارة 
التي  التدابير  لمناقشة  وليامز،  ستيفاني  األممية 
االنتخابات  إلى  المؤدية  االنتقالية  الفترة  ستحكم 

والتوصل إلى اتفاق بشأنها.
وشهد اجتماع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، 
ورئيس المجلس األعلى للدولة، خالد المشري، بعد 
المسار  حول  المتعثرة  المشاورات  من  جولة  آخر 
الدستوري في القاهرة اتفاقا على ضمانات ووسائل 
أمان ال غنى عنها إلجراء انتخابات وطنية، وفق وليامز.

األمم المتحدة تؤيد االنتخابات أوال
للشؤون  العام  األمين  وكيلة  أكدت  ذلك،  قبل 
خالل  ديكارلو،  روزماري  السالم،  وبناء  السياسية 
مقتنعة  المتحدة  األمم  أن  األمن،  بمجلس  إحاطة 
لتسوية  الوحيد  السبيل  االنتخابات هي  بأن  تماما 
الخالفات حول الشرعية الديمقراطية من المؤسسات 
على  لالتفاق  حان  قد  الوقت  أن  مضيفة  الليبية، 

القضايا العالقة وإجراء االنتخابات.
في  المضي  واشنطن  استعجال  إلى  إشارة  وفي 
إجراء االستحقاقات، قال السفير األميركي في ليبيا، 
إجراء  يتسنى  قد  إنه  األربعاء،  نورالند،  ريتشارد 
انتخابات عامة دون شرط حل األزمة بين الحكومتين 

المتنافستين.
وأوضح في مقابلة مع وكالة »رويترز« أنه متفائل 
بأن محادثات جنيف هذا األسبوع ربما تنهي األزمة، 
وجود  عن  بعيدا  قدما  للمضي  سبل  توجد  »لكن 

حكومة ليبية واحدة في السلطة«.
على  هيمنت  التي  للفصائل  يمكن  أنه  وأضاف 
أجزاء مختلفة من البالد أن تقود تلك المناطق بشكل 
منفصل نحو انتخابات عامة. وقال: »واقع المشهد 
السياسي الليبي هو أنه ال يمكن ألي طرف أن ينفرد 
أن  هي  ستنجح،  التي  الوحيدة  والصيغة  بالنتيجة. 
تجتمع األطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط«.

ويخالف هذا التحول موقف سابق قبل أيام ساقته 
كل من الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والمملكة المتحدة، إذ شددت هذه الدول في بيان 
مشترك على الحاجة إلى »حكومة ليبية موحدة قادرة 
البالد،  أنحاء  في جميع  االنتخابات  إجراء هذه  على 
ليتم تحقيقها من خالل الحوار والتسوية في أسرع 

وقت ممكن«.
والدولة  النواب  مجلسي  الخماسي  البيان  ودعا 
من  عاجل  بشكل  »االنتهاء  إلى  المجلسين  وقادة 
األساس القانوني، حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب 

وقت ممكن«.
بالتوافق  الدبيبة  حكومة  تحظى  ال  اآلن  وحتى 
الشرق والغرب بعدما منح مجلس  والسيطرة على 
النواب حكومة فتحي باشاغا الثقة قبل عدة أسابيع، ما 
يؤكد صعوبة إجراء االنتخابات في جميع أنحاء ليبيا.

دعوات االنقسام المزعجة

االنتخابات،  حول  يــدور  الحديث  كان  وبينما 
المحسوبين  الجنوب  وأعيان  أهالي  أعلن عدد من 
نيتهم تشكيل حكومة  السابق  النظام  أنصار  على 
أخرى تتولى العمل على تلبية احتياجات ومتطلبات 
والغربية،  الشرقية  بالمنطقتين  أسوة  منطقتهم، 
الذي  واإلقصاء  التهميش  إلى  قرارهم  مرجعين 
السنوات  الحكومات ضد منطقتهم طوال  تمارسه 
الماضية. في المقابل، استنكر مجلس فزان األعلى 
»هذا التمرد«، واصفا إياه بأنه »محاولة لتقسيم ليبيا 

عبر إعالن حكومة موازية في الجنوب«.
هذه  في  أفريقية  ودول  ليبية  أوســاط  وتجد 
الخالفات المتشعبة بين األقاليم الثالثة )طرابلس 
التمسك  فكرة  لرفض  كافيا  مبررا  وفزان(،  وبرقة 
بإجراء االنتخابات، برغم أن الغرب يدفع في اتجاه 
هذا اإلطار قبل إحقاق المصالحة الوطنية، خصوصا 
بعدما تسبب ترشيح شخصيات جدلية في إجهاض 
ديسمبر   24 في  مفترضا  كان  الــذي  االستحقاق 

الماضي.
إلى ذلك، تبرز مسألة صعوبة تنقل المرشحين 
االنتخابية،  لبرامجهم  للترويج  البالد  أنحاء  بين 

الوطنية  فضال عن تأخر إطالق مشروع للمصالحة 
المجلس  عليا من طرف  وتشكيل مفوضية وطنية 
المطروحة  الحلول  أمور تعقد كل  الرئاسي، وكلها 
حاليا. وتعد اللجنة رفيعة المستوى التابعة لالتحاد 
اقتناعا من أي وقت  أكثر  المكلفة بليبيا،  األفريقي 
مضى بالحاجة إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية 
قبل إجراء انتخابات في ليبيا، فقد قال وزير الخارجية 
أصبحت  ليبيا  إن  غاكوسو،  كلود  جان  الكونغولي، 
أن  يجب  لذلك  مضى  وقت  أي  من  أكثر  منقسمة 
تمر عبر المصالحة«، في إشارة إلى وجود حكومتين 

متنافستين تتنافسان على السلطة والشرعية.
وتترأس الكونغو اللجنة األفريقية رفيعة المستوى، 
األفريقي  االتحاد  وفد  وقاد  ليبيا  غاكوسو  زار  وقد 
إلى طرابلس ثم بنغازي. وقال في مقابلة مع إذاعة 
خطوة  المصالحة  إن  الماضي،  اإلثنين  فرنسية، 
ضرورية خاصة بعد فشل تنظيم االنتخابات وانتهاء 
صالحية خارطة الطريق التي تم تنفيذها برعاية األمم 
المتحدة، مضيفا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى بذل 
المفاوضات من  إلى طاولة  الليبيين  جهود إلعادة 
أجل الخروج من هذا النوع من الفراغ السياسي منذ 

أن تعذر إجراء االنتخابات في أواخر العام الماضي.
كما اعتبر أن »االنتخابات ليست الدواء الشافي 
لمشاكل ليبيا«، معتقدا أن المصالحة تعني التسامح 
أن  المستقبل. وكشف  إلى  والتطلع  الصفحة  وطي 
لدى االتحاد األفريقي خارطة طريق وسيتم نشرها 
في األسابيع القليلة المقبلة بمساعدة نائب رئيس 
المسؤول  الالفي، وهو  الرئاسي، عبداهلل  المجلس 
تحديدا عن مسألة المصالحة الوطنية والذي يتعاون 
معه حيث كانت لدى وزير الخارجية الكونغولي جلسة 

عمل معه في طرابلس.

جهود أفريقية للمصالحة
ويعمل االتحاد األفريقي ولجنته الرفيعة المستوى، 

برئاسة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، منذ سنوات 
من أجل عقد مؤتمر مصالحة.

وكان رئيس وفد االتحاد األفريقي وزير خارجية 
الكونغو برازافيل أجرى خالل جولته إلى ليبيا مشاورات 
مع عدة مسؤولين على رأسهم رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، وأعضاء المجلس الرئاسي، إلى 
جانب نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة 
من مجلس النواب علي فرج القطراني. كما زار تونس، 
في سياق البحث عن تسوية توافقية لألزمة الليبية.
األفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  أعرب  بدوره، 
مشروع  لملف  الكامل  دعمه  عن  فقي،  موسى 
المصالحة الوطنية من أجل بناء االستقرار والسالم 
في ليبيا. وأكد فقي لوزيرة الخارجية، نجالء المنقوش، 
)يرأسها  الوطنية  الوحدة  حكومة  لجهود  دعمه 
مطلب  لتحقيق  سعيها  في  الدبيبة(  عبدالحميد 
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  بإجراء  الليبي  الشعب 

في أقرب وقت ممكن.
وأطلق المجلس الرئاسي الرؤية االستراتيجية 
لمشروع المصالحة الوطنية. وقال رئيس المجلس 
إطالق  بمناسبة  أقيم  حفل  في  المنفي،  محمد 
تخرجها  وطنية  جهود  إلى  تحتاج  »ليبيا  الرؤية: 
سبيل  ال  والتبعية،  األجنبية  التدخالت  دائرة  من 
مصلحة  على  تُعلى  وطنية  بمصالحة  إال  لذلك 
من  يتصالحوا«.  أن  لليبيين  آن   )..( الوطن 
صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  قال  جانبه، 
في  »نتطلع  الحفل:  خالل  بثت  مسجلة  كلمة  في 

هذه المرحلة التاريخية إلى السمو فوق الخالفات 
والصراعات«. المشاحنات  ونبذ 

رئيس  نائب  قال  المشروع،  تفاصيل  وعن 
إن  ــي،  ــالف ال عــبــداهلل  ــرئــاســي،  ال المجلس 
على  بالتوقيع  تنتهي  ال  الصحيحة  المصالحة 
مشروع أو اتفاق بل هي مشروع وطني مستمر 
من  المجتمع  ويحصن  الماضي،  أخطاء  يعالج 
دولة  لقيام  ويؤسس  النزاع  براثن  في  الوقوع 
بعيدا  العمل  فضل  مجلسه  أن  وأكد  القانون. 
المصالحة  لمشروع  للتأسيس  األضــواء  عن 
مختلف  فــي  الــخــبــراء  مــن  بــعــدد  مستعينا 
األفكار  أصحاب  مشاركة  إلى  إضافة  المجاالت، 
مختلف  من  المشروع  تناول  في  والمبادرات 

. نبه ا جو
عدة  بين  ناجحة  بتجارب مصالحة  ليبيا  ومرت 
قبائل وقعوا عدة مواثيق للسالم أبرزها المصالحة 
 11 في  والقذاذفة  سليمان  أوالد  قبائل  بين 
بين  مبدئيا  اتفاقا  تضمن  والذي   2021 نوفمبر 
الجنوبية. والمنطقة  سبها  مدينة  في  القبيلتين 

كما نجحت الوساطات االجتماعية مطلع العام 
الشوشان،  هشام  الجندي  رفات  نقل  في   2022
أول قتيل في أحداث 17 فبراير 2011 إلى مدينته 
أكثر من عشر  الجبل األخضر، بعد  العجيالت من 
الكثيرين  أن  غير  بذلك.  المطالبة  من  سنوات 
مصراتة  مدينتي  بين  مصالحة  عقد  ينتظرون 
وتاورغاء، بعد انتقاد من مصراتة لسكان تاورغاء 

فبراير. ثورة  إبان  القذافي  معمر  بتأييد 

الوسط- عبدالرحمن أميني

»املصالحة أوال أم االنتخابات؟«.. 
السؤال الليبي املحير دوليا
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تأييد أممي للتعجيل باالستحقاق الدميقراطي

أزمة تنازع الشرعيات تقسم المجتمع 
الدولي بين أفريقي وغربي

االتحاد األفريقي: االنتخابات ليست الدواء 
الشافي لمشاكل ليبيا

وليامز ال حتظى بتوافق كامل..

الدولي إلقفال ملف تعيين مبعوث  الفرصة على مجلس األمن  فاتت 
إلى  المرة  هذه  الرضوخ  أعقاب  في  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  جديد 
بينما  للمنصب،  الليبي« ترفض مرشح جزائري  الداخل  »أصوات في 
التشاور معها مسبقا حول  المتحدة بضرورة  خاطبت طرابلس األمم 

مستقبال. المحتملين  المرشحين  قائمة 
تقودها  التي  للبعثة  آخــر  لعام  التمديد  واشنطن  وتفضل 
فيما  مستشارة،  صفتها  وليامز  ستيفاني  األميركية  الدبلوماسية 
يان  خليفة  اختيار  آلية  حول  الروسية  الغربية  االتهامات  تصاعدت 

كوبيش.
الخارجية  وزيــر  اسم  على  دولــة   14 اتفقت  العادة،  غير  وعلى 
التاسع  األممي  المبعوث  ليكون  بوقادوم،  صبري  السابق،  الجزائري 
لتولي هذا المنصب، لكن اعترضت دولة اإلمارات العضو غير الدائم 
بمجلس األمن الدولي على تعيينه بعدما اقترحه األمين العام لألمم 

الـ15. المتحدة أنطونيو غوتيريس على األعضاء 

اعتراض إماراتي على بوقادوم
وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية إن »الفيتو اإلماراتي« سببه تبيان 
وبررت  الليبية.  األزمة  ملف  إدارة  بشأن  والجزائر  أبوظبي  مواقف 
لو  الجزائري  الدبلوماسي  تعترض  قد  بـ»صعوبات  قراراها  اإلمارات 
تم تعيينه رسميا، حيث سيجد نفسه أمام مهمة مستحيلة«، بحسب 
أن  برس«  »فرنس  لوكالة  آخر  مصدر  أوضح  فيما  غربي،  مصدر 
اإلمارات أكدت خالل الجلسة أن دوال عربية وأحزابا ليبية أعربت عن 
معارضتها لتعيين بوقادوم مبعوثا أمميا، دون الكشف عن الدول أو 
األحزاب الليبية التي رفضت، مشيرة إلى القلق اإلقليمي من تعيينه.
وسبق أن عبرت عدة أطراف في ليبيا عن رفضها تعيين بوقادوم 
الوطنية  الوحدة  حكومة  إلى  جزائريا  انحيازا  يعتبرونه  ما  بسبب  له 
موقف  عن  الجزائر  أبانت  فقد  الدبيبة.  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة 
باالعتراف  التمسك  خالل  من  الليبية،  األزمــة  من  وضوحا  أكثر 
بحكومة الدبيبة، ودعم تنظيم انتخابات تشريعية في أقرب اآلجال. 
الماضي  أبريل   23 في  تبون،  عبدالمجيد  الجزائري،  الرئيس  ووجه 
وحده  »الشعب  أن  على  وشدد  النواب  مجلس  إلى  صريحة  رسائل 
من يملك شرعية اختيار سلطة معينة«، في إشارة إلى عدم االعتراف 

للحكومة. رئيسا  باشاغا،  بتعيين فتحي 
الجزائري  بالدبلوماسي  الدفع  في  غوتيريس  فشل  أن  وسبق 
المبعوث  منصب  شغل  إلى  الحالي(  الخارجية  )وزير  لعمامرة  رمطان 
األممي، بعد محاولة سابقة في مارس 2020، بعد استقالة المبعوث 

السابق اللبناني غسان سالمة ووقتها عارضت واشنطن الخطوة.
بالئحة  للدفع  موجها  اإلمــاراتــي  الموقف  يكون  أن  ويُعتقد 
إلى مجلس  فرنسا  األفريقية بدعم من  المجموعة  مرشحين قدمتها 

األمن الدولي.

ولم تعلن الجزائر )الدولة( رسميا دعمها مقترح تعيين بوقادوم، 
الذي فضله األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بسبب 
الدبلوماسي  تدعم  أنها  يتردد  فيما  الطويلة،  الدبلوماسية  خبرته 
أمله  عبر عن  الذي  الحامدي  منجي  األسبق  الخارجية  وزير  التونسي، 

في أن يتم تعيينه في منصب مبعوث األمم المتحدة لدى ليبيا.
للمنصب مرشح تونسي يسعى 

إنه  األسبوع،  هذا  تونسية  إلذاعــة  تصريحات  في  منجي  وقال 
على  بالحصول  له  تسمح  الكافية  الدبلوماسية  الخبرة  من  يمتلك 
يسمه،  لم  ألماني  مرشح  مع  عليه  يتنافس  الذي  المنصب،  هذا 
اآلن  ــا  وأن تونس،  بلدي  من  دعــم  على  الحصول  »أتنمى  قائال 
هذا  في  الحامدي  منجي  وتحدث  قوله.  وفق  الجزائر«،  من  مدعوم 
التي  األهلية  والحرب  مالي  أزمة  في  لعبه  الذي  الدور  عن  السياق 
إلى  األخير  في  أفضت  والتي  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  وقعت 
مستوى  على  بترشحه  الخاصة  الحملة  ضعف  وأبرز  سلمية.  مصالحة 
القائمة  غوتيريس  عين  الماضي،  ديسمبر   6 ومنذ  »اللوبينغ«. 
السابقة بأعمال رئيس البعثة األممية في طرابلس ستيفاني وليامز 
مستشارة خاصة له بشأن ليبيا، إثر استقالة كوبيش. ومن وقتها ال 
يمدد مجلس األمن الدولي سوى لفترات قصيرة مدة كل منها ثالثة 

31 يوليو المقبل. أشهر لوالية البعثة التي تنتهي في 
مجلس  في  المتبعة  اآللية  على  الليبية  الدبلوماسية  وتتحفظ 
مندوب  صرح  حسبما  الخاص،  المبعوث  اسم  اختيار  بشأن  األمن 
جلسته  في  السني،  طاهر  السفير  المتحدة،  األمم  لدى  الدائم  ليبيا 
آخر  حول  نيويورك،  في  المتحدة  األمم  بمقر  اإلثنين،  المنعقدة، 

الليبية. األزمة  مستجدات 
اآللية  على  وتحفظنا  اعتراضنا  نسجل  هنا  »من  السني:  وأضاف 
مجلس  تعطي  والتي  األممي،  المبعوث  الختيار  المتبعة  الحالية 
األمن اليد العليا في حسم االختيار، أما نحن أصحاب الشأن، الدولة 

المعنية باألمر، فيتم تبليغنا باسم المرشح فقط لرفع العتب«.
أو  المبعوث  ليبيا ال تُختزل في شخص  وشدد على أن األزمة في 
قدراته، مشيرا إلى أن انقسام مجلس األمن هو السبب الحقيقي وراء 
فشل البعثات األممية سابقا. وحذر من تأثير االنقسامات الدولية في 

مجلس األمن على مصير الشعب الليبي، »الذي أصبح لألسف رهينة 
بشكل  المتدخلة  اإلقليمية  القوى  وبعض  المجلس  أعضاء  خالفات 

مباشر في الشأن الليبي«.

مشاورة الليبين أوال
األمينَ  السني  طالب  دولي،  ووسيط  مبعوث  أي  نجاح  أجل  ومن 
ويتأكد  الليبيين  مع  أوال  مرشح  أي  بخصوص  تشاوره  يبدأ  أن  العام 
المعنية قبل طرح االسم على مجلس  السياسية  األطراف  توافق  من 
األمن، متابعا: »حينها نؤكد لكم أنه من الصعب رفض الترشيح من 
أعضاء المجلس عند علمهم بوجود توافق محلي بهذا الخصوص«.

المتحدة،  األمم  لدى  الروسي  السفير  نائب  دعا  مشابهة،  وبنبرة 
نهج  إتباع  إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  بوليانسكي،  ديمتري 
على  مشددا  الجديد،  المبعوث  عن  البحث  في  ومتوازن  مدروس 
ضرورة أن يراعي في خياره آراء األطراف الليبية والفاعلين اإلقليميين. 
الغربي  المعسكر  »إمــالءات  رفض  وجوب  على  بوليانسكي  وشدد 
في  الغربي  العدوان  انتقد  كما  الخلفية«.  ساحته  ليبيا  يعتبر  الذي 
السياسية  واألزمة  الليبية  الدولة  باعتباره سببا النهيار   2011 العام 
موقف  لديهم  البالد  دمروا  الذين  أولئك  أن  إلى  مشيرا  المستمرة. 
غير بناء للغاية، بمعايير مزدوجة مكشوفة قائال "لقد تم قطع رأس 
هيكل بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، وال يمكنها أداء وظائفها 
يسعى  بينما  الوطني،  الحوار  لتسهيل  قائد  وجود  دون  الرئيسية 
فرض  بهدف  الجديد،  االستعماري  التفكير  إلى  الغربيون  الزمالء 

أنفسهم على مستقبل ليبيا التي يرون أنها ساحتهم الخلفية«.
والواليات  بريطانيا  رفضت  األمــن،  مجلس  جلسة  نهاية  وفي 
للغرب.  الروسي  المندوب  ساقها  التي  االتهامات  بشدة  المتحدة 
جيمس  المتحدة،  األمــم  في  المتحدة  المملكة  مندوب  ــار  وأش
ليبيا  بشأن  التوافق  باستمرار  عرقلت  موسكو  أن  إلى  كاريوكي، 
جوهري  بشكل  التفويضات  تجديد  أو  التفويض  تجديد  ومحاولة 

وكذلك منع القوائم األولية ألسماء المبعوثين.

الموقف األميركي
المتحدة،  األمم  لدى  المتحدة  الواليات  مندوب  نائب  أصر  بدوره، 
األممية  للبعثة  األمن  مجلس  تمديد  على  ميلز،  ريتشارد  السفير 
أممي  ممثل  أي  تعيين  على  بالده  اعتراض  نافيا  واحد،  عام  لمدة 

»بعكس الوفد الروسي«.
يان  خليفة  إيجاد  مهمة  األوكرانية  الروسية  الحرب  وعقدت 
نفسها  وليامز  ستيفاني  األميركية  الدبلوماسية  وجدت  إذ  كوبيش، 
عدة  واشنطن  عرقلت  أن  وسبق  الغربي.  الروسي  الصراع  قلب  في 
مع  بالتزامن  البعثة  قيادة  لتولي  أفارقة  مرشحين  تعيين  مرات 
في  وليامز  واستمرار  كامل،  لعام  البعثة  مهمة  لتمديد  سعيها 
هذا  بشدة  ترفض  موسكو  لكن  لغوتيريس،  كمستشارة  قيادتها، 
السيناريو وتفضل الدفع بمرشح أفريقي للمنصب، ويؤيدها في ذلك 

كل من االتحاد األفريقي والصين.

صراع روسي ـ أميركي على اسم املبعوث األممي

جنيف 28 يونيو 2022 ● ستيفاني وليامز تصافح عقيلة صالح،    

 تداول أسماء لمرشحين جزائري وتونسي.. وتحالف 
دولي يفضل مبعوثا أفريقيا

السني: تجب استشارة الليبيين.. واألزمة ال تُختزل 
في شخص المبعوث

القاهرة - الوسط

●  مجلس األمن الدولي أرشيفية
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أزمة  تفاعلت  رسميًا،  الصيف  فصل  دخول  مع 
إلى  أدى  ما  ليبيا،  في  الكهربائي  التيار  انقطاع 
للكهرباء  العامة  الشركة  إدارة  بمجلس  اإلطاحة 
التحقيق،  إلى  الشركة  وقيادات  رئيس  وإحالة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أصدر  فقد 
 288 رقم  القرار  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
الشركة  إدارة  مجلس  بإيقاف   ،2022 لسنة 
التحقيق  إلى  وإحالته  العمل  عن  للكهرباء  العامة 
العامة  الخدمات  شركة  مدير  وتكليف  اإلداري، 
يعمل  للشركة  موقتًا  عامًا  مديرًا  إسماعيل  محمد 

تحت اإلشراف المباشر لرئيس الوزراء.
أن  على  نصت  الدبيبة  قرار  من  األولى  المادة 
الشركة  إدارة  مجلس  العمل  عن  موقتًا  »يوقف 
وتدار  اإلداري،  للتحقيق  ويحال  للكهرباء  العامة 
العمومية  جمعيتها  انعقاد  حين  إلى  الشركة 
الثانية  المادة  في  الدبيبة  وسمى  عام«.  بمدير 
مديرًا  إسماعيل،  بن  إبراهيم  محمد  القرار  من 
للكهرباء ويعمل تحت  العامة  للشركة  عامًا موقتًا 

اإلشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.

لجنة التحقيق مع مجلس إدارة الشركة
من  الثالثة  المادة  بموجب  شكل  الدبيبة 
التخطيط  وزير  برئاسة  تحقيق  لجنة  القرار 
المحلي  الحكم  وزير  من  كل  وعضوية  المكلف 
والشكاوى  القانونية  الشؤون  إدارة  عن  وعضو 
العمومية  الجمعية  عن  وعضو  الوزراء  بمجلس 

للشركة على أن »يسميه رئيسها«.

مهام لجنة التحقيق مع مجلس إدارة الشركة
القرار  من  الرابعة  المادة  في  الدبيبة  وحدد 
إدارة  مجلس  مع  اإلداري  التحقيق  للجنة  مهام   3
الشركة العامة للكهرباء »في أسباب استمرار أزمة 

انقطاع الطاقة الكهربائية« وخصوصا فيما يلي:
بعض  بإدخال  الشركة  تأخر  في  التحقيق   ●
وفق  العامة  الشبكة  على  الجديدة  المحطات 
مجلس  قبل  من  والمعتمدة  المحددة  المواعيد 

اإلدارة سابقا.
المخصصة  المبالغ  استخدام  في  التحقيق   ●
الطاقة  أزمة  لحل   2021 العام  خالل  للشركة 
من  يقابلها  ما  وجود  عدم  ظل  في  الكهربائية 

نتائج.
اإلجراءات  استكمال  عدم  في  التحقيق   ●

والوقائية  الدورية  الصيانة  بمشروعات  التعاقدية 
والمشروعات الجديدة.

لشركة  جديد  إدارة  مجلس  تشكيل  مناقشة 
الكهرباء 17 يوليو

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  قرر  أيضًا 
العامة  الشركة  إدارة  مجلس  تشكيل  مناقشة 
للكهرباء للجديد خالل اجتماع الجمعية العمومية 
بصفته  الدبيبة  المقبل.  يوليو   17 في  للشركة 
جدول  حدد  للشركة،  العمومية  الجمعية  رئيس 

تقييم  يشمل  والذي  يوليو،   17 اجتماع  أعمال 
الكهرباء،  مجال  في  العاملة  الشركات  أداء 
 ،2022 للعام  الشركة  عمل  خطة  ومتابعة 

ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.

تحذير العبدلي من تفاقم األزمة
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  حذر  واألحد، 
إيقافه  قبل  ـ  العبدلي  وئام  للكهرباء،  العامة 
وازدياد  الكهرباء  أزمة  »تفاقم«  من  ـ  العمل  عن 
إلى  التوصل  عدم  حال  األحمال،  طرح  ساعات 

من  الشركة  احتياجات  لتوفير  عاجلة«  »حلول 
الغاز الطبيعي المصاحب الستخراج النفط.

منصة  بثته  فيديو  في  قال  العبدلي 
بموقع  صفحتها  على  الرسمية  »حكومتنا« 
الحالي  األحمال  طرح  ازدياد  إن  »فيسبوك«، 
نتيجة  وجاء  الكهرباء«،  شركة  إرادة  عن  »خارج 
توفر  لعدم  نظرًا  التوليد  وحدات  من  عدد  خروج 
النفط.  الستخراج  المصاحب  الطبيعي  الغاز 
من  ميغاوات   1000 فقدت  الشبكة  أن  وأوضح 
قدراتها، في وقت يحاول رجال الكهرباء السيطرة 
توجد  لم  إذا  أنه  من  حذر  لكنه  الوضع،  على 
الستخراج  المصاحب  الغاز  لتوفير  عاجلة  حلول 

النفط، فإن األزمة في طريقها إلى »التفاقم«.

اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية
بالتدخل  المعنيين  المسؤولين  العبدلي  وناشد 
والعمل على السماح باستخراج النفط حتى تحصل 
وقودًا  يعد  الذي  الطبيعي  الغاز  على  الشركة 
القدرات  إرجاع  على  للعمل  التشغيل،  لوحدات 

الكهربائية المفقودة.
الجمعة،  للكهرباء،  العامة  الشركة  وأعلنت 
بسبب  الكهربائية  الشبكة  تشغيل  في  اضطرابًا 
نقص تزويدات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال 

بنغازي والزويتينة.
من  ميغاوات   300 فقد  إلى  بيان،  في  وأشارت 
تشغيل  في  اضطراب  وحدوث  اإلنتاجية،  القدرات 
بعض  خروج  في  تسبب  الكهربائية  الشبكة 
الوحدات، موضحة استمرار العمل على إعادة دخول 

الوحدات على الشبكة.
باسم  الناطق  قال  الماضي،  مايو   30 وفي 
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، إن 
الشبكة العامة للكهرباء فقدت نحو 600 ميغاوات، 
بسبب استمرار إقفال النفط والغاز وتوقف إمدادات 
حقل االستقالل. وبداية شهر يونيو الجاري، أعلنت 
 %  50 من  أكثر  فقدان  للكهرباء،  العامة  الشركة 
المنطقة  في  اإلنتاج  بمحطات  التوليد  قدرات  من 
الوقود  إمدادات  بنقص  تأثرها  جراء  الشرقية، 
النفطية  الحقول  من  عدد  إقفال  عن  الناتجة 
أعلن  نفسه،  السياق  وفي  اإلنتاج.  عن  وتوقفها 
الناطق باسم جهاز اإلسعاف والطوارئ، أسامة علي، 
المنصورة  بمنطقة  بمنزل  مولد  انفجار  الثالثاء، 

بالعاصمة طرابلس، في ظل انقطاع الكهرباء.
تسبب  الحادث  أن  بيان،  في  الناطق  وأوضح 
مستشفى  إلى  نقلها  جرى  واحدة  إصابة  وقوع  في 

الحروق بالمنطقة، دون أن يوضح وضعها الصحي.

أزمة انقطاع التيار تطيح بمجلس إدارة »العامة للكهرباء«
رئيس حكومة الوحدة يكلف محمد إسماعيل بإدارتها..

الدبيبة يوقف رئيس وقيادات الشركة عن العمل ويحيلهم للتحقيق بسبب تأخر إدخال المحطات الجديدة

● أزمة الكهرباء مستمرة في ليبيا

طرابلس ـ القاهرة -الوسط

الخارج  في  الليبيين  عالج  ملف  يزال  ال 
والداخل، خاصة مرضى األورام يعج بالمشاكل 

المالية واإلدارية ناهيك عن آالم المرض.
الموفدون  األورام  ويعتزم عدد من مرضى 
مقاضاة  مصر،  في  للعالج  الصحة  وزارة  من 
اإلجراءات  تأخير  عن  المسؤولة  الجهات 
مطالبين  الخارج،  في  للعالج  بهم  الخاصة 
استكمال  بضرورة  المختصة  الجهات 

إجراءاتهم لعالج األورام.
لـ»الوسط«،  قالوا  المرضى  هؤالء  عديد 
قضائية  دعوى  لرفع  محاميا  سيوكلون  إنهم 
ومماطلتها  المسؤولة  الجهات  تأخير  بسبب 
زيادة  في  تسبب  ما  العالج  إجراءات  في 
ووفاة  الصحية  أوضاعهم  وتردي  المعاناة 
العالج  تلقيهم  تأخر  بسبب  المصابين  بعض 

خارج البالد.

مشاكل مرضى األورام مع المستشفيات المصرية
العالج  يتلقى  بعضهم  أن  المرضى  وذكر 
عدة  في  تسبب  ما  الخاص  حسابهم  عـلى 
من  مصر  في  المستشفيات  مع  مشاكل 
من  الشخصية  اإلثباتات  وأخذ  للليبيين  حجز 
مراكز  في  قضايا ضدهم  وفتح  السفر  جوازات 

الشرطة في مصر بسبب تراكم الديون.
إلى  النظر  ضرورة  على  المرضى  وشدد 
إلنهاء  الناجعة  الحلول  وإيجاد  مطالبهم 
أشهر،  عدة  منذ  القائمة  اليومية  معاناتهم 
والوزارات  الحكومات  جميع  مناشدين 
والدولية  المحلية  والمنظمات  والمجالس 

الوقوف معهم.

الفساد بملف عالج الليبيين في الخارج
الخارج  في  الليبيين  عالج  ملف  ويعاني 
ما  بحسب  المالية  والتجاوزات  الفساد  من 
عدد  وأعلنه  الرقابية  الجهات  تقارير  سجلته 
أثر سلبا على  من المسؤولين الحكوميين. ما 

الموفدين من وزارة الصحة لتلقي العالج.
اللجنة  رئيس  وصف  السبت،  ويوم 
أداء  لتقييم  المحاسبة  ديوان  من  المشكلة 
بمصر،  الليبية  بالسفارة  الصحي  المكتب 
الليبيين  عالج  ملف  البيباص،  عبدالرزاق 
تركة  توزيع  عن  »عبارة  كان  بأنه  مصر  في 
بكم  »تفاجأنا  مضيفا:  الخدمة«،  لمزودي 

هائل من التجاوزات«.

بحث التعاقد مع مركز الطب العالمي في مصر
أجرى  الماضي،  مارس  منتصف  وفي 
الطبية  المراكز  لشؤون  الصحة  وزارة  وكيل 
توفيق  الدكتور  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
تفقدية  زيارة  وفد،  رأس  على  الدرسي، 
لبحث  مصر؛  في  العالمي  الطب  لمركز 
األورام  مرضى  استقبال  على  التعاقد  إمكانية 

الليبيين.
الصحة  وزارة  وكيل  بحث  الزيارة،  وخالل 
متخصصة  طبية  فرق  إرسال  إمكانية  سبل 
ليبيا،  داخل  العالج  توطين  برامج  لتنفيذ 
وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة للعناصر الطبية 
حرصه  الدرسي  وأكد  المساعدة.  والطبية 
في  المصرية  الخبرات  من  االستفادة  على 
في  الطبية  الكوادر  لتطوير  الطبي،  المجال 

● المعهد القومي لألورام بمدينة مصراتة

 »الصحة« تبحث استكمال 
المشاريع المتوقفة وتطوير مراكز 
األورام والقلب والكلى في مصراتة

ليبيا، وتحسين القطاع الصحي، وتوظيفها في 
برنامج توطين العالج بالداخل.

إمكانية التعاقد لعالج مرضى األورام الليبيين
إمكانات  على  للتعرف  جاءت  الزيارة 
التعاقد  شروط  وتوافر  وجاهزيته،  المركز 
الزراعات  من  الليبيين  المرضى  استقبال  على 
نايف«،  و»الجاما  األورام  ومرضى  التخصصية 

والعالج اإلشعاعي والمسح الذري.
للمركز،  العام  المدير  أبدى  جهته،  من 
استعدادهم  كامل  أبوحطب،  مصطفى  اللواء 
المختلفة،  والزراعات  األورام  مرضى  الستقبال 
المريض  مثل  الليبي  المريض  ومعاملة 
ومراسالت  اتفاقات  إلى  استنادا  المصري، 
فبراير   21 وفي  الجانبين.  بين  سابقة 
المحاسبة،  ديوان  رئيس  اتفق  الماضي، 
مع  الصحة،  وزارة  ومسؤولو  شكشك،  خالد 
بالقاهرة،  األورام  لعالج  ناصر  معهد  مدير 
اتفاقات  مشاريع  إعداد  في  اإلسراع  على 
األورام  ضمور  مرضى  لعالج  وتوأمة  تعاون 

والعضالت.

المشاريع الطبية المتوقفة بالقطاع في مصراتة
رئيس  نائب  ترأس  قريب،  سياق  وفي 

المنطقة  عن  الوطنية  الوحدة  حكومة 
رمضان  المكلف،  الصحة  وزير  الجنوبية 
مسؤولي  ضم  اجتماعا  األحد،  أبوجناح، 
لبحث  مصراتة  ببلدية  الصحة  وقطاع  الوزارة 
استكمال وتجهيز المشاريع المتوقفة بالقطاع 

في المدينة.
عبر  الوطنية  الوحدة  حكومة  وقالت 
الذي  االجتماع  إن  »فيسبوك«  على  صفحتها 
طرابلس،  في  الوزراء  رئاسة  بديوان  عقد 
والمكاتب  اإلدارات  مديرو  فيه  شارك 
المراكز  ومسؤولي  الصحة  بوزارة  المختصة 
مصراتة،  ببلدية  التخصصية  والعيادات 
بحضور عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، 

وعضو المجلس البلدي بالمدينة.

مختنقات قطاع الصحة في مصراتة
االجتماع  أن  أوضحت  الوحدة  حكومة 
الصعوبات  حلحلة  سبل  لمناقشة  خصص 
مصراتة،  ببلدية  الصحي  القطاع  تواجه  التي 
الطبية  الخدمات  أفضل  تقديم  من  وتمكينه 
وتجهيز  استكمال  على  والعمل  للمواطنين، 
وتوفير  العامة  الطبية  والعيادات  المراكز 

األدوية الالزمة.
»التركيز  خالله  جرى  اللقاء  أن  أضافت 
والشرايين  والقلب  األورام  مراكز  على 
المشاريع  استكمال  جانب  إلى  الكلى،  ومركز 
كافة  حل  على  والعمل  وتجهيزها،  المتوقفة 
الصحية  المرافق  تعاني منها  التي  المختنقات 
وتوفير  عام،  بشكل  مصراتة  مدينة  في 
الالزمة  االحتياجات  يغطي  بشكل  األدوية 

للمرضى«.

مصراتة  في  األورام  معهد  مطالب 
من وزارة الصحة

مسؤولو  عرض  الجاري،  يونيو   15 وفي 
لألورام  القومي  بالمعهد  والوحدات  األقسام 
تضمنت  قائمة  أبوجناح،  على  مصراتة،  في 
عاجلة  احتياجات  تمثل  مطالب  خمسة 
مستندي  اعتماد  فتح  في  تمثلت  للمعهد، 
البوزيتروني  المقطعي  التصوير  جهاز  لتوريد 
تعقيم  جهاز  وتوفير   ،»PET SCAN«
مشروع  تنفيذ  استكمال  عن  فضال  مركزي، 
وتجهيز  سريرا،   350 بسعة  اإليواء  مبنى 
على  عالوة  العظم،  نخاع  زراعة  قسم  مبنى 
العالجية  األشعة  لقسم  مشعة  مواد  توريد 
عن  صادر  بيان  وفق  الطبية،  والفيزياء 
ومؤسسات  وهيئات  لوزارات  اإلعالمي  المركز 

دولة ليبيا.
المطالب  هذه  المعهد  مسؤولو  وقدم 
الوحدة  بحكومة  المكلف  الصحة  وزير  إلى 
وتفقده  للمعهد  زيارته  خالل  الوطنية 
الفقيه،  محمد  العام  مديره  رفقة  ألقسامه 
الملحة  االحتياجات  على  للوقوف  وذلك 
الخدمات  نوعية  على  والتعرف  للمرضى، 
الصعوبات  وحجم  لهم،  المقدمة  الطبية 

والمشكالت التي تعترض سير العمل.

ملاذا منعت قوات القيادة مرضى أورام يعتزمون اللجوء للقضاء.. »ومن اإلهمال ما قتل«
العامة »فعاليات فزان«؟

● اجتماع أبو جناح مع مسئولي الصحة في مصراتة 26 يونيو 2022

بسبب تأخير إرسال تكاليف عالجهم في مصر..
داهمت مقره في الغريفة ووضعت صور حفتر

طرابلس ـ القاهرة ـ بني وليد - 
الوسط: الصغير الحداد

قوات  إقدام  سر  عن  الليبي  للشأن  متتبعون  يتساءل 
الثاني  المؤتمر  انعقاد  منع  على  العامة  للقيادة  تابعة 
تابعة  عناصر  أن  وأكدت مصادر محلية،  فزان،  لفعاليات 
الثاني  المؤتمر  انعقاد  منعت  العامة  القيادة  لقوات 
المجتمع  ومؤسسات  واالجتماعية  السياسية  للفعاليات 
المدني بمنطقة فزان بعد اقتحام مقر انعقاد المؤتمر.

عناصر  بأن  اإلثنين،  »الوسط«  إلى  المصادر صرحت 
قمر  بمنتجع  المقر  داهمت  العامة  القيادة  لقوات  تابعة 
ليبيا(،  )جنوب  الغريفة  ببلدية  تويوه  بقرية  الصحراء 
وحاصرت المجتمعين بقوة مسلحة، ووضعت صور قائد 

العامة المشير خليفة حفتر«. القيادة  قوات 
فزان  فعاليات  مؤتمر  طالب  الماضي،  يناير  وفي 
بالتركيز على تنفيذ االنتخابات بنزاهة وحرية تامة، ألنه 
االستقرار،  إلى  والوصول  المرحلة  هذه  لتخطي  الحل 
األسس  واستعمال  الحالية  الصادرة  التشريعات  وانتهاج 
وتفادي  االنتخابات  إلنجاح  عليها  المتعارف  الدستورية 
مؤسسة  فرض  وضرورة  أخرى،  انتقالية  مرحلة  دخول 
وضمان  العدالة  لتحقيق  وسلطتها  هيمنتها  القضاء 

نزاهة العملية االنتخابية بمراقبة دولية.

أسباب انعقاد المؤتمر الثاني لفعاليات فزان
نسخته  في  المؤتمر،  انعقاد  أن  المصادر  وأوضحت 
والسلطات  األممية  البعثة  »تجاهل  بعد  جاء  الثانية، 
السابق،  المؤتمر  في  فزان  أهالي  لمتطلبات  التشريعية 
المشاركين  أن  إلى  مشيرة  موازية«،  حكومة  وتشكيل 
حكومة  بتشكيل  يطالب  بيانا  أصدروا  المؤتمر  في 
على  ليبيا،  وحدة  على  المحافظة  مع  فزان  إقليم  تمثل 
في  الحكومات  تحل  عندما  الحكومة  هذه  حل  يتم  أن 
تأويل  »عدم  ضرورة  إلى  منوها  البالد«،  وغرب  شرق 
هذه المخرجات على أنها انقسام وإنما مطالبة بحكومة 
تمثل الجنوب أسوة بالشرق والغرب«. ووجهت المصادر 
رسالة إلى الرافضين لمطالب المؤتمر تقول »من يدعي 
تتكالبوا  باألمس  رأيناكم  االنقسام،  ضد  وأنه  الوطنية 
لكنكم  البيانات،  وتقروا  الموازية  باشاغا  حكومة  على 

تقاطعون ما يمثل أبناء الجنوب«.

