بـ 180مليون دوالر..
«بالك بانثر» الجديد
يتصدر شباك التذاكر

املصالحة الليبية حائرة بني الرغبة األفريقية وعدم االهتمام الغربي
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
األشلم :مقاومة األدب الشعبي وصلت حد النبذ األكاديمي
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ميسي يحذر جماهير
األرجنتني ..ويؤكد:
سنمر بأوقات عصيبة
14
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بعد واقعة عرقلة جلسة مجلس الدولة وتداعياتها ..الصراع على السلطة يطرح السؤال

انخفاض
فضاء

ذهب
كشف فريق من الباحثين من جامعة
نوتردام وجامعة توهوكو عن مسقط
رأس ما يسمى بـ«النجوم الغنية
بالذهب» ،وهي التي تحتوي على وفرة
من العناصر الثقيلة غير الحديد ،بما
في ذلك الذهب والبالتين.
ووجد الفريق أن معظم النجوم
الغنية بالذهب تشكلت في مجرات
سلفية (بدائية/أولية) صغيرة من مجرة
درب التبانة منذ أكثر من  10مليارات
سنة ،ما سلط الضوء على ماضي هذه
النجوم ألول مرة.
ومن أجل الوصول إلى هذا
االستنتاج ،تتبع الفريق تشكيل مجرة
درب التبانة منذ االنفجار العظيم حتى
الوقت الحاضر بمحاكاة عددية.

نفط

هبوط

واصلت أسعار النفط االنخفاض في ظل
زيادة القلق على الطلب العالمي في
الصين بسبب سياسة «صفر كوفيد» التي
اتبعتها بكين ،مع ارتفاع حاالت اإلصابة
بالفيروس في البالد .وتراجعت العقود
اآلجلة للخام األميركي بنسبة % 1.20
إلى  85.88دوالر للبرميل ،فيما انخفضت
العقود اآلجلة للخام العالمي مزيج برنت
بنسبة  % 1.04إلى  92.88دوالر للبرميل.
وفي الصين تؤثر زيادة حاالت اإلصابة
بـ«كورونا» على المعنويات في أسواق
النفط ،على الرغم من اآلمال التي صاحبت
تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا
هذا األسبوع.

سياسة

نتانياهو
وسط تصاعد وتيرة االغتياالت والقتل
الحصار وهدم المنازل من جانب حكومة
االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب
الفلسطيني ،يعود نتانياهو مرة أخرى
للمشهد السياسي؛ لكن عودته هذه
المرة ليست بقوة حزب الليكود الذي
يتزعمه؛ بل جاءت على جناح اليمين
األشد تطرفاً ،ومن المتوقع أن يشكل
حكومة جديدة ملغمة بشخصيات
موصومة باإلرهاب والتطرف من
الداخل اإلسرائيلي نفسه ،أبرز
هؤالء ايتمار بن غفير الذي عرفه
أهل القدس بقيادة هجوم
قطعان المستوطنين بشكل
دائم لتدنيس المسجد
األقصى .وفي ظل نفاق
أميركي وغربي غير مسبوق
لغض الطرف عن جرائم
المحتل اإلسرائيلي تجاه
الفلسطينين .فهل تصمُد
اتفاقات التطبيع التي أبرمها
نتانياهو مع بعض األطراف
الخليجية والعربية رغم ارتمائه
في أحضان اليمين المتطرف؟

كل شيء

«أم الماء» ..جنة في صحراء ليبيا
ص16

8

باألرقـام

أحدث إحصاء
لعدد سكان
العالم.

مليارات

نسمة

مواقيت الصالة  -طرابلس

فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
5.44

7.11

3.40 12.26

6.01

7.18

درجات احلرارة

طرابلس بنغازى سرت سبها
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طبرق
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هل ستجرى االنتخابات؟

طرابلس ،طبرق ،القاهرة :الوسط

ما يحدث جرّاء احتدام الخالفات التي تتصدر
المشهد الليبي في ظل الصراع على شرعية
السلطة ،وتفرعاته كتغيير السلطة التنفيذية
والمناصب السيادية ،وما واكبه من مالسنات
وحرب بيانات ،ينقل صيغة السؤال :متي تُجرى
االنتخابات؟ إلى صيغة :هل ستُجرى انتخابات؟
وفــي أحــد فــصــول هــذا الــصــراع ،تابع
المهتمون بالشأن الليبي صباح اإلثنين واقعة
منع أعضاء مجموعة مسلحة مجلس الدولة من
عقد جلسة كانت مخصصة لمناقشة التعديالت
على القاعدة الدستورية والمناصب السيادية
والسلطة التنفيذية .تلك القاعدة التي يجري
مفاوضات في شأنها مع مجلس النواب منذ لقاء
رئيسي المجلسين األخير في الرباط.
وعلى الفور اتهم رئيس المجلس ،خالد
المشري ،حكومة الدبيبة بأنها تقف وراء
الواقعة ،وأن المجموعة المسلحة تتبعها،
وسارع األخير بنفي مسؤوليته ،طالبا التحقيق
في الواقعة.
رئيس مجلس الدولة خالد المشري صعد
الموقف ،وتوجه بشكوى إلى النائب العام،
كما وجه خطابا إلى المجلس الرئاسي تحمل
المضمون ذاته ،مؤكدا أن «ميليشيا مسلحة
تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية هي التي
منعت عقد الجلسة ونشرت آليات مسلحة أمام
فندق مهاري بالعاصمة طرابلس» .وطالب
بفتح تحقيق عاجل في «مالبسات الحادثة،
التي تعد سابقة ومعرقلة للجهود السياسية».
وتوافقت ردود المجلس الرئاسي ومجلس
النواب وسفارات أجنبية في ليبيا؛ إذ استهجنوا
قرار المنع وطالبوا بحرية التعبير للجميع،
وسالمة القرار للمؤسسات السياسية ،في
حين طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح النائب
العام بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين
وتقديمهم للعدالة.
وحفزت الحادثة مجلس الدولة على إعالن
استئناف لجنة فــرز وقبول ملفات الترشح
للمناصب السيادية والوظائف القيادية بفتح
باب قبول الملفات حتى تاريخ  24نوفمبر
الجاري ،تبعها مطالبة  50عضوا من مجلس
الدولة في بيان مشترك لهم ،رئاسة المجلس
«بضرورة اإلسراع بالتفاوض مع مجلس النواب

● عقيلة صالح

● عبدالحميد الدبيبة

في شأن التوافق على قوانين االنتخابات ووضع
إطار زمني واالتفاق على المناصب السيادية،
ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد
وحكومة تكنوقراط موقتة تلتزم بالجدول
الزمني إلجراء االنتخابات».
وسارع المشري أيضا إلى مطالبة المبعوث
األممي إلى ليبيا ،عبداهلل باتيلي ،بالتعجيل
في ترتيب لقاء يجمع مجلسي النواب والدولة
لتوحيد السلطة التنفيذية في البالد تمهيدا
إلجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة.
وفي ظل التقارب الالفت بين عقيلة صالح
والمشري حول هذا الملف ،جرى تداول تسجيل
صوتي منسوب إلــى المشري ،لم يتسنَ
التحقق من مصداقيته ،كان يتحدث فيه عن
تفاوض مع رئيس مجلس النواب بشأن صفقة
سياسية تقضي باإلطاحة برئيس المفوضية
العليا لالنتخابات مقابل تغيير رئاسة هيئة
الرقابة اإلدارية.
ويرى المتابعون أن ما وقع قد يكون محاولة
استباقية من الدبيبة إلجهاض الترتيب لوالدة

● خالد المشري

 120شخصية سياسية تطلق مبادرة
جديدة تهدف إلى التعجيل بإجراء
االنتخابات
باتيلي يحذر من انقسام ليبيا بسبب
إطالة أمد المرحلة االنتقالية

النفط الليبي يتخطى حاجز مليون و 207آالف برميل

«عودة طوعية» لـ 3
آالف نيجيري من ليبيا

طرابلس  -الوسط
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وصول
إنتاج النفط الخام إلى مليون و 207آالف
برميل األربعاء ،فيما بلغ إنتاج المكثفات
 54ألف برميل.
وقدرت المؤسسة إجمالي استهالك
الغاز الطبيعي محلياً بـ 820مليون قدم
مكعب خــال األربــع والعشرين ساعة
الماضية ،فيما تنوعت كميات استهالك
الــغــاز بين  635مليون قــدم مكعب
للشركة العامة للكهرباء ،و 78مليون
قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط.
أما مجمع الحديد والصلب والمصانع
الصغيرة األخرى فبلغ االستهالك فيها
 88مليون قدم مكعب ،بينما استهلكت
مصانع اإلسمنت  19مليون قدم مكعب.
إلى ذلك ،قال صندوق النقد الدولي
إن  54دوالراً لبرميل النفط في 2023
سيكون سعراً كافياً لنقطة التعادل
المالي للميزانية الليبية.
وتوقع الصندوق أن ينخفض مستوى
الــتــعــادل إلــى  54.1دوالر للبرميل
بالمقارنة مع  69.7دوالر للبرميل للعام
 .2022ويعتبر هذا السعر عاد ًال لبرميل

أعلنت أبوجا إعادة أكثر من  3آالف
مهاجر نيجيري من ليبيا بين يناير
ونوفمبر  2022في إطار ما يسمى
بـ«برنامج العودة الطوعية إلى البالد».
وقال سفير نيجيريا لدى ليبيا
كبيرو موسى ،إن العائدين جرى
إجالؤهم في إطار برنامج البرنامج
التابع لمنظمة الدولية للهجرة،
وكان آخرهم وصول  159مهاجرا
آخر تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى
مطار مورتاال محمد الدولي ،الثالثاء
الماضي .وأوضح أن معظم العائدين
مهاجرين غير شرعيين وليس لديهم
وثائق سفر وبالتالي واجهوا مواقف
صعبة في ليبيا .وكشفت المنظمة
الدولية للهجرة ،عن تمكن ما يقرب
من  50ألف مهاجر من العودة
طواعية إلى بلدانهم األصلية في
العام  ،2021بزيادة  18%مقارنة
بعام .2020
وتصدرت غينيا ومالي وإثيوبيا
ونيجيريا قائمة الدول التي شهدت
عودة مواطنيها المهاجرين إليها.

● إحدى منشآت النفط الليبي
النفط ،إذ تسعى الدول المنتجة للبترول
لتحقيقه إلحداث توازن بين المصروفات
واإليــــرادات وعــدم الــدخــول فــي أزمــة
عجز الموازنة .وحسب توقعات رئيس
مؤسسة النفط فرحات بن قــدارة ،فإن
إنتاج ليبيا من النفط يناهز  1.2مليون
برميل يومياً ،وتسعى البالد إلى تحقيق
أعلى إيــرادات نفطية هذا العام بقيمة

 37مليار دوالر ،وهي أعلى إيرادات في
العام الجاري منذ العام  ،2013وبقفزة
تصل إلى  % 61مقارنة مع إيرادات 2021
البالغة  22.9مليار .وتسعى ليبيا إلى رفع
اإلنتاج إلى  2مليون برميل في مدة من
 3إلى  5سنوات ،فيما «ستحتاج للوصول
لهذا المعدل اإلنتاجي سنوياً ،من  4إلى
 5مليارات دوالر».

«األخضر» ُيسعد حاملي الكرات

تتعدد الوسائل المساعدة في لعبة كرة
القدم ،والهدف واحــد هو االستمتاع
بالكرة داخــل المستطيل األخــضــر،
واستمرارية اللعب قدر اإلمكان.
واألطفال حاملو الكرات ،إحدى هذه
الوسائل المساعدة التي تتسبب في
سعادة األطفال أنفسهم حين يتعاملون
عن قرب مع نجومهم المفضلة ،عبر
إعادة الكرة سريعاً إلى أرضية الميدان،
لتستمر المتعة.
في لفتة طيبة كرَّمت إدارة النادي
األخضراألطفال حاملي الكرات ،الذين
تواجدوا في مبارياتهم المصيرية في
بطولة «الكونفدرالية» ،التي انتهت
بـ«ريمونتادا» للخضر ،إذ صعد لدور
المجموعات ألول مــرة فــي تاريخه،
ليكون ممثل ليبيا الوحيد في البطولة
األفريقية.
وجاء التكريم عرفاناً لدور األطفال

حاملي الكرات ،الذين كانوا يعيدون
الكرة بحماس كحماس الالعبين ،مما
سرع من وتيرة اللعب ،ومكن األخضر
من استثمار الدقائق والثواني األخيرة
وأحرز هدفين :األول في الدقيقة ،82
والثاني في الثواني األخيرة من الوقت
بدل الضائع ،ليخطف بطاقة العبور إلى
دور المجموعات.

ترجع فكرة االعتماد على األطفال
في جلب الكرات إلى نــادي تشيلسي
اإلنجليزي الــعــام  1905فــي بداية
ظــهــوره فــي «البريمير لــيــغ» ،حين
استعان تشيلسي بويليام فولك حارس
المرمى الذي كان طوله يتجاوز المترين
ووزنه  150كيلو غراماً ،وبسبب ضخامة
فولك قررت إدارة النادي تعيين طفلين

اتفاق جديد بين مجلسي النواب والدولة،
يسقط حكومة الوحدة ،ويتجه إلى تشكيل
حكومة ثالثة ،مع أن الجميع يدرك أن إنشاء
سلطة تنفيذية أخرى لن يحل أسباب األزمة
السياسية في البالد التي تقع أسيرة تأثيرات
خارجية وتعقيدات داخلية تتطلب أوال توحيد
المؤسسة العسكرية ،ومعالجة الوضع األمني
في البالد.
وفي السياق ،دخل سفير أنقرة لدى ليبيا،
كنعان يلماز ،على السجال معبرا عن رفض
بالده محاولة منع مجلس الدولة من عقد
جلساته .وقــال خــال لقاء مع المشري إن
«الحوار بين األطراف السياسية الليبية هو
السبيل الصحيح لحل الخالفات».
وليس بعيدا عن ذلك ،أطلقت  120شخصية
ليبية سياسية مبادرة جديدة تهدف إلى
التعجيل بإجراء االنتخابات المرتقبة وكسر
الجمود السياسي القائم ،وعدت باإلعالن عن
تفاصيلها السبت المقبل.
باتيلي وعرقلة عجلة التقدم نحو االنتخابات

ليجلبا له الكرات المسددة.
ومــن يومها بــات األطــفــال حاملو
الكرات جزءاً مهماً من اللعبة ،وأصبحوا
شماعة لدى البعض في تبرير خسائرهم
أو تعادلهم ،وأبرز مثال كان مورينيو
الذي فاجأ الصحفيين ،حين برر تعادل
مانشيستر يونايتد (حين كان مدربه)
في إحدى المباريات ببطء األطفال في
جلب الكرات وإعادتها إلى أرض الملعب
أو الالعبين.
ومن أشهر حاملي الكرات الطفل
كالوم هاينز ،الذي دعاه مورينيو لتناول
العشاء رفقة العبي توتنهام ،تقديراً
لجهده في أمام أوليمبياكوس اليوناني
في الــدوري األوروبــي ،إذ كان لهاينز
دور مهم في الفوز ،بتمريره الكرة
سريعاً ألورير الذي لعبها إلى لوكاس
مورا ومنه إلى هاري كين الذي أسكنها
الشباك.

وفــي األثناء قــدم المبعوث األممي إلى
ليبيا ،عبداهلل باتيلي ،إحاطة بين «الضبابية»
و«القتامة» أمام مجلس األمن هاجم فيها
بشكل مباشر باتيلي األطـــراف الرئيسة
الفاعلة في الحالة الليبية ،قائال« :بات معروفا
وبشكل متزايد أن بعض الجهات المؤسسية
تعمل بالفعل على عرقلة عجلة التقدم نحو
االنتخابات ،وأن اإلرادة السياسية الحقيقية
لتلك األطراف ينبغي أن تُمتحن على أرض
الواقع مع اقتراب الذكرى األولــى لتأجيل
االنتخابات».
وحذر باتيلي من تقسيم ليبيا بسبب إطالة
أمد المرحلة االنتقالية ،مضيفا أن البعثة
ستسعى في األسابيع واألشهر المقبلة لتيسير
حــوارات بين المؤسسات الليبية األساسية
كخطوة لألمام لتخطي الخالفات.
وكررت واشنطن على لسان مبعوث الواليات
المتحدة الخاص إلى ليبيا ،ريتشارد نورالند،
تلويحاتها بمعاقبة المعرقلين وإعادة تقييم
عالقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات
التي تؤخر وتعرقل الحلول السياسية ،وسط
تشكيك بجدية الخطوة التي تحتاج إلى توافق
داخل مجلس األمن الدولي ،وهو ما يعد شبه
مستحيل اآلن مع حالة االنقسام القائمة داخل
مجلس األمن ،وجاءت المشادة الكالمية بين
ممثلي روسيا وأميركا داخل المجلس على
خلفية اتهام األول الواليات المتحدة والغرب
بمحاولة السيطرة على موارد الطاقة الليبية
لتقدم دليال جديدا على هذه الحالة.
وسط هذا المناخ بات كثير من الليبيين،
ومعهم المهتمون بالشأن الليبي على شبه
قناعة بأن ما يجري هو إدارة لألزمة الليبية،
وتدوير لمسبباتها وليس عمال جادا باتجاه
الوصول إلى الحل ،وهو ما يفضي أيضا إلى
شبه قناعة بأن السؤال لم يعد هو «متى
ستُجرى االنتخابات؟» وأصبح السؤال «هل
ستُجرى االنتخابات أساسا؟» ،وهي قناعة
تصب أيضا في الحكم بــأن جميع أطــراف
األزمة تلتقي للمرة األولى حول هدف واحد
هو دحرجة فكرة االنتخابات وابتكار مزيد
المطبات في مسارها ،باتجاه ضمان الحفاظ
على مواقعهم الحالية بكل امتيازاتها ،التي
ستكون مهددة بالفعل إذا سارت األمور بشكل
جدي نحو صناديق االقتراع.

اخلميس  17نوفمبر  2022م
 23ربيع اآلخر  1444هـ

02

السنة السابعة
العدد 365

اإللكترونيwww.alwasat.ly :

املوقع
البريد اإللكترونيinfo@alwasat.ly :

CINE

MA

تواصـل

مؤسس «أمازون»
سيتبرع بمعظم ثروته

فيديو نصائح حول «النوم» يحقق مليوني مشاهدة

حقق اليوتيوبر جاستن أوغستين الذي يدير قناة شهيرة على «يوتيوب»
مليوني مشاهدة في فيديو قصير يشرح فيه بالتفصيل استراتيجية
تساعد الشخص على النوم في دقيقتين والتي يقول إنها شائعة
االستخدام في الجيش ،وأكد جاستن أن األمر كله يتعلق ببساطة بأخذ
بعض األنفاس العميقة ومحاولة االسترخاء بوعي لكل جزء من الجسم
واحداً تلو اآلخر ،وأوضح جاستن هذه االسترتيجية بعدة خطوات وحركات
ارخ عينيك وخديك وفكك وركز على
منها« :ابدأ بإرخاء عضالت جبهتكِ .
تنفسك .اذهب اآلن إلى رقبتك وكتفيك ،وتأكد من عدم شد كتفيك .قم
بإنزالهما قدر اإلمكان وحافظ على ذراعيك بجانبك ،بما في ذلك يداك
وأصابعك».
وأضــاف قائ ً
ال« :تخيل إحساس دافــئ ينتقل من رأســك إلى أطراف
أصابعك ،قبل االنتقال من قلبك إلى أصابع قدميك» ،مضيفاً« :اآلن ،خذ
نفساً عميقاً وزفر ببطء .قم بإرخاء صدرك ومعدتك وصو ًال إلى الفخذين
والركبتين والساقين والقدمين» ،فيما شدد على أنه من المهم أيضاً
«محاولة تصفية ذهنك من الضغوط قبل تقديم سيناريوهين للتفكير

فيهما« :أو ًال :أنت مستلق في زورق على بحيرة هادئة وال يوجد شيء
سوى سماء زرقاء صافية فوقك .ثانياً :أنت مستلق على أرجوحة مخملية
سوداء في غرفة حالكة السواد».
وتابع قائ ً
ال« :بعد ذلــك ،إذا كنت تشعر أنك مشتت ،عليك تكرار
الكلمات ،ال تفكر ،ال تفكر ،ال تفكر ،لمدة  10ثوانٍ ،الفتاً إلى أنه من
المفترض أن تتمرن كل ليلة (على هذه التقنية) لمدة  6أسابيع» ،الفتاً
إلى أنه «جرى تطوير هذه التقنية في الجيش للسماح للجنود بالنوم
في أي وقت وأي مكان ،حتى في ساحة المعركة عندما تكون البيئة غير
مريحة للغاية ويكون هناك الكثير من الضوضاء» ،مشدداً على أن النوم
أمر بالغ األهمية بالنسبة للجندي».
كما أشــار إلى أنه «وفقاً لبحثي ،جرى تطوير هذه التقنية بشكل
أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى  % 100من ردود
أفعالهم وتركيزهم ،وهو ما نعلم جميعاً أنه يتناقص مع قلة النوم»،
مبيناً أنه «على ما يبدو  % 96من األشخاص الذين اعتمدوا هذه التقنية
قادرون على النوم في غضون دقيقتين من إغالق أعينهم».

بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك
منذ إتمام إيلون ماسك صفقة شراء «تويتر»،
قرر بعض مستخدمي المنصة الرافضين فكرة
استحواذ الملياردير عليها أو القلقين في شأن
اإلجـــراءات التي أعلن عنها المالك الجديد،
التحول نحو منصات أخرى ،فمن استنكار خطة
الفصل الجماعي للموظفين في المجموعة إلى
المخاوف من انتشار الخطابات المتشددة ،مرورا
بمعارضة نموذج االشتراكات المدفوعة الذي
يريده ماسك ..كثيرة هي دوافع المعترضين
على «تويتر» بحلته الجديدة إثر انتقال ملكيته
إلى إيلون ماسك ،لكن إلى أين يلجأ المعترضون
على «تويتر»؟ وما حجم حركة الهجرة هذه؟
بعدما كانت مغمورة قبل أيام ،تحقق منصة
«ماستودون» شعبية متسارعة لدى مستخدمي
اإلنترنت القلقين من التحوالت الطارئة على
«تــويــتــر» ،هــذه المنصة التي أنشأها سنة

 2016المطور األلماني يوجين روتشكو ،تقدم
نفسها على أنها «شبكة اجتماعية ال مركزية
حرة ومفتوحة المصدر» من دون أي إعالنات،
وبصورة ملموسة ،تتيح المنصة لكل مستخدم
أن ينضم ،تبعا لمواضيع اهتمامه ،للمجتمع
الذي يريده والذي يعمل بموجب قواعد خاصة
به ،وتتباهى «ماستودون» بأنها «ليست للبيع»،
وهي عبارة عن شبكة مؤلفة من آالف الخوادم
المستقلة ،ويمكن لألعضاء التفاعل مع بعضهم
البعض شرط وجود انسجام بين قواعد اإلشراف
الخاصة بــخــوادم كــل منهم .وعلى حسابه
الشخصي ،يؤكد روتشكو أن عدد مستخدمي
«ماستودون» النشطين الشهريين تخطى،
اإلثنين ،عتبة المليون بفضل إضافة 1124
خادما ،مع ازدياد بنحو  490ألف مستخدم جديد
منذ  27أكتوبر ،تاريخ إتمام صفقة استحواذ

إيلون ماسك على «تويتر» ،لكن مستخدمين
كثيرين ممن استهوتهم فكرة النزوح إلى
«مــاســتــودون» ،اشتكوا مــن مشكالت عدة
واجهوها في وجهتهم الجديدة ،بينها خصوصا
ما يرتبط بصعوبة إنشاء حساب .ويبدي آخرون
أسفا إلسناد مهمة اإلشراف على المحتوى حصرا
إلى مديري المجموعات ،معتبرين أن هذا األمر
قد يؤدي إلى قرارات اعتباطية ،وهناك منصات
أخــرى قد تثير اهتمام الراغبين في مغادرة
«تويتر» ،ال تزال في مرحلة التطوير ،هذه الحال
مع «بلوسكاي» ،المشروع الجديد ألحد مؤسسي
«تويتر» ،جاك دورسي ،الذي أعلن نهاية الشهر
الفائت عن تسجيل أسماء  30ألف شخص على
قائمة االنتظار في غضون  48ساعة ،وكذلك
األمر مع «كوهوست» التي تؤكد أن بيانات
مستخدميها الشخصية لن تباع يوما.

هشتاغ «#شكارتك_في_سيارتك_من_أجل_درنة»
أطلق ناشطون ومدونون هشتاغ «#شكارتك_في_
سيارتك_من_أجل_درنة» وذلــك لتوعية المواطنين
بأهمية وجود كيس في السيارة لوضع المخلفات فيه من
علب المشروبات وأكواب الشاي والقهوة وقشور الفواكه
بدل رميها في الشارع ،حيث تفاعل رواد الصفحات الليبية
بمواقع التواصل االجتماعي مع هذا الهشتاغ بشكل كبير.
وبدأت لجنة األزمة التابعة للحكومة الليبية المكلفة
من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا حملة لحل
المختنقات ونظافة الشوارع والميادين بمدينة درنة
ورفــع المعاناة التي تواجه المواطنين بشكل يومي،
تحت شعار «درنة الزاهرة» ،بحسب المكتب اإلعالمي
للحكومة .وانطلقت الحملة بمساندة من الجهات األمنية
والعسكرية بمدينة درنة وبدأت بإزالة القمامة والركام
من عــدة مواقع بالمدخل الغربي للمدينة وعمارات
الضمان وعمارات شركة الجبل ووادي الساحل الشرقي
والمقبرة القديمة ومحيط مسجد الصحابة وطريق
الكورنيش واألوديــة الرئيسية التي تمثل المتنفس
الرئيسي للمدينة .كما تشمل الحملة صيانة اإلنــارة
وطالء فواصل الطرقات وإعادة حدائق ومالهي المدينة
بالشكل المناسب ،منوهاً بأن الحملة ستستمر لعدة أيام
حتى تستكمل كافة المواقع المستهدفة بالنظافة ونقل
الركام وتهذيب وتنظيم المدينة وإخراجها بالصورة التي
تستحقها درنة الزاهرة.

تطبيق لفاقدي البصر ملتابعة مباريات كأس العالم
ستشهد النسخة القطرية من بطولة
كأس العالم لكرة القدم تطبيقا مجانيا
سيسمح لألشخاص الذين يعانون مشكالت
بصرية بمتابعة وقائع كل المباريات إضافة
إلى حفلتَي االفتتاح والختام ،من خالل
وصف صوتي باللغتين العربية واإلنجليزية،
وهذه الميزة ليست حديثة بحد ذاتها ،فهي
متاحة منذ مونديال البرازيل في ،2014
لكنها كانت متوافرة لمباريات معينة وبلغة
البلد المضيف أكثر منها باللغة اإلنجليزية،
كذلك ،فإن منظمي مونديال قطر يعدون
بـ«مسار يسهل الوصول إليه بالكامل»
للمشجعين ذوي القدرة المحدودة على
الحركة ،بدءا من أماكن إقامتهم وصوال
إلى االستادات ومناطق المشجعين ،سواء
كان تنقلهم عبر وسائل النقل العام أو
بالسيارات.
كما يحاول منظمو مونديال قطر إتاحة

الفرصة للمصابين بالتوحد التمتع بالعرس
الــكــروي ،مــن خــال «الــغــرف الحسية»
المتوافرة في ثالثة اســتــادات ،وبعض
مناطق المشجعين ،وبحسب رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) ،جاني إنفانتينو،
فإن مونديال قطر في كرة القدم الذي
ينطلق في  20نوفمبر الجاري «سيكون
األفضل على اإلطالق واألكثر تأمينا لسهولة
الوصول» .والجديد في هذه النسخة من
كأس العالم في كرة القدم هو استحداث
غرف مخصصة إلراحة األشخاص المصابين
بالتوحد أو الذين يعانون اضطرابات في
المعالجة الحسية ،وهذه «الغرف الحسية»
ستكون متوافرة في ثالثة استادات (البيت،
ولوسيل ،والمدينة التعليمية) ،في حين
ستكون ست غرف أخرى مماثلة موجودة
على مقربة من مناطق المشجعين الرئيسية
ومن استاد المدينة التعليمية.

كشف الملياردير جيف بيزوس ،خالل مقابلة مع
شبكة «سي إن إن» ،أنه سيتبرع بمعظم ثروته
لجمعيات خيرية ،وردا على سؤال حول ما إذا
كان يخطط للتبرع بمعظم ثروته وهو على
قيد الحياة ،أجاب بيزوس مؤسس «أمازون» بـ
«نعم» ،وهذه المرة األولى التي يفيد بها رجل
األعمال ( 58عاما) بتصريح مماثل علنا .ولم يشر
بيزوس في حديثه إلى «ذي غيفينغ بليدج» التي
تشكل مبادرة أطلقها األميركيان وارن بافيت
وبيل غايتس لبعام  ،2010وتهدف إلى تشجيع
أصحاب الماليين على التبرع بأكثر من نصف
ثرواتهم للجمعيات الخيرية ،وتبلغ ثروة جيف
بيزوس حاليا  124مليار دوالر ،مما يجعله رابع
أغنى شخص في العالم ،بحسب «بلومبيرغ»،
ويحوز جيف بيزوس أيضا جريدة «واشنطن
بوست» اليومية وشركة «بلو أوريجن» للصناعات
الفضائية و«صندوق بيزوس إيرث» المخصص
لكوكب األرض والذي أطلقه الملياردير العام
 2020مخصصا له عشرة مليارات دوالر.

 10ماليني دوالر فدية عدم تسريب
بيانات شركة تأمني أسترالية

استهدف قراصنة معلوماتية شركة تأمين
صحي كبرى في أستراليا ،وطالبوا بفدية
قدرها عشرة ماليين دوالر أميركي لوقف
الكشف عن بيانات طبية شخصية لعمالئها،
وكــانــت «ميديبنك» ،إحــدى أكبر شركات
التأمين الصحي الخاصة في البالد ،أقرت
هذا األسبوع للمستثمرين فيها بأن «عينة»
من بيانات عمالئها البالغ عددهم حوالى
 9.7مليون شخص ،بينهم رئيس الــوزراء
أنتوني ألبانيزي ،نُشرت على أحد منتديات
«اإلنترنت المظلم» الــذي ال يمكن دخوله
باستخدام أنظمة التصفح العادية ،وتضمن
مقتطف مــن هــذه القائمة نُشر األربــعــاء،
أسماء أشخاص عولجوا من مشاكل صحية
مرتبطة باإلدمان على الكحول أو المخدرات،
وأكدت شركة «ميديبنك» ،الخميس ،أن قائمة
إضافية ستُنشر على المنتدى نفسه .وقد
رفضت شركة التأمين حتى اآلن دفع أي أموال
لقراصنة المعلوماتية ،وتضمنت البيانات
المسربة األربعاء أسماء وأرقام جوازات سفر
وتواريخ ميالد وعناوين ومعلومات ،وجرى
تقسيم الضحايا إلى قائمتين ،إحداهما تضم
«األخيار» واألخرى «األشرار».
وارتبط العديد من األشخاص في قائمة
«األشرار» برموز تشير إلى تعاطيهم المخدرات
والكحول أو إصابتهم بفيروس نقص المناعة
البشرية (إتـــش آي فــي) المسبب لمرض
اإليـــدز ،ووصـــف ألــبــانــيــزي ،وهــو نفسه أحد
عمالء «ميديبنك» ،الهجوم اإللكتروني بأنه
«طلقة تحذير» للشركات األسترالية ،وعمدت
«ميديبنك» التي تقدم تأمينا صحيا خاصا
لألستراليين الراغبين في الحصول على تغطية
أوسع من تلك المؤمنة من النظام الصحي العام.

على خلفية المأساة التي صدمت هوليوود ،تقدم
الممثل أليك بالدوين بشكوى ضد عدد من أفراد
طاقم فيلم «راست» الذي شهد تصويره حادثة مقتل
المصورة السينمائية هالينا هاتشينز سنة ،2021
خالل استخدام الممثل األميركي مسدساً لم يكن
يعلم أنه محشو ،وبحسب وثيقة قضائية رفع الممثل
( 64عاماً) دعوى قضائية ضد المسؤولة عن األسلحة
في الفيلم هانا غوتيريز ريد ومساعد المخرج ديفيد
هولز والمسؤولة عن اإلكسسوارات في الفيلم سارة
زاكري ،إضافة إلى مساعد المسؤولة عن األسلحة
سيث كيني ،وجاء في نص الدعوى المرفوعة أمام
محكمة في لوس أنجليس« :حدثت هذه المأساة
بسبب ذخيرة حية سُلمت خالل التصوير وجرى حشو
السالح بها( ،هانا) غوتيريز ريد لم تتحقق من السالح
بعناية لكنها رغم ذلك قالت إنه آمن لالستخدام قبل
تمريره إلى (أليك) بالدوين» كما يتهم الممثل سارة
زاكري بإخفاء معلومات عن «سلوك غير مسؤول»
لمسؤولة األسلحة «خارج موقع التصوير ما يشكل
خطراً» .في  21أكتوبر  ،2021شهد موقع تصوير

فيلم «راست» في مزرعة سانتا في والية نيو مكسيكو
األميركية حادثة مأساوية عندما ضغط بالدوين على
الزناد من سالح كان يُفترض أنه يحوي طلقات
خلبية ،لكن مقذوفة حيّة أصابت المصورة هالينا
هاتشينز ( 42عاماً) وأدت إلى مقتلها وتأتي دعوى
أليك بالدوين بعد دعاوى قضائية رفعتها المشرفة
على سيناريو الفيلم مامي ميتشل ضد عدد كبير
من أفراد الطاقم ،بما في ذلك الممثل نفسه الذي
تتهمه بعدم اتباع إجراءات السالمة ،وتقول ميتشل
إنها عانت من ضائقة نفسية كبيرة ،إذ كانت تقف
بالقرب من أليك بالدوين عندما انطلقت الرصاصة،
في أكتوبر الفائت ،توصل الممثل إلى تسوية مع
عائلة هالينا هاتشينز من دون تحديد قيمتها ،في
قاض ،فإن ذلك سيضع حداً
حالة المصادقة من جانب ٍ
لإلجراءات القانونية التي بدأتها عائلة هاتشينز ضد
أليك بالدوين الذي تتهمته باعتماد «سلوك خطير»،
وال يزال التحقيق في نيو مكسيكو جارياً ويمكن أن
يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية محتملة ،ومن
المقرر استئناف إنتاج الفيلم في يناير .2023

 80مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» املدفوعة
تــجــاوز عـــدد مشتركي خــدمــة «يــوتــيــوب»
المدفوعة  80مليونا ،بزيادة  30مليون مشترك
خالل عام واحد للمنصة ،حول العالم ،وتطمح
المنصة إلى أن تصبح أحد الالعبين الرئيسيين
في قطاع الموسيقى ،وقال المسؤول العالمي
للموسيقى على «يوتيوب» ،ليور كوهين ،في
منشور على مدونة «سمعتموني أقــول ذلك
من قبل ،وسأكرر :محركا النمو على يوتيوب،
أي االشــتــراكــات واإلعــانــات ،يحققان نتائج
جدية» ،وقال إن رقم  80مليون مشترك يشمل
المستخدمين ،في فترة التجربة المجانية ،وقبل
شهر ،أعلنت المنصة األميركية أنها أسهمت
بستة مليارات دوالر في صناعة الموسيقى خالل
االثني عشر شهرا الماضية .وفي العام الماضي،
أعلنت يوتيوب عن طموحها ألن تصبح «مصدر
الدخل األول في القطاع الموسيقي» ،وتروج
منصة الفيديو المجانية التابعة لمجموعة

غوغل لعرضين مدفوعين ،هما (YouTube
 )Musicو( ،)YouTube Premiumاللذان
يكلفان  9.99دوالر و 11.99دوالر شهريا في
الواليات المتحدة ،لالستمتاع بمقاطع الفيديو
دون إعالنات ،ومشاهدتها حتى في حال عدم
االتــصــال باإلنترنت واالستمرار في عرضها
في خلفية الشاشة (أي مع تطبيقات مفتوحة
أخــرى) ،ومــع ذلــك ،فــإن الخدمات المدفوعة
عبر يوتيوب ال تزال بعيدة عن «سبوتيفاي»،
الرقم واحد عالميا في خدمات البث التدفقي
الموسيقي ،والتي تضم  195مليون مشترك
مدفوع ،وسيتعين عليها أيضا أن تحسب حسابا
للمنافسة من «أمازون» التي أعلنت في بداية
الشهر أنها منحت  200مليون مشترك في
صيغة «برايم» المدفوعة ،نفاذا مجانيا ومن
دون إعالنات إلى مجموعة تضم  100مليون
أغنية ومدونة صوتية.