نريد حقنا من النفط.. وال ننتمي ألي علم
نيل  إلى  يسعى  إنه  فزان«،  نساء  »تجمع  ملتقى  قال 

النفط،  من  سيما  ال  حقوقهم،  والجنوب  فزان  سكان 
ويريدون  علم،  أي  إلى  ينتمون  ال  أنهم  على  مشددين 
الملتقى  تأسيس  بيان  في  وجاء  الوطنية.  اللحمة 
ما  وترميم  الوطنية،  اللحمة  أجل  من  »تنادينا  اإلثنين: 
وأي  وأخضر  أحمر  بين  نفرق  ال  فزان..  شتات  من  تبقى 
كل  من  وذلك  فزان،  مستحقات  أجل  من  تنادينا  لون، 

مناطق الجنوب«.

منع »ملتقى نساء فزان« من التجمع
تجمع  بمنع  الكتائب  إحدى  قيام  إلى  البيان  وأشار 
كفانا  تهميشا..  »كفانا  شعار  يرفع  الذي  الملتقى،  نساء 

شتاتا«.
أهداف الملتقى.. ومن يمثل؟

فزان  هدفنا  أن  كانت  حكومة  ألي  »نعلن  وتابع: 
الليبيون  أيها  وبكم  فمنكم  مناطقها،  بجميع  الخير 
ونريد  القهر،  مللنا  نساء  نحن  العون..  يد  نستمد 
من  وحقنا  النفط  من  وحقنا  الوطن،  ولحمة  التسامح 
ولحمة وطنية تضم  القانون،  ونريد سيادة  ليبيا  سيادة 
دون  الوطنية  للحمة  يرمز  الصفر،  اللقاء  فهذا  الجميع، 
تكاد  المرأة  الوطن،  في  إخواننا  فإلى  علم،  ألي  انتماء 

تموت من الذل«.

مبادرة في فزان لدعم العملية االنتخابية
االجتماعية  الفعاليات  مؤتمر  قرر  الماضي  يناير  وفي 
فزان،  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والسياسية 
االجتماعية  الفعاليات  من  وطنية  مبادرة  إطالق 
حيال  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والسياسية 
الوطني  السياسي  المشهد  في  الحاصل  االنسداد 
العملية  لدعم  الوطنية  فزان  »مبادرة  مسمى  تحت 
انعقدت  الذي  المؤتمر  السياسي«.  والحل  االنتخابية 
»بتبني  أوصى  سبها،  في  الشعبي  بالمسرح  أعماله 
والمصالحة  االجتماعي  للسلم  الوطنية  الرؤية  مقترح 
السياسية  المستويات  كافة  على  و»التحرك  الوطنية«، 
والعمل  المؤتمر،  بمقررات  للتعريف  والدولية  المحلية 
جميع  قبل  من  فيها  ورد  ما  وتنفيذ  قبول  ضمان  على 

األطراف المحلية والدولية«.
فزان  »ممثلي  المؤتمر،  في  المشاركون  وطالب 
الحالية  والتنفيذية  التشريعية  الحكومية  األجسام  بكافة 
والسياسية  االجتماعية  الفعاليات  مؤتمر  مقررات  بتبني 
تنفيذه  ومتابعة  بفزان،  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

مع تلك األجسام، والهيئات والمنظمات الدولية«.

طرابلس ـ فزان ـ القاهرة - الوسط

التحقيقات تشمل كيفية استخدام 
المبالغ المخصصة لحل مشاكل 

الطاقة الكهربية دون وجود نتائج

»اإلسعاف والطوارئ«: انفجار 
مولد بمنزل بمنطقة المنصورة 

ونقل مصاب إلى مستشفى الحروق

● صورة من قرار الدبيبة بايقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء● الدبيبة يلتقي محمد إسماعيل المكلف بادارة شركة الكهرباء موقتا 26 يونيو 2022

● هؤالء حضروا إلى مقر 
مؤتمر فزان لكنه لم ينعقد



محليات 05www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السابعة
العدد 345 

30 يونيو 2022 م اخلميس

1 ذو احلجة 1443 هــ

عليها  المتنازع  الشرعية  أزمة  استمرار  مع 
الدبيبة  عبدالحميد  حكومتي  قبل  من 
وفتحي باشاغا، اشتدت على ما يبدو ـ معركة 
حيث  ـ  الليبية  المؤسسات  بين  المشروعية 
مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  أعلنت 
مجلسي  رئيسي  »أن  الليبي  للشعب  الدستور 
وعقيلة  المشري  )خالد  والنواب  الدولة 
وحتى  بل  الليبي  الشعب  يمثالن  ال  صالح( 
»من  محذرة  يترأسونها«،  التي  المجالس 
المتناقضة  األجنبية،  لإلرادة  االرتهان  مغبة 
االستقرار  في  وحقه  الليبي  الشعب  إرادة  مع 

دون تدخل أجنبي«.
اتفاق  بإنجاز  التفاؤل  من  ساعات  وبعد 
والدولة،  النواب  مجلسي  يرضي  دستوري 
أكدته  ما  وفق  مفاجئ،  بشكل  األمور  تعقدت 
مساء   ،»WTV« الوسط  لقناة  مطلعة  مصادر 
على  اتفاق  توقيع  »تأجيل  جرى  حيث  األربعاء، 
وثيقة دستورية في جنيف بين مجلسي النواب 
منذ  الجارية  المحادثات«  تعثر  بعد  والدولة 
صالح،  عقيلة  المجلسين  رئيسي  بين  الثالثاء 
الخاصة  المستشارة  بحضور  المشري  وخالد 
ليبيا  بشأن  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 

ستيفاني وليامز.
إلغاء اجتماعات كانت  المصادر ذاتها أكدت 
والوفد  المجلسين  رئيسي  بين  األربعاء  مقررة 
ستيفاني  األممية  والمستشارة  لهما  المرافق 
مع  جانبية  بلقاءات  »اكتفت  التي  وليامز 

الوفدين«.
وشرحت المصادر سبب هذا التطور السلبي 
شروط  على  جاءت  »الخالفات  أن  موضحة 
الترشح للرئاسة وصالحيات الرئيس التي كانت 

أبرز ما تسرب من كواليس اللقاءات«.
لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية 
بيانا بشأن  الدستور، أصدرت  لصياغة مشروع 
في  جرت  التي  الدستوري  المسار  اجتماعات 
واجتماعات  الماضية  الفترة  خالل  القاهرة 
رئيسي  بين  الثالثاء  انطلقت  التي  جنيف 
المشري  وخالد  صالح  عقيلة  النواب  مجلس 
برعاية المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم 

المتحدة ستيفاني وليامز.

الهيئة ترفض اجتماعات جنيف الجديدة
الهيئة التأسيسية رفضت في بيانها، الصادر 
اإلثنين، اجتماع المشري وعقيلة صالح ووليامز 
من  محاولة  االجتماع  أن  معتبرة  جنيف،  في 
المسار  »إلنعاش«  األممية  المستشارة  جانب 
الدستوري، مذكرة بمواقفها السابقة من هذه 
الشعب  لسلب  عنوانا  »واعتبارها  االجتماعات 
انتخابات  إرادته وحقه في الوصول إلى  الليبي 
الشعب  إرادة  من  نابع  دستور  على  تقوم 
التأسيسية لصياغة  الهيئة  أعدته  الذي  الليبي 
بأغلبية   2017 يوليو   29 الدستور في  مشروع 

دستورية«.
مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  وأهابت 
صفا  بالوقوف  الليبي  الشعب  »بأبناء  الدستور 

واحدا إلجهاض نتائج هذه االجتماعات«.

مخرجات المسار الدستوري
وسبق أن أعلنت الهيئة رفضها ألي محاولة 
لتعديل مشروع الدستور قبل طرحه لالستفتاء 
العام، بينما تتباين وجهات النظر بين رئاستي 
مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة والبعثة 
األممية بشأن مخرجات المسار الدستوري التي 

يعول عليها إلجراء االنتخابات.

المنفي واجتماعات جنيف الجارية
أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
فقال إن اجتماع جنيف سيكون هو »الفيصل«، 
النواب  مجلسي  رئيسي  لقاء  إلى  إشارة  في 
لوضع  المشري  وخالد  صالح  عقيلة  والدولة 

اللمسات األخيرة على الوثيقة الدستورية.
مشايخ  لقائه  خالل  كلمة  في  المنفي  وأكد 
هذا  فشل  »لو  قائال  ليبيا،  وأعيان  وحكماء 
دور  رئاسي  كمجلس  لنا  سيكون  االجتماع 
باستخدام سلطتنا السيادية حتى ال يترك هذا 

األمر للتمطيط والتأجيل«.
ليبيا  وأعيان  مشايخ  طالب  جهتهم  من 
إصدار  بـ»ضرورة  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
مجلسي  عمل  وتجمد  تنهي  رئاسية  مراسيم 
النواب واألعلى للدولة وكل المراحل االنتقالية 
في  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  وإجراء 

أقرب وقت ممكن«.

بروتوكول يجمع لجنة التواصل والحراك
وفي السياق، تعتزم لجنة التواصل المشكلة 
مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  قبل  من 
إلعادة  المدني  الحراك  ومجموعة  الدستور 
الشرعية للشعب، توقيع بروتوكول تعاون بين 
بعدما  وذلك  إعدادها الحقا،  الطرفين سيجري 
اتفقا على هذه الخطوة خالل اجتماع تنسيقي 

عقد األحد في طرابلس.
التواصل  لجنة  أجرت  الماضية  األيام  وخالل 
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  قبل  من  المشكلة 
المجلس  مع  اللقاءات  عديد  الدستور  مشروع 
الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمفوضية 
األول  والنائب  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وعدد من 

نواب الشعب.
الوحيد  السبيل  االنتخابات  كارلو:  دي 

لتسوية الخالفات
العام  األمين  وكيلة  اعتبرت  جهتها،  من 
روزماري  السياسية،  للشؤون  المتحدة  لألمم 
الدستوري  المسار  اجتماعات  أن  ديكارلو، 
في  »خطوة  القاهرة  في  جرت  التي  الليبي 

في  االنتخابات  إجراء  نحو  الصحيح  االتجاه 
ليبيا«، معتبرة أن هذا االستحقاق هو »السبيل 
المتعلقة بمشروعية  الخالفات  الوحيد لتسوية 

المؤسسات بليبيا«.

ممثل بريطانيا: خارطة طريق جنيف لم تنتهِ
قال  نفسها،  األمن  مجلس  جلسة  وفي 
التي  الطريق  خارطة  إن  بريطانيا،  ممثل 
في  الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  أقرها 
إلى  األطراف  كافة  داعيا  تنتهِ«،  »لم  جنيف 
التي  الموازية  المسارات  وتجنب  بها  االلتزام 
الليبي«. كما  الشعب  تكون »في مصلحة  لن 
لألمم  العام  األمين  بجهود  ترحيبه  أعلن 
ليبيا،  إلى  خاص  مبعوث  لتعيين  المتحدة 
وكذلك بالتقدم المحرز في اجتماعات المسار 
وكذلك  القاهرة،  استضافتها  التي  الدستوري 

والمجلس  النواب  مجلس  رئيسي  اجتماع 
للدولة في جنيف. األعلى 

كلمته  في  نبه  البريطاني  الدبلوماسي 
أن  إلى  األزمة  في  الفاعلة  الليبية  األطراف 
مصلحة  في  ليست  الموازية  »المسارات 
إلى  إلى »الذهاب  إياها  الليبي«، داعيا  الشعب 
»تواجد  أن  من  التحذير  مجددا  االنتخابات«. 
في  االستقرار  يقوض  األجنبية  والقوات  فاغنر 

ليبيا«.

موقف واشنطن
المتحدة،  الواليات  مندوب  نائب  أما 
البالغ  بالده  قلق  عن  فأعرب  ميلز،  ريتشارد 
من الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن »مجموعة 
الشرعية  غير  المسلحة  الشخصيات  من 
الصفقات  تعقد  األخيرة  الستة  األشهر  قضت 

ميلر  السلطة«.  في  سيكون  من  لتحديد 
القول  إن  األمن،  مجلس  إلى  كلمته  في  قال 
و»ال  »ملهاة«  الليبي  الحوار  ملتقى  بانتهاء 
يكسر الجمود السياسي وواقعه يزيد من غياب 
اليقين«، الفتا إلى أن القادة الليبيين »كثيرا ما 
يبررون ذلك من أجل تأخير االنتخابات لتمديد 

وقت بقائهم في السلطة«.
التوافق  على  الليبيين  القادة  ميلر  وحث 
مجلس  ودعا  االنتخابات  إجراء  نحو  والدفع 
المتحدة،  األمم  بعثة  والية  تمديد  إلى  األمن 
قائال: »الوقت قد آن لهذا المجلس حتى يمدد 
كي  كامل  عام  لمدة  األممية  للبعثة  الوالية 

تكون فاعلة«.

مندوب فرنسا
المتحدة،  األمم  لدى  فرنسا  مندوب  أما 

فاعتبر أن »وجود حكومتين متنافستين يزعزع 
تقسيم  خطر  من  ويزيد  ليبيا  في  االستقرار 
البالد«، مشددا على أنه أمر »يجب أال يستخف 

به«.
كلمته  في  الفرنسي  الدبلوماسي  وقال 
خالل جلسة مجلس األمن، إن فرنسا مستعدة 
إدماج  وإعادة  التسريح  عمليات  في  للمساعدة 
األجنبية  القوات  كافة  مطالبا  المقاتلين، 
والمرتزقة في ليبيا باالنسحاب في أسرع وقت.

تدعم  بالده  أن  الفرنسي  المندوب  وأكد 
مقترح تجميد اإليرادات النفطية، داعيا مجلس 
األمم  بعثة  عمل  تجديد  إلى  الدولي  األمن 
المتحدة للدعم في ليبيا وتعيين رئيس جديد 
قيادة  يتولى  العام  لألمين  خاصا  ممثال  لها 

الجهد الدبلوماسي.
موسكو تشيد بدور باشاغا..

وتقيم أداء وليامز
في المقابل قال النائب األول للممثل الدائم 
الروسي في مجلس األمن، دميتري بوليانسكي، 
إن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، 
فتحي باشاغا، ال يزال يلتزم بـ»االنخراط في أي 
عمل يؤدي لمصلحة ليبيا«، وذلك بعد أن شهد 
خارطة  انتهاء  يونيو(   22( الماضي  األسبوع 
السياسي  الحوار  منتدى  وضعها  التي  الطريق 
الليبي، التي تشكلت بناء عليها حكومة الوحدة 

الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
بوليانسكي شدد على ضرورة البناء على ما 
يقوم به باشاغا من خطوات، »إذ يجب توجيه 

هذا الحماس في المسار البناء الصحيح.
واعتبر أن ليبيا ال تزال تعاني من »تداعيات 
دمر  الذي   ،2011 العام  في  الغربي  العدوان 
مستمرة  سياسية  أزمة  وأثار  الكامل  الدولة 
أن  في  أمله  إلى  وأشار  هذا«.  يومنا  حتى 
في  والدولة  النواب  مجلس  رئيسي  يتوصل 
للخالفات  حل  إلى  الجاري  يونيو  بنهاية  جنيف 

المتبقية فيما يخص مشروع الدستور.

روسيا ترفض بقاء البعثة األممية
»دون رأس«

األمم  بعثة  تلعب  أن  ضرورة  على  وشدد 
الوسيط  أدوار  أحد  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
الرئيسية في مستقبل ليبيا، منتقدا بقاء البعثة 
وجود  دون  ومن  اآلن،  حتى  الرأس  »مقطوعة 
واليتها  وظائف  تؤدي  أن  لها  يمكن  ال  قائد، 

الحاسمة المتمثلة في حماية الحوار الوطني«.
ستيفاني  األممية  المستشارة  أداء  وعن 
بشكل  تتم  للبعثة  »قيادتها  قال،  وليامز 
هذا  بأن  المتكررة  االدعاءات  رغم  مصطنع 
النهج ساخر وغير  أن هذا  نعتقد  إجراء موقت. 

مقبول«.

مصير الشعب الليبي
األمم  لدى  ليبيا  مندوب  قال  جهته،  من 
الشعب  مصير  إن  السني،  الطاهر  المتحدة، 
مجلس  أعضاء  خالفات  رهينة  »أصبح  الليبي 
اإلقليمية  القوى  وبعض  الدولي  األمن 
هذا  في  الليبي«، مشيرا  الشأن  في  المتداخلة 
إلى  الوصول  على  القدرة  عدم  إلى  السياق 
توافق على والية عمل البعثة األممية أو تعيين 

المبعوث الخاص الجديد لألمين العام.
وجدد السني، خالل كلمته في جلسة مجلس 
األمن  مجلس  إلى  دعوته  اإلثنين،  األمن، 
المختلفة  وأجهزتها  المتحدة  األمم  بتفويض 
وإرسال  ليبيا،  في  االنتخابية  العملية  لدعم 
فرق تقييم احتياجات المفوضية الوطنية العليا 

لالنتخابات فورا، ودعم المفوضية مبكرا.

بعد تأجيل توقيع الوثيقة الدستورية.. معركة املشروعية مستمرة

طرابلس ـ القاهرة ـ عواصم ـ الوسط

● هيئة صياغة الدستور الليبي »أرشيفية«

● وليامز تتوسط صالح و المشري في اجتماعات جنيف 28 يونيو 2022

مشايخ وأعيان يطالبون رئيس 
المجلس الرئاسي بإجراء االنتخابات 
البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت

في جلسة مجلس األمن: ممثل 
بريطانيا يؤكد أن خارطة الطريق لم 
تنته ويدعو كل األطراف لاللتزام بها

واشنطن: مسلحون يعقدون 
الصفقات لتحديد لمن تكون له 

السلطة.. وموسكو تشيد بدور باشاغا

المنفي: إذا فشل اجتماع جنيف سيستخدم »الرئاسي« سلطاته السيادية

»تأسيسية الدستور«: صالح والمشري ال يمثالن الشعب

في  المسجونين  الليبيين  الشبان  ملف  قفز 
نائب  وطلب  أخرى،  مرة  الواجهة  إلى  إيطاليا 
رئيس حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس 
القضية،  فتح  القطراني، ضرورة  علي  النواب، 
متعهدًا بمتابعة هذا الملف »شخصيًا« وفق ما 
نشره المكتب اإلعالمي للحكومة المكلفة عبر 
رئيس  انتقد  فيما  »فيسبوك«.  على  صفحته 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب »أداء 

الحكومات السابقة في هذه القضية«.
مكتبه  في  القطراني  علي  التقى  واإلثنين، 
مع  بنغازي  مدينة  في  الوزراء  مجلس  بديوان 
أهالي ووفد المسجونين الليبيين في إيطاليا، 
بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب، يوسف العقوري، ووزير األشغال العامة 
في حكومة باشاغا، ناصر شرح البال، وخبيرة 
بمجموعات  المحللين  كبيرة  الليبية  الشؤون 
األزمات الدولية كالوديا غازيني، وعضو الدفاع 

عن الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا.

بند تبادل السجناء من اتفاقية الصداقة
وقال المكتب اإلعالمي للحكومة المكلفة إن 
اللقاء استعرض »ملف قضية الشباب الليبيين 
العام  منذ  إيطاليا  في  المسجونين  الخمسة 
2015، والذين صدر بحقهم حكم بالسجن 30 
عاما من قبل القضاء اإليطالي«، الفتًا إلى »أن 
السفارة الليبية في إيطاليا لديها العلم بهذه 
القضية لكنها لم تقم بأي خطوة نحو هؤالء 

المسجونين«.

ضرورة  إلى  »أشاروا  المجتمعين  أن  أضاف 
اإليطالية  الليبية  الصداقة  اتفاقية  تفعيل 
الموقعة بين البلدين العام 2008 واالستفادة 

منها خاصة فيما يتعلق ببند تبادل السجناء«.

المحاكم األوروبية ترفض الطعون في القضية
الشؤون  المكتب اإلعالمي أن خبيرة  وذكر 
كالوديا  الدولية  األزمات  بمجموعة  الليبية 

غازيني »قالت خالل اللقاء إن هناك طعونًا جرى 
قوبلت  ولكنها  األوروبية  للمحاكم  تقديمها 
إلى  وأشارت  األسباب،  تقديم  دون  بالرفض 
أن القضاء اإليطالي يسمح باستئناف النظر في 
القضايا التي صدرت فيها أحكام في حالة توفر 

أدلة أو شهود جدد في هذه القضايا«.
الشبان  ألهالي  القطراني  أكد  جهته،  من 
السجناء »أن هذه القضية هي قضية رأي عام 

جديد«،  من  القضاء  أمام  فتحها  من  بد  وال 
مشددًا على ضرورة التواصل مع رئيس مجلس 

القضاء المستشار مفتاح القوي بخصوصها.
القضية  ملف  »بمتابعة  القطراني  وتعهد 
الحكومة  بأن  منوهًا  شخصي«،  بشكل 
المكلفة من مجلس النواب »ستقوم بواجبها 
وأنه  عنهم،  اإلفراج  يجري  حتى  أبنائها  مع 
باشاغا  فتحي  الحكومة  رئيس  مع  سيتواصل 

اإلعالمي  المكتب  وفق  الملف«  هذا  حول 
للحكومة. أيضًا وخالل اللقاء نفسه أكد رئيس 
النواب،  بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة 
متابعة  على  اللجنة  حرص  العقوري،  يوسف 
قضية »الشباب الليبي المسجون في إيطاليا 
بتهمة قتل عدد من المهاجرين«، وعملها مع 
السلطات اإليطالية على اإلفراج عنهم بالنظر 
إلى أن »األدلة تشير إلى براءتهم« مما نسب 

إليهم.
عائالت  إلى  استمعوا  إنهم  العقوري  وقال 
أوضاع  بخصوص  المسجونين  الشباب 
عن  الثالثاء،  صادر،  بيان  حسب  أبنائهم، 
الناطق باسم مجلس النواب، عبداهلل بليحق.

القصوى«  »األولوية  إعطاء  على  وشدد 
لهذه القضية في ضوء تأثيرها على العالقات 
لعدم  »أسفه«  مبديًا  اإليطالية،   - الليبية 
كاف«  بـ»مجهود  السابقة  الحكومات  قيام 
لإلفراج عن المسجونين في إيطاليا واالهتمام 

بأوضاعهم.
وتعود بداية الواقعة إلى يوم 15 أغسطس 
2015، عندما اعتلى أربعة العبين، ثالثة منهم 

بنغازي،  في  والتحدي  األهلي  ألندية  ينتمون 
المغربي  عالء  وهم:  طرابلس  من  والرابع 
عبدالمنصف  وعبدالرحمن  العمامي  وطارق 
الساحل  من  الهجرة  قوارب  الصيد  ومحمد 
الليبي رفقة مئات من المهاجرين من جنسيات 
الصحراء  جنوب  دول  من  أغلبهم  مختلفة 

الكبرى.
وعندما أبحر القارب بعدد ركاب يفوق 350 
استقدام  جرى  تحمله،  سعة  يفوق  بما  راكبًا، 
في  عليها  المهربون  اعتمد  كبيرة  سفينة 
تقسيم ركاب القارب، وبعد أن تواجدت سفينة 
الهجرة في عرض البحر نقلوا إليها المهاجرين 
عن طريق زوارق مطاطية وبعد امتالء السفينة، 
إلى  عائدين  زوارقهم  إلى  المهربون  رجع 
الشواطئ الليبية، لتبدأ عملية تحريك السفينة 

بطاقمها المجهول إلى أوروبا.

اتهامات بتهريب البشر
»كاتانيا«  إلى  السفينة  وصول  وبمجرد 
اإليطالية  الشرطة  جاءت  صقلية،  بجزيرة 
فعثرت على 49 مهاجرًا مختنقًا ممن وُضعوا 
هزت  الواقعة  السفينة،  أسفل  المحرك  قرب 
اإلنسانية  والمنظمات  اإليطالي،  العام  الرأي 
فُأدين  الهجرة،  بقضية  المهتمة  الدولية 
من  آخرون،  أربعة  ومعهم  األربعة  الليبيون 
والقتل،  البشر  تهريب  بتهمة  أخرى  جنسيات 
األول  في  اإليطالية  العليا  المحكمة  وحكمت 
بالسجن  الالعبين  على  الماضي  يوليو  من 
لمدة 30 عامًا، الحكم الذي اعتبره المحامون 
ظلمًا لشباب أبرياء كانوا من ضمن المجتمع 

المدني في بالدهم.

الجميع يترقب مصير الشبان الليبيني السجناء في إيطاليا

● القطراني والعقوري مع أهالي المسجونين الليبيين في إيطاليا

القطراني يطلب فتح الملف ويتعهد بمتابعته شخصيا

طرابلس ـ بنغازي ـ القاهرة - الوسط

العقوري: »النواب« يولي القضية أولوية 
قصوى.. والحكومات السابقة لم تقم 
بمجهود كاف لإلفراج عن المسجونين
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شمال  حلف  قــادة  اجتمع  تأسيسه،  على  عقود  سبعة  بعد 
األطلسي »الناتو« في العاصمة اإلسبانية، مدريد، الثالثاء، في 
قمة استمرت ثالثة أيام، جرى خاللها إعادة التأكيد على مهمة 
الحلف الرئيسة، وهي الدفاع عن الدول األعضاء ضد أي هجوم 
من قبل أطراف خارجية، والحديث هنا هو عن روسيا التي تشن 

حربًا متواصلة على أوكرانيا الواقعة على تخوم الحلف.
ستولتنبرغ  ينس  األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  ودعا 
الدول األعضاء في الحلف إلى مواصلة تقديم الدعم ألوكرانيا، 
أوروبا  تشهدها  لم  »وحشية«  تواجه  األخيرة  هذه  أن  معتبرًا 

»منذ الحرب العالمية الثانية« جراء الغزو الروسي.
ومثلت القمة فرصة كانت تحلم بها مدريد للدفع من أجل 
النظر إلى األمور »من كل الزوايا« بما في ذلك التهديدات غير 
التقليدية مثل اإلرهاب أو »االستخدام السياسي لموارد الطاقة 
والهجرة غير القانونية« من الجنوب، وفق ما أكد وزير الخارجية 

اإلسباني خوسيه مانويل ألباريس، األربعاء.
الجنوبي  الجناح  من  تأتي  »التهديدات  أن  ألباريس  وشدد 
وزيرة  قالت  جانبها،  من  الشرقي«.  الجناح  من  تأتي  ما  بقدر 
لكنّ  أوروبا  في  الحرب  هذه  »هناك  روبلس  مارغاريتا  الدفاع 
إلى  خصوصًا  مشيرة  بالفعل«،  مقلق  أفريقيا  في  الوضع 

الجماعات »اإلرهابية« النشطة في منطقة الساحل.
من  قليلة  كيلومترات  مسافة  على  الواقعة  إسبانيا  أصبحت 
غير  المهاجرين  دخول  بوابات  أبرز  إحدى  األفريقية،  السواحل 
ما حصل  على ذلك، هو  إضافي  ودليل  أوروبا.  إلى  القانونيين 
اإلسباني  مليلية  جيب  إلى  جماعية  دخول  محاولة  الجمعة من 

الواقع على الساحل الشمالي للمغرب.
وسبق أن دخل أكثر من عشرة آالف مهاجر في مايو 2021 
إلى جيب سبتة اإلسباني، مستفيدين من تساهل في عمليات 
في خضم  ذلك  وجاء  المغربي.  الجانب  في  الحدودية  التدقيق 
ونددت  الغربية  الصحراء  بشأن  الرباط  مع  دبلوماسية  أزمة 

آنذاك مدريد بما اعتبرته»ابتزازًا« و»اعتداًء«.
»تهديدات روسية« في أفريقيا

لوحت  الجنوبي،  الجناح  بأهمية  شركائها  إقناع  لمحاولة 
أن  إلى  أيضًا  ولمحت  أفريقيا،  في  الروسي  بالتهديد  مدريد 

موسكو هي التي تقف خلف خالفها مع الجزائر.
تأتي من  التي  التهديدات  »لألسف،  األربعاء  ألباريس  وقال 
الجنوب«.  من  آتية  روسية  تهديدات  فأكثر  أكثر  هي  الجنوب 
وتندد الحكومة اإلسبانية بالوجود المتزايد لمرتزقة روس من 

مجموعة »فاغنر« الخاصة في مالي وأفريقيا الوسطى.
وتخشى مدريد خصوصًا من أن يؤدي انعدام االستقرار في 
هذا الجزء من القارة األفريقية إلى زيادة الهجرة غير القانونية 

نحو أوروبا، وفي المقام األول إسبانيا.
وسعى قادة أقوى حلف عسكري في العالم إلى بلورة قرارات 
الدعم ألوكرانيا  بزيادة  تتعلقُ  ما  القمة، وهي  هامة في هذه 
ضد الغزو الروسي، وبتعزيز الوجود المادي للحلف على جبهته 
الشرقية، وزيادة اإلنفاق الدفاعي المشترك، إضافة إلى تحديد 
أولويات العقد المقبل، وتسليط الضوء التحديات الناجمة عن 

الطموحات المتنامية للصين على الصعيد الدولي.
قبل  أعلن  قد  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  كان 
ثالث سنوات أن الناتو يعاني من »الموت دماغيا«، وعلى الرغم 
التي عبرت فيها دبابات روسية  اللحظة األولى  من ذلك فمنذ 

للنظر  ملفتًا  الغرب  دول  فعل  رد  كان  أوكرانيا،  إلى  الحدود 
لوحدته وسرعته وقوته، كما أعيد تنشيط الحلف بهدف جديد، 

هو تعزيز الحدود واإلمداد باألسلحة.
القمة في  الناتو، ينس ستولتنبرغ، عشية  أمين عام  وأعلن 
مدريد، ما سماه »تحوال جذريا في ردع الحلف ودفاعه«، وتعزيز 
الرد  قوة  حجم  وزيادة  الشرقية،  حدوده  على  الدفاعية  قوته 

السريع إلى ما يزيد على 300 ألف جندي.
إلى  المختلطة  الحرب  من  عديدة،  تحديات  الحلف  ويواجه 
اإللكترونية  الهجمات  إلى  البلقان  منطقة  استقرار  زعزعة 
القوة  أمام  عمله  يتعين  وما  الفضاء  على  العسكري  والتسلط 

العسكرية المتنامية للصين.
تجنب التصعيد في حرب أوكرانيا

العسكري  الحلف  يتألف  إذ  ــوازن،  ت عملية  الناتو  يواجه 
لديها  دول  ثالث  بينها  من  دولة،   30 من  العالم  في  األقوى 
وفرنسا(،  المتحدة  والمملكة  المتحدة  )الواليات  نووية  أسلحة 
فالحلف ال يريد خوض حرب مع روسيا، وكان الرئيس الروسي، 
فالديمير بوتين، قد أنذر الغرب مرارا وتكرارا بأن لديه ترسانة 
نووية ضخمة، ويمكن ألي اشتباك على مستوى منخفض عبر 

الحدود أن يتنامى بسرعة ويخرج عن نطاق السيطرة.
وال  الماضية،  األربعة  األشهر  خالل  األكبر  التحدي  كان  لذا 
عن  الدفاع  في  أوكرانيا  مساعدة  كيفية  هو  اآلن،  حتى  يزال 
ساحة  إلى  االنجرار  ودون  المبرر،  غير  الغزو  هذا  ضد  نفسها 

القتال نفسها.
التي واجهتها مبكرا،  الموانع  الغرب من  كما تخلصت دول 
والمتمثلة في عدم إثارة غضب موسكو إن أرسلت أسلحة ثقيلة 
ارتكاب  عن  مروعة  تفاصيل  تداول  ظل  في  وذلك  كييف،  إلى 

األقمار  بيانات  تدعمها  مزعومة،  روسية  وفظائع  حرب  جرائم 
الصناعية.

وتسيطر موسكو، في الوقت الراهن، على مدينة دونباس، 
المنطقة الناطقة بالروسية في شرقي أوكرانيا، وإن كان ذلك 

جاء بتكلفة هائلة من األرواح والخسائر المادية الفادحة.
التمسك  إلى  تسعى  سوف  روسيا  أن  إلى  التوقعات  وتشير 
بنفس  أراضيها  إلى  تضمها  وربما  اإلقليمية،  المكاسب  بهذه 

الطريقة التي فعلتها مع شبه جزيرة القرم العام 2014.
وفي ظل غياب معاهدة سالم، سيواجه حلف الناتو معضلة 
جديدة الحقا، وهي: هل يستمر في تسليح األوكرانيين في إطار 
سعيهم إلى استعادة األراضي التي تعتبرها موسكو اآلن جزءا 
أن  إلى  أشار  قد  الكرملين  وكان  الروسي؟  االتحاد  من  قانونيا 
ضرب أراض روسية بأسلحة غربية سيتجاوز الخط األحمر، لذا 

فإن مخاطر التصعيد ستزداد بشكل كبير في هذه الحالة.
السماح لفنلندا والسويد باالنضمام للحلف

الروسي  بالغزو  بشدة  تأثرتا  اللتان  والسويد،  فنلندا  قررت 
حيادهما  عن  التخلي  )أوكرانيا(،  سيادة  ذات  لدولة  الشامل 
بهما،  الحلف  ويرحب  الناتو،  حلف  إلى  واالنضمام  العسكري 
عام  منذ  العضوة  فتركيا،  السهولة.  بهذه  ليس  األمر  أن  بيد 
انفصاليين  الدولتين  إيواء  بحجة  انضمامهما  تمانع   ،1952

أكراد تعتبرهم تركيا إرهابيين.
للناتو،  بالنسبة  جدا  مهمتان  والسويد  فنلندا  ألن  ونظرا 
فسوف يجري بذل كافة الجهود من أجل إيجاد طريقة تفضي 
انضمامهما،  وبمجرد  تركيا.  اعتراضات  على  التغلب  إلى 
للناتو«،  »بحيرة  الفعلية  الناحية  من  البلطيق  بحر  سيصبح 
تحدها ثماني دول أعضاء، مع نظام دفاع جوي مشترك ونظام 

صاروخي متكامل.
يعتزم  كان  إذا  ما  تقرير  إلى  الناتو  سيحتاج  أعمق  وبنظرة 
المخاطر  كل  مع  ومولدوفا،  جورجيا  مثل  جدد  أعضاء  قبول 
المرتبطة باستفزاز الكرملين، المصاب بالفعل بجنون العظمة.

زيادة ملحة في اإلنفاق الدفاعي
من  المئة  في  اثنين  إنفاق  حاليا  الناتو  أعضاء  على  يتعين 
إجمالي ناتجهم المحلي السنوي على الدفاع، لكنهم ال يفعلون 
ذلك جميعا، إذ تُظهر أحدث بيانات معهد »ستوكهولم الدولي 
الواليات  فيه  أنفقت  الذي  الوقت  في  أنه  السالم«  ألبحاث 
2.2 في  الدفاع وأنفقت بريطانيا  المئة على  3.5 في  المتحدة 
المئة، أنفقت ألمانيا 1.3 في المئة فقط، بينما أنفقت إيطاليا 
وكندا وإسبانيا وهولندا أقل بكثير من اثنين في المئة، بيد أن 
على  المحلي  ناتجها  إجمالي  من  المئة  في   4.1 أنفقت  روسيا 

الدفاع.
هدد  المتحدة،  للواليات  رئيسا  ترامب  دونالد  كان  وعندما 
الدول  تف  لم  إذا  الحلف  من  بالده  بانسحاب  صريح  بشكل 
األعضاء األخرى بنصيبها، وكان لهذا بعض التأثير، بيد أن غزو 
الغزو،  بداية  من  فقط  أيام  ثالثة  فبعد  الخطى،  عزز  أوكرانيا 
100 مليار يورو إضافية للدفاع،  أعلنت ألمانيا أنها ستخصص 
مع رفع نسبة مشاركتها في الناتو إلى ما يزيد على اثنين في 
دول  تسع  أن  الجاري  األسبوع  الناتو  عام  أمين  وأعلن  المئة. 
وهي  المطلوبة،  النسبة  حققت  الثالثين  األعضاء  الدول  من 
وضعت  دولة   19 أن  حين  في  تخطتها،  أو  المئة،  في  اثنين 
وأضاف   ،»2024 العام  بحلول  الهدف  لتحقيق  واضحة  خططًا 
البداية  تصبح  أن  »ينبغي  المئة  في   2 نسبة  أن  ستولتنبرغ 

وليست الهدف النهائي«.
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الحلف األطلسي يعقد قمته وعينه على روسيا والصني وتحديات أخرى
مدريد تحذر من إهمال الجناح الجنوبي للناتو في أفريقيا:

قوات الناتو الكندية خالل مناورة عسكرية في التفيااألمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز

مدريد–وكاالت

مجموعة السبع تشدد اخلناق على موسكو:

الكرملني يضع شرطا يطيل أمد الحرب 
في أوكرانيا.. ويشترط استسالم الجيش

عبر خطوة جديدة، كشفت عزم روسيا على استمرار الحرب 
الحدود  عند  القتال  بتوقف  ترتضي  لن  وأنها  النهاية،  حتى 
شرق  من  أجزاء  على  الروسية  القوات  تسيطر  حيث  الحالية 
وجنوب أوكرانيا، طرح الكرملين، الثالثاء، شرطا إلنهاء الحرب 
المندلعة في أوكرانيا خالل يوم واحد فقط، والذي تمثل في 
إعالن كييف االستسالم، في خطوة تظهر أن نهاية الحرب ال 

تزال بعيدة المنال.
الرئاسة  باسم  الناطق  عن  ــرس«  ب »فــرانــس  ونقلت 
بوسع  إنه  قوله،  بيسكوف  ديمتري  الكرملين،  الروسية، 
اليوم. وأضاف  نهاية  إنهاء كل شيء قبل  األوكراني  الجانب 
إذا  ممكنة  أشهر  منذ  المشتعلة  الحرب  نهاية  أن  بيسكوف 
في  السالح«  إللقاء  القومية  »للوحدات  أمرا  كييف  أصدرت 

إشارة إلى القوات األوكرانية، معتبرا أن األمر ضروري.
غداة  أوكرانيا  استسالم  إلى  تسعى  إنها  أعلنت  روسيا 
هجوم أسفر عن مقتل 18 شخصا في مركز تسوق في وسط 
بـ»وحشية«  )ناتو(  األطلسي  شمال  حلف  ندد  فيما  البالد، 
موسكو. وأسفر الهجوم الروسي الذي دمر مركزا تجاريا في 
330 كيلومترا جنوب شرق كييف،  كريمنتشوك على مسافة 
عن مقتل 18 شخصا على األقل وفق أحدث حصيلة. وكانت 
مفقودا   40 عن  البحث  الثالثاء  تواصل  األوكرانية  السلطات 

تحت أنقاض المبنى.
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي من جانبه طالب 
تطبيق  عبر  وقال  لإلرهاب«.  راعية  »دولة  روسيا  بتصنيف 
يكون  أال  يجب  الذين  المجنونون  اإلرهابيون  »فقط  تلغرام 
ضد  الصواريخ  إطالق  على  قادرون  األرض،  على  مكان  لهم 

أهداف مدنية«.
واحدة  أنها  التسوّق  مركز  على  الروسية  الضربة  واعتبر 
»من أكبر األعمال اإلرهابية السافرة في تاريخ أوروبا«. فيما 
أكد سالح الجو األوكراني أن المركز التجاري أصيب بصواريخ 

22« أطلقتها قاذفات تعمل من مسافة  من نوع »كي اتش 
بعيدة من نوع تو22- من منطقة كورسك الروسية.