«أبل» تفرض قيودا على مشاركة هواتفها في الصني
فرضت «أبل» قيودا على أجهزة «آي فون» المباعة
في الصين تتعلق بمشاركة الملفات بين األجهزة،
وهي وظيفة يمكن استخدامها للتحايل على الرقابة
ونشر معلومات تعتبرها السلطات معادية لها ،وتتيح
وظيفة «إيـــردروب» في هواتف «آي فــون» تشارك
الملفات بصورة غير محدودة مع جهاز «أبل» قريب،
مع جميع أنواع المحتويات بما يشمل الصور ومقاطع
الفيديو ،أدى تحديث على هواتف المجموعة األميركية
المباعة في الصين إلى إلغاء تنشيط هذه الوظيفة
تلقائيا بعد عشر دقائق ،ويقلل هذا التقييد بشكل
كبير من احتمالية تلقي الملفات بشكل غير متوقع من
جانب أشخاص غرباء عن المستخدمين ،وكان يمكن
استخدام وظيفة «إيردروب» لنقل رسائل تعتبر حساسة
بعيدا من الرقابة ،واستُخدمت هذه الخاصية على وجه
الخصوص في أماكن عامة لبث شعارات تنتقد الحزب
الشيوعي الحاكم ،بعد مظاهرة نادرة في بكين الشهر
الماضي ،وعُلقت بعد ذلك الفتات معادية للرئيس شي
جينبينغ ،لفترة وجيزة على جسر في العاصمة قبيل
مؤتمر للحزب الشيوعي ،وكانت بادرة التحدي هذه
مفاجئة في مدينة محكومة بقبضة حديدية من قوات
األمن ومجهزة بعدد ال يحصى من كاميرات المراقبة،
ولم ترد شركة «أبل» على الفور على طلب توضيح من

وكالة «فرانس برس».
وال يبدو أن منتجات العالمة التجارية
المباعة خارج الصين تتأثر بهذه القيود على
آخر تحديث لنظام التشغيل ،iOS 16.1.1
ورحب بعض مستخدمي اإلنترنت ،الخميس،
على شبكة «ويبو» االجتماعية الصينية بهذا
اإلجراء معتبرين أنه يهدف إلى «الحد بشكل
كبير» من «مضايقات» الغرباء ،في المقابل،
سخر آخــرون من الرئيس التنفيذي لشركة
«أبــل» .وسأل مستخدم في هذا اإلطــار «هل
تيم كوك عضو في الحزب الشيوعي؟» ،وتفرض
السلطات الصينية رقابة مشددة على اإلنترنت
في البالد ،إذ تحذف الجهات الرقابية أي محتوى
يصور سياسة الدولة بشكل سيئ أو من شأنه
التسبب في اضطرابات ،كما أن الكثير من
المواقع اإلعالمية األجنبية غير متوفرة من
دون استخدام برامج تحايل من نوع «في بي
إن» (الشبكات الخاصة االفتراضية) ،في العام
 ،2017تعرضت المجموعة العمالقة األميركية
النتقادات شديدة بسبب إزالتها برمجيات «في
بي إن» من متجر التطبيقات الخاص بها في
الصين ،بناء على طلب السلطات.

 1000كلمة

شعر الحكمة
خليك َِبين ألناس فاعل خير
والعمر مُهما طال راه قصير
خليك ديمه صافي حِلو وشافي
ال تهين َغيرك و ال ِبشر تكافي
مُهما حِصلك مِن قالل الخير
وال تخون مِن خانك و خلك وافي
و ال تبيع حِق الناس ِبالتزوير

أليك بالدوين يقاضي عاملني بفيلم «راست»

● حالة الجفاف الشديد التي وصل إليها سد وادي زارت بين قرية الرابطة وككلة .تصوير( :مصطفى األترب)
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املوقع
البريد االلكترونيinfo@alwasat.ly :

مجموعة مسلحة متنع مجلس الدولة من االنعقاد..

صدام البرملان مع الدبيية يصل طريقًا مسدودًا
القاهرة -الوسط
عاد الدور السياسي للجماعات المسلحة ليطغى على
األجواء في ليبيا خالل األيام األخيرة ،فقد أعلن
رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري أن
«ميليشيا مسلحة» تابعة لحكومة الوحدة الوطنية
الموقتة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة منعت انعقاد
جلسة للمجلس في طرابلس اإلثنين الماضي.
وأضاف المشري« :إنها حكومة ميليشياوية تريد
فرض سيطرتها بالقوة» ،مشيراً إلى أن المجلس
سيكون له «موقف واضح» من ذلك ،خاصة مع
نشر آليات مسلحة خارج فندق كان مفترضاً أن تقام
فيه الجلسة .وأرجع هذا الموقف إلى رغبة حكومة
الدبيبة في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة
«ألنه يريد البقاء مستفرداً بالمنطقة الغربية».
وتابع« :نحن دولة قانون ..سنتقدم بشكوى إلى
النائب العام بشأن الواقعة ،وسنستأنف جلساتنا..
ولن يقدر أحد أن يرهبنا أو يجبرنا على أي قرار،
وقد أبلغنا األطراف المحلية والدولية المعنية بما
حدث» .ووجه المشري الشكر إلى «جهاز المخابرات
العامة ،وقوة الردع التي أجبرت القوة المحاصرة
للمجلس األعلى للدولة على االنسحاب».

تعليمات ضد مجلس الدولة؟

وأشار إلى أن إدارة الفندق التي تستضيف اجتماعات
المجلس ذكرت أنها تلقت تعليمات من حكومة
الدبيبة بعدم تأجير أي قاعة لمجلس الدولة،
مضيفاً أن األمر نفسه جرى تعميمه على جميع
الفنادق .ولفت إلى أن عدداً من عناصر بـ«قوة
حماية الدستور» أبلغتهم بتلقيهم التعليمات
من وزير الدفاع بمنع الجلسة ،بينما قال آخرون
إنهم تلقوا التعليمات من مستشار رئيس الوزراء
إبراهيم الدبيبة .وأكمل« :انتقلنا إلى فندق
المهاري ،وفوجئنا بسابقة لم تحدث مع أي رئيس
وزراء سابق ،حيث وجدنا رئيس وزراء يحاول أن
يمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها عبر قوة
حماية الدستور».
وتقدم المشري إلى النائب العام المستشار
الصديق الصور بشكوى ضد الدبيبة طالبه فيها
بالتحقيق معه ومنعه من السفر إلى حين انتهاء
التحقيقات ،كما طلب من المجلس الرئاسي بصفته

لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون».
بعد ذلك ،بحث المشري مع ثالثة أعضاء بملتقى
الحوار السياسي آخر التطورات في البالد وسبل دعم
الحوار .وقال المكتب اإلعالمي للمجلس إن اللقاء
حضره أعضاء الملتقى ربيعة أبوراس ،وخديجة
عبدالعالي وفائق دنــة ،وتطرق إلــى «تقريب
وجهات النظر بين جميع األطراف لالتفاق على
قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة؛ إلنجاز
االستحقاق االنتخابي».

دور فرنسي أوسع

■ عبداحلميد الدبيبة

■ خالد املشري

■ عقيلة صالح

املشري :الدبيبة يريد البقاء منفردًا باملنطقة الغربية ..وعقيلة :نرفض قوة السالح
رئيس حكومة الوحدة :البعض يريد صفقة لتقاسم السلطة وتأجيل االنتخابات
«القائد األعلى للجيش الليبي» فتح تحقيق عاجل
بشأن الواقعة.

محتجون أم مجموعة مسلحة؟

ورد الدبيبة بقوله إن من منع انعقاد الجلسة هم
مجموعة محتجين رافضين لعمل مجلس الدولة،
فرقتهم قوة الردع ،مضيفاً أنه وجه تعليمات لوزارة
الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة ،الثالثاء،
مع «عدم المس بحق المواطنين في التظاهر
واالحتجاج السلمي».
وقال إنه َّ
كلف وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة
المالبسات الحقيقية ،معتبراً ما روجه المشري
«مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة».
وأوضح الدبيبة أنه أعطى تعليماته لقوة الردع ،التي
بدورها فرقت المحتجين عند الساعة  11:30صباحاً

وأمّنت المكان كام ً
ال ،وفق قوله ،مشدداً على رفضه
«االنحراف مرة أخرى عنها لمسارات موازية انتقالية».
واعتبر أن المحتجين يرفضون «سياسة التكتم
والتعتيم وعقد االتفاقات في الغرف المظلمة ،خاصة
من أشخاص ال يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة
من الشعب الليبي ،للتمديد ألنفسهم في السلطة
قرابة  11عاماً».
واتهم الدبيبة طرفاً لم يسمه بـ«محاولة القفز
بعد نحو  11عاماً من السلطة التشريعية إلى
السلطة التنفيذية ،عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل
االنتخابات».
بــدوره ،طلب المجلس الرئاسي من األجهزة
األمنية المختصة بالعمل على «حماية وتوفير بيئة
آمنة تضمن حرية التعبير للجميع ،وفي الوقت نفسه
سالمة القرار للمؤسسات السياسية ،في إطار اإلعالن

الدستوري وخارطة الطريق».
وعبّر المجلس الرئاسي عن رفضه منع المجلس
األعلى للدولة من انعقاد جلسته العادية الـ ،82
ّ
مذكراً في الوقت نفسه بأن حق التعبير مكفول
للجميع في إطاره الدستوري.

عقيلة يرفض الترهيب بقوة السالح

من جانبه ،دعا رئيس مجلس النواب المستشار
عقيلة صالح بالتحقيق في األحــداث وتقديم
المسؤولين عنها للعدالة.
ووصــف ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة
بـ«أعمال تهديد وترهيب بقوة السالح من خالل
محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة».
وقال رئيس مجلس النواب إن األحداث تمثل
«تهديداً لحياتهم (أعضاء مجلس الدولة) وانتهاكاً

إلى ذلك ،اتخذ الدور الفرنسي مالمح أكبر ،إذ التقى
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس المجلس
الرئاسي محمد المنفي ،بقصر اإلليزيه في العاصمة
الفرنسية باريس ،الجمعة.
اللقاء عُقِد عقب مشاركة الطرفين فى منتدى
«باريس للسالم» الذي انطلقت الدورة الخامسة
منه في باريس ،الجمعة ،ويستمر لمدة يومين.
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن هذا التجمع
ً
إضافة إلى
«يستضيف رؤساء الدول والحكومات
ممثلين عن المنظمات الدولية» .وركزت نسخة
منتدى باريس  2022على «مكافحة االحتباس
الحراري وتقوية ُ
النظم الصحية والتعاون االقتصادي
وأوضـــاع العالم بعد تبعات الحرب الروسية
األوكرانية ،ومنها ارتفاع مستوى التضخم وأسعار
الطاقة وتزايد في انعدام األمن الغذائي وحدوث
ضطرابات اقتصادية وسياسية عارمة .وفي أواخر
أكتوبر الماضي ،التقى المنفي مع المبعوث الخاص
للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير الذي قال إن
بالده «ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا التفاق
وحل سياسي ،يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية
ورئاسية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي».
وأكد ماكرون ،األسبوع الماضي ،أن االستراتيجية
الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في
غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها
في القارة ،مؤكداً إنهاء مهمة قوة برخان المناهضة
لـ«المتطرفين» في أفريقيا .من جانبه ،بحث رئيس
الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج تطورات
األوضاع السياسية واالقتصادية ،وذلك خالل لقاء في
مدينة بنغازي ،األربعاء ،حيث بحث الطرفان جهود

البعثة األممية ،وسبل مساندة المبعوث األممي
عبداهلل باتيلي ،باإلضافة إلى دعم الحوار الليبي
ومساعي توحيد المؤسسات السيادية .حضر اللقاء
وزير الخارجية حافظ قدور ووزير الدولة لشؤون رئيس
الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.
والثالثاء ،التقى السفير الفرنسي نائب محافظ
مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في بنغازي،
حيث ناقشا التطورات الخاصة بمشروع توحيد
المصرف والمعوقات التي تواجهه وسبل االستمرار
في المشروع .وتطرق الحبري إلى الوضع المالي
واالقتصادي للبالد في ظل التطورات األخيرة محلياً
ودولياً ،والحلول المقترحة لتخفيف آثار األوضاع
السلبية قدر المستطاع ،ومنها قرار مجلس إدارة
المصرف القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.

باتيلي قلق من عدم تحقيق تقدم عسكري

وفي جلسة عقدها مجلس األمن الثالثاء ،حذر
المبعوث األممي عبداهلل باتيلي من تأزم الوضع
في ليبيا جراء «مناورات» تأجيل االنتخابات ،مطالباً
مجلس األمن بدعوة األطراف الليبية إلى «عدم
اللجوء إلى العنف» ،ورحب بتركيز المجلس على
«آلية إدارة عوائد النفط».
وأشار إلى ازدياد التوترات في ليبيا جراء «عدم
المساواة وغياب الشفافية في تخصيص الموارد».
وأعرب في كلمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة
عن قلقه إزاء عــدم تحقيق تقدم في المسار
العسكري ،فيما يتعلق بملف انسحاب المرتزقة
والقوات األجنبية والمقاتلين األجانب من ليبيا،
الفتاً إلى جهود بعثة األمم المتحدة الستئناف
اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «،»5+5
مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع األطراف خطوات
عملية لتعزيز اتفاق وقف إطالق النار في البالد.
وتناول المبعوث األممي أيضاً ،ملف الموقوفين،
كاشفاً عن «بدء إضراب عشرات المحتجزين في
سجن معيتيقة عن الطعام اعتراضاً على ظروف
توقيفهم» ،فيما وصف وضع حقوق اإلنسان
«بالمقلق» ،مع استمرار «عمليات اإلخفاء القسري
وســوء المعاملة بمراكز االحتجاز المختلفة»،
باإلضافة إلى انتهاكات حقوق اإلنسان بحق
المهاجرين والالجئين والتجاوزات التي تتعرض
لها المرأة الليبية.

أميركا تريد االنتخابات أوالً

املصالحة الليبية حائرة بني الرغبة األفريقية وعدم االهتمام الغربي
الوسط–عبد الرحمن أميني
يقوم االتحاد األفريقي بجهود تتوازى مع جهود األمم
المتحدة من أجل الضغط لحل األزمة في ليبيا عن طريق
إعطاء األولوية لملف المصالحة الوطنية ،وهي رؤية سياسية
ال تتوافق مع االستعجال الغربي إلجراء االنتخابات كأولوية،
وذلك بهدف إنهاء المرحلة االنتقالية وتوحيد السلطة
التنفيذية.
قد تكون زيــارة ممثل رئيس اللجنة الرفيعة المستوى
لالتحاد األفريقي من أجل ليبيا وزير خارجية الكونغو برازفيل
جان كلود جاكوسو ،هي األطول لمسؤول أفريقي إلى البالد
منذ عشر سنوات بعدما اعتقد االتحاد أن صوته ظل مهمشاً
في ليبيا منذ بداية األزمة؛ بل إنه كان ينظر إليه كوسيط غير
محايد في التعامل مع النزاع ،واليوم يحفزه قيادة الدبلوماسي
السنغالي عبداهلل باتيلي لجهود الوساطة بين الليبيين على
تهيئة األرضية لخارطة طريق تكاد تكون «موازية» ،وذلك
بالتركيز على «لم الشمل الليبي» عبر عقد مؤتمر مصالحة
جامع؛ في مقابل رؤية غربية ال تولي ذلك الملف األولوية
القصوى .ومطلع نوفمبر الجاري ،شرع جان كلود جاكوسو
ممث ً
ال عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى لالتحاد األفريقي من
أجل ليبيا بزيارة استهلها بجولة إلى الشرق الليبي؛ إذ عقد
مشاورات مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر
ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا في
بنغازي .كما عقد لقاءات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،
ووزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ
قدور .وبعد مشاركته في مؤتمر المناخ (كوب  )27في مدينة
شرم الشيخ المصرية ،عاد جاكاسو هذا األسبوع ليلتقي رئيس
مجلس الدولة خالد المشري ونائب رئيس المجلس الرئاسي
عبداهلل الالفي ،إذ أكد الوزير الكونغولي أن تحقيق المصالحة
الوطنية من أولويات االتحاد األفريقي.
وأضاف أن المصالحة يجب أن تشمل الجميع دون إقصاء.
وذلك كله في إطار «تهيئة الظروف لنجاح الملتقى التحضيري
للمؤتمر الجامع ،ووضع المقترحات التي تعزز نجاح مشروع
المصالحة» .وأشاد الالفي من جانبه بدور االتحاد األفريقي

على مساندته لجهود المجلس الرئاسي ،في المجاالت الفنية
واالستشارية المتعلقة بهذا المشروع.
وتعمل اللجنة األفريقية على تنظيم مؤتمر مصالحة كبير
بين الليبيين في العام  2023تحت رعاية الدول الخمس في
مجلس األمن الدولي ،لم يجر تحديد موعد له كأسبقية عن
تنظيم االنتخابات.
ومنذ ســنــوات ،يسعى االتــحــاد األفريقي لعقد مؤتمر
للمصالحة بعدما استضافت الكونغو عدة اجتماعات بهدف
إيجاد حلول لالزمة ،خاصة وأن األفارقة ال يزالون ممتعضين
من زعزعة عملية تغيير النظام التي قادها حلف الـ«ناتو»
في العام  2011في ليبيا لإلطاحة بمعمر القذافي ،ويرون أن
ذلك منع االستقرار في القارة ،وكان له دور مباشر في انتشار
اإلرهاب في منطقة الساحل وأدى إلى تأجيج حركات التمرد
في مالي .رئيس غينيا بيساو ،الرئيس الــدوري للمجموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عمارو سيسوكو
إمبالو ،قال خالل منتدى باريس للسالم ،المنعقد أوائل الشهر
الجاري ،إن «القذافي كان شرًا ال بد منه لشعبه» ،محرجاً
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ،إذ استنكر إمبالو مقتل
القذافي والرئيس العراقي الراحل صدام حسين .ودافع رئيس
غينيا بيساو عن حقبة القذافي بشدة قائ ً
ال «عاش الناس
بشكل جيد في ظل نظامه ،كان هناك سالم .لكن اآلن كيف
سنشتري السالم»؟
وبينما يدعو األفارقة إلى إشراك جميع األطراف بمن فيهم
األقليات وممثلو النظام السابق في أي تسوية مقبلة ،استقبل
أحد شيوخ اإلباضية المستقرين في جنوب نفوسة ،رئيس
الكونغو دنيس ساسو نغيسو ،وذلك قبل عدة أشهر.
وقال الرئيس الكونغولي إن «ليبيا بلد أفريقي مهم جداً،
وحان الوقت ألن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة
أزمته ،وال مناص من أن يرفع االتحاد األفريقي صوته ضد كل
التدخالت األجنبية في ليبيا».

المنفي :لقاء جامع للوصول إلى االنتخابات

ويؤيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقد لقاء جامع
لكل األطراف المعنية بالقضية برعاية االتحاد األفريقي واألمم

● نورالند

● باتيلي

المتحدة ،بهدف تيسير إجراء االنتخابات وتحقيق المصالحة
الوطنية .وخالل لقائه المبعوث األممي عبداهلل باتيلي ،قال إن
هذا االجتماع يهدف إلى «الوصول إلى االنتخابات وتحقيق
مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبنّاه المجلس الرئاسي».
ويضع الوضع الليبي سباق التسويات األفريقي والدولي في
مسارات متناقضة وسط غياب تحمس من الفاعلين الليبيين
لمشروع المصالحة ،فاالتحاد األفريقي الذي يسعى إلحداث
اختراق في الملف الليبي عبر أولوية المؤتمر الجامع ّ
يذكر
بدوره في التوصل لتوقيع وقف إطالق النار بين الحكومة
اإلثيوبية وجبهة تحرير تيغراي أخيراً ،في المقابل يكرر
المبعوث األميركي الخاص إلى ليبيا ،ريتشارد نورالند،
الدعوة إلى توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا عن طريق
االنتخابات ووصل به األمر إلى إطالقه تهديداً بإعادة تقييم

عالقات واشنطن مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر
وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية في البالد.
وناشد نورالند جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام
نفوذهم للدفع نحو اتخاذ خطوات ملموسة إلنشاء قاعدة
دستورية تفضي النتخابات موثوقة وشفافة ،بما يتماشى
مع تطلعات الشعب الليبي.

ِّ
باتيلي :إطالة الفترة االنتقالية تعرض ليبيا لخطر التقسيم

باتيلي يحذر من خطر التقسيم

ويتشارك باتيلي مع الموقف األميركي ،ففي آخر جلسة
لمجلس األمن حول ليبيا الثالثاء الماضي ،حث المجلس
على إرسال رسالة ال لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم
لن تذهب دون عواقب وحذر من أن إطالة الفترة االنتقالية
بشكل أكبر سيجعل البالد أكثر عرضة لعدم االستقرار

السياسي واالقتصادي واألمني ،ويمكن أن يعرّضها لخطر
التقسيم .وقال« :لذلك ،يجب علينا أن نتكاتف في تشجيع
القادة الليبيين على العمل بعزم من أجل إجراء االنتخابات
في أقرب وقت ممكن» .بدوره يعتقد مندوب ليبيا لدى األمم
المتحدة ،طاهر السني ،أن الحل يقتضي العمل على أربع
نقاط ،هي :أو ًال ،إيقاف كافة أشكال التدخل الخارجي المباشر
وغير المباشر في الشأن الليبي .وثانياً ،ضرورة إنهاء التواجد
األجنبي على األراضي الليبية بجميع أنواعه ومسمياته وإنهاء
جميع أنواع المجموعات المسلحة والميليشيات الخارجة عن
القانون .وثالثاً ،دعم الجهود الوطنية للخروج من دائرة
الصراع من خالل مصالحة وطنية حقيقية وشاملة .ورابعاً،
عدم تكرار أخطاء الماضي وتوقع نتائج مختلفة .وأشار إلى أن
«االنتخابات وحدها ليست الحل النهائي لألزمة ،ولكنها أحد
أهم المسارات التي يمكن بها تفتيت األزمة الراهنة وإنهاء
صراع الشرعيات حتى نلتفت بعدها إليجاد حلول جذرية
لباقي التحديات المتراكمة منذ سنوات».

الخالف األميركي–الروسي

وتعمق المناكفات األميركية الروسية التوصل إلى أي حل،
فقد حذر مندوب روسيا نائب السفير الروسي لألمم المتحدة،
ديمتري بوليانسكي ،من الوضع على األرض في ليبيا ووصفه
بغير المستقر؛ بالرغم من الهدوء النسبي.
وأضاف« :ال نرى أي إمكانية لتنظيم انتخابات شاملة
وإمكانية توحيد األجهزة الحكومية قريباً ،وما زال التقدم
المحرز على المستوى الدستوري متواضعاً» .واتهم الدول
الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة باالهتمام فقط
بالطاقة ومصادرها في ليبيا .في المقابل ،دعا نائب السفيرة
األميركية لدى األمم المتحدة ،ريتشارد ميلز ،إلى ضرورة
االستمرار في إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار
للعام  ،2020وال سيما االنسحاب الفوري لجميع القوات
األجنبية والمقاتلين األجانب والمرتزقة .ورد على نظيره
الروسي ،بالقول« :ترفض الواليات المتحدة االتهامات بأن
الوصول إلى احتياطات النفط الليبية بشكل ما هو سبب
المأزق السياسي اليوم».
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دعم أميركي وتشكيك روسي في مقترح خط األنابيب اليوناني

الغاز الليبي يدخل
معركة تصفية الحسابات
في «بحر إيجة»
● حقل البوري البحري

أثينا تحاول عرقلة أنقرة ..وروسيا تتخوف من خط األنابيب اليوناني
القاهرة ،طرابلس :الوسط
تحول المشهد الليبي إلى «بؤرة توتر»
إقليمية بين تركيا واليونان العضوين في
حلف الناتو ،تضاف إلى التوتر بين البلدين
في بحر إيجة ،وذلك على خلفية اإلعالن أخيراً
عن مقترح بمد مشروع خط أنابيب غاز للربط
بين ليبيا واليونان وآخر لمدينة دمياط
المصرية ،يضافان إلى الخط الراهن الذي
يربط بين ليبيا وإيطاليا ،بل ودخلت موسكو
على خط األزمة بشكوك في نجاحه مقابل
دعم أميركي له.
وفي مطلع هذا الشهر ،تصاعدت حدة
الجدل بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة
المؤسسة الوطنية للنفط ،فرحات بن قدارة،
التي أعلن فيها دراسة فكرة مشروع خط
أنابيب غاز للربط مع اليونان ،بيد أن تقريراً
روسياً شكك في جدية المشروع ،وأولت
جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية أهمية
لما وصفته بـ«إغراء» اليونان بمد خط أنابيب
غاز «أسطوري» مع شرق ليبيا.
لكن الدراسات التي أجرتها المؤسسة
الليبية للنفط بالتعاون مع الشركات الدولية
العاملة في مجال الطاقة في ليبيا ،تدعم
طموحها إلنجاز هذا المشروع ،إذ تشير إلى
إمكان رفع ليبيا لصادراتها من الغاز ،من

بينها تقارير إيطالية ذكرت أن بإمكانها
تصدير ما يصل إلى  10مليارات متر مكعب
من الغاز إلى إيطاليا سنوياً عبر خط «غرين
ستريم» ،الذي يربط صقلية بحقول الغاز في
جنوب غربي ليبيا.
وأجرت ليبيا عمليات تنقيب مبدئي عن
حقول الغاز أعطت نتائج واعدة في األشهر
القليلة الماضية ،يرجح أن يشتعل معها
التنافس على حقوق االستثمار فيها بين
الشركات الدولية واإلقليمية ،وفي هذا
السياق صرح رئيس المؤسسة الوطنية
للنفط ،فرحات بن قدارة ،أن «ليبيا توصلت
إلى اتفاق مع شركتي (إيني) اإليطالية و(بي.
بي) البريطانية للبدء بالحفر وإنتاج الغاز
من حقل بالمتوسط قبالة شواطئ الغرب
الليبي».
لكن الخبير في الشؤون الليبية ،جليل
حرشاوي ،اعتبر أن «بن قدارة يضلل عندما
يتحدث عن خط أنابيب يمكن أن يصل إلى
األراضي اليونانية» ،وقال للجريدة الروسية
«ليس هناك غاز طبيعي في شرق ليبيا .يجب
أن يتخلى المرء عن عقله ليأخذ كل ما سبق
على محمل الجد» .ووفقاً له ،فإن رئيس
المؤسسة الوطنية للنفط يريد فقط حشد
مزيد من دعم مصر واليونان ،وهما دولتان
في عالقات مواجهة مع تركيا.
ويرجح محللون أن يكون طرح هذا

االنقسام الليبي يغذي
صراعات إقليمية ودولية
على غاز المتوسط
المشروع رد فعل عملي ومضاد من الجانب
اليوناني على توقيع حكومة الوحدة الوطنية
الموقتة مع تركيا مذكرة تفاهم للتنقيب عن
النفط والغاز في المياه الليبية في أكتوبر
الماضي .وتأتي هذه المذكرة عقب مرور
ثالث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود
البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة
االتحاد األوروبي حينها.
ووفقاً لما قاله حرشاوي لـ«نيزافيسيمايا
غازيتا» ،فإن الجانب اليوناني يسعى ببساطة
إلى عرقلة سياسة أنقرة في شرق البحر
المتوسط« .فاليونان تطالب تركيا بوقف
تعديها الصارخ على مياهها اإلقليمية،
إنها تريد (من أنقرة) أن تكف عن مثل هذا
الخطاب والسلوك» ،على حد قوله.
في المقابل ،وفي ظل أزمة الطاقة
العالمية التي تمخضت عن الحرب الروسية
 -األوكرانية ،وحسب محللين ،يبدو أن أنقرة

تسعى الستغالل هذه األزمة في تكريس
دورها كمورد رئيس للطاقة إلى أوروبا،
ال سيما في ظل الوضعية المتفاقمة التي
تعانيها الدول األوروبية ،حيث تستهدف تركيا
استغالل موارد ليبيا من الطاقة واستخدامها
كورقة ضغط في عالقتها بالغرب ،وفق مركز
المستقبل لألبحاث والدراسات المقدمة.
وفي هذا السياق ،اعتبر رئيس األركان
السابق للقوات البحرية التركية ،األدميرال
جهاد يايجي ،والملقب بـ«مهندس االتفاقية
البحرية» أن ليبيا ستخسر  40ألف كيلومتر
مربع في حال توقيع اتفاقية االختصاص
البحري مع اليونان .وعلى الخط نفسه،
تواصل الحكومة التركية الدفاع عن مذكرة
التفاهم التي تلقى انتقادات محلية في
الداخل التركي أيضاً ،وتستند إلى تفسير
حرفي للمواد االنتقالية الحاكمة للمشهد
الليبي ،إذ رد وزير الخارجية التركي ،مولود
تشاووش أوغلو ،على انتقادات برلمانية
بالقول إن «الحكومات الليبية الموقتة جرى
إنشاؤها بموجب مبادرات األمم المتحدة،
وهي غير مخولة بتوقيع االتفاقات الدولية
ولكنها قادرة على توقيع المذكرات ،وليست
ملزمة بموافقة البرلمان عليها».
في هذه األثناء ،يرى مركز المستقبل
لألبحاث والدراسات المقدمة أيضاً أن
التحركات الراهنة في ليبيا قد ترتبط

باألساس بسياقات التوتر بين أنقرة وأثينا،
أكثر من ارتباطها بمتغيرات المشهد الداخلي
الليبي ،إذ نشرت أخيراً عشرات المدرعات
األميركية الصُنع في بحر إيجة ،وذلك في
جزيرتي «ساموس» و«ليسبوس» ،األمر الذي
م ّثل إزعاجاً بالنسبة لتركيا ،حيث اعتبرته
تهديداً لمصالحها في شرق المتوسط.
من ناحية أخرى ،ثمة تحذيرات من
االنعكاسات المحتملة لتصاعد التوترات
الراهنة بين تركيا واليونان ،العضوين في حلف
الناتو ،وهو ما قد يزيد من حدة االستقطاب
بين دول الحلف ،في ظل توقع تصاعد وتيرة
الخالفات بين القوى األوروبية والواليات
المتحدة من ناحية ،وتركيا من ناحية أخرى ،ال
سيما بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان
أخيراً نشر طائرات بدون طيار في قبرص
التركية ،مؤكداً أن أنقرة ستعمل على زيادة
وجودها العسكري في قبرص ،وذلك بعدما
رفعت واشنطن الحظر على إمدادات األسلحة
إلى قبرص اليونانية ،وذلك في مؤشر ضمني
على دعم واشنطن لموقف أثينا في مواجهة
أنقرة ،في ظل التوترات المتصاعدة بين
الجانبين في بحر إيجة.
على الجانب الروسي ،فإن خروج تقرير
روسي عن مصادر غير رسمية تبدي رفضاً
للمشروع اليوناني هو انعكاس لمخاوف من
خط بديل جديد ،يعوض تقليص روسيا

إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب
عقوبات على موسكو بسبب إطالق عمليات
عسكرية في أوكرانيا ،مما جعل دول االتحاد
األوروبي تسارع لتأمين إمدادات بديلة وسط
ارتفاع األسعار.
أما واشنطن ،فإنها تدعم فكرة ربط البنية
التحتية للطاقة في اليونان مع شرق ليبيا،
حيث علقت الدائرة الدبلوماسية األميركية
على التصريحات األخيرة لرئيس المؤسسة
الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ،حول حاجة
الالعبين المتوسطيين لبناء خط أنابيب غاز
يمكن أن يصبح ثقال موازناً التفاقات النفط
والغاز بين تركيا والحكومة في طرابلس،
كما سبق أن أكد الناطق باسم الخارجية
األميركية ،نيد برايس ،أن تنمية الموارد في
شرق البحر األبيض المتوسط يجب أن تعزز
التعاون ألمن الطاقة المستدامة في جميع
أنحاء المنطقة.
ورغم هذا الصراع الذي اتخذ أبعاداً إقليمية
ودولية ،فإن مراقبين يرون في االنقسام
الداخلي الليبي حجر زاوية في هذه التطورات،
إذ أن كافة الالعبين اإلقليميين والدوليين
المتداخلين في هذا الملف وزعوا مصالحهم
على االنقسامات بين حكومتي الوحدة الوطنية
برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة
من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا ،وهو
ما جعل ليبيا ورقة في نزاع إقليمي ودولي واسع.

ماذا تحمل جعبة حكومة ميلوني؟

تدوير «مراكب املوت»« ..خفر السواحل الليبي» في مرمى اتهامات أوروبية
اعتراض حوالي  100ألف شخص منذ توقيع االتفاق بين ليبيا وإيطاليا 2017
القاهرة ،طرابلس :الوسط
باتت قوات خفر السواحل الليبي متهمة بالتعاون
مع المهربين وإعادة تدوير مراكب الموت التي
تقل المهاجرين غير الشرعيين ،وذلك بعد تلويح
الحرس بإسقاط طائرة تابعة لمنظمة «سي
ووتش» غير الحكومية ،كانت تراقب مساعدة
قارب مهاجرين في البحر األبيض المتوسط.
وتلقت الطائرة رسالة تحذير من أحد زوارق
الدورية التي قدمتها إيطاليا لليبيا العتراض
المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البالد التي
مزقتها الحرب.
وتقول الرسالة «ابتعدوا عن (المياه) اإلقليمية
الليبية ،وإال سنطلق عليكم صواريخ سام (أرض
جو)».
وقالت الطبيبة األلمانية ليونا بالنكنشتاين
لوكالة «فرانس برس»« :كان الضجيج عالياً على
متن الطائرة وظننت أنني ربما أسأت الفهم»،
كان ذلك في  25أكتوبر عندما كانت الطبيبة على
متن طائرة تابعة لمنظمة اإلغاثة األلمانية «سي
ووتش» تحلق فوق المياه المالطية.
وبحسب بالنكنشتاين ومقاطع فيديو
نشرتها «سي ووتش» ،فرض الطاقم الليبي
على المهاجرين الصعود إلى قاربه ،قبل انتزاع
المحرك من زورقهم وإطالق النار عليه حتى
اشتعلت فيه النيران .وقالت الطبيبة« :حدث ذلك
في ثوانٍ كنت قلقة ،سلوكهم ال يمكن التنبؤ
به» ،موضحة أنها غادرت المنطقة فور سماع
التحذير ،حسب وكالة «فرانس برس».
بعد يومين من التهديد الذي تعرضت له
الطائرة ،أعلنت «سي ووتش» أن لديها دلي ً
ال على
أن «خفر السواحل الليبي يتعاون مع المهربين».
ونشرت المنظمة غير الحكومية صوراً لزورق
مهاجرين من الخشب ،يحمل لوحة مكتوباً عليها
 ،1688التقطتها «سيبيرد» في بداية أكتوبر أثناء
اعتراض خفر السواحل .وصُوّر الزورق نفسه بعد
ثالثة أيام يحمل مهاجرين مختلفين على متنه،
مما يشير إلى أنه أعيد إلى ليبيا وجرى استخدامه
من جديد ،حسبما أفادت «سي ووتش».
ووقعت إيطاليا وليبيا في العام  2017اتفاقاً
برعاية االتحاد األوروبي لمنع المهاجرين من عبور
وسط البحر المتوسط ،وهو نص مثير للجدل مع
تبني روما خطاً متشدداً بشأن سياسة الهجرة.
وجرى التوصل إلى االتفاق تحت ضغط األعداد
الكبيرة من الالجئين الفارين من الصراعات في
سورية والعراق وليبيا للبحث عن مالذٍ في أوروبا،
وبعد سلسلة حوادث غرق ،سُجّل على إثرها عدد
قياسي بلغ  5آالف شخص بين قتيل ومفقود في
البحر األبيض المتوسط في العام .2016

● من عملية إعادة  200شخص من قبل خفر السواحل الليبي إلى طرابلس في عمليتي إنزال مختلفين في العام  .2021
تقول المنظمات إنه جرى اعتراض حوالي 100
ألف شخص منذ توقيع االتفاق مع ليبيا في ،2017
وذلك من قبل إيطاليا واالتحاد األوروبي اللذين
وافقا على تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي.
وعلى الرغم من الدعوات إلى إلغاء االتفاق ،جرى
تجديده بشكل تلقائي في بداية نوفمبر بعد أيام
على تولي الحكومة اإليطالية اليمينية المتطرفة
برئاسة جيورجيا ميلوني مهامها.
وأوضحت المفوضية األوروبية أن الهدف
كان «منع الخسائر في األرواح البشرية في البحر
المتوسط وفي الوقت نفسه قمع شبكات تهريب
المهاجرين واالتجار بالبشر» .وتفيد إحصائية
منظمة الهجرة الدولية باإلبالغ عن  3140شخصاً
بين قتيل أو مفقود في العام  2017في مقابل
 2062العام الماضي.
وقال لويجي سكازييري ،من مركز اإلصالح
األوروبي ،إن «العمل مع سلطات دول العالم
الثالث لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا
أحد المحاور الرئيسية للسياسة األوروبية» ،وتعلق
«فرانس برس» بأن االتفاق اإليطالي -الليبي
أثبت أنه «فعّال جداً» لتقليل عدد الواصلين،
على األقل في البداية .لكن المنظمات اإلنسانية

«سي ووتش» :خفر السواحل
الليبي بحاجة لمراقبة جوية
ومشورة االتحاد األوروبي
تدين المخاطر التي يواجهها المهاجرون من
تنكر أفراد مجموعات مسلحة بزي خفر السواحل
الليبي وتوثيق حاالت استخدام للذخيرة الحية
ضد قوارب لمهاجرين في أعالي البحار.
أحد هذه االنتقادات تشير إلى «نقص
المسؤولية والشفافية بشأن متلقي المنح في
ليبيا» ،ويأتي ذلك فيما يوضع عدد كبير من
األشخاص الذين جرى اعتراضهم في البحر في
مراكز ليبية ،شبّهها البابا فرانسيس بمعسكرات
اعتقال .وتقول منظمات العفو الدولية و«أنقذوا
األطفال» (سيف ذي تشيلدرن) و«أطباء بال حدود»
إن المهاجرين في ليبيا يتعرضون للتعذيب ،كما