من جهتها، نفت السلطات الروسية استهداف مركز تجاري، 
مستودعات  الدقة«  »عالية  بصواريخ  دمرت  أنها  مؤكدة 
نفت  أوكرانيا،  غزو  بدء  ومنذ  لكييف.  الغرب  سلمها  أسلحة 

موسكو كل االتهامات بتنفيذها ضربات تستهدف مدنيين.
وتفحم  المبنى  من  كبير  جزء  انهار  قد  كان  والثالثاء، 
الزجاج،  من  وأكــوام  األسمنت  من  بقطع  محاطا  كان  فيما 
وجرى تركيب أربع رافعات ضخمة إلزالة الحطام قرب موقف 

للسيارات حوّل إلى مساحة لإلغاثة.
تعهد  الثالثاء،  اختتمت  التي  السبع  مجموعة  قمة  وفي 
الخناق على موسكو مستهدفين خصوصا  الغربيون تشديد 
للحد  »آلية  بتطوير  وعدوا  كذلك  الروسية.  الدفاع  صناعات 
أوالف  األلماني  المستشار  عالميا«.  الروسي  النفط  من سعر 
الحرب  تكاليف  »زيادة«  هو  العام  الهدف  أن  أعلن  شولتس 
على روسيا. وبحسب وزارة الخزانة األميركية، بدأت واشنطن 
الثالثاء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع بما فيها حظر 

على واردات الذهب من روسيا.
وفي بريطانيا، قال قائد الجيش البريطاني الجديد باتريك 
يستعد  أن  يجب  البريطاني  الجيش  إن  الثالثاء،  ساندرز 
التهديد  وهو  أوروبا،  في  لألمن  الروسي  التهديد  لمواجهة 

األكبر منذ غزو أوكرانيا.
ورغم حجم العقوبات التي تثقل كاهل االقتصاد الروسي، 
تخلف  عن  للحديث  أساس«  »ال  أنه  الثالثاء  الكرملين  أكد 

روسيا عن سداد ديونها.
العقوبات،  بسبب  بأنه  أقرّت  الروسية  السلطات  لكنّ 
النهائي  الموعد  بحلول  دفعتين  على  الدائنون  يحصل  لم 
وفق  السداد،  عن  »تخلفا«  الواقع  في  يشكل  وهذا  األحد. 
وكالة التصنيف موديز الثالثاء. وبعد ساعات قليلة من إعالن 
قصف كريمنتشوك، أعلنت السلطات األوكرانية هجوما روسيا 
استراتيجي  جيب  وهو  ليسيتشانسك،  في  مدنيين  على  آخر 

للمقاومة األوكرانية في حوض دونباس )شرق(.
الروس  عليها  استولى  التي  سيفيرودونيتسك  بلدة  وفي 
وأصيب  األقل  على  أوكرانيين  مدنيين  ثمانية  ُقتل  أخيرا، 
أكثر من 20 آخرين من بينهم طفالن، أثناء »تعبئة مياه من 

صهريج« بحسب حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي.
للقوات  المقبل  الهدف  ليسيتشانسك  مدينة  وتشكل 
الروسية بعد بسط سيطرتهم التامة على سيفيرودونيتسك، 
إثر معارك استمرّت أسابيع عدة ودمّرت المدينتين وأسفرت 
على  االستيالء  وسيسمح  المدنيين.  عشرات  مقتل  عن 
في  لوغانسك  منطقة  على  بالسيطرة  لروسيا  المدينتين 
حوض دونباس الغني بالمناجم. وأضاف غايداي »المدافعون 
عنا يحافظون على الخطوط، لكن الروس يحولون المدينة إلى 
أنقاض بالمدفعية والطيران... البنية التحتية دمرت تماما«. 
ستريموسوف  كيريل  االحتالل  إدارة  رئيس  نائب  وأعلن 
التي  إيغور كولخاييف رئيس بلدية خيرسون  الثالثاء توقيف 

تحتلها القوات الروسية وحلفاؤها االنفصاليون.
منطقة  في  والمدنية  العسكرية  اإلدارة  مسؤول  وقال 
خيرسون لوكالة األنباء الروسية ريا نوفوستي »أوقف رئيس 

البلدية السابق )إيغور( كوليخاييف«.
 17 أن  الثالثاء  أعلنت  األوكرانية  االستخبارات  وكانت 
من  سراحهم  ُأطلق  الجنود،  من  تقريبا  جميعهم  شخصا، 

األسر الروسي في عملية تبادل سجناء جديدة مع موسكو.
الناطق باسم األمم المتحدة ستيفان  وفي نيويورك، قال 
التجاري  المركز  على  الروسية  الضربة  إن  في  دوغاريك 
كل  أن  إلى  جديدة  مرة  »نشير  وأضــاف  جــدا«.  »مؤسفة 
األطراف مطالبة، بموجب القانون اإلنساني الدولي، بحماية 

المدنيين والبنى التحتية المدنية«.
وأطلقت روسيا الحرب في 24 فبراير الماضي، تحت شعار 
في  إقليم  وهو  دونباس«،  لحماية  خاصة  عسكرية  »عملية 
هناك  بالروسية  الناطقين  إن  موسكو  تقول  أوكرانيا  شرق 

يعانون من اضطهاد السلطات األوكرانية.

محادثات إيرانية–أميركية غير مباشرة بالدوحة

هل تنجح الوساطة القطرية في التفاهم 
حول إعادة إحياء االتفاق النووي؟

الدوحة–وكاالت
وإيران  المتحدة  الواليات  بين  مباشرة  غير  محادثات  عبر 
استضافتها العاصمة القطرية الثالثاء، كشفت الدوحة عن 
مساعيها لحل المسائل العالقة بين الجانبين والتي تمنع 
البرنامج  بشأن  االتفاق  إحياء  إعادة  حول  لتفاهم  التوصل 

النووي اإليراني في المفاوضات مع الدول الكبرى في فيينا.
وكبير  مالي  روبرت  إليران  الخاص  األميركي  المبعوث 
المرافق  الوفد  وأعضاء  باقري  علي  اإليرانيين  المفاوضين 
له، وصلوا إلى قطر، التي تستضيف أكبر القواعد األميركية 
في الخليج وتقيم في الوقت ذاته عالقات جيدة مع جارتها 

الكبرى الجمهورية اإلسالمية.
وكتبت السفارة األميركية في الدوحة في تغريدة على 
»تويتر« الثالثاء أن مالي التقى مع وزير الخارجية القطري 
»الجهود  لمناقشة  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 
الدبلوماسية المشتركة بشأن إيران«، قبل أن تعلن وكالة 

األنباء اإليرانية »ارنا« وصول المفاوضين اإليرانيين.
وكانت إيران والواليات المتحدة أكدتا اإلثنين، عزمهما 
هذا  قطر  في  بينهما  المباشرة  غير  المحادثات  استئناف 
بيتر  ــي  األوروب االتحاد  باسم  الناطق  وبحسب  األسبوع. 
ستانو، فإن المحادثات غير المباشرة برعاية أوروبية، تركز 
على حل المسائل التي تمنع التوصل التفاق في فيينا. وقال 
في  )الثالثاء(  منذ  لالتفاق  المانعة  المسائل  حل  »نناقش 
الدوحة في قطر بتسيير« من وزير خارجية االتحاد األوروبي 

جوزيب بوريل« وفريقه.
وشدد على أن المحادثات في الدوحة ليست بديال عن 
العالقة بين  المسائل  إلى حل  مفاوضات فيينا، بل تهدف 
المحادثات  في  بالتقدم  للسماح  وإيران  المتحدة  الواليات 

األخرى مع الدول الكبرى.
إحياء  حول  محادثات  عقد  المقرر  من  يزال  ال  أنه  وأكد 
لالتفاق  الرسمي  )االسم  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 
النووي( في فيينا. ما يجري في قطر اآلن هو محادثات غير 
مباشرة بين إيران والواليات المتحدة. كما دعا إلى اإلسراع 

في التوصل إلى النتائج المرجوة.
وأوضح »أقول دائمًا إن الوقت ليس في صالحنا حقًا. لذا 
أن  نتمنى  ولذلك  كبيرة  بسرعة  قدمًا  المضي  علينا  يجب 
تستمر هذه األمور بأسرع ما يمكن. دعونا نرى ما ستكون 
عليه نتائج محادثات التقارب هذه في الدوحة في قطر، وبعد 
بسرعة  االجتماع  من  المشاركون  يتمكن  أن  نأمل  ذلك 
من  »تمكنا  وتابع  فيينا«.  في  المحادثات  الستمرار  كبيرة 
مواصلة العملية )التفاوض( وسنمضي قدما، وكخطوة أولى 
في هذه المرحلة نجري محادثات التقارب هذه. وهذا يعني 

المتحدة  إيران والواليات  إجراء محادثات غير مباشرة بين 
إليجاد طريقة للمضي قدما«.

»نتائج ايجابية«
الملف  حول  االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحبت 
السابق  رئيسها  عهد  في   2018 العام  اإليراني  النووي 
على  اقتصادية  عقوبات  فرض  ــادت  وأع ترامب  دونالد 
من  كثير  عن  التراجع  ببدء  عام  بعد  إيران  وردت  طهران. 

التزاماتها األساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
االتفاق،  الى  للعودة  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  وسعت 
معتبرة أن هذا المسار هو األفضل مع الجمهورية االسالمية 
االسابيع  في  متنام  تشاؤم  عن  إعرابها  من  الرغم  على 
األخيرة. وأكد الناطق باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب 
زاده اإلثنين أن المحادثات مع الواليات المتحدة سترّكز على 

رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
المعنيين  جعل  تقدما  فيينا  في  المفاوضات  وحققت 
قريبين من إنجاز اتفاق، إال أنها وصلت الى طريق مسدود 
منذ مارس مع تبّقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، 
الحرس  اسم  رفع  طهران  بمطلب  يتعلق  ما  في  خصوصا 
الثوري اإليراني من قائمة واشنطن لـ»المنظمات اإلرهابية 

األجنبية«.
مطالبتها  أيضًا  إيــران  كــررت  فيينا،  محادثات  وخــالل 
بضمانات أميركية لعدم انسحاب واشنطن من االتفاق كما 
فعل ترامب. وتقول إدارة بايدن إن إزالة الحرس الثوري من 
ستغضب  أنها  المؤكد  من  خطوة  وهي  السوداء،  القائمة 
المحادثات  تقع خارج نطاق  الكونغرس،  أعضاء  الكثير من 

إلحياء االتفاق النووي.
اتخذ  عندما  أثيرت  التي  المخاوف  لمعالجة  خطوة  وفي 
األسبوع  بايدن  إدارة  أعلنت   ،2018 العام  الخطوة  ترامب 
الماضي أن اإليرانيين الذين أجبروا في السابق على الخدمة 
على  الحصول  من  يُمنعوا  لن  الثوري  الحرس  في صفوف 

تأشيرات ودخول الواليات المتحدة.
المحادثات.  جولة  باستضافة  الثالثاء  الدوحة  ورحبت 
وأكدت وزارة الخارجية في بيان »استعداد دولة قطر التام 
لتوفير األجواء التي تساعد كافة األطراف في إنجاح الحوار«. 
غير  المحادثات  جولة  »تتوج  أن  في  أملها  عن  وأعربت 

المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء االتفاق النووي«.
طهران  مع  أفضل  بعالقات  تتمتع  التي  قطر  وتسعى 
من معظم الدول الخليجية إلى أن تكون مركزًا دبلوماسيًا 
السابق بترتيب  أن لعبت دورًا في  للدوحة  رئيسيًا، وسبق 
الواليات  انسحاب  قبيل  وطالبان  واشنطن  بين  محادثات 

المتحدة من أفغانستان.

● وزير خارجية إيران، والممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بوريل، في طهران

● إزالة قنبلة روسية لم تنفجر في خاركيف

كييف–وكاالت
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●  قوات اجليش السوداني

إثيوبيا والسودان.. الصراع الحدودي في الفشقة

هل يمكن أن يتطور النزاع بني البلدين إلى حرب؟
بين  عقود،  منذ  مستمر  حدودي  نزاع  من  جديد  فصل  في 
إعدام  وقع  على  اإلثنين،  أحداثه  اشتعلت  وإثيوبيا  السودان 
الجيش  تعهد  سودانيين،  ومدني  جنود  سبعة  بابا  أديس 
معربا  اإلثيوبية،  الخطوة  على  مناسب«  »برد  السوداني 
يمر  لن  الغادر  »العمل  إن  قائال  الجنود،  لعائالت  تعازيه  عن 
حول  البلدين  بين  نزاع  يسود  عقود،  منذ  رد«.  دون  من 
في  زادت  التوترات  لكن  الخصبة،  الحدودية  الفشقة  منطقة 
إقليم  في  الدائر  الصراع  تداعيات  بسبب  األخيرة  السنوات 
الطاقة  لتوليد  النهضة  إثيوبيا، ومشروع سد  تيغراي شمالي 

األزرق. النيل  نهر  على  إثيوبيا  بنته  الذي  الكهرومائية 
إلى  إثيوبيا  من  الالجئين  من  اآلالف  عشرات  فر  كما 
بين  العسكرية  المناوشات  بعض  ووقعت  السودان  شرقي 

المنطقة. في  واإلثيوبي  السوداني  الطرفين 
للجيش  الرسمي  الناطق  إعالن  من  قليلة  ساعات  وبعد 
ليل  من  متأخر  وقت  في  اهلل،  عبد  نبيل  العميد  السوداني، 
سودانيين  جنود  سبعة  »أعدم  اإلثيوبي  الجيش  أن  األحد، 
مواطنيهم  على  وعرضهم  لديه،  أســرى  كانوا  ومواطنا 
لقوانين  »منافية  الجريمة  معتبرا  ودنــاءة«،  خسة  بكل 
الجيش  شرع  اإلنساني«،  الدولي  والقانون  الحروب  وأعراف 
اإلثيوبي  للجيش  تابعة  مستوطنة  قصف  في  السوداني، 
»قلع  معسكر  استعادة  وبدأ  البلدين،  بين  الحدود  قرب 
الذي يقع شرق »قرية األسرة« السودانية بالفشقة  اللبان«، 

محلية. مصادر  ذكرت  ما  بحسب  الصغرى، 
السفير  السودانية  »الخارجية«  استدعت  ذلك،  أثر  وعلى 
وإدانته  السودان  بشجب  وأبلغته  الخرطوم،  في  اإلثيوبي 
الزمان  في  الرد  في  بحقه  السودان  واحتفاظ  للجريمة، 
األمن  لمجلس  شكوى  وتقديم  يحددهما،  اللذين  والمكان 

منها  ليطلب  الصلة،  ذات  واإلقليمية  الدولية  والمنظمات 
الدوليين،  والسلم  األمن  بحفظ  الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ 

حدث. ما  مسؤولية  اإلثيوبية  الحكومة  وتحميل 
سودانية  وأحــزاب  سياسية  قــوى  ــت  أدان جهتها،  من 
المواطن والجنود السودانيين؛ حيث دعا حزب  معارضة قتل 
األمة القومي الشعب لدعم »جيشه الوطني« والوقوف خلفه 
أرض  وسيادة  حدود  حماية  في  الدستوري  بواجبه  ليقوم 
المؤتمر  حزب  رئيس  وصف  فيما  مواطنيه.  وأمن  الوطن 
بأنه  اإلثيوبي  االعتداء  الدقير،  عمر  المعارض،  السوداني 
السليم،  الوجدان  يأباه  غادر  وعمل  ومؤلم...  صادم  »خبر 
ودعا  اإلنسانية«،  واألعــراف  الدولي  القانون  مع  ويتنافى 
ومحاسبة  تحقيق  إلجراء  األفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم 

البشعة. الجريمة  في 
االجتماعي  التواصل  وسائط  على  النشطاء  انقسم  كما 
بممارسة  انشغل  أنه  رأى  ومَــن  للجيش،  مؤيدين  بين 
الحادثة  واستغالل  الحدود،  حماية  في  واجبه  عن  السياسة 
تشهدها  أن  ينتظر  التي  المواكب،  عن  األنظار  لتشتيت 

للثكنات. العسكر  بعودة  للمطالبة  المقبل  الخميس  البالد 
اإلثيوبية  الخارجية  الشؤون  وزارة  قالت  المقابل،  في 
ميليشيا  مع  قتال  في  حتفهم  لقوا  سودانيين  جنودا  إن 
مسؤول  جيشها  بأن  اتهامات  ونفت  أراضيها،  على  محلية 
اإلثيوبي  السفير  إن  صحفية  تقارير  قالت  فيما  قتلهم.  عن 
يملك  ال  بأنه  الصادق،  علي  المكلف،  الخارجية  وزير  أبلغ 
الحق  وقت  في  بالرد  ووعد  حدث،  ما  بخصوص  معلومات 

المعلومات. تسلم  بعد 

عسكرية تعزيزات 
مصادر  عن  أيــام،  قبل  تربيون«  »ســودان  جريدة  ونقلت 
نشرت  إثيوبيا  أن  مفاده  خبرا  بالموثوقة،  وصفتها  عسكرية 
بين  عليها  المتنازع  الفشقة  منطقة  في  عسكرية  تعزيزات 
البلدين من عناصر من جيشها وميليشيات من والية أمهرة 

التعزيزات. تلك  نشر  موعد  التقرير  يحدد  ولم  المجاورة. 
توفير  استهدفت  االنتشار  عملية  إن  التقرير  ــال  وق
وإن  الفشقة،  منطقة  في  أمهرة  والية  لمزارعي  الحماية 
وواحدة  للجيش  مستوطنتين  أقامت  اإلثيوبية  »السلطات 
المنطقة  من  الشرقية  األجـــزاء  في  للميليشيات  أخــرى 

أمهرة  والية  في  السلطات  أن  الصحيفة  وأضافت  الخصبة«. 
ومزارع،  مسؤول   700 ضم  اجتماع  في  طلبت،  اإلثيوبية 
المزارعين.  حماية  والميليشيات،  اإلثيوبي  الجيش  من 
منذ  المنطقة  على  سيطرت  قد  اإلثيوبية  الميليشيا  وكانت 
نشر  السودان  يعيد  أن  قبل  الماضي،  القرن  تسعينيات 
العام  منتصف  في  ويعلن   ،2020 نوفمبر  في  هناك  قواته 

عليها. الكاملة  سيطرته  بسط  عن   2021
قتل  إذ  الطرفين  بين  متصاعد  والتوتر  الحين  ذلك  ومنذ 
اشتباكات  في  والمزارعين  السودانيين  الجنود  من  العديد 
مزارعون  يعبر  على  العادة  ودرجت  إثيوبية.  ميليشيات  مع 
لتنفيذ  الخريف  في  الفشقة  منطقة  إلى  الحدود  إثيوبيون 

الميليشيات. من  بدعم  زراعية،  أنشطة 
حكومة  سودانيون  مــزارعــون  دعــا  قليلة،  ــام  أي وقبل 
أنفسهم  حماية  من  يتمكنوا  لكي  تسليحهم  إلى  بالدهم 
الميليشيات  جانب  من  »تحركات  إنها  قالوا  ما  مواجهة  في 
في  القوات  مزيد  بنشر  أيضا  الحكومة  وطالبوا  اإلثيوبية«. 

لمنطقة. ا
الحقبة  إلى  الفشقة  في  الحدودي  الصراع  جذور  تعود 
 1902 العامين  في  وقعت  معاهدات  نصت  إذ  االستعمارية، 
الشرق  إلى  تمتد  الدولية  السودان  حدود  أن  و1907على 
لكن  للسودان،  ملك  األرض  أن  يعني  وهذا  الفشقة.  من 
وهم  الزراعة  مارسوا  حيث  المنطقة  في  استقروا  اإلثيوبيين 

اإلثيوبية. للسلطات  ضرائبهم  يدفعون 
محادثات  وإثيوبيا  السودان  أحيا   ،1998 العام  وبعيد 
كانت قد دخلت في سبات منذ أمد طويل لترسيم حدودهما 
744 كيلومترا، ولكن بقيت تسوية الخالف  التي يبلغ طولها 
بالحدود  إثيوبيا  اعترفت  حين  ط،  عالقة.  الفشقة  حول 
في  باالستمرار  لإلثيوبيين  سمح  السودان  وسمح  القانونية، 

عائق.  العيش هناك من دون 

الخرطوم، أديس بابا–وكاالت

● عناصر مسلحة إثيوبية

مطالب أممية بتحقيق مستقلقبيل زيارة مرتقبة لبايدن للشرق األوسط

ضغط الهجرة غير النظامية يخلف 
كارثة على سياج مليلية

عنف »غير مسبوق« رافق محاولة مهاجرين اقتحام سياج جيب مليلية اإلسباني 
أحد  وشبهها  األقل،  على  منهم   23 مصرع  خلفت  مأساة  في  المغرب،  من 
التعاون  بـ»الحرب«، في سياق تشديد الضغط عليهم بعد استئناف  الناجين 

المغربي اإلسباني.
األمم المتحدة دعت الثالثاء على وقع الكارثة اإلنسانية غير المسبوقة إلى 
إلى  المغرب  من  العبور  مهاجر  ألفي  نحو  محاولة  أثناء  مستقل  تحقيق  إجراء 
جيب مليلية اإلسباني األسبوع الماضي. بينما عبرت مفوضية حقوق اإلنسان 
وفيات  تسجيل  عن  وأعربت  الواقعة  إزاء  قلقها  عن  المتحدة  لألمم  التابعة 
وعشرات اإلصابات بعد أن حاول مهاجرون اقتحام الحدود الشديدة التحصين 

بين منطقة الناظور المغربية وجيب مليلية اإلسباني الجمعة.
ولقي ما ال يقل عن 23 مهاجرا حتفهم وأصيب 76 آخرون وفق المفوضية، 
وقالت السلطات المغربية إن 140 شرطيا أصيبوا أيضا في أعمال العنف التي 
وفيات  عدد  أعلى  هو  هذا  أن  إلى  الناطقة  ولفتت  المهاجرين.  تدفق  رافقت 
العبور  حاولوا  لمهاجرين  على مدى سنوات عديدة  واحدة  حادثة  في  مسجل 

من المغرب إلى أوروبا عبر الجيبين اإلسبانيين مليلية وسبتة.
وبينما لم تتضح بعد مالبسات الوفيات، قالت رافينا شمدساني إن مفوضية 
حقوق اإلنسان تلقت تقارير عن »تعرض مهاجرين للضرب بالهراوات والركل 
تسلق  محاولتهم  أثناء  المغاربة  األمن  عناصر  قبل  من  والحجارة  والدفع 
 6 من  ارتفاعه  يتراوح  والذي  ومليلية  المغرب  بين  الفاصل  الشائك  السياج 
إلى 10 أمتار«. كما دعت البلدين إلى »اتخاذ كل الخطوات الالزمة إلى جانب 
األخرى  واإلقليمية  الدولية  الفاعلة  والجهات  واألفريقي  األوروبي  االتحادين 

ذات الصلة لضمان تطبيق تدابير حدودية تحترم حقوق اإلنسان«.
وتقييمات  آمنة  هجرة  مسارات  إتاحة  »تشمل  التدابير  تلك  أن  وأوضحت 
)لملفات المهاجرين( على أساس فردي وحماية من الطرد الجماعي واإلعادة 

القسرية وكذلك من االعتقال واالحتجاز التعسفيين«.
طبّعت  أن  بعد  مليلية  إلى  للدخول  الجماعية  المهاجرين  محاولة  وجاءت 
تقريبًا  عام  لمدة  استمرت  أزمة  إثر  الدبلوماسية  عالقاتهما  والرباط  مدريد 

وتركزت حول موقف مدريد من النزاع حول مصير الصحراء الغربية.
الطبيعي  المستوى  الستعادة  الرئيسي  الهدف  كان  إلسبانيا،  بالنسبة 
للعالقات هو ضمان تعاون المغرب في السيطرة على الهجرة غير النظامية. 
ويمثل جيبا مليلية وسبتة الحدود البرية الوحيدة لالتحاد األوروبي مع أفريقيا.
وعقب المأساة، التي خلفت أيضًا جرحى في صفوق قوات األمن المغربية، 
قال أحد الناجين في مركز احتجاز بمليلية »كان األمر مثل حرب جئنا حاملين 

الحجارة لنقاتل القوات المغربية لكنهم ضربونا«، بحسب »فرانس برس«.
من  مهاجر،  ألفي  نحو  ضمن  من  السودان  من  القادم  الشاب  هذا  كان 
من  عاٍل  سياج  اقتحام  الجمعة  فجر  حاولوا  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  بلدان 
قوات  تصدهم  أن  قبل  مليلية،  إلى  للوصول  بخندق  محاطًا  شائكة  أسالك 

األمن المغربية.
في  مخيماتهم  من  مهاجرون  فيها  ينزل  التي  األولى  المرة  هذه  ليست 
بحياتهم  للمخاطرة  الناظور  بمدينة  المحيطة  الجبال  غابات  وسط  العراء 
الجيبان  أو سبتة. وهما  إلى »الفردوس األوروبي« عبر مليلية  الوصول  قصد 
لالتحاد  الوحيدة  البرية  الحدود  يشّكالن  اللذان  المغرب،  شمال  اإلسبانيان 
المحاوالت. لكن  بانتظام مثل هذه  األفريقية، ويشهدان  القارة  األوروبي مع 

في  عنيفين  كانوا  المهاجرين  أن  فيها  نرى  مرة  »أول  كانت  المحاولة  هذه 
يتابع ملف  الذي  ناجي  الناشط عمر  يقول  األمن«، كما  قوات  مواجهتهم مع 

الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بالناظور منذ سنوات.
الذي  الناظور،  مدينة  بمحيط  شينو  باريو  حي  في  نفسه  االنطباع  يسود 
أحد  ويقول  المأساة.  وقعت  حيث  الحدودي  السياج  عن  قليلة  أمتار  تفصله 
فيها  نرى  مرة  أول  »هذه  عاما(   24( أوعايد  عصام  ويدعى  الحي  هذا  سكان 
وليس  األمن  قوات  يستهدفون  حديد  وقضبان  بعصي  محملين  مهاجرين 
فقط السياج«. وتأسف امرأة تقيم في الحي »لحال بشر مثلنا ال يعقل منعهم 

من حقهم في العيش«.

»الضغط يولد العنف«
المغرب  بين  الجديدة«  »التفاهمات  بسياق  العنف  هذا  ناجي  عمر  يربط 
الملف  النظامية،  غير  الهجرة  مكافحة  في  األمني  التعاون  لتعزيز  وإسبانيا 
الشائك والحيوي في عالقات البلدين. إذ تشكل سواحل المملكة المتوسطية 

واألطلسية ممرات تقليدية للحالمين بحياة أفضل في أوروبا.
اتهمت الرباط في الماضي باستخدام هؤالء المهاجرين ورقة ضغط على 
مدريد، خصوصا في سياق األزمة الدبلوماسية التي مرت بها عالقات البلدين 
العام الماضي. لكن المصالحة التي توصال إليه أخيرا واستئناف تعاونهما في 
المهاجرين  أعداد  في  انخفاض  مع  تزامنت  النظامية،  غير  الهجرة  مكافحة 

الذين يصلون إلى إسبانيا، بحسب وزارة الداخلية اإلسبانية.
صودف استئناف هذا التعاون أيضا مع »تشديد الضغط« على المهاجرين 
في الغابات المطلة على جيب مليلية، »حيث رصدنا تعامال مشددا معهم من 
طرف السلطات وحصارا على مخيماتهم. ال شك أن هذا الضغط ولد العنف غير 

المسبوق الذي رأيناه«، بحسب عمر ناجي.
متفرقة  مواجهات  عن  الجمعة  حادث  قبل  تحدثت  إعالم  وسائل  وكانت 
وإصابات بين مهاجرين وقوات األمن المغربية، خالل مطاردتهم في الغابات 
القتحام  جديدة  محاولة  الشرطة  أحبطت  واألحد،  المنطقة.  من  إلبعادهم 
سياج سبتة في عملية أسفرت عن توقيف 59 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء وفق ما أعلنت الشرطة المغربية.
الذين يعبرون طرقا شاقة على تكرار محاوالت  وغالبا ما يصر المهاجرون 
العبور ولو جرى إبعادهم من المناطق الحدودية، ما لم تنته رحلتهم نحو حياة 

أفضل، في مستودعات األموات أو عمق البحر.

»اتفاقيات أبراهام« تتجه لتوسعة مظلة الدول املوقعة
للرئيس  مرتقبة  ــارة  زي من  أسبوعين  نحو  قبل 
األميركي جو بايدن إلى الشرق األوسط، منتصف 
يوليو المقبل، اتفقت الواليات المتحدة وإسرائيل 
في  استباقي  اجتماع  خــالل  عربية  دول  وأربــع 
العاصمة البحرينية المنامة على تعزيز التعاون وعقد 

اجتماعات سنوية لوزراء الخارجية للدول الستة.
والبحرين  ــارات  اإلم توقيع  على  عامين  وبعد 
إسرائيل،  مع  للسالم  أبراهام  اتفاقيات  والمغرب 
تتخذ  أن  احتمال  عن  المتحدة  الواليات  كشفت 
دول عربية أخرى خطوات نحو تطبيع العالقات مع 
إسرائيل، خالل الزيارة المرتقبة للرئيس األميركي 
وزير  نائبة  قالت  حيث  المنطقة،  إلى  بايدن  جو 
باربرا  األوسط  الشرق  األميركي لشؤون  الخارجية 
في  »نعمل  برلمانية،  استماع  جلسة  خالل  ليف، 
تلك  غير  األخــرى«  ــدول  ال بعض  مع  الكواليس 
العبرية بموجب  الدولة  التي طبّعت عالقاتها مع 
»اتفاقيات أبراهام«، التي رعاها الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب العام 2020.
الشرق  لشؤون  األميركي  الخارجية  وزير  نائبة 
األوسط تعهدت أيضا بما وصفته بـ»أشياء مثيرة 
إلى  المرتقبة  الرئيس«  ــارة  زي خــالل  لالهتمام 
إسرائيل والسعودية، حيث من المنتظر أن يشارك 

بايدن في قمة مجلس التعاون الخليجي في جدة.
التطورات  هذه  تفاصيل  عن  سُئلت  وعندما 
المرتقبة، لم تحدد باربرا ليف ما إذا كان األمر يتعلق 
باعتراف كامل من دول جديدة بالدولة العبرية أو 
خطوة أكثر تواضعا نحو تطبيع العالقات، كما أنها 
أن  معتبرة  تقصدها،  التي  الدول  عن  تكشف  لم 

الكشف عن هذه الدول أمر يتعلق بالرئيس.
وتؤكد إدارة بايدن أنها تريد توسيع اتفاقيات 
مع  التطبيع  إلى  عربية  دوال  قادت  التي  أبراهام 
إسرائيل ألول مرة، وتتجه األنظار حاليا إلى المملكة 
التطبيع  السعودية  وترهن  السعودية.  العربية 
مع إسرائيل بتنفيذ بنود المبادرة العربية للسالم 
المطروحة العام 2002 في قمة بيروت، وهو طرح 
قديم متجدد تتمسك به الرياض كشرط أساسي 

ألي عملية سالم في المنطقة.
بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  وكــان 
أن  عديدة  مرات  في  أكد  قد  آل سعود  عبدالعزيز 
الشرق  في  سالم  خطة  أي  تؤيد  لن  السعودية 
الالجئين  حق  أو  القدس  وضع  تعالج  ال  األوســط 

الفلسطينيين في العودة.
الوصول  محاولة  في  فعلي  تاريخ  وللسعودية 
مبادرة  قدمت   2002 مارس  ففي  سالم،  إلى 
وقد  بيروت،  في  العربية  القمة  خــالل  ســالم 

أقرتها القمة باإلجماع.

فلسطينية  دولة  إقامة  على  المبادرة  وتنص 
وعاصمتها   ،1967 على حدود  دوليا  بها  معترف 
الالجئين  لقضية  عادل  وحل  الشرقية،  القدس 
هضبة  من  إسرائيل  وانسحاب  الفلسطينيين، 
ما  التي  ــي  واألراض المحتلة  السورية  الجوالن 
اعتراف  مقابل  لبنان،  جنوب  في  محتلة  زالــت 
الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العالقات معها. 
ضغطا  ووضعت  دولــي  بدعم  الخطة  وحظيت 
اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  على  وجيزة  لفترة 
إلنهاء  فرصة  كانت  إذ  شـــارون.  ــل  آري ــذاك  آن
مرة  وإسرائيل  العرب  بين  التاريخي  الصراع 
اإلثنين  البحرين  واستضافت  األبد.  وإلى  واحدة 
اجتماعا لدبلوماسيين كبار من الواليات المتحدة 
وإسرائيل ومسؤولين من وزارات خارجية اإلمارات 
مع  العالقات  طبّعت  التي  والمغرب  والبحرين 
التي  مصر  ومن   ،2020 العام  العبرية  الدولة 

أبرمت سالمًا مع إسرائيل عام 1979.
والتقى وزراء خارجية تلك الدول ألول مرة في 
كيبوتس  في  مارس  في  اإلسرائيلية  األراضــي 
سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا 

وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن.
بايدن  جو  الرئيس  ــزور  ي أن  المقرر  ومــن 
والمملكة  المحتلة  الغربية  والضفة  إسرائيل 
العربية السعودية في الفترة من الـ13 إلى الـ16 
يوليو، وهي أول جولة له في الشرق األوسط منذ 
توليه منصبه. وقال مسؤول أميركي إنه سيحضر 
الخليجي  التعاون  مجلس  قمة  السعودية  في 
والبحرين  وقطر  ــارات  واإلم المملكة  قــادة  مع 
قادة مصر  إليهم  وعمان كما سينضم  والكويت 

بأعمال مساعد  القائمة  وقالت  واألردن.  والعراق 
يائيل  ــى  األدن الشرق  لشؤون  الخارجية  وزيــر 
اقليمي  إطار  بناء  »نحاول  للصحفيين:  المبرت 
جديد ... ومبادرات ملموسة ستبني على منتدى 
شامل  »نهج  فإنه  المبرت  وبحسب  النقب«. 
لبناء  الهدف  هذا  دفع  محاولة  باتجاه  للغاية 

هيكلية جديدة تأتي بنتائج مفيدة«.
التعاون في  العمل ببحث  وستقوم مجموعات 
ست مجاالت بما في ذلك األمن والطاقة النظيفة 

واألمن الغذائي والمائي.
الخارجية  وزارة  عــام  مدير  أكــد  جانبه،  من 
التعاون  مجاالت  أن  اوشبيز  الــون  اإلسرائيلية 
والطاقة  الغذائي  واألمن  الماء  تشمل  المشتركة 
المتجددة، وتابع القول: »أعتقد أن كل هذا يجب أن 
يوضع في سياق الزيارة المقبلة للرئيس األميركي 
للغاية  هامة  فرصة  ستشكل  والتي  المنطقة  إلى 
للدول  بيان مشترك  وأكد  اإلقليمي.  للتعاون  لنا« 
للنزاع  سياسية  لتسوية  دعمه  على  المشاركة 
يجتمع  أن  المقرر  ومن  الفلسطيني-اإلسرائيلي. 
ستنعقد  فيما  سنويا  الست  الــدول  خارجية  وزراء 
محادثات وزارية في وقت الحق هذا العام، بحسب 

البيان. 
ويأتي اجتماع المنامة في إطار نشاط دبلوماسي 
متزايد قبيل زيارة جو بايدن إلى المنطقة، التي قالت 
واشنطن إنها تأتي بهدف تعزيز العالقات اإلقليمية. 
وتتجه األنظار إلى المملكة التي يزورها بايدن بعدما 
انتخابه  قبيل  »منبوذة«  دولة  يجعلها  بأن  وعد 
رئيسا، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال 

خاشقجي في مدينة اسطنبول في العام 2018.

● اجتماع الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهام في قمة النقب

● مهاجرون عند الحدود بين إسبانيا والمغرب

المنامة–وكاالت

الرباط، مدريد–وكاالت

مصر والجزائر توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تعاون
الثامنة  الدورة  خالل  والجزائر،  مصر  وقعت 
»الــمــصــريــة-الــجــزائــريــة«  العليا  للجنة 
المشتركة، برئاسة رئيس الحكومة الجزائرية 
الوزراء  مجلس  ورئيس  عبدالرحمن،  أيمن 
ومذكرة  اتفاقية   ١٣ مدبولي،  مصطفى 

تفاهم وتعاون في مختلف المجاالت.
الصناعة  من  كاًل  المجاالت  هذه  وشملت 
المائية  الموارد  وإدارة  واألوقــاف  والتجارة 
والبيئة  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
ودعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة 
المصغرة  والمؤسسات  الصغر  ومتناهية 

والبورصة  العاملة  والقوى  األعمال  وريــادة 
االستثمار  تعزيز  عن  فضاًل  المالية،  والرقابة 
أنباء  وكالة  حسب  وذلك  الصادرات.  وتنمية 

الشرق األوسط المصرية.
تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  جرى  أيضًا، 
بين المعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية 
لوزارة الخارجية الجزائرية، ومعهد الدراسات 

الدبلوماسية بوزارة الخارجية.
وافتتح عبدالرحمن ومدبولي منتدى رجال 
يضم  والــذي  المصري-الجزائري،  األعمال 
فرص  لبحث  البلدين  أعمال  رجال  من  لفيفًا 

الشراكة والتعاون.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  ويستقبل 
مصطفى  المصري  الـــوزراء  رئيس  تبون، 
مدبولي برفقة نظيره الجزائري إلطالعه على 

نتائج أعمال اللجنة المشتركة.
ــى مــطــار »هـــواري  ووصـــل مــدبــولــي إل
على  الثالثاء  الجزائر،  بالعاصمة  بومدين« 
زيارة  في  المستوى  رفيع  وزاري  وفد  رأس 
مصر  وفــد  خاللها  ــرأس  ت يومين  تستمر 
العليا  للجنة  الثامنة  الــدورة  اجتماعات  في 

المشتركة بين البلدين. ● رئيس وزراء اجلزائر يتستقبل نظيره املصري 28 يونيو 2022



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دينار حولها مصرف 
ليبيا المركزي إلى المصارف 
التجارية بالمنطقة الشرقية

قالوا

08

قالت وزارة المالية إنها أحالت »أكثر من 3 مليارات و326 مليون دينار لبند 
من  األولى  األربعة  األشهر  عن  المركزي،  ليبيا  مصرف  إلى  المحروقات  دعم 

العام المالي الجاري«.
جاء ذلك ردًا على مؤسسة النفط التي تحدث عن »عدم التزام الوزارة بإحالة 

المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ ستة أشهر«.
وإحالة  إعداد  بصدد  أنها  الماضي  الثالثاء  بيان  في  الوزارة  وأضافت 
مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو إلى المؤسسة، مشيرة إلى 
»األهمية التي تبديها الوزارة لهذا الجانب وما يمثله في العملية التشغيلية 

واإلنتاجية للقطاع النفطي«.
وشدد البيان على أهمية دور قطاع النفط في دفع عجلة االقتصاد القومي؛ 
داعية مؤسسة النفط إلى »تحري الدقة والعناية المهنية الالزمة حيال البيانات 

الرسمية الصادرة عنها«.

»املالية«: 3.3 مليار دينار دعمًا للمحروقات

نحاول وضع حد أقصى 
لسعر النفط الروسي على 
المستوى العالمي

مستشار األمن 
القومي األميركي

جيك ساليفان 

1.16
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8384دوالر أميركي
5.0783يورو

5.8965الجنيه االسترليني
1.2892الريال السعودي
1.3173درهم إماراتي
0.7216اليوان الصيني

2022 /6/29 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

●  نورالند خالل اجتماع سابق مع صنع اهلل●  نورالند في اجتماعه مع الدبيبة

طرابلس- الوسط

»بتروجيت« املصرية تعتزم املشاركة في مشروعات نفطية ضخمة

»بتروجيت«  شركة  إن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قالت 
عامًا،   11 دام  انقطاع  بعد  ليبيا،  في  للعمل  عادت  المصرية 
مشيرة إلى متابعة الشركة للعمل في مشروع مصفاة الجنوب.
اهلل  مصطفى صنع  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وعقد 
المصرية  الشركة  رئيس  مع  المغلقة  الدائرة  عبر  اجتماعًا 
»بتروجيت«  بعودة  سعادته  عن  األول  عبر  إذ  لطفي،  وليد 
استغالل  على  المؤسسة  عزم  مؤكدًا  ليبيا،  في  للعمل 

الليبي. النفط  بها قطاع  يتمتع  التي  الهائلة  اإلمكانات 
ذات  بتروجيت  إشراك  في  »نرغب  اهلل:  صنع  وأضاف 
وفق  مشاريع ضخمة  إنجاز  في  للمساهمة  الحسنة،  السمعة 
المصرية  الشركة  مسؤولي  أطلع  كما  المتاحة«.  اإلمكانات 
على المشاريع تسعى مؤسسة النفط لتنفيذها »على الرغم 

صيانة  وأبرزها  التمويل،  ونقص  اإلقفاالت  مشاكل  من 
المدمرة،  الحقول  تأهيل  وإعادة  المتهالكة،  التحتية  البنى 

البريقة«. مستودعات شركة  وصيانة 
والبنى  الغاز  خطوط  صيانة  الطرفان  ناقش  كذلك، 
المغلقة  الحقول  تأهيل  وإعادة  للموانئ،  التحتية 
في  النفط  إنتاج  عمليات  بمستوى  للنهوض  والمصافي، 

معدالته. وزيادة  ليبيا 
ضرورة  النفط  بمؤسسة  والمشاريع  الصيانة  مدير  وأكد 
االستفادة من خبرات »بتروجيت« في إعادة تأهيل الحقول 
تنامي  مع  بالتزامن  الغاز  حقول  تطوير  ومشاريع  المدمرة 
الشركة  مسؤولو  وتحدث  العالم.  دول  في  عليه  الطلب 
مؤكدين  المشاريع،  هذه  لتنفيذ  استعدادهم  عن  المصرية 
لتطوارات  ومتابعتهم  ليبيا،  في  شركتهم  مقر  فتح  إعادة 

الجنوب.  وأبرزها مشروع مصفاة  الليبي،  النفط  قطاع 

القاهرة ــ الوسط

●  مقر شركة بتروجيت في القاهرة

ق
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س
األ

ما 
ورا

بان

تواجه الحكومات خيارات صعبة على صعيد السياسات في 
القياسية  الغذاء  أسعار  من  المواطنين  لوقاية  سعيها  سياق 
في  الحرب  تقودها  التي  االرتفاع  بالغة  الطاقة  وتكاليف 

أوكرانيا نحو مزيد االرتفاع.
واستحدثت الدول مجموعة متنوعة من تدابير السياسات 
لمواجهة هذه الطفرة غير المسبوقة في أسعار معظم السلع 
التدابير  لهذه  المسحية  دراستنا  وتوضح  الحيوية.  األولية 
التي أعلنتها الدول األعضاء أن كثيرا من الحكومات حاولت 
الحد من ارتفاع األسعار المحلية عند زيادة األسعار الدولية، 
سواء بتخفيض الضرائب أو دعم األسعار بشكل مباشر. غير 
أن هذه التدابير الداعمة تخلق بدورها ضغوطا جديدة على 

الميزانيات المستنزفة بالفعل من جراء الجائحة.
والحد من تمرير األسعار ليس هو المنهج األمثل في كل 
األحوال. فطبقا لما ورد في مذكرة جديدة أصدرها الصندوق، 
ينبغي لصناع السياسات أن يسمحوا بتمرير األسعار العالمية 
الضعيفة  األسر  حماية  مع  المحلي  االقتصاد  إلى  المرتفعة 
النهاية،  في  تكلفة،  أقل  فذلك  الزيادات.  بهذه  تتأثر  التي 
من إبقاء األسعار منخفضة للجميع على نحو مصطنع، بغض 

النظر عن القدرة على الدفع.