أنهم ضحايا للعنف الجنسي أو العبودية .لكن
السلطات الليبية تنفي ذلك ،حيث يقول مسؤول
في شؤون الهجرة إن «االعتقاالت تجري وفقاً
للقواعد المعمول بها».
وتقول هذه المنظمات كذلك إن وكالة
«فرونتكس» التابعة لالتحاد األوروبي التي
تستخدم الطائرات لرصد المهاجرين المعرّضين
للخطر ،تساعد الليبيين ،ويقول الناطق باسم
«سيبرد» التابعة لـ«سي ووتش» ،فيليكس
ويس ،إن أفراد «خفر السواحل الليبي ليسوا
محترفين ،وأنهم بحاجة لمراقبة جوية ومشورة
االتحاد األوروبي للعثور على قوارب المهاجرين»،
حسب «فرانس برس»
من جهته ،يؤكد المحامي والمدافع عن حقوق
اإلنسان أرتور ساليزني لوكالة «فرانس برس»
أن «صد» المهاجرين من مناطق البحث واإلنقاذ
األوروبية باتجاه ليبيا ،يُعتبر بموجب قانون
االتحاد األوروبي «غير قانوني إذا كانت الدول
األوروبية متواطئة».
وتستقبل إيطاليا ماليين األشخاص الذين
يسعون كل عام إلى اجتياز وسط البحر المتوسط،
أخطر طريق هجرة في العالم ،وقد وقعت عدداً

(أرشيفية)
من االتفاقات خالل العقد األول من القرن الحادي
والعشرين مع العقيد معمر القذافي ،للحد من
تدفق موجات المهاجرين ،وعلقت هذه الشراكة
بعد سقوط النظام وإدانة إيطاليا في 2012
من قبل المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
العتراضها مهاجرين وإعادتهم قسراً إلى ليبيا.
لكن في  ،2017و ّقع رئيس حكومة يسار
الوسط اإليطالية السابق باولو جينتيلوني ،اتفاقاً
جديداً مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة
فائز السراج ،ومنذ ذلك الحين ،تلقت المنظمات
اإلنسانية ،بما في ذلك منظمة الخط الساخن
«أالرم فون» ( )Alarm phoneالتي يستخدمها
المهاجرون المعرضون للخطر ،أوامر بـ«تنبيه
خفر السواحل الليبي» ،حسبما قالت كيارا دينارو
من «أالرم فون» لـ«فرانس برس».
ولم يلبث االتفاق أن أثار انتقادات بينما
فرضت األمم المتحدة عقوبات على عدد من
الليبيين في العام  2018المتورّطين بشكل
مباشر في تجارة البشر ،ومن هؤالء أحمد عمر
الدباشي الذي كان المسلحون التابعون له
يسيطرون على معسكرات وقوارب ويعرضون

المهاجرين بمن فيهم «قاصرون» لـ«ظروف
وحشية وقاتلة في بعض األحيان في البر
والبحر» ،بحسب األمم المتحدة.
في  ،2019كشف الصحفي اإليطالي نيلو
سكافو أن رج ً
ال آخر ينشط في االتجار بالبشر
هو عبدالرحمن الميالد ويعرف باسم «البيدجا»،
شارك في محادثات في صقلية مع مسؤولين
إيطاليين بشأن تفاصيل اتفاق العام 2017
حول المهاجرين .وعلق عمل «البيدجا» في خفر
السواحل الليبي في  ،2018لكنه واصل المشاركة
في العام التالي في «إنقاذ المهاجرين» ،حسب
تقرير لألمم المتحدة استشهد به سكافو.
في المجمل ،خصص االتحاد األوروبي حوالي
 59مليون يورو لزيادة القدرة التشغيلية لخفر
السواحل الليبي ،بما في ذلك تدريب حوالي 500
فرد بين  2015و ،2020عندما توقفت العملية.
وتجري مفاوضات مع ليبيا من أجل استئناف هذا
التدريب «مع التركيز بشكل كبير على حقوق
اإلنسان والقانون الدولي» ،حسبما قالت ناطقة
باسم االتحاد األوروبي لـ«فرانس برس».
وأوضحت أن المفوضية كلفت متعاقداً مستق ً
ال
في  2019لمراقبة العمليات في ليبيا ،لكن
تقاريره لم تُنشر ألسباب أمنية.
من جهتها ،خصصت إيطاليا  32.5مليون يورو
على األقل من أجل مهمات دعم خفر السواحل
الليبي منذ  ،2017حسبما أعلنت منظمة «أرسي»
( )Arciاإلنسانية في تقرير العام الماضي .وفي
أكتوبر ،كشف الصحفي االستقصائي دوشيو
فاكشيني أن إيطاليا أنفقت  6.65مليون يورو
إضافية لتزويد خفر السواحل الليبي بـ 14زورقاً
سريعاً جديداً ،قبل عدة أشهر فقط.
وفي نهاية األسبوع الماضي ،رفضت الحكومة
اإليطالية منح حق الرسو ألربع سفن ،قبل أن
تسمح في ما بعد لثالثة منها بالرسو ،وتوجهت
السفينة الرابعة إلى فرنسا ،األمر الذي أدى إلى
نزاع دبلوماسي بين باريس وروما.
كما طالبت أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية
بإعادة مهاجرين وصلوا إلى ميناء طولون إلى
طرابلس أو تونس .وعبرت هذه األحزاب عن
احتجاجها الشديد على ترخيص باريس لرسو
سفينة «أوشن فايكينغ» في ميناء طولون جنوب
فرنسا ،بعد نحو  18يوماً قضتها في عرض البحر،
وسط خالف مع روما حول هذه السفينة.
ويؤكد مجلس أوروبا أن عرقلة أنشطة اإلنقاذ
التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والفشل
في تخصيص موانئ آمنة وقريبة إلنزال الذين
يجرى إنقاذهم في البحر ،في هذه الحالة في
إيطاليا ،هي تكتيكات «تهدف ضمنياً أو علناً على
ما يبدو إلى فتح المجال أمام عمليات اعتراض من
قبل خفر السواحل الليبي».
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قطار املناورات يعود إلى محطة «املناصب السيادية»
مجلس الدولة بدأ قبول ملفات الترشح لقيادات  5مؤسسات بعد التوافق مع النواب
القاهرة ،طرابلس ،طبرق :الوسط
عاد قطار المناورات السياسية في ليبيا إلى
نقطة المناصب السيادية والوظائف القيادية،
مع استئناف المجلس األعلى للدولة  -أمس
ولمدة أسبوع  -عمل لجنة فرز وقبول ملفات
الترشح لهذه المناصب في  5مؤسسات بعد
تفاهمات مع مجلس النواب في هذا الخصوص،
وهو ما يعتبرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية
الموقتة عبدالحميد الدبيبة «مسارات موازية
مرفوضة».
جاء ذلك بعد نحو شهرين من إعالن رئيس
مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس
األعلى للدولة خالد المشري التوصل في
أكتوبر الماضي إلى تفاهمات في المغرب
بشأن القاعدة الدستورية ،وكذلك تسمية
شاغلي المناصب السيادية وتشكيل سلطة
تنفيذية موحدة في خطوة أشاعت أجواء من
التفاؤل.
وتشمل هذه المناصب «محافظ المصرف
المركزي ومجلس إدارته ،ورئيس وأعضاء
مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات ،ورئيس ووكيل هيئة الرقابة
اإلدارية ،ورئيس ووكيل وأعضاء الهيئة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،ورئيس ووكيل
ديوان المحاسبة».
وتقول مصادر إن مجلسي النواب والدولة
انخرطا في مفاوضات منذ يوم الخميس حول
تقاسم المناصب السيادية ،بعد اتصاالت
ومشاورات مكثفة بين رئيس مجلس النواب
عقيلة صالح ورئيس المجلس األعلى للدولة
خالد المشري اللذين لم يُخفيا امتعاضهما من
استمرار الدبيبة في رئاسة الحكومة.
ورجّحت المصادر ذاتها ،وفق موقع «الجزيرة
نت» أن يفضي االتفاق إلى تشكيل حكومة
جديدة مكونة من  18وزيراً ،وتسمية شاغلي
المناصب السيادية بعد االتفاق عليها بين
عقيلة والمشري خالل أسابيع من المفاوضات،
متوقعة أيضاً أن يكون فتحي باشاغا جزءاً من
االتفاق بتوليه إحدى الوزارات التي ستكون
غالباً وزارة الدفاع.
وفي ترجمة لهذا التوافق ،ذهب رئيس
المجلس األعلى للدولة إلى دعوة أعضاء
المجلس إلى عقد جلسة رسمية الستعراض
تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية ومناقشة
آلية توحيد السلطة التنفيذية .غير أن الجلسة
أُجلت لتوتر األوضاع األمنية بعد محاصرة
مسلحين لألعضاء المجتمعين في فندق
المهاري بطرابلس ،حسب ما نشره المكتب
اإلعالمي للمجلس ،الذي اتهم حكومة الوحدة
الوطنية بمنع أعضاء المجلس من دخول قاعة
االجتماعات لعقد جلستهم.
وخاطب المشري المجلس الرئاسي  -بصفته
القائد األعلى للجيش الليبي  -بشأن واقعة

● رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس األعلى للدولة خالل لقاء في بوزنيقة المغربية أكتوبر الماضي

أنباء عن حكومة موحدة
بـ 18وزيراً من بينهم
باشاغا ..هل تجري الصفقة؟

● إحدى جلسات مجلس الدولة

حصار المجلس ومنع انعقاد جلسته ،كما وجّه
خطاباً كذلك إلى رئيس بعثة األمم المتحدة
للدعم في ليبيا عبداهلل باتيلي ،ليتوجه بعدها
بشكوى رسمية للنائب العام مطالباً بفتح

تحقيق في الواقعة ،متهماً رئيس الحكومة
الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة ووزير
الدولة لالتصال والشؤون السياسية وليد
الالفي باستعمال القوة ضد سلطات الدولة.

بدوره ،رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية
على اتهامات المشري مؤكداً رفضه ما وصفها
بـ«حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها بعض
األطراف لعرقلة االنتخابات» ،واصفاً المحتجين

بالقلة .وقال الدبيبة إنه أعطى تعليماته لقوة
الردع لتفريقهم وتأمين المكان ،مع عدم المس
بحق المواطنين في التظاهر واالحتجاج السلمي.
دون أن يخفي اتهامه للمجلس بمحاولة القفز
من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية،
عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل االنتخابات ،على
حد تعبيره.
وانحازت تركيا لموقف مجلس الدولة حين
أعربت تركيا عن رفضها محاولة منع المجلس
األعلى للدولة من عقد جلساته ،مؤكدة أن
الحوار بين األطراف السياسية هو السبيل
الصحيح لحل الخالفات ،وفق ما نشره المكتب
اإلعالمي للمجلس األعلى للدولة .وجاء الموقف
التركي على لسان السفير كنعان يلماز خالل
لقائه مع رئيس المجلس األعلى للدولة خالد

بعد إحاطة باتيلي

ما وراء السالح الخارج عن الدولة..
نفوذ سياسي أم مغانم اقتصادية؟

وسط استمرار معوقات العملية السياسية
في البالد تتزايد التساؤالت حول مستقبل
الجماعات المسلحة التي تختطف المشهد
العسكري واألمني في البالد ،وتضاعفت هذا
التساؤالت مع عدم وجود خطوات عملية
واضحة في هذا المسار ،خصوصا أن إحاطة
المبعوث األممي ،عبداهلل باتيلي ،أمام
مجلس األمن الثالثاء تحدثت عن ضرورة
اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وقف إطالق النار
في البالد.
وحسب مراقبين ،فإن الخطوات التي
يقصدها باتيلي هي توحيد الجيش الليبي
وإدماج الجماعات المسلحة ،وهو المسار
الذي لم يشهد أي جديد خصوصا بعدما شرع
عسكريون في عملية حصر وتصنيف كافة
المجموعات والكيانات المسلحة الموجودة
في التراب الليبي ،للبدء في إعادة هيكلة
ودمج وتأهيل العناصر األمنية والعسكرية في
مؤسسات الدولة بدعم ورعاية بعثة األمم
المتحدة للدعم ،حسبما أفاد مصدر عسكري
لجريدة «االتحاد» اإلماراتية الشهر الماضي.
وفي  28أكتوبر الماضي ،أكد قرار مجلس
األمن الحاجة إلى التخطيط لنزع سالح
الجماعات المسلحة في ليبيا وجميع الجهات
الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة
وتسريحها وإعادة إدماجها» .ووفق نص
القرار رقم  ،2656فقد دعا أعضاء المجلس
إلى أن يكون نزع سالح الجماعات المسلحة
«جزءا من نهج متكامل وشامل ومتماسك
لبناء السالم ،بما في ذلك عودة عناصر
المجموعات المسلحة إلى دولهم األصلية»،
وتزامن صدور هذا القرار مع إعالن باتيلي،
الجمعة ،موافقة اللجنة العسكرية المشتركة
« »5+5على إنشاء لجنة فرعة مكلفة
بتصنيف التشكيالت المسلحة والعمل على
انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وفي السياق نفسه ،تمضي الرؤية األميركية
للحل ،إذ تقول إن نزع سالح الجماعات
المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها «أمور
أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية االنتقال
السياسي» ،وفق تصريح القائم باألعمال في
السفارة األميركية لدى ليبيا ،ليزلي أوردمان

● عنصر بأحد المجموعات المسلحة الليبية

أكتوبر الماضي .لكن دراسة أصدرها المعهد
اإليطالي للدراسات السياسية الدولية اعتبرت
أن تلك الجماعات باتت «تقوم بالدور الذي
كانت تشغله النخب السياسية ورجال األعمال
الفاسدون» ،مشيرا إلى أن دورهم أصبح فعاال
في أي تطورات في البالد.
وأشار التحليل ،الذي كتبه المتخصص في
الشأن الليبي ،عماد الدين بادي ،إلى أن أهواء
قادة تلك المجموعات «هي المحدد الرئيسي
في مسار التحول الديمقراطي» ،الفتا إلى أن
النفوذ السياسي غير المتكافئ الذي اكتسبه
قادة الجماعات المسلحة ستكون آثار بعيدة
المدى على ليبيا ،ال سيما أنهم باتوا حاليا
«على استعداد لالحتفاظ بهذا النفوذ الجديد
على المدى الطويل».

ونوه الباحث بالتطورات السياسية األخيرة
التي شكلت مسار األزمة ،خاصة مع تكليف
مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة
فتحي باشاغا ،اصطدمت بتمسك رئيس
حكومة الوحدة الوطنية ،عبدالحميد الدبيبة،
بمنصبه حتى تسليم السلطة إلى حكومة
منتخبة ،مشيرا إلى أن المرحلة األخيرة
تهدد بإعادة إشعال الصراع ،لكنه يعتقد
أن «الصراع السياسي ليس أكثر من عرض
جانبي عند مقارنته بالتحول الحقيقي الذي
هز قطاع األمن الليبي في العام الماضي».
وذهب بادي إلى أن ظهور قادة الجماعات
المسلحة كأصحاب مصلحة ال يقتصر فقط
على مناورات محلية وتطورات سياسية
وعسكرية ،بل أيضا على «منتج مخططات

الوساطة المعيبة التي ترعاها جهات أجنبية،
ومحاوالت فاترة لحل النزاعات ،وإلغاء
األولوية لجهود إصالح قطاع األمن الشاملة
والهادفة».
ال يتوقف األمر عند المغانم السياسية،
بل ذهب مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن
ومعهد الدراسات السياسية الدولية اإليطالي
إلى القول إنه في ظل اقتصاد ال يمكن التنبؤ
به بعد الثورة ،أصبحت الرواتب التي تدفعها
الدولة الليبية جزءا من اإليرادات المستقرة
التي يسهل الوصول إليها ،مما دفع عديد
الجماعات المسلحة المؤثرة في ليبيا إلى
ترسيخ نفسها في مؤسسات الدولة للوصول
إلى مصدر التمويل هذا.
ولفت المركز إلى أن هذه الجماعات

تشارك أيضا بشكل نشط في االقتصاد غير
الرسمي في ليبيا ،إذ إن الجهات الفاعلة
المسلحة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة
متشابكة بشدة مع الشبكات التي تستخدم
وسائل غير قانونية لزيادة دخلها مثل غسل
األموال وتهريب المهاجرين والمخدرات أو
األسلحة واالتجار بالبشر وغيرها.
وقال المركز إن انتشار السلوك االفتراسي
بين المجموعات المدمجة في الهياكل
المؤسسية يطرح مشاكل خطيرة ،إذ تصبح
وظائف هذه المجموعات داخل المؤسسات
األمنية األوسع «منظمة» ،ويتزايد تضارب
المصالح ،وربما تذهب إلى أبعد من ذلك
لالستفادة من نفوذ بعض األطراف لتنفيذ
أنشطتها غير القانونية مع اإلفالت من العقاب.

المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
ويقول عضو مجلس الدولة عادل كرموس
إن مجلسي النواب والدولة متفقان على عدم
قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق
االقتراع خارج مدينة طرابلس ،ويضيف «إجراء
االنتخابات في عهد حكومة الوحدة الوطنية،
سيؤدي النقسام حاد في ليبيا ،ألن شرق
البالد لن يقبل نتائج القطب الغربي ،والعكس
صحيح».
وعلى الرغم من التفاهمات األخيرة بين
المشري وعقيلة صالح؛ فإن أعضاء في مجلس
الدولة أقروا بوجود خالفات متصاعدة بين
أعضائه حول المناصب السيادية.
وقال عضو المجلس األعلى للدولة ،محمد
امعزب ،إن هناك توجهين داخل مجلس
الدولة ،أحدهما يدعو إلى الحذر في التعاطي
مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،واآلخر
يطالب بالمضي في التعامل معه وتغيير
المناصب السيادية إلنهاء حالة االنقسام
بالبالد .وأوضح امعزب أن الشق األول يشدد
على ضرورة التوافق التام حول مسألة
االنتخابات سواء كانت على أساس دستوري أو
قانوني قبل االنتقال للتوافق مع مجلس النواب
حول الحكومة والمناصب السيادية ،وفق قناة
«ليبيا األحرار».
أما التوجه المعاكس داخل المجلس
األعلى للدولة فيشدد على أهمية المضي في
التفاهمات مع مجلس النواب الليبي ،لوضع
حد للنزاع على مستوى السلطة التنفيذية على
اعتبار أن هذه المناصب والحكومة الموحدة
هي اآلليات التي ستنجز االنتخابات المرتقبة
بالبالد ،وفق محمد امعزب.
ووفق امعزب ،فإن أصحاب الرأي األول يرون
أن التعامل مع مجلس النواب غير مضمون
النتائج ،محذرين من احتمال أن يحقق عقيلة
صالح أهدافه فيما يتعلق بمسألة الحكومة
الموحدة والمناصب السيادية ثم يمدد باقي
المسارات ،فيما يعرب اآلخرون عن اعتقادهم
بأنه من األولى إنهاء مسار المناصب السيادية
الذي بدأه مجلسا النواب والدولة منذ أكثر من
سنة ،وبعدها الدخول في المسار الدستوري
والقانوني الذي هو أصعب وأطول ،وفق قوله.
من جانبها ،ذكرت عضو المجلس األعلى
للدولة نعيمة الحامي أن المزاج العام الحالي
داخل المجلس يرى بضرورة الفصل في المناصب
السيادية وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة
تبسط نفوذها على عموم البالد قبل الذهاب
لالنتخابات .وأضافت الحامي في تصريحات
صحفية ،أن هناك طيفا آخر في المجلس يطالب
بعدم فتح ملف الحكومة الموحدة والمناصب
السيادية قبل حسم القاعدة الدستورية.
ويتساءل محللون حول ما إذا كانت
«المناصب السيادية هي عقدة األزمة الليبية»،
معتبرين أنها «نوع من الهروب إلى األمام
وجزء من التالعب بعقول العامة».

البصمة البيئية
للمواطن الليبي ضمن
األسوأ في العالم
الجزائر  -عبدالرحمن أميني
تعاني ليبيا من عجز بيئي كبير ،إذ تستخدم
موارد طبيعية أكبر من قدرة نظامها البيئي
على التحمل ،وفق ما خلص إليه المركز
األميركي األوروبي لألبحاث «فوت برانت
نيتورك».
وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر األمم المتحدة
للمناخ «كوب  »27في مصر بمشاركة قمة قادة
الدول والحكومات إلى  18نوفمبر ،أصدر مركز
«فوت برانت نيتورك» خارطة بأكثر الدول التي
تعيش تبعات سلبية للتغير المناخي ،مؤكدًا
أن ما يسمى بالبصمة البيئية للمواطن الليبي
ضمن األسوأ في العالم ،ومعنى البصمة البيئية
أو الكربونية هي «مساحة األرض الالزمة
إلنتاج الموارد المستهلكة وامتصاص انبعاثات
الكربون».
وتعاني ليبيا عجز النظم البيئية ،فيما تقدر
البصمة البيئية  3.3هكتار لكل شخص حسب
المركز األميركي األوروبي .وتتعرض ليبيا
الستغالل حاد وغير متجدد للموارد بسبب
ارتفاع الكثافة السكانية ،وغياب الوعي البيئي،
وتعاني من ترسبات هائلة للغازات الدافئة،
خاصة أكسيد الكربون في الغالف الجوي،
ولإلشارة تمثل الواليات المتحدة والصين معا
 31%من البصمة الكربونية العالمية.
وينصح الخبراء بالتوجه نحو استغالل
اإلمكانيات الكبيرة إلنتاج الطاقات المتجددة،
فرغم الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا
فقد باشرت مؤخرًا في االستثمار بهذا المجال،
فقد منحت اإلذن في فبراير الماضي لشركة
«إيجي إنرجي» التي تتخذ من إيرلندا مقرًا
لها لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200
ميغاواط في بلدية غدامس.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد
المنفي قال في كلمة له في مؤتمر «كوب
 ،»27إن «ليبيا هي من أكثر الدول حساسية
للتغيرات المناخية حيث بدأ شح مياه األمطار
وتراجع الموارد المائية في السنوات األخيرة».
وأشار إلى أن ليبيا «بدأت بتفعيل عمل
اللجنة الوطنية للتغير المناخي ورفعت
مستويات الوعي بضرورة االنخراط مع
المجتمع الدولي في دعم كل الجهود الرامية
إلى وقف تداعيات التغير المناخي والتخفيف من
آثاره السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا».
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قمة مجموعة العشرين ..رغم االنقسامات

ضغوط على روسيا إلنهاء حرب أوكرانيا وتحذير من استخدام الغذاء كسالح
جاكرتا–وكاالت

رغم االنقسامات بين دول مجموعة العشرين
حــول الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا ،تصاعدت
الضغوط على روســيــا خــال قمة مجموعة
االقتصادات الكبرى من أجل إنهاء الحرب ذات
التكاليف المادية والبشرية الباهظة.
وشهد الثالثاء أهم تجمُّع للقادة العالميين
منذ بداية جائحة «كوفيد ،»-19بغياب الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،في جزيرة بالي
اإلندونيسية ،بعد تسعة أشهر من بدء الغزو
الروسي ألوكرانيا الذي تسبب بارتفاع أسعار
الطاقة والغذاء في العالم وبعودة التهديد
باستخدام السالح النووي.
ورغــم أن الغزو الروسي ألوكرانيا ال يرد
على جدول األعمال الرسمي لقمة مجموعة
العشرين ،فإنه يهيمن على االجتماع ويكشف
االنقسامات بين الدول الغربية الداعمة لكييف
ودول أخرى ترفض إدانة موسكو ،وعلى رأسها
الصين.
مع ذلك ،اتفق أعضاء مجموعة العشرين،
التي جرى إنشاؤها باألساس إلدارة القضايا
االقتصادية ،على مسودة بيان ،قد يواجه
اعتمادها اعتراضات نظراً لالنقسامات التي
بــرزت في األيــام األخــيــرة وضـــرورة موافقة
موسكو عليها.
تتحدث هذه الوثيقة ،عن التداعيات السلبية
لـ«الحرب في أوكرانيا» ،متناولة مصطلح
«الحرب» الذي ال تزال ترفضه موسكو التي
تتحدث عن «عملية عسكرية خاصة» .وتشير
الوثيقة إلى أن «معظم األعضاء ( )...يدينون
بشدة» الــنــزاع ،معتبرين استخدام السالح
النووي أو التهديد به «غير مقبول» ،وتدعو إلى
تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.
وتنتهي الجمعة االتفاقية الموقعة في يوليو،
برعاية تركيا ،والتي سمحت بتصدير نحو عشرة
ماليين طن من الحبوب األوكرانية ،وال تزال
موسكو تثير الشكوك حول نيتها بشأن تمديد
االتفاقية من عدمه ،ما يثير مخاوف األمم
المتحدة من حصول مجاعة.
ّ
وحذر الرئيس الصيني شي جينبينغ مجموعة
السبع من تحويل الغذاء والطاقة إلى «سالح»،
في ما يرجح بأنه انتقاد ّ
مبطن للغزو الروسي
ألوكرانيا .وقال شي أمام قمة بالي «علينا،
وبــحــزم ،معارضة تسييس مشاكل الغذاء
والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة» ،بينما
كــرر في الوقت ذاتــه التعبير عن معارضته
لسياسة العقوبات الغربية.

زيلينسكي يشكر «مجموعة الـ»19

بعد عودته من مدينة خيرسون المحررة
بجنوب أوكرانيا ،خاطب الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة العشرين
خالل الجلسة االفتتاحية لقمتهم عبر الفيديو
الثالثاء قائال إن الوقت حان إلنهاء «الحرب
المدمرة» التي تشنها روسيا.

● قمة مجموعة العشرين
ودعا إلى تمديد اتفاقية الحبوب ،معتبراً أنها
«تستحق تمديداً إلى أجل غير مسمى بغض
النظر عن موعد انتهاء الحرب» ،وحض على
توسيع االتفاق ليشمل موانئ أخرى.
وأضـــاف فــي خطاب عبر الفيديو باللغة
األوكرانية «أنا مقتنع أنه حان الوقت اآلن الذي
يجب والذي يمكن فيه وقف الحرب الروسية
المدمرة» ،مضيفاً «سينقذ ذلك آالف األرواح».
لكن الرئيس الروسي فالديمير بوتين كان
غائباً عن القمة بعد أن قــرر عــدم الحضور
وإرسال وزير خارجيته سيرغي الفروف إلى بالي
ليمثل روسيا.
وأضاف زيلينسكي «ال توجد وال يمكن أن
تكون هناك أي أعذار لالبتزاز النووي» ،موجهاً
الشكر الى «مجموعة الـ–»19باستثناء روسيا.
وانتقد «التهديدات المجنونة باستخدام
األسلحة النووية التي يلجأ إليها المسؤولون
الــروس» ،في إشارة إلى تلميحات بوتين في
هذا الصدد التي جعلت حتى بكين تشعر بعدم
االرتياح.
حــذر المستشار األلماني أوالف شولتس
روسيا مجدداً في قمة مجموعة الـــ 20من
استخدام أسلحة نووية في حربها ضد أوكرانيا.
وشــدد شولتس على أن بوتين وداعميه

يتحملون المسؤولية عن التأثيرات االقتصادية
واالجتماعية العالمية الهائلة للحرب.
وقال المستشار األلماني أوالف شولتس،
الــثــاثــاء ،فــي الجلسة االفــتــتــاحــيــة لقمة
مجموعة العشرين فــي نوسا دوا بجزيرة
بالي اإلندونيسية« :بتهديداته النووية غير
المسؤولة يعمل الرئيس عمداً على تصعيد
الموقف أكثر ...استخدام أسلحة نووية وأي
تهديد بالقيام بذلك أمر غير مقبول وسيظل
كذلك .ينبغي أن يصدر ذلك عن القمة كإشارة
واضحة ومشتركة».
وشــدد شولتس على أن فالديمير بوتين
وداعميه يتحملون المسؤولية الكاملة عن
التأثيرات االقتصادية واالجتماعية العالمية
الهائلة للحرب ،التي يواجهها الناس في جميع
أنحاء العالم يومياً بطريقة أو بأخرى .ورحب
شولتس باتفاق مفاوضي مجموعة العشرين
بشأن بيان ختامي تدين فيه «أغلبية كبيرة»
من المشاركين الحرب العدوانية الروسية.
رضا شولتس عن النتائج األولى
أعرب المستشار األلماني أوالف شولتس عن
رضاه بالنتائج األولى لقمة مجموعة العشرين
في إندونيسيا .وقال شولتس« :حتى اآلن–على
الرغم من الظروف ثقيلة الوطأة–فإن القمة

ناجحة للغاية» .وقــد شــارك شولتس حتى
اآلن في جولتين من المحادثات مع القوى
االقتصادية الكبرى.
وتابع شولتس بالقول إن الحرب الروسية
في أوكرانيا نوقشت مراراً خالل القمة ،مضيفاً
أنــه صــار من الجلي أن مجموعة العشرين
توضح أنه ال يمكن قبول هذه الحرب ،مضيفاً
أن المجموعة تعتزم أيضاً إيضاح أن استخدام
أسلحة نووية غير وارد ،وقــال« :هــذا إجماع
يفرض نفسه تدريجياً» ،معتبراً ذلك خطوة
تقدم كبيرة لم تكن متوقعة في بداية الحرب.

حديث جانبي مع الفروف

وتحدث المستشار األلماني أوالف شولتس
لفترة وجيزة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف على هامش قمة مجموعة العشرين.
وقال شولتس بعد أول جلستي عمل للقمة في
جزيرة بالي اإلندونيسية« :لقد وقف بالقرب
مني وقال جملتين .كان هذا هو الحديث».
وفي الوقت نفسه أكد المستشار أنه ال يريد
أن يتولد انطباع خاطئ من طول المحادثة .ولم
يتحدث المستشار عن مضمون المحادثة .وكان
هذا أول لقاء وجهاً لوجه للمستشار مع مسؤول
روسي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

واتصل شولتس بالرئيس الروسي فالديمير
بوتين هاتفياً عدة مرات خالل ما يقرب من
تسعة أشهر منذ بدء الحرب .وذكر شولتس
أنه سيواصل هذه االتصاالت ،وقال« :أعتقد أنه
من الصواب أن تكون هناك محادثة مستمرة
نناقش فيها أيضا بالضبط القضايا التي نراها
بشكل مختلف».

الصين وسط المعادلة

ودعا رئيس البلد المضيف للقمة اإلندونيسي
جوكو ويـــدودو إلــى «إنــهــاء الــحــرب» ،في
إشارة واضحة إلى الغزو الروسي ألوكرانيا.
وخاطب ويدودو قادة المجموعة قبل الجلسة
االفتتاحية للقمة قائ ً
ال «يجب أال نقسم العالم
إلى أجــزاء ،وأال نسمح للعالم بالدخول في
حرب باردة أخرى».
وتركزت جميع األنظار على الصين التي
تقرّب رئيسها شي جينبينغ من الرئيس
الــروســي فالديمير بوتين عشية الحرب،
بحيث ّ
شكال جبهة مشتركة ضدّ ما يعتبرانها
مساعي الهيمنة الغربية .ورفضت بكين
إدانة الغزو الروسي ألوكرانيا الذي بدأ في
 24فبراير.
متحدثاً خالل قمة مجموعة العشرين ،دعا

جينبينغ إلى معارضة تسييس مشاكل الغذاء
والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة ،بينما
كرر في الوقت ذاته التعبير عن معارضته
لسياسة العقوبات الغربية.
وطــالــب أيــض ـاً هــذه الـــدول بالحد من
تداعيات رفع معدالت الفائدة ،في وقت يشدد
االحتياطي الفدرالي األميركي سياساته
الرامية لمواجهة التضخم .ودعــا الرئيس
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون ،خــال لقاء
مع شي على هامش القمة ،لتوحيد جهود
باريس وبكين ضد الحرب في أوكرانيا .وقال
ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات
بينهما(« ،يجب أن) نوحد جهودنا لالستجابة
ألزمة عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا».
وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد اتفق
مع نظيره الصيني خالل محادثات اإلثنين على
أنه ال ينبغي استخدام األسلحة النووية إطالقاً،
ويشمل ذلك أوكرانيا ،حسبما أعلن البيت
األبيض اإلثنين.
وتخطط العديد من الدول لتعزيز قدراتها
العسكرية .ووصل رئيس الــوزراء البريطاني
ريشي سوناك إلى بالي معلناً طلب لندن شراء
خمس فرقاطات حربية ومتحدثاً عن «تهديد»
روسي.

هل يحتكم للقانون البحري الدولي؟

ُّ
تجدد املواجهة بني إيطاليا وسفن اإلنقاذ
روما–وكاالت

● لقاء بين بايدن ونظيره الصيني شي خالل قمة أسيان بإندونيسيا

التقارب «األميركي– الصيني»

لقاء بايدن وشي ..تحذير متبادل بشأن تايوان واتفاق على املصالح
بالي–وكاالت

في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي الرئيس
األميركي بايدن منصبه ،تحدث الرئيس الصيني لنظيره
األميركي عن مصالح «كثيرة» تجمع بلديهما ،ولكنه
حذر من تجاوز «الخط األحمر» بشأن تايوان ،فيما ندد
بايدن بـ«اإلجراءات القسرية للصين تجاه تايوان».
حاول الرئيسان األميركي جو بايدن والصيني شي
جينبينغ اإلثنين تخفيف التوتر في ظل التنافس المحتدم
بين القوتين العظميين ،وأسفرت قمتهما التي امتدت
ثالث ساعات عن تفاهمات بشأن أوكرانيا فيما استمر
تباين مواقفهما في مجاالت أخرى.
كان آخر لقاء شخصي بين شي ورئيس أميركي العام
 2019مع دونالد ترامب الذي اعتبر على غرار بايدن أن
الصين أكبر مصدر قلق دولي والتحدي المحتمل الوحيد
لتفوق الواليات المتحدة على الساحة العالمية.
ورغم أن االجتماع هو المرة األولى التي يلتقي فيها
شي وبايدن بصفتهما رئيسين ،فإن العالقة بينهما
مديدة .ويقدر بايدن أنه أمضى  67ساعة شخصياً مع
شي عندما كان نائباً للرئيس ،بما في ذلك خالل رحلة
إلى الصين العام  2011كانت تهدف إلى فهم أفضل
ٍ
للقائد الصيني المنتظر آنذاك ،إضافة إلى اجتماع العام
 2017في األيام األخيرة من إدارة باراك أوباما.
الرئيس الصيني شي جينبينغ أكد لنظيره األميركي
جو بايدن أنه «في ظل الظروف الراهنة ،فإن الصين
والــواليــات المتحدة تتقاسمان الكثير من المصالح
المشتركة» ،مضيفاً أن بكين ال تسعى لتحدي الواليات
المتحدة أو «تغيير النظام الدولي القائم».
داع لقيام حرب
أعلن بايدن إثر انتهاء االجتماع أنه ال ٍ
باردة جديدة ،وقد تحدث الزعيمان عن الرغبة في منع

تحول التوترات الشديدة إلى نزاع.
وقــال شي لبايدن إن البلدين «بينهما مصالح
مشتركة أكثر من المصالح المتعارضة» ،وفق ما جاء في
تصريحات صينية حول االجتماع بدت أكثر تصالحية مما
قد توحي به مواقف السنوات الثالث الماضية .وأضاف
تشي «العالم يتو ّقع أن تعالج الصين والواليات المتحدة
بشكل صحيح العالقة» بينهما.
وفي محاولة لتحجيم الفكرة القائلة إن الصين عازمة
على تقويض مكانة الواليات المتحدة وإعادة تشكيل
العالم على صورة نظامها التسلطي ،اعتبر شي أن بكين
ال تسعى لتحدي الواليات المتحدة أو «تغيير النظام
الدولي القائم».
أما فيما يتعلق بقضية الحرب الروسية في أوكرانيا
وتهديدات الرئيس فالديمير بوتين غير المباشرة
باستخدام السالح النووي ،اتفق الزعيمان على أنه ال
ينبغي خوض حرب نووية لن يكون فيها رابــح ،وفق
البيت األبيض.
واشنطن أعلنت أن الرئيسين «شددا على معارضتهما
الستخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في
أوكرانيا» .من المرجح أن هذا التفاهم لن يسعد بوتين
الساعي لتجاوز انتكاسات قواته في الحرب التي قد
يتوقف عليها مستقبل نظامه.
لكن اجتماع بايدن وشي لم يكن مثالياً ،فقد تخالف
الزعيمان خصوصاً حول مستقبل تايوان .وتصاعد التوتر
بشكل حاد بشأن تايوان ،فقد أجرت الصين في أغسطس
مناورات عسكرية واسعة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب
األميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي يحكمها
نظام ديمقراطي وتعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.
وقــال شي لبايدن إن تايوان هي «الخط األحمر
األول الــذي يجب عدم تجاوزه في العالقات الصينية

األميركية» ،وفق بيان وزارة الخارجية الصينية .وأكد
الرئيس األميركي لنظيره أنه يعارض أي تغيير في وضع
تايوان–بعد أن أشار مراراً إلى استعداد واشنطن للدفاع
عن الجزيرة عسكرياً.
وقال البيت األبيض إنه أثار «اعتراضات» الواليات
المتحدة على «األفعال القسرية والعدوانية المتزايدة
للصين تجاه تايوان» ،مضيفاً أنها «تقوض السالم
واالستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة األوسع
نطاقاً».
كما حضّ بايدن الصين على كبح حليفتها كوريا
الشمالية بعد سلسلة تجارب صاروخية قياسية أثارت
مخاوف من أن تجري بيونغ يانغ قريباً تجربتها النووية
السابعة ،وقال إنه «واثق بأن الصين ال تريد أن تقوم
كوريا الشمالية بمزيد من التصعيد».
وفي إشــارة إلى تحسن العالقات ،أعلن بايدن أن
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن سيزور الصين
«لمتابعة مناقشاتهما» .وصرح مسؤول كبير في وزارة
الخارجية أن البلدين يعمالن «لتحديد موعد زيارة مقررة
مبدئياً في مطلع العام المقبل».
وأجــرى شي محادثات الثالثاء مع رئيس الــوزراء
األسترالي أنتوني ألبانيزي ،في أول لقاء رسمي بين قادة
البلدين منذ العام  2017بعد حملة ضغط منسقة شنتها
بكين على حليف الواليات المتحدة المقرب.
رغم إجرائه محادثات مع شي ،فإن بايدن رفض
منذ غزو أوكرانيا التعامل مباشرة مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين الغائب عن قمة بالي .وأشار الكرملين
إلى مشاكل تتعلق بالجدول الزمني حالت دون حضوره
القمة ،موفداً بد ًال منه وزير الخارجية سيرغي الفروف الذي
وصل مساء األحد وخضع لفحصين صحيين في مستشفى
بالي ،وفق مسؤول بوزارة الصحة اإلندونيسية.