صعود كبير في األسعار
التي  الكبيرة  المكاسب  عقب  ألوكرانيا  روسيا  غزو  جاء 
تحققت العام الماضي في سوق السلع األولية، ليدفع بأسعار 
إلى  الطبيعي  الغاز  وبأسعار  قياسية  مستويات  إلى  الغذاء 
مستويات تاريخية. فأسعار القمح، وهو سلعة أساسية تُصَدر 
العالمية،  الصادرات  ربع  حوالي  معا  وأوكرانيا  روسيا  منها 
ارتفعت بنسبة 54 % عن العام السابق. ومع انقطاع واردات 
الغذاء والطاقة من هذين المصدرين، تواجه الدول األخرى 

تكاليف مرتفعة وحالة من عدم اليقين بشأن اإلمدادات.
للتأثر  عرضة  األكثر  هم  الدخل  منخفضة  الدول  وسكان 
استهالكهم  من   %  44 يمثل  الغذاء  ألن  األسعار  بارتفاع 
اقتصادات األسواق  28 % في  المتوسط، مقارنة بنسبة  في 

الصاعدة و16 % في االقتصادات المتقدمة.
ارتفاعات كبيرة، مما يفرض  النفط  كذلك شهدت أسعار 
دخال  األعلى  فاألسر  المستهلكين.  على  مختلفة  أعباء 

تستخدم في الغالب قدرا أكبر من الوقود مقارنة باألسر 
باألسر  مقارنة  للبنزين  استخداما  أكثر  األقل دخال، وهي 
الفقيرة، التي تستهلك قدرا أكبر من الكيروسين في كثير 
من الدول النامية. ويجب مراعاة هذه الفروق الثالثة في 
االجتماعي  األثر  لتخفيف  الرامية  الحكومية  السياسات 
لتزايد األسعار، كما يجب ضمان عدم وقوع العبء األكبر 

على الفقراء.

في  الوقود  دعم 
شمال أفريقيا

دعم  إلى  ويُعزى 
في  السائد  الوقود 
الدول  من  كثير 
في  للنفط  المصدرة 

وشمال  األوسط  الشرق 
جنوب  وأفريقيا  أفريقيا 
من  كبير  جزء  الصحراء 
هذه  في  المستهلكون  يكون  أن  احتماالت  وراء  السبب 
كان  وإن  البنزين،  أسعار  من  بالضرر  شعورا  أقل  المناطق 
العامة،  المالية  تتحملها  التي  التكاليف  حساب  على  ذلك 
وبالتالي مزيد من خفض اإلنفاق على خدمات عامة أخرى في 

المستقبل، في كثير من الحاالت.
وأعلنت االقتصادات الصاعدة والنامية اتخاذ عدد أقل من 
التدابير الجديدة على صعيد السياسات، وهو ما يُعزى على 
األرجح إلى استمرار اعتمادها على دعم الطاقة والغذاء القائم 
هذه  تجنب  أو   – المحلية  األسعار  في  التعديالت  من  والحد 

التعديالت.
أضيق  مالي  حيز  لديها  يكون  أن  أيضا  المحتمل  ومن 
للتصرف أو صعوبة أكبر في تعزيز شبكات األمان االجتماعي 
الدول  معظم  أعلنت  المتقدمة،  االقتصادات  ففي  بسرعة. 
القسائم  )ومنها  نقدية  وشبه  نقدية  تحويالت  تقديم 
والتخفيضات في فواتير المرافق(. وفي االقتصادات الصاعدة 
هي  االستهالك  ضرائب  في  التخفيضات  كانت  والنامية، 

األكثر شيوعا.

االعتبارات المتعلقة بشبكة األمان االجتماعي
األسعار  تمرير  من  تحد  الدول  معظم  أن  من  بالرغم 
األسعار  ألن  االتجاه،  هذا  في  بالسير  يُنصح  فال  الدولية، 
المرتفعة على الحد من استهالك الطاقة. ومن ناحية أخرى، 
مما  االستهالك،  زيادة  على  تشجع  المدعمة  األسعار  فإن 
الوقت  الطاقة. وفي  الضغوط على أسعار  يفرض مزيدا من 
ذاته، ينبغي للدول أن تقدم تحويالت موقتة وموجهة لألسر 

األكثر ضعفا.
ويمكن أن تكون استجابة الطلب كبيرة بالنسبة للطاقة، 
ولكن أقل كثيرا بالنسبة للغذاء نظرا ألن حجم الحاجة للغذاء 

يظل دون تغيير تقريبا.
األسعار  تكيف  منع  عن  تحجم  أن  عليها  الدول  أن  غير 
المحلية مع األسعار الدولية ألن هذه التدابير، التي تؤدي إلى 
الدعم، تفتقر إلى الكفاءة في حماية الفئات األكثر ضعفا. كما 
أنها باهظة التكلفة، وتؤدي إلى إزاحة اإلنفاق األكثر إنتاجية، 
وتخفض حوافز المنتجين والموزعين. ونحن ننصح بالسماح 
حماية  شريطة  الغذاء،  أسعار  إلى  الدولية  األسعار  بتمرير 

الفئات الضعيفة وعدم تعريض األمن الغذائي للخطر.
قوة  مدى  تراعي  أن  ينبغي  الدول  أن  على  أيضا  ونشدد 
شبكات األمان االجتماعي عند وضع السياسات: فالدول التي 
تستخدم  أن  يمكن  قوية  اجتماعي  أمان  بشبكات  تتمتع 
من  المستحقين  إلى  الموجهة  الموقتة  النقدية  التحويالت 
أجل تخفيف األثر على الفئات الضعيفة. ويمكن لهذه الدول 
أن تقدم تحويالت موجهة تعتمد على برامج اجتماعية قائمة.

بما  قوية  اجتماعي  أمان  بشبكات  تتمتع  ال  التي  والدول 
نطاق  توسيع  يمكنها  ضعفا  األكثر  الفئات  لدعم  يكفي 
مستويات  زيادة  طريق  عن  كفاءة  األكثر  القائمة  برامجها 
األدوات  استخدام  ويمكن  الحاجة.  حسب  والتغطية  المنافع 
وتقديم  المستفيدين  لتسجيل  المثال،  سبيل  على  الرقمية، 

المنافع المستحقة لهم.

أماغلوبيلي،  ديفيد  الدولي:  النقد  بصندوق  الخبراء   *
تيفنو وسيلين  هونغ،  هي  وجي  هاندر،  وأمينة 

شمال أفريقيا أقل شعورا 
بالضرر من أسعار البنزين.. 

لكن األسعار المدعمة تشجع 
على زيادة االستهالك

التعامل مع أسعار الطاقة والغذاء

مجموعة كتاب *

جميع السكان«.
األمن  مجلس  لدى  بريطانيا  مندوب  دعا  جانبه  من 
جيمس كاريوكي جميع األطراف إلى »االعتراف بضرورة 
وخاضعة  ومسؤولة  شفافة  بطريقة  ليبيا  موارد  إدارة 
للمساءلة في جميع أنحاء البالد، لصالح الشعب الليبي«.
وتتطابق هذه الروئ مع المستشارة الخاصة لألمين 
العام لألمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني يليامز، التي 
شددت على أهمية إيجاد آلية مؤقتة إلدارة عوائد النفط 
التنفيذية،  السلطة  على  المتسابقين  شهية  لخفض 
مراقبة  وعبر  االنتخابات،  نحو  واضح  مسار  عبر  وذلك 
»طالما  وتابعت:  عليها.  متوافق  إدارة  وآلية  صارمة، 
أن هناك نفاذا غير مقيد لعوائد النفط، فستظل هناك 
منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خالل األربعين 
عامًا المقبلة«. وفي 14 مايو الماضي، دعا رئيس لجنة 
عيسى  النواب  بمجلس  الطبيعية  والموارد  الطاقة 
العريبي، إلى تجميد إيرادات النفط »إلى حين الوصول 
أبناء  جميع  بين  بالتساوي  لها،  عادلة  توزيع  آلية  إلى 

الشعب الليبي«.

دور باشاغا في وضع اآللية
النفطية جدال كبيرا خالل األسابيع  وأثارت اإليرادات 
مجلس  من  المكلفة  الحكومة  رئيس  دعا  إذ  األخيرة، 
النفط وفق  إلى ضرورة »تصدير  النواب، فتحي باشاغا 
إدارة  وشفافية  نزاهة  تضمن  منضبطة  قانونية  آليات 

اإليرادات النفطية بشكل عادل«.

الهالل  منطقة  أهالي  مع  لقاء  في  باشاغا،  وأضاف 
النفطي في 24 أبريل الماضي: »لدينا اتصاالت مكثفة 
شفافة  آلية  لوضع  ودولية  محلية  أطراف  عدة  مع 
واالحتفاظ  النفطية  اإليرادات  استغالل  عدم  تضمن 
عن  بعيدًا  الليبية  الدولة  حسابات  في  اإليرادات  بهذه 

الصراعات السياسية«.
وكان السفير األميركي نورالند كشف في أوائل مايو 
أن مجموعة العمل االقتصادية سعت إليجاد آلية إلدارة 
اهلل  صنع  مصطفى  بأن  تفاجأنا  »لكن  النفط،  عائدات 
 2.6 من  أكثر  تحويل  وجرى  كبيرة  ضغوط  تحت  وقع 
اللجنة  االقتصادية،  العمل  مليار دوالر«.وتتبع مجموعة 
المتابعة الدولية بشأن ليبيا وتضم ممثلين عن )االتحاد 

األوروبي ومصر والواليات المتحدة والبعثة األممية(.
»الوسط«  قناة  مع  مقابلة  في  نورالند،  وأضاف 
حتى  التحويل  يجري  وال  التأني  نفضل  »كنا   :)WTV(
تُجرى مناقشة هذه اآللية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب 
الليبي بأن هذه األموال ستذهب إلى المكان المناسب«، 
بشأن  مناقشتها  جرت  التي  اآللية  هذه  أن  إلى  مشيرًا 
إيرادات النفط هي »آلية بقيادة ليبية«، متوقعًا إمكانية 
التوافق بين األطراف الليبية حول األولويات، من حيث 
والمشروعات  والدعم  الرواتب  باب  خاصة  اإلنفاق، 

االستثمارية والواردات الضرورية كالسلع الغذائية.

تجميد اإليرادات النفطية
لـ»التجميد  أعلنت واشنطن دعمها  أيضا،  وفي مايو 

النفط  مؤسسة  حساب  في  النفط  لعائدات  الموقت 
التوصل  يجري  »حتى  الخارجي،  الليبي  المصرف  لدى 
إلى اتفاق بشأن آلية إدارة اإليرادات«. وقالت في بيان: 
»من الواجب أن تتضمن اآللية اتفاقًا على النفقات ذات 
الرقابة  لضمان  وخطوات  الشفافية،  وتدابير  األولوية، 

والمساءلة«.
لتقديم  استعدادها  عن  دوما  واشنطن  وتعرب 
المساعدة الفنية في وضع اآللية، معتبرة أن ذلك يسهم 
في  يساعد  بما  استقرارًا  أكثر  سياسية  بيئة  »خلق  في 
والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  نحو  الزخم  استعادة 

كما يطلبها الشعب الليبي«.
وحسب نورالند، تتمتع هذه اآللية »بشفافية كافية، 
إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن اإليرادات والمصروفات 
ن من تفسير أي تناقض«، مضيفا أنها تهدف  بما يمكِّ
حرب  إلى  تؤدي  ال  كي  األزمة  نطاق  اتساع  »منع  إلى 
الرواتب  من  الليبيين  تحرم  أن  شأنها  من  اقتصادية 
على  وتؤثر  الحكومية  واالستثمارات  المدعومة  والسلع 

أسواق الطاقة العالمية«.
وتؤكد السفار األميركية أهمية استعادة إنتاج النفط 
الليبي، والحفاظ على آلية إلدارة شفافة لعائدات النفط، 
وهو ما ناقشته األطراف الليبية في اجتماعها في األول 
االقتصادي  العمل  مجموعة  اجتماع  في  أبريل  من 

المنبثقة عن عملية برلين.
رئيس  عن  صادر  رسمي  بيان  أكد  مايو،   14 وفي 
النفط  إيرادات  تجميد  صالح  عقيلة  النواب  مجلس 
وآلية  ضمانات  وضع  »لحين  الخارجي  ليبيا  بمصرف 
يحقق  وبما  الدخل،  هذا  من  الليبيين  كل  الستفادة 

العدالة والمساواة للجميع«.
»حفاظًا  يأتي  التجميد  هذا  أن  اعتبر  النواب  مجلس 
ارتفاع  من  االستفادة  ولضمان  الليبيين،  مصلحة  على 
االستمرار  يتطلب  مما  الراهن،  الوقت  في  النفط  سعر 
في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية 

وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام«.
على  صراع  أنه  اعتبر  وفيما  الماضي،  فبراير  وفي 
محافظ  من  صالح،  عقيلة  طالب  النفط،  مداخيل 
من  األموال  صرف  الكبير،  الصديق  المركزي  المصرف 
المتعلقين  والرابع  األول  البابين  على  فقط  الميزانية 

بالمرتبات والدعم.
وحسب المعمول به في نطاق اختصاصات المؤسسة 
الوطنية للنفط، فإن المؤسسة وحدها هي المنوط بها 
اإليرادات  ترسل  أن  على  النفط،  صادرات  مع  التعامل 
إلى المصرف المركزي الذي يمول معظم أوجه اإلنفاق 

الحكومي.
غير  التوزيع  من  الشكاوى  تزداد  آخر،  بعد  ويوما 
إلى احتجاجات  النفط، وقد أدى ذلك  العادل إليرادات 
والموانئ  الحقول  بعض  قفل  حد  بلغت  عديدة 
ورقة ضغط في مسارات  إلى  األمر  ما يحول  النفطية، 

المتصارعة. األطراف  بين  السياسي  التصعيد 
البنك  من  تأكيدات  ظل  في  النزاع،  هذا  ويأتي 
البلدان المصدرة للمحروقات، وعلى  الدولي تقول إن 
ارتفاع  من  المستفيدين  أكثر  تكون  قد  ليبيا،  رأسها 
الروسي  الغزو  خلفية  على  العالمية  النفط  أسعار 
المالية  أرصدة  في  تحسنًا  البنك  رجح  إذ  ألوكرانيا، 
معدالت  وتعزيز  الخارجية  المدفوعات  وميزان  العامة 

ليبيا. في  النمو 

باشاغا: يجب تصدير النفط وفق 
آليات منضبطة وإدارة اإليرادات 

بشكل عادل

اجتماعات أميركية مع الدبيبة 
وصنع الله ومجلس النواب للترويج 

للمقترح

عدد  ووضع  ليبيا  في  السياسي  الصراع  استمرار  مع 
من األطراف المتنازعة النفط هدفًا لها، ركزت الواليات 
المتحدة على محاولة إبعاد هذا الملف عن أطراف النزاع، 
عبر إيجاد آلية أطلقت عليها اسم آلية »مستفيد«، وذلك 
إلدارة اإليرادات النفطية وتسيير ميزانية الدولة وضبط 
تحاول  فيما  االنقسامات؛  عن  بعيدًا  الحكومي،  اإلنفاق 
على  والحصول  الفكرة،  لهذه  الدولي  الدعم  نيل حشد 
موافقة كل من مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية 

الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
سفير الواليات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد 
لملف  بالده  رؤية  عن  مرة  من  أكثر  كشف  نورالند 
اإلطار.  هذا  في  خطة  وامتالكها  النفطية،  اإليرادات 
رئيس  مع  بحث  إنه  الماضي  الثالثاء  السفير  وقال 
الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
شفافة  بطريقة  النفطية  اإليرادات  »إدارة  مسألة 
في  الدبيبة  بمشاركة  مشيدًا  للمساءلة«،  وخاضعة 
رئيس  آخر  لقاء  خالل  نورالند،  أضاف  مستفيد«.  »آلية 
الوطنية للنفط مصطفى صنع  إدارة المؤسسة  مجلس 
اهلل أن »الجهود جارية بدعم دولي إلنشاء آلية بقيادة 
ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات 
النفط  إنتاج  »استئناف  ضرورة  على  مشددًا  النفط«، 

وإعطاء هذه اآللية فرصة للعمل«.
تكتسيه  »ما  أهمية  على  األميركي  السفير  وشدد 
مسألة استعادة إنتاج النفط الليبي على الفور من أهمية 

حاسمة لليبيا واالقتصاد العالمي«.
للسفارة  التابع  االقتصادي  الفريق  اجتمع  ذلك،  قبل 
بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  مع  األميركية 
النواب يوسف العقوري لمناقشة هذه اآللية. وقال أعضاء 
إن  الماضي  األسبوع  عقد  الذي  االجتماع  خالل  الفريق 
والتدريب  الفني  الدعم  تقديم  في  يتلخص  »عملهم 
وال يشمل وضع السياسات االقتصادية«. وأضافوا أنهم 
يعملون على المساعدة في وضع حلول اقتصادية على 
وتعزيز  اإلنفاق  ترشيد  على  تقوم  التي  القصير،  األمد 
ذلك  كل  »أن  مؤكدين  األولويات،  وتغطية  الشفافية 

سيسهم في توزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية«.

ردًا على االتهامات المالية
كما أكد أعضاء الفريق أن »القرارات المالية يجب أن 
مناطق  جميع  في  ولصالحهم  الليبيين  قبل  من  تتخذ 
االتفاق  سيجري  التي  )مستفيد(  آلية  خالل  من  البالد، 
المالية،  القرارات  جميع  توضيح  ستضمن  التي  عليها« 

والرد على أي اتهامات غير صحيحة.
»الهيمنة على  إلى  األميركية سعيها  السفارة  ونفت 
وغير  مغلوطة  معلومات  نتيجة  وذلك  الليبي،  االقتصاد 
الفريق«  عمل  لطبيعة  الخاطئ  الفهم  ونتيجة  صحيحة 

حسبما نقل مجلس النواب.

تأييد أوروبي للفكرة
لدى  لفرنسا  الدائم  الممثل  عبر  باريس  وعبرت 
ريفيير  دي  نيكوالس  األمن،  بمجلس  المتحدة  األمم 
دعم  مؤكدة  النفطي.  الحصار  استمرار  إزاء  قلقها  عن 
لتمكين  واستعدادها  النفط  عائدات  تجميد  »مقترحات 
إدارة شفافة وعادلة لموارد البالد، بما يعود بالنفع على 

عبر »آلية مستفيد«.. واشنطن تقود جهودًا لضبط إيرادات النفط
بهدف منع  »نزاع اقتصادي« في ليبيا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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ماذا تعني آلية »مستفيد«؟
اإلنفاق  أخيرا إلدارة  التي طرحها  نورالند شرحا آللية »مستفيد«  ريتشارد  األميركي  السفير  قدم 

الحكومي في ليبيا، مؤكدا أن األخذ بهذه اآللية يعود إلى السلطات الليبية.
اقتراح  أو  اآللية هي فكرة  إن  العاصمة طرابلس،  وقال نورالند خالل مؤتمر صحفي عقده في 
ناقشته واقترحته مجموعة العمل االقتصادية المنبثقة من مؤتمر برلين والتي تتشكل من أربع 

جهات هي األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة ومصر.
وأوضح أن »مستفيد« ال تعني مدلولها باللغة العربية، بل اختصار للحروف األولى من كلمات 
المالية واالقتصادية  الجوانب  المدى في  اعتمادية قصيرة  آلية  أنها  )mstfeed(، تعني  إنجليزية 

والطاقة.
وأضاف نورالند أن هذه اآللية تهدف إلى توفير األموال الالزمة لالحتياجات األساسية، كالرواتب، 
والمعاشات، واإلعانات، والمنح، والصحة، والتعليم وغيرها، على أن تخصص أمواال من موارد النفط 
لهذه األغراض، وتكوين لجنة أو آلية معينة لمراقبة تدفق هذه األموال وطريقة صرفها والتأكد 

من أنها تذهب إلى أوجه صرفها الصحيحة.
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ال يزال االنقسام المالي قائمًا في ليبيا برغم المحاوالت الطويلة للتوحيد، 
فقد انتقد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي ما وصفه بـ»مماطالت« مصرف 
آلية  اعتماد  في  المبررة«  غير  الحجج  و»اختالقه  بطرابلس  المركزي  ليبيا 
توفير  عن  امتناعه  وكذلك  بنغازي،  في  الرصد  إدارة  عبر  السيولة  لتوزيع 

لها. السيولة 
»المركزي  استمر  حال  في  أنه  بيان،  في  بنغازي،  في  المركزي  وأضاف 
بمبلغ  قدرها  التي  الكافية  بالسيولة  بنغازي  إمداد  عدم  في  بطرابلس« 
500 مليون دينار، فإنه »سيجعل الباب مفتوحا أمام الدفع إلى حلول بديلة، 
.»2015 حفاظا على السلم االجتماعي ببرقة وتفاديًا لتكرار ما حدث العام 

منذ  العملة  طباعة  إجراءات  أوقفنا  نية،  حسن  »كبادرة  البيان:  وتابع 
بداية عملية التوحيد، إيمانًا بأن السيولة النقدية ستوفر من خالل مركزي 

الدولي«. المجتمع  يرعاها  التي  التوحيد  طرابلس في ظل عملية 
 

»املركزي« في بنغازي يطالب بـ500 مليون دينار
انطالق منظومة تعبئة الغاز الفورية في البيضاء

السعر بالدوالرنوع الخام

119.35برنت

113.28غرب تكساس

112.70دبي

114.88سلة أوبك

114.12خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     6/29/ 2022

»البريقة« تنفي تسببها 
في أزمة الوقود ببنغازي

»املالية«: 3.3 مليار دينار دعمًا 
للمحروقات

الحويج: مخزون الدقيق كاف..
وال مخاوف من توفيره للمخابز

و326  مليارات   3 »أكثر من  أحالت  إنها  المالية  وزارة  قالت 
المركزي،  ليبيا  إلى مصرف  المحروقات  لبند دعم  دينار  مليون 

عن األشهر األربعة األولى من العام المالي الجاري«.
»عدم  عن  تحدث  التي  النفط  مؤسسة  على  ردًا  ذلك  جاء 
التزام الوزارة بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات 

منذ ستة أشهر«.
وأضافت الوزارة في بيان الثالثاء الماضي أنها بصدد إعداد 
ويونيو  مايو  شهري  عن  المحروقات  دعم  مخصصات  وإحالة 
إلى المؤسسة، مشيرة إلى »األهمية التي تبديها الوزارة لهذا 
للقطاع  واإلنتاجية  التشغيلية  العملية  في  يمثله  وما  الجانب 

النفطي«.
عجلة  دفع  في  النفط  قطاع  دور  أهمية  على  البيان  وشدد 
الدقة  »تحري  إلى  النفط  مؤسسة  داعية  القومي؛  االقتصاد 
الصادرة  الرسمية  البيانات  حيال  الالزمة  المهنية  والعناية 

عنها«.
ولفتت إلى اعتمادها ميزانية استثنائية للمؤسسة بواقع 34 
مليار دينار لدعمها، كونها تدير »أكثر المصادر أهمية وتعلقًا 
»بما  المؤسسة  جانب  إلى  الوقوف  مؤكدة  الشعب«،  بقوت 

يحقق أعلى مستويات اإلنتاجية للقطاع النفطي«.

أن  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  االقتصاد  وزير  أكد 
المخزون الدقيق في ليبيا كافٍ، مضيفًا: »ال توجد أي مخاوف 

الوزارة«. المعتمد من  بالسعر  للمخابز  توفيره  من 
مع  الدقيق،  توافر  مدى  متابعته  إلى  الحويج  وأشار 
خالل  وذلك  مستمر؛  بشكل  بالوزارة  المختصة  اإلدارات 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  مع  الحويج  اجتماع 

االثنين. مساء  الدبيبة  عبدالحميد 
الوزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  والحويج  الدبيبة  وتناول 
إلدارته  إدارية  كفاءات  واختيار  الحبوب،  ديوان  إنشاء  بشأن 

أهدافه. الذي يحقق  التنظيمي  الهيكل  وإعداد 
النظر  إلعادة  فريق  بتشكيل  الحويج  وجه  آخر،  شأن  وفي 
المتعلقة  والتشريعات  القانونية  اللوائح  وتطوير  وتنظيم 
ذلك  تحقيق  في  واالستعانة  ليبيا،  في  التأمين  بنشاط 
في  والمراكز  والمعاهد  الجامعات  من  واألكاديميين  بالخبراء 

المجال.
شركات  واتحاد  الهيئة  مسؤولي  مع  الوزير  واجتمع 
لشركات  العامين  والمدراء  اإلدارة  مجالس  ورؤساء  التأمين، 
التأمين،  على  اإلشراف  هيئة  عمل  سير  تابع  كما  التأمين. 
معالجتها. وسُبل  عملها،  تواجه  التي  والعراقيل  والمشكالت 

أدوات  كافة  تلتزم  أن  ضرورة  على  الحويج  وشدد 
تطبيق  دليل  بإصدار  أمر  كما  أوضاعها.  بتصحيح  التأمين 
اإلفصاح  لزيادة  الليبي  التأمين  قطاع  على  المحاسبة  معيار 

والشفافية.

أرجعت شركة البريقة لتسويق النفط أزمة توافر الوقود في 
بنغازي إلى »اإلجراءات االحترازية« التي تتخذها الجهات األمنية 
في المدينة منذ حادثة حريق شاحنة بمحطة وقود 422 الرحبة 
في 24 مايو الماضي. وعقب هذه الحادثة وضعت اإلدارة العامة 
للبحث الجنائي 8 تعليمات فيما يخص تعبئة الوقود في بنغازي.

محطات  تزويد  قررت  األمنية  الجهات  إن  الشركة،  وقالت 
تسبب  مما  فقط  الليل  منتصف  بعد  بنغازي  بوسط  الوقود 

بإرباك عمليات توزيع الوقود، وهو ما ذكرته شركات التوزيع.
محطات  جميع  تزويد  سيجري  أنه  »البريقة«  وأضافت 
لفض  وذلك  السابقة،  الفترات  في  المعتاد  وفق  الوقود  توزيع 
مع  بالتعاون  اإلثنين،  اليوم  من  اعتبارًا  المحطات  ازدحامات 

الجهات األمنية.
كما أكدت الشركة توافر الوقود، وأن خزاناتها ال تعاني من 
اليومية  مخصصاتها  »تستلم  التوزيع  شركات  وأن  نقص،  أي 

من الوقود كاملة وزيادة«.
الحاملة  البحرية  النواقل  وصول  استمرار  إلى  وأشارت 
للوقود والغاز بشكل اعتيادي ومنظم »دعمًا ألرصدة الخزانات 

المتوافرة وفق الخطط التنفيذية للشركة«. 

●   الحويج خالل اجتماعه مع الدبيبة

●   سيارة نقل وقودا تابعة لشركة البريقة

افتتاح  النفط  لتسويق  البريقة  شركة  أعلنت 
»مركز 007« لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز 
الطهي، للوفاء بحاجة المواطنين من غاز الطهي 

بمدينة البيضاء والمناطق المجاورة.
وسيكون البيع بسعر الشركة الرسمي دينارين 
بالساعة  أسطوانة  لـ350  تصل  إنتاجية  وقدرة 
أعلنت  حسبما  ثانية،   50 كل  أسطوانة  بواقع 

»البريقة« عقب حفل االفتتاح.
إبراهيم  بالشركة  اإلدارة  لجنة  رئيس  وأشار 

»حلحلة  هو  المشروع  هدف  أن  إلى  بوبريدعة 
االختناقات وإيفاء حاجة السوق المتنامية ألسطوانات 
غاز الطهي ال سيما بالمناطق الجبلية«. وتخلل حفل 
االفتتاح عرض مصغر لتجربة تعبئة عدد 12 أسطوانة 

غاز أمام السادة الحضور.
وحضر االفتتاح مسؤولون بالشركة ولففيف من 
البيضاء  بلدية  وعميد  المنطقة،  وحكماء  أعيان 
عن  ونائب  بالبلدية،  المشروعات  مكتب  ومدير 

مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

وكاالت- الوسط
تخلف غير مؤثر

السداد  عن  رسمي  تخلف  أي  وسيكون 
ال  روسيا  ألن  »نظرا  كبير  حد  إلى  رمزيا 
الراهن  الوقت  في  دوليا  االقتراض  يمكنها 
النفط  عائدات  بفضل  ذلك  إلى  تحتاج  وال 
تؤدي  أن  المحتمل  فمن  الكبيرة،  والغاز 
االقتراض  تكاليف  زيادة  إلى  الوصمة  هذه 
بالنسبة لها في المستقبل«، وفق »رويترز«.

مليون   100 مبلغ  بسداد  األزمة  وتتعلق 
من  بنوعين  تتعلق  التي  الفوائد  من  دوالر 
واآلخر  األميركي  بالدوالر  أحدهما  السندات 
أن تسدد  المفترض  كان من  باليورو، حيث 
 30 27 مايو. وتبلغ مهلة السداد  روسيا في 

الماضي. انتهت األحد  يوما 
وقالت وزارة المالية الروسية إنها سددت 
مؤسسة  إلى  والدوالر  باليورو  المدفوعات 
أنها  مضيفة  للتسوية،  الوطني  اإليداع 
أوفت بالتزاماتها. ومع ذلك، فإنه ليس من 
المرجح أن تصل هذه األموال إلى الكثيرين 
من حاملي السندات على المستوى الدولي. 
السندات،  حاملي  من  للكثير  وبالنسبة 
في  األموال  تسلم  عدم  فإن 
يعد  حساباتهم  في  الموعد 

السداد. تخلفا عن 
السلطات  واتهمت 
الغرب  الروسية 
لدفع  بالسعي 
تخلف  إلى  موسكو 
السداد،  زائف عن 
وزير  وصف  بينما 
أنتون  ماليتها، 
 ، ف نو ا سيلو
بأنه  الوضع 
 . » لة مهز «
العقوبات  وقطعت 
إلى  روسيا  الغربية 
النظام  عن  كبير  حد 
جعل  ما  العالمي،  المالي 
موسكو  على  الصعب  من 

ديونها. تسديد 
وتخلفت روسيا آخر مرة عن سداد ديونها 
عندما   ،1918 العام  األجنبية  بالعمالت 
فالديمير  البلشفية،  الثورة  قائد  رفض 
على  المترتبة  بااللتزامات  االعتراف  لينين، 

نظام القيصر الذي أطيح به حينذاك.

 الناطق باسم الكرملين: قمنا 
بتسوية الديون في مايو

روسيا كان عليها سداد 100 مليون 
دوالر من الفوائد بالدوالر واليورو

مع اتهامات غربية بتخلف روسيا عن سداد 
ديونها ونفي رسمي من موسكو، يبقى 
هذا الحدث استثنائيا نظرا ألن روسيا لم 
تقع في فخ العجز عن السداد خالل العقود 
األخيرة.
بمدفوعات  للوفاء  روسيا جاهدة  وتسعى 
40 مليار  مستحقة عن سندات بقيمة 
24 فبراير  دوالر منذ غزوها ألوكرانيا في 
أثارعقوبات شاملة عزلت  الذي  الماضي، 
المالي  النظام  موسكو بشكل فعال عن 
المستثمرين  من  الكثير  وأبعدت  العالمي 
عن أصولها، وفق »رويترز«.
إنه ال يوجد  الكرملين مرارا وتكرارا  وقال 
لكنها  السداد  عن  للتخلف  روسيا  يدعو  ما 
لحاملي  األموال  إرسال  على  قادرة  غير 
الغرب  متهما  العقوبات،  بسبب  السندات 
عن  مصطنع  تخلف  إلى  البالد  دفع  بمحاولة 

السداد.

نفى روسي
باسم  الناطق  أوضح  الماضي،  واإلثنين 
أساس  »ال  بيسكوف:  دميتري  الكرملين، 
لوصف هذا الوضع بأنه تخلف عن السداد«، 
مهلة  الماضي  األحد  انقضت  بعدما  وذلك 
أن »هذه  رئيسية. وأضاف  إجراء عملية دفع 
خاطئة  السداد  عن  التخلف  بشأن  المزاعم 
بتسوية  قامت  أن بالده  إلى  تماما«، مشيرا 

ديونها في مايو.
قد  ما  لتفادي  روسيا،  جهود  واصطدمت 
يكون أول تخلف كبير لها عن سداد ديونها 
الثورة  منذ  الدولية  بالسندات  المتعلقة 
البلشفية قبل أكثر من قرن، بعقبة ال يمكن 
األصول  مراقبة  مكتب  منع  عندما  تجاوزها 
األميركية  الخزانة  وزارة  في  األجنبية 
المدفوعات  سداد  من  فعال  بشكل  موسكو 

في أواخر مايو.
رئيس  هرانيتسكي،  دنيس  وقال 
المحاماة  شركة  في  السيادي  التقاضي 
نعتقد  ونحن  مارس  »منذ  إيمانويل:  كوين 
السداد،  عن  روسيا  تخلف  من  مفر  ال  أنه 
وأضاف  متى؟«.  هو:  فقط  السؤال  وكان 
األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  تدخل  »لقد 
بات  واآلن  لنا،  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

أعيننا«. أمام  السداد  التخلف عن 

هل عجزت روسيا عن سداد ديونها ألول مرة منذ 1918؟
اتهامات غربية.. والكرملين ينفي
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توقعات متفائلة بشأن مستقبل االقتصاد  في القارة السمراء

األزمــات  مواجهة  في  أفريقيا  هشاشة  رغم 
الدولية، ترى عديد األصوات في القارة أن جائحة 
»كورونا« والنزاع األوكراني يشكالن فرصة لبناء 
لالستفادة  القادة  وتدعو  جديد،  تنموي  نموذج 

وتنفيذ إصالحات جذرية.
التي  المرونة  التفاؤل،  عالمات  بين  من 
خالل  األفريقية  االقتصادات  معظم  أظهرتها 
أقل تضررا  أفريقيا  عام، كانت  الجائحة، فبشكل 
تباطؤا أضعف  فقد شهدت  األخرى،  القارات  من 
 ،%  2  -  2020 العام  االقتصادي  نشاطها  في 

مقارنة بالمعدل العالمي 3.3- %.
والتوقعات للعام 2022 ليست شديدة القتامة 
أوكرانيا  في  الحرب  تمثله  الذي  التهديد  رغم 
االقتصادي  الخبير  يقول  االقتصادات.  كافة  على 
نمو  لتحقيق  تتجه  »أفريقيا  إن  زينسو  ليونيل 
الشمالية  أميركا  تواجه  بينما   ،%  3.7 يناهز 

وأوروبا خطر ركود فعلي«.

عودة الثقة
ويقول رئيس وزراء بنين السابق، الذي يعتقد 
المصدرة  الخام  المواد  أسعار  في  التضخم  أن 
نكن  لم  »إننا  الــواردات،  في  التضخم  سيعوض 
الضحايا األكبر للوباء ولن نكون ضحايا جانبيين 
للحرب في أوكرانيا«. هناك إشارة إيجابية أخرى 
إلى  أفريقيا  في  المستثمرين  ثقة  عــودة  هي 

مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
»ديلويت«  شركة  عــن  ــادر  ص تقرير  وفــق 
استطلع آراء 190 من أصحاب األعمال الناشطين 
78 % منهم عن ثقتهم بآفاق  القارة، أعرب  في 
أزمة  قبل  بـ61 %  مقارنة  الخاصة بهم،  التنمية 

»كورونا« و40 % خاللها.
التحديات  أهمية  من  اإلقالل  عدم  يجب  لكن 
المستقبلية لالقتصادات األفريقية، وليس أقلها 
على  خصوصا  تؤثر  التي  أوكرانيا  في  الحرب 

وارداتها من الحبوب.
بدوره، حذر رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، 
أبيدجان  في  التنفيذيين  الرؤساء  منتدى  خالل 
مطلع يونيو، »إننا نشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو 

العالمي وتوافر بعض المنتجات في أفريقيا مثل 
القمح واألسمدة«. لكن البعض يرى في األزمات 

فرصة للدول األفريقية لشق مسارات جديدة.

تقليل االستيراد
ــة  ــي ــق ــري ــؤول الـــــدول األف ــر مـــسـ ــي ــش وي
إيمانويل  »ديلويت«  شركة  في  الفرنكوفونية 
هو  الوباء  تداعيات  »أحــد  أن  إلــى  جادريت 

على  االعتماد  تقليل  إلى  عدة  جهات  سعي 
أيضا  وأفريقيا  وارداتها.  في  األجنبية  الدول 
توطين  وإعادة  العولمة  تراجع  بظاهرة  معنية 

الصناعات«.
األفريقية  القارية  الحرة  التجارة  منطقة  وتعد 
الهادفة إلى تنسيق الرسوم الجمركية في أنحاء 
واعدة  ببطء،  التنفيذ  حيز  تدخل  والتي  القارة 

خصوصا لتعزيز التجارة بين الدول األفريقية.

الوسط- وكاالت
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رفيق.. إن حكى

تمازج الفضائل

سالم الكبتي

رافد علي

إضاعة البوصلة

تعود  لن  الساعة  عقارب  أن  هو  يتزعزع  ال  الذي  يقيني  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  بداية 
للوراء.

سأحكي لكم حكاية صديق افتراضى قيل لي إنه يعتبر من منظري »اللجان«.. وقالوا 
في  صفحته  على  يكتب  ما  تابعت  الغوغائين.  من  وليس  وحكيم،  وعاقل  مثقف  إنه  عنه 
وسيلة التواصل االجتماعى »الفيسبوك« لفترة غير قصيرة، وكلما فاجأني برأي »ملتبس 
عن  تحدثني  نفسي  كانت  يقال..  كما  التطبع  يغلب  فالطبع  األمر.  تجاهلت  جماهيريًا« 
ولكني  النهاية«..  في  معوج  وطلع  قصباية  فى  عام   40 حطوه  اللي  الكلب  »ذيل  قصة 

أتجاهل تلك القصة أيضًا..
»العادل  خرافة  أن  على  ويؤكد  ويبرر  يتحدث  كان  الرشيق  بقلمه  رسم  ما  آخر 

المستبد« هي أساس وركن متين من قناعاته ورؤيته للحياة!
جربناه  طريق  في  السير  بعدم  اليقين  تستدعي  فالحكمة  ذلك.  منه  أتوقع  أكن  لم 
وكان مكتظًا بالمآسي واآلالم حتى ال نستمر في حلقتنا المفرغة من االستبداد بمختلف 
تمظهراته.. استغربت أن يذهب به تفكيره )وهو المشهور بالحكمة( إلى خرافة »العادل 
يصر  يزال  ال  وهو  فائدة..  دونما  وحديثًا  قديمًا  تاريخنا  طوال  جربناها  التي  المستبد« 

على استدعائها ويعتقد بنفعها.
»العادل المستبد«.. هو الوهم التاريخي وفيروس ثقافتنا الذي يفوق فيروس كورونا، 
بشيء  يقين  وثقافتك  وفهمك  عقلك  في  وجود  ال  أنه  على  تأكيدًا  إال  ليس  تكتبه  وما 
لنا  تأتي  لن  تلك  وقناعتك  الرشيد..  للحكم  أساسي  كمرتكز  السلطة«  »تداول  يسمى 
نواصل  لكي  المزمنة  المرضية  الحالة  نفس  أي  الدكتاتورية،  إلى  بنا  وستذهب  بجديد، 
أواالستبداد  الفقيه«  »والية  الديني  االستبداد  خيارين،  بين  الساعة  كبندول  تأرجحنا 
من  جديدة  حقبة  إلــى  بنا  يمضي  جديد  ديكتاتور  في  متمثال  المشوه  السياسي 

االستبداد.
الدعوة إلى العادل المستبد دعوة عجز وإحباط ونكوص عن السير باتجاه نظام حكم 
رشيد يحقق لنا الحرية والعدالة االجتماعية.. ولكن يبدو أن هناك من يعيش بيننا بفكر 
العصور الوسطى، ألن كلمة »االستبداد« في المرجعية العربية القديمة كما يقول عابد 
الجابري، لم تكن تحمل ذلك المضمون السلبي الذي لها اليوم.. لقد كان »االستبداد« 
الشهيرة:  العبارة  جاءت  هنا  ومن  وتنفيذه،  القرار  اتخاذ  في  التردد  وعدم  الحزم  يعني 
مختلفًا  مضمونًا  لالستبداد  فإن  الحالي  عصرنا  في  أما  يستبد«..  ال  من  العاجز  »إنما 
الحريات  وغياب  القمع  في  اليوم  ويتبدى  السالفة،  العصور  في  عليه  كان  عما  تمامًا 
بين  الجمع  استحالة  بسبب  وهمية  فرضية  بالعدل  االستبداد  اقتران  صار  حتى  والعدل 

نقيضين.. فاالستبداد اليوم ال يساوي إال الطغيان.
الحال، ولم  يبدو وبسبب طول مدة تعامل صديقى االفتراضي مع الطغيان، ألف ذلك 
إذا  وحتى  أجلنا،  من  فعله  وما  إيجابياته،  عن  الحديث  في  غضاضة  وال  حرجًا  يجد  يعد 
افترضنا أن له إيجابيات »حضارية عمالقة« كما كان يتردد على أسماعنا، فما قيمة هذه 
اإليجابيات إذا كان ثمنها تدمير اإلنسان وتحطيم قيمه، وتحويل الشعب إلى قطيع من 

المنافقين، وشخصيات تطحنها مشاعر الدونية والعجز والالجدوى؟
الديكتاتورية  بقاء  يعني  لها،  الشعب غير مؤهل  أن  بذريعة  للديمقراطية  إرجاء  أي  إن 
وبكل  حتما  وهي  الديمقراطي،  لنقيضها  الشعب  هذا  أهلية  من  قطعًا  ترفع  لن  التي 
الديمقراطية  أنها لن تقدم له أي بديل صالح آخر؛ ألن بديل  العكس، كما  قوة ستفعل 
الشعب  عند  موجودة  أهلية  أية  ستفسد  التي  الفاسدة،  الديكتاتورية  هو  سيكون 
للديمقراطية... وتفسد كل جوانب حياته األخرى، وبما أن هذا الحال ال يمكنه أن يدوم 
إلى األبد، فسيأتي اليوم الذي يصل فيه هذا التردي إلى حده األقصى، فينتفض الناس 
ويتمردون ويثورون، وبقدر ما تكون آثار االستبداد والفساد أكثر حدة، تكون ردة الفعل 
تكون  ولذلك  البناءة،  الثورات  إلى  منها  الهدامة  االجتماعية  االنفجارات  إلى  أقرب  هذه 
وجعل  منها،  الخالص  عملية  لتكاليف  رفع  عن  عبارة  الديكتاتورية  أمد  في  إطالة  كل 

أثمانها باهظة! وهو ما هو واقع اليوم .
أراد صحة بيولوجية سليمة، فعليه استخدام  إذا  إنه  يمكننا أن نقول بثقة ألي شعب، 
سياسيًا  نظامًا  أراد  إذا  إنه  بالمثل  له  نقول  أن  ويمكننا  الحديث،  الطب  وتطبيق 
المتمثلة  الحديثة  العلمية  والسياسة  الحكم  أساليب  استخدام  فعليه  سليمًا،  اجتماعيًا 
بفارس  السذج  أحالم  مع  تتشابه  فهي  العادل«،  »المستبد  أطروحة  أما  بالديمقراطية.. 