أزمة جديدة اندلعت في المتوسط أخيراً
مع اتخاذ إيطاليا قــراراً بعدم استقبال
سفن اإلنــقــاذ اإلنسانية فــي موانئها،
وطالت المواجهة بين السلطات اإليطالية
وسفن اإلنقاذ اإلنسانية ،وانتهت بسماح
روما لثالث من تلك السفن بالرسو في
صقلية ،في حين لم تستجب ألي من
نــداءات «أوشــن فايكنغ» للمساعدة ،ما
اضطر السفينة للتوجه إلــى السواحل
الفرنسية.
على مــدار األيــام القليلة الماضية،
سمحت إيطاليا بــإنــزال المهاجرين
القاصرين والمرضى فقط ،ثم استتبعت
القرار بإنزال العائالت أيضاً .الحقاً سمحت
لكل من «هيومانيتي  »1و«جيو بارنتس»
و«رايـــز أبــاف» بالرسو في أحــد موانئ
صقلية إلنــزال كافة المهاجرين على
متنها ،في حين لم تلب أياً من نداءات
سفينة «أوشن فايكنغ» التي تحمل 234
مهاجراً ،والتي لم تجد بداً من التوجه إلى
فرنسا إلنزالهم هناك.
حيث رست سفينة «أوشــن فايكينغ»
في ميناء تولون العسكري جنوب فرنسا،
بعد نحو  18يوماً قضتها في عرض البحر.
وستضع فرنسا المهاجرين في «مركز
انتظار» في منطقة «هيرييس» لتسوية
أوضاعهم .كثير من األخذ والرد صاحب
قرار السلطات اإليطالية ،شمل أيضا ًجدا ًال
اندلع بين كل من روما من جهة ،وباريس
وبرلين من جهة أخــرى ،حــول ضــرورة
السماح بإنزال كافة المهاجرين.
وســط كــل هــذا الــجــدال ،مــاذا يقول
القانون البحري الدولي بشأن مسؤولية
الــدول (فــي هــذه الحالة إيطاليا) ،عن
استقبال الناجين؟ وهل من تناقض بين
القوانين الدولية والمحلية بهذا الصدد؟
خاصة وأن الحكومة اإليطالية أصدرت
عدداً من القرارات ،من ضمنها مرسوم
صادر في  4نوفمبر الجاري يمنع السفن
المعنية (اإلنسانية) «التوقف في المياه
اإلقليمية اإليطالية لفترة أطــول من
الالزم لضمان عمليات اإلنقاذ ومساعدة
األشخاص في حاالت الطوارئ والحاالت
الصحية الحساسة (حصراً)».
يلزم القانون البحري الدولي الدول
الموقعة على االتفاقات المتعلقة بالبحار
على «إنــقــاذ حــيــاة البشر المهددين
بالغرق» .وبحسب «االتفاقات الدولية

● سفينة «هيومانيتي  »1في ميناء كاتانيا في صقلية
للبحث واإلنقاذ» البحري التي أصدرتها
األمم المتحدة في العامين  1979و،1982
فإن جميع الدول الموقعة عليها مسؤولة
عن إنقاذ من هم بحاجة للمساعدة وعلى
مقربة من موانئها ،ونقلهم إلى مكان
آمن .كما تنص التعديالت الملحقة على
تلك االتفاقات على تنظيم عمليات إنزال
الناجين بأسرع وقت ممكن وفي ميناء
آمن .وفي بيانها الصادر هذا األسبوع،
قالت جمعية الــدراســات القانونية حول
الهجرة ( )ASGIإن عمليات اإلنقاذ تكتمل
مع وصول جميع الناجين إلى ميناء آمن.
الجدير بــذكــره هنا هــو أن القانون
البحري لم يأت على ذكر سفن اإلنقاذ
التابعة للمنظمات اإلنسانية والتي
بدورها تقوم بتنسيق أنشطتها تباعاً مع
مراكز البحث واإلنقاذ التابعة للدول التي
تتواجد ضمن إطارها اإلقليمي .ففي هذه
الحالة مثال ،تقوم سفن اإلنقاذ بتنسيق
عملياتها مع مركز تنسيق اإلنقاذ البحري
في رومــا ،الــذي بــدوره يمكن أن يطلب
من تلك السفن التدخل إلنقاذ أشخاص
ضمن إحداثيات معينة ،تماماً كما يطلب
من السفن التجارية والسياحية التي تمخر
المتوسط ويتصادف مرورها بالقرب من
أشخاص يحتاجون للمساعدة.
القانون واضح من ناحية ضرورة نقل من
يجري إنقاذهم إلى مكان آمن ،ولكن لم
يجر تحديد طبيعة ذلك المكان .المنظمة
البحرية الدولية ( )IMOنوهت عدة مرات
بأن تحديد المكان اآلمن هو مسألة خاضعة
لكل حالة على حدة .النقطة الحاسمة هنا
هو المكان الذي يسمح بإنهاء حالة الطوارئ
بشكل أسرع وأكثر فعالية من غيره.
لكن فــي هــذه الحالة ،تمنع إيطاليا

سفن اإلنقاذ القريبة نسبيا من الرسو في
موانئها .من الجانب القانوني ،يبدو أن
قرار السلطات اإليطالية ،على الرغم من
انتهاكه لالتفاقات المشار إليها أعاله ،ال
يحمل أي تبعات قانونية.
كما يوضح رومــان ماريشال ،المحامي
المتخصص في القانون الدولي للبحار،
قائال لـ«يورو نيوز» «ليس هناك أي فرصة
تقريبا لفرض عقوبات على إيطاليا بسبب
هذا النوع من السلوك» ،ويضيف «الدولة
وحدها هي صاحبة السيادة ،وهي التي تقرر
المعيار الذي تريد اتباعه».
وأشــار الخبير القانوني إلى أنه «من
الناحية القانونية الدولية ،ال توجد هيئة
لديها سلطة تتخطى السلطة الوطنية
للدولة المعنية ،أو قادرة على معاقبتها»،
ويتابع "«هناك محكمة العدل الدولية،
ولكن سيتعين على دولة أخرى رفع القضية
أمامها في هذه الحالة».
ومن ضمن االنتهاكات المسجلة على
قرار السلطات اإليطالية ،انتهاك معاهدة
جنيف المتعلقة بواجب تقديم الحماية
الدولية لمن يحتاجونها .فحسب جمعية
الــدراســات القانونية حول الهجرة ،قرار
إيطاليا إبقاء المهاجرين على متن السفن
حرمهم ،مــن ضمن أمــور أخـــرى« ،من
التماس الحماية الدولية وفقا التفاقية
جنيف للعام  ،1951وهي عملية ال يمكن
القيام بها بالتأكيد على متن السفن».
وأشارت الجمعية في بيانها إلى قانون
صــادر في  21يونيو  2011عن مجلس
أوروبا ( )Resolution 1821ينص على
أن المكان اآلمن «ال يقتصر على الحماية
الجسدية لألشخاص فقط ،بل يشمل
بالضرورة احترام حقوقهم األساسية».
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● متظاهرة حتمل صورة مهسا أميني ،خالل تظاهرة داعمة للحركة االحتجاجية يف إيران

عقوبات جديدة تضرب طهران

إيران تصعد بأول حكم إعدام مرتبط
باالحتجاجات ..وتدين غياب «العقالنية» األوروبية

● وقفة احتجاجية على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

االحتالل اإلسرائيلي يرفض التعاون

التحقيقات األميركية في وفاة أبوعاقلة تحيي األمال في العدالة الغائبة
القدس–وكاالت
أحيا قــرار الــواليــات المتحدة بفتح تحقيق في وفــاة الصحفية
الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص جندي إسرائيلي اآلمال في
تحقيق العدالة وتقديم الجاني للمحاكمة ،الخطوة التي أشادت بها
عائلة الصحفية في قناة الجزيرة واعتبرتها «مهمة» ،معربة عن أملها
في إجراء «تحقيق مستقل بالفعل وذي مصداقية وشامل».
وكانت مراسلة الجزيرة المخضرمة ترتدي سترة واقية من الرصاص
عليها عالمة «صحافة» وخوذة عندما أصيبت برصاصة في رأسها خالل
عملية للجيش اإلسرائيلي في مخيم جنين لالجئين في الضفة الغربية
المحتلة.
وأقر جيش االحتالل اإلسرائيلي في  5سبتمبر أن أحد جنوده أطلق
النار على األرجح على أبوعاقلة بعد أن ظنها بالخطأ أحد المسلحين.
ولفتت أسرة الصحفية إلى أنها تطالب بتحقيق أميركي «منذ البداية».
وقال شهود عيان ومسؤولون فلسطينيون إن القوات اإلسرائيلية
أطلقت عليها النار ،وهي رواية أيدتها األمم المتحدة فيما بعد وتحقيقات
متعددة أجرتها وسائل إعالم .كما خلصت مراجعة أميركية إلى أنه من
«المحتمل» أن يكون جنود إسرائيليون قد أطلقوا الرصاصة القاتلة.
وأضافت عائلة أبوعاقلة أن السلطات األميركية تتحمل مسؤولية
إجراء تحقيق «عندما يُقتل مواطن أميركي في الخارج ،خصوصا عندما
تجري عملية القتل بأيدي جيش أجنبي ،كما هو الحال بالنسبة لشيرين».
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار وزارة العدل األميركية
لفتح تحقيق في مقتل أبوعاقلة وتولي القضاء األميركي زمام أمور
التحقيق .واعتبرت الوزارة ،في بيان صادر عنها الثالثاء ،أن ذلك يعكس
تولد قناعة لدى الجانب األميركي بغياب أي تحقيقات إسرائيلية جدية
واعتبارها شكلية ،وال تعدو كونها محاوالت لتغطية على المجرمين
والقتلة.

وأكدت الوزارة أن السلطة الفلسطينية تجدد استعدادها الدائم
للتعاون مع أي تحقيقات دولية أو أميركية في قتل شيرين أبوعاقلة
وغيرها من الضحايا.
في المقابل ،أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس اإلثنين
أنه لن يتعاون مع تحقيق أميركي في مقتل الصحفية الفلسطينية
األميركية .وكتب على تويتر «القرار الذي اتخذته وزارة العدل األميركية
بإجراء تحقيق في رحيل شيرين أبوعاقلة المأساوي خاطئ» ،مضيفاً أن
القوات اإلسرائيلية أجرت «تحقيقاً مهنياً ومستق ً
ال» وأطلعت المسؤولين
األميركيين على تفاصيله.
وكانت جريدة بوليتيكو قد أفادت أن مكتب التحقيقات الفدرالي
األميركي «إف بي آي» يحقق في مقتل شيرين أبوعاقلة في 11مايو
أثناء عملية للجيش اإلسرائيلي ،وهي خطوة استثنائية جاءت بعد رفض
الجيش محاكمة الجندي الذي يرجح أنه أطلق عليها الرصاص .لكن
مكتب التحقيقات الفدرالي رفض تأكيد أو نفي التحقيق.
وصرحت عائلة أبوعاقلة وزمالء لها لمحققي األمم المتحدة األسبوع
الماضي أنها استُهدفت عمداً كجزء من «حرب إسرائيل واسعة النطاق»
على اإلعالميين الفلسطينيين ،ودعوا إلى المساءلة والعدالة.
وقالت منظمة «بتسيلم» اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان إنها لطالما
اعتقدت أن «شك ً
ال من أشكال التدخل الدولي» سيكون مطلوباً لتأمين
العدالة لمقتل أبوعاقلة.
وقالت الناطقة باسم المنظمة درور سادوت «لم نعتقد أبداً أن
إسرائيل تستطيع أو مستعدة للتحقيق مع نفسها» .لكنها أشارت إلى أن
خبراء أميركيين تعاونوا في تحقيقات سابقة لم تؤد إلى اتخاذ إسرائيل
خطوات نحو المساءلة .وأضافت «لذلك دعنا نقول أنه بالنسبة لمكتب
التحقيقات الفيدرالي ،سوف نصدقه ذلك عندما نراه».
ال محاكمة
وقال كبير محامي جيش االحتالل اإلسرائيلي إن أي تهم جنائية لن

وسط سخط مناخي وندرة موارد

توجه الى الجندي الذي يُرجّح تورطه في إطالق النار ،ألن الشخص كان
يتصرف في ما تعتبره إسرائيل منطقة قتال نشطة.
وعلى الرغم من ذلك ال تدعم أدلة الفيديو للحظة إطالق النار على
أبوعاقلة ،ادعاء إطالق مسلح النار في المكان الذي كان يتجمع فيه
الصحفيون والمارة .ويُعتقد أن القوات اإلسرائيلية كانت على بعد 200
متر ،وتظهر لقطات إطالق نار متكرر لعدة دقائق باتجاه المنطقة التي
كان الصحفيون يتحركون فيها.
وولدت أبوعاقلة في القدس لكنها أمضت وقتاً في الواليات المتحدة
وحصلت على الجنسية األميركية .كما قضت معظم حياتها المهنية في
تغطية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،وال سيما لقناة الجزيرة اإلخبارية
العربية.
وقالت ذات مرة« :اخترت الصحافة لكي أكون قريبة من الناس.
قد ال يكون من السهل تغيير الواقع ،لكن على األقل يمكنني أن أنقل
صوتهم إلى العالم».
ولدت شيرين أبوعاقلة في يناير العام  1971في القدس ،وتخرجت
من مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا في مدينة القدس ،وتحمل
الجنسية األميركية.
ودرســت في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم
والتكنولوجيا باألردن ،ثم اتجهت بعد ذلك إلى الدراسة الصحفية ،حيث
حصلت على بكالوريوس في الصحافة واإلعالم من جامعة اليرموك
األردنية ،وكان تخصصها في الصحافة المكتوبة.
وعادت أبوعاقلة بعد تخرجها إلى األراضي الفلسطينية ،وعملت
في عدة هيئات إعالمية من بينها إذاعة صوت فلسطين وقناة عمّان
الفضائية ،ثم انتقلت في  1997إلى العمل بقناة الجزيرة الفضائية بعد
عام من انطالقها ،حيث كانت من الرعيل األول لمراسليها الميدانيين.
وعملت أبوعاقلة في تغطية الكثير من فصول النزاع اإلسرائيلي
الفلسطيني في األراضي المحتلة على مدى ربع قرن.

بعد فرض التكتل القاري والمملكة المتحدة
عقوبات جديدة على الجمهورية اإلسالمية
على خلفية االحتجاجات ،دانت وزارة الخارجية
اإليرانية الثالثاء غياب «العقالنية» األوروبية.
االتحاد األوروبي أعلن اإلثنين فرض عقوبات
جديدة تطال  29مسؤو ًال إيرانياً بمن فيهم
وزير الداخلية أحمد وحيدي ،وثالثة كيانات من
بينها قناة «برس تي في» الرسمية الناطقة
باإلنجليزية.
واإلثنين أصدرت محكمة إيرانية في طهران
أول حكم يقضي بإعدام شخص كان اعُتقل
لمشاركته في االحتجاجات التي اجتاحت البالد.
واستندت محكمة ثورية في حكمها على أن
المتهم ،الذي لم يُذكر اسمه ،أحرق منشأة
حكومية وأدين بتهمة «محاربة اهلل» .وقضت
محكمة أخرى بسجن خمسة أشخاص لمدد بين
 5و 10سنوات بتهم تتعلق باألمن الوطني
والنظام العام.
وحــذرت منظمة حقوقية من أن السلطات
اإليــرانــيــة ربــمــا تخطط «لعمليات إعــدام
متسرعة» ،وذكــرت منظمة حقوق اإلنسان
اإليرانية ،ومقرها النرويج ،نق ً
ال عن تقارير
رسمية ،إن نحو  20شخصاً يواجهون حاليا تهماً
يُعاقب عليها باإلعدام.
واندلعت في إيران منذ  16سبتمبر احتجاجات
في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني ( 22عاماً)
بعد ثالثة أيام من توقيفها من قبل شرطة
األخالق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس
في الجمهورية اإلسالمية.
وقضى العشرات ،بينهم عناصر من قوات
األمن ،على هامش االحتجاجات التي تخللها رفع
شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون
جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب» .ووجّه القضاء
تهماً ألكثر مــن ألفي مــوقــوف على خلفية
التحركات.
وأعــربــت دول غربية عــدة عــن دعمها
لالحتجاجات ،وفرضت عقوبات على مسؤولين
وكيانات في إيران رداً على ما تعتبره «قمع»
السلطات للتحركات.
ودان الناطق باسم الخارجية اإليرانية ناصر
كنعاني الثالثاء اإلجراءات الجديدة ،معتبراً ذلك

«إجــراء ال أســاس له وغير قانوني ومرفوض
تماماً» .وأضــاف «على ما يبدو ،أدى اإلدمان
على العقوبات إلى عزل العقالنية والجدية
لدى األطراف األوروبية» ،مؤكداً أن هذه الدول
«تضيّق نطاق تفاعالتها (مع إيران) عبر تبني
هذا الموقف الخطأ».
ومــع العقوبات الجديدة ،باتت إجــراءات
االتحاد األوروبــي على خلفية االحتجاجات في
إيــران تشمل  126شخصاً و 11كياناً .وكان
التكتل القاري أعلن في  17أكتوبر ،سلسلة
خطوات تقييدية شملت شرطة األخالق اإليرانية
وعدداً من المسؤولين بينهم وزير االتصاالت
والتكنولوجيا عيسى زارع بور.
وأكد كنعاني أن طهران «ستتخذ اإلجراءات
المتبادلة والفاعلة بحكمة وقــوة وبناء على
المصالح الوطنية تجاه مثل هذه الممارسات
غير المجدية وغير البناءة ،وتحتفظ بالحق في
الرد» على العقوبات األوروبية والبريطانية.
وسبق للجمهورية اإلسالمية أن أدرجت،
وفق مبدأ المعاملة بالمثل ،كيانات وأفراداً
في الدول التي فرضت عليها عقوبات ،على
قائمتها السوداء للعقوبات .وشملت اإلجراءات
اإليرانية حظر إصدار تأشيرات دخول ومنع
سفر وتجميد أي أرصدة وممتلكات في إيران.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق اإلنسان،
ومقرها خارج البالد ،إن حصيلة القتلى 339
شخصاً ،وأضافت أن  15300متظاهر اعتقلوا،
فضال عن مقتل  39فــردا من قــوات األمن.
ويصف قادة إيران االحتجاجات بأنها «أعمال
شغب» يحرض عليها أعداء البالد في الخارج.
وأعلن غالم حسين محسني إيجي ،رئيس
السلطة القضائية ،األسبوع الماضي ،أنه ال
بد من تحديد «الجناة الرئيسيين» في أسرع
وقت ممكن وإصــدار أحكام من شأنها أن
تكون رادعة لآلخرين.
وحذر من أن «مثيري الشغب» يمكن أن
توجه إليهم اتهامات من بينها «محاربة اهلل»
و«إفساد في األرض» و«البغي» ،وجميعها
اتهامات يعاقب عليها باإلعدام بمقتضى
أحكام القضاء القائمة على الشريعة في
إيران.

ما وراء تفجير إسطنبول

كيف سيصبح شكل الكوكب بعد تخطي سكان العالم عتبة ثمانية مليارات نسمة؟ مخاوف من ذريعة لعملية تركية جديدة في سورية وتقييد للحريات
عواصم العالم  -وكاالت

بمزيج من الحذر والدعوة لالحتفال بالتنوع
والتطور ،أعلنت األمــم المتحدة أن عدد
سكان العالم تجاوز  8مليارات نسمة ،الثالثاء،
ونبهت إلى أن المزيد من المصاعب تنتظر
المناطق التي تواجه بالفعل ندرة في الموارد
بسبب تغيُّر المناخ.
األمين العام لألمم المتحدة أكد أن هذه
العتبة فرصة لالحتفال بالتنوع والتطوّر
مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية
تجاه الكوكب .وترجع األمم المتحدة النمو
السكاني إلى تطور البشرية؛ إذ إن الناس
باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات
الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية
واألدويـــة .وأشــار إلــى أن األمــر يأتي ثمرة
الرتفاع معدالت الخصوبة ،خصوصاً في بلدان
العالم األكثر فقراً ،ومعظمها في منطقة
أفريقيا جنوب الصحراء ،ما يعرّض أهداف
التنمية للخطر.

هل يتجاوز العدد إمكانات األرض؟

فاقم النمو السكاني التداعيات البيئية
للتنمية االقتصادية .لكن فيما يخشى البعض
من أن يتجاوز عدد ثمانية مليارات نسمة
إمكانات الكوكب ،يشير معظم الخبراء إلى أن
المشكلة األكبر تكمن في االستهالك المفرط
للموارد من قبل األشخاص األكثر ثراء.
وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق األمم
المتحدة للسكان نتاليا كانيم «يعبّر البعض
عن قلقهم من أن عالمنا يعاني االكتظاظ
السكاني ...أنا هنا ألقول بوضوح إن عدد
البشر بحد ذاته ال ّ
يشكل مدعاة للقلق».
بــدوره ،قال جويل كوهين من «مختبر
جامعة روكفيلر للسكان» لوكالة «فرانس
برس» إن السؤال بشأن عدد السكان الذين
يمكن لــأرض تحمّلهم يحمل جانبين:
الحدود الطبيعية والخيارات البشرية .وتؤدي
خياراتنا إلى استهالك البشر مــوارد حيوية
تتجاوز بأشواط إمكانات إنتاج الكوكب كل
عام ،مثل الغابات واألراضي.
على سبيل المثال ،يــؤدي االستهالك
المفرط للوقود األحــفــوري إلــى مزيد من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن
االحترار العالمي .وقال كوهين «نحن أغبياء
ونفتقر إلى بعد النظر .نتسم باألنانية .ال
نستخدم المعلومات المتوافرة لدينا .هنا
تكمن الخيارات والمشكالت» .لكنه رفض
فكرة أن يكون البشر بمثابة لعنة ح ّلت على
الكوكب ،مشيراً إلى ضــرورة إتاحة خيارات

أنقرة  -وكاالت

● سكان العالم يتخطون عتبة  8مليار نسمة
أفضل أمامهم.

خفض النمو

يعد عدد السكان حالياً أعلى بثالث مرات عن
ذاك المسجّل العام  1950والذي بلغ 2.5
مليار نسمة .لكن بعدما بلغ ذروتــه مطلع
ستينيات القرن الماضي ،تباطأ معدل النمو
السكاني بشكل كبير ،وفق ما أفادت ريتشل
سنو من صندوق األمــم المتحدة للسكان
«فرانس برس».
وتراجع النمو السنوي من ذروة  % 2.1بين
العامين  1962و 1965إلى أقل من  % 1العام
 .2020ويمكن أن يتراجع أكثر إلى نحو 0.5
 %بحلول العام  2050نتيجة تراجع معدالت
الخصوبة ،بحسب تقديرات األمم المتحدة.
وتتوقع األمــم المتحدة أن يواصل عدد
السكان النمو ليصل إلى حوالي  8.5مليارات
في العام  2030و 9.7مليارات في ،2050
ليبلغ ذروتــه مع حوالي  10.4مليار نسمة
في ثمانينيات األلفية الحالية .لكن حسابات
مجموعات أخرى أفضت إلى أرقام مختلفة.
وقدّر معهد المقاسات الصحية والتقييم
في دراسة العام  2020بأن العدد اإلجمالي
لسكان العالم سيبلغ ذروتــه بحلول العام
 ،2064من دون أن يصل إطال ًقا إلى عشرة
مليارات ،ليتراجع الح ًقا إلى  8.8مليار بحلول
.2100
ارتفع عدد سكان العالم بشكل هائل منذ
ظهور أوائل البشر في أفريقيا قبل مليوني
عــام ،إذ لم يتوقف ازديــاد عــدد األشخاص
الذين يتشاركون مــوارد األرض إال لفترات
خاطفة.
كان أجدادنا يعتمدون على البحث عن
الطعام إمــا عبر الصيد أو وســط النباتات

وكانوا ال ينجبون كثيراً مقارنة بالسكان
الذين استوطنوا الحقاً سعياً للحفاظ على
نمط حياتهم القائم على التنقل .وجلب
إدخال الزراعة في العصر الحجري الحديث ،أي
قرابة العام  10000قبل الميالد ،أول تقدّم
كبير عرفته البشرية.
وحملت الزراعة معها التوطين والقدرة
على تخزين الغذاء ،وهو أمر أدى إلى ارتفاع
كبير في معدالت الوالدات .ومن حوالي ستة
ماليين نسمة في  10000قبل الميالد ،قفز
عدد سكان العالم إلى مئة مليون نسمة العام
 2000قبل الميالد ومن ثم إلى  250مليوناً
في القرن األول ميالدي ،بحسب المعهد
الفرنسي للدراسات الديموغرافية.
ونتيجة الطاعون الذي يعرف بـ«الموت
األســـود» ،تراجع عــدد سكان العالم بين
العامين  1300و 1400من  429إلى 374
مليوناً .كما تسببت أحداث أخرى على غرار
«طاعون جستنيان» الذي ضرب منطقة البحر
األبيض المتوسط على مدى قرنين من 541
إلى  ،767والحروب مطلع العصور الوسطى
في أوروبا الغربية ،بانخفاض موقت في أعداد
البشر على األرض.
ومنذ القرن التاسع عشر ،بدأ عدد السكان
االرتفاع بمستويات هائلة ،وهو أمر ارتبط
إلى حد كبير بتطور الطب الحديث والتصنيع
الزراعي ،ما عزّز اإلمدادات الغذائية العالمية.
ومنذ العام  ،1800قفز عدد سكان العالم
ثماني مــرّات ،من قرابة مليار إلى ثمانية
مليارات نسمة.
وكان تطوير اللقاحات السبب األساسي
وراء ذلك ،إذ ساعد لقاح الجدري خصوصاً في
التخ ّلص من أحد األمــراض األكثر فتكا في
التاريخ.

لم تهتز تركيا منذ سنوات ،كما حدث يوم األحد،
حيث انفجرت قنبلة وسط شارع االستقالل األكثر
ازدحاماً وحركة وحيوية في إسطنبول .التفجير
أسقط ستة قتلى على األقــل و 81جريحاً من
المارة.
أثــار التفجير مخاوف أمنية لدى األتــراك من
جديد وأعاد صور أحداث العامين  2015و2016
إلى أذهانهم ،حيث وقعت سلسلة تفجيرات في
تركيا أودت بحياة  826شخصاً خالل  146يوماً .
وفي منتصف وأواخــر العام  ،2015أجرت تركيا
انتخابات برلمانية مرتين ،وفي العام 2016
كانت محاولة االنقالب العسكري الفاشلة .وإن
وقوع هجوم آخر قبل سبعة أشهر من االنتخابات
في الصيف المقبل تثير قلق األتــراك ،بحسب
«دوتشة فيلة» األلمانية.
وجرى تعليق المئات من األعالم التركية في
شارع االستقالل وسط إسطنبول ،كرمز للوحدة
ضــد اإلرهــــاب ،غير أنــه مــن الصعب التحدث
عن الوحدة في المجتمع التركي ،بل إن تركيا
منقسمة بشكل كبير .وسيتوجه األتــراك إلى
صناديق االقتراع الـ 18من يونيو المقبل الختيار
رئيسهم المقبل وكذلك البرلمان الجديد.
وبحسب استطالعات الــرأي ،لن يكون األمر
سه ً
ال على الرئيس التركي الحالي ،رجب طيب
أردوغان .ففي استطالع أجراه معهد أبحاث الرأي
التركي «يونيليم» ،ذكر  % 58من المشاركين
أنهم «فــي أي حــال من األحـــوال» لن يصوتوا
ألردوغان.

قلق من ليلة االنتخابات

بعد وقت قصير من الهجوم ،انتشرت الصور على
مواقع التواصل االجتماعي .فرضت السلطات
في البداية حظر اً على البث حول هذا الموضوع.
كما جرى تقييد الوصول إلى اإلنترنت بهدف
منع الناس من التحدث عن الهجوم على وسائل
التواصل االجتماعي .حذر خبراء من أن حرية
االتصال قد يجري تقييدها أيضاً ليلة االنتخابات،
مستشار االتصاالت ،محمد شفق ساري انتقدد
القيود التعسفية ،وقال «إذا قمت بتقييد شبكات
التواصل االجتماعي التي يستخدمها الناس
ألغــراض االتصال والمعلومات ،فأنت تدفعهم
في الواقع إلى خوف وذعر غير مفهومين» .ويحذر
مستشار االتصاالت التركي من إمكانية حدوث
شيء مشابه ليلة االنتخابات ويوضح« :الناس
يقولون إنهم إن لم يتمكنوا من الوصول إلى
وسائل التواصل االجتماعي ،فسيكون شيئاً سيئاً
قد حدث .تخيل أن حالة الذعر التي عشناها لمدة
 7-6ساعات ،أن نعيشها ليلة االنتخابات».

● سيارات اإلسعاف في موقع التفجير بميدان تقسيم
مــن جهته ،أكــد المحامي وممثل جمعية
تقنيات المعلومات البديلة ،فــاروق تشاير ،أن
سياسة القمع يمكن أن تؤثر سلباً على العملية
االنتخابية .وانتقد ذلك قائ ً
ال « :ليلة االنتخابات،
وبناء على تعليمات لجنة االنتخابات ،قد يجري
تقييد الــوصــول إلــى جميع قــنــوات التواصل
االجتماعي .وقد يجري حظر اإلنترنت في جميع
أنحاء تركيا .ليست هناك ضمانات قانونية ضد
ذلك».
تركيا تلقي باللوم على حزب العمال ألقي
القبض على المرأة التي يشتبه بتنفيذها للهجوم
ونشرت صورها على وسائل التواصل االجتماعي.
كما ألقي القبض على أكثر من  40شخصاً آخر
لالشتباه بتورطهم في التفجير .وتتهم تركيا
المشتبه بها بدخول تركيا بشكل غير قانوني
من مدينة عفرين السورية وتنفيذ الهجوم
بأوامر من وحدات حماية الشعب التي تسيطر
على مناطق في شمال سوريةُ .
وذ كر أن المرأة
قد اعترفت للسلطات التركية بتدريبها من قبل
حزب العمال الكردستاني ،الذي نفى بدوره أي
صلة له بالهجوم .وتعتبر تركيا وحدات حماية
الشعب الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني،
المصنف على أنه «منظمة إرهابية» من قبل
االتحاد األوروبــي وأميركا .كما تجري مراقبة
أنشطة الحزب في ألمانيا من قبل هيئة حماية
الدستور االتحادية (المخابرات الداخلية) التي
تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية «المنظمة
الشقيقة» لحزب العمال الكردستاني ،وفي الوقت
نفسه تصف حزب العمال الكردستاني بأنه «أقوى
منظمة أجنبية متطرفة في ألمانيا» ،على الرغم
من الحظر.
انتقادات شديدة للواليات المتحدة األميركية
أشار وزير الداخلية التركي ،سليمان صويلو،
إلــى وقــوف الــواليــات المتحدة األميركية وراء

الهجوم .حيث جرى تنفيذ الهجوم من قبل حزب
العمال الكردستاني وهو حزب يتلقى الدعم من
قبل الواليات المتحدة األميركية ،حسب أنقرة.
وقال صويلو «نرفض تعازي السفارة األميركية».
يجب إعــادة النظر فيما إن كانت الدولة التي
يرسل مجلس الشيوخ فيها ،األموال إلى كوباني،
حليفاً جــيــد اً .وأصبحت كوباني معروفة على
الصعيد الدولي ،عندما دافعت وحــدات حماية
الشعب عن المدينة ضد داعش.
وتشعر تركيا باإلحباط من تعاون الواليات
المتحدة األميركية مع الميليشيات الكردية في
سورية في القتال ضد داعش .ودعت الحكومة
التركية بشكل متكرر حليفها األميركي في الناتو
إلى إنهاء هذه العالقة دون جدوى.

ذريعة لتنفيذ عملية عسكرية

يشهد الرأي العام التركي أيضاً نقاشاً حول ما
إن كان هذا التفجير في شارع االستقالل سيجري
استغالله «كذريعة» للعملية العسكرية التركية
في سورية التي طال الحديث عنها .فقبل بضعة
أشهر ،كرر الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
بأن تركيا «قد تأتي فجأة في ليلة» إلى سورية.
كما شدد على أن حكومته تريد «معالجة» مخاوف
بالده األمنية عبر «عمليات جديدة» .وتسيطر
اآلن ميليشيات مدعومة من تركيا على أجراء من
شمال سورية.

تأثيرات محتملة على اإلقتصاد

من المتوقع أيضاً أن يكون للهجوم الــذي وقع
في الـــ 13من نوفمبر ،تداعيات على اإلقتصاد
التركي .وبينما يشعر المواطنون األتراك بالقلق
على سالمتهم ،فإن الهجوم قد يمنع أيضاً السياح
األجانب من السفر إلى تركيا لقضاء إجازاتهم،
تماماً كما حدث قبل بضع سنوات .ناهيك عن أن
تركيا تمر حاليا بأزمة اقتصادية.

قالوا
الحكومة ستواصل دعم فواتير
الطاقة لألسر حتى بعد الشتاء..
ويجب على من يملكون أكثر
المساهمة بشكل أكبر
وزير الخزانة البريطاني
جيريمي هانت

الصادرات التركية تبلغ
ملياري دوالر في 2022
أعلن مجلس المصدرين األتراك تجاوز صادرات تركيا إلى ليبيا قيمة ملياري دوالر
خالل الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري.
وتشير أرقام مجلس المصدرين األتراك إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا خالل
الفترة المذكورة زادت بنسبة  % 3.3مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ،إذ
بلغت مليارين و 24مليون دوالر ،وفق ما نقلت وكالة أنباء «األناضول».
وفي أبريل الماضي  ،2021أكد رئيس مجلس العمل التركي–الليبي مرتضى
قرنفيل ،أن المجلس يهدف لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى  10مليارات
دوالر سنوياً ،مشيراً إلى أن الفرص متاحة في ليبيا لالستثمارات السريعة في بعض
القطاعات ،مثل الطاقة والصناعات الدفاعية والمواد الغذائية وإعادة التدوير.
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تراجعا في العائدات الناجمة
عن صادرات الطاقة الروسية إلى
االتحاد األوروبي خالل أكتوبر
2022

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ،األربعاء الموافق 2022 /11/16

اقتصاد

املوقع اإللكترونيwww.alwasat.ly :
البريد االلكترونيinfo@alwasat.ly :

بقلم :مجموعة كتاب*

املالية العامة وتخفيض االنبعاثات

جهاد أزعور ،إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في
صندوق النقد الدولي
غاريث أندرسن ،يعمل اقتصادياً في إدارة الشرق
األوسط وآسيا الوسطى بالصندوق
لينغ زو ،يعمل اقتصادياً في إدارة الشرق األوسط
وآسيا الوسطى بالصندوق

صندوق النقد:

بانوراما األسواق

بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى االثنان والثالثون
تعهدت كلها تقريباً باحتواء انبعاثات غازات االحتباس
الحراري في إطار اتفاق باريس .وللوفاء بهذه االلتزامات،
تحتاج البلدان حالياً إلى تحرك عاجل لدمج سياسات
المناخ في استراتيجياتها االقتصادية الوطنية.
ودراستنا الجديدة ،األولى من نوعها في المنطقة،
تُجري تقييماً لهذه االلتزامات بتخفيض انبعاثات غازات
االحتباس الحراري وتحدد الخيارات أمام سياسة المالية
العامة لتحقيق هذا الهدف.
وتشير تقديراتنا إلى أن بلدان الشرق األوسط وآسيا
الوسطى تعهدت مجتمعة بتخفيض انبعاثات غازات
االحتباس الحراري السنوية بنسبة  % 13لتصل إلى 21
 %بحلول العام  2030مقارنة بالمستوى السائد حالياً،
تبعاً لمدى توفر الدعم الخارجي .ويعني هذا أن المنطقة
ستحتاج إلى خفض نصيب الفرد من االنبعاثات بما
يصل إلى  % 7على مدار السنوات الثماني المقبلة .وقد
تمكنت بلدان قليلة فحسب من تحقيق هذا الخفض مع
الحفاظ على النمو االقتصادي في الوقت ذاته.
وفي تحديدنا لخيارات السياسات الرامية إلى الوفاء
بالتزام التخفيف في المنطقة ،نركز على فئتين من
سياسات المالية العامة – والمفاضالت بينهما – لكبح
انبعاثات غازات االحتباس الحراري :أو ًال ،اتخاذ تدابير
ترفع السعر الفعلي للوقود األحفوري ،وثانياً ،توجيه
استثمارات عامة لمصادر الطاقة المتجددة.
رفع أسعار الوقود األحفوري
بالنسبة للخيار األول ،يمكن تحقيق أهداف المنطقة
لتخفيف آثار تغيُّر المناخ بحلول العام  2030من خالل
اإللغاء التدريجي لدعم الوقود باإلضافة إلى التطبيق
المرحلي لضريبة على الكربون مقدارها  8دوالرات
لكل طن من ثاني أكسيد الكربون في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (أو )MENAPو4
دوالرات للطن في القوقاز وآسيا الوسطى (أو .)CCA
وينطوي رفع السعر الفعلي للوقود األحفوري على
تحديات قريبة األجل ألنه يدعو الجيل الحالي إلى
تحمل عبء التحول في نظام الطاقة .وستكون الفئات
الضعيفة ومؤسسات األعمال التي تعتمد على الطاقة
الرخيصة هما األشد تأثراً .ورغم أن زيادة موارد المالية
العامة من اإليرادات الضريبية وتخفيض الدعم يمكن
أن يخففا من هذه
اآلثار الجانبية ،فمن
االستثمارات المستهدفة الممكن أن يتباطأ النمو
االقتصادي موقتاً وأن
في مصادر الطاقة
يرتفع التضخم.
غير أن هذا التحول
المتجددة ستخلق وظائف
سيترك لألجيال المقبلة،
أكثر ونمواً أسرع
على المدى الطويل،
اقتصاداً أنظف وأكفأ
استخداماً للطاقة وربما أكثر تنافسية ألنه سيرث
تشوهات أقل وماليات عامة أقوى وتوزيعاً أكفأ للموارد.
االستثمار في الطاقة المتجددة
أما الخيار الثاني ،فهو القيام باستثمارات عامة
إضافية في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 770
مليار دوالر في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأفغانستان وباكستان و 114مليون دوالر في القوقاز
وآسيا الوسطى – أي أكثر من خُمس إجمالي الناتج
المحلي للمنطقة حالياً – بين العامين  2023و،2030
وهو ما يمكن أن يحقق أهداف خفض االنبعاثات في
المنطقة مع خفض دعم الوقود بمقدار الثلثين فقط
ودون فرض ضريبة على الكربون.
ولهذا الخيار مزايا عديدة بالنسبة للجيل الحالي.
فاألسر ومؤسسات األعمال لن تكون مضطرة كثيراً
لتغيير عاداتها في استهالك الطاقة بسبب الزيادة
المحدودة في األسعار .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن
االستثمارات المستهدفة في مصادر الطاقة المتجددة
ستخلق وظائف أكثر ونمواً أسرع ،مع تحسين أمن
الطاقة في البلدان المستوردة للنفط.
غير أن هذا المنهج ينطوي على تكاليف طويلة
المدى .فمن المرجح أن يؤدي الدعم المتبقي ألسعار
الوقود إلى استمرار التشوهات في أسعار الطاقة ،ومن
ثم يحد من مكاسب الكفاءة في استهالك الطاقة ويترك
االنبعاثات دون كابح يُذكر في كثير من أجزاء االقتصاد.
ومن الممكن أن يتسبب اإلنفاق العام الكبير من أجل
التعجيل بتحويل نظام الطاقة في إضعاف مركز المالية
العامة والتأثير على استقرار االقتصاد الكلي ،مما يقلل
من الموارد المتاحة لألجيال القادمة.
وتشير تقديراتنا إلى أن صافي الدين الحكومي
في  2030يمكن أن يرتفع بنسبة  % 12من إجمالي
الناتج المحلي في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وأفغانستان وباكستان و % 15في القوقاز وآسيا
الوسطى .وبالتالي ،فإن التحول بصورة أكثر سالسة
ويسراً في الوقت الحالي يمكن أن يضع األجيال القادمة
على مسار نمو أكثر انخفاضاً على المدى الطويل.
أخيراً ،إن البدء المبكر سيتيح التأهب للسياسات
واإلصالحات الهيكلية األخرى ،مما يساعد بلدان
المنطقة على خوض مسار أكثر سالسة ويسراً نحو
اقتصادات أكثر خضرة.

تحديد  54دوالرًا لبرميل النفط
يمنع عجز املوازنة في 2023
 14.3مليار دوالر ،فيما بلغت اإليرادات  18.53مليار
دوالر ،لتحقق الموازنة فائضاً بقيمة  4.1مليارات
دوالر.
وبلغت استخدامات النقد األجنبي  19.788مليار
دوالر ،فيما بلغت اإليرادات  19مليار دوالر تقريباً،
أي بعجز  788مليون دوالر في ميزان المدفوعات،
بحسب البيان المصرف المركزي.

الوسط ــ عبدالرحمن أميني
عدلت الهيئات المالية الدولية من توقعاتها بشأن
السعر المفترض تحديده لسعر برميل النفط
الليبي لتجنب عجز الموازنة ،معتبرة أن  54دوالراً
للبرميل في  2023سيكون سعراً كافياً لنقطة
التعادل المالي للميزانية.
وأظهرت المراجعة األخيرة لتقرير صندوق النقد
الدولي ،انخفاض نقطة التعادل ألسعار النفط
لميزانية ليبيا في العام  2023عن العام الجاري ،وهو
الحد الذي ّ
يمكن الدولة أن تحقق فوائض مالية في
ميزانيتها العام المقبل .وتوقع الصندوق أن ينخفض
مستوى التعادل إلى  54.1دوالر للبرميل بالمقارنة
مع  69.7دوالر للبرميل للعام .2022
ويعتبر هذا السعر عاد ًال لبرميل النفط ،إذ تسعى
الدول المنتجة للبترول لتحقيقه إلحداث توازن بين
المصروفات واإليرادات وعدم الدخول في أزمة عجز
الموازنة ،علماً بأن مزيج خام برنت يتداول حالياً في
المتوسط بالقرب من مستوى  95دوالراً للبرميل،
فيما يتداول الخام األميركي حول مستوى  87دوالراً
للبرميل ،وهو ما يعني أن ليبيا بعيدة بنحو ضعفين
عن الوقوع في شبح العجز.
اإلنتاج الليبي يهدف للوصول إلى  37مليار دوالر
وحسب توقعات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط،
فرحات بن قدارة ،فإن إنتاج ليبيا من النفط يناهز
 1.2مليون برميل يومياً ،وتسعى البالد إلى تحقيق
أعلى إيرادات نفطية هذا العام بقيمة  37مليار
دوالر ،وهي أعلى إيرادات في العام الجاري منذ العام
 2013وبقفزة تصل إلى  % 61مقارنة مع إيرادات

 % 18بطالة و % 5.2تضخماً

● إصالح تسرب نفطي بشركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز

 4.1مليار دوالر فائضًا في موازنة ليبيا
خالل العشرة شهور األولى من 2022

ً
خطة
 2021البالغة  22.9مليار ،وتستهدف ليبيا
لرفع اإلنتاج إلى  2مليون برميل في مدة من  3إلى
 5سنوات ،فيما «ستحتاج للوصول لهذا المعدل

اإلنتاجي ،سنوياً ،من  4إلى  5مليارات دوالر».
وتكشف بيانات مصرف ليبيا المركزي لألشهر
العشرة األولى من العام الجاري أن اإلنفاق العام بلغ

ومع أن االقتصاد الليبي يعاني منذ سنوات من
ظاهرة الركود التضخمي ،حيث يفوق معدل
التضخم  % 5.2ومعدالت البطالة  ،% 18إال أن
صندوق النقد الدولي يتوقع أن تُحرز ليبيا أسرع
نمو اقتصادي العام  2023في المنطقة العربية،
بنسبة تصل إلى .% 17.9
وتسبب االنقسام الحكومي وغياب اعتماد
موازنة للعامين األخيرين في غموض حول أوجه
صرف المصرف المركزي عائدات المحروقات ،ففي
آخر تقرير لديوان المحاسبة كشف عن انخفاض
كبير في رصيد العملة األجنبية لتغطية اإلصدار
من العملة المحلية بقيمة  23مليار دوالر عن العام
السابق ،وهو األمر الذي رفع معدالت التضخم كما
بيّن أن الطلب على النقد األجنبي ال يزال يفوق
إيرادات الدولة.
وفي وقت بلغت إيرادات الدولة النفطية  22.9مليار
دوالر ،أودعت في بنوك المصرف المركزي ،ففي المقابل
بلغت التحويالت الخارجية التي قام بها المصرف ما
قيمته  24.5مليار دوالر ،أي بعجز  1.6ملياردوالر .كما
بلغت النفقات التسييرية من جملة المبالغ المحالة
للجهات الممولة من الخزانة العامة من بداية العام
 2021إلى نهايته نحو  85مليار دينار.

تحذيرات من أضرار اقتصادية في ليبيا بسبب تغير املناخ
القاهرة -الوسط
قال مركز «أوراسيا ريفيو» للدراسات والبحوث ،إن
تغيُّر المناخ في ليبيا سيؤدي إلى موجات جفاف
شديدة ،ونــدرة المياه ،وحرائق شديدة ،وارتفاع
منسوب مياه البحر وفيضانات وعواصف كارثية،
وتراجع في التنوع البيولوجي ،وتحديات في مجال
الزراعة ،مما يصعب األوضاع االقتصادية في ليبيا.
وأشار المركز ومقره والية أوريغون األميركية،
في تقرير الثالثاء ،إلى تأثر عديد القرى ،مثل
العوينية التي تعتبر الزراعة المصدر الرئيسي
للدخل لمعظم سكانها ،فعندما انطلقت الثورة في
فبراير العام  ،2011دفع العنف عديد المزارعين
المحليين إلى هجر أراضيهم ومنازلهم بحثاً عن
األمان .وبعد عدة سنوات عاد الفالحون إلى القرية
ليجدوا أراضيهم جافة ،وتضررت البنية التحتية
الحيوية بسبب الصراع ،ودُمرت صهاريج المياه
التي يستخدمها المزارعون في حاالت الطوارئ في
مواسم الجفاف.

انخفاض معدل هطول األمطار

● التصحر أحد المخاوف البيئية في ليبيا

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل هطول األمطار
في ليبيا بنحو ملياري متر مكعب من المياه سنوياً
بمعدل تراجع تجاوز  ،% 75وذلك بعد رصد 400

مليون متر مكعب فقط مخزنة داخل السدود.
واستناد اً إلى مكتب األمــم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،نوه المركز بأن تغير المناخ
يهدد التنمية االقتصادية واالستدامة في ليبيا،
حيث سيؤدي استنزاف الموارد المائية ،وتراجع
اإلنتاج الزراعي ،إلى تفاقم أزمــة انعدام األمن
الغذائي.

مقترحات لمواجهة الجفاف

واقترح باحثون إجراءات لمواجهة هذه التغيُّرات،
من خالل توفير أغطية نباتية كبيرة في المدن
التي تشهد تغيرات في درجات الحرارة ،مع تطوير
برامج رعاية لها .إضافة إلى إزالة االعتداء على
المصدر األول لمياه الشرب في ليبيا ،وهو النهر
الصناعي ،وتطوير الموارد المائية واالستفادة
منها ،وإعادة تأهيل السدود من أجل الحفاظ على
المياه دون تسرب ،والتركيز على االعتماد على
مصادر الطاقة المتجددة.
ويوصي الباحثون بالتعاقد مع شركات أجنبية
إلعــادة تدوير النفايات بأمان لحماية البيئة،
وتطوير برامج حماية الساحل الليبي الذي يبلغ
طوله نحو ألفي كيلومتر ،مما يثير مخاوف بشأن
الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة ،وارتفاع
مستوى سطح البحر.

الحبري يبحث مع سفير فرنسا
عراقيل توحيد «املركزي»

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ،علي الحبري ،مع سفير فرنسا لدى ليبيا ،مصطفى
مهراج ،التطورات الخاصة بمشروع توحيد المصرف ،والمعوقات التي تواجهه ،وسبل االستمرار
في المشروع.
جاء ذلك في لقاء بمدينة بنغازي الثالثاء ،حيث تطرق الحبري إلى الوضع المالي واالقتصادي
للبالد في ظل التطورات األخيرة محلياً ودولياً ،حسب بيان «المركزي» في البيضاء على صفحته
في موقع «فيسبوك».
وتناول الحبري الحلول المقترحة لتخفيف آثار األوضاع السلبية قدر المستطاع ،ومنها قرار
مجلس إدارة المصرف القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.
من جانبه ،تحدث مهراج عن جهود باريس مع جميع األطراف لتحقيق االستقرار السياسي
والنمو االقتصادي في ليبيا.
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السنة السابعة
العدد 365

 100مليون يورو دعمًا من أوروبا لتونس
منح االتحاد األوروبي هبة إلى تونس بقيمة 100
مليون يورو لدعم إصالحات هيكلية في البلد الذي
يعيش أزمة سياسية ومالية.
وقالت بعثة االتحاد في بيان إن برنامجه «يهدف
إلى دعم جهود التعافي االقتصادي وتعزيز التقدم
المحرز في توزيع المساعدات االجتماعية للمواطنين
والشركات المحتاجة».
ومنحت تونس أول دفعة بقيمة  40مليون يورو
بموجب هذا البرنامج ،فيما سيجري صرف باقي
المبلغ «على أساس التقدم الفعلي المحرز في تنفيذ

التغير أسبوعيا

اإلصالحات الهيكلية التي بدأتها تونس».
وتسعى تونس إلى دعم التعافي االقتصادي على
أفضل وجه بعد وباء «كوفيد ،»19 -ومساعدة األسر
التونسية التي تعاني تداعيات العدوان الروسي ضد
أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء.
وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها  % 100من
الناتج المحلي اإلجمالي ،إلى اتفاق مبدئي مع صندوق
النقد منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض
جديد بنحو ملياري دوالر يجر صرفه على أقساط تبدأ
في ديسمبر.

المصدر :موقع «أويل برايس»

اقتصاد

املوقع اإللكترونيwww.alwasat.ly :
البريد االلكترونيinfo@alwasat.ly :

تسبق «سوناطراك» و«إيني»..

«توتال إنرجي» تستحوذ على مشاريع النفط الجديدة في أفريقيا
القاهرة -الوسط
قال تقرير صادر عن منظمات أجنبية
غير حكومية إن مجموعة «توتال
إنرجي» الفرنسية تشارك في أكبر
عدد من المشاريع الجديدة الستثمار
احتياطات جديدة من مصادر الطاقة
األحفورية في أفريقيا.
«يورغيفالد»
منظمة
وأكدت
األلمانية غير الحكومية وجمعيات
عدة أخرى في هذا التقرير ،أن كبرى
الشركات المطورة لحقول نفط
وغاز جديدة ،والتي يفترض أن تبدأ
اإلنتاج قبل العام  2030في القارة
األفريقية ،هي بالترتيب« :توتال
إنرجي» ،و«سوناطراك الجزائرية»
و«إني» اإليطالية ،وفق وكالة
«فرانس برس».
وشددت مديرة المنظمة األلمانية
هيفا شوكينغ أمام الصحفيين ،خالل
مؤتمر األطراف حول المناخ (كوب
 )27في مصر ،على أن «الموارد
الجديدة التي تريد توتال إنرجي
توفيرها على المدى القصير تبلع
 2.27مليار برميل مكافئ بترول وهي
توازي ثالث سنوات من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون الوطنية في
فر نسا » .

استثمارات الستخراج نحو  16مليار برميل

وفي المجموع ،تعتزم شركات
مختلفة توفير ما ال يقل عن 15.8
مليار برميل من خالل مشاريعها
األفريقية قبل العام .2030
استخراج هذه الموارد واشتعالها
سيبعث في األجواء  8غيغات طن
من ثاني أكسيد الكربون ،أي أكثر
بمرتين من انبعاثات االتحاد األوروبي
خالل سنة كاملة ،حسب منظمة
«يورغيفالد» األلمانية ،مشيرة إلى
تشديد الوكالة الدولية للطاقة على

● خزان نفط يحمل شعار «توتال»

اهتمام أوروبي بالغاز األفريقي لتعويض
اإلمدادات الروسية المتوقفة

وقف كل االستثمارات في مشاريع
جديدة إلنتاج الطاقة األحفورية
لتحقيق الحياد الكربوني.
إال أن أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو
الروسي ألوكرانيا أدت إلى اإلقبال
على مصادر طاقة أحفورية جديدة،
فأوروبا مهتمة جدا بقدرات أفريقيا
على صعيد الغاز لتعويض اإلمدادات
الروسية المتوقفة ،وشدد التقرير
على أن مشاريع المنشآت الجديدة
مثل خط األنابيب الضخم «»EACOP
الذي تنفذه «توتال إنرجي» في شرق
أفريقيا ،تتعرض النتقادات كثيرة
بسبب تأثيرها على المناخ وتداعياتها
على حقوق اإلنسان.
وإلى جانب مشاريع ضخمة أخرى
مثل مشروع «إكسون موبيل» للغاز
الطبيعي المسال في موزمبيق ،أو
مشروع إكونور في تنزانيا ،قد تؤدي
هذه المنشآت إلى «تثبيت االنبعاثات
األحفورية على مدى عقود» وحرمان
الدول المعنية من فرصة «بناء
مستقبل في مجال الطاقة المتجددة»
على ما جاء في التقرير.
وقال منسق حملة وقف خط
األنابيب «  ،»EACOPعمر علماوي،
«هذه المشاريع ليست موجهة
للقارة بل للتصدير لذا فهي تعتمد
على االستغالل وهي في جوانب
كثيرة منها استعمارية».
وأشار التقرير إلى دور الصناديق
والمصارف االستثمارية في توجيه
االستثمارات إلى هذه المشاريع في
أفريقيا ،رغم االلتزامات المعلنة
بتحقيق الحياد الكربوني ،والمصارف
الرئيسية المعنية هي «سيتي
غروب» و«جاي بي مورغان» و«بي إن
بي باريبا» ،وقالت هيفا شوكينغ إن
هذه المصارف «ال تستثمر من أجل
حصر االحترار بـ  1.5درجة مئوية بل
 3درجات مئوية».

الصني تحاول إنقاذ قطاع
العقارات بدعم املطورين
الوسط -وكاالت

الحرب في أوكرانيا ترفع فاتورة
استيراد الغذاء %10
الوسط -وكاالت

توقعت منظمة األغذية والزراعة التابعة
لألمم المتحدة (فـــاو) ارتــفــاع النفقات
العالمية على الــواردات الغذائية لتصل
إلى  1940مليار دوالر في العام  ،2022أي
بزيادة  % 10مقارنة بالعام الماضي ،وذلك
نتيجة الحرب الروسية األوكرانية.
وإلــى جانب هــذه الــزيــادة في اإلنفاق
على الغذاء ،من المتوقع أن ترتفع الفاتورة
العالمية لــواردات المدخالت الزراعية ،بما
فيها األسمدة ،بنسبة  % 48مقارنة بالعام
 ،2021كما ّ
حذرت المنظمة المهتمة بالدول
الهشة التي تعاني باألساس من انعدام
األمن الغذائي في تقرير لها ،الجمعة ،حسب

وكالة «فرانس برس».
التقرير نصف السنوي صدر حول «توقعات
الغذاء» ،وحذر من أن تداعيات زيادة هذه
الفاتورة ستكون عواقبها مأساوية على
الدول المستوردة الفقيرة التي ستدفع أكثر
لقاء كميات أقل.

أعباء إضافية على الدول األفريقية

وأضافت «فــاو» أنه من المتوقع أن تظل
فاتورة الواردات الغذائية اإلجمالية لمجموعة
البلدان المنخفضة الدخل بدون تغيير فعلي،
رغم أنه من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10%
في الحجم .وسيتوجب على دول أفريقيا جنوب
الصحراء أن تنفق  4.8مليار دوالر إضافية

على واردات الغذاء رغم تراجع الكميات.
كما حذر التقرير من تفاقم مشكلة إمكان
وصول هذه الــدول إلى الغذاء ينذر بانتهاء
مقاومتها الرتفاع أسعار الغذاء العالمية.
ويرتبط االرتفاع العام في فاتورة الغذاء
بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا ،وارتفعت
هذه الفاتورة بالنسبة للبلدان المستوردة
بسبب انخفاض قيمة عمالتها مقابل الدوالر،
العملة الرئيسية للتبادل في األسواق الدولية.
وأدى الــنــزاع بين القوتين الزراعيتين
الكبيرتين اللتين كانتا تؤمنان  30%من السوق
العالمية للقمح و % 78من صادرات زيت عباد
الشمس قبل الغزو الروسي ألوكرانيا ،إلى ارتفاع
أسعار الغذاء وبلوغه مستويات غير مسبوقة.

كشفت السلطات الصينية إجـــراءات
واسعة النطاق إلنقاذ قطاع العقارات،
الــذي يواجه صعوبات ،بعد سنوات من
القيود المشددة التي فرضت خالل الوباء
والحملة األمنية التي استهدفت القطاع،
وهي عوامل سددت ضربة لثاني أكبر قوة
اقتصادية في العالم.
وأصـــدرت الهيئة الناظمة للقطاع
المصرفي والبنك المركزي ،الجمعة،
توجيهات داخلية من  16بنداً تهدف
للترويج إلى «تنمية مستقرة وصحية»
للقطاع ،حسب وكالة «فرانس برس».
وتشمل اإلجراءات تقديم دعم ائتماني
لمطوري المشاريع السكنية المغرقين
بالديون ،إضافة إلى دعم مالي لضمان
استكمال وتسليم المشاريع ومساعدات
عبر قــروض بدفعات مؤجلة لمشتري
العقارات السكنية.
جاء ذلك تزامناً مع إصدار لجنة الصحة
الوطنية  20قاعدة من أجل «تحسين»
سياسة «صــفــر كوفيد» الــتــي تتبعها
بكين ،حيث جــرى تخفيف قيود معيّنة
للحد من تأثيرات السياسة االجتماعية

● مشاريع إنشاء عقارات في الصين

واالقتصادية.
وكتب كبير خبراء االقتصاد الصيني في
«نومورا» ،تينغ لو ،في مذكرة «ننظر إلى
(اإلجــراءات) على اعتبارها التحول األهم
منذ شــددت بكين بشكل كبير قواعد
تمويل قطاع العقارات» ،مضيفاً« :نعتقد
أن هذه اإلجــراءات تظهر رغبة بكين في
التراجع عن معظم إجراءات التشدد المالي
التي اتّبعتها».
وفرضت بكين قيوداً واسعة النطاق على
إقراض مطوري العقارات العام  ،2020فاقمت
مشكالت السيولة التي عانوا منها وأدت إلى
تخ ّلف عدد من كبرى الشركات عن سداد
مستحقاتسنداتها.
وكــانــت للخطوات تــداعــيــات واسعة
وشــديــدة على قطاع العقارات إذ فشلت
شركة «إيفرغراند» للتطوير العقاري (األكبر
في الصين) وغيرها في استكمال المشاريع،
ما أدى إلى مقاطعة سداد أقساط الرهون
وأثار احتجاجات في أوساط مشتري المنازل.
وتشدد التدابير الجديدة على «ضمان تسليم
األبنية» وتأمر مصارف التطوير العقاري بتقديم
«قروض خاصة» من أجل هذا الهدف ،بحسب
نسخة التوجيهات التي انتشرت على اإلنترنت.

● جانب من اجتماع الصديق الكبير مع خبراء من
صندوق النقد الدولي

محادثات ليبية على مدار
أسبوع مع صندوق النقد

قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير شارك
في محادثات مع خبراء من صندوق النقد الدولي في العاصمة
التونسية ،بدأت في  7نوفمبر الجاري واختُتمت السبت الماضي.
وناقش الخبراء «واقع االقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها
خالل السنوات الماضية واإلجراءات المتخدة للحد من اآلثار
السلبية التي خلقتها األزمات المتعاقبة».
وشارك في هذه المحادثات مسؤولون من وزارة االقتصاد
والتجارة ،ووزارة المالية ،ووزارة التخطيط ،ومصلحة اإلحصاء
ً
والتعداد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة،
إضافة إلى مدراء
اإلدارات المختصة بالمصرف ،وذلك تمهيداً لعودة مشاورات
المادة الرابعة التي توقفت منذ العام  ،»2014حسب بيان لـ
«المركزي».
وقال البيان إن الصندوق أثنى على «جهود مصرف ليبيا
المركزي في المحافظة على االستدامة المالية للدولة وإدارة
األزمة في البالد في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها».
وأكد الكبير سعادته بـ«عودة هذه المشاورات بحضور جميع
الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن االقتصادي الليبي».
وأضاف« :نتمنى المضي قدماً لتصحيح المسارات المالية
واالقتصادية للدولة وتوحيد الجهود لوضع رؤية اقتصادية
شاملة وعقد مزيد من اللقاءات بشكل دوري بين مؤسسات
الدولة وخبراء الصندوق».

 200شركة في معرض ليبيا
الدولي لالتصاالت
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد
الدبيبة ،رفقة وزير االقتصاد والتجارة محمد الحويج ،مساء
اإلثنين ،معرض ليبيا الدولي العاشر لالتصاالت وتقنية
المعلومات.
شارك في افتتاح المعرض المقام على أرضية معرض
طرابلس الدولي ،رئيس لجنة إدارة الشركة القابضة للبريد
واالتصاالت وتقنية المعلومات محمد عياد ،ورئيس الهيئة
العامة لالتصاالت عبد الباسط الباعور ،ومدير الهيئة العامة
للمعارض أبوبكر قنونة.
وأجرى الدبيبة جولة داخل أجنحة المعرض ،استمع خاللها
إلى عدد من المشاركين والمهتمين بالمعرض ،مجددا
تأكيده على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال
التقنية واالتصاالت ،بحسب بيان نشره المكتب اإلعالمي
للحكومة على «فيسبوك».
وتستمر أعمال المعرض من  14إلى  17نوفمبر ،بمشاركة
أكثر من  200شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والعام.

● بورصة لندن

بورصة لندن ترفض حظر
املعادن الروسية
قررت بورصة لندن للمعادن عدم فرض أي حظر على
الشحنات الجديدة من المعادن الروسية ،موجهة بذلك ضربة
ضد شركات إنتاج األلومنيوم الغربية الكبرى وبعض التجار
الذين مارسوا ضغوطاً على البورصة حتى تتخذ إجرا ًء في
مواجهة روسيا ،وف ًقا لوكالة «بلومبيرغ» األميركية.
وارتفعت أسعار المعادن ،خاصة األلومنيوم ،في األسابيع
األخيرة مدفوعة بتوقع اتخاذ إجراء ضد المعادن الروسية من
جانب بورصة لندن للمعادن والحكومة األميركية ،التي تدرس
عدة خيارات من بينها فرض عقوبات أو رسوم.
وبالنسبة إلى بورصة لندن للمعادن ،تكمن المخاطرة في
أن كميات كبيرة من المعادن الروسية غير المرغوبة تُس ّلم إلى
مخازنها ،مما يتسبب في انخفاض األسعار القياسية للتداول
مقارنة مع بقية السوق.
وقالت البورصة في بيان« :إننا نعتقد أن بورصة لندن
للمعادن ال ينبغي أن تسعى إلى تبني أو فرض أي أحكام أخالقية
على السوق بوجه عام رغم وجود بُعد أخالقي واضح يتعلق
بمدى تقبل العالم للمعادن الروسية».
أصرّت شركة التعدين الروسية (يونايتد روسال إنترناشيونال)
على أنها ال تملك خططاً لزيادة الشحنات المس ّلمة إلى بورصة
لندن للمعادن ،في حين ّ
حذرت اتحادات وجمعيات تمثل آالف
الشركات األوروبية في الشهر الماضي من أن حظراً أو أي رسوم
أو عقوبات تفرضها الحكومة تمثل «تهديداً فورياً وخطيراً» على
صناعة األلومنيوم األوروبية.
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خطوات التعديل الدستوري
في ليبيا ..كيف جرت العام
 1962و1963؟ ()1
سالم الكبتي

( ..وإنه لمن أعز أمانينا كما تعرفون أن تحيا البالد حياة دستورية صحيحة)
الملك إدريس السنوسي في خطابه بإعالن االستقالل
في السابع من أكتوبر  1951أقرت الجمعية الوطنية التأسيسية الدستور
الليبي وأعلنته ذلك اليوم في اجتماعها األخير ببنغازي .وقد نصت المادة الثانية
فيه على أن( :ليبيا دولة ملكية وراثية شكلها اتحادي ونظامها نيابي وتسمى
المملكة الليبية المتحدة).
كانت الجمعية قد وافقت على شكل الحكم الفيدرالي في جلستها الثالثة
المنعقدة بطرابلس في اليوم الثاني من ديسمبر  .1950خالل هذه الجلسة
نوقشت قضايا عدة شملت الموافقة على الالئحة الداخلية لعمل الجمعية
ووضع الدستور وتقرير شكل الدولة ونوع الحكم .وخاض األعضاء في تفاصيل
ما يتعلق بشكل الدولة القادم الذي يتمثل في (الفيدرالية واالتحادية) الذي
يضم ليبيا بأقاليمها الثالثة برقة وطرابلس الغرب وفــزان .وصار جدل كبير
يتعلق بهذه النقطة ..أكد هنا عضو الجمعية محمد عثمان الصيد على أن
يكون نوع الحكم اتحاديا فيدراليا واقترح العضو المنير برشان على إضافة
عبارة (فيدرالي عادل) تحسبا من تخوف بعض األعضاء لما قد يقع عند إعالن
الدولة بهذا الشكل .وتولى العضو عبدالعزيز الزقلعي محاولة إقناع الجمعية
بأن تكون الدولة الليبية مستقلة بحدودها الطبيعية شرقا وغربا وجنوبا وشماال
مؤكدا على أنه ال يريد عرقلة مبدأ شكل الحكم وإنما يريد ضم الصفوف تفاديا
لألخطار.
كما أشار العضو يحيى بن مسعود إلى أنه من األفضل أن تكون الوحدة
الشاملة شكال للحكم دون الفيدرالية معلال لذلك بأن حالة البالد االقتصادية
ال تسمح لكل جزء من أجزائها بأن يكون وحدة كاملة قائمة بذاتها وال بُد
من إيجاد حكومة واحــدة لها .فيما أشار رئيس الجمعية محمد أبواألسعاد
العالم خالل هذا النقاش وتفاصيله إلى أن الوحدة الشاملة ستحل مستقبال
محل االتحادية وأعقبه نائبه عمر فائق شنيب مستطردا بالقول بأن الوضع
الفيدرالي سيكون طارئا .ثم أشار العضو المبروك الجباني إلى أننا كأعضاء في
هذه الجمعية التأسيسية سنطالب بعد تشكيل الحكومة على األساس الفيدرالي
استالم حكمنا بأيدينا .وهنا وافقت الجمعية على شكل الحكم في الدولة الليبية
المنتظرة على أساس الحكم االتحادي الفيدرالي .وفي الجلسة الرابعة للجمعية
المنعقدة في الرابع من ديسمبر  1950أقرت اختيار شكل العلم الذي تقدم به
العضو عمر شنيب من ثالثة ألوان األحمر واألسود واألخضر ويتوسط اللون
األسود هالل ونجمة بيضاء وقد أفيدت بأن هذا الشكل المعروض اختاره الملك
إدريس ضمن عروض أخرى أثناء اقتراح شكل العلم المنتظر.
والواقع أن الدستور في نصوصه نظم الحقوق والواجبات واختصاصات االتحاد
الليبي واالختصاصات المشتركة بينه وبين الواليات الثالث التي تتولى سلطة
تنفيذها تحت إشراف االتحاد الليبي (الحكومة االتحادية) كما نظم تفاصيل
السلطات العامة االتحادية من تشريعية وتنفيذية وقضائية وسلطات الملك
والوراثة والوزراء ومجلس األمة شيوخا ونوابا ونظام المحكمة العليا االتحادية
ومالية االتحاد والواليات .ورد ذلك كله من خالل ( )213مادة واثني عشر فصال.
وكان من الالفت للنظر في هذا الدستور أنه استشرف المستقبل القادم بطريقة
أو بأخرى ،فقد أجاز في مادته ( )196أن( :للملك ولكل من المجلسين اقتراح
تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام
أخرى) والمقصود بالمجلسين هنا :الشيوخ والنواب .وفي المادة ( )198ورد
في نصها أنه( :ألجل تنقيح هذا يصدر كل من المجلسين باألغلبية المطلقة
ألعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه ثم بعد بحث المسائل التي
هي محل للتنقيح يصدر المجلسان قرارهما في شأنها .وال تصح المناقشة
واالقتراع في كل من المجلسين إال إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة
القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين في كل من المجلسين وأن
يصدق عليها الملك) ثم أشار الدستور في مادته ( )199إلى أنه (في حالة تنقيح
األحكام الخاصة بشكل الحكم االتحادي يجب زيادة على األحكام المقررة في
المادة السابقة موافقة جميع مجالس الواليات التشريعية على التنقيح المقترح
وتتم هذه الموافقة بقرار يصدره المجلس التشريعي لكل والية في هذا الشأن
قبل عرض التنقيح على الملك للتصديق عليه).
وعبر األعوام التي شهدتها مراحل تأسيس الدولة بعد إعالن االستقالل في
 24ديسمبر  1951وهو اليوم الذي انتهت فيه أعمال الجمعية الوطنية التي
وضعت حجر األساس لبناء الدولة الليبية ..وحين وضع الدستور موضع التنفيذ
كشفت السنوات التالية على تطبيقه عن الحاجة إلى إجراء بعض التعديالت في
بعض مواده نتيجة لبروز بعض العيوب في النظام االتحادي خاصة من الوجهة
المالية وتنازع االختصاصات بين الحكومة االتحادية وسلطات الواليات الثالث
التي تتكون من مجلس تنفيذي وأعضاؤه النظار والمجالس التشريعية التي هي
بمثابة برلمان مصغر لكل والية فيما بدا أن الوالي يمثل الملك مباشرة في
حدود واليته ويخضع له في ممارسة مهامه.
إلى نهاية  1962تمتعت الواليات بشبه استقالل ذاتي وإدارة مكنتها من
تحقيق العديد من اإلنجازات والمشروعات في نطاق الوالية إضافة إلى وجود
قانون أساسي (دستور) يحكم أمورها في نطاق دستور الدولة العام .غير أنه من
خالل تنازع االختصاصات ظلت الغلبة للحكومة االتحادية التي تتنقل في أعمالها
بين العاصمتين طرابلس وبنغازي ثم البيضاء.
كانت الحكومة تمثل الدولة عموما وتصدر القوانين التي تخضع لها كل
الواليات في النهاية وال تستطيع غض الطرف عنها أو إلغاءها .رغم ما تمتعت
به الواليات على مدى أكثر من عشر سنوات من عمر االستقالل؛ فإن اختصاصات
الحكومة االتحادية ظلت صلبة عبر هذه األعوام .ثم تدفق البترول وشرع في
تصديره أواخر العام  1961وهنا سيكون نقطة لخالف أكبر عبر حدود الواليات
ومناطق اآلبار واالستكشاف .إن الشركات األجنبية التي هرعت إلى ليبيا وراء
الذهب األسود رأت مع التطبيق واإلنجاز المستمر أنها لن تستطيع أن تحقق
نجاحا في أعمالها سوى مع حكومة واحــدة تسيطر على األمــور ،وليس عبر
حكومات ثالث سيلحقها التنازع الشديد وسيكون أكثر ضراوة مع رائحة البترول.
وستكثر الشكاوى بين األروقة وفي المجالس والمصالح.
في نوفمبر  1958طلبت الحكومة الليبية من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
أن يعد تقريرا عن التنمية االقتصادية في ليبيا وقد أنجزه في أول أبريل .1960
استجاب البنك للطلب ووصلت بعثته المكونة من ثالثة عشر عضوا يرأسهم
الخبير الشهير براسادا إلى البالد العام  1959وطافت عبر زيــارات عديدة
بالمناطق والواليات ثم وضعت تقريرها المهم في  274صفحة مع المالحق
واإلحصاءات .هذا التقرير رأى أن النظام الفيدرالي المطبق في ليبيا يشكل
عقبة كبيرة لتحقيق المزيد من النجاح وأشار بدقة خالل ثنايا سطوره إلى أنه:
(بينما نقر بأن لكل من الواليات الثالث تقاليدها ومميزاتها ومشاكلها الخاصة
إال أننا حاولنا ونحن ننجز مهمتنا أن ننظر إلى ليبيا كوحدة واحدة وأن نضع
برنامجا للتنمية االقتصادية يشمل البالد بأسرها ومع أن القصد في بعض مواد
الدستور  36و 38هو أن تتولى الحكومة االتحادية مسؤولية رسم السياسة
االقتصادية واإلشــراف على تنفيذها إال أن السلطات االتحادية ظلت مترددة
وغير جازمة في فرض حقوقها بينما كانت الواليات حريصة على عدم التفريط
في امتيازاتها ويقين البعثة أنه إذا أريد تنفيذ أعمال التنمية االقتصادية في
ليبيا بسرعة وكفاية فمن الضروري تجنب الفوضى الناتجة عن وجود ثالث
أو أربع سياسات أو إجراءات مختلفة .كانت األسباب التي أدت إلى إقامة نظام
اتحادي في ليبيا أسبابا وجيهة عندما نالت البالد استقاللها غير أن هذا ال يغير
بطبيعة الحال الحقيقة الراسخة وهي أن لهذا النظام مساوئ خطيرة من الناحية
االقتصادية بالنسبة لبلد فقير مثل ليبيا .لكل حكومة رئيس ومجلس أمة
ومجلس وزراء وسلسلة واسعة من الدوائر).
ومضت األمــور بهذا الشكل واستمر تدفق البترول ومعه ازدادت األحالم
وفغرت األفواه واألطماع وربما بدأت الفرص في تكافئها يضيع .وهنا سيظل
ديسمبر هو الحل .ديسمبر الــذي شهد إقــرار الشكل الفيدرالي ثم إعالن
االستقالل سيشهد في ديسمبر  1962الشروع في أول خطوات تعديل الدستور
في ليبيا ..بطلب من الملك نفسه الذي وجه بذلك رئيس الحكومة السيد
محمد عثمان الصيد المدافع عن الفيدرالية خالل عضويته في الجمعية الوطنية
التأسيسية إلى البدء في التعجيل بتلك الخطوات.
فماذا جرى بعد ذلك من خطوات دون المساس بروح الدستور؟