يأتي على جواد أبيض ليقضي على الظلم ويصنع المعجزات كما في حكايات الجدات.
واخيرًا، يبدو لى ان أسوأ ما يخّلفه االستبداد )وبدون تعميم( هو إنتاج وخلق فئة من 

الَكتَبة وليس الُكتاب؟
للسلطة  فيكتبون  الكتبة  أما  ذلــك..  تبعات  ويتحملون  للناس  يكتبون  الُكتّاب 
وينحازون لها، وحتى لو تغيرت السلطة، فهل يصح القول أن »من شب على شيء شاب 

عليه«.

صالح الحاراتي

الحركات الصوفية 
الليبية والجهاد )1(

بين هؤالء  الغربيين؛ من  والمؤرخين  األنثروبولوجيا  علماء  اهتمام  الليبية  الصوفية  الحركات  أثارت 
الكاتب الفرنسي »جان لوي تريو« صاحب كتاب »تشاد أو الحرب الليبية الفرنسية المنسية« والذي 
الكتاب اآلخرين يمكن أن نذكر  إنه كتب كتابه ذلك بعد أن وقع في حب »السنوسية« ومن  يقول 
إيغور شيرستوك والذي أعد رسالة دكتوراه بجامعة لندن عن الحركة العيساوية بعد أن قضى سنوات 

في ليبيا.
الشيء  السنوسية بعض  اليوم  السابعة »لقد نسينا  باريس  الباحث بجامعة  تريو«  لوي  يقول »جان 
القرن  بداية  لفرنسا في  األفريقي، وكانت تشكل هاجسا  التاريخ  أنها جزء مهم من  الرغم من  على 
الماضي؛ فهذه الحركة الصوفية أعاقت التغلغل الفرنسي في القارة«. ولقد وقع الكاتب في حب تلك 
الحركة كما يقول بعد أن اطلع على أفكارها وحكمتها وقدراتها السياسية كما يظهر من مراسالت 
السنوسية التي تمكن من االطالع عليها، والمعروف أن تلك الرسائل ما زالت موجودة في األرشيف 
الفرنسي وكانت من ضمن الغنائم التي حصلت عليها فرنسا بعد نهبها للمكتبة السنوسية التي كنا 

قد كتبنا عنها في مقال سابق.
يقول ترويو إن الحركة السنوسية لم تكن حركة »إرهابية« كما صنفتها فرنسا في ذلك الوقت؛ فما 
قامت به السنوسية هو الدفاع عن أراض كانت من نصيبها بعد اتفاقيات دولية لم تحترمها فرنسا 
التي عمدت على تشويه الحركة التي وقفت ضد الفرنسيين ثم في وجه االحتالل اإليطالي في الوقت 

نفسه.
ويقول »إيغور شيرستوك« عن السنوسية في أطروحته إنها الحركة الوحيدة التي حملت السالح في 
وجه اإليطاليين لكن ذلك ال يعني أن الحركات الصوفية األخرى لم تسهم في الجهاد، بل كانت لها 
طرقها المختلفة كما حدث عند العيساوية الذين اختاروا الجهاد بالكرامات وهو موضوع لم يتناول 

كثيرا وتشكل تلك الفكرة العمود الفقري لرسالته التي سنعود إليها في مقالة منفصلة.
يطرح إيغور شيرستوك في بداية رسالته التي أعدها سؤاال مهما عن سبب نجاح الحركة السنوسية 
في المجال السياسي، فيما فشلت غيرها من الحركات الصوفية، ويجد اإلجابة على سؤاله ذلك عند 
الكاتب البريطاني »إيفانز بريتشارد« الذي يقول في كتاب بعنوان »الحركة السنوسية« إن سبب نجاح 
على  تنظيمها  وتمكنها من  الداخل  نفسها من  تنظيم  على  قدرتها  بالعيساوية هو  مقارنة  الحركة 

المستوى السياسي؛ األمر الذي فشلت فيه الحركات األخرى التي لم يكن لها تأثير سياسي يذكر.
ويقول إن الحركة السنوسية بدأت كحركة دينية مصلحة قبل أن تهتم بالسياسة، ويذكر أن مؤسس 
الحركة محمد بن على السنوسي الذي ولد العام 1787 كان قد تعلم على يد الشيخ أحمد بن إدريس 
الفاسي قبل أن يدرس أربعين طريقة صوفية أخرى حتى يؤسس حركته الخاصة به ويقوم ببناء أول 

الزوايا في مدينة البيضاء العام 1843 لينتقل بعدها إلى الجغبوب.
العام  وفي  األفريقية،  وطموحاتها  فرنسا  أمام  كانت  كما  إيطاليا،  أمام  عقبة  السنوسية  لقد شكلت 
عمر  يقودها  التي  السنوسية  الحركة  بين  سنوات  التسع  على  يزيد  وطويل  دام  صراع  بدأ   1922
عمر  باستشهاد  المقاومة  تلك  فصول  من  فصٌل  عندها  فينتهى  غراسياني  السفاح  وجنود  المختار 
لخلق  المختلفة  الصوفية  الطرق  نحوها  تجر  أن  إيطاليا  وحاولت   .1931 العام  سبتمبر  في  المختار 
الحركات  توزيع  اإليطالية  المخابرات  درست  ذلك.  في  تنجح  لم  لكنها  السنوسية  الحركة  مع  توازن 
الطريقة  فهم  من  تتمكن  لم  لكنها  انتشارها  وأماكن  وعاداتها  طرقها  وعرفت  بدقة  الصوفية 
من  فكان  الحركة  تلك  إلى  تنتمي  التي  الزوايا  مختلف  بين  واضح  اختالف  وجود  بسبب  العيساوية 
الصعب تصنيفها والتعامل معها. في نهاية المطاف لم تجد إيطاليا سندا من أي من الطرق الصوفية 

لمعاداة السنوسية كما يقول الباحثان بيترس وبالينيتي.
العيساوية  قامت  فيما  وبالنفس،  بالمال  اإليطالي  االحتالل  بمقاومة  السنوسية  الحركة  قامت  لقد 

بالجهاد بطريقة أخرى سنعود إليها بالتفاصيل في مقالة أخرى.

د. محمد قصيبات

رحل   1961 يوليو  من  السادس  الخميس  )يوم 
شاعر الوطن أحمد رفيق(
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في  ذلــك  كــان  الــوطــن.  عن  الدنيا.  عن  رحلت 
في  عنه..  بعيدا  رحلت  منه.  السادس  اليوم  يوليو. 
الوطن  إلى  وعدت  قلبي  انطفأ  اإلغريق.  بالد  أثينا 

2676 جثمانا. وسدت بالقبر رقم 
بنغازي  طرف  في  هناك  اعبيد..  سيدي  مقبرة  في 
الشرقي عند حافة السباخ والديس والصبار واألشجار 

الكثيفة.
من  بيتٌ  القبر  شاهد  على  يُكتب  أن  ــرت  آث

نظمي..
أو  تسامح  ومبدأ........  وعرض  دين  في  المرء  إذا 

حابى فليس بإنسان
تشييع  لحظة  بالقبر  يــمــرون  الكثيرون  وظــل 
الجنائز ويمضون فيما األعوام تمر بتثاقل عجيب. ثم 
أخرى.  عديدة  قبور  مع   1986 أبريل  في  قبري  نبش 
ونساء.  رجاال  جمعتنا  واحدة  كبيرة  حفرة  في  وضعنا 
قبر  إنها  الحفرة  عن  قيل  بالية.  عظام  وصغارا.  كبارا 

جماعي.
يفكر  من  ثمة  يعد  لم  يزورنا.  من  ثمة  يعد  لم 
مكان  لي  يعد  لم  وأنا  وضاعت.  قبورنا  طمست  فينا. 
ليس  الوطن  شاعر  أنا  وطني.  في  ضريح  أو  قبر  أو 
الواسع.  ترابه  في  يضمني  أو  يحتويني  قبر  ثمة 
في  رحلت  لقد  ويهوانا..  نهواه  البعد  على  من  فيا 
ثمة  يكن  ولــم  الربيع.  في  قبري  ونبش  الصيف 
وتالميذه  القذافي  كان  الخطايا.  يغسل  لكي  مطر 
فماذا  مداح..  ومجرد  رجعي  شاعر  بأنني  يصفونني 

نفعل والحر والقذافي ال يطاقان في ليبيا!
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ميدان  في  أعني  العرودي..  مصطفى  مقهى  في 
ونحكي  حولي.  يتحلقون  الصحاب  كــان  البلدية 
الجميع.  بنا  يمر  األحاديث.  ونتبادل  الزهر.  ونلعب 

ويبتسمون. ويحيون  يصافحون 
الوقت  نفس  في  وكبيرة  صغيرة  بنغازي  كانت 
يجلس  أيضا.  ليبيا  وكل  واألحاسيس..  بالمشاعر 
الشعر  عن  ويسألونني  الجامعة  طلبة  معي  أحيانا 
طلبة  بعض  وكــذا  الحال  وواقــع  والمنفى  والغربة 
كل  مساء  األسبوعية  عطلتهم  في  العسكرية  الكلية 

خميس.
محمد  سامبو..  ــردد  ي ــن.  أدخ القهوة.  أتــنــاول 
أبخرة  وتعلو  المقهى  جنبات  في  شعري  معتوق 
يلعب  وثمة من  والسجائر  ورائحتهما  والشاي  القهوة 
وأنا  ويجاملهم.  بزبائنه  يهتم  العرودي  الحاج  الورق. 
الكل  اهتمامهم.  محل  الوطن  شاعر  أظل  الغالب  في 
تدق  البلدية  برج  في  والساعة  معي  الجلوس  يود 
الواحدة  عشرة.  الحادية  والساعات.  الوقت  بمرور 
ساعة  كل  بعد  الساعة  عن  تعلن  وهكذا  ظهرا.. 
انقطاع:  بال  الساعات  هذه  خالل  الصحاب  ويتحلق 
وعوض  عامر  بن  ومصطفى  الصالبي  سليمان  الحاج 
والشريف  لياس  وعبدالكريم  بالروين  وعلي  الغناي 
ثم  وغيرهم.  الزياني..  وعلي  الشعالية  وعلي  الماقني 
ويأتي  المساء.  أو  الظهيرة  في  ويتفرقون  يمضون 
العام  والشأن  الوطن  بحكايا  الجلسات  تعمر  آخرون. 

الهتاف بقوة: والنكات وأستطيع 
غير  له  أعنو  من  البسيطة...  فوق  فما  حرا  خلقت 

الشافعي  اإلمــام  كرس  الحر  الفكر  بفسحة 
هم  لمن  االختالف«  »حق  العتيدة  لمدرسته 
واالجتهادي  الفكري  االختالف  وعلل  دونــه، 
عن  رغــمــًا  الــحــيــاة،  تلطف  »نعمة«  كونه 
تمارس  كانت  التي  السلطة  جاللة  تجاذبات 
لها  يدين  ال  لمن  والمادي  المعنوي  العنف 

والمذهبية. الدينية  باإلمامة  وال  بالسلطان 
لم  االخــتــالف«  »حــق  أن  التاريخ  يسجل 
مرحلة  في  األكاديمي  نطاقه  من  يتسرب 
العربية،  الذهنية  في  ليترسخ  التأسيس 
مارقًا  ونهجًا  شائبة  إليه  ينظر  يزال  ال  بحيث 
مفاهيمنا  فى  كما  العام  النسيج  وحدة  على 
أمتنا  تاريخ  رحلة  ففي  الــيــوم.  المعاصرة 
مفاتيح  من  كثيرًا  أضعنا  قد  بأننا  لنا  يسجل 
أهمها  من  والتي  االخــتــالف،  حق  ممارسة 
»بالقاعدة  الخالف  علم  فى  فقهًا  يعرف  ما 
ال  فيما  الرحمة  على  تنص  التي  الذهبية« 
قوله  الشافعي  لإلمام  ويُسجل  فيه،  يتفق 
الشهير »إن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي 
التاريخ  ويذكر  الصواب«.  يحتمل  خطأ  غيري 
بالط  اقتراح  رفــض  مالك  ــام  اإلم ان  أيضًا 
كتابه  يعمم  بأن  حينها  اإلسالمية  الخالفة 
أي  الختالف  احترامًا  االسالم  ديار  في  الموطأ 
موجودة  للموطأ  مغايرة  فقهية  اجتهادات 

الدولة. بمناطق أخرى من 
فسحة  يمنح  الرأي  فى  تباين  هو  االختالف 
داللة  يشمل  الذي  االختالف  بعكس  للحوار، 
الفاصل  بالحد  واالقتناع  اإلرادة  عنصر  بروز 
مفتوحة  خصومة  يولد  قد  مما  اآلخر،  تجاه 
وترسخ  وللمواجهات  للتصعيد  تجر  قــد 

والكراهية. والعنصرية  التعصب  لمبادئ 
فى  أســس  قد  كــان  التوحيدي  أبوحيان 
المناظرة  فكرة  عبر  الحوار  ألسلوب  عصره 
المبني  التواصل  أشكال  من  شكاًل  بوصفها 

السموات جبار 
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ــام  األي تلك  فــي  تـــردد  مــا  سمعي  ــى  إل ــردد  وتـ
البعيدة. وصل القول فقلت على الفور:

الفراشة  قلت  تناوئني........  قامت  الخفافيش  قيل 
قد تدنو من النار

ولم أصبر كثيرا على كل التداعيات وصرخت بقوة 
في كل الوجوه التي تريد النيل مني أو اإلساءة إلي:

فليس  بــه.....  أصيب  من  داء  المسامير  ضرب 
يشفيه إال ضرب مسمار

بصاصة  ــش  أخ لــم  وأنـــا  ــؤالء؟  هـ أخــشــى  كيف 
الضبطية وهي تالحق  الطليان ترصدني. لم ترهبني 
أقيم.  حيث  المحيشي  بيت  إلى  المتعبة  غير  خطواتي 
في  أخرى  مخجلة  وأشياء  الوشاية  يجيدون  بصاصة 
لكنهم  أدوارهم  يتقنون  ثابتون  إنهم  العهود.  كل 
ألعنهم  أظل  وأنا  التاريخ.  مزبلة  في  بعيدا  يسقطون 
ذيال  أو  قوادا  أو  بصاصا  أخشى  ال  الدين.  يوم  إلى 

من الذيول الذي ال يشفيه إال ضرب مسمار.
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االختيار  موسم  هــذا  االنتخابات.  موسم  هــذا 
يخدم  من  واالنتماء.  الوطنية  موعد  هذا  للبرلمان. 
بمرارات  يحس  من  المخلصين.  أبنائه  سوى  الوطن 
اكتوى  الذي  الحر  الشريف  سوى  مواطنيه  وعذابات 
في  المكلومة  العذابات  تلك  وتحسس  بالمظالم 
الطويل  الشارع  في  أهتف  وأظل  والقلوب.  الصدور 

يسمعني: والكثير 
خير  ــب..........  ــخ ــت وان حر  وأنــت  ضميرك  حكم 

النواب الرجال لمجلس 
القبيلة  أداء شهادة............. حب  يمنعنك من  ال 

أو هوى األحزاب
هل قلت للناس الذين يسمعون القبيلة 

واألحزاب. حبهما وهواهما واالنصراف إليهما الذي 
يفسد كل شيء ويعطب العجاالت في الدروب.. دون 

عشق الوطن المفدى.. هل قلت ذلك؟
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طال  التحريك.  ينفع  لم  لكن  كثيرا.  وحركت   ..
أيضا  وطــال  الكلمات  وأمــد  الصبر  وطــال  الحلم. 

شوقها إلى اإلصالح وخاطبت الرجل الملك:
إن  ــق.......  ــرمـ الـ مــن  الباقي  بحكمتك  أدرك 

السفينة أشفت على الغرق
البالد قوانين معطلة........ أحكامها. ونظام  وفي 

منطبق غير 
نراه  كما  بقيت........  إن  والدستور  القوانين  وما 

سوى حبر على ورق
ومن بعيد من مالحة البردي يلتقط ما قلت جعفر 

وينظم: الحبوني 
م  أصحى  أرعاها.......  إدريس  يا  السفينة  قيادة 

يخربوا مدعاها الجماعة 
وحركت  الفصيح.  مع  العامي  الهدف  في  يلتقي 
في  كنت  وقد  تكلم  لي  وقيل  صمت  نالني  ثم  كثيرا 
مجديا  سيد  يا  يعد  لم  الصمت  تقول.  الخطوب  كل 

أهتف: فظللت 
قالوا تكلم قلت ال. حتى أرى... ما في القضية من 

يطبخ طبيخ 
الستائر  خلف  ممثال.........  بأن  يحدثني  قلبي 

يمسخ للحقائق 

ــي،  وأدب معرفي  بناء  ألجــل  التعارض  على 
اإلمتاع  فكتابه  والتزمت.  اإلقصاء  عن  بعيدًا 
رؤية  يُعد  المثال،  سبيل  على  والمؤانسة، 
إتاحة  على  قائمة  فنية  أدبية  لخلق  رصينة 
وساخنة  عالقة  قضايا  لتدبير  الرحيب  الفضاء 
بين  قائمًا  النزاع  وقتها  كان  إذ  عصره،  في 
أسهم  وقد  العباسية،  الدولة  وملل  شعوب 
فى  الدولة  تلك  مكونات  بين  االختالف  هذا 
األجناس،  ونعرة  والعنصريات  التعصب  تأجيج 
والسجاالت  الصراعات  فى  جميعها  وانعكست 
وساهمت  اإلنساني،  ــداع  اإلب ميادين  على 
بشكل  والسياسية  المجتمعية  الحالة  هذه 
هذه  مناقشة  فى  المثقفين  بانخراط  كبير 
والشعوبية،  العنصرية  وأهمها  القضايا، 
حتى  أو  ــرب،  ــع ال على  األعــجــم  كتفضيل 
األنسنة  منطلقات  كانت  هنا  من  العكس. 
كنزعة  طوياًل  تستمر  لم  والتي  اإلسالم،  فى 
تخلفنا  من  جزء  يفسر  فلسفي  وتوجه  فكرية 

المعاصر. الحضاري 
بسبق  االختالف  أدبيات  منا  سقطت  اليوم، 
بمراحل  وبالتربص  ضياعها،  على  اإلصــرار 
للوجود  تنظر  شعوبا  فصرنا  فينا.  تطورها 
إسقاط  على  مدهش  وبإلحاح  واحدة،  بعين 
األشياء،  وطبيعة  األيام  حسابات  من  العقل 
المنغلقة  لألنا  الجحيم«  هو  »اآلخر  وأمسى 
فشل  وما  الضيقة.  ومصالحها  ذاتها  على 
اال  أخيرا  بالقاهرة  الليبي-الليبي  الحوار 
لعقلية  والعوز  المحنة  لمدى  جديد  كشف 
استقرار  حــوار  بصدد  بأنها  تــدرك  جسورة 
على  حوار  من  أكثر  العدم،  من  تشيده  وطن 

كرسي رئاسة أو منصب وزارة.
في  تكمن  الليبية  السياسة  معضلة 
كثقافة-  أســاســًا  اإلنسانية  المحنة  هــذه 
األجنبية-،  التدخالت  دور  من  اإلقــالل  دون 

لكن  ساكت  أنا  قائال........  تراني  وما  أقول  ماذا 
قلبي يصرخ

متزعمون  أمــــره.....  يسير  شعب  على  أبكي 
وجاهلون وأفرخ
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الصبر  ــوب.  أيـ مثل  مضض  على  وصــبــرت   ..
تتعاقب.  والحكومات  والتغيرات.  التبدالت  والسكوت. 
والوطن  ومرفوع.  منصوب  بين  ما  هو  كما  والحال 
بسببها  ويختصم  والمشاكل  السلبيات  جراء  يسهر 
مجلس  حكومة.  وراء  حكومة  والليل.  النهار  طوال 
تتحد  لم  لكنها  وجــوه.  تعقبها  وجوه  مجلس.  وراء 
من  وجه  في  ويصم.  يعم  بدأ  الذي  الفساد  وجه  في 
العقيم. قلت  الريح  السفينة وغرقها وسط  يريد ثقب 

بصراحة لم تعجب البعض:
أو  كنوابها.  وكلهم.........  البالد  حكام  أولئك 

كالشيوخ ذيول
فال عضو في النواب إال وعقله........ به من نسيج 

العنكبوت سدول
من  وعبء  عالة........  الشعب  على  ونواب  شيوخ 

السخر األصم ثقيل
على  تسير  عصابة.......  البالد  حكم  على  أناخت 

أهوائها وتصول
حكم  مــعــطــل.......وال  فهو  للدستور  شــأن  فال 

للقانون فهو فضول
أو  الحق  إلى  ومالها....  األمور  تجري  وباسميهما 

إحدى الحقوق وصول
)7(

البحر  الميناء.  رصيف  على  بعيد  يوم  ذات  وكنت 
الخلف  وفي  الغروب  على  قاربت  والشمس  والسفينة 
بتأثر  يودعونني  والصحاب  أطالل  مثل  تلوح  المدينة 
أخرجوني  الوطن.  في  تبق  ال  الطليان:  لي  قال  بالغ. 
ذلك  كان  لي.  الكيد  في  البصاصة  نجح  المنفى.  إلى 
في  له  وزيارتي  الصغير  غيث  لقصيدة  نظمي  بعد 
ومن  البصاصة  قلت  ما  يعجب  لم  المقرون.  معتقل 
ووشايات.  تقارير  من  السلطة  في  إليهم  يرفعون 
مثل  تلوح  والمدينة  المرسى  السفينة  غادرت  خرجت. 

أطالل حرب. هاتفت:
بــالــســالمــة......ورانــا  وطنا  يــا  خير  على  تبقى 

ندامه... ويا عون من فيك يا وطن كمل أيامه
والبهجة  السعادة  بأن  يرى  الكثير  أو  البعض  لكن 
يا  عنك  بعيدا  الوطن..  خارج  أيامه  يقضي  من  مع 
إلى  يقود  الوطن  أيها  الحزن  المفدى.  الوطن  أيها 

وباالنتماء. بالخير  أحيانا  الكفر 
التضحية  مع  يتظافر  عندما  القلب  يقتل  الحزن 

بالوطن أو البعد عنه!
)8(

ذلك  وصل  رثى.  فيمن  الهوني  رشاد  رثاني  ..ثم 
إلى سمعي في ذلك القبر وسط السباخ..

قال رشاد:
حزنت بالدي..

بهم وإرهاق وضيق
صاح من أعماقنا.. صوت ينادينا

أفيقوا..
مات شاعركم رفيق

فانتفضنا.. راعنا أن تأخذ األقدار
ربان الطريق!!

المفاضلة  على  يقوم  خالفًا  يعد  فاالختالف 
القضايا  وفي  المتعثرة،  لأُلمور  المشخصنة 
حالة  في  نعد  كليبيين  أننا  رغــم  العالقة، 
كبير  حــد  وإلـــى  ومــذهــبــي  ديــنــي  تجانس 
بشعب  ــًا،  راهــن نحن،  فــال  ثقافي،  تجانس 
تتجلى عدم منطقية  الشرائع، من هنا  متعدد 
ومعنويًا،  مــاديــًا  الليبي  الليبي-  التناحر 
اللحظة،  بــذات  الليبية،  بــاألزمــة  ويــدفــع 
في  تصب  خالصة  عبثية  تكون  بأن  تسيُّس 
ذهنية  على  مبنية  لليبيين،  مجنونة  عدمية 
ويحلل  يفكك  لــم  جهوي  لتاريخ  حبيسة 
تدرك  لم  زالــت  ما  عقلية  وسجينة  علميًا، 
االختالف  حالة  ضم  الفضائل  تمازج  نعمة 
بمستوى  يرتفع  الذي  المعصرن،  السياسي 
فوق  ويتسامى  ومعارضة،  كحكومة  اللغة 
على  موضوعيًا  ويركز  الطارئة،  الصراعات 
يعيشها  التى  لألزمات  الممكنة  المخارج 
االرتكاز  إن  وطن.  فيها  ويتالشى  المواطن 
يغني  واضحة  وأهــداف  محددة  مبادئ  على 
الكراهية  وخطاب  والبلبلة  التصعيد  عن 
مدار  على  الموسمية  كالفواكه  المنتشرة 

المنهكة. بالبالد  العام 
لم  ما  محنتنا  نعي  أن  علينا  سهال  ليس 
وحيدة  العيش  عشقت  شعوب  أننا  ــدرك  ن
أن  بــأن–الــغــيــر–يــجــب  االعــتــقــاد  بنمطية 
يشكل  وأنه  مخالفًا،  بكونه  يجتث  أو  يعزل 
مواجهته  من  إال  سبيل  فال  غــازيــًا،  خطرًا 
هي  وهذه  متاعه،  وغنائم  الغلبة  بمفهوم 
العودة  باتت  لقد  المعاصرة.  االنحطاط  لغة 
مناهجنا  في  ضرورية  كإنساني  للتوحيدي 
أجيال  تأتينا  أن  عسى  األقل،  على  التعلمية 
وآداب  ــحــوار،  ال ــات  ــوي أول تعي  منا  أفضل 
فى  المشترك  العيش  وفنون  المعاصرة، 

»وطن للجميع، والدين هلل«.

في مقهى مصطفى 
العرودي.. أعني في 
ميدان البلدية كان 

الصحاب يتحلقون 
حولي ونحكي ونلعب 

الزهر ونتبادل 
األحاديث يمر بنا 

الجميع يصافحون 
ويحيون ويبتسمون

االختالف هو تباين 
فى الرأي يمنح 
فسحة للحوار 

بعكس االختالف 
الذي يشمل داللة 
بروز عنصر اإلرادة 

واالقتناع بالحد 
الفاصل تجاه 

اآلخر مما قد يولد 
خصومة مفتوحة 
قد تجر للتصعيد 

وللمواجهات 
وترسخ ملبادئ 

التعصب والعنصرية 
والكراهية
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السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني

ناقش عبدالكافي المغربي في مقال مطول )يقرب من 1500 كلمة( بعنوان »جدل العوكلي والككلي: 
 »http://alwasat.ly/news/opinions/363061?author=1 الواقع  منظور  في  الموضوعية 
 http://alwasat.ly/news/opinions/361911?author=1 الصورة«  عودة  »ظروف  مقالي 
http://alwasat. المستقبل  وصورة  الصورة  »عودة  العوكلي  سالم  مقال  فيه  ناقشت  كنت  الذي 

وال  »إبليس  بوكليب  جمعة  مقال  من  المنطلق   »ly/news/opinions/361379?author=1
التوالدي  التسلسل  وهذا   .»http://alwasat.ly/news/opinions/360814?author=1 إدريس 
زوايا ووجهات نظر  أننا نهتم بكتابات بعضنا ونتفاعل معها ونجادلها من  مهم جدًا، ألنه يدل على 
بلورة  أهميته في  المنحى ال يفقد  االلتباسات في فهم خطابات بعضنا، فإن هذا  وأيًا كانت  مختلفة. 
الليبي  بشأننا  المتعلقة  المسائل  بخصوص  النظر  وجهات  تقارب  إمكانية  وفي  وتوجهاتنا  أفكارنا 
المرجو،  بالمستقبل  أو  التاريخ،  أي بمراجعة  السياسي،  البلد  الشأن بماضي  الوطني، سواء تعلق هذا 
هو  مقالي  »مبدأ  أن  على  يؤكد  حين  المغربي  عبدالكافي  طرح  مع  يلتقي  وهذا  باالستشراف.  أي 

مخالفة لموقف األستاذ الككلي، هدفه إثراء هذا الجدال وإضافة الزخم الخليق بخطورة شأنه«.
طرق عبدالكافي المغربي في مقاله هذا تفرعات عدة لن أتتبعها بالنقاش، كما أنني لن أصحح ما 
فهمه خطأ أو بعدم دقة من مقالي ذاك. وإنما سأكتفي بمناقشة نقاط قليلة محددة، أبرزها مسألة 

المطالبة بـ»عودة الملكية« إلى ليبيا.
يقول المغربي »لكن في نظري األستاذ عمر الككلي إنما اتخذ منظورًا )شخصيًا( للمسألة« وصفه 
لقارئه،  يكشف  لم  المغربي  أن  إلى  يتجه  هنا  وجدالي  آخر.  شخص  موقف  من  احتجاجًا  أقل  بأنه 
أنه بوصفه منظوري بكونه  أنا نفسي عن منظوري الشخصي للمسألة. المسألة األخرى  وبالتالي لي 
أنني  إال  الموضوعي.  المنظور الشخصي وثبته داخل الصفاء  إنما يضع منظوره هو خارج  »شخصيًا«، 
أرى أن أي طرح، مهما كان جادًا وعقالنيًا وموضوعيًا، هو، في نهاية المطاف منظور شخصي، بما أنه 
الشخصي  والمنظور  خارجه.  تعيش  وال  معه،  وتتفاعل  والواقع  العالم  وسط  تعيش  ذات  عن  يصدر 
تحريضي  بيان  هيئة  على  يصيغها  التي  المغربي  مقال  خاتمة  في  المثول،  يكون  ما  أوضح  ماثل، 
نزعة  وبكل  برقاوية،  قناعة  وبعض  ديريدي،  قلق  من  وكثير  ماركسي،  غضب  من  »بشيء  تعبوي 
الحرب  أتون  من  بلدهم  انتشال  مثقف  شباب  من  القالئل  ورفاقي  أساتذتي،  أطالب  حامية،  علمانية 
معرفيًا  نريده  الذي  التحول،  بقيادة  المغيب  أمتهم  وعي  أمام  التزام  بإبداء  المصطخب  الجهل  وبحر 
نزيهة تستثمر  ملكية  باسترجاع  األول،  إدريس  الليبية،  األمة  قاده مؤسس  الذي  لذلك  مقاربًا  ثقافيًا 
مقدرات البلد وأرصدتها المهددة، في التعليم وبناء األفراد أوال وقبل كل شيء«. وأنا ال أرى على ذلك 

أي غبار.
نأتي اآلن إلى لب القضية الذي هو المطالبة بعودة الملكية، والتي يفهم منها إقامة نظام ملكي 

في ليبيا »يتملكه« سليل من العائلة الملكية السنوسية.
ثورة  بعد  بريطانيا)1880(  إلى  الملكية  بعودة  التمثل  أن  إلى  بداية،  النظر،  ألفت  أن  أريــد 
أن  تاريخية« يمكن  يمثل »سابقة  الفرنسية، ال  الثورة  بعد  فرنسا)1814(  وإلى  وجمهورية كرومويل 
تشكل دعمًا ألمر عودتها في ليبيا. ذلك أن الملكية هناك ذات جذور عريقة ممتدة في التاريخ، على 
اليمن  في  لإلمامية  التي  العراقة  تلك  لها  ليست  ليبيا  في  فالملكية  ليبيا.  في  األمر  عليه  ما  خالف 

والملكية في السعودية مثال.
لكن القضية األهم هي، كيف سيجري تنصيب هذا الملك؟ هل عن طريق استفتاء عام؟ وفي هذه 
في  مستحيل  أمر  وهذا  الوطني«؟.  »التوافق  طريق  عن  أم  ضئياًل.  النجاح  في  حظه  سيكون  الحالة 
الظروف الحالية، ذلك أن الظروف واألوضاع التي أفضت إلى توافق وطني حول الملك إدريس، نهاية 

األربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، دَرست واندثرت.
الناقص  الغربي  النمط  على  كاملة  جمهورية  تمثيلية  »بديمقراطية  المطالبة  أن  المغربي  يرى 
الليبية.  الحالة  مع  يستقيم  ال  أمر  الخطيرة«  والمعرفية  الثقافية  التحديات  هذه  نواجه  ونحن  أصال، 
والسؤال، إذن، هل يطالب عبدالكافي المغربي بإقامة نظام ملكي في ليبيا غير ديمقراطي؟! أي نظام 

ملكي شمولي؟!
نزعة  من  ينطلق  ليبيا  إلى  الملكية  عودة  على  اإللحاح  إن  بالتالي:  هذه  محاججتي  أختم  أن  أريد 
جهوية صلبة متحمسة تسعى إلى فرض سيادة إقليم برقة على إقليمي فزان وطرابلس، ألن األسرة 

السنوسية تتمتع بقدر واضح من التعلق الروحي من قبل أهل برقة يالمس تخوم القداسة.

أسبابها.  لها  وأن  بُد  ال  ولكن  غبية،  أنها  أحيانا  تبدو  وقد  وطريفة،  عجيبة،  وضعية  قوانين  هناك 
األرض  فوق  يولدون  الذين  أن  على  ببساطة  وينص  الفرنسي،  القانون  يقرره  الذي  ذلك  منها 
الجنسية  حق  يمنحهم  ذلك  أن  بُد  وال  المسلحة،  فرنسا  قوات  في  تجنيدهم  يمكن  الفرنسية 
الروائي  والد  فمثال  عجيبة.  أيضا  تبدو  األمم،  بعض  قناعات  نقل  لم  إن  الناس،  بعض  الفرنسية. 
جاء  بعدما  ولذلك  باريس،  في  البريطانية  بالسفارة  يعمل  كان  موم،  الشهير سومرست  البريطاني 
الطلق لزوجته أخذها لتضع مولودها بالسفارة، باعتبار أنها أرض بريطانية، وبالتالي ال يسري قانون 
التجنيد في فرنسا على ابنه. ولكن هذا الطفل تعلم الفرنسية سريعا بسبب دراسته وطفولته التي 
التلعثم  عانى من  بريطانية حتى  بمدرسة  والتحق  بريطانيا  إن وصل  ما  ولكن  باريس.  في  قضاها 
وفيما  فترة.  وامتهنه  ألمانيا،  في  الطب  ودرس  )وكواكا(  ولذلك ظل  الفرنسية،  لغته  بسبب سطوة 
بدرجة  تلعثم،  األستاذ  حالة هذا  أستاذ جامعي، وشرع في توصيف  وبعدما فحص  كان طبيبا شابا، 
توقف فيها لسانه، فسحب ورقة وكتب تشخيصه لحالة هذا األستاذ وسبل عالجها وسلمها له. قرأ 
وإنما  موم،  سيد  يا  بطبيب  لست  »أنت  له:  وقال  وابتسم  موم،  سومرست  ورقة  المريض  األستاذ 
أنت أديب. أنصحك بالكتابة.. إنها صنعتك!« قال موم في مذكراته، إنه عاد تلك الليلة وكتب أول 

قصصه، ومنها تغير مجرى حياته!
أنه طبيب،  قبل  أعرف من  لم  الذي  المشهور،  الكاتب  قرأته عن هذا  انتهيت مما  أن  ومن وقت 
طبيبا  استمر  فلقد  يتغير،  لم  الذي  المفتي  محمد  محمد  الدكتور  صديقي  الحال،  في  تذكرت  حتى 
هناك،  مهنته  ومارس   ،1968 سنة  ببريطانيا  ليدز،  طب  مدرسة  في  تخرج  أن  منذ  ناجحا،  جراحا 
كطبيب،  عمله  مواصال  سبتمبر،  ثورة  قيام  قبيل  ليبيا،  إلى  وعاد  القلب،  جراحة  أبحاث  في  مستمرا 
العلمية،  الكتابة  في  وشرع  والثقافة  األدب  يهوى  كمثقف،  مسؤولياته  نفسه  الوقت  في  متابعا 
وأخذته إلى الكتابة التوثيقية االجتماعية، متابعا لمسيرة ليبيا الثقافية، ولكن مع مغبة ثورة سبتمبر 
الشهر  ذلك  أواخر  أيام  من  يوم  فجر  بابه  طرق   ،1973  /4  /15 يوم  القذافي  أعلنها  التي  الثقافية 
القذافي، وهو  لفكر  المعارضين  المثقفين  11عاما ألنه من  بعد  لدقائق عاد من بعدها  مستأذنينه 
درنة  مدينة  حيث  بليبيا،  األخضر  الجبل  في  الصحي  المرفق  بإدارة  وكلف  مبكرا  استُدعي  الذي 
مسقط رأسه!. ومع ذلك ومن بعد خروجه من السجن، لم يغب عن المشهد الثقافي ولم يعد إلى 
بريطانيا، على الرغم من أنه إمكانية علمية مرحب بها، ناهيك على أن حقه في البقاء هناك لم يكن 

يحتاج إلى ورقة يقدمها للسفارة البريطانية، في ليبيا.
الناقدة،  التنويرية  التوثيقية  انتماء وعشقا لليبيا، مأخوذ بالكتابة  الدكتور محمد المفتي يتنفس 

فمن يقرأ على سبيل المثال كتابه، الذي أعتقد أنه باكورة إنتاجه األدبي
)توطين العلم أوال( يحس وكأنه واقف بشموخ، كتمثال القامة الوطنية المصرية مصطفى كامل 
العام  الكتاب الذي صدر  العلم! هذا  أية دولة، وهو طريق  الدولة،  مشيرا بسبابته، نحو طريق قيام 
الدراسي  المنهج  مقررات  من  يكون  أن  »ينبغي  يقول:  رأيا  ناقال  كتبت  وأن  سبق  والذي   ،2004

للمدارس الثانوية«.. لبساطته في تقديم المعلومة القيمة المفيدة، وبأسلوب بسيط وسلس.
)األيام  و  بنغازي(  في  )هدرزه  المثال:  سبيل  على  منها  التنويرية،  األدبية  إلصداراته  والمتابع 
في  أورده  لما  وتأكيدها  ألهميتها،  ينتبه  سوف  درنة(،  )سهاري  و  الكورنيش(  )على  و  الطرابلسية( 
فيه  ذكر   ،215  /5  /14 بتاريخ  الوسط«  »بوابة  لـ  العربي  نهلة  البارزة  الصحفية  معه  أجرته  لقاء 
وهم  متماسكين؟  الليبيين  على  يبقي  الذي  السبب  عن  ليبيا  في  األلماني  السفير  سؤال  على  رده 
حفظ  في  آلياتها  والصحراء  »للبادية  فيه:  قال  الشاسعة،  الصحراء  شبه  أو  صحراء  في  المبعثرون 
السلم االجتماعي. ليبيا ذات تجانس غير متوقع، نتيجة الهجرات الناتجة عن دورات الجفاف، ونتيجة 
انتشار الليبيين من ورفله وزليتن وجبل نفوســه.. وخاصة تجار مصراتة.. وقبل سنين كتبت دراسة 
الشعبي  والشعر  اللهجة،  الليبية عديدة:  الهوية  عناصر  الليبي«..  النسيج  بعنوان »مصراتة مسداة 
الذي أسسه سيدي قنانه الفزاني، والجرد والطـعام )البازين والزميتـة(.. كلها سمات تميز الليبي عن 
المصري والتونسي وبقية جيرانه. لن تختفي الهوية الليبية إال في حالة فيضان ديموغرافي، يغمر 

الفضاء الليبي، وهو أمر ممكن على المدى البعيد لكن غير محتمل اآلن«.
الرغم من كونها  ومما ال شك فيه أن تجربة سجنه كانت مؤلمة، ولكنه مثلما فسرها، أنه على 
األحقاد  أفرغ ذهنه من  وأنه  والكتابة،  والقراءة  التعلم  في  استثمرها  فإنه  بالغة؛  كذلك، وخسائرها 
ما  وهذا  ويرافقه،  منه  يقترب  من  إليه  ينتبه  ما  أبرز  من  هي  وسكينة.  راحة  فاكتسب  والضغينة، 

لمسته شخصيا.
أخبرني أحد رفاقه في محنة السجن، أن حوارا عاصفا تفاقم ذات يوم في السجن مع أحد رفاقه، 
الدكتور  أن  فأخبرني  العيب،  درجة  وتطاول  أعصابه  فقد  قد  وكان  المتطرفين،  أولئك  من  وكان 
ولم  المتطرف،  محاورة  هوجة  من  استغربت  ولكنني  وغادر،  »سالما!«  قائال:  وقام  ابتسم  محمد، 
خَاَطبَهُمُ  )وَِإَذا  تقول:  التي  اآلية  أعرف  كنت  فما  الزمالء،  أحد  لي  فسرها  أن  بعد  إاّل  أفهمها 
اْلجَاهُِلوَن َقاُلوا سَالمًا( عندها انتبهت إلى أن الدكتور محمد المفتي لم يكن ملحدا مثلما اتهمه 
من جادله. بل موسوعة علمية أدبية، سوف يخلده تاريخنا، وسوف يقول جيل يوما ما هذا من كان 

وراء تطوير مناهج ليبيا التعليمية.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الفيتوري أحمد 
ال تبالغ في شيء، ماعدا قلة

اكتراثك، لتكون أشد تضامنا
مع نفسك، ومع اآلخرين..

أنا على يقين بأنك تتساءل عما إذا كانت قصيدتك جديرة
بأن تكون أغنية شديدة القوة، بالغة العنف.

ليس هذا هو المهم..
المهم يكمن في حالتك الشعورية.. في موقفك.

واألغنية  القلم،  بين  تنافر  من  ليس  بأنه  معي  سلمت  لقد 
العنيفة..

• شعر: مالك حداد
السباعي: كان زمان!

كتاب  ككل  ألنه  النظر،  يلفت  لم  كثيرة  كتب  مثل  صدر  كتاب 
هذا  وفي  الضوء،  يسلط  ما  هو  بل  ــواء،  األض ينشد  ال  متميز، 
شابه كاتبه، ومن شابه أباه فما ظلم: إنه »كان زمان«، مذكرات 
من  السباعي،  عبداهلل  الموسيقى،  وخبير  الليبي  الموسيقار 
وعلى  بتؤدة  الحياة  يصنعون  ممن  بأنه  تشي  كحياته،  مذكراته 

مهل، ومن الظل ينسجون الضوء ما ينير الطريق.
العلماء  بتواضع  له،  كتاب  لنشر  مرة،  من  أكثر  به  اتصلت  كنت 
يوما  منه  جاءني  حتى  ال،  يقل  لم  لكنه  نعم  يقل  لم  وترددهم، 
كل  منح  موسيقي،  مذكرات  أنها  أدهشني  تصفحته.  كتاب ضخم 
المذكرات  هذه  لمثل  شبيه  هناك  وما  للموسيقى،  وروحه  حياته 
حال،  بأي  نشرها  على  عزمت  يسير.  نزر  غير  العربية،  اللغة  في 
بسم  نشرتها  وإن  حصل،  ما  وهذا  الشخصي،  حسابي  على  ولو 
دار ميادين، فالحق أن خيرا ما فعلت، فهي صدفة ثمينة أن نقرأ 

ما ليس متيسرا.

تيسر  كيف  موضحا  السباعي،  عبداهلل  كتب  مفيد،  تمهيد  وفي 
أستاذ  هو  كما  أنــه  كيف  مجاله:  في  بالمتيسر  ليس  ما  لــه، 
بداية  »في  قــال:  فحدث  مذكراته،  في  أستاذ  هو  الموسيقى، 
رئيس  عصمان،  زليْ  العزيز  الصديق  مني  طلب   ،2003 العام 
مصراته،  إعالم  مكتب  عن  الصادرة  الجماهير،  جريدة  تحرير 
في  معه  تناقشتُ  وقد  الجريدة.  تلك  في  بالكتابة  أساهم  أن 
وشكل  نوع  عن  بالعرض،  وترحيبي  قبولي  بعد  األمــر،  بداية 
زليْ،  اقترح  طويال  يدُم  لم  تفكير  وبعد  وموضوعها.  المساهمة 
ودراستي  الفنية،  لمسيرتي  سرد  هيئة  على  مساهمتي  تكون  أن 
والعملية،  النظرية  الموسيقى  وفنون  علوم  في  التخصصية 
التي  األكاديمية،  العلمية  دراستي  جانب  إلى  والخارج  بالداخل 
لألحداث،  بالتفصيل  والتطرق  المختلفة،  بمراحلها  سبقتها 
تأسيس  خطوات  عن  الحديث  إلى  إضافة  الماضية.  والذكريات 
 - المصراتي  األهلي  الــنــادي  شباب  من  الموسيقية  الفرقة 
من  السادس  العقد  من  الثاني  النصف  خالل   ،- حاليا  السويحلي 
بالداخل  فنية  نجاحات  من  الفرقة  حققته  وما  الماضي،  القرن 

والخارج على مدى أعوام طويلة مضت«.
الصدف،  بهارات محاسن  الصحافة، مع شيء من  فعلت  إذا  هكذا 
حياة  في  ليس  الزمان،  كان  كيف  زمان« سيعرف  لـ»كان  والقارئ 
كيف  الزمان  إلى  إضافة  وسيطالع  بل  فحسب،  المذكرات  كاتب 
فالمذكرات في هذا كما سيرة مكان، خاصة مدينة  المكان،  كان 
كثيرين،  عند  تُصور  كما  تجارة  مدينة  تكن  لم  التي  مصراتة، 
وفنانين،  وأدباء  كتاب  البالد، من  في  علم  أسماء  أن  ينسون  من 

المدينة. أصيلي هذه 
دون  العنوان  يترك  ال  السباعي  فإن  زمــان«؟،  »كان  لماذا  أما 
موسيقيا  فالموسيقي  بالمتن،  الكتاب  اسم  عالقة  يبين  عنوان، 

في كل حال: »... وطلب مني زليْ، اختيار وتحديد عنوان لمقالة، 
وتوزيعها،  انتشارها  رقعة  امتداد  على  الجريدة،  قراء  سيُتابعها 
أغنية  مطلع  من  شطره،  اختيار  إلى  اهتديتُ  طويل  تفكير  وبعد 
الشرق  به كوكب  تغنت  ما  روائع  من  وهي  زمان،  كان  فاكر  لسه 
عبدالفتاح  المرحوم  المبدع  الشاعر  تأليف  من  كلثوم،  أم  السيدة 
خالل  الشرق  كوكب  بها  تغنتْ  خالدة  أعمال  مؤلف  مصطفى، 
العربية  الموسيقى  عمالق  لحنها  وصاغ  مضت....  طويلة  عقود 
المرحوم  األستاذ  الصيت  ذائع  المبدع  الفنان  األصيلة  الشرقية 
العشرات  ونشر  كتابة  »وبعد  يسترسل  ثم  السنباطي«.  رياض 
ستين  إلى  عددها  وصل  حتى  الجماهير،  بجريدة  الحلقات  من 
الجريدة ألسباب طارئة، ولكني  حلقة، توقفتُ عن المساهمة في 
عددها  حتى وصل  واآلخر  الحين  بين  البيت  في  كتابتها  واصلتُ 
الجزء  تشمل  السيرة،  هذه  في  المنشورة  والمادة  حلقة.   175
أي  و1996،   1943 العامين  بين  امتدت  زمنية  فترة  وهي  األول، 
على  بحصولي  وانتهت  مولدي،  يوم  من  بدأت  كاملة  عاما   53
أكاديمية  من  العربية  الموسيقى  علوم  في  الدكتوراة  شهادة 

الفنون بالقاهرة العام 1996«.
المذكرات تحفل باسترسال سلس، فتلم بتفاصيل ال يلم بمثلها، 
ينسج  من  النغم،  يــوزن  من  الموسيقي،  السباعي  كمثل  إال 
ولهذا  والرؤيا،  الرؤية  بين  والثقافي،  االجتماعي  بين  الهارموني 
وكيف  المكابدات،  توضح  والمكان،  الزمان  في  رحلة  فالمذكرات 
عجل  على  ليست  لكنها  وثابة،  طموحة  روح  من  الصعاب،  تذلل 

من أمرها.
الحياة،  في  موسيقار  بــروح  موسيقي  درس  زمــان«،  »كــان  إن 
والخير  الحب  األفالطوني:  الثالوث  مع  وتناغم  شفاف  وفهم 

والجمال.

في  الماضي،  األحــد  ــوري،  خ جيزال  اإلعالمية  أجرته  حــوار 
مستشارة  مع  نيوز«،  »سكاي  بقناة  جيزال(  )مع  برنامجها 
فيه  عبرت  وليامز،  ستيفاني  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 
عن  حديثها  في  ستركز  أنها  عن  البداية،  منذ  ستيفاني، 
المقبلة،  لالنتخابات  اللوجستية  والبنود  االنتقالية  التدابير 
وجِّهت  التي  األسئلة  معظم  عالجت  االنتخابات،  روشتة  وعبر 
التي  والتنظيمية  اللوجستية  البنود  معنى  حيال  إليها 
السياسي،  مقابل  العسكري  المسار  أهمية  وعن  تقصدها، 
ومدى تأثير القوى الخارجة على األزمة الليبية وملفها األمني، 
في  المرتزقة  يستخدمون  من  على  عقوبات  تُفرض  ال  ولماذا 
حول  تدور  الحالمة  إجاباتها  وكانت  بديل،  مسار  أي  عرقلة 
كل  ستحل  التي  المتزامنة  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
هذه المشاكل، وهو ضرب من القفز إلى األمام، ألن ما سُئلت 
لحل  انتخابي  استحقاق  أي  أمام  الكأداء  العقبة  هو  بشأنه 
ظاهرة  مع  يفيد  لن  تقترحه  الذي  والعالج  الشرعية،  مسألة 
الداء  حيال  الدولي  المجتمع  ممثلو  عليها  يصر  التي  اإلنكار 

األصيل في األزمة الليبية.
البرلمان  مجلس  لجان  اجتماعات  إنجاز  عن  بفخر  تحدثتْ 
وأن  القاهرة،  في  يوما   23 لمدة  الدولة  بمجلس  يسمى  وما 
أن  غير  الدستور،  مواد  أغلب  على  التوافق  في  يكمن  نجاحها 
عليها  خالف  ال  إنشائية  مواد  هي  حقيقة  عليه  التوافق  تم  ما 
لب  هي  عليها  المختلف  الرئيسية  والنقاط  ــاس،  األس في 
وصميم القاعدة الدستورية، وهي المواد نفسها التي واجهت 
إعداد  إبان  عاما  سبعين  قبل  ليبيا  في  الدستور  صياغة  لجنة 
تتعامل،  وهي  الجغرافيا،  هذه  في  وطنية  دولة  ألول  الدستور 
نتائج وليس مع جذور مشكلة عميقة عادت  وفق حديثها، مع 
هذه  كل  حولت  التي  اإلكراه  دولة  انزاحت  أن  بعد  هواجسها 
المشكالت الكامنة إلى مكابيت سياسية واجتماعية وجغرافية، 
اإلكراه، وبدأت صراعات  زالت قوة  أن  بعد  انفجرت  ما  سرعان 
بعثات  وتورطت  فيه،  دولة  ال  مجتمع  في  والنفوذ  السلطة 
أن  دون  الصراع  هذا  إدارة  في  المتالحقة  المتحدة  األمــم 
دون  المحاصصة،  أو  السلطة،  على  الصراع  أن  إلى  تلتفت 
بنا في حلقة  يدور  الذي  العبث  نوعا من  لدولة، سيظل  وجود 

مفرغة.
 ،)5  +  5( ولجنة  العسكري،  المسار  عن  حديثها  سياق  وفي 
استمر  الذي  النار  إطالق  وقف  في  كان  نجاحه  أن  إلى  ذهبت 
طرابلس.  إلى  األمان  عودة  وفي  اآلن،  حتى  شهرا  لعشرين 
وهي تدرك جيدا أن هذا المنجز لم يتم عن طريق بعثة األمم 

طرابلس  على  الجيش  حرب  حيال  التي ظلت صامتة  المتحدة 
التركي،  التدخل  المعادلة هو  انتظار واقع جديد، وما غيّر  في 
أو بمعنى أدق التنسيق الذي تم بين تركيا وروسيا كما حدث 
على  الجديد  الواقع  في  البعثة  استثمرت  وربما  سورية،  في 
جديدة  خارطة  لرسم  سياسيا  تستغله  أن  وحاولت  األرض، 
جسم  وتشكيل  أخرى،  مرة  الخارج  إلى  بالملف  الهروب  عبر 
االستعاضة  يمكن  كان  الضباب،  في  أخرى  قفزة  وهي  جديد، 
عنها بالعمل على توحيد مجلس النواب كسلطة منتخبة، لكي 
التي  واألجسام  االتفاقات  مراكمة  بدل  وطنية،  حكومة  يكلف 

تزيد األزمة تعقيدا وتشظيا كما نشهد اآلن.
بأن  أفادت  الخارجية،  القوى  بتأثير  المتعلق  السؤال  وعن 
بكون  غريبة  معلومة  وأضافت  سرا،  ليس  المرتزقة  وجود 
أخرى هذه  قفزة  وهي  عقود،  منذ  ليبيا  في  موجودة  المرتزقة 
بصلة،  للحقيقة  تمت  ال  معلومة  ذكر  عبر  الخلف  إلى  المرة 
ناتج  الخلف،  إلى  ومرة  األمام  إلى  مرة  الطويل،  القفز  وهذا 
يستلزم  الذي  المعقد  الراهن  مع  التعامل  في  واضح  عجز  عن 
ورغم  لها.  جاهزا  أحد  ال  صعبة  بناء  استحقاقات  منه  الخروج 
أنه، كما قالت، إخراج المرتزقة أول بند في اتفاق وقف إطالق 
الميليشيات  إلى  بعيد  أو  قريب  من  تتطرق  لم  أنها  إال  النار، 
التي  المحلية،  المرتزقة  أسميها  ما  أو  القانون،  عن  الخارجة 
بل  ليبيا،  في  السياسي  المشهد  على  فرضا  نفسها  تفرض 
رئيسَي  اتفاق  يتم عبر  العسكرية  المؤسسة  أن توحيد  ذكرت 
أي  عن  أعــرف  وال  الشرق،  وفي  الغرب  في  الجيشين  أركــان 
حل  أن  اعتبرت  األمام  إلى  أخرى  قفزة  وفي  تتحدث،  جيشين 
سيادة  ذات  منتخبة  حكومة  عبر  إال  يتم  لن  المرتزقة  مشكلة 
االنتخابات.  على  نركز  السبب  ولهذا  ذلك،  فعل  على  قادرة 
لن  فاالنتخابات  والبيضة،  الدجاجة  للعبة  تعود  جديد  ومن 
تتم إال بعد خروج المرتزقات بكل أنواعها، األجنبية والمحلية، 
مشكلتها  تحل  لن  نفسه  الوقت  في  المرتزقات  هذه  ولكن 
كل  استنفدت  التي  المفرغة  الدائرة  وهي  االنتخابات،  بعد  إال 

الجهود الداخلية والدولية لحل األزمة منذ عقد أو أكثر.
والمعرقلين  المرتزقة  جالبي  على  بالعقوبات  يتعلق  وعما 
إننا  قولها  عبر  لكن  بأهميتها  ــرت  أق تُنفذ،  لم  ولــمــاذا 
األشياء  نسمي  أن  بد  وال  عنها،  الحديث  عن  نتوقف  لم 
لكنها  باسمه،  شيئا  تُسمِّ  لم  الحوار  طيلة  وهي  بمسمياتها، 
في  وبراغماتيين  واقعيين  نكون  أن  بد  ال  أنه  استدركت 
بالواقعية  تقصد  ماذا  أفهم  ولم  الليبية،  األزمة  مع  التعامل 
إال إذا كانت تعني التعامل مع ما تفرضه سياسة األمر الواقع، 

بالبراغماتية، وهي نهج  أفهم ماذا تعني  أن  أني أستطيع  غير 
مشاكل  لديها  ومستقرة  قائمة  دولــة  إلدارة  يصلح  عملي 
دولة  بناء  هدفها  مهمة  في  يصلح  أن  يمكن  ال  لكن  جزئية، 
إلنكار  اآلخر  االسم  هي  البراغماتية  وهذه  الفشل،  حافة  على 
المبادرات،  كل  فوقها  تقفز  التي  لألزمة  الحقيقية  األسباب 
سياسة  بند  تحت  شرعية  غير  بأجسام  اعترفت  التي  وهي 
البعض،  بعضها  فوق  األجسام  هذه  وراكمت  الواقع،  األمر 
الميليشيات  وتشرعن  تعترف  التي  هي  البراغماتية  وهذه 
وإن  حتى  األمن  من  نوعا  يحقق  القوى  في  توازنها  مــادام 
الرِّشى  عن  تسكت  جعلها  التي  هي  والبراغماتية  موقتا،  كان 
والمال الفاسد الذي جاءت عبره آخر سلطة )المجلس الرئاسي 
في  تستمر  تجعلها  التي  هي  والبراغماتية  الدبيبة(،  وحكومة 
وفشلها  المحددة  مدتها  نهاية  رغم  السلطة  بهذه  االعتراف 
التي جعلها  التي ُكلفت بها، والبراغماتية هي  في كل المهام 
من  للخروج  محاولة  كل  ينخر  كسوس  الفساد  إلى  تتطرق  ال 
النفق، والذي سماه رئيس البعثة السابق، غسان سالمة، نهبا 
معلنا، وبعثة األمم المتحدة بكل رؤسائها لم تضع طيلة عقد 
مكافحة  أو  الشفافية  أو  المالية  للرقابة  جدية  استراتيجية  أي 
الليبيين  على  نصبّت  ستيفاني  إن  نقول  أن  ويكفي  الفساد، 
هذا  فداحة  مدى  لندرك  الفساد،  عبر  جاءت  فاسدة  حكومة 
والسكوت  الواقع،  األمر  سياسة  من  جزءا  أصبح  الذي  الملف 

عنه أيضا نوع من البراغماتية.
ليبيا  أن  تعتقدين  هل  جيزال:  وجهته  جوهري  سؤال  وعن 
ماليين  ثالثة  تسألي  أن  يجب  أجابت:  لالنتخابات؟  جاهزة 
ليبيا  أن  يعتقدون  ألنهم  القوائم  في  سجلوا  ليبي،  ناخب 
رأي  استطالع  االنتخابات  وكأن  بيقين  تجيب  وهي  جاهزة. 
المتحدة  األمم  فمهمة  التواصل،  مواقع  في  ينجز  أن  يمكن 
يتطلب  وهذا  لالنتخابات،  جاهزا  المناخ  تجعل  أن  البداية  منذ 
وجمع  الوطنية،  للمصالحة  جاد  مسار  تفعيل  عبر  هائال  جهدا 
المسلحة،  الميليشيات  وتفكيك  القانون  عن  الخارج  السالح 
وإرساء نظام رقابة مالية لكبح الفساد المنتشر، وإعادة تنظيم 
التالعب  تم  التي  الوطني  الرقم  ومنظومة  ليبيا  في  الجنسية 
آمنة ومحابية لهذا االستحقاق، لكن لألسف  بيئة  بها، وتوفير 
اتفاقات وأجسام  المتحدة وما شكلته من  فشلت بعثات األمم 
الواقع  ضغوط  مع  ببراغماتية  وتعاملت  المهام،  هذه  كل  في 
دغدغت  أساسها.  من  والشرعية  االنتخابات  لفكرة  الطارد 
الواقع  في  لكنها،  ليبي  ناخب  ماليين  ثالثة  وجدان  ستيفاني 
السلطة  ــراء  إج تجاهلت  حين  الماليين  هــؤالء  تحترم  لم 
حكومة  من  الثقة  سحب  في  قِبلهم  من  المنتخبة  الوحيدة 
أن  واعتبرت  جديدة،  وطنية  لحكومة  الثقة  وإعطاء  الدبيبة 
في  تشكك  ولــم  شرعيتها،  في  مشكوك  البرلمان  جلسة 
الفساد الذي جاءت به حكومتها من جنيف، والذي تحدث عنه 
موظفون من األمم المتحدة وأعضاء من داخل لجنة الخمسة 

وسبعين.
ستيفاني،  السيدة  مع  التفاؤل  في  شطحنا  ما  إذا  وحتى 
بعد  يحدث  ســوف  ما  فــإن  معجز،  بشكل  انتخابات  وقامت 
البراغماتية،  عليه  حافظت  الذي  الواقع  ظل  في  االنتخابات؛ 
الملفات  بسبب  االنتخابات،  قبل  مما  فداحة  أكثر  سيكون 
ستيفاني  الحالة ستدرك  هذه  وفي  ذكرها،  التي سبق  العالقة 
الواليات  مثل  دولــة  في  بنجاح  تعمل  التي  البراغماتية  أن 
ليبيا،  في  دولة  دون  مجتمعا  تناسب  ال  األميركية  المتحدة 
مجتمعا  تناسب  وال  االنتهازية،  هو  للبراغماتية  الوحيد  تأويله 
لدولته  األول  التأسيس  مربع  إلى  الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  عاد، 
قبل سبعين عاما، ولو تّطلع ستيفاني على كتاب أدريان بيلت، 
وتقارن تلك الخالفات والجداالت حول القاعدة الدستورية التي 
تحت  التي حصلت  بالجداالت  الماضي،  القرن  منتصف  حصلت 
كان  الذي  المشهد  ذاك  أن  فستكتشف  القاهرة،  في  إشرافها 
يُصوَّر ويُبث باألبيض واألسود نفسه المشهد الحالي ولكن 
المتحدة  األمم  طبيعة  بين  جذري  اختالف  مع  طبعا  باأللوان. 
في  المفوض  رؤية  وبين  الحالية،  وطبيعتها  الوقت  ذلك  في 
مهمتها  ستغادر  التي  الحالية  المفوضة  ورؤية  الوقت  ذلك 

نهاية الشهر بعد أن زاد الملف الليبي تعقيدا.
مش  السيارة  فيروز:  تغني  وكما  لكن،  ستيفاني،  ستمشي 
ورشة  عن  بيحكوا  دفشة..  يدفشها  حدا  بدنا  تمشي..  عم 
تصليح وما عرفنا وين هي الورشة. وكل مبعوث دفش سيارة 
ورش  بين  وتنقلت  ــام،  األم إلى  أو  الخلف  إلى  دفشة  ليبيا 

التصليح في عواصم العالم لكن ال أحد شخّصَ العطل.
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

األبيار.. بحث استكمال 
رصف الطريق 

الرئيسي املزدوج
محمد  األبيار  بلدية  عميد  بحث 
مع  الثالثاء،  القطراني،  ربيش 
المكلفة  الحكومة  رئيس  نائب 
علي  ــواب  ــنـ الـ مــجــلــس  مـــن 
بنغازي،  مدينة  في  القطراني، 
الرئيسي  الطريق  رصف  مشروع 
وطريق  األبيار  ببلدية  المزدوج 
في  األبيار  بلدية  وقالت  فراره. 
الرسمية  صفحتها  على  منشور 
القطراني  إن  »فيسبوك«،  على 
أكد خالل اللقاء ضرورة استكمال 
وقت  أقرب  في  الرصف  مشروع 
من  الطريق  يمثله  لما  ممكن 
أهمية بالغة للبلدية، مع ضرورة 
المتفق  بالمواصفات  يكون  أن 
عليها بالعقد المبرم مع الشركة 

المنفذة.
إشراف  على  القطراني  وشدد 
بــديــوان  الــمــشــروعــات  إدارة 
على  بنغازي  في  الوزراء  مجلس 
كافة  على  وإطالعها  المشروع 

التفاصيل أواًل بأول.

ترتيبات لحل مشاكل منفذ امساعد الحدودي
 أعلنتها حكومة فتحي باشاغا..

اإلثنين،  باشاغا،  فتحي  برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  أعلنت 
بمعبر  والعوائق  المختنقات  كافة  لحل  مشتركة  وأمنية  لوجستية  ترتيبات  »وضع 
المعبر«،  من  المسافرين  حركة  وسهولة  يسر  يكفل  وبما  الحدودي  امساعد 
وفق  العربية«  مصر  بجمهورية  المختصة  السلطات  مع  التواصل  إطار  »في  وذلك 

»فيسبوك«. على  صفحته  عبر  للحكومة  اإلعالمي  المكتب  نشره  ما 
الترتيبات  هــذه  تفاصيل  يوضح  لم  باشاغا  لحكومة  اإلعــالمــي  المكتب 
رئيس  أصــدره  الــذي  القرار  إلى  أشــار  لكنه  المشتركة،  واألمنية  اللوجستية 
بأعمال  للقيام  ــة  وزاري لجنة  تشكيل  بشأن   2022 لسنة   11 رقم  الحكومة 
مصالح  يحقق  بما  المختصة  المصرية  السلطات  مع  المشترك  والعمل  التنسيق 

والشعبين. البلدين 
المنفذ أوضاع  لبحث  الوزارية  اللجنة  مهام 

علي  الشرقية،  المنطقة  عن  الحكومة  رئيس  نائب  المكلفة،  اللجنة  ويترأس 
ووزير  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير  من  كاًل  عضويتها  في  وتضم  القطراني، 

الوزراء. ومجلس  الحكومة  رئيس  لشؤون  الدولة  ووزير  الداخلية، 
اللجنة الوزارية ستتولى »االطالع على أوضاع معبر امساعد الحدودي والوقوف 
للمسافرين«،  المقدمة  الخدمات  مستوى  في  القصور  وأسباب  احتياجاته  على 
عمل  خطة  وإعداد  بمصر  المختصة  السلطات  مع  المباشر  »التواصل  إلى  إضافة 
عن  للمسافرين  الخدمات  من  مستوى  أعلى  يحقق  بما  البلدين  بين  مشتركة 

تشكيلها. قرار  وفق  الحدودي«  امساعد  معبر  طريق 
السلوم بمنفذ  الليبيين  المسافرين  أزمة 

المعاملة  سوء  من  الليبيين  شكاوى  خلفية،  على  اللجنة  تشكيل  قرار  وجاء 
والتعاون  الخارجية  وزارة  بين  الدبلوماسية  والردود  المصري،  السلوم  بمنفذ 
المصرية  الخارجية  ووزارة  طرابلس،  في  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الدولي 

بالقاهرة.

نار بإطالق  12مصابًا  يستقبل  التعليمي  املستشفى  صبراتة.. 
حالة   12 استقباله  التعليمي  صبراتة  مستشفى  أكد 
إطالق  نتيجة  نارية  بأعيرة  مصابين  أفريقية(  )عمالة 

له. تعرضوا  عشوائي  نار 
بموقع  صفحته  عبر  بيان  فــي  قــال  المستشفى 
إلطالق  تعرضوا  المصابين  إن  اإلثنين،  »فيسبوك«، 

صبراتة«. لمدينة  المجاورة  المدن  إحدى  »في  النار 

وإنقاذ  المستعجلة  الحاالت  جميع  استقبال  وأكد 
إنعاش  مــن  الـــالزم  ــراء  وإجـ القسم  ــل  داخ حياتهم 
الجروح،  وتنظيف  ومــداواة  أشعة  وتصوير  وعمليات 
ووحدة  اإلسعاف  بقسم  العاملين  جهود  إلى  مشيرًا 
إنقاذ  فــي  الــجــراحــيــة  العمليات  وقــســم  ــاش  ــع اإلن

بين. لمصا ا

طبرق.. متابعة ميدانية للجنة مهندسي املشروعات
قالت بلدية طبرق إن لجنة مهندسي المشروعات بالبلدية تفقدت مبني البريد والحديقة التابعة له للصيانة، وإعداد جداول كميات وتقديمها إلى البلدية. أضافت البلدية في منشور مصور على صفحتها 
الرسمية بموقع فيسبوك، الثالثاء، أنه »جرت متابعة مشروع طريق الميناء البحري والوقوف على سير العمل«. أيضًا نشرت البلدية تنويهًا بقيام عميدها فرج بوالخطابية بالمشاركة في توديع الحجاج 

بمدرسة نسيبة بنت أبي كعب. وأوضحت أن منسق الحج بمنطقة طبرق الكبرى جمال مهلهل كان في استقباله مع لجنة التسفير.

الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  استقبل 
أهالي  من  عددًا  اإلثنين،  مساء  الدبيبة  عبدالحميد 
والقزاحية،  مغرغرين  بمحلتي  القاطنين  زليتن  بلدية 
التي  والصعوبات  المشاكل  من  عدد  لمتابعة  وذلك 
وسكانها  زراعية  مناطق  باعتبارهما  المحلتين  تواجه 
سابقًا.  العامة  الشعبية  اللجنة  قرار  من  متضررون 
بعرضه  األمر  سيتابع  أنه  أكد  الوحدة  حكومة  رئيس 
اجتماع  على  وعرضه  القانونية  الشؤون  مكتب  على 
مجلس الوزراء القادم لمناقشة اإلشكالية واتخاذ القرار 
على  زليتن  بلدية  أعلنت  أخرى،  جهة  من  المناسب. 

اإلثنين،  فيسبوك،  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها 
انطالق فوج حجاج البلدية من مطار مصراتة الدولي. 
إلى  انطلقت  زليتن  حجاج  بعثة  إن  البلدية  وقالت 
األراضي المقدسة، موضحة أن نقطة التجمع كانت في 
المسرح الوطني بالبلدية. أضافت أنه كان في استقبال 
)أ(  الوسطى  المنطقة  منسق  التجمع  بنقطة  الحجاج 
أمن  مديرية  من  ومسؤولون  البعثة  على  والمشرفون 
وجهاز  والمرشدات  والكشافة  المركزي  واألمن  زليتن 
يذكر  اإلسعاف.  لخدمات  ملوقة  أبناء  وشركة  اإلسعاف 

أن عدد حجاج البلدية 86 حاجًا وحاجة.

القره بوللي.. فعاليات مسابقة زلينت.. الدبيبة يستقبل عددًا من أهالي البلدية
القرآن الكريم

صفحتها  على  بوللي  الــقــره  بلدية  نشرت 
منشورًا  السبت،  فيسبوك،  موقع  في  الرسمية 
لمسابقة حفظ  الثاني  اليوم  فعاليات  يتابع  مصورًا 
القره  الكريم على مستوى مدارس  القرآن  وتجويد 

بوللي.
إشراف  المسابقة تجري تحت  إن  البلدية  وقالت 

النشاط المدرسي وبالتعاون مع وحدة األوقاف في 
بوللي. القره  بلدية 

على  اإلثنين،  البلدية،  نشرت  ثانية،  جهة  من 
البحر  على  بوللي  القره  لمصيف  صورًا  صفحتها 
فروا  الذين  بالمصطافين  اكتظ  وقد  المتوسط، 

إلى المياه هربًا من حرارة الصيف.

طرابلس ـ القاهرة–الوسط

نالوت.. تسليم 4 مضخات 
مياه.. وتوزيع مبيد القوارض

 4 تسليم  األحــد  نالوت،  بلدية  أعلنت 
مضخات مياه سطحية إلى مكتب خدمات 
للمياه  العامة  للشركة  التابع  نالوت 

والصرف الصحي.
على  ــاء  ج المصور  البلدية  إعـــالن 

صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
الرش  قسم  أعلن  ثانية،  جهة  من 
بدء  عن  بالبلدية  القوارض  ومكافحة 
للمواطنين  لــلــقــوارض  مبيد  تــوزيــع 
الرش  قسم  بمكتب  ــك  وذل الراغبين، 
ومكافحة القوارض الكائن خلف دار عرض 
في  وكذلك  عسكر  بن  خليفة  المجاهد 
مكتب خدمات النظافة في الفرعي البلدي 

تكويت.

●  منفذ امساعد البري

الوحدة  حكومة  في  الداخلية  وزارة  أكــدت 
الثانية  المرحلة  استمرار  الموقتة،  الوطنية 
في محيط  المخالفة  المباني  إزالة  أعمال  من 
التابع لشركة سرت إلنتاج وتصنيع  الغاز  خط 

النفط.
القانون  إنــفــاذ  إدارة  ـــات  دوري ــت  وأزالـ
اإلثنين،  األمنية،  للعمليات  العامة  بــاإلدارة 
الساحلي  الغاز  خط  بحرم  المخالفة  المباني 
لبلدية  التابعة  كعام  قرية  في  للشركة  التابع 
حرس  جهاز  دوريات  بحضور  وذلك  الخمس، 
المنشآت النفطية وجهاز الشرطة الزراعية في 

الخمس.
عمليات  القانون  إنفاذ  دوريات  واستكملت 
تحديد المواقع والمباني المخالفة المتواجدة 
على األراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن 
أعمال  في  للبدء  زليتن  بمدينة  موقعًا   89
اإلزالة والهدم بناء على تعليمات النائب العام.

وأشارت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة 
 72 المباني مدتها  إلى إعطاء مهلة ألصحاب 

ساعة إلخالئها والبدء 

إزالة مبان مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت

بنغازي.. افتتاح حديقة حي املحيشي
مساحة  على  إنشاؤها  جرى  التي  المحيشي  حي  حديقة  الثالثاء،  بنغازي،  بلدية  افتتحت 
5000 متر مربع، وقالت البلدية حسب ما نشره المكتب اإلعالمي عبر صفحتها على موقع 
مديري  من  وعدد  بنغازي،  بلدية  ديوان  وكيل  من  كل  حضره  االفتتاح  إن  »فيسبوك«، 
المكاتب واإلدارات، ورؤساء األقسام بديوان البلدية، ورئيس المجلس المحلي صالح الدين 

بمنطقة المحيشي، وعدد من الموا طنين. 
إعادة  لبلدية بنغازي إن هذه األعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة  المكتب اإلعالمي  وقال 
االستقرار لمدينة بنغازي برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وبإشراف 

مكتب المشروعات بالبلدية بهدف تقديم الخدمات األساسية للمواطنين.

»الحكم املحلي« ملتزمة بدعم ملف اإلصحاح البيئي  التومي خالل
 لقائه شكشك:

خالل اجتماعه الثالثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة، 
خالد شكشك، أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة 
الوطنية، بدرالدين التومي، التزام الوزارة بكافة البرامج 
أفضل  وتقديم  البيئي،  اإلصحاح  ملف  تدعم  التي 
الخدمات للمواطنين، بحسب ما نشره ديوان المحاسبة 
عبر صفحته على »فيسبوك«. وقال ديوان المحاسبة إن 
لقاء شكشك والتومي الذي عُقد بمقره في العاصمة 
الملفات  من  مجموعة  مناقشة  خالله  جرى  طرابلس 
التركيز  مع  المحلي،  الحكم  وزارة  بعمل  العالقة  ذات 
على ملف اإلصحاح البيئي على وجه الخصوص. شكشك 
أوضح أن اللقاء »يأتي من منطلق الحرص على إحداث 
األثر اإليجابي من خالل نجاح عمل الوزارة في برامجها 
التي تمس بصورة مباشرة صحة المواطن ومعيشته 
اليومية«، مشددًا على أن »ذلك لن يتأتى إال من خالل 

والعمل على تمكين أجهزة  المختنقات  معالجة كافة 
ديوان  رئيس  أدائها«.  تحسين  من  الوزارة  وإدارات 
ضرورة  »على  المحلي  الحكم  وزارة  حث  المحاسبة 
االستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لتطوير البنية 
األساسية لإلصحاح البيئي« وفق الديوان. من جانبه، 
أكد التومي التزام وزارة الحكم المحلي بكافة البرامج 
وتقديم  ليبيا  في  البيئي  اإلصحاح  ملف  تدعم  التي 
التعاون  »أن  مؤكدًا  للمواطنين،  الخدمات  أفضل 
اإليجابي مستمر ومتواصل مع ديوان المحاسبة كبيت 
بما  المؤسسات،  كافة  تخدم  فنية  ومرجعية  خبرة 
يؤدي إلى نجاح الوزارة في عملها والوصول إلى مرحلة 
الرقابة المانعة للحيلولة دون حدوث أي ظواهر سلبية 
من شأنها المساس بصحة اإلنسان أو حدوث خلل في 

التوازن البيئي«. ● اجتماع شكشك والتومي 28 يونيو 2022
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الفنان عمر الغرياني رائد الحروفية في ليبيا

فكر في تنفيد لوحات 
استوحاها من قصيدة 
علي صدقي عبدالقادر

ثقافة وفن 13

عبر حوار أجراه الشاعر الفلسطيني األستاذ جميل حمادة، نُشر 
في ملحق جريدة »الشمس الثقافي«، مع الفنان التشكيلي الحروفي 
وذلك من  باللوحة،  الشعر  باقتدار،  مزج  »إنه  قال:  الغرياني،  عمر 
رسم  فن  فكان  كليهما،  بين  أصيلة  عضوية  عالقة  تجسيد  خالل 
القصائد الشعرية، كلوحات تشكيلية« وذلك في الحقيقية أسلوب 
فني جديد. شاهده الرواد في معرض أقامه في دار الفقيه حسن، 
بطرابلس الليبية، انتقى له عنوان »بلد الطيوب«، عنوان قصيدة، 
شاعر الوردة، وأيضًا شاعر الشباب علي صدقي عبدالقادر، التي ما 

زال الناس يتغنون بها حتى اآلن.
لوحات  تنفيد  في  فكر  قد  كان  إنه  الغرياني  عمر  الفنان  قال 
استوحاها من قصيدة علي صدقي عبدالقادر »بلد الطيوب«، التي 
زال يتغنى  أغنية ما  إلى  تحولت 
بها الليبيون، وأيضا لوحة أخرى 
جسد بها مطلع قصيدة األستاذ 
المؤرخ والشاعر واألديب خليفة 
التليسي، الشهيرة »وقف عليها 
قصيدة  إلى  باإلضافة  الحب«. 
خشيم  فهمي  علي  الدكتور 
استعان  ولقد  لبالدي«  »ترنيمة 
مثلما قال التشكيلي الحروفي الفنان عمر الغرياني بـ)كرلمة(، وهي 
الخطاطون،  خاص  بشكل  يستعملها  فنية  خلفية  فسرها  مثلما 
وتعني تلك المساحة اإلبداعية الورقية التي تُطرح عليها أعمالهم 

قبل الوالدة النهائية للعمل.
الفنان التشكيلي عمر الغرياني من مواليد غريان 1954، تخرج 
1980، ومن  العام  الجميلة بجامعة فينيسيا  الفنون  أكاديمية  في 
تلك السنة أقام حوالي ثالثين معرضًا في عدد من عواصم العالم، 
ناهيك عن عدد من المعارض الشخصية والمشتركة في عدد من 

المدن الليبية.
 

يواصل فنان الفوتوغراف، الدكتور الطاهر الثابت، 
تعبيد طريقه في فضاء الصورة عبر تقنية »الماكرو« 
مشرحه األثير لفهم عالم الحشرات، مطال بالكاميرا 
على البيئة كمرادف لرسم العالقة بين الفن والطبيعة، 
والتي ألهمته أخيرا إلصدار مجلد »الفراشات«، راصدا 
أنواعها، وتبيان جمال أجنحتها وتفاصيل ألوانها، 
وإيقاع حركتها أثناء الطيران.
للتعرف أكثر عن هذا المجلد الذي يعد األول على 
المستوى العربي، كان لـ»بوابة الوسط« هذا الحوار مع 
الدكتور الطاهر الثابت.

مجلده يعد األول من نوعه عربيا

الطاهر الثابت: ال أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

موموا.. أنقذوا املحيطات

مطرب أميركي يتخلى عن جنسيته

سر غياب نوال الكويتية
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جودتهما والتقنية التي تتمتعان بها بل وجود وانتشار خدمات ما بعد البيع ومراكز 
الصيانة وكذلك التوفر الكبير لملحقات »اإلكسسوارات« المتوافقة معها، ودائما 
أقول لهم فكروا جيدا قبل الشراء، بحصولك على الكاميرا ستبدأ مشوارا طويال 
لشراء عدسات أخرى وملحقات تكون متوافقة معها، فإذا اشتريت كميرا نيكون مثال 

فلن تستطيع االنتقال إلى غيرها ببساطة وهكذا.
الشركتان نيكون وكانون تقدمان أفضل أنواع الكاميرات ومعدات التصوير 
في األسواق حاليا وال يوجد فرق بينهم فعليا، وترجع شهرتهما لسنوات طويلة 
في هذا المجال، إنما الفرق الحقيقي تجده بين الموديالت فقط، فكل شركة 
التي تخدم مستويات المصورين كالهواة إلى  الرخيصة  الكاميرات  لديها فئة 
يجوز  فال  سعرا،  واألغلى  تعقيدا  األكثر  االحترافية  العدسات  من  أخرى  أنواع 
الثانية،  المقارنة بين أنواع رخيصة لهذه الشركة وأنواع أخرى غالية للشركة 
فاالعتبارات الرئيسية في اختيار الكاميرا بين إحدى الشركتين هي المواصفات 
التي تريدها وتوفر خدمات الصيانة والضمان وجودتها في المنطقة التي تقطن 

بها.
بنفس  المصورين  أصدقاءك  تسأل  ربما  المناسبة  للكاميرا  اختيارك  في 
تفيدك.  معلومات  لديهم  تجد  فربما  المجال  هذا  في  خبرتهم  عن  المنطقة 
وللمقارنة بين مواصفات الكاميرات هناك العديد من المواقع باإلنترنت التي 
تقدم معلومات وافية بين الكاميرات لكل الشركات. كما ستجد مقارنات موجودة 
بعمل  المصورين  بعض  يقوم  حيث  اليوتيوب  في  فيديو  مقاطع  شكل  في 
مقارنات بين موديالت أو أنواع كاميرات، موضحين مميزات هذا النوع وعيوب 
اآلخر بعدة لغات وقد انتشرت كذلك مقاطع الفيديو باللغة العربية إال أن نسبتها 

قليلة مقارنة باللغة اإلنجليزية.
� هل العدسة المستخدمة هنا ذاتها في حالة اليعاسيب والنحل؟

نعم العدسات المستعملة مع الحشرات هي عدسات الماكرو المقربة نفسها 
والتي نستخدمها لكل الصور المقربة.