السنة السابعة
العدد 365

املوقع
البريد اإللكتروني:

رأي

اإللكترونيwww.alwasat.ly :

info@alwasat.ly

«كواشيك»!
صالح الحاراتي
في لهجتنا المحلية كلمة «كاشيك» تعني
«الملعقة» والجمع «كواشيك» ..قرأت أن
أصل الكلمة تركية « »kachikوالملعقة
معروفة منذ قديم الزمن في العديد من
الحضارات ..وكما هو معروف هي األداة
التي تقرّب وتضع الطعام في الفم بعد
أن كانت اليد هي الوسيلة المباشرة..
وفي الربع األول من القرن الثامن عشر
ظــهــرت الــمــاعــق بشكلها البيضاوي
الضيق المنتهي بمقبض رفيع ثم ظهرت
المالعق بشكلها الحديث المتعارف عليه..
ويوجد في المتحف البريطاني العديد من
التصاميم المختلفة للمالعق والتي تعود
للعصر الحجري والحضارة الفرعونية.
بعد هــذه الحوصلة المختصرة عن
تاريخ الملعقة ،أعــود لما يعنينى هنا،
وهــو أن لهجتنا المحلية يــتــم فيها
استعارة الكلمة الستخدامها كناية عن
«خـــدّام السلطة» أي الــدائــرة األولــى
المحيطة بالديكتاتور ،والذين يثق بهم
نسبيًا ويعتبرهم اليد التي يبطش بها
والمنفذون لكل ما يريد.
يــقــول مــمــدوح عــــدوان فــي كتابه
«حيونة اإلنسان» ،واص ًفا ما نسميهم بـ
«الكواشيك» :إنهم «يتسلحون بسطوة
النظام التي يمنحها لهم ليتملصوا من
أي وازع أخــاقــي وليحققوا مكاسبهم
ويحموا مصالحهم ،وتلك الحماية ال تتم

«عندما يتحصل التافهون
مواقع ومناصب ألي سبب
من األسباب فإن ذلك
يجعلهم يبحثون على
أشخاص تافهني مثلهم
لتحصني موقعهم

إال بإكمال خدمة النظام على أتم وجه».
فـــ «الــكــواشــيــك» البشرية أداة من
أدوات الديكتاتور يستخدمها لتحقيق
مآربه ..وغالبًا ما تكون أعدادهم قليلة
مقارنة بالدائرة الثانية حول الديكتاتور
التي تتمثل فيما يسمى بـ «العوّالة»
وهم أكثر عــددا من «الكواشيك» ..في
القاموس يقال عَوَّل عَ َليه :أي اعْتَمَدَ
عَ َليْهَ ،
اِتَّكل عَ َليْه ،واِسْتَعَان ِبه..
وهم الذين يقومون بمهام الدعاية
للحاكم بمختلف الوسائل ،ويصطفون
معه ويدافعون عنه بقوة ويهاجمون
الناس المظلومين ،أو بلفظ آخــر هم
«كالب السلطة» ،مع احترامي وتقديري
الكبير للكالب ،لما تحمله من معاني
اإلخالص والوفاء.
وهنا ال مفر من اإلشارة إلى أن منهم
بعض النخب والمثقفين المدجِّ ِنين
الذين يسهل شــراء صمتهم كي تنشأ
عــاقــة بينهم والــديــكــتــاتــور تحكمها
جدلية الخوف والطمع؛ كل أولئك من
االنتهازيين لهم دور مهم لتكتمل
عملية صناعة الديكتاتورية ،فالديكتاتور
يسعى لصنع نظامه والشعوب هي التي
تو ّفر لتلك الصناعة مستلزمات حضانتها
ورعايتها حتى تستوي وتتمدد وتخنق
الحياة من حولها ،فيجد الديكتاتور كل
ّ
يمكنه
المكونات جــاهــزة؛ إعــام تافه

من إحِكام السيطرة على ما يُلقي في
عقول الناس ،إعالم يقوم بقلب الحقائق
وتزييف الواقع.
المؤكد لديّ أن «كواشيك» و«عوّالة»
السلطة هم الذين ينشرون الفساد والنفاق
ويــدّعــون أنهم «تكنوقراط» ،يعملون
لصالح البالد والعباد ،بينما حقيقتهم
تذكرني بما أورده آالن دونو في كتابه،
نظام التفاهة..
«عندما يتحصّل التافهون لمواقع
ومناصب ألي سبب من األسباب ،فإن ذلك
يجعلهم يبحثون على أشخاص تافهين
مثلهم لتحصين موقعهم ،وعلى أساس
هذا التخوف على الموقع تُبنى بالتدريج
شبكة من التافهين تحصّن فيها كل نقطة
بقية النقاط في الخريطة االجتماعية ،ومن
ثمّ إسباغ التفاهة على كل شيء».
ولــو تأملنا فــي أنـــواع «الكواشيك»
البشرية لــرأيــنــا الــتــنــوع الــمــذهــل فى
خصائص كل منهم ..ورغــم جهود كل
أولئك تعلمنا من التاريخ أن المنجزات
الكبيرة ال تحتاج إلى التطبيل من أجل أن
تكون عظيمة في عيون الناس.
وأخــيــرًا وبــعــيــدًا عــن المالعق أختم
باإلشارة إلى زمن األكل باأليدي وفلكلور
«الرفس» باألصابع ،الذي ال يزال الحفاظ
عليه أمـــرًا مستحبًا فــي بعض أنــواع
الطعام الشعبي وفي سلوكياتنا أيضًا.

«حني ميسرة» سياسية
رافد علي
التراشق األخير بالتصريحات بين رئيس
المجلس األعــلــى للدولة السيد خالد
المشري ،ورئيس حكومة الوحدة الوطنية
السيد عبدالحميد الدبيبة بسبب عرقلة
اجتماع أعضاء المجلس األعلى للدولة
بالعاصمة طرابلس اإلثنين الماضي،
وضعية توضح أن هناك أبــعــاداً تتجاوز
وضعية تــعــارض االخــتــصــاصــات ،إذ رد
السيد المشري على تعليمات السيد
الدبيبة لــوزارة الداخلية بتأمين اجتماع
المجلس فــي الــيــوم التالي – الثالثاء
الماضي -قائ ً
ال:
«سنعقد جلسة المجلس بالظروف
المناسبة لــنــا ،ولــســت أنــت مــن يقرر
موعدها ،وال نريد تأمينك».
ال يــعــكــس حـــال الــتــصــريــحــات من
الرجلين إال واقع الندية التي يتمسك بها
ساسة البالد في عز فوضتها وجمودها
السياسي .ففي عمق حــال الندية التي
يتمسك بها رجـــاالت الــدولــة فــي ظل
شرعية مشوشة ومفقودة لغياب انتخابات
عامة لسنوات طويلة بالبالد ،يظل جوهر
األمــور بين ساستنا في حــال حلقة من
حلقات صراع مشروعين على الحكم في
الــبــاد ،مشروع حكم متدين ومشروع
حكم عادي ،وليس نظام حكم حديث ،ألن
الحداثة السياسية في عالمنا العربي ال
تزال بعيدة المدى.
الــمــهــم فــي أمـــر قــضــيــة تصريحات
(الــدبــيــبــة–الــمــشــري) عــلــى اخــتــاف
توجهاتهما ،وبمفرداته المنشورة أنها
تدل على أننا ما زلنا في حالة صراع غير
موجود حضارياً .فالحركة اإلسالمية بما
حصدته من مكاسب سياسية ،على طول
سنوات الحرب والحوار تعتبر نفسها ما
زالت في خضم مشروع التمكين السياسي
بمنهجيته الساعية لخلق قطبية خاصة
بها تمارس عبرها الندية مع اآلخر عبر
منطق القوة في مواجهة قوة المنطق،
أو العكس ،بحسب مقتضيات أحوال نهج
التمكين فــي فقه الحركات اإلسالمية
المعاصرة.
ولهذا ليس من السهل على المشري،
كزعيم سياسي ،محسوب على التيار

قضية تصريحات
(الدبيبة–املشري)
على اختالف
توجهاتهما
وبمفرداته املنشورة
أنها تدل على أننا ما
زلنا في حالة صراع
غير موجود حضاريًا

المحافظ ،ومنخرط بــقــوة فــي األزمــة
الليبية وحواراتها السياسية أن يقدم
تـــنـــازالت حقيقية قــد تــعــد تــفــريــطـاً
بالمكاسب السياسية التي حققها التيار
على مدى أزمة البالد السياسية والحرب
األهــلــيــة فــيــهــا ،فــهــو مــن يــشــرف على
تشكيل وفد المجلس األعلى المشارك
في اللقاءات واالجتماعات الليبية–الليبية
التي ال تزال عاجزة على تحقيق تسويات
سياسية ناجعة بسبب تعنت كل األطراف
من أهل التمكين أو العسكرتاريا وجناحها
السياسي المتمثل في برلمان طبرق.
نهج التمكين في الصف المحافظ ال
يــزال محل توجس غربياً كونه يقف ضد
خلق مسار حقيقي للديمقراطية ،ويسعى
إلى «أستاذية العالم» ،والتمكين في التيار
الديني المسيس قد أشبع بحثاً وتحلي ً
ال
اأكاديمياً وتشبع به المراقبون واإلعالميون
والكتاب ورجـــاالت العالقات العامة في
الغرب ،وهو األمر الذي يجعل من حكومات
عواصم أوروبا تحديداً تتجنب اإلشهار عن
عالقاتها بالتيار الديني المسيس ،رغم
أن حقيقة التمكين السياسي للتيارات
المحافظة بالمنطقة العربية قد أضحى
عموماً ،وليس بليبيا فقط ،حالة صيرورة
أكــثــر مــن كــونــه مفهوماً ســاكــنـاً .حزب
النهضة في تونس يظل متهماً بنهجه
للتمكين لصالح التيار المحافظ رغم رفعه
لشعار التخصص الوظيفي واستغناء الحزب
عن نشاطه الدعوي ،وذلك ألنه استمر في
خلق سيطرة سياسية قوية على مدى عمر
ائتالفاته السياسية المهزوزة ،ألجل البقاء
في السلطة بتونس ،وبقصد المحافظة
على الــفــراغ فــى منصب المرشد العام
لإلخوان.
السيد المشري ،كزعيم ليبي اليوم بات
يحوز القوة بالمعنى التقليدي كمطلب
أول في فقه التمكين ،والذي عده الشيخ
القرضاوي مع اندالع الربيعيات العربية
«نعمة من نعم اهلل» وجب أن تُفتح فيها
الذرائع ال أن تُسد ،كرد له على خطباء
ومنابر فقهاء الطواغيت بالمنطقة ،إال
أن السيد المشري كسياسي الــيــوم ال
يزال لم يوضح لنا تحديداً عن قوة منطق

سياسته حيال عاصمة ممزقة أمنياً بين
قوى ميليشيات تمارس توازن الرعب في
العاصمة ،وعن مدى استعداده كرئيس
للمجلس األعلى للدولة لتقديم تنازالت
حقيقية ومؤلمة طالما أن الدبيبة ال يزال
لم يرد «األمانة للشعب» ،وأن حفتر لم
يتخل عن جنسيته األميركية وال توجد
بالتالي على األرض «خطوات ملموسة
وحقيقية إلجراء انتخابات بالبالد» بحسب
إفــادة السيد باتيلي األخــيــرة لمجلس
األمن.
التمكين السياسي استفاد كثيراً من
مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ،والتي
تحدثت عنها مجلة ميدل إيست بريفينج
األميركية العام  2011أيام حكم أوباما،
والتي استمرت بعهد الرئيس ترامب
بكواليس الخارجية األميركية ،واليوم
يتأكد وجودها مع انعدام الكبح األميركي
للدور التركي بالمنطقة ،إذ تقدم تركيا
برئاسة أردوغـــان لمحة واضحة للدعم
األميركي ألصحاب نهج التمكين بشكل
عام عبر البراغماتية األميركية اليوم.
تعاطيها اللبق أو ًال ،والسياسي ثانياً ينم
عن إدراك واشنطن لقوة وسطوة التيار
اإلسالمي في تالبيب األزمة الليبية اليوم
كإحدى نتائج مبادرتها المذكورة أعاله،
ولعل هذا ما يفسر السماح لتيار السيد
المشري بشغل أكبر عــدد من المقاعد
المشاركة فــي الــلــقــاءات واالجتماعات
متعددة األطـــراف والمتعلقة بحلحلة
األزمة الليبية .فالوثيقة المنشورة بمجلة
ميدل إيست بريفينج تشير بال مخاتلة
للدعم األميركي لإلسالميين في ليبيا،
وما دعــاوات واشنطن المستمرة أخيراً
بالحفاظ على وقف إطــاق النار ،وتبني
أســلــوب ضبط النفس هــو بقصد عدم
زعزعة أسعار الطاقة دولــيـاً بما يربك
حلفاءها بــأوروبــا المنهمكين في حرب
أوكرانيا .فأميركياً في ليبيا ،األمن او ًال،
ومتعلقات السياسة والخصومة فيها
بذات البالد تحتاج الختصاص نوعي لم
يحن وقته بعد بكل وضــوح ،فواشنطن
تمسك أوراقـــــاً مختلفة ضــد الجميع
وستستخدمها «حين ميسرة» سياسية.
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«الفوتبول» بني القدم والقلم
سالم العوكلي
توقفتُ مليا عند مقالة الصديق جمعة كليب «الكورة يا
عمورة» ،في العدد السابق من جريدة «بوابة الوسط»،
وبقلمه الرشيق أحاط بإيقاع العالم الذي سيتغير مع بداية
البطولة الشتائية لكرة القدم التي ستجري في قطر ،وحرك
لدي شجنا كثيرا عن هذا اللعبة عموما ،وعن هذا الشغف
الموسمي الــذي يمنح غاويه هدنة تبعدهم عن كوابيس
السياسة وقلق الحياة الرتيبة .يقول رئيس نادي برادفورد
سيتي السابق ستافورد هيجينبوثام :كرة القدم هي األوبرا
التي يعزفها البشر جميعا.
كون المثقفين ُ
تَروج شائعة َ
والكتّاب مترفعين عن هذه
اللعبة التي يعتبرها بعضهم نوعا من أفيون الشعوب ،وفي
محادثة مع الصديق جمعة كليب ،بعد تعليقي على مقالته،
كتب لي على الخاص :تحياتي عزيزي سالم ،لم أكن أعلم أنك
مثلي مغرم بالكرة .وبعثت له صورة قديمة من الثمانينيات
أقف فيها مع فريق نادي القيقب لكرة القدم الذي كان يلعب
في الدرجة الثانية ،وأخبرته أننا كثيرا ما نلتقي أنا والصديق
نجيب الحصادي ،مُشجعَيّ ريال مدريد ،لمتابعة الكالسيكو أو
المباريات النهائية لريال في بيت صديقنا القاص أحمد يوسف
عقيلة ،المشجع المخضرم ،مثلك ،لفريق ليفربول.
أقيمت محاضرة في بيت درنة الثقافي ــ عنوانها «لكرة
القدم ثالث ثقافات» ،استضفنا فيها المعلق الرياضي اللبق
محمد بالراس علي ــ قال ضمنها« :ال سبيل لتطوير األداء
الرياضي واالرتقاء به إال بتطوير األداء الثقافي واالرتقاء به
هو اآلخر ،فقد يتحول األداء الرياضي إلى كابوس ما لم يكن
هناك عمل ثقافي يحتويه» .وعلى مدى التاريخ لم يغب اهتمام
األدباء والكتاب بهذه اللعبة التي تدفع مئات الماليين إلى ما
يشبه الجنون ،ولعل أشهر الكتب التي صدرت كتاب الروائي
األرغــوايــانــي ،إدواردو غاليانو« :كــرة القدم بين الشمس
والظل» ترجمة صالح علماني .يبدأ غاليانو كتابه البديع
بإهداء يقول فيه «هذه الصفحات مهداة إلى أولئك األطفال
الذين التقيت بهم ذات مرة ،قبل سنوات عديدة ،فـي كاليّا
دي الكوستا كانوا عائدين من لعب كرة القدم وهم يغنون:
ربحنا أم خسرنا  ..متعتنا كما هي  ...خسرنا أم ربحنا» .لكن
نظرة الفنان للعبةٍ بدأ الجمال يتراجع فيها لصالح المال ،لن
تخلو من حسرات ،وكلما دخلت الصناعة كرة القدم ،تراجع
فيها جمال للعب لصالح الفوز بأي طريقة .يُشبِّه غاليانو
الهدف بالنشوة الجنسية ،ويتحسر على قلة األهداف بسبب
تكتيكات دفاعية صارمة جعلت النتيجة (صفر لصفر) تطغى

عمر أبو القاسم الككلي

على كثير من المباريات .كما أ ّلف الكاتب سيلفيو ريكاردو
سيلفا كتاب «علم كرة القدم البرازيلية :فنون المراوغة
وأساسيات التدريب» والذي أصبح مرجعا مهما لكل مهتم
باللعبة ،إضافة إلى كتاب (جنون المستديرة) للكاتب خوان
بيورو .وعندما رغب الكاتب الحاصل على جائزة نوبل لآلداب
العام  ،2019النمساوي بيتر هاندكه ،كتابة رواية عن الخوف
توقف عند لحظة كثيفة وهي ركلة الجزاء في كرة القدم،
ليكون عنوان الــروايــة «خــوف حــارس المرمى عند ضربة
الجزاء» .أو كما يكتب د .شاكر نوري في مقالته (األدباء وكرة
القدم )..في جريدة (العين اإلخبارية) الرقمية « :كان الكاتب
الفرنسي الشهير ألبير كامو ،حــارس مرمى في فريق كرة
القدم أيام شبابه ،ولم يتوقف عن ممارسة هذه الرياضة
حتى بعد انتقاله إلى األدب ،قال عنها «كل ما تعلمته من
األخــاق والتزاماتها مدين به لكرة الــقــدم» .فيما يقول
أنطوني بيرجيس« :إذا كان للعمل خمسة أيام ،وللعبادة في
اليوم السادس ،فإن اليوم السابع هو لكرة القدم» .السير
ولت سكوت يقول« :الحياة نفسها عبارة عن لعبة كرة قدم».
وفالديمير نابوكوف يقول« :حارس المرمى هو النسر الوحيد
أما الرجل الغامض فهو المدافع األخير» ..وأوسكار وايلد
يقول :إذا كانت لعبة  -الركبي  -كرة اليد مخصصة للبرابرة،
يلعبها شباب أنيق ..فإن كرة القدم لعبة للشباب األنيق يلعبها
البرابرة ...والكاتب اإلنجليزي نايك هورنباي ،كتب سيرته
الذاتية تحت عنوان «بطاقة صفراء ،قصة حياة مشجع فريق
آرسنال» مصورا الخيال الذي تطلقه كرة القدم».
أما أشهر ُ
الكتاب العرب الذين اهتموا بكرة القدم ،الروائي
الحاصل أيضا على جائزة نوبل لآلداب ،نجيب محفوظ ،الذي
قال عن حبه لهذه اللعبة ،لوال اهتمامه بالرواية ألصبح من
العبيها البارزين .وحين ِبيعَ ،في الدوري المصري ،أول العب
فوتبول بمليون جنيه ،قال توفيق الحكيم في آخر أيامه
«انتهى عصر القلم وبدأ عصر القدم».
الشاعر محمود درويش لم يُخفِ شغفه بكرة القدم ،وتغزل
فيها مثلما تغزل في كثير من الجميالت ،وفي دورة كأس
العالم العام  1982التي صاحبها اجتياح الجيش الصهيوني
للبنان ،كتب درويش وهو محاصر في بيته المقطوعة عنه
الكهرباء« :ونحن أيضا يحق لنا أن نحب كرة القدم .ويحق لنا
أن نرى المباراة ،لم ال؟ لم ال نخرج قليال من روتين الموت؟».
وحين شغّل له رفاقه ِّ
مولدا وشاهد إحدى المباريات ،عبر عن
هذه الغواية بقوله« :ما هذا الجنون الساحر ،القادر على إعالن

هدنة من أجل المتعة البريئة؟ ما هذا الجنون القادر على
تخفيف بطش الحرب وتحويل الصواريخ إلى ذباب مزعج! وما
هذا الجنون الذي ِّ
يُعطل الخوف ساعة ونصف الساعة ،ويسري
في الجسد والنفس كما ال تسري حماسة الشعر والنبيذ
واللقاء األول مع امرأة مجهولة» .ولعل شغفه بهذه اللعبة
ونجومها الذين يلعبون بالكرة كما يلعب الشاعر باللغة،
جعله يكتب نصا بديعا عن مارادونا( :لن يجدوا دما في عروقه
بل وقود الصواريخ ،)..يقول تحت هذا العنوان ،وبعد أن عاد
الفتى الشقي إلى وطنه« :ماذا فعلت بالساعة ،ماذا صنعت
بالمواعيد؟ ..ماذا نفعل بعدما عاد مارادونا إلى أهله في
األرجنتين؟ .مع منْ سنسهر ،بعدما اعتدنا أن نع ّلق طمأنينة
القلب ،وخوفه ،على قدميه المعجزتين؟ وإلــى منْ نأنس
ونتحمّس بعدما أدمناه شهرا تحوّلنا خالله من مشاهدين
إلى عشّاق؟ ولمن سنرفع صراخ الحماسة والمتعة ودبابيس
الــدم ،بعدما وجدنا فيه بطلنا المنشود ،وأجج فينا عطش
الحاجة إلى بطل ..بطل نصفق له ،ندعو له بالنصر ،نع ّلق له
تميمة ،ونخاف عليه ـ وعلى أملنا فيه ـ من االنكسار؟ الفرد،
الفرد ليس بدعة في التاريخ .يا مارادونا  ..يا مارادونا ،ماذا
فعلت بالساعة؟ ماذا صنعت بالمواعيد؟.
منذ طفولته الفقيرة في كوخ من تنك ،تع ّلم المشي على
الكرة .كان يلف كرة الخيطان حول علب الصفيح ويلعب .ولعل
الكرة هي التي علمته المشي .مشى من أجلها .مشى ليتبعها.
مشى ليلعب بها .ومشى ليسيطر عليها.».
في إحدى زياراتي لتونس العاصمة ،يوليو  ،2007قابلتُ
الصحفية صوفية الهمامي التي كانت تُجري تحقيقا صحفيا
لمجلة (المرأة اآلن) تحت ترويسة «كرة القدم ...لعبة الشعب
وشيزوفرينيا المث ّقف» .عبرتُ عن شغفي مجيبا عن أسئلتها
التي أعادتني إلى سيرتي مع هذه اللعبة« :عند اكتشافنا صغارا
كرة الجورب أصبح العالم يستدير بين قدمي وفي ذهني
الطري ،كانت مطاردة ذاك الشيء المراوغ تبعث السرور في
داخلي وتهبني لذة التحكم األولى ونظرة التجاوز ..حين لعبت
للمرة األولى ضمن فريق يرتدي نفس الغاللة كنت أحس بأن
هذا التناغم الجماعي يحتاج إلى عبقرية الفرد ،وأن التشابه ال
يلغي مَيزة المهارة التي بقدر ما تكون نشازا جميال بقدر ما
تسكب رشاقتها المتفردة في هارموني الفريق .وكان تحدي
المستطيل المحدد األبعاد والزوايا بالكرة العمياء أول تجربتي
في ضرب القوالب ،لعبت الكرة بشغف مازجا بين متعة أن
تسجل هدفا ومرارة أن ترى حارس المرمى محبطا ذلك ،الرجل
الذي ال ينمو العشب تحت قدميه .كنت أيضا مأخوذا وإلى
اآلن بمتابعة كرة القدم العالمية وهي اللعبة األكثر شعبية
على مرّ التاريخ التي أصبحت مشحونة بالدراما عبر تسجيل
انفعاالت الجمهور والالعبين بأكثر من زاوية وأكثر من كاميرا،
وبالصراع الجسدي الذي يقوده فكر مخطط .كنت مأخوذا وما
زلت بذلك العبقري مارادونا الذي يلعب مثلما نكتب الشعر.
مــارادونــا قصيدة نثرية حديثة ال يمكن توقع القادم في
لعبه تماما كما في القصيدة الحديثة ال يمكن توقع الجملة
الشعرية التالية ،بمعنى آخر ،كرة القدم أثبتت أنها تحتاج إلى
المجاز واالستعارة والخيال.».
يقول الكاتب الليفربولي ،جمعة كليب ،في سياق حديثه
عن البطولة القادمة في قطر« :على غير العادة ،هذه البطولة
العالمية التي ستُعقد في قطر ،ستكون شتائية الطابع
والــمــزاج .تعودنا على مشاهدة مباريات كأس العالم في
الصيف .لكننا في هذه الدورة المميزة والمختلفة سوف نجد
أنفسنا نتابع المباريات في بيوتنا ،على إيقاع المطر ،وقطراته
تطرق زجاج نوافذنا».
لكن ،حقيقة ،ما يرعبني في هذه الدورة هو الشتاء ،حيث
الموسم الخصب النقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب
تهالك الشبكة والدولة .لست محاصرا في بيتي مثل الشاعر
محمود درويــش نتيجة اجتياح الجيش الصهيوني ،ولكني
محاصر بالعتمة نتيجة اجتياح بلدي من قبل جيش محلي من
اللصوص والفاسدين الذين ال يقلون ضراوة عن أي غزاة ال
يــرون في الوطن سوى غنيمة ،وال يــرون في سكانه سوى
كومبارس يحيط بأدوارهم (البطولية).
يذكر أن الليبي النبيل والعاشق لشعر درويش ،عبدالقادر
غوقة ،هو من هرّب الشاعر محمود درويش من وسط الحصار
في بيروت إلى دمشق في سيارته الدبلوماسية ،حينما كان
سفيرا في لبنان.

ليبيا في قبضة العفريت األزرق!
أحمد الفيتوري
تابعت مصادفة حلقة من برنامج «تغطية خاصة» ،على قناة
الوسط ،مساء السبت  12نوفمبر  ،2022حيث جرت مناقشة
مقابلة ،رئيس المجلس الوطني للعالقات األميركية الليبية ،السيد
هاني شنيب ،مع السيدة ستيفاني وليامز ،المستشارة السابقة
لألمين العام لألم المتحدة بشأن ليبيا ،وقد علق السيد هاني شنيب
حول المقابلة ،وفي توضيح لفشل السيدة ستيفاني وليامز في
مهمتها بليبيا ،قال ما معناه :إن الليبيين ال يستطيع ّ
حل مشكلتهم
حتى العفريت األزرق!
وألنني أهتم بالمسألة الليبية وأكتب عنها ،منذ عقد من الزمان
ونيف ،إن المسألة الليبية ليست ليبية ،لهذا اعتبرت أن تعليق هاني
شنيب ،رئيس المجلس الوطني للعالقات األميركية الليبية ،زبدة
زمن
طويل،
ٍ
اللقاء ،وهكذا فإن ليبيا في قبضة العفريت األزرق منذ ٍ
كما لبنان وسورية وتونس والعراق والصومال وأفغانستان وهلم
جرا ،وبالتالي حكم الضعيف عند القوي أو كما قال المثل ..فالمسألة
الليبية مثل كان وأخواتها ،فهي ترفع اسمًا وتستبعد خبرًا تحت
استراتيجية أن ّ
ّ
الحل
الالحل ،ولعل دافع شنيب إلى محاورة األميركية
وليامز ،هو استيضاح ما حصل ويحصل وسيحصل لبالده ،فالعفريت
األزرق أميركي ،سواء أكان في صيغة نيويورك أو صيغة واشنطن.
المسألة الليبية بالذات تحت مظلة الفصل السابع والقرار ،1973
ومنذ  19مارس  ،2011في قبضة توماهوك ،الصاروخ بعيد المدى
ما ثمنه مليون دوالر ،وقد أطلق منه أكثر من  110صواريخ على
ليبيا/القذافي ،في عملية فجر أوديسيا ،التي ال أحد يظن أنها عملية
مجانية ،ما قد تكون عملية جراحية عاجلة وضرورية ،لكنها قد ال
تستدعي دائمًا الوجود األميركي المباشر ،فالمهمة بعد العملية
توكل إلى المساعدين ،وال يعني ذلك ترك الحبل على الغارب،

صوت ليبيا الدولي
جريدة يومية «أسبوعية موقتاً»

تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

بدليل مشاركة كامال هاريس ،نائبة الرئيس األميركي جون بايدن،
في مؤتمر باريس  12نوفمبر  ،2021وتعد أرفع مشاركة أميركية
في المؤتمرات التي انتظمت لبحث األزمة الليبية.
الحقيقة إنني أعدت سكب نفس اللبن في نفس القدح مرات
ومــرات ،حتى أمللت من يقرأ ما يقرأ ،لكن المسائل السياسية
كالمسألة الليبية ،تشبه نفسها كما تشبه كثيرًا غيرها ،أي كما
الحياة والموت ،وما بينهما تفاصيل تتنوع لكن المحصّلة واحدة..
فما المتغير هذه األيام؟ يعاد تدوير ليبيا :بين برلين  3محتمل،
بين لقاء المنفي مع ماكرون في باريس ،بين العودة المكوكية غير
المأمولة ،لمقابالت السفير والمبعوث األميركي نورالند ،ثم واألهم
اللقاءات اإلسطنبولية لألطراف الليبية مع الصدر األعظم ،فاللقاء
بين السيد هاني والسيدة ستيفاني ،ما نكاء الجراح ،فهذا وغيره
دفعنا للعودة لنكرر ما نكرر ونكرر!
لكن التأكيد على إعادة تدوير ليبيا ،ال يمنع أن ننظر ،كما كان
المناضل عرفات يفعل ،إلى الضوء في آخر النفق ،ألن السياسة هي
إدارة الحياة ،حيث ال حياة دون أمل ،حتى عند المتهورين ومدعي
اليأس ،فال يأس من الحياة إال لمن ضمّه قبر ..وعليه فإن ما يكرره
ّ
كل متفرج كل الوقت :أن
الحل ليبي ليبي ،قد حان وقته ،حيث
ستيفاني وغيرها يجزمون بأن ليبيا أمست مسألة أميركية ثانوية،
وأن الحرب األوكرانية أبعدت ليبيا عن لعبة طاولة الزهر ،وأن
الزهر في يد تركيا ،التي أجرت اتفاقية مع رئيس الحكومة الوطنية
المعترف بها دوليًا ،وأن هذا وغيره جعل المسألة الليبية مسألة
تركية ،بدعم من دول أهمها الجزائر وتونس وروسيا وإيطاليا.
فإن لم تكن تركيا مساعدًا مكل ًفا بإكمال توابع العملية ،فإن
في يدها في التو أغلب الخيوط على األقل ،وأنها تنفرد بذلك،

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

رئيس التحرير
بشير زعبيه

المديرالعام

نائب رئيس تحرير

هدى عبدالرحمن الصويغ

عمر الكدي

فوق سطح القانون

مدير التحرير

حمدي الحسيني

وإن لم تكن العفريت األزرق ،فإنها الفقيه ،من سيخرج الجن من
الجسد المريض؟ وللتذكير ،وليس اعتقادًا أن التاريخ يعيد نفسه،
أن الرجل المريض/اإلمبراطورية العثمانية ،كلفت من قبل القوى
العظمى/اإلمبرياليتن بريطانيا وفرنسا ،في القرن التاسع عشر،
بالعودة لحكم ايالة طرابلس الغرب العام  ،1835وإنهاء الحرب
األهلية بين حكامها اإلخوة القرمانليين ،وذلك حدث إثر حملة
فرنسية عسكرية خاطفة.
ً
إذا فــإن عــدم االهتمام المُلح بليبيا ،مثل فرصة سانحة
لتركيا كما يبدو ،وهي لن تنفرد بالكعكة فهي تغوص في شرق
المتوسط ،ما مضاف إليه الثقل السوري ،الذي دفعها إلى أحضان
األسد المتهالك ،في هكذا حال ،الجلوس على طاولة المفاوضات
ضرورة وليس خيارًا ..وأعيد التأكيد أن التاريخ ال يعيد نفسه لكنها
تشبه الرجل المريض ،فتركيا حاليًا تفاوض األسد ،تبعث سفيرها
لدولة صهيون ،تركيا هذه يريدها إردوغان ،أن تحصد ما تحصد
من قمح الحرب ،وبأقل الخسائر الممكنة.
ّ
ّ
الحل
ليبيا بأي مقاربة حبيسة
الالحل ،والفكاك من حبسها
انتصار في كل األحــوال ،بمنطق أقل الخسائر الممكنة ،كما
يفعل بوتن اآلن ،وهو يسحب جيوشه ويعلن انتصاره ..ومن
يدير الشأن الليبي من الليبيين اآلن وهنا ،الفرصة سانحة
لهم بقضمة من الكعكة التي تبددها األيام ،خاصة أن السيدة
ستيفاني وليامز شخّصت حالهم ،باعتبار أنهم كـ ابن نوح ،من
يبحث عن جبل يأويه ،وال يهمه غرق البالد في فيضان نوح..
وليس من استنباط اليأسين القول :أن ليس ثمة سفينة نوح في
األفق ،فمصاب الليبيين حاليًا مصابهم لعقود خلت ،ورغم هذا
ال تقنطوا.

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

«مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها
»
والتعبر عن رأي «

المقر الرئيس :طرابلس  -بنغازي
مكتب القاهرة:
أبو رواش  -استوديوهات شركة مكة
الكيلو  26بجوار توكيل نيسان
بريد إلكترونيinfo@alwasat.ly :
الموقعwww.alwasat.ly :

في األنظمة الشمولية يوجد أشخاص ،من العسكريين واألمنيين بالذات،
يكونون فوق سطح القانون ،وليس تحت سقفه ،فينجون من أي عقاب على ما
يقترفونه من انتهاكات وجرائم ضد البعض ،ألن رأس النظام يكون قد اصطفاهم
ليكونوا أذرعًا ضاربة يستخدمها متى شاء لتنفيذ سياساته ورغباته ،حتى ونزواته،
وال يتعرض أحدهم إلى العقاب على جناية ما ارتكبها إال إذا رأى رأس النظام أنه
«حصد فوق يده»* مثلما يقول التعبير المتداول واستشعر منه نشوزًا أو خطرًا،
فهم مخوّلون بالتعدي واالنتهاك واإلجرام ويرتكبون أفعالهم هذه إما بضوء أخضر
من الزعيم ،أو القائد ،أو بتعليمات مباشرة منه ،من مثل حوادث القتل واالختطاف
والتعذيب التي كانت تقوم بها عصابات «اللجان الثورية» ،واألجهزة األمنية بليبيا،
بإذن من معمر القذافي ومباركة منه.
ال أريد هنا أن أورد أمثلة لحوادث ووقائع من هذه الجرائم ،وسأكتفي بإيراد مثال
على مدى العجرفة والشطط الذي ينتهجه مثل هؤالء األشخاص:
بعد عصر يوم  2مارس  ،1988جمعونا في الساحة لالستماع إلى خطاب معمر
القذافي بمناسبة ذكرى إعالن «سلطة الشعب» ،الذي سيلقيه في جلسة «مؤتمر
الشعب العام» وسيعلن فيه ،حسب ما أُبلغنا الليلة السابقة ،قراره اإلفراج عنا ،نحن
المساجين السياسيين.
جلسنا في الساحة المعبدة ،بعضنا يفترش بطانيته ،نتابع الخطاب.
الح ًقاُ ،طلب منا الوقوف مصطفين وسط الساحة تحت الشمس ،حيث كنا نجلس
أثناء متابعتنا الخطاب ،في مواجهة شخصيات مسؤولة تقف لصق الحائط المقابل
مشمولة بظله ،أهمهم خليفة حنيش وخيري خالد.
بادر خليفة حنيش (الذي أُثر عنه أنه يعرف الثورة بأنها «تريس باركة على
تريس») بالكالم ،أطلق علينا وابال من التهديدات والسباب واإلهانات ،بما في ذلك
لفظان نابيان تشملهما قوانين القذف النافذة في التشريعات الليبية( .لإلنصاف ،لم
يفعل ذلك إال مرة واحدة) ،وبصق (بصقة ممتلئة) باتجاهنا ،مكررًا التهديد والوعيد
واالزدراء ،في حين تكلم خيري خالد بهدوء وقدر عادي من اللياقة وطلب منا أن
نتعاون معهم!
االندهاش الذي ال يزال ينتابني حتى اآلن:
إذا تعامل معنا خليفة حنيش بهذه الوقاحة والعنجهية ،ونحن مفرج عنا بمقتضى
خطاب رسمي مبثوث إلى أصقاع األرض كافة ،من قبل سيده أو قائده وولي نعمته،
فكيف يكون تعامله مع من يجلبونهم إليه من الشارع مباشرة؟
* تعبير شعبي كانت تقوله لي أمي وأنا طفل ،وتقصد به أنني تجاوزت حدودي،
أنا لي تجربة في الحصاد وأنا طفل ،واكتشفت أن الحصد فوق اليد فعل مستحيل.