على  للحصول  الصبر  من  والكثير  المناسبة  للعدة  يحتاج  الفراشات  تصوير 
اللقطات المطلوبة، الفراشات مخلوقات صغيرة الحجم لهذا من الضروري استخدام 
العدسات المقربة »الماكرو« إلظهار كل التفاصيل الدقيقة التي تعطي الفراشات 
ذلك الجمال الرائع الذي نعشقه فيها، نقصد بالعدسة المقربة أو عدسة الماكرو 
هي العدسات التي تتميز بدرجة تقريب خاصة بها مثل 1:1 وتعني نسبة حجم 
هدف الصورة إلى حجم المستشعر »السنسور«، فمثال 1:1 تظهر صورة الحشرة 
بحجمها الحقيقي على المستشعر، أما نسبة 1:3 فتعني أن التقريب يزيد بحجم 

ثالث مرات إلى حجم المستشعر، وعادة تكون معظم عدسات الماكرو1:1.
العدسات المتوسطة البعد البؤري الثابت »عدسات بمدى 90، 100، 105 ملم« 
تعتبر مثالية ورائعة جدا للتصوير، وهي االختيار األمثل لعديد المصورين، ألنها 
بجانب إظهارها التفاصيل الدقيقة وعزلها الرائع للخلفية، تمنحك مساحة عمل 
جيدة وتمكنك من الحركة بسهولة دون أن تسبب في إزعاج الفراشات، وليست 
مثل العدسات ذات البعد البؤري األقل »عدسات30، 40، 50، 60، 70 ملم« وهي 
عدسات مقربة جيدة جدا ويمكن أن تعطي حدة عالية للصورة وتفاصيل مقربة 
وجميلة ولكنها ال تعطى مساحة عمل جيدة أمام الفراشة المراد تصويرها إال في 
حالة بعض األنواع منها، هذه العدسات رائعة جدا عند تصوير يرقات الفراشات 

ذات التفاصيل الدقيقة لسهولة االقتراب منها أو عند تصوير األزهار والورود.
أما العدسات المقربة ذات البعد البؤري الطويل الثابت 150 ملم، 180 ملم 
و200 ملم فهي عدسات ممتازة جدا لتصوير الفراشات ألنها تعطي مساحة عمل 
كبيرة جدا أمام الفراشات ويمكن لك الحركة بسهولة جدا من دون أن تجعلها 
تهرب منك وتطير بعيدا، كما أنها عدسات تظهر تفاصيل رائعة ودقيقة للفراشات 
ولكن عيبها أن أسعارها عادة تكون غالية جدا وهي عدسات ثقيلة ويصعب الحركة 
بها والتنقل بسرعة لمطاردة الفراشات كما أنها من الصعب تثبيتها باليد لمنع 
المصورين يفضلون  الثالثي. ولكن بعض  الحامل  استعمال  االهتزاز عند عدم 
هذه العدسات؛ ففي أحد المقاالت وجدت إشادة بجودة عدسة نوع تامرون 180 

ملم »Tamron Macro Lens 180mm« غير مجهزة بمانع االهتزاز في تصوير 
الفراشات مقارنة بالعدسات األخرى.

� المساحات الخضراء تقلصت، لذلك نريد معرفة األماكن التي اتجهت إليها 
للتصوير؟

نعم بالدنا من الدول التي يغلب عليها التضاريس والمناخ الصحراوي فالمناطق 
الخضراء والتي تعتبر البيئة المناسبة للفراشات قليلة جدا، لهذا أنا أتجول باستمرار 
في عدة مناطق مختلفة منها مشاتل الزهور كالموجودة في مدينة القره بوللي 
بكثرة، وكذلك أزور المزارع في عدة مدن بشمال وجنوب ليبيا كما ذكرت سابقا، 
أيضا لدي مجموعة رائعة من صور الفراشات والتي أخذتها خالل زيارتي لحديقة 
الفراشات في مدينة كواللمبور الماليزية والتي تعتبر من أكبر حدائق الفراشات 

في العالم.
الناحية الجمالية،  ما هي أكثر أنواع الفراشات جذبا للفوتوغرافي من   �

كذلك تصنيف درجة صعوبة تصويرها مقارنة بباقي الحشرات؟
كل نوع من الفراشات له جماله الخاص، واألهم أن تكون الصورة مكتملة من 
الناحية الفنية بما ال يتعارض مع قواعد التصوير الفوتوغرافي مثل نظام األثالث، 
أيضا بساطتها وعدم وجود أجسام تشتت التنبيه، وجمالها والخلفية »البوكيه« 
والعديد من النقاط الفنية كعمق الميدان والتي شرحتها بتوسع كبير في الكتاب.

يكمن االختالف األكبر بين الفراشات من حيث السلوك، فبعضها تعطيك وقت 
جيد لتصويرها وهي واقفة تمتص الرحيق ولكن األخريات مثل الفراشة النطاطة 
يصعب الحصول على صورة جيدة لها بسبب سرعتها الكبيرة في التنقل بين 

األزهار.
 Euchloe« يمكنني اإلشارة أيضا إلى الفراشة البيضاء ذات الخطوط الخضراء
belemia« وهي ليبية بامتياز حيث تتواجد فقط في دول شمال أفريقيا، تبقى في 
مكانها على األزهار قبل اقتراب المغرب ويمكن للمصور االقتراب منها بمسافة 
سنتميترات معدودة وتصويرها كما تريد من دون أن تتحرك. مع الوقت ودراسة 
الفراشات بطريقة علمية ستمتلك المعلومات التي تستنتج بها تصرف وسلوك تلك 

الفراشات أحيانا حتى قبل وقوعها.
� ما الزمن الذي استغرقته إلعداد هذا المجلد؟

استغرق تجميع صور الكتاب حوالي ست سنوات أما أعداد المجلد قرابة 
السنتين كاملتين.

كم عدد األنواع التي يحتويها، وهل هناك جهات قامت بدعمك؟
227 صورة  منها  هو261 صورة  المجلد  يحتويها  التي  الصور  عدد 
لحوالي 41 نوعا من الفراشات وحوالي 28 صورة لعدد 22 نوعا من العثة 

وستة أنواع من اليرقات للفراشات والعثة.
أما بخصوص الدعم فألسف ال توجد جهة قدمت الدعم إلنجاز الكتاب 
وقد قمت بطبع نسختين على حسابي الخاص وكان األمر مكلفا جدا، وقد 
راسلت العديد من دور النشر الليبية والعربية ولم أجد جهة تتبنى الكتاب 

حتى وقت هذا اللقاء الصحفي.
� هل يمكن القول إن هذا المجلد هو األول من نوعه في ليبيا؟

نعم ال يوجد كتاب يناقش التصوير الدقيق والمقرب والماكرو للحشرات 
بصفة عامة في كامل الدول العربية، ويعتبر هذا الكتاب العربي الوحيد 

الذي تطرق إلى هذه النقطة بالذات.
� ما المهارات الفنية الالزم توافرها في الفنان للحصول على لقطة 

ماكرو من هذا النوع؟
من أهم األشياء التي يجب توافرها في المصور الفوتوغرافي للفراشات 
»أو الحشرات بصفة عامة«، هي الصبر ثم الصبر ثم الصبر. الصعوبة 
في تصوير الفراشات تأتي بسبب صعوبة االقتراب منها والحصول على 
لقطات جيدة وخاصة حين يكون لديك عدسات مقربة ذات البعد البؤري القصير 

والمتوسط »-40 105 ملم«.
والتنقل، وفي  أحيانا تكون مزعجة بسبب سرعة حركتها  الفراشات  مطاردة 
معظم األحيان قد ال تستطيع استعمال الحامل الثالثي لتثبيت الكاميرا فتحتاج 
الفراشات وسيسبب ذلك حدوث اهتزازات تؤثر على  لحملها باليد والجري وراء 
جودة الصور، ولكن في أحيان أخرى قد يحتاج األمر من المصور السكون واالنتظار 
لفترات طويلة من دون حراك، وهدوء كامل وفي أماكن صعبة وموحلة للحصول 

على اللقطة المناسبة.
قمت بالجري وراء الفراشات واللحاق بها، أو أجلس لفترات طويلة دون حراك 
حتى تقترب وأتحصل على اللقطة التي أريد، وأحيانا أخرى أقبع على األرض في 
األيام  أحد  اللقطة، في  نيل تلك  ُأحسد عليها في سبيل  وضعية صعبة جدا ال 
اضطررت ألستلقي على بطني فوق العشب في مزرعة الجامعة التي أعمل بها 
وأحمل الكاميرا للحصول على لقطة قريبة جدا فأتي شخص كان يعتقد بأني قد 
أغمى علي، ولم يذهب حتى أكدت له بأني فقط أقوم بأخذ لقطات قريبة للفراشة 

وال توجد طريقة إال هذه، فذهب والشك في عينه من كالمي ومن سالمة عقلي.
� هل نستطيع القول إن هناك ارتباطا وثيقا بين التصوير بتقنية الماكرو 
والبيئة، وهل الماكرو عبر هذا المجلد يدق ناقوس الخطر في ضرورة االهتمام 

بالمجال البيئي؟
الفراشات حشرات خُلقت منذ ماليين السنين ولها الحق في الوجود، مثلها 
مثل أي نوع آخر على هذا الكوكب، وهي جزء من الحياة على األرض وعنصر مهم 
من مكونات التنوع البيولوجي الغني، وتعتبر مؤشرا على بيئة سليمة وأنظمة 
إيكولوجية صحية، وقد استخدمها علماء البيئة على نطاق واسع ككائنات نموذجية 
الفراشات  المناسبة، كما تعتبر  البيئية غير  المناخ والظروف  لدراسة تأثير تغير 
مفيدة جدا في تلقيح النباتات من خالل انتقالها بين األزهار، ويرقاتها عنصر مهم 

في السلسلة الغذائية للطيور والحشرات األخرى.
وفي المقابل تعاني بطريقة أو بأخرى نتيجة لتأثير اإلنسان السيئ على البيئة 
العالم  دول  عديد  لذلك وضعت  باالنقراض،  مهددا  بعضها  وأصبح  الطبيعية، 
 Red List of« الحمراء  القائمة  أصدرت  حيث  لحمايتها،  بالخصوص  قوانين 
Butterflies« لبلدانها الخاصة بأنواع الفراشات المهددة باالنقراض ووضع خطط 

للحفاظ عليها.
إلى  الغابات  وتحويل  األشجار  وقطع  التصحر  من  نعاني  بالدنا  في  ونحن 
استراحات، كما يحدث قرب تاجوراء على سبيل المثال حيث تحولت الغابات في 
غوط الرمان إلى استراحات ومزارع قزمية مما تسبب في اختفاء الكثير من الكائنات 
التي تعيش هناك، وأنا شخصيا شاهد على اختفاء بعض األنواع من اليرقات للعثة 
ُأزيلت من قبل مغتصبي تلك الغابات  النباتات البرية والتي  كانت تتغذى على 

واألراضي.
� ما النصيحة التي يمكن أن تسديها لنا بخصوص التصوير الفوتوغرافي 

للفراشات؟
التجربة، والتجربة ثم التجربة.. ربما لن تحصل على نتائج جيدة في بداية 
الفوتوغرافي، ولكن من خالل الممارسة المستمرة لتصوير  مشوارك للتصوير 
الفراشات والتدريب مع النصائح المذكورة بالكتاب يمكن أن تصبح صور فراشاتك 

من األعمال الفنية التي ستفتخر بها يوما ما.
صدقني ليست كل جوالت التصوير التي قمت بها شخصيا كانت مثمرة، كثيرا 
ما رجعت للبيت ولم أتمكن من اقتناص صورة واحدة جيدة، ولكن بعد التجربة 

المستمرة والرغبة األكيدة وحب ما نفعله والصبر الطويل تحصد النتائج.
ما الجديد بعد الفراشات؟

لطباعة كتاب وصلت في مراحل  لو تحصلت على ممول،  أخطط مستقبال، 
اليعاسيب  الدقيق والمقرب لحشرة  التصوير  اللمسات األخيرة منه عن تقنيات 
والرعاشات.. وكذلك أخطط لكتاب جديد بدأت في تجميع معلوماته عن التصوير 
الفوتوغرافي الماكرو للزهور، وهي كتب فنية مفيدة في مجال دقيق جدا تفتقر 

إليها المكتبة العربية.

 عدم وجود مراجع علمية محلية دفعني لالستعانة 
بالكتب الصادرة  في دول الجوار

� حدثنا أوال عن طبيعة المجلد وأبوابه؟
المجلد يقع في 275 صفحة يتكلم عن تقنيات التصوير الفوتوغرافي للفراشات 
مع  للمصور  وأصلية  عالية  جودة  ذات  الصور  من  كبير  عدد  على  احتوائه  مع 
»البلروب«  شركة  بواسطة  المجلد  بطباعة  وقمت  عليها،  الفنية  الشروحات 
األميركية، ولكن بحكم عدد وجودة الصور فإن سعر النسخة الواحدة مكلف فمن 
الضروري تبنيه من قبل شركة نشر حتى نتمكن من طباعته بالصورة المطلوبة، 
كما قسمت الكتاب إلى عدد 35 فقرة تشمل عدة نقاط مهمة في مجال تصوير 
الماكرو المقرب للفراشات مثل: اختيار الكاميرات والعدسات المناسبة، والطرق 

األخرى للحصول على صور مقربة.
وأيضا  الفراشات،  ويرقات  وفنيات تصوير  تقنيات  كما يضم جزءا مهما عن 
الجمالية  الحياة والقيم  التشريح ودورة  معلومات عامة تفيد المصور من حيث 

وأهمية الفراشات في المحافظة على النظم البيئية.
الكتاب به عديد النصائح التي أسديها للمصورين الهواة الراغبين في تصوير 
الفراشات، وهي نتاج خبرة تجوالي في تصويرها، كما يحوي مجموعة من أعمالي 
المأخوذة خالل جوالت التصوير لعدة سنوات وفي أماكن مختلفة زرتها في عدة 
أماكن بالعاصمة ومحيطها، كما التقطت عديد الصور بمزارع مدينة آقار الشاطئ 
بفزان، وقمت بالتصوير في حديقة الفراشات بمدينة كواللمبور الماليزية والتي 

تعتبر من أكبر حدائق الفراشات الموجودة في العالم.
� كيف بدأت الرحلة مع الفراشات؟

إجراء  عند  الجامعة  في  عملي  خالل  بالفوتوغراف  شغفي  بدأ  عامة  بصفة 
األبحاث العلمية مع طالب الدراسات العليا الماجستير، والتي كانت معظمها في 
المجال البيئي، وكنت أرفق العديد منها في الدراسات التي أقوم بها أو خالل إلقاء 

المحاضرات، وكما تعرف أحيانا صورة واحدة تغني عن شرح مطول.
معظم الصور خالل دراساتي تتناول المشاكل البيئية وتحديدا النفايات الطبية، 
غالبيتها بشعة تظهر الجوانب السيئة والخلل البيئي الواجب تصحيحه وال تحتفي 
بالجمال، األمر الذي جعلني أبحث خالل راحتي ووقت فراغي عن هذا البعد في 
بعض المشاتل أو المزارع، هنا بدأ عشقي وميولي للكائنات الصغيرة الرائعة التي 
تعيش معنا وتشاركنا هذا الكوكب »الحشرات«، فكانت هذه الهواية الجامعة بين 

التصوير الفوتوغرافي ولغة الطبيعة المتنفس األمثل من ضغط العمل.
مع الوقت تولد لدي شغف كبير في التقاط الصور المقربة وما يعرف بالماكرو 
للحشرات بمختلف أنواعها، مع فضول معرفة تلك الكائنات الصغيرة من حيث 
اسمها وسلوكها وتصنيفها، األمر الذي قادني للبحث عن معلومات بخصوص 
الزمالء  من  عدد  على  لتعرفي  إضافة  دراستها،  ثم  وبيئتها،  الليبية  الحشرات 
بالجامعة متخصصين في علوم الحشرات، واستفدت كثيرا من جوالتي ونقاشاتي 

معهم.
وبالحديث عن الفراشات بالذات، يمكنني القول إن اهلل وهبها جماال لم يوهب 
لغيرها من فصيلتها وهي من دون منازع المتربعة على عرش الجمال في مملكة 
الحشرات، حتى أن أحد المصورين أطلق على عليها لقب الزهور الطائرة لروعتها، 
وفتن بها الناس على مر العصور، ووجدت مرسومة على جدار المباني القديمة 

للعديد من الحضارات.
الفراشات أيضا كائنات متفاوتة األشكال واألحجام واأللوان، تصل أنواعها في 
العالم إلى أكثر من 15 ألف، وهي منتشرة في جميع دول العالم وخاصة في المناطق 
المدارية االستوائية، ففي القارة األميركية الجنوبية يصل عدد أنواعها إلى 6000، 
كما أن طرق وزوايا تصويرها وفق ما ذكرت ال محدودة الختالف أجنحتها وتصاميم 

الرسومات على تلك األجنحة، أحد أسباب جذبها للمصورين.
واالنتشار الواسع للكاميرات الرقمية في عصرنا الحالي مّثل دافعا كبيرا في زيادة 
أعداد المصورين للطبيعة، فتجد حاليا الماليين تتنوع تخصصاتهم واهتماماتهم 
بين رصد الحيوانات البرية والطيور والحشرات والنباتات وغيرها، كما احترف اآلالف 
منهم في التصوير الدقيق للحشرات فقط، بل ونوع واحد منها، فعلى سبيل المثال 
الفوتوغرافي العالمي »أدريان هوسكينس« تخصص في تصوير الفراشات حتى 
أصبح مرجعا عالميا في تصنيفها، حيث قام بتصوير أكثر من 3177 نوعا في عدة 
قارات، وهذا الرقم لم يصل إليه أحد حتى اآلن، كما أنه حقق بعض االكتشافات 
العلمية في علم الفراشات والتي سجلت للمرة األولى باسمه، وهو يعتبر موسوعة 

علمية في هذا المجال، وتعتبر كتبه ألنواع الفراشات األكثر مبيعات في العالم.
من  نوعا   779 من  أكثر  بتصويره  غييرمو«  »خوان  الكولومبي  بعده  يأتي 
هؤالء  كل  بالده،  في  الفراشات  ألنواع  علميا  مرجعا  أيضا  ويعتبر  الفراشات، 
المصورين كانت لهم مساهمات علمية رائعة بجانب النواحي الفنية والجمالية 

ألعمالهم.
واجهتني في بدايات اهتمامي بالفراشات صعوبات في اتجاهين، األول الحصول 
أو  والثاني معلومات  الليبية،  بيئتنا  على صور متنوعة وبأعداد كبيرة منها في 

تصنيفات علمية للفراشات الليبية تكون مرافقة للصورة حين عرضها.
بالدنا من الدول التي تحتوي على أعداد قليلة جدا من أنواعها بسبب المناخ 
للفراشات  الفوتوغرافي  التصوير  لكتاب  إعدادي  الجاف، فكنت خالل  الصحراوي 
أتنقل بكثرة، في المزارع والمشاتل شماال وجنوبا، وال أضيع فرصة للتصوير حتى 

أجمع أكبر عدد وتنوع لصور الفراشات الليبية.
يضاف إلى جملة العراقيل عدم وجود مراجع علمية لتصنيف األنواع الليبية ما 
جعلني أتجه إلى المراجع العلمية لدول الجوار مثل تونس والجزائر ومصر والمغرب، 
البيولوجي للحشرات  التنوع  المتوسط، ألن  البحر األبيض  وكذلك دول حوض 
مشابه وقريب لما هو موجود في إيطاليا واليونان والدول األوروبية الجنوبية، وقد 
ربطتني صداقات مع بعض المتخصصين في علوم الفراشات والعثة في إيطاليا 

كنت أناقشهم حول األنواع التي قمت بتصويرها وتصنيفاتها.
� هل لتصوير الفراشات متعة خاصة مقارنة بتصوير الكائنات الصغيرة 

األخرى؟
أجناسها  وتنوع  أجسامها  فتناسق  خاصة،  متعة  له  الفراشات  تصوير  نعم، 
وأشكالها وألوانها جعلها مخلوقا في قمة هرم الجمال مقارنة بالحشرات األخرى، 
عالوة على أن صورها مع ما يحيط بها كخلفية األزهار واألشجار والخضرة الدائمة 
جذب عشاق التصوير على الرغم من صعوبة تصويرها في أغلب األحيان بسبب 
حركتها الدائمة وتنقلها السريع بين األزهار وخاصة في وسط النهار حيث تكون 
في قمة نشاطها، إضافة لوجود اإلضاءة الساطعة وصعوبة الحصول عليها في 

زاوية التصوير المناسبة ألخذ اللقطة المناسبة.
�  ماهي الكاميرات الخاصة لتصوير الفراشات؟

يمكن أخذ صور لقطات جيدة للفراشات بجميع أنواع العدسات حتى بالكاميرات 
الرقمية العادية المدمجة »Compact Camera« أو الكاميرات الشبه االحترافية 
»Bridge Camera« والمزودة بعدسات تكبير ثابتة ال يمكن تغييرها فمعظمها 
مزودة بزر وضع التصوير المقرب الذي يرمز إليه برسم الزهرة بحيث تقوم الكاميرا 
بعد اختيار الزر بوضع اإلعدادات المناسبة لمثل هذا النوع من التصوير، ولكن 
 ،»DSLR« تعتبر الكاميرات االحترافية، هي الرقمية ذات العدسة األحادية العاكسة

وذلك إلمكانية تغيير العدسات التخصصية حسب حاجتنا.
للمحاضرات في دورات عن تصوير  إعطائي  أمامي كثيرا سؤال خالل  يتكرر 
الماكرو ألعضاء جمعيات التصوير الفوتوغرافي في طرابلس ولطالب كلية الفنون 
الجميلة وهو: ما هي الكاميرا األفضل للتصوير بتقنية الماكرو؟ ردي لهم أال أحد 
يستطيع اإلجابة بالبساطة التي تتوقعونها، فسوق الكاميرات يحتوى على عدد كبير 

والباناسونك من الماركات  »السوني  مثل  المشهورة 
وكلها  وغيرها  والكوداك«  والفوجي 
األكثر  ولكن  قوية،  شركات 
انتشارا عالميا هي كاميرات 
شركتي »نيكون وكانون« 
وهذا ليس فقط بسبب 

واجهتني في بدايات اهتمامي بالفراشات صعوبات في اتجاهين، األول الحصول 

على صور متنوعة وبأعداد كبيرة منها في بيئتنا الليبية، والثاني معلومات أو 

تصنيفات علمية للفراشات الليبية تكون مرافقة للصورة حين عرضها

»أكوامان«،  أفالم  سلسلة  نجم 
دعا  موموا،  جايسون  األميركي 
حماية  أجل  من  للتحرك  العالم 
انطالق  عشية  البحرية،  الموارد 
في  المتحدة  لألمم  مؤتمر 
يتمحور حول حماية  لشبونة 
تصريح  وجاء  المحيطات، 
أقيم  لقاء  خالل  موموا 
فيه  شارك  لشبونة  قرب 
الشباب  من  مئة  نحو 
الجنسيات  مختلف  من 
تعزز  إجراءات  في  للبحث 
حماية  جهود  وتسرع 

المحيطات.

الرئيسي  المغني  أرمسترونغ  جو  بيلي 
حفله  خالل  أعلن   ،»Green Day« لفرقة 
جنسيته  عن  سيتخلى  بأنه  للحضور 
قرار  من  اشمئزازه  بسبب  األميركية 
المحكمة العليا بإلغاء قضية »رو ضد وايد«، 
دائما  وأرمسترونغ  اإلجهاض.  بخصوص 
صريحا بشأن آرائه السياسية في الماضي، 
بما في ذلك مواقفه العديدة ضد الرئيس 
التنازل عن  لرفضه  ترامب  دونالد  السابق 

انتخابات 2020.

الفنانة نوال الكويتية شكرت كل من سأل 
إلى  عليها بعد تعرضها لوعكة صحية، وأدت 
قائلة:  وغردت  جدة،  موسم  في  حفلها  إلغاء 
على  الغالي  ولجمهوري  الزمالء  لكل  »شكرا 
منكم  يحرمني  ال  اهلل  واالطمئنان..  السؤال 
جميعا وال يريكم مكروها، وأنا الحمدهلل بخير«، 
وكانت غردت سابقا قائلة: »جمهوري الحبيب 
أعتذر منكم لعدم قدرتي على إقامة حفل جدة 
بسبب وعكة صحية خفيفة أمر بها وأرجو تقبل 

اعتذاري وأشوفكم على خير وعلى حب«.

حفل  سيحيي  دياب  عمرو  المصري  النجم 
»بوليفارد  في  الجيمرز«  »موسم  افتتاح 
الرياض«، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 
يقدم  أن  المقرر  ومن  يوليو،   14 بالسعودية، 
دياب في الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة 
والحديثة، وكان دياب طرح توزيعا جديدا ألغنية 
من  واألغنية  المنصات،  أحد  على  »هتدلع« 

كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى.

عودة  قرب  إلى  أشارت  عديدة  تقارير 
الجزء  بطولة  إلى  ديب  جوني  النجم 
 Pirates of the« فيلم  من  المقبل 
»ديلي  لموقعي  فوفقا   ،»Caribbean
الذى  الممثل  فإن  ميل« و»ذا صن«، 
السلسلة  تلك  عن  إبعاده  سبق 
مع  قضيته  خلفية  على  السينمائية 
يعود  قد  هيرد  آمبر  النجمة  طليقته 
استمالته  في  الشركة  رغبة  على  بناء 
أمام  انتصر  بعدما  خاصة  لصالحها 

زوجته السابقة.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كشفت 
عبر »إنستغرام« تعرض والدتها ألزمة 
أحد  طوارئ  إثرها  على  دخلت  صحية 
المستشفيات في لبنان، وقالت: »كان 
وقت صعب علينا اليوم، حمدا هلل على 
شكرا  ماما،  يا  الكل  ست  يا  سالمتك 
مستشفى  في  الطوارئ  ممرضي  لفريق 
بالماما«،  ريان الهتمامكم  ودكتورة  طراد 
فيما أوشكت هيفاء على االنتهاء من تصوير 
فيلمها الجديد »رمسيس باريس« الذى صورت 
أغلب أحداثه في فرنسا الشهر الماضي، ويشارك 

في بطولته مصطفى خاطر وحمدي الميرغني.
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في
الليبي املرمى باالتحاد  المسابقات  لجنة  حددت 

الفاصلة  المباريات  مواعيد  القدم،  لكرة 
التي  الممتاز،  للدوري  والصعود  للبقاء 
وشباب  أجدابيا  وفاق  فريقي  بين  تجمع 

الجبل، وفريقي الظهرة مع الخمس.
ودوري  الممتاز  الدوري  نظام  وبحسب 
أصحاب  الفرق  فإن  األولى،  الدرجة 
الترتيب العاشر من كل مجموعة بالدوري 
بينما  مباشر  بشكل  تهبط  الممتاز 
أصحاب الترتيب التاسع تلعب مع أصحاب 

السباعي  الدوري  من  الثاني  الترتيب 
للصعود.

فريق  بين  الذهاب  مباراة  وتُجرى 
الثاني  الترتيب  صاحب  أجدابيا  الوفاق 
مع  الصعود،  بدوري  األولى  بالمجموعة 
فريق شباب الجبل صاحب الترتيب التاسع 
بالمجموعة األولى بالدوري الممتاز اليوم 
الخميس، على أن تقام مباراة اإلياب يوم 
ستلعب  المبارتين  وكال  يوليو،   5 الثالثاء 

على ملعب شهداء بنينا.

على  الحاصل  الظهرة  فريق  ويقابل 
الصعود  دوري  في  الثاني  الترتيب 

التاسع  الترتيب  صاحب  الخمس  فريق 
الممتاز،  بالدوري  الثانية  بالمجموعة 
مدينة  بملعب  الجمعة،  غد  يوم  وذلك 
الزاوية على أن تقام مباراة اإلياب بملعب 
وصعد  يوليو.   5 الثالثاء  يوم  الجميل 
فريقا الصقور بطبرق وأساريا من الزاوية 
تصدرهما  بعد  الممتاز  الدوري  إلى 

مجموعتيهما.

الكشف عن مواعيد املباريات الفاصلة للبقاء 
والصعود للدوري الليبي املمتاز

عقد االتحاد الدولي لرفع األثقال المنتخب حديثا بمدينة تيرانا عاصمة ألبانيا 
يوم 25 يونيو الجاري، أول اجتماع برئاسة العراقي محمد حسن جلود الشمري 

الذي انتُخب رئيسا للمرة األولى في تاريخ العرب. وعقد اجتماع المكتب 
التنفيذي مساء األحد، والذي جرى فيه اتخاذ عديد القرارات 
أهمها، تعيين المهندس الليبي خالد مهلهل رئيسا للجنة 

التطوير باالتحاد الدولي لرفع األثقال.

كلف رئيس االتحاد األفريقي للتايكوندو، إيدي إيساكا، المهندس ◆◆
علي محمد صابر النائب الثاني لرئيس اللجنة األولمبية الليبية 

ورئيس االتحاد الليبي للتايكوندو بصفة مراقب فني. ويأتي 
التكليف بهدف اإلشراف على بطولة أفريقيا لفئة الكبار ذكورا وإناثا 
والتي ستقام خالل الفترة من 13 حتى 17 يوليو 2022 بالعاصمة 

الرواندية كيغالي.
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حوار مرتقب بني حراس 
مرمى سداسي التتويج

الحدث

زين العابدين بركان

لمرحلة  السداسي  الدور  مباريات  ستشهد 
لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  بلقب  التتويج 
القدم لهذا الموسم، تواجد ستة حراس مرمى 
عن  سيدافعون  وقدراتهم  خبراتهم  تختلف 
عن  البحث  صراع  في  المحلية  فرقهم  شباك 
اللقب، وتعتمد فرقهم على مدى جاهزيتهم 
وتوفيقهم في لعب أدوار كبيرة، والمساهمة 
في الحفاظ على نظافة الشباك والذود عنها، 
بلقب  التتويج  نحو  قيادتها  في  والمساهمة 

الموسم.
من بين هؤالء الحراس ثالثة حراس مرمى 
التتويج  في  فرقهم  مع  ساهموا  أن  سبق 
ببطولة الدوري الليبي، وثالثة آخرون يطمحون 
في  والمساهمة  األبطال  نادي  في  للدخول 

قيادة فرقهم إلى منصة التتويج
ويعد حارس مرمى فريق األهلي طرابلس 
مرمى  حراس  أكثر  نشنوش  محمد  الدولي 
بألقاب  وتتويجًا  وتجربة  خبرة  السداسي 
الذي  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  وبطوالت 
الحارس  يليه  متتاليين  موسمين  في  حصده 
االتحاد،  مرمى  حارس  الالفي  معاذ  الدولي 
ومنتخبنا الوطني حاليًا الذي ساهم في قيادة 
فريقه إلى بطولة النسخة األخيرة، وهو اللقب 

األول في مسيرة هذا الحارس.
األولمبى  فريق  مرمى  لحارس  سبق  فيما 
في  ساهم  أن  شيوة  على  القديم  الجديد 
التتويج وقيادة فريقه األولمبى للقب بطولته 
 -  2003 الرياضي  الموسم  في  الوحيدة 
2004. بينما يطمح حراس مرمى باقى الفرق 
الثالث لمعانقة األلقاب ألول مرة. ويعد أصيل 
الواعد  النصر  فريق  مرمى  حارس  المقصبي 
التتويج  مرحلة  في  المرمى  حراس  أصغر 
سيسجل  الذى  األول  الموسم  وهو  باللقب، 

فيه ظهوره مع فريقه األول.
فيما سيدافع عن شباك فريق األهلي 
عزاقة  أحمد  المرمى  حارس  ببنغازي 
الحارس  عن  بديال  سيحل  الذي 
األساسي مراد الوحيشي الذي حرمته 
عقوبة اإليقاف من الظهور مع فريقه 
عن  سيدافع  بينما  التتويج.  لمرحلة 
الثاني  شباك فريق األخضر للموسم 
مرماه  حارس  التتويج  بمرحلة  تواليًا 

رضوان توفيق حسين.

حمدو  الليبي،  المحترف  واصل 
في  التاريخ  كتابة  الهوني، 
توج  بعدما  الكروية،  مسيرته 
رفقة  التونسي  الدوري  بلقب 
للموسم  الترجي،  فريقه 
والثاني  التوالي،  على  السادس 
على   )1  -  2( بفوزه  الفريق،  تاريخ  في  والثالثين 
اتحاد بن قردان، في المباراة التي أقيمت بالجولة 

التتويج. األخيرة من مرحلة 
في  رصيده  رفع  بعدما  اللقب  الترجي  وحسم 
24 نقطة من عشر مباريات  إلى  التتويج  مرحلة 
صاحب  المنستيري  االتحاد  عن  نقطتين  وبفارق 

الثاني الذي كان يحلم بلقبه األول. المركز 
في  الهوني،  حمدو  الليبي،  المحترف  ونجح 
التتويج بلقب بطولة الدوري التونسي الرابع مع 
بثنائية  قردان  بن  على  فريقه  فوز  بعد  الفريق، 
والجزائري  حمودة،  بن  علي  محمد  هدفي  بفضل 

الشتي. إلياس 
الهوني،  حمدو  الليبي،  النجم  رفع  اللقب  وبهذا 
عدد ألقابه إلى 10 في مسيرته الكروية؛ إذ حقق 
ولقب   ،2015 العام  في  مرة  الليبي  الدوري  لقب 
 ،2018 العام  في  أفيش  فريق  البرتغال مع  كأس 
أبطال  دوري  لقب  حقق  التونسي  الترجي  ومع 
أفريقيا مرة واحدة، موسم )2018-2019(، ولقب 
التونسي  السوبر  ولقب  مرات،   4 التونسي  الدوري 

3 مرات أعوام )2022-2020-2019(.

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
قرعة »سداسي التتويج« تضع األهلي طرابلس أمام النصر.. واالتحاد يصطدم باألهلي بنغازي

القدم،  لكرة  الليبي  العام  االتحاد  نظم 
الدور  قرعة  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة 
بطل  لتحديد  التتويج«  »دوري  السداسي 
الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم  الدوري 
والتي   ،)2022-2021( الجاري  الرياضي 
التونسية  األراضي  على  منافساتها  ستقام 
من   27 في  يختتم  أن  على  يوليو   13 في 

الشهر نفسه.
لجنة  رئيس  عبر  الكرة  اتحاد  وأعلن 
انطالق  األوجلي،  عادل  الدكتور  المسابقات 
13 يوليو على أن يختتم  التتويج في  دوري 
الــدوري  ويقام  نفسه.  الشهر  من   27 في 
القدم  كرة  تاريخ  في  مرة  ألول  السداسي 
وستشمل  تونس.  في  الديار  خارج  الليبية، 
مواعيد  في  مباريات   3 إقامة  جولة  كل 

مختلفة.
رئيس  بحضور  الــقــرعــة  حفل  وتميز 
الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وأعضاء 
لكرة القدم، وحضور وتواجد رؤساء األندية 
السداسي  بالدور  والمتنافسة  المتأهلة 
ودارت القرعة واالجتماع الذي سبقها وسط 
بروح  والتحلي  المحبة  روح  سادتها  أجــواء 
المسابقة  ختام  على  والحرص  المسؤولية 

في أبهى صورة رياضية تنافسية جميلة.
عن  الــقــرعــة  سحب  عملية  ــرت  ــف وأس
)األهلي  األول:  األسبوع  التالية:  المباريات 
طرابلس × النصر( - )األولمبي × األخضر( 

- )االتحاد × األهلي بنغازي(.
طرابلس  )األهلي  الثاني:  األسبوع  وفي 
 - بنغازي(   األهلي  )النصر ×   - األخضر(   ×
)األولمبي × االتحاد(. وفي األسبوع الثالث: 
 - بنغازي(  األهلي   × طرابلس  )األهــلــي 
)األخضر × االتحاد( - )النصر × األولمبي(. 
األسبوع الرابع: )األهلي طرابلس × االتحاد( 
- )األهلي بنغازي × األولمبي( - )األخضر × 
النصر(. األسبوع الخامس: )األهلي طرابلس 
× األولمبي( - )االتحاد × النصر( - )األهلي 

بنغازي × األخضر(.

األهلي طرابلس يتصدر المجموعة الثانية
الفريق  خطف  الــدوري،  مباريات  آخر  وفي 
طرابلس،  األهلي  بنادي  القدم  لكرة  األول 
فوزه  بعد  الثانية،  المجموعة  ترتيب  قمة 
الكبير على نظيره أبوسليم، بنتيجة )0-4(، 
في المباراة التي جمعتهما يوم اإلثنين، في 
آخر جوالت المجموعة الثانية للدوري الليبي 
الممتاز. وسجل أهداف األهلي طرابلس كل 
الترهوني واألردني محمد شرارة  من محمد 
النتيجة  وبهذه  )هدفين(.  الطبال  ومحمد 
تجاوز األهلي طرابلس فريق االتحاد، لينهي 
دوري المجموعات متصدراً برصيد 34 نقطة. 
بينما توقف رصيد أبوسليم عند 20 نقطة في 

الترتيب الثامن بالمجموعة الثانية.

األولمبي يعبر إلى »سداسي التتويج«
االتحاد  ضيفه  على  األولمبي،  وتغلب 
ملعب  على  نظيف،  بهدف  المصراتي، 
الليبي،  الـــدوري  جــوالت  آخــر  في  الــزاويــة 

للدور  تأهلهم  رسميًا  الزاوية  أبناء  ليضمن 
في  بالفضل  األولمبي  ويدين  السداسي. 
هذا الفوز لمهاجمه التونسي شمس الدين 
السماتي، صاحب هدف االنتصار الوحيد في 
الفوز  وبهذا  اللقاء.  زمن  من   61 الدقيقة 
المركز  في  اإليــاب  مرحلة  األولمبي  أنهى 
السباق  وحسم  نقطة،   30 برصيد  الثالث 

لحجز مقعده بالدور السداسي.
وحقق السويحلي، فوزًا كبيرًا على االتحاد، 
ملعب  على  اإلثنين،  يوم  نظيفة،  بثالثية 
الثانية  المجموعة  جوالت  آخر  في  مصراتة 
التسجيل  سعد  فايز  افتتح  الليبي.  للدوري 
في الدقيقة 35، وأضاف مؤيد السوقار هدفًا 
عبدالرحمن  وأكمل   48 الدقيقة  في  ثانيًا 
عالمة  من  السويحلي  ثالثية  بوسنينة 
الجزاء بالدقيقة 68. وكان السويحلي ينتظر 
للتأهل  تعادل األولمبي واالتحاد المصراتي 
للسداسي، إال أن األولمبي حقق الفوز وحجز 
المباراة  وبعد  السداسي.  الدور  في  مقعده 
هذا  الدوري  في  مشاركته  السويحلي  أنهى 
 28 برصيد  الرابع  الترتيب  في  الموسم 
نقطة، وتوقف رصيد االتحاد عند النقطة 32 

في الترتيب الثاني.

تونس تستقبل أندية سداسي التتويج
الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزير  وأرسل 
برقية  الجويفي،  عبدالشفيع  الوطنية، 
والرياضة  الشباب  وزير  إلى  وامتنان  شكر 

الدور  الستضافتهم  تونس،  بجمهورية 
الليبي  ــدوري  ال بلقب  للتتويج  السداسي 
 2021( الجاري  الرياضي  للموسم  الممتاز 
- 2022(. وثمن الجويفي دور وزير الشباب 
كافة  تسخير  في  البارز  التونسي  والرياضة 
السداسي  الدور  مسابقة  إلنجاح  اإلمكانات 
سيقام  الذي  القدم،  لكرة  الليبي  للدوري 
خالل شهر يوليو المقبل. وأكد أنها فرصة 
بها  واالرتقاء  الثنائية،  العالقات  لتعزيز 
يخدم  بما  متميزة،  شراكة  مستوى  إلى 
ويسهم  للشعبين،  المشتركة  المصالح 
وترسيخ  الرياضية،  بالحركة  النهوض  في 

الوحدة والتضامن بين ليبيا وتونس.
الحكومة  رئيس  قرر  سابق،  وقت  وفي 
الدعم  تخصيص  الدبيبة،  عبدالحميد 
اإلقامة  مصاريف  لتغطية  المطلوب  المالي 
ليبيا،  خارج  السداسي  الدور  لفرق  والتنقل 
وجاء قرار رئيس الحكومة، وفقًا لما كشفته 
 ،)WTV( الوسط«  لـ»قناة  خاصة  مصادر 

لجنة  رئيس  بها  تقدم  مــذكــرة  بعد 
المسابقات باالتحاد لليبي لكرة القدم، 

إقامة  في  السبب  األوجــلــي.  عــادل 
السداسي خارج ليبيا

وأشار رئيس االتحاد الليبي لكرة 
في  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم 
الرئيسي  السبب  إلى  سابق  وقت 
في اختيار إقامة الدوري السداسي 
تصريحات  في  قائاًل  ليبيا.  خارج 
تقدم  إنــه  »الـــوســـط«،  لقناة 
السداسي  الــدوري  إقامة  بمقترح 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  للدوري 

وأن  غــرض،  من  ألكثر  ليبيا،  خــارج 
وافقت  اإلدارة  مجلس  في  األغلبية 

على مقترحه.
األول هو  الهدف  أن  الشلماني،  وأوضح 

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

جيدة يلعبون عليها خالل الدور السداسي.
قناة  مــع  ــواره  حـ فــي  ــر  ذك الشلماني 
تجمع  هو  الثاني  الهدف  أن  »الــوســط«، 
العبي  غالبية  تضم  التي  الستة،  الفرق 
فرصة  إلعطائهم  األول،  الوطني  المنتخب 
كما  ليبيا،  خــارج  جيدة  مالعب  على  للعب 
عدد  الحتراف  جيدة  فرصة  ستكون  أنها 

● فريق األهلي طرابلس

● الشلماني

تونس تستضيف مباريات »سداسي 
التتويج« بداية من 13 يوليو وتختتم 

المنافسات في 27 من الشهر نفسه

الوسط- زين العابدين بركان

وللمرة الثالثة
لقب الدوري الليبي يحسم من 

خالل سداسي التتويج

بعد غياب.. التحكيم العربي 
يعود إلدارة مباريات الدوري 

الليبي في مرحلة التتويج
باالتحاد  التحكيم  لجنة  اعتمدت  أن  بعد 

المواسم  القدم طوال  الليبي لكرة 
4 مواسم كروية على  الماضية، وفي آخر 

في  الثقة  منحته  الذي  المحلي  التحكيم 
إدارة أهم وأبرز المباريات وأصعبها بما 

التحكيم  لجنة  عادت  النهائية،  المباراة  فيها 
الليبي لكرة  وعن طريق رئيس االتحاد 
القدم للتواصل مع عدد من االتحادات 

العربية، من أجل إسناد مهمة إدارة 
التتويج  السداسي ومرحلة  الدور  مباريات 

باللقب لحكام دوليين عرب من بلدان 
عربية مختلفة ألول مرة منذ آخر موسم 

كروي شهد تواجد تحكيم غير محلي وهو 
الموسم الرياضي )2009 – 2010(.