«ريت ..ريييت (»!)6
محمد عقيلة العمامي
كان قانون والية طرابلس يمنح تراخيص للحانات ،وال يمنع تناول الخمر ،وأعتقد أن والية فزان
أيضاً نفس الشيء ،أما بنغازي فلها قانون يحرمها ،فلقد كان لكل والية قوانينها ..ولعله من
المفارقات التي واجهها قرار إلغاء العمل بالنظام الملكي الفيدرالي ،وقيام نظام المملكة الليبية
المتحدة ،هو إما إلغاء بعض فقرات من القانون التجاري الذي يسمح بالخمارات وبيع الخمور ،أو
السماح به في والية برقة ،وكان الرأي العملي ،حينها ،أن يسمح ..لكن الشيح عبدالحميد الديباني،
الذي كان مفتي والية برقة ،قال ،وباختصار شديد« :إنه ال يجوز تحليل ما حرمه اهلل »..فبات الرأي
على أساس القوانين السارية بشأنه أيام الواليات :السماح به في طرابلس ،واستمرار حظر تناوله
للمسلمين في شرق ليبيا ،ألن قوانين الواليات أقرت ،بحسب الحال الديمغرافي ،فلم يصدر في
غرب ليبيا قانون بتحريمه ،وأن يستمر الحال على ما هو عليه ،وهكذا كان األمر متروكاً لقرار رجال
البوليس ،قبل أن يصبحوا شرطة! ويحكى أن بوليس شاهد أحداً يخرج بزجاجة ملفوفة في صحيفة
من محل بيع الخمر في بنغازي ،ولما استوقفه ،استند صاحب الزجاجة على الحائط محافظاً على
ً
وممسكها بظهره ،وانتبه الشرطي له ،فأمره
الزجاجة أن تستقر في حفرة في الحائط ،مستنداً عليها
بأن يبتعد عن الحائط ،فأجابه سريعاً« :حرام! سوف تسقط وتنكسر ..»..فضحك البوليس وتركه
يذهب بها.
وتجدر اإلشــارة إلى أنه كان في بنغازي مصنع (شويرب المالطي) للخمور وفي مسة بالجبل
األخضر كان هناك مصنع للنبيذ ،ولم تكن في المنطقة كلها مصانع محلية تدار في الخفاء لتقطير
الكحول ،والحقيقة أنها انتشرت من بعد وصول العمال البولنديين الذين وصلوا مع الشركة التي
نفذت مدينة المرج ،من بعد أن ضربها الزلزال مساء ليلة  21فبراير .1963
ومن المفارقات المضحكة ،قصة سمعتها من ثقة :أخبرني أن قاضياً ليبياً كان له مزاج في
احتساء الخمر ،وكان يبعث بحاجبه إلى مصنع المالطي (شويرب) الذي كان ينتج الثلج والمياه
الغازية وأيضاً بعض الخمور والنبيذ ،وكان مقره خلف المسرح الشعبي تماماً ..عاد الحاجب بما
طلبه القاضي ،لكن أحد رجال البوليس أمسك به ،وبـ(المبرزة) وهي زجاجة الخمر ،قبل وصوله
إلى القاضي ،وأخذه إلى مركز المدينة ،وقضى ليلته في الحجز ،وفي اليوم التالي أخذه البوليس،
كالعادة ،إلى النيابة التي أحالته بدورها إلى المحكمة ،وكان بالمصادفة أن قاضيه هو من بعث
بالحاجب لشراء زجاجة الخمر ،ولما وقف أمامه ،انتبه للمشكلة ،وعرف سبب عدم مجيء الحاجب إليه
في اليوم السابق ،فما كان منه إ ّ
ال أن عنفه ونصحه أمام الحاضرين في تلك الجلسة ،مردداً« :أنه
من المخجل أن يفعل ما فعلت ،رجل في مثل سنك »..واستمر يعنفه وينصحه ،فيما كان الحاجب
هبّي!» وهي عبارة متداولة ساخرة ،لمن يتالعب باأللفاظ .انتهت
«هبّي،
يردد بصوت عال:
ِ
ِ
الجلسة من بعد تعنيفه ،والعفو عنه شريطة أ ّ
ال يعيدها مرة ثانية! فأجابه سريعاً« :وأنت أيضاً (ما
تعاودهاش)».
مشكلة الخمر ،عايشتها ليبيا كلها منذ منع تماماً في ليبيا كافة منذ اليوم الثالث من شهر
سبتمبر  ،1969وال تزال تعايشها ،وال ينبغي أبدًا أن يقول أحد إنها ليست مشكلة ..وأنا أتفق
تماماً ،على أنه محرم ،وأنه ال فائدة تعود على من يدمنه ،لكن ال يمكن تجاهل هذه المشكلة ،ألنها
ببساطة سلوك ،مثل الكثير من السلوكيات األخرى المحرمة في اإلسالم ،فالسرقة محرمة ،وقتل
النفس بال ذنب محرم ،والخطف والتنكيل والفدية محرمة ..لكنني انتقيت الخمر ألنه سلوك عاصرته
بامتداد العهود الثالثة :الملكية ،والجماهيرية ،وهذه التي لم نستقر على حال ،حتى اآلن ،لتسمى
به ،على الرغم من أنها تساوت زمنياً مع النظام الملكي!
لقد انتقيت هذا السلوك المحرم ،والمكروه ،لكنه واقع مرغوب ،على الرغم من ( ُقبحه!) لسبب
بسيط ،وهو أن النظام الجماهيري لم يستطع أن يسيطر على منعه طوال  42عاماً ،ولم يستطع هذا
العهد أن يسيطر عليه طوال  11عاماً وتمكنت دولة الملكية الفيدرالية السيطرة عليه ،ولم تصل
مصائبه من السماح به أو منعه ما وصلنا إليه اآلن!
مشكلة الخمر مرت بها العديد من دول العالم ،منها الواليات المتحدة األميركية ،إذ منعته ما
بين سنتي  1933-1920ومن مصائب ذلك أنها كان سبباً رئيسياً في تغول المنظمات اإلجرامية
ونشأة السوق السوداء ،بل إليها ينسب ظهور(أل كابوني) أشرس العصابات األميركيين ،وارتفعت
نسب الفساد بين السياسيين وأجهزة األمن ..ومنعت الخمر في أستراليا والهند ،وكندا ،والنرويح،
فنلندا على الرغم من كونها ليست دوال إسالمية ،وممنوعة أيضاً في العديد من الدول اإلسالمية،
لكنها متوفرة! وبقوة بل منها ما بلغت سلطة مهربيه إسقاط وإنجاح سياسيين وقادة!
أمر الخمر انتهى بتقنين بيعه والسيطرة عليه تحت إشراف مباشر ودقيق من أجهزة الدولة،
في العديد من الدول اإلسالمية ،هذه الدول انتبهت أن مصائب المنع أكثر بكثير من السيطرة
المنظمة عليه ،ولذلك أوجدت حلوال .الخوض في استعراض ما حدث وما قام به السلف الصالح ،ال
يلغي مطلقاً مغبة منعه بتاتاً.
عموماً أنا مع الذين يعون جيداً أنه محرم ،وسلوك معيب ،ومتعب ومفسد ،لكن ذلك ال يجعلنا أال
ننتبه إلى مغبة منعه ..البعض يرى أن إحكام الرقابة وتقنينها ،وإنفاق عوائدها على معالجة أمراض
المجتمع ،على سبيل المثال ،أفضل بكثير من إنفاقها على عصابات األسواق السوداء ،إذ بأموالهم
أسقطوا حكومات خيّرة.
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ثقافة

حول «الحكاية الشعبية في ليبيا من الشفاهية إلى الكتابية»

د .حسن األشلم :مقاومة األدب
الشعبي وصلت حد النبذ األكاديمي
طرابلس  -الوسط

يمثل األدب الشعبي مركز االلتقاء األثير
الجامع بين النخبوي والشعبي ،والمحمل
بأنساق ثقافية متباينة االتجاهات مشكلة
لفرادة هذا اللون ،وهو يتجه لصياغة
تاريخ حياة األسالف ووجهات نظرهم سلبا
وإيجابا ،وتجسد الحكاية الشعبية إحدى
دعائمه وسلطته المكونة لذائقة أجيال عبر
مفازات الخيال والخطاب ،ومن ذلك يتجه
المسار األكاديمي الكتشاف مدلوالتها
اللغوية والساند الفني والظرفي الداخل
في طبيعة خصوصيتها.
ويأتي كتاب «الحكاية
الشعبية في ليبيا من
الشفاهية إلى الكتابية»
الصادر مؤخرا للدكتور
األشلم،
حسن
أستاذ األدب والنقد
بجامعة مصراتة،
خطوة في اتجاه
المكتبة
تأثيث
النقدية واألكاديمية
في هذا الجانب.
جريدة «الوسط»
سلطت الضوء على
الخلفيات التي استدعت
ضرورات هذا التأليف في لقاء مع
الدكتور حسن األشلم جاء على النحو
التالي.
■ ما المصادر التي اعتمدت عليها في تأليف
مادة الكتاب؟
 المصدر األول واألساسي بالتأكيد هو النصالحكائي الشعبي نفسه ،سواء ما حملته الذاكرة
الشخصية أو ما نقلته بشكل شخصي عن بعض
الرواة ،إضافة إلى ما جمعه البحاث سابقا ،يضاف
إلى ذلك االستفادة من المصادر والمراجع سواء
تلك التي تناولت الحكاية الشعبية بالتحليل
النصي أم الثقافي ،إضافة إلى الخبرة الشخصية
في مجال السرديات ،بحكم التخصص األكاديمي
األصيل.
■ أيضا الدوافع التي قادتك للكتابة حول هذا
الموضوع؟
 الدوافع كثيرة وذات شجون ،بالتأكيدجزء منها شخصي وخاص في مسألة االهتمام
بالمحكيات الشعبية بمختلف أنماطها ،وهي
جزء من ثقافة كانت مؤثرة ،وهنا أزعم أنني
من الجيل األخير الذي تتلمذ عليها ،إضافة إلى
مسألة االعتقاد بأهمية هذا المورث الشفاهي وما
يواجهه من مخاطر االندثار ،األمر الذي يتطلب
تسخير الوقت والجهد لتوثيق ما تبقى منه.
كيف تفهم مسألة التعالي الثقافي على األدب
الشعبي الذي ساد المشهد النقدي األكاديمي
لعقود؟
 -الحقيقة أن التعالي األكاديمي لم يطل األدب

● د .حسن األشلم خالل الندوة
الشعبي فحسب ،بل
طال السرديات بصفة
عامة ،ويكفي أن السرديات
لم تدخل مجال الدرس األكاديمي في ليبيا
في النصف الثاني من التسعينيات ،ناهيك عن
تهميش األدب الليبي نفسه ،أما بالنسبة لألدب
الشعبي فلألسف نرصد مقاومة شرسة لدراسته
وصلت حد النبذ األكاديمي ،بمعنى ادعاء الكل
عدم االختصاص به ،على الرغم من الدراسات
المتقدمة في الدول المجاورة خاصة في مصر
والجزائر ،التي درست األدب الشعبي في أكثر
من اختصاص ،كالدراسات الثقافية واالجتماعية،
واللسانية ...وهذا الموقف المعادي ليس سوى
امتداد لثقافة موروثة ،قيدت األدب الشعبي
ضمن السياق الشفاهي العام غير المعترف به من
المؤسسة الرسمية الشعرية المفصحة تحديدًا.
■ هل هناك خصائص فنية تميز الحكاية
الشعبية الليبية عن غيرها في مصر وتونس؟
 الخصائص الفنية أعتقد أنها متقاربة فيالنص الحكائي الشعبي بصفة عامة حتى على
المستوى اإلنساني ،سواء على مستوى العناصر
السردية أم التقنيات ،وهي مشتركة إلى حد
كبير إنسانيا حتى في أحداث القصة نفسها،
لكن يبقى للثقافة المحلية صبغتها التي تصبغ
الحكاية بها ،لذلك نجد قواسم مشتركة كثيرة
للحكاية في حوض البحر األبيض المتوسط،
ويبقى االختالف في مستوى اللغة المحلية
أواستبدال بعض المسميات على سبيل المثال
األماكن والمالبس ،ونوع األكل ،وأسماء

لألسف ال يزال التفاعل
السردي لكتاب القصة
القصيرة والرواية محدوداً مع
المدونة الحكائية الشعبية

د .أحمد الرشراش :العرب من بني الشعوب
التي ارتكز أساسها النقدي على لغة النص
ألقى الدكتور أحمد الرشراش أستاذ
اللغة العربية بكلية اللغات جامعة
طرابلس محاضرة ،أداراها عضو لجنة
المناهج بالمجمع ،الدكتور عبداهلل
بن سويد ،تناول خاللها موضوع
اللسانيات ومسارات النقد.
وأشار الباحث في ورقته إلى أن
اللسانيات كعلم ظهر في أوروبا مع
مطلع القرن العشرين ،وهو في أبرز
تعريفاته يعني الدراسة العلمية للغة
اإلنسانية.
وأضاف أن هناك شبه إجماع على
أن الفضل في نشأة هذا العلم يرجع
إلى اللساني السويسري فرديناند دي
سوسير ،بعد انتشار محاضراته التي
جمعها بعد وفاته عدد من طالبه على
رأسهم «شارلي بالي» ونشرها في
كتاب «دروس في األلسنية العامة».
وعدد الرشراش في سياق حديثه
خصائص اللسانيات ،والتي منها
االستقالل كمظهر من مظاهر
علميتها ،في حين أن النحو التقليدي
في الغرب كان يتصل بالفلسفة
والمنطق ،كذلك االهتمام باللغة
المنطوقة قبل المكتوبة ،كون األولى
أكثر قابلية للوصف.
ويلحق من جملة الخصائص
االهتمام باللهجات وعدم تفضيل
الفصحى على غيرها ،والسعي لبناء

● د .أحمد الرشراش
نظرية لسانية لها صفة العموم،
حيث يمكن على أساسها دراسة جميع
اللغات اإلنسانية ووصفها ،كما ال تقيم
اللسانيات وزنا للفروق بين اللغات
البدائية والمتحضرة ،عدا أن اللغات
تدرس كال واحدا بالتدرج من األصوات
إلى الداللة مرورا بالصرف والنحو.
وأوضح الباحث أن عالقتها باألدب
تتمثل في اللغة ،إذ إنها موضوع األولى
ومادة األخير ،فإذا كان الشعر مثال
صناعة فإن اللغة هي المادة الخام،
فهي لألديب كالحجارة للنحات بحسب
تعبيره ،بل ذهب آخرون إلى اعتبار
اللغة كيان األدب ووجوده وعالمه،
وقد اعتبر روالن بارت أن األدب نشاط
لغوي متكامل مستقل بذاته ،ومن ذلك
وجب االهتمام بالبنية اللغوية للنص،
ومباشرة النص يجب أن تنطلق من

لغته .وأردف المحاضر أن العرب من
بين الشعوب التي ارتكز أساسها
النقدي على لغة النص باعتبار «البالغة
وهي الجهاز المفهومي النقدي الوحيد،
الذي ولدته ممارسة العرب للبعد الفني
في النص األدبي نشاطا لغويا قبل كل
شيء».
وتطرق الرشراش إلى المناهج
والمسارات النقدية التي أفرزتها
اللسانيات وهي «األسلوبية ،البنيوية،
السيميائية ،التداولية» ،حيث تعني
األسلوبية في إحدى تعريفاتها
باألسس الموضوعية إلرساء قواعد
دراسة األسلوب ،فيما تعرف البنيوية
على أنها نسق من التحوالت له قوانينه
الخاصة ،علما بأن من شأن هذا النسق
أن يظل قائما ويزداد ثراء بفضل الدور
التي تقوم به تلك التحوالت.
وعلى نحو آخر تهدف السيميائية
كعلم إلى دراسة أنظمة العالمات
كاإلشارات واأللوان ..وهذا التحديد
يجعل اللغة جزءا من السيميائية.
وتتجه التداولية إلى التركيز على أثر
التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب،
مما يستتبع هذا التفاعل دراسة
كل المعطيات اللغوية والخطابية
المتعلقة بالتلفظ ،خصوصا المضامين
والمدلوالت التي يولدها االستعمال في
السياق.

تكليف جبريل مديرا للقومي للفنون

أعلنت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية ،األحد ،تكليف علي جبريل،
مديرًا للمركز القومي للفنون والتراث .وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها في
«فيسبوك»« :حرصًا من الهيئة على تنظيم المراكز والجهات التابعة ،وتسهي ً
ال إلتمام
إجراءاتها وإداراتها بقيادات إدارية فعالة ،أصدر رئيس الهيئة محمد امحمد البيوضي،
القرار رقم ( )99لسنة  ،2022والذي ينص على تكليف علي محمد عبداهلل جبريل ،مديرًا
للمركز القومي للفنون والتراث التابع للهيئة» ،ويأتي هذا القرار لتنظيم عمل الجهات
التابعة للهيئة والعمل بروح الفريق الواحد ،وتكليف خبرات للرفع من الحركة الفنية
في البالد .وتعنى الهيئة بإنشاء المسارح واعتماد الفرق المسرحية وتحديد آليات عمل
الفرق األهلية ،وإصدار أذونات مزاولة نشاط لها ،ودعم األنشطة الفنية والسينما داخل
ليبيا ،وضمان مشاركة مميزة للفنان الليبي في المهرجانات الدولية .وكان مجلس
الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر القرار رقم  312لسنة ، 2021بشأن نقل تبعية
الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ،إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.
● علي جبريل

الشخصيات ،حسب طبيعة المنطقة.
■ هذا يقودنا للسؤال عن المقارنة بين
الحكاية الشعبية في طابعها العربي عنها لدى
الغرب األوروبي؟
 كما سبق وأشرت المشترك في نواة الحكايةموجود ومنتقل إنسانيا ،لكن يبقى االختالف
الثقافي فبحكم طبيعة المنطقة تظهر القيم
وال شك أن طبيعة المنطقة التي نعيش فيها
ستفرض قيمها الثقافية والدينية واالجتماعية،
فاألمير في نص سندريال الغربي سيقيم حفال
الختيار شريكة حياته ،لكن في النص العربي
ابن السلطان يرسل الخادمة أو الخاطبة لتبحث
عن صاحبة الحذاء التي قرر االرتباط بها ،هذا
ما تفرضه الثقافة والعادات والتقاليد والمعتقد،
لكن تبقى البنية والرسالة واحدة وإنسانية.
■ انتقال الحكاية الشعبية من الشفاهي إلى
الكتابي يبدو سهال ..لكنه محمل بداللة التحريف
واإلضافة وربما التغيير ..كيف تلحظ ذلك في
الحقل الثقافي الليبي؟
 موضوع الشفاهية والكتابية في الحكايةالشعبية بالذات يرتقي إلى مستوى القضية
اإلشكالية ،فكما أن الكتابية تحمل في طياتها
نية حسنة تجاه النص الشفاهي ،من جهة
التوثيق والحفاظ عليه من االندثار ،فإنها
بالمقابل قد تسيء إليه من جانب آخر ،وذلك
على عدة مستويات أبرزها ،أن الكتابية ستوقف
تداولية النص ،ألنها تثبيت للنص في لحظة
رواية معينة ،ولحظة الرواية تخضع الشتراطات
ظرفية تتعلق بحالة الراوي نفسه ،أثناء رواية

جائزة «سربانتيس» تذهب
لـ «رافاييل كاديناس»
ذهبت «ثربانتيس» للعام  ،2022وهي أهم جائزة
أدبية في الدول الناطقة باإلسبانية ،إلى الشاعر
الفنزويلي رافاييل كاديناس.
وبنيله الجائزة اإلسبانية العريقة ،يكون رافييل
كاديناس ذو  92عامًا أول فائز فنزويلي كما سجل
بفوزه هذا اسمه كأول شاعر يحوز على جميع
كبرى الجوائز األدبية في كل من إسبانيا وأميركا
الالتينية .وتعتبر جائزة «ثربانتيس» أعرق جائزة
أدبية في العالم الناطق باإلسبانية ،وتبلغ قيمتها
 125ألف يورو ،ومن بين الفائزين بها :ميجيل
دلبس ،أدورادو مندوزا ،ماريو فارجاس يوسا،
كاميلو خوسيه ثيال وغيرهم من كبار الكتاب
اإلسبان والالتينيين.

رقم قياسي
ملجموعة بول آلن

تخطت خمسة من أعمال بول آلن عتبة مئة
مليون دوالر لكل منها ،في مزاد أقامته دار كريستيز
على مجموعة أعمال فنية كان يملكها مؤسس
مايكروسوفت ،الذي توفي سنة  ،2018فيما بلغ
مجموع إيرادات المجموعة ،في المزاد الذي أقيم
في نيويورك ،رقما قياسيا بلغ  1,62مليار دوالر.
حققت مزادات نظمتها دار كريستيز في
نيويورك على مجموعة أعمال فنية كان يملكها بول
آلن ،أحد مؤسسَي مايكروسوفت الذي توفي سنة
 ،2018األربعاء والخميس إيرادات قياسية بلغت
 1,62مليار دوالر ،مع تخطي خمسة من أعمالها
عتبة مئة مليون دوالر لكل منها ،وفق «فرانس
برس» .وفي مؤشر إلى استمرار سوق الفنون
بالنمو رغم الضبابية السياسية واالقتصادية
السائدة ،بيعت كل هذه اللوحات الخمس مساء
األربعاء خالل أمسية دخلت تاريخ المزادات في
مركز روكفيلر بمانهاتن .وهذه اللوحات هي «Les
«( »Poseuses, Ensembleالعارضات معاً»)
لجورج سورا ،التي بيعت في مقابل  149,24مليون
دوالر ،ولوحة الرسام الفرنسي بول سيزان «La
«( »Montagne Sainte-Victoireجبل سانت
فيكتوار») التي بيعت بـ 137,8مليون دوالر ،وعمل
فنسنت فان غوخ «»Orchard with Cypresses
(«بستان مع أشجار السرو») مع  117,2مليون
دوالر ،و««( »Maternity IIاألمومة  )»2لبول
غوغان مع  105,7ماليين دوالر ،و»غابة بيرش»
للرسام النمسوي غوستاف كليمت مع 104,6
ماليين دوالر.

النص سواء على مستوى التذكر أو تعمد تغيير
أو إخفاء أجزاء من النص ،وبالمقابل هناك إساءة
قد يحدثها الموثق للرواية إما النعدام الخبرة أو
التخوف من سلطة العُرف أو الدين ،فيعمد إلى
ترك ثغرات في المنقول كتابيا ـ وربما يتدخل
في متن النص نفسه ،كمحاولة تفصيح النص
وتجاوز اللهجة.
■ عندما نذكر الحكاية الشعبية ..نتذكر
معارك وسيرا وأحداثا نشأت عليها مخيلة أجيال..
وهنا نسأل ما تأثير الحكاية الشعبية في الحقيقة
التاريخية؟
 هنا يمكن أن نفرق بين نمطين للسردالحكائي الشعبي األول هو الحكاية الشعبية وهي
أقرب إلى الشعبوية التخيلية ،وهي ذات بُعد
إنساني عام سواء قامت على شخصيات شعبية
متخيلة أم على قصص الحيوان ،أما النمط اآلخر
فهو السيرة الشعبية ،التي قامت على قصص
حقيقية ألبطال لهم وجود تاريخي ،وهنا يمكن
أن نرصد الفرق بين الرواية التاريخية الرسمية
وبين الرواية الشعبية لسير هؤالء األبطال
التاريخيين ،وهي بالتأكيد ستعكس التالقي
النفسي الشعبي لهؤالء األبطال ،وستضفي
عليهم أبعادا أسطورية خارقة ،قد تصل حد
الغرائبي والعجائبي.
■ ما أثر الحكاية الشعبية في السرد الليبي «القصة
الرواية» ..هل استطاع السارد توظيفها لصالحه ..أم
ظل التعامل معها على سبيل اإلشارة فقط؟
 لألسف ال يزال التفاعل السردي لكتّابالقصة القصيرة والرواية في ليبيا محدودا مع
المدونة الحكائية الشعبية ،هناك محاوالت
جادة لتوظيف المحكي بالتأكيد ،كما هو الحال
عند الكوني وأحمد يوسف عقيلة ،وكذلك بعض
الكتابات الموجهة للطفل ،كيوسف الشريف،
وخليفة حسين مصطفى ،التي سبقتها في
الريادة هنرييت سكسك فراج ،وتبقى الحقيقة
وهي أن الهوية السردية ال يمكن أن تتحقق
إال باالستناد على خصوصية الهوية المحلية
ممثلة في هذا اإلرث الشفاهي العظيم المعرض
لالندثار اليوم.
■ ننظر إلى الحكاية الشعبية كأثر سابق لثقافة
ثبتت في زمن معين ..لماذا توقف الخيال الشعبي
عن إنتاجها؟ هل حقا تجاوزنا زمن الحكاية؟
 زمن الحكاية ال يتوقف ،فاإلنسان بطبعهحكاء ،لكن الذي وقع تجاوزه هو الموروث
الحكائي الشفاهي شأنه في ذلك شأن ما
تبقى من المنظومة الشفاهية كالشعر والحكم
واألمثال ،وإن كانت أكثر حظا من جهة
التوثيق ربما لألهمية أو لسهولة التوثيق،
نعم مرت الحكاية بمرحلة الثبات مع غياب
مجالس المشافهة الحكائية بحكم تغير نمط
الحياة وظهور التكنولوجيا ،األمر الذي يتطلب
اإلسراع في تدارك الموقف بالتوثيق أوال وفقا
لمعايير علمية منهجية ،وإحياء المشافهة
الحكائية من خالل توظيف الوسائط الرقمية
التفاعلية في ذلك.

حق األربعاء
محمد الدقاق

سعاد الترهوني فنانة الرسم
بالصفاء الذهني
رحلتي الشهرين الماضيين ،كانت مع اآلمال
الوَضاءة ،التي تؤكد لي أن ليبيا بخير ،فلقد
أمضيت الشهرين الماضيين مع أمهات
لمستقبل واعد ،صبيات رائعات في عمر
الزهور ،يتنفسن فنًّا ويحلمن بألوان جديدة،
ال نعرفها من قبل.
لم أفق من هذا الحلم إ ّ
ال بضجة مزعجة
لكنني تقبلتها بصدر رحب ،فهي أيضًا كانت
من شباب واعد غايته إحقاق الحق ،ونسب
اإلبداع ألصحابه ،فلم أجادل .ولكنها انتهت
رحلتي البهيجة ،وإن كنت أتطلع أن أحدثكم
عن المزيد من نجوم
هذا األمل الذي ال
يزال يغمرني ،وسوف
شاركت في
أفعل بمشيئة اهلل:
عدة معارض
«ليبيا بخير» وسترون
ذلك بأعينكم وأقرب
ومهرجانات
مما تتصورون.
داخل ليبيا
عدت إلى أرشيف
وخارجها وكرمت برنامج ابتدأناه منذ
أكثر من سنة عن
التشكيلي،
في عدة مناسبات الفن
وأن أول معرض وكنت قد توقفت عند
مرسم فنانة تشكيلية
لها كان بمشروع ليبية رائعة اسمها
املدينة القديمة سعاد رجب الترهوني،
وعرفت من موضوع
السقيفة
نشرته
الليبية يوم الخميس
 ،2019/11/21أنها
«مُدرسة تربية فنية ،بدأت مسيرتها مع
الرسم منذ صغرها ،إلى جانب الرسم سعاد
شغوفة بجمع المقتنيات األثرية والصور
الفوتوغرافية القديمة لمدينة طرابلس،
وأيضًا جمع الطوابع البريدية» ،وأنها فنيًا
تنتمي إلى (المدرسة الواقعية والتجريدية)،
شاركت في عدة معارض ومهرجانات ،داخل
ليبيا وخارجها ،وكرمت في عدة مناسبات
وأن أول معرض لها كان بمشروع المدينة
القديمة سنة .198
غير أن الحوار الذي أجراه معها األستاذ
عادل الميالي ،وهو الذي نُشر في صحيفة
«الزمان» العراقية ،أبرز الكثير من معلومات
عنها ،وهو الذي قالت فيه إنها« :ترسم
عندما تشعر بالصفاء الذهني» ،تناول فيه
بدايتها ومسيرتها الغنية باإلبداع التشكيلي
المميز ،ورؤيتها للفن وإحساسها عند
ممارسته ،وقراءاته ستعرفون الكثير عن هذه
الفنانة المبدعة ،أما لوحاتها التي أرفقناها
ستخبركم عن كل ما تريدون معرفته.

شهدته دار كوالج لألعمال الفنية بالنوفليني

ألوان «الخريف» تصبغ املعرض الشخصي األول لعبدالرزاق الدالي
طرابلس  -الوسط

شهدت دار كوالج لألعمال الفنية بالنوفليين،
السبت ،تدشين المعرض الشخصي األول
للفنان التشكيلي عبدالرزاق الدالي بعنوان
«الخريف» ،فيما تولت المهندسة إكرام باشا
إمام ،قص شريط االفتتاح.
وضم المعرض  57لوحة تنوعت موضوعاتها
وأساليبها من الواقعي إلى التجريدي وكذا
التعبيري ،إضافة إلى الصبغة الحروفية ،كما
تناولت األعمال ملخص رؤية الفنان ألفكاره
واستلهاماته المبثوثة في فضاء بيئته المحلية
عبر البورتيهات ونفائس المعمار واألزياء ،أو
تلك المحاكية للمنحى اإلنساني الساكن في
تكاوين األلــوان وتبايناتها .يبحر الدالي مع
فرشاته كلما واتته الفرصة وسمح له هامش
الوقت ،وهو ال يتركها إال ليعود إليها كما
يقول في حديثه لـ« الوسط» .ويضيف معل ًقا:
«شرارة الشغف بالرسم صاحبتني منذ الطفولة

واستمرت معي طيلة  45سنة ،صاحبها فترات
انقطاع بسبب انشغالي بالوظيفة ،لكن
الفرشاة كانت قريبة من عالمي دائمًا لذا
واصلت الرحلة» .وقال إن من جملة الفنانين
الذين شكلوا مصدر إلهام له الفنان التشكيلي

الراحل محمد البارودي ،والفنان بشير حمودة،
وعلي العباني ،والطاهر المغربي ،وبالعودة
إلى أعماله يشير إلى انعكاس فترات زمنية
معينة نلمس بصماتها في تقاسيم اللوحة
وخطوطها ،وهي كاشف أصيل لظالل تلك
الوقفات التي رافقته طيلة أربعة عقود.
ومن جانب آخر ،أوضح أن انطالقته األولى
فترة السبعينيات نهضت على المدرسة الواقعية
ليتجه مؤخرًا إلى التجريدية والتعبيرية بعد
اختمار مفرداتها الفنية ومضامينها الفلسفية
في مخيلته ،بالتأكيد لم تكن انتقالة سهلة
فهي نتاج تأمل واقتفاء واستنطاق.
ويرى الدالي أن الطقس المزاجي للفنان
قد يستدعي نوعًا من التجاسر على كسر
نمطية إدراجــاتــه اللونية بمغامرة خــارج
قاموسه التشكيلي ،كتحليق ينحو إلى رؤية
مغايرة وطلب للتجديد وفهم أوسع ورغبة في
االنطالقة آلفاق أخرى.

مكتبة الكون تصدر «أنطولوجيا القصة القصيرة العربية في أدب الخيال العلمي»
أعلنت مكتبة الكون الليبية تعاقدها مع الناقد المصري شوقي بدر يوسف،
لنشر كتابه «أنطولوجيا القصة القصيرة العربية فى أدب الخيال العلمى»،
والذي أهداه المؤلف لمواطنه الحائز جائزة نوبل العالم أحمد زويل ،فيما
وقال مدير عام المكتبة ،فتحي بن عيسى ،إن «هذا التعاقد يأتي ضمن
استراتيجية مكتبة الكون للتوسع خارج ليبيا واستكتاب خيرة وألمع األقالم
التي تضيف إبداعًا وتنير دروبًا للكون الرحب».
ويتناول يوسف في كتابه بالتحليل والدرس نصوصًا وكتبًا لنخبة من
األقالم المميزة في ليبيا ،لبنان ،مصر ،سورية ،تونس ،العراق ،السعودية،
الكويت ،السودان ،ومنها قصة «الهجرة إلى المستقبل» لنهاد
شريف (مصر) .وقصة «األشباح» للدكتور طالب عمران
(سورية) وقصة «فى عباب الفضاء» للدكتور قاسم
قاسم (لبنان) وقصة «شهر البصل بغزة» للهادى
ثابت (تونس) وقصة «أ  .ر .ع .س ».لفؤاد التكرلى
(العراق) وقصة «زحمتستان» لكاظم آل شبيب
(السعودية) ..وغيرهم.
وصــدر للمؤلف الكثير مــن األعــمــال منها
«ضياء الشرقاوي وعالمه القصصي» و«رحلة
الرواية عند محمد جالل» و«الرواية في أدب سعد
مكاوي» و«تطور القصة القصيرة في اإلسكندرية»
و«ببليوجرافيا الرواية في إقليم غرب ووسط الدلتا»
و«متاهات السرد ..دراسات في الرواية والقصة القصيرة»
و«الرواية والروائيون ..دراسات في الرواية المصرية» و«هاجس

الكتابة ..قراءة في القصة القصيرة».
وسبق لمكتبة الكون التعاقد مع البروفيسور العراقي إسماعيل الربيعي،
والناقدين المصريين محمد عطية محمود ،وعبدالهادي شعالن ،وأستاذ
الشريعة الموريتاني الشيخ محمد العاقب ،والفروضي المصري محمد
الشافعي ،حسب صفحة المكتبة في «فيسبوك».
ومن ليبيا تعاقدت المكتبة مع نخبة مميزة من بينهم سالم الكبتي،
شكري السنكي ويونس الفنادي وعبدالكريم الزياني وعبدالحفيظ بالل
وفيصل الهمالي وحسين الفقيه والبدري الشريف وعبد السالم أبوسعد
ومحمد المغبوب وغادة البشتي وحنان محفوظ.
وضمت قائمة الليبيين المتعاقدين مع المكتبة أيضًا:
سعاد أبوسعد وحسن المغربي وجمعة الفاخري وحسين
المالكي وعبد اهلل بن عمران وخالد السحاتي
وفرج كندي وعبد اهلل الشلماني وفتح اهلل الجدي
وعبدالسالم الذويبي وعبدالرحمن قنيوة وزياد
الدريبي وعبد المنعم الدبسكي ومحمد سعيد
القشاط .كذلك ضمت القائمة الكتّاب :ناصر
الدعيسي وفاطمة قزيمة وعبدالحفيظ العابد
وعبدالعالم القريدي وأحمد الدويك ومحمد الشريف
وفتحي الساحلي وعــادل البوعيشي وهدى القرقني
ونصر الدين البشير العربي ومراد بالل وعبد اللطيف
المهلهل ومحمود الغزاوي وعبدالقادر اطلوبة وأحمد فتحي
العريبي وبشير الغريب وهناء المريض.
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فن
بعد تكريمه بافتتاح
«القاهرة السينمائي»

بيال تار :أنا لست
نبيًا ..وال شيء يأتي
باملصادفة في أفالمي

● فاطمة ناصر

● فاطمة الزهراء

ينافس بفيلمه على جوائز آفاق السينما العربية

املغربي حسن بنجلون :تحدثت عن
املسكوت عنه في «جالل الدين»
عرض الفيلم المغربي «جالل الدين» مساء الثالثاء،
بالمسرح الكبير بدار األوبرا المصرية ،ضمن عروض
مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» حيث يشارك
في مسابقة آفاق السينما العربية ،وذلك في عرضه
العالمي األول.
وقال مخرج الفيلم حسن بنجلون« :إن (جالل
الدين) يظهر جوانب الحياة ما بين البحث عن
الحقيقة والحب واالنتقام؛ فيما أن البطل اختار أن
يعاقب نفسه على الخطيئة التي قام بها في الدنيا».
وأكد حسن أنه في المرحلة األولى باألحداث تحدث
عن المسكوت عليه ثم بدأ الحديث في المرحلة
الثانية بالبحث عن الحب والحقيقة .واستكمل:
«شخصية جالل الدين مسكونة بالحب من األول
إلى اآلخر ،وأردت أن نركز على عالقة الزوجين (هبة)
و(جالل الدين) في بداية األحداث لذلك أظهرت ابنه
أخيرا ،والحقيقة بطل الفيلم عاش مشاكل كبيرة،
وهبة غامرت وتزوجته ألنه كان لقيطا وأهلها كانوا
معترضين على األمر».
وأشار بنجلون في الندوة التي أعقبت عرض
الفيلم ،إلى أنه اختار اسم البطل «جالل الدين» نسبة
إلى الصوفي الشهير جالل الدين الرومي ،وكذلك
اسم فتاة الليل «ربيعة» من شخصية رابعة العدوية.
وأكد حسن أن فيلمه تعرض للعديد من
التحديات من بينها أنه جرى التحضير له لمدة
 6سنوات حتى يخرج إلى النور .وأضاف« :شعرت
بالخوف الشديد كون هذا أول عرض عالمي لفيلم
جالل الدين خاصة وأن الفيلم فكرته من نوع خاص
وغير تقليدي».
وعن المفاضلة بين طرحه ضمن فعاليات مهرجان
«القاهرة السينمائي» و«أيام قرطاج السينمائية»،
قال المخرج المغربي« :اقترحت علي إدارة أيام قرطاج
السينمائية المشاركة ،لكني كنت أعطيت مهرجان
القاهرة الفيلم واتصلوا بي أوال ،وقلت لهم أحب
أن يكون العرض العالمي األول لفيلمي في القاهرة
هدية مني لمصر» .لتؤكد بطلة الفيلم فاطمة ناصر
على كالمها ،قائلة« :سعيدة بعرض فيلمي في
مهرجان القاهرة أوال ،وليس في أيام قرطاج».
وعن دورها ،قالت فاطمة إن دور هبة جذبها أول
ما قرأته لتقديمه ،مضيفة« :عشت معها وحلمت بها
وهذا ثاني تعاون لي مع المخرج بعد فيلم حبيبة».