فيما كان آخر مباراة ضمن بطولة الدوري 
الليبي شهدت تواجد تحكيم غير محلي ألول 
مرة، هي مباراة الديربي األخيرة التي جمعت 

فريقي األهلي طرابلس واالتحاد وأدارها 
طاقم تحكيم دولي من بورندي.

لبطولة  النهائية  المباراة  أن  يذكر 
القدم في نسختها  الليبي لكرة  الدوري 

والتي جمعت  الماضي،  للموسم  األخيرة 
فريقي االتحاد واألهلي طرابلس، قد أدرها 

الفضيل. عبداهلل  الدولي  الحكم 

الدوري  الطويل لبطولة  التاريخ  رغم 
الليبي لكرة القدم الذي انطلق ألول مرة 
الرياضي  في نسخته األولى في الموسم 

)63 - 64( والذي وصل هذا الموسم إلى 
47؛  الرقم  التي تحمل  نسخته ومحطته 
فإن حسم اللقب عن طريق إقامة الدور 

للمرة  سيُقام  التتويج  لمرحلة  السداسي 
تاريخه. في  الثالثة 

الليبي  الدوري  بطولة  لقب  وحُسم 
الدور السداسي  للمرة األولى من خالل 

في الموسم الرياضي )2005 - 2006(، 

وتوج بلقبه فريق االتحاد بعد أن شهدت 
تأهل  والدور  المرحلة  منافسات هذه 

واألهلي طرابلس واألخضر  االتحاد  فرق 
بينما  بنغازي.  واألهلي  واألولمبي  والتحدي 
الدوري  ثاني مرة وآخر تتويج لبطولة  كان 

السداسي  الدور  الليبي حسم من خالل 
في الموسم الرياضي )2013 - 2014( 
وتوج به فريق األهلي طرابلس، وشهد 

الدور تأهل فرق األهلي طرابلس  هذا 
ببنغازي  واألهلي  والوحدة  والهالل  واالتحاد 

والمدينة.

عيون الفرنسي مارتينز تتابع 
مباريات سداسي التتويج

يعود خالل األسبوع المقبل المدير الفني 
للمنتخب الوطني األول لكرة القدم، المدرب 

الفرنسي مارتينز، إلى الواجهة من جديد 
ليستأنف عمله مجددًا، وتتزامن عودة 
مارتينز مع قرب انطالق مباريات الدور 

السداسي لمرحلة التتويج باللقب التي حدد 
يوم الثالث عشر من شهر يوليو المقبل 

موعدًا النطالقته.
وستكون مباريات السداسي تحت أنظار 

وعيون المدرب الفرنسي الذي غادر إلى 
بالده عقب انتهاء مباراة غينينا االستوائية، 
وسيستأنف الفريق نشاطه مجددًا استعدادًا 
للمرحلة المقبلة من تصفيات الكان، حيث 

تنتظر المنتخب الوطني الليبي مبارتان 

مهمتان أمام منتخب تونس خالل شهر 
سبتمبر المقبل، في رادس وبنغازي.

وكان المدرب الفرنسي قاد المنتخب 
الليبي في أول مواجهتين ضمن تصفيات 

الكان، تفوق في األولى على منتخب 
بوتسوانا بهدف لصفر، ثم خسر المباراة 
الثانية أمام منتخب غينينا االستوائية في 

ماالبو، بهدفين لصفر. وستكون منافسات 
مرحلة الدور السداسي فرصة للمدرب 

الفرنسي للوقوف على جاهزية الالعبين 
واختيار وتعزيز صفوف المنتخب الوطني 
الذي ستشهد المرحلة المقبلة تغييرات 

جديدة على مستوى قائمته التي سيخوض 
بها مواجهتي تونس في سبتمبر المقبل.

● صابر

● الهوني

محط  ألنها ستكون  نظرًا  الالعبين،  من 
أنظار اإلعالم. وتابع رئيس االتحاد الليبي 
إقامة  من  الثالث  الهدف  أن  القدم  لكرة 
إدخال  هو  ليبيا،  خارج  السداسي  الدوري 
ليبيا،  مالعب  في  ــار(  )ف الفيديو  تقنية 

الدور  سيدير  حيث  المقبلة،  الفترة  خالل 
السداسي أطقم تحكيمية محلية وأجنبية.

● رئيس لجنة 
المسابقات األوجلي
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

تقييم عاطفي
أو  متوسطة  أو  أولمبية  دورة  كل  في 
الدورات  عودة  ومع  إسالمية،  أو  عربية 
ومهما  طويال  استعدادا  نحتاج  الرياضية 
لعبة  وليس  ألعاب  عدة  تجمع  ألنها 
االستعداد  يتم  دورة  كل  ومع  واحدة، 
سريع،  بشكل  الليبية  الرياضة  في 
ذاته  السؤال  ويتكرر  كاف،  وقت  ودون 
ال  ولماذا  المتأخر؟  االستعداد  لماذا 
لمثل  الكافي  االهتمام  الدولة  تولي 
عن  أفضل  صورة  إلعطاء  الدورات  هذه 

الليبية؟. الرياضة 
ومنها  دورة  كل  انتهاء  مع  والمالحظ 
المقامة  المتوسط  البحر  ألعاب  دورة 
العاطفي،  التقييم  يبدأ  بالجزائر  حاليا 
مستوى  دون  النتائج  كانت  إذ  خاصة 
وهي  جدا،  محدودة  والقالئد  الطموح 
رياضتنا،  في  مألوفة  أصبحت  ظاهرة 
وهم  بقالئد  الجميع  يطالب  وفجأة 
اإليجابية  النتائج  إحراز  أن  سلفا  يعرفون 

الفردية. يكون غالبا في األلعاب 
تحتاج  المجمعة  الدورات  هذه  ومثل 
قالدة  وإحراز  ماليا،  ودعما  طويال  وقتا 
أولمبية  دورة  في  أو  المتوسط  بالبحر 
إلى  ويحتاج  المنال،  صعب  أمرا  أصبح 
المنافسة  لقوة  واالستعدادا  التخطيط 
مع دول العالم، وليس النواحي العاطفية 
والنقد  والمناحات  األطالل  على  والبكاء 

االجتماعي. التواصل  عبر صفحات 
والبطوالت  القالئد  البعض  يتذكر  وال 
البحر  ألعاب  دورة  كل  انطالق  مع  إال 
المتوسط أو دورة أولمبية، وهي الناحية 
منها  تتخلص  لم  لألسف  والتي  العاطفية 

الليبية. الرياضة  بعد 
دورة  في  واحدة  قالدة  وتحقيق 
الدول  عديد  عليه  تصرف  مثال  أولمبية 
أرقاما مالية جيدة، ونحن ال نصرف المال 

الكافي وال نخطط جيدا.
األبطال مهمة  أن مشروع صناعة  كما 
خارطة  تضع  أن  ويجب  أيضا  الدولة 
خاصة  الرياضيين  وتدعم  لذلك،  طريق 
منهم  يخرج  أن  تتوقع  ومن  المواهب، 
في  تقودنا  عاطفة  مجرد  وليس  أبطال 
غيابنا  وتنتقد  ونفكر  رياضية،  دورة  كل 
العالم  بدول  أسوة  التتويج  منصات  عن 

حيث عادة نحقق أقل عدد من القالئد.

المنتخب  نجم  لحالة  والترقب  القلق  من  حالة  سادت 
صولة،  محمد  الكويتي  العربي  وفريق  الليبي،  الوطني 
مشاركته  خالل  بالمالريا،  إصابته  عن  الكشف  بعد 
االستوائية  غينيا  مباراة  في  المتوسط«  »فرسان  مع 
بالتصفيات المؤهلة إلى كأس األمم األفريقية. البداية 
جاءت عندما كشف أحد أفراد عائلة الالعب إلى »الوسط« 
قرابة  منذ  تونس  في  حاليا  يتواجد  صولة  محمد  أن 
عشرة أيام في المصحة. وأن حالته ليست مستقرة منذ 
إيطاليا بشكل  في  للعالج  يحتاج  أن صولة  أسبوع. كما 
عاجل حتى ال يتكرر سيناريو العب كرة القدم المصغرة 
المنتخب  العب  وكان  عليه.  اهلل  رحمة  النقريش  أيمن 
أصيب  النقريش،  أيمن  للصاالت،  القدم  لكرة  الليبي 
بالمالريا في أثناء مشاركته برفقة المنتخب الليبي لكرة 
القدم في الصاالت في بطولة أقيمت في نيجيريا وتوفي 

نتيجة مضاعفات المرض.

بيان رسمي
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أصدر  الفور  وعلى 
التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  بيانا  الثالثاء،  مساء 
حالة  تطورات  آخر  فيه  كشف  »فيسبوك«،  االجتماعي 
»االتحاد  قائال:  صولة،  محمد  الوطني،  المنتخب  العب 

الشفاء  صولة  محمد  لالعب  يتمنى  القدم  لكرة  الليبي 
العاجل والعودة السريعة لمالعب كرة القدم«. وأوضح 
المنتخب  مدير  أن  »علمنا  القدم:  لكرة  الليبي  االتحاد 

الليبي علي األسود أكد بأنه على تواصل يومي مع والد 
صولة  صالح  الوطني  لمنتخبنا  السابق  والنجم  الالعب 
وذكر  هذا  لالعب..  الصحية  المستجدات  على  للوقوف 

صالح صولة أن حالة نجله مستقرة وفي تحسن«.

دعم معنوي كبير من مختلف األندية
مختلف  من  كبيرا  معنويا  دعما  محمد صولة،  وتلقى 
العربي  نادي  قدم  حيث  المالريا،  إصابته  عقب  األندية 
الكويتي الذي ينشط في صفوفه صولة دعما معنويا كبيرا 
لالعب، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة إلى المالعب في 
أقرب وقت ممكن. كما تلقى صولة دعما من ناديه السابق 
الرسمية  صفحته  عبر  نشر  الذي  التونسي  الصفاقسي 
الرياضي  للنادي  الموسعة  »العائلة  بوك«:  »فيس  في 
الصفاقسي تتمنى الشفاء العاجل والعودة السريعة لسالف 
الوعكة  إثر  على  صولة  محمد  السابق  لالعبها  النشاط 
الصحية التي تعرض لها«. وحرص نادي األهلي طرابلس 
على دعم العبه السابق في أزمته الصحية الحالية، بعدما 

على  »الزعيم«  لـ  الرسمية  الصفحة  كتبت 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: 

دعمنا  قوتك من  واستمد  قويا  »كن 
المرحلة  هذه  ستعبر  الالمحدود.. 
وستعود أقوى«. وقال نادي السويحلي 

الرياضي، عبر حسابه على »فيسبوك«: 
»النادي بمختلف مكوناته وأطيافه يتمنى الشفاء العاجل 
لالعب الدولي محمد صولة والعودة السريعة للمالعب«.

النادي العربي الكويتي يكشف ترتيبات لعالج صولة
الرسمي  والناطق  العام  السر  أمين  أكد  جانبه  من 
إدارة  أن  المزيدي،  فؤاد  الكويتي،  العربي  بالنادي 
محمد  الليبي  المحترف  والد  مع  تواصلت  النادي 
المزيدي،  وقال  نجله.  حالة  على  لالطمئنان  صولة، 
إلى  الالعب  لمغادرة  ترتيبات  إن هناك  لـ»كورة«  وفقا 
أن  على  المزيدي  وشدد  هناك.  العالج  لتلقي  إيطاليا 
يعد  إذ  صولة،  لمؤازرة  جهدا  يدخر  لن  العربي  النادي 
أحد العبيه المخلصين الذي قدموا جهدا كبيرا لألخضر 
منذ انضمامه في الموسم الماضي. يذكر أن المنتخب 
االستوائية،  غينيا  نظيره  أمام  النتيجة  فقد  الوطني، 
على  جمعتهما،  التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدفين 
ملعب ماالبو الجديد بدولة غينيا االستوائية، في ثاني 
األفريقية  األمم  كأس  إلى  المؤهلة  التصفيات  جوالت 

»كوت ديفوار 2023«.

● الدولي الليبي محمد صولة من غرفته في المستشفى في تونس بعد اإلصابة بالمالريا

الوسط- الصديق قواس

حالة ترقب في الوسط الرياضي لحالة نجم املنتخب الوطني محمد صولة
مطالبات للتحرك السريع

إلنقاذ الالعب بعدما تلقى 
تعاطفا وردود فعل واسعة

بعد إصابته بالمالريا

● صولة

يعود المنتخب الوطني لكرة القدم 
الشاطئية، إلى نشاطه من جديد بعد أن 

جرى اإلعالن عن موعد مباراته المقبلة 
ضمن تصفيات بطولة أفريقيا للكرة 

الشاطئية. وأسفرت القرعة عن مواجهة 
المنتخب الليبي لنظيره منتخب نيجيريا. 

وستقام جولة الذهاب األولى ضمن 
التصفيات خالل أيام 22 – 23 – 24 

من شهر يوليو المقبل. بينما ستقام 
مباريات اإلياب خالل أيام )5 – 6 – 7( 

من شهر أغسطس المقبل، حيث ستقام 
التصفيات من مبارتين ذهابًا وإيابًا 
والفريق المتأهل سيترشح مباشرة 

التي ستستضيفها  البطولة  لنهائيات 
العاصمة الموزمبيقية موبوتو خالل شهر 
أكتوبر المقبل. وأسفرت قرعة التصفيات 
األفريقية عن المواجهات التالية؛ سيشل 

تواجه مدغشقر. وجزر القمر تواجه أوغندا، 
وتلتقي ماالوي مع تنزانيا. وتواجه ليبيا 
نيجيريا. ويلتقي منتخب ساحل العاج مع 

المغرب. وتلتقي الكاميرون مع السنغال. 
في حين تواجه غانا منتخب مصر.

وتقام بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية 
بين 21 و30 أكتوبر من العام الجاري. 

ويعد منتخب السنغال األكثر تتويجًا باللقب 
برصيد 6 ألقاب، يليه نيجيريا بلقبين، 
ولقب لكل من الكاميرون ومدغشقر. 

وتستضيف موزمبيق البطولة ألول مرة في 
تاريخها.

المنتخب الوطني لكرة القدم 
الشاطئية يواجه نيجيريا 
ضمن التصفيات األفريقية
الوسط - زين العابدين بركان

األهلي طرابلس يتوج بطال لدوري السلة للمرة الثانية على التوالي 
الزعيم ينهي مرحلة اإلياب من الدوري الختامي للموسم 2022-2021 بالعالمة الكاملة

طرابلس،  األهلي  بنادي  األول  الفريق  توج 
للموسم  السلة  لكرة  الليبي  الدوري  ببطولة 
التوالي،  على  الثانية  للمرة   ،)2022-2021(
نظيره  على  فوزه  عقب  تاريخه،  في  والسابعة 
األهلي بنغازي في الوقت اإلضافي بنتيجة )92-
بين  األصلي  الوقت  إكتمال  بعد  نقطة،   )87

الفريقين بنتيجة )80-80( نقطة.
مكون  دولي  ثالثي  تحكيميا  المباراة  وأدار 
من هيثم الساروي حكما أول، وهاني مصطفى 
وجاءت  ثالثا.  حكما  زاهد  وعمور  ثانيا،  حكما 
األهلي  العبي  من  خاصة  منذ  سريعة  المباراة 
األولى  الفترة  إنهاء  من  تمكنوا  الذين  بنغازي 
من الشوط األول، لصالحهم بنتيجة )17-21( 
نقطة. وعاد فريق األهلي طرابلس بعدما أظهر 
على  معتمدا  األرباع  ثاني  في  البطل  شخصية 
محترفيه األميركيين »جيمس جاستس ودواين 
بفارق  الثاني لصالحه  الربع  لينتهي  جاكسون« 
لينتهي  نقطة،   )14-20( وبنتيجة  نقاط   )6(
الشوط األول لمصلحة األهلي طرابلس بنتيجة 

)37-35( نقطة.
إثارة  األهليين  بين  الثاني  الشوط  وشهد 
على  محافظا  طرابلس«  »األهلي  وظل  كبيرة 
بنتيجة  لصالحه  الثالث  الربع  لينتهي  تقدمه 
)26-20( نقطة. قبل أن يستعيد األهلي بنغازي 
في  النتيجة  صعيد  على  أكثر  ويتقدم  توازنه 
»سفيان  خدمات  من  مستفيدا  األخير  الربع 
ليتمكن  الجهمي«  و»إسماعيل  الشويهدي« 
طرابلس«  »األهلي  والجمهور  األرض  صاحب 
بفضل  األنفاس  آخر  في  النتيجة  تعديل  من 
النتيجة  لتكون  عبدالرحمن«  سلة العبه »غيث 
الربع األخير  )80-80(. وذهبت نتيجة  النهائية 
فردية له بنتيجة )23-19( ليلجأ الفريقان للعب 

وقت إضافي.
سرعة  أكثر  جاء  اإلضافي  الوقت  وفي 
األهلي  العبي  من  غفيرة  صيحات  وسمعت 
مسجال  طرابلس  األهلي  لينتفض  طرابلس 
7 نقاط  12 نقطة قابلتها  الوقت اإلضافي  في 
لألهلي بنغازي، لتكون نتيجة المباراة النهائية 

باإلضافي )92-87( نقطة.
الهالل يفوز على المدينة

الختامي  اليوم  في  الهالل  فريق  ونجح 
نقطة،   13 بفارق  المدينة  نظيره  تخطي  من 
أولى  في  وذلك  نقطة،   )72-85( وبواقع 

وصافة نصراوية
من  النصر  سلة  فريق  تمكن  آخر  لقاء  وفي 
في  نقطة،   )14( بفارق  المروج  على  التفوق 
وصافة  بذلك  محققة  الختامي  اليوم  مباريات 
في  النصر  على  المروج  وتقدم  الليبي.  الدوري 
الربع األول بفارق نصف سلة وبنتيجة )16-17( 
الثاني  الربع  في  توازنه  النصر  واستعاد  نقطة. 
 )17-19( وبنتيجة  واحدة  سلة  بفارق  متفوقا 
بنتيجة  نصراويا  األول  الشوط  لينتهي  نقطة 

)35-34( نقطة.
بفارق  النصر  لمصلحة  الثالث  الربع  وانتهى 
وعزز  نقطة.   )23-24( وبنتيجة  سلة  نصف 
األخير  الربع  نتيجة  صعيد  على  تقدمه  النصر 
نتيجة  تكون  وبذلك  نقطة،   )12-24( بفارق 

الشوط الثاني بنتيجة )48-35( نقطة.
ترتيب الفرق بعد انتهاء التجمع الثاني

واعتمدت اللجنة الفنية باالتحاد الليبي لكرة 
الدوري  لنهائيات  العام  الترتيب  نتائج  السلة، 
انتهاء  بعد   ،2022_2021 السلة  لكرة  الليبي 
التتويج،  سباعي  من  الثاني  التجمع  مباريات 

والتي جاء على النحو التالي:
صدارة  طرابلس«  »األهلي  فريق  احتل 
الترتيب بالعالمة الكاملة بـ24نقطة، بعد 
الفوز بجميع مبارياته الـ12، ويليه فريق 
»النصر« بالمركز الثاني، بـ19 نقطة، 
مباريات   7 في  الفوز  حقق  بعدما 
5 مباريات، ثم »األهلي  وخسر في 
 7 من  نقطة،  بـ19  ثالثا  بنغازي« 

انتصارات و5 خسائر.
بـ18  رابعا،  »االتحاد«  وجاء 
مباريات   6 في  الفوز  بعد  نقطة، 
ويليه  مثلها،  في  والخسارة 
نقطة،  بـ16  خامسا  »المدينة« 
مباريات،   4 الفوز في  بعدما حقق 
وجاء  مباريات،   8 في  وخسر 
»المروج« سادسا بـ15 نقطة، حيث 
حقق الفوز في 3 مباريات وخسر في 9 
مواجهات، وجاء في آخر الترتيب بالمركز 
السابع فريق »الهالل« بـ15 نقطة، بعدما 

حقق 3 انتصارات مقابل 9 خسائر.
لكرة  الليبي  باالتحاد  الفنية  اللجنة  وقررت 
طرابلس  األهلي  فريق  معاقبة  أيضا  السلة، 
بسبب  ليبي  دينار   6000 قدرها  مالية  بغرامة 
للمرة  النارية  األلعاب  بإشعال  مشجعيه  قيام 
الثانية في الموسم نفسه، أثناء سير مباراة مع 

فريق األهلي بنغازي.

الوسط- محمد ترفاس

الثانية  المرحلة  من  الختامي  اليوم  مباريات 
نتائج  وجاءت  السلة  لكرة  التتويج  سباعي  من 
األولى:  الفترة  التالي:  النحو  على  الفترتين 

نقطة.   )  11-25  ( الهالل  لصالح سلة  انتهت 
المدينة  سلة  لصالح  انتهت  الثانية  والفترة 
بنتيجة )25-11( نقطة. والفترة الثالثة انتهت 

نقطة.   )12-24( بنتيجة  الهالل  سلة  لصالح 
المدينة  سلة  لصالح  انتهت  الرابعة  والفترة 

بنتيجة )24-22( نقطة.

● من مباراة األهلي طرابلس األخيرة في دوري السلة

● سلة األهلي طرابلس

المنتخب الوطني يفتتح كأس العرب للشباب 
2022 بمواجهة لبنان يوم 24 يوليو في »الدمام«

األحد  السعودية،  العربية  بالمملكة  الدمام  مدينة  شهدت 
العرب  كأس  لبطولة  الثامنة  النسخة  قرعة  سحب  الماضي، 
العربي  االتحاد  ينظمها  والتي  عاما«،   20 »تحت  للمنتخبات 
في  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  ويستضيفها  القدم،  لكرة 
مدينة أبها، خالل الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022. 
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني الليبي للشباب، في 

المجموعة الثالثة بجانب منتخب الجزائر ومنتخب لبنان.
القرعة عن ست مجموعات، تضم كال منها ثالثة  وأسفرت 
 - السعودية  )منتخب  األولى:  المجموعة  وضمت  منتخبات، 
منتخب موريتانيا - منتخب العراق(. والمجموعة الثانية: )منتخب 
اإلمارات - منتخب األردن - منتخب اليمن(. والمجموعة الثالثة: 
والمجموعة  ليبيا(.  منتخب   - لبنان  منتخب   - الجزائر  )منتخب 

الصومال(.  منتخب   - عمان  منتخب   - مصر  )منتخب  الرابعة: 
تونس  )منتخب  تواجد كل من:  الخامسة  المجموعة  وشهدت 
السادسة:  والمجموعة  البحرين - منتخب جيبوتي(.  - منتخب 

)منتخب المغرب - منتخب السودان - منتخب فلسطين(.
ويفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم، مشاركته في مسابقة 
كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، بمواجهة منتخب لبنان في 
مبارياته  ثاني  ثم سيخوض  يوليو  والعشرين من شهر  الرابع 
مع المنتخب الجزائري وصيف بطل النسخة األخيرة يوم 27 من 

شهر يوليو المقبل.
وقبل إجراء القرعة صنفت منتخبات كأس العرب »تحت 20 
منتخبات  األول  المستوى  يضم  حيث  مستويات،  لثالثة  عاما« 
وفي  واإلمارات.  والجزائر  وتونس  ومصر  والمغرب  السعودية 
واألردن  والبحرين  وعمان  العراق  منتخبات  الثاني  المستوى 
وليبيا  موريتانيا  الثالث  المستوى  وفي  وفلسطين.  ولبنان 

والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.

تُوِّج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس العرب لكرة 
بثالثية  العراقي  نظيره  على  فوزه  بعد  للصاالت،  القدم 
الثالثاء،  أقيمت مساء  التي  النهائية  المباراة  نظيفة، في 

داخل صالة الخضراء بمدينة الدمام السعودية.
وسلم نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية 
جمال  للبطولة  المنظمة  اللجنة  ورئيس  القاضي،  بدر 
رجاءاهلل  الدكتور  العربي  لالتحاد  العام  واألمين  عالم، 
السلمي واألمين العام لالتحاد السعودي األستاذ إبراهيم 

القاسم، كأس البطولة للمنتخب المغربي.
في  األفضل  جوائز  عن  المنظمة،  اللجنة  وأعلنت 
النهائية،  المباراة  في  أفضل العب  جائزة  ونال  البطولة، 
عبدالرحمن  الكويتي  نال  كما  العيان.  أنس  المغربي 
طويل لقب الهداف. ونال المنتخب المصري، جائزة اللعب 
النظيف خالل البطولة. وحصل حارس منتخب العراق زاهر 
اختُير  البطولة. كما  أفضل حارس في  هادي على جائزة 

أفضل  لجائزة  المسرار،  سفيان  المغرب  منتخب  العب 
لكرة  الليبي  الوطني  المنتخب  وغادر  البطولة.  في  العب 
بعد خسارته  العرب  بطولة كأس  الصاالت،  داخل  القدم 
ثالثة  بنتيجة  المغرب  منتخب  أمام  الماضي،  الجمعة 
المنتخب  ولعب  نهائي.  الربع  الدور  في  نظيفة  أهداف 
الليبي ثالثة مباريات في هذه البطولة فاز على المنتخب 
أمام  وخسر  السعودي  المنتخب  أمام  وخسر  الفلسطيني 

المنتخب المغربي وخرج من الدور الثاني.
وعلى هامش البطولة كرم وكيل ديوان وزارة الرياضة، 
لكرة  السعودي  لالتحاد  العام  األمين  هاشم،  علي  بشير 
القدم إبراهيم القاسم، وذلك لما شهدته بعثة المنتخب 
أثناء  ودعم  استقبال  من  الصاالت  داخل  الليبي  الوطني 
 ،2022 الصاالت  داخل  العرب  كأس  ببطولة  مشاركتها 

والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن النسخة األولى للبطولة، استضافتها مصر 
والمغرب  وليبيا  مصر  منتخبات  بمشاركة   ،1998 العام 
واألردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج 

ببطولتها مصر وجاء المغرب ثانيًا وليبيا ثالًثا.

المغرب تتوج بكأس العرب لكرة القدم 
للصاالت.. وليبيا تودع من الدور ربع النهائي

الوسط- القاهرة

● مراسم قرعة كأس العرب للشباب

● تتويج 
المنتخب 

المغربي

الوسط- القاهرة
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مــــا الذي يقدمه من حلول لألزمة على أرض الواقع؟
لماذا اقتصرت المشاركة فيه على ممثلي »النواب« 

         و»الدولة«؟
مــن يضمن االلتزام بما يجري االتفاق عليه خالله؟

أيـن باقي أطراف األزمة؟
كيف يضمن الليبيون أن تصب مخرجاته في حل األزمة؟

متى يجري كشف أالعيب السياسيين المعرقلين ألي 
       اتفاق؟

اجتماع جنيف
++HH55

 كل شيء كل شيء

إبراهيم علي الفقيه حسن
يوم 1/1/ 1932 قرب جامع ميزران، عند وسعاية الفقيه حسن، وُلد 

إبراهيم، االبن البكر للزعيم، الذي قيل عنه: »إنه ينتمي إلى فئة من 
الرجال، خلقوا ليكونوا ركائز األمة«. وما أن يذكر اسم ابنه، يتداعى 

صرح التأمين االجتماعي، الذي شيده، وأبدع فيه تنظيما وإدارة، تخطيطا 
وتنفيذا، وتطبيقا«.

واصل إبراهيم الفقيه حسن دراسته حتى تخرج في كلية الحقوق 
بجامعة اإلسكندرية سنة 1959. وعلى إثر عودته عين مستشارا قانونيا 

لوزارة العمل والشؤون االجتماعية، ثم المدير العام لصندوق الضمان 
االجتماعي، فنجح األستاذ في استكمال هياكلها التنظيمية والقانونية 

واإلدارية، والفنية والصحية، فشملت خدماتها جميع الفئات التي 
تستحقها. ثم توالت مناصبه، وتوسعت مهامه، ولم يغب عن العمل 

األهلي التطوعي االجتماعي والرياضي، ناهيك عن مساهمته اإلبداعية 
والفكرية كاتبا ومؤلفا لعدد من العناوين. نزاهته وإخالصه وتفانيه 

في العهدين اللذين عاصرهما، جعلته رجال لكل العصور، فشهدت لها 
األجيال التي عاصرها، حتى حملته في جنازة مهيبة لتوسده في مثل هذا 

اليوم 6/30/ 2007 ثرى مقبرة سيدي منيدر بطرابلس.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

عن  اإلنترنت،  شبكة  على  المتوفرة  العربية،  اللغة  معاجم  في  مؤخرا،  بحثت، 
إمكانية وجود أصل عربي لكلمة َقعْمُور« أو »َقعْمُورة« لكني، لألسف، خرجتُ 
منها خاوي الوفاض. وفي اللهجة المحكية، في مناطق غرب ليبيا، فإن كلمة 
َقعْمُورة« وجمعها »قعامير« أو »قعمورات« تعني نهاية الشيء. وحين تقول 
»قعمورة نخلة« يفهم السامعون أنك تعني بذلك نهاية جذع النخلة المتصل 

بالجذور، وليس رأسها.
قعمورة النخلة، دخلت دائرة األمثال الشعبية الليبية. ولعل أوضح ما أتذكر 
من أمثال، ذلك الذي يأتي في حديث لوصف شخص بانعدام الفهم، إما لقِصر 
لن  أو  يفهم،  ال  فالنا  إن  فيقال  برأيه.  وتمسكه  عناده  لشدة  أو  تفكيره  في 

يفهم، ولو كتبتَ له بـ »قعمورة نخلة«.
يديك  بين  تمسك  أنك  الكريم،  القارئ  أيها  تخيل،  حقا.  بليٌغ  شعبي  مثٌل 
وجهة  يتفهم  محدثك  لعل  شيئا،  بها  تكتب  أن  بغرض  نخلة«،  بـ»قعمورة 
وهي  تريد.  ما  وبين  بينه  يحول  تفكيره  قصر  أو  عناده،  شدة  أن  إال  نظرك. 
أن  والغرضُ  بالغرض.  تفي  لكنها  سوريالية.  من  تخلو  ال  غريبة  صورة 
أحد. وأن بالدنا وآمالنا  إليه في بالدنا لم يعد خافيا على  الذي وصلنا  الحال 
ومزيج  غريبة  نوعية  مختطفيها  وأن  رهينة.  وصارت  اختطفت  قد  وأحالمنا 
المشهور.  الحداد«  »قروز  في  يتجمع  الذي  المعدني  الخليط  مثل  البشر،  من 
تحت  يدخل  منها،  والمستفيدين  مسببيها،  مع  لألزمة  حلول  عن  البحث  وأن 

سبيل  وعلى  والجهد.  الوقت  إضاعة  خانة 
مؤخرا  أخبار  عناوين  علينا  ظهرت  المثال، 
القاهرة،  مدينة  في  المفاوضات  فشل  تنعي 
الدولة  ومجلس  النواب  مجلس  وفدي  بين 
بهدف إيجاد قاعدة دستورية إلقامة انتخابات 
ليس  اهتمامي  أثــار  وما  ونيابية.  رئاسية 
اإلحباط  بل  متوقع،  فذلك  المفاوضات،  فشل 
من  العديد  نفوس  في  سرى  الذي  الشديد 
الليبيين. وأنأ أتفهم وأتعاطف مع مشاعرهم 
الطيبة والوطنية. إال أن التعاطف والتفهم ال 
يحول دون لفت اهتمامهم إلى حقائق ثابتة 
بقعمورة  الجدران  على  ومكتوبة  وصلدة، 

نخلة منذ عقود من الزمن. وعدم نسيانها يقي 
النفوس من اإلحباط وغيره.

القاعدة تقول إن السياسة والمصلحة يسيران يدا بيد. والمنطق يقول إن ال 
أحد، بوعي وإدراك، يتطوع بتوفير سكين لمن يريد ذبح دجاجاته التي تبيض 
له ذهبا. وأعضاء الوفدين الذين تواجدوا في القاهرة يمثلون جزءا من نخبة، 
سياسية وعسكرية ودينية، هبطوا من السماء في فبراير 2011، واستولوا على 
المشهد بأكمله. وهم سبب كل األزمات التي حدثت، ولن ترى البالد انفراجة 
ممن  نتوقع  أن  المنطقي  غير  ومن  للمشهد.  جميعا  بمغادرتهم  إال  مأمولة 
غيرهم  من  أو  قريبا،  جنيف  إلى  سيذهبون  الذين  من  أو  القاهرة،  في  كانوا 
إيجاد حل  بغرض  معا،  يجلسوا  أن  عرفناها،  التي  واألسماء  الوجوه  من نفس 
المشهد  من  خروجهم  حرفيا  يعني  لها  حل  أي  أن  مسبقا  يعرفون  لمشكلة، 

نهائيا. وأن أي حل ال يضمن مغادرتهم للمشهد، ال يعدو أن يكون وهما.
ستيفاني  السيدة  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  للممثلة  وسبق 
وليامز، في مقابلة ُأجريتْ معها، ونشرت في جريدة الـ»غارديان« البريطانية، 
الليبي بأنهم لصوص. وال أعرف إلى وقتنا  وصف المستحوذين على المشهد 
هذا لماذا تصر السيدة وليامز على محاولة إقناع من وصفتهم علنا باللصوص 
في  وقتا  أضيع  لن  معها،  لقاء  فرصة  لي  يتاح  ولو  انتخابات؟  إجراء  بضرورة 
سأنتهز  لكني  ومصائبه.  وتعقيداته  الليبي  السياسي  الوضع  عن  الحديث 
الفرصة لتوجيه دفة الحديث نحو جهة أخرى، تتعلق بجدوى تعلم الكتابة على 
سوف  وبالتأكيد  البداية.  في  صعبة  كانت  وإن  حتى  نخلة،  بقعمورة  الجدران 
المتوقع  ومن  مناسب،  وجدار  مناسبة،  قعمورة  اختيار  في  مساعدتها،  أحاول 
على  وكتابته  ليبي  شعبي  مثل  باختيار  اقناعها  إلى  أسعى  سوف  أنني  كذلك 
إلى  طريقها  في  وهي  يوم،  كل  تراه  لكي  تلك،  النخلة  بقعمورة  الجدار  ذلك 
االجتماع بمن وصفتهم باللصوصية. والمثل المعني يقول: »يا طامع بالعسل 

من ط....البُوِزناْن«.

الكتابة
 بـ »قعمورة نخلة«

احتفت أسرة تحرير »الوسط« في القاهرة بحصول 
رئيس التحرير، بشير زعبيه، على جائزة الدولة 

التقديرية للصحافة وفوزه بلقب »صحفي العام« في 
ليبيا.

زعبيه أعرب عن سعادته بالجائزة »كونها محلية 
وجاءت باإلجماع وتسلمها وسط أهله وزمالئه 

الصحفيين في العاصمة طرابلس«.
وعقب فوزه بلقب »صحفي العام« قال الكاتب 

الصحفي بشير زعبيه ، إن »التكريم لشخصه، هو تكريم 
في الوقت نفسه للصحافة الليبية، وهي تتجاوز اليوم 

القرن ونصف القرن من اإلرث الصحفي«.
أضاف: »أنا أحد أبناء الصحافة الليبية، ضمن مسار 

أجيالها المتعاقبة، وأعتبر أيضًا أن الصحفيين الليبيين 
جميعهم جديرون بلقب صحفي العام، إلصرارهم 

الملفت على أدائهم المهني، رغم الظرف االستثنائي 
الصعب والعصيب، الذي تعيشه بالدنا«.

 املنطق يقول إن ال 
أحد يتطوع بتوفير 

سكني ملن يريد ذبح 
دجاجاته التي تبيض 

له ذهبا

أقوالهمأقوالهم

»الجزائر تدعم جهود حكومة 
الوحدة الوطنية في تعزيز السالم 

واالستقرار في ليبيا وصواًل لتحقيق 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية«

السفير الجزائري لدى ليبيا
 ليمان شنين

 »ال بديل عن االنتخابات كجزء 
أساسي من الحل لسنوات طويلة 

من االضطرابات في ليبيا«

سفير ومبعوث الواليات المتحدة 
إلى ليبيا 

ريتشارد نورالند

زار.. ثورة نسائية
تعيش الممثلة اإليرانية زار أمير إبراهيمي فترة »جنون« منذ فوزها 
السينمائي«  »كان  مهرجان  في  نسائي  تمثيلي  أداء  أفضل  بجائزة 
الشهر الماضي، وهي تبدي في مقابلة مع وكالة »فرانس برس« أملها 
الفائز  الفيلم  عرض  حظرت  التي  بإيران  نسائية«  »ثورة  حصول  في 
على أراضيها. وتقول الممثلة )41 عاما( والمقيمة في باريس »أعيش 
فترة جنون.. لم أفهم بعد ما يحدث«، موضحة أنها »لم تستيقظ بعد 

من الحلم«.
في فيلم »العنكبوت المقدس« من تأليف مواطنها علي عباسي الذي 
يعيش في المنفى أيضا، تؤدي الممثلة دور صحفية مشاكسة تحاول 

جرائم  سلسلة  لغز  كشف 
عامالت  استهدفت  قتل 

من  الجنس  مجال  في 
مشاعر  تحريك  دون 
السلطات  أو  السكان 

اإليرانية.
هــذا  يــشــبــه  وال 
ــال  ــم الــفــيــلــم األع
اإليرانية  السينمائية 
الجمهور  اعتاد  التي 

يبتعد  إذ  عليها، 
عــن الــمــجــاز 
ــر  ــهـ ــظـ ويُـ
جرائم القتل 
بـــقـــســـوة 
أمــــــــــام 
الــكــامــيــرا، 
عارضا أمام 
ر  لجمهو ا
لـــقـــطـــات 
العنف  مــن 

الــمــنــهــجــي 
الــمــمــارس 

ضد النساء.

»رئيس الحكومة المكلفة من 
مجلس النواب فتحي باشاغا ال يزال 
يلتزم باالنحراط في أي عمل يؤدي 

لمصلحة ليبيا«

النائب األول للممثل الدائم الروسي 
في مجلس األمن

 دميتري بوليانسكي

»ليبيا تحتاج إلى مصالحة وطنية 
قبل إجراء االنتخابات

 التي ال تعد الدواء الشافي 
لمشكالت البالد«.

وزير خارجية الكونغو برازافيل
 جان كلود غاكوسو

منتجات ليبية 
بمعرض تونسي 

للصناعات التقليدية
شارك مكتب السياحة بني وليد 
في فعاليات معرض الصناعات 
التقليدية، في دورته الرابعة، 

بقصر المعارض بالساحل بوالية 
التونسية. المنستير 

وأوضح مدير المكتب، عبداهلل 
الناكوع أن هذه المشاركة 

للتعريف بالمنتوجات  فرصة 
الليبية التقليدية في باقي الدول 

العربية، وأن مشاركتهم تأتي 
في إطار العمل على النهوض 

الليبي،  التقليدي  بالمنتوج 
وإتاحة فرص ترويجه والتعريف 
به والتشجيع على اإلقبال عليه.

وذكر أن فعاليات المعرض 
تضمنت عدة أجنحة خاصة 

بعروض األزياء التقليدية 
والصناعات والحرف اليدوية 

بمشاركة 220 عارضا وعارضة.

حبة بديلة 
للرياضة

تمكن باحثون في الواليات 
المتحدة أخيرا من التعرف على 
مُرَكب في الدم ينتجه الجسم 

أثناء ممارسة الرياضة »قادر على 
خفض السمنة وأثار الطعام«. 
ويشرح األستاذ المساعد لعلم 

األمراض بجامعة ستانفورد 
األميركية والمشارك في 

الدراسة، جوناثان لونغ: »أردنا 
أن نفهم الكيفية التي تعمل 
بها التمرينات الرياضية على 
مستوى الجزيئات في الجسم 

حتى نتمكن من الحصول على 
بعض فوائدها )التمرينات(«. 
وأجرى الفريق البحثي تحليال 

شامال للمركبات الموجودة 
في بالزما الدم المسحوبة من 
فئران تجارب بعد قيامها بجري 

مكثف على جهاز الجري. وعثر 
الباحثون في العينات المسحوبة 
على حمض أميني معدل يسمى 

»الك-في« Lac-Phe، مكون 
من مادة »الالكتات« الناتجة 

عن التمرين الشاق والمسؤولة 
عن اإلحساس بالحرقان في 
العضالت، إلى جانب مركب 

»الفينيل أالنين« وهو حمض 
أميني يعتبر من المكونات 

        تحتفل بفوز رئيس تحريرها 
بجائزة الدولة التقديرية للصحافة«
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