● حسن بنجلون يتوسط فاطمة الزهراء ،يمين ،وفاطمة ناصر

فاطمة ناصر :إحساس األم كان األصعب في شخصيتي
فاطمة الزهراء :سعيدة بثاني تجاربي مع حسن بنجلون
وأكدت أنها ليس لديها أي مشكلة في الظهور
بشخصية متقدمة في العمر ،واصفة األمر بأنه
تحد لها ،مشيرة إلى أنها لم ترد عمل مكياج يحمل
تجاعيد كبيرة ،ومشيرة إلى أن إحساس األم كان
األصعب لها ،مؤكدة أنها أحبت الشخصية كثيرا
واستمعت بها وأحستها.
أما الفنانة فاطمة الزهراء إحدى بطالت الفيلم،
فأكدت أنها عملت من قبل مع المخرج حسن بنجلون
من خالل فيلم «حبيبة» والذي يعرض بمهرجانات
خارج المغرب حاليا ،مشيرة لسعادتها في ثاني
تجاربها معه بفيلم «جالل الدين».
فيلم «جالل الدين» للمخرج حسن بنجلون تدور

أحداثه حول «جالل الدين» الذي يرفض تقبل وفاة
زوجته فيقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله،
وبعد عشرين سنة يصبح جالل الدين معلماً صوفياً
يعيش مع أتباعه.
المخرج المغربي حسن بنجلون من أبرز المخرجين
فى تاريخ المغرب ،مولود العام  1950وكانت بدايته
مع األفالم الروائية الطويلة العام  1990وفيلمه
«عرس اآلخرين» ،وقدم ما يقرب من  14فيلما طويال
كان آخرها العام « 2019من أجل القضية» ،وساهم
مع خمسة مخرجين آخرين في تأسيس التجمع
التطواني الذي ساهم في إنتاج الكثير من األفالم
المغربية منذ تأسيسه.

بـ 180مليون دوالر..

«بالك بانثر» الجديد يتصدر شباك التذاكر
كشفت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» ،األحد،
تصدر فيلم «بالك بانثر :واكاندا فوريفر» شباك
التذاكر في صاالت السينما األميركية ،في عطلة
نهاية األسبوع.
ومع تحقيقه  180مليون دوالر من اإليرادات
المقدرة بين ،الجمعة واألحد ،في الواليات
المتحدة وكندا ،احتل هذا الفيلم من عالم
«مارفل» المرتبة  13من بين أكثر األفالم ربحا
في التاريخ في األسبوع األول إلطالقها ،وفقا
لموقع «بوكس أوفيس موجو» المتخصص .على
الصعيد الدولي ،حقق الفيلم  150مليون دوالر
إضافي ،وفق «فرانس برس».
ويقدم فيلم «بالك بانثر :واكاندا فوريفر» تحية
لتشادويك بوزمان ،نجم الفيلم األول من «بالك
بانثر» والذي توفي العام  2020بسرطان القولون
عن  43عاما .ويظهر الممثل في اإلصدار الجديد
مرات عدة خالل في مشاهد استذكار للماضي.
وكان فيلم «بالك بانثر» ( ،)2018أول فيلم
لبطل خارق أسود ،أصبح ظاهرة ثقافية وحقق أكثر
من  1,3مليار دوالر من اإليرادات ،ورشّح لسبع
جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم سنة .2019
وحل في المركز الثاني البطل الخارق «بالك
آدم» الذي بقي متصدرا شباك التذاكر في أميركا
الشمالية لمدة ثالثة أسابيع ،مع تحقيقه إيرادات
بلغت  8,6ماليين دوالر.
وهذا الفيلم مقتبس من قصص «دي سي
كوميكس» المصورة ويؤدي فيه دواين «ذي
روك» جونسون دور تِث آدم ،وهو عبد قديم
يتمتع بقوى خارقة ،وجد بعد تحرره من السجن
الذي أمضى فيه زمنا طويال جدا أن العالم تحول
وأصبح عدائيا.
وحافظ الفيلم الكوميدي الرومنسي «تيكت تو
باراديس» على المركز الثالث محققا  6,1ماليين
دوالر .ويضمّ هذا الفيلم نخبة من النجوم ،في

● بوستر فيلم «بالك بانثر»

مقدمهم جوليا روبرتس وجورج كلوني اللذان
يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خالفاتهما
جانبا ويسافران إلى بالي لمحاولة الحؤول دون زواج
ابنتهما الذي يعتبرانه متسرعا جدا.
وجاء فيلم «إنزو ذي كروكو» المقتبس من كتاب
لألطفال في المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 3,2
ماليين دوالر.
وتراجع إلى المركز الخامس فيلم الرعب النفسي
«سمايل» مع  2,3مليون دوالر.

وفي ما يأتي األفالم الخمسة المتبقية
في ترتيب هذا األسبوع:
« -6براي فور ذي ديفيل» ( 2مليون
دوالر).
« -7ذي بانشيز أوف إينيشيرين» (1,7
مليون دوالر).
« -8وان بيس فيلم :ريد» ( 1,4مليون دوالر).
« -9تيل» ( 0,6مليون دوالر).
« -10أرماغيدن تايم» ( 0,4مليون دوالر).

استضاف مهرجان «القاهرة السينمائي
الدولي» ،اإلثنين« ،ماستر كالس»
المخرج المجري الكبير بيال تار ،الذي
جرى تكريمه خالل افتتاح الدورة الـ44
للمهرجان ،وقام بإدارتها المخرج
المصري أحمد عبداهلل السيد.
في البداية أعرب بيال عن سعادته
بتكريمه في «القاهرة السينمائي»،
وكذلك عرض فيلمه «Harmonies
 ،»Werckmeisterكاشفاً كواليس
تحضيره ،قائ ً
ال إن األفالم لها لغات
مختلفة ،ال يجوز ترجمتها ولكنك
تستطيع أن تغير في الطريقة التي
تقدمه بها وتبدع في أعمالك.
وحول فيلمه الملحمي «»Sátántangó
الذي يمتد لسبع ساعات ،وهل يعتبره
عالمة في تاريخ السينما بعد  28عاماً
من عرضه ألول مرة في مهرجان «برلين
السينمائي الدولي» العام  ،1994أجاب
تار بـ«اللعنة من يهتم؟ أنا لست نبياً..
كنت مجرد صانع أفالم قبيح وفقير وما
زلت ال أمتلك شيئاً سوى الكاميرا».
ورفض المخرج المجري الكبير فكرة
أن أفالمه تعتمد على المصادفة ،مؤكداً
«ال يوجد شيء يأتي بالمصادفة في
أفالمي .أنا أكره األحداث الطارئة ،أنا في
الغالب أعرف الفيلم بأكمله من البداية
إلى النهاية ..فعندما أغمض عيني أرى
الفيلم ،أعرف ما هو السيناريو ،وأعرف
من هم األبطال .إذا قمت بتغيير شيء
ما ،فهذا فقط لمنح الممثلين الفرصة
للبقاء طبيعيين وعفويين ،ودائماً أفرض
رقابة صارمة على عمل الكاميرا».
أما عن سبب عزوفه عن المشاركة في
األعمال الدرامية التلفزيونية ،فأشار بيال
إلى أنه يعتمد في إخراجه على استخراج
المشاعر المطلوبة من الممثلين قدر
اإلمكان ،لذا تكون معظم مشاهده
طويلة ،وذلك على عكس األعمال
الدرامية التي تعتمد على االختصار
وقول المخرج في لوكيشن التصوير
«.»Action & Cut
وأكد المخرج المجري أنه يتعامل مع
الممثلين كونهم أصدقاءه وعائلته،
ويُفضل تكوين ثقة متبادلة بينهم؛
ألنه ال يعتمد على السيناريو والحوار
المكتوب ،ويوجه الممثلين للمشاعر
المطلوبة من خالل إخبارهم بموقف
المشهد والمشاعر المطلوبة هذا
إلى جانب إخبارهم باإلطار المقرر أن
يتحركوا خالله للتصوير.
وتساءل الفنان حسين فهمي رئيس
مهرجان «القاهرة السينمائي» حول
كيفية تغيير السيناريو والحوار الذي
يأتي له وذلك على عكس طبيعة العديد
من المخرجين الذين يرون عدم بدئهم
أي عمل دون وجود سيناريو وحوار كامل.
وأجابه بيال ،قائال« :الحوار تجري إدارته
وفقاً لمشاعر الممثل حيال الموقف الذي
أشرحه لهم ،ومن الضروري أن يخرج
الحوار من القلب ،وهو أمر غير متواجد
بالسيناريوهات ،فعلى سبيل المثال كان
هناك سيناريو وحوار لعمل ما مطلوب
به شاب طويل القامة ولكن على
أرض الواقع يمكنني اختيار شاب قصير
وممتلئ ولكنه مالئم للمشهد واألداء
الذي أريده».
وسألته الفنانة سلوى محمد علي،
عن نوع الممثلين الذين يتعاملون
معه دون وجود سيناريو وحوار واضح،
ليجيبها بيال« :أنا أعمل مع الممثلين
على أنهم بشر طبيعيين وأنا أخبرهم
بالموقف فقط وأترك لهم رد الفعل،
وهم يبنون الشخصية من خالل الدراما
البشرية».

● مشهد من مسلسل «السرايا»

أقيمت فعالياته بالرياض..

«السرايا» الليبي أفضل مسلسل تاريخي
باملهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون
القاهرة  -نهلة العربي
شهدت الرياض اختتام فعاليات المهرجان العربي لإلذاعة
والتلفزيون في دورته الـ  22تحت شعار «اإلعالم في عالم
يتشكل» ،الذي يعقد للمرة األولى خارج بلد المقر (تونس) ،مع
تتويج المسلسل الليبي «السرايا» الذي بث في شهر رمضان
الماضي كأفضل عمل تاريخي عربي.
وأقيمت هذه الدورة خالل الفترة من  9إلى  12نوفمبر 2022
باستضافة من هيئة اإلذاعة والتلفزيون السعودية ،وبالتعاون
والشراكة بين اتحاد إذاعات الدول العربية.
وحصل المسلسل على الجائزة األولى ليعلن أن الفن والدراما
الليبية حاضرة بقوة ولها مكانتها في مصاف الكبار ،وفق صفحة
الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية ،في «فيسبوك»،
اإلثنين .وأوضحت الهيئة أن «العمل دراما تاريخية ،تسلط الضوء
على مرحلة من مراحل التاريخ الليبي ،وتحديداً على جزء من
حكم القرمانلية ،تبدأ من عهد علي باشا األول ،وتنتهي بصعود
يوسف باشا إلى كرسي الحكم ،وما شهدته تلك الفترة من أحداث
وصراعات».
وقدمت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون التهنئة
الفنانين المشاركين في هذا المسلسل والتقنيين والقائمين عليه
الذي شرف الدراما والفن الليبي ومزيد من االبداع والتألق.
وشهد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان
إقامة أكثر من  30ورشة عمل وجلسة ،نوقش فيها جميع
الموضوعات المتعلقة باإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي ،واإلعالم
الرياضي والنجومية ،إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في
السينما ،وقضاياها عبر التاريخ ،وورش عمل تتمحور حول صناعة
األفالم والعمل اإلعالمي المستقل ،وغيرها من الموضوعات ،وفق
«سبق».
ويستهدف المهرجان المساهمة في تطوير اإلنتاج اإلذاعي
والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبّي تط ّلعات
الهيئات األعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها ،وكذلك رصد
االتجاهات المبتكرة والجادّة في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات اإلبداعية العربية في
هذا الميدان ،حسب الموقع اإللكتروني للمهرجان على اإلنترنت.

● سيد رجب في مشهد من « 19ب»

أكد أن أفالمه يقدمها للجمهور املصري أوال

مخرج « 19ب» :حققت حلمي
بالعمل مع سيد رجب
أعرب المخرج المصري أحمد عبداهلل
السيد عن سعادته بالعودة
إلى مهرجان «القاهرة
السينمائي الدولي» من
خالل فيلمه الجديد
« 19ب» الذي يعرض
مساء الخمس ضمن
الدولية،
المسابقة
وذلك بعد غياب أربع
سنوات منذ فيلمه
األخير «ليل خارجي».
واعتبر أحمد أن
مهرجان «القاهرة» وش
● عبد الله
السعد عليه ،فهو من عشاقه
ومن أقرب المهرجانات إلى قلبه،
مضيفاً «تعلمت السينما من خالل
(القاهرة) فهو النافذة الوحيدة التي نشاهد فيها السينما من كل
دول العالم ،وكان من أحالمي أن تعرض أفالمي فيه».
وأشار عبداهلل ،في تصريحات صحفية على هامش المهرجان،
إلى أن أفالمه يقدمها من أجل الجمهور المصري أو ًال ،حتى لو
جرى عرضها في مهرجانات دولية ،فهو يعنيه الجمهور في مصر،
ألن أحداثها تدور حول مصر وأهلها وظروفها ،مؤكداً أن « 19ب»
سيحصل على عرضه العالمي األول في بـ«القاهرة السينمائي».
وكشف المخرج المصري أن ظروف الحجر الصحي بسبب
كورونا عطلتهم نحو عام ونصف العام ،موضحاً «كان هناك
مشروع أجهز له قبل فترة عزل كورونا لكن قررت تأجيله
وخالل فترة الحجر كتبت فيلم ( 19ب) فهو مرتبط
بفكرة الوحدة والعزلة واإلنسان الذي تجبره هذه
العزلة على مواجهة مخاوفه ويواجه عالقته بالعالم».
وعن اختياره للفنان سيد رجب لبطولة الفيلم،
كشف أحمد أن حلمه كان التعاون معه في
أحد أفالمه ،فهو من عشاق فرقة «الورشة»
المسرحية ،والتي ظل لسنوات يحضر عروضها
المختلفة ،وكان دائماً ينبهر بقدرة رجب على
التأثير في الجمهور.
وحول اختيار موضوعات أفالمه ،قال السيد:
«عندما أختار موضوعاً أو اسم فيلم أو شيئاً
أفكر فيه هل سيتقبله الجمهور أم ال ،وأعتقد
أن قصة الفيلم ستعجب الجمهور ،خصوصاً أنه
ليس موجهاً لشريحة ثقافية معينة أو ناس لهم
ذوق معين في السينما ،فهي قصة إنسانية أتمنى
أن تصل إلى كل الناس ،والكثيرون سيجدون فيها ما
يتماس مع تفاصيل من حياتهم».
ولفت أحمد إلى أن فيلمه « 19ب» سيحصل على
جولة في عدة مهرجانات دولية عقب عرضه بـ«القاهرة
السينمائي» ،وبعدها سيجري عرضه على منصة «شاهد» التي
شاركت في إنتاجه.
فيلم « 19ب» من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد
خالد صالح وفدوى عابد ومجدي عطوان وتأليف وإخراج أحمد
عبداهلل السيد وإنتاج «فيلم كلينك» محمد حفظي.
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تورام وديساسي يدعمان «الديوك الفرنسية» قبل الدفاع عن اللقب
في المرمى

◆

انتهى الجهاز الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم
بقيادة ديديه ديشامب ،من إعداد القائمة
النهائية لبطل العالم في آخر نسخة أقيمت
بروسيا  ،2018قبل التوجه إلى قطر التي
تستضيف النسخة الجديدة وتنطلق األحد
المقبل ،وشهدت قائمة «الديوك الفرنسية»
انضمام مهاجم بروسيا مونشنجالدباخ
األلماني ماركوس تورام ،ومدافع موناكو
أكسيل ديساسي في اللحظات األخيرة من
إرسال القائمة.
وقال االتحاد الفرنسي لكرة القدم :إن
ديساسي انضم للتشكيلة بعد أن قرر مدافع
باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي الخروج
من المنتخب ،بسبب إصابة في عضالت الفخذ

الخلفية ،وبعد انضمام تورام وديساسي وخروج
كيمبمبي أصبحت التشكيلة على النحو التالي:
حراس المرمى :ألفونس أريوال  -هوغو لوريس
 ستيف مانداندا .وعلى صعيد المدافعين :لوكاهرنانديز  -تيو هرنانديز  -أكسيل ديساسي-
إبراهيما كوناتي  -جول كوندي  -بنجامين
بافارد  -وليام صليبا  -دايو أوباميكانو -
رافائيل فاران .أما العبو الوسط :إدواردو
كامافينجا  -يوسف فوفانا  -ماتيو الغندوزي
 أدريان رابيو  -أوريلين تشاوميني  -جوردانفيرتو .وفي الهجوم :كريم بنزيمة  -كينغسلي
كومان  -عثمان ديمبلي  -أوليفييه جيرو -
أنطوان غريزمان  -كيليان مبابي  -كريستوفر
نكونكو  -ماركوس تورام.

قدم المدرب الوطني رضا عطية استقالته من تدريب الفريق األول بنادي المدينة ،بعد أن
استمر أربع جوالت فقط ،وجاء الرحيل بعد خسارة في آخر مباراة أمام فريق االتحاد ضمن
الجولة الرابعة بنتيجة هدف دون رد ،وبات فريق المدينة بعد الجولة الرابعة برصيد
ثالث نقاط من ثالثة تعادالت وخسارة .وتعاقدت إدارة نادي المدينة مع المدرب الوطني
حمدي بطاو ،ومساعده معاذ عبود ،ومدرب حراس المرمى مفتاح غزالة ،خلفا لرضا عطية.
ويعد رضا عطية ،هو رابع مدرب يغادر الدوري الممتاز هذا الموسم ،فقد سبقه مدرب
الخمس البلجيكي لوك إيميال ،ومدرب فريق الهالل سمير الباز ،ومدرب فريق التحدي
رمضان الورفلي.
● عطية

اختير الحكم الدولي الليبي السابق وحيد صالح ،لتحليل الحاالت التحكيمية
بـ«مونديال قطر  »2022عبر قناة «الجزيرة» ،ويعد الحكم الدولي وحيد صالح،
من الخبرات الليبية في مجال التحكيم ،وسبق له أن قاد عديد المباريات الدولية
والمحلية طيلة األعوام الماضية ،وقام صالح بتحليل األخطاء التحكيمية محليا
في عدة قنوات محلية من بينها قناة ليبيا الرياضية ،كما عمل محلال لمباريات
الدوري التونسي لعدة مواسم ،وهو محاضر ومشرف على دورات في مجال
التحكيم ،لشرح الجديد في قوانين لعبة كرة القدم.

● مبابي

مالعب
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● منتخب فرنسا لكرة القدم
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السنة السابعة

العدد 365

البريد اإللكترونيinfo@alwasat.ly :

املوقع اإللكرتوينwww.alwasat.ly :

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري
الفرنسي لكرة القدم في المباراة
األخيرة قبل توجه نجومه إلى قطر
لخوض نهائيات كأس العالم ،بفوزه
بخماسية نظيفة على ضيفه أوكسير
في المرحلة الخامسة عشرة ،وعمد
المدرب كريستوف غالتييه أال يريح أي
عنصر من هجومه الناري المؤلف من كيليان
مبابي ،والبرازيلي نيمار ،واألرجنتيني ليونيل
ميسي في مسعاه لتفادي أي انزالق قبل
االستحقاق الدولي ،ودخل سان جيرمان إلى
اللقاء متقدما بفارق نقطتين فقط عن النس
الثاني الفائز ( )1-2على ضيفه كليرمون ،لكنه
أعاد فارق الخمس نقاط محافظا على سجله
الخالي من الهزائم في الدوري ( 13انتصارا
وتعادالن) ،وتناوب على تسجيل األهداف مبابي
( ،)11اإلسباني كارلوس سولر ( ،)51المغربي
أشرف حكيمي ( )57والبديالن البرتغالي ريناتو
سانشيز ( )81والشاب هوغو إيكيتيكيه (،)84
وكان أبرز الغائبين القائد البرازيلي ماركينيوس
بسبب مشكلة عضلية والعب الوسط اإلسباني
فابيان رويس إلصابة في قدمه ،وشارك نوردي
موكييلي بدال من ماركينيوس في قلب الدفاع إلى
جانب اإلسباني سيرخيو راموس الذي لم يستدعه
المدرب لويس إنريكي إلى منتخب «ال روخا» لمونديال
 ،2022كما جلس المدافع الدولي الفرنسي بريسنيل
كيمبيمبي العائد من إصابة في وتر أخيل ،على مقاعد
البدالء قبل أن يدخل بديال في ربع الساعة األخير.

 200مليار دوالر تكلفة البطولة األكثر جدالً
أرقام فلكية غير مسبوقة في اإلنفاق

تشييد مالعب جديدة بأكثر من  6.5مليار دوالر ..وبيع  2.9مليون تذكرة من أصل  3.1مليون
القاهرة  -الوسط
اقتربت لحظة انطالق نهائيات كأس العالم 2022
في قطر ،حيث حوَّل أبرز العبي كرة القدم أنظارهم
إلى إحدى أكثر النسخ إثارة للجدل في التاريخ ،بعد
عطلة نهاية األسبوع األخيرة ،وتوقفت البطوالت
المحلية موقتا لمدة ستة أسابيع للسماح بإقامة
مونديال قطر ،إال أن وقت التحضير أمام الفرق
سيكون قصيرا ،وتنطلق كأس العالم التي تقام
للمرة األولى في العالم العربي األحد عندما تواجه
قطر المضيفة نظيرتها اإلكوادور.
وأدى منح استضافة كأس العالم لقطر إلى
إعادة تنظيم غير مسبوقة للروزنامة الكروية
حول العالم ،وذلك مع اضطرار المنظمين إلقامة
الحدث على مشارف الشتاء تجنبا للحرارة المرتفعة
خالل الصيف في الدولة الخليجية ،وخرج ثالثة
العبين من المتوقع أن يكونوا أبرز نجوم البطولة
األرجنتيني ليونيل ميسي ،والبرازيلي نيمار،
والفرنسي كيليان مبابي ،سالمين من المباراة
التي فاز بها باريس سان جيرمان على أوكسير (5-
صفر) في الدوري الفرنسي ،األحد ،ووقع مبابي،
الذي سيقود حملة دفاع فرنسا عن لقبها في قطر،
على المباراة بهدف افتتاحي رائع لسان جيرمان.

ضربة قاصمة لمنتخب المغرب قبل االنطالق

وتعرض منتخب المغرب لصفعة بعد إصابة
قوية لالعب وسطه أمين حارث في مباراة فريقه
مرسيليا في الدوري الفرنسي ستبعده على األرجح
عن النهائيات ،فيما قدمت القوائم النهائية
لالعبين ،واختارت إيران سردار أزمون ،نجمها
األبرز الذي أعرب عن دعمه للتظاهرات في بالده،
في التشكيلة النهائية المكونة من  25العبا ،ونشر
أزمون ،الذي يلعب لنادي باير ليفركوزن األلماني،
عدة رسائل على مواقع التواصل االجتماعي لدعم
االحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا
أميني البالغة من العمر  22عاما.
ويمثل انطالق البطولة تتويجا لحملة قطر
االستثنائية بدءا من الفوز بالتصويت للحصول
على حق االستضافة ،ثم بالشروع في إنفاق
عشرات المليارات من الدوالرات لبناء المالعب
والبنية التحتية ،ولم تلق مناشدات االتحاد
الدولي (فيفا) للتركيز على كرة القدم آذانا
صاغية ،ألن العد التنازلي النطالق المباريات زاد
من التدقيق في طريقة تعامل الدولة الخليجية
مع العمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين
والمتحولين جنسيا.

الماضي بلغ  200مليار دوالر ،ويتوقع المنظمون
أن يسافر أكثر من مليون مشجع إلى قطر ،ورد
البلد المنظم على المخاوف بشأن نقص أماكن
اإلقامة باستخدام ثالث سفن سياحية كفنادق
عائمة جرى حجزها بالكامل في أول أسبوعين من
البطولة.
وكشف المنظمون أنه جرى بيع  2.9مليون
تذكرة من أصل  3.1مليون تذكرة حيث وقف
المشجعون خارج مركز تذاكر «فيفا» على أمل
أن تصبح التذاكر النادرة متاحة ألهم المباريات،
وأعلنت قطر اعتقاالتها األولى بشأن عمليات
الترويج لتذاكر كأس العالم ،مع احتجاز ثالثة
رجال أجانب خارج مراكز بيع التذاكر الرسمية
في الدوحة .ولم ترد تفاصيل عن جنسيتهم.
ويبرز شعور عميق في أوروبا ،بعدم االرتياح
تجاه بلد ال يوجد فيه تقليد الستضافة كرة
القدم للبطولة .هذا أقله ما كتبه فيليب الم
القائد السابق للمنتخب األلماني الفائز بكأس
العالم  2014الذي قال إنه لم يكن ينبغي
السماح لقطر باستضافة كأس العالم بسبب
انتهاكات حقوق اإلنسان .وكتب الم في جريدة
«دي تسايت»« :منح كأس العالم لقطر خطأ.
إنها ال تنتمي إلى هناك».

● كأس العالم ألول مرة في الشرق األوسط

قطر تصد حملة هجوم وتصفها بالمدفوعة

أزمة العمالة اآلسيوية في تشييد مالعب البطولة

وكان العمال من جنوب آسيا في قلب نزاع حاد
في كثير من األحيان حول الوفيات واإلصابات
وظروف عملهم الصعبة ،كما زعمت وسائل إعالم
أجنبية ،منذ أن فازت قطر باستضافة كأس العالم
العام  ،2010ووجهت منظمة العفو الدولية نداء
عاجال إلى رئيس فيفا جياني إنفانتينو لاللتزام
بحزمة تعويضات للعمال الذين أسهموا في
تشييد مالعب البطولة ،ورفضت قطر معظم
الهجمات عليها ،وانتقدت وسائل اإلعالم
المحلية غطرسة بعض الدول الغربية ،بحسب
«فرانس برس».
وقالت صوفيا ستون ،وهي بريطانية تعيش
في الدوحة ،إن الصحافة السلبية غير عادلة،
وقالت لوكالة «فرانس برس»« :لن أستمع إلى
كل ما تسمعه في األخبار ،إذا كنت تريد حقا
إبداء رأي حول هذا الموضوع ،تعال إلى قطر
وانظر بنفسك .مما أقرأه ،فاألمر ليس مشابها
على اإلطالق .إنه بلد منفتح للغاية ومرحب
بالجميع» .وأنفقت الدولة القطرية التي يبلغ
عدد سكانها ثالثة ماليين نسمة ،وهي واحدة
من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم ،بسخاء
على الحدث المرتقب.

● ميناء الدوحة يستقبل السفينة السياحية ام اس سي فيرتوزا

تكلفة بمليارات الدوالرات للفنادق

إذ بلغت كلفة تشييد المالعب الجديدة أكثر
من  6.5مليار دوالر فضال عن إطالق شبكة مترو

دون سائق بتكلفة  36مليار دوالر تخدم خمسة
من المالعب الثمانية ،وتشير بعض التقديرات إلى
أن إجمالي اإلنفاق على البنية التحتية خالل العقد

نجوم الشغب في تاريخ كأس العالم
حفلت كأس العالم في كرة القدم بالعبين دونوا
أسماءهم بسبب إحراز األلقاب أو تسجيل أهداف طبعت
في الذاكرة ،إال أن تاريخ المونديال شهد أيضاً العبين
يستذكرهم المشجعون على خلفية مشاغبات قاموا
بها ،في ما يأتي عرض ألبرز هؤالء:

شوماخر وأسنان باتيستون

يد مارادونا

بولحروز ومعركة نورمبرغ

الدور ثمن النهائي لمونديال  2006تحول إلى
ما يشبه معركة نورمبرغ ،المدينة األلمانية التي
استضافت المباراة بين هولندا والبرتغال .رفع الحكم
الروسي فالنتين إيفانوف عدداً قياسياً من البطاقات
وصل إلى  16بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء ،في
مباراة عنيفة حولت أرض الملعب إلى ما يشبه حلبة
مصارعة! أبرز مشاغبي كانا البرتقالي خالد بولحروز
قاس على
الذي تلقى بطاقة صفراء أولى إثر تدخل ٍ
فخذ البرتغالي كريستيانو رونالدو ،وثانية بعد ضربه
لويس فيغو بالمرفق .على المقلب اآلخر ،طرد ديكو
إلنذارين :األول بعد تدخل قاس على جون هايتينغا،
والثاني للمس الكرة باليد.

روي كين اللطيف

في العام  ،2002كان اإليرلندي روي كين قائداً
لمنتخب بالده الذي يستعد لخوض غمار مونديال
كوريا الجنوبية واليابان ،إال أن الخالفات بينه وبين
المدرب ميك ماكارثي كانت تتزايد بشكل تدريجي.

تتباين الرواية حول ما حصل فع ً
ال ،فزمالء كين في
المنتخب قالوا إنه غادر غاضباً المعسكر التحضيري
للمنتخب.،

«نطحة» زيدان

لعلها من أشهر اللقطات في تاريخ المباريات
النهائية لكأس العالم في  ،2006زين الدين
زيدان ،قائد المنتخب الفرنسي وأحد أبرز الالعبين
في التاريخ الحديث ،يخوض مباراته األخيرة قبل
االعتزال ،وأمامه فرصة قيادة «الديوك» إلى اللقب
الثاني في تاريخهم بعد  .1998اإليطالي ماركو
ماتيراتزي يسقط أرضاً بعد «نطحة» الفرنسي زين
الدين زيدان في المباراة النهائية لكأس العالم في
كرة القدم ،في  9يوليو  ،2006اإليطالي ماركو

أحد أشهر األهداف في تاريخ كأس
العالم سجّله األرجنتيني دييغو مارادونا
بيده في مرمى إنجلترا خالل ربع نهائي
مونديال  ،1986قبل أن تواصل األرجنتين
مشوارها وتحرز اللقب .لم يحاول األسطورة
األرجنتينية أن يلطف ما قام به ،إذ اعتبر أنها
كانت «يد اهلل» .وال يزال هذا الهدف يعتبر من أكبر
الفضائح في تاريخ التحكيم في كرة القدمُ .طرد في
مونديال  1982ضد البرازيل ،واستُبعد في 1994
بسبب تعاطي مواد منشطة محظورة.

«عضة» سواريز

في العام  ،2010حرم لويس سواريز غانا من
بلوغ الدور نصف النهائي .تعادل ( )1-1والمباراة
تصل إلى لحظاتها القاتلة .تسديدة غانية في
طريقها إلى المرمى يقطعها سواريس عن الخط
بيدهُ .طرد سواريز ،إال أن منتخب بالده وصل إلى
نصف النهائي بركالت الترجيح .وفي  ،2014تصدر
سواريز العناوين مجدداً :في دور المجموعات ضد
إيطاليا ،حينما قام بـ«عض» كتف المدافع جورجو
كييليني بال رحمة .صرخ اإليطالي من األلم،
وطالب بال جدوى بمعاقبة سواريز .لم تمر الحادثة
مرور الكرام ،إذ عوقب بعدها النجم األوروغواياني
بااليقاف تسع مباريات مع منتخب بالده.

زين العابدين بركان

األخضر قصة نجاح

ما قدمه فريق األخضر من نتائج باهرة على
واجهتي البطولة المحلية وبلوغه مجموعات
بطولة «الكونفدرالية» هذا الموسم لم يكن
بمحض الصدفة أو ضربة حظ ،بل جاء ثمرة
وحصاد جهود استمرت لسنوات حيث عرف الفريق
االستقرار على المستوى اإلداري والفني ،ونجح هذا
الموسم بتعزيز صفوفه بانتدابات محلية بارزة
وعناصر محترفة قدمت اإلضافة وصنعت الفارق
لفريق مدينة البيضاء الذي يحظى بدعم مساندة
كل أبناء المدينة؛ فالفريق نجح خالل المواسم
األخيرة في لعب األدوار الرئيسية على مستوى
بطولة الدوري الليبي خالل مرحلة التتويج.
زاد الفريق هذا الموسم من تألقه وتوهجه
على الواجهة األفريقية التي يتطلع خاللها للذهاب
بعيدا في منافساتها عندما فجر أقوى المفاجآت
بإطاحته ببطل نيجيريا بـ«ريمونتادا تاريخية»
وهو الفريق الذي يسجل ظهوره األفريقي للمرة
الثالثة في تاريخه واألولى له بعد غياب دام أربعة
عشر عاما ،ويترقب الفريق موعد سحب القرعة
الخاصة بمجموعته ببطولة «الكونفدرالية»
واالستعداد للمرحلة األهم واألصعب وهي مرحلة
المجموعات التي سيواجه فيها فرق أكثر خبرة
وجاهزية للدفاع عن حظوظ الكرة الليبية بعد أن
أصبح ممثلها الوحيد.
ومن المفارقات أن فريق األخضر رغم النجاحات
التي سجلها محليا إال أنه لم يتوج مسيرته الطويلة
بأي لقب محلي رغم بلوغه النهائيات في عديد
المواسم على أكثر من واجهة ،ففي رحلة بحثه
المستمر عن اللقب والتتويج األول في مسيرته
على مستوى بطولة الدوري الليبي لكرة القدم
التي بدأت عالقته معها بالموسم  77-76خاض
فريق األخضر ست مباريات نهائية في مختلف
مسابقات كرة القدم المحلية ولم يفز بأي منها،
حيث عانده الحظ ليبقى رصيده خاليا من أي لقب.
وبدأت حكاية األخضر مع المباريات النهائية
العام  1976حين خسر نهائي بطولة النسخة
األولى لبطولة كأس ليبيا أمام مستضيفه فريق
األهلي طرابلس ،وبعد ذلك عاد الفريق العام
 2005ليخوض نهائي كأس ليبيا بملعب طرابلس
الدولي وخسر أمام االتحاد ،وفي العام نفسه خسر
النهائي الثالث على مستوى بطولة كأس السوبر
الممتازة أمام االتحاد.
وفي العام  2007خسر النهائي الرابع على
مستوى بطولة كأس ليبيا أمام االتحاد ،وفي
العام  2008فقد نتيجة خامس مباراة نهائية
على مستوى بطولة كأس السوبر الممتازة أمام
االتحاد ،وفي العام نفسه فقد نتيجة المباراة
النهائية للمرة السادسة في بطولة كأس االتحاد
الليبي أمام خليج سرت.

ميسي يحذر جماهير األرجنتني..
ويؤكد :سنمر بأوقات عصيبة

ماتيراتزي يسقط أرضا بعد «نطحة» الفرنسي زين
الدين زيدان في المباراة النهائية لكأس العالم،
انهارت األحالم الفرنسية لدى سقوط المدافع
اإليطالي ماركو ماتيراتزي على أرض الملعب،
ليتبين بحسب اللقطات التلفزيونية ،أن زيدان
وجه «نطحة» برأسه إلى صدر الالعب ،بعد
ما قال إنها إهانة وجهها إلى والدته .خرج
زيدان بالبطاقة الحمراء ،الثانية له في
تاريخ كأس العالم بعد تلك التي تلقها
في المباراة الثانية في دور المجموعات
العام  ،1998عندما داس على الالعب
السعودي فؤاد أنور ،ونال بطاقة
حمراء واإليقاف لمباراتين.

شهد نصف نهائي مونديال 1982
اصطدام األلماني الغربي هارالد توني
شوماخر بالفرنسي باتريك باتيستون
الذي كان شبه منفرد ويحاول تسجيل
هدف في مرمى الحارس المتقدم .نتيجة
االصطدام؟ أسنان للمدافع الفرنسي
على أرض الملعب وضرر في فقرات
العنق .نتيجة المباراة؟ فوز ألمانيا الغربية
( )4-5بركالت الترجيح بعد التعادل (-3
 ،)3علماً أن كرة باتيستون لم تنجح في
دخول الشباك ولم يطرد شوماخر الذي تابع
اللعب بشكل اعتيادي.

وخالل حفل تدشين السفينة قال الرئيس
التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية،
أكبر الباكر ،إنه «مع كل الدعاية السلبية في
الصحافة وكل اإلعالنات السلبية المدفوع ثمنها
ضد بلدي ،أريد أن أقول شيئا واحدا :بلدي
سيكون بالفعل محط أنظار العالم خالل األسابيع
الخمسة المقبلة؛ إذ سيشاهده خمسة مليارات
شخص حول العالم ،لذلك ستظهر كل األخبار
الزائفة فشلها».
من جهته وعد حسن الذوادي ،األمين العام
للجنة العليا للمشاريع واإلرث ،بأن تقدم بالده
«أول بطولة تاريخية في كأس العالم لكرة القدم
في العالم العربي والشرق األوسط» .وأضاف
أن وصول «أول فندق من ثالث سفن سياحية
يمثل إحدى الخطوات النهائية في رحلة الـ12
عاما» التي استغرقتها تحضيرات قطر الستضافة
العُرس الكروي .وتخلل حفل تدشين السفينة
لوحات غنائية وراقصة وعروض ضوئية وأخرى
بالطائرات المسيرة وألعاب نارية ،لتدشن في
نهاية الحفل الشيخة هند بنت حمد آل ثاني
السفينة بقص شريط علقت به زجاجة ماء الزهر
التي تحطمت على الهيكل.

الحدث

● ميسي

دعا النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مواطني
بالده إلى التعقل حيال فرص «ألبيسيليستي»
للفوز بلقب كأس العالم في كرة القدم،
وذلك حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس»،
عن مقابلة أجرتها جريدة أرجنتينية قبل
انطالق مونديال قطر  ،2022ويعتبر المنتخب
األرجنتيني الذي ظفر بلقب كوبا أميركا بنسخته
األخيرة ،أحد المرشحين للتتويج في قطر ،لكن
قائد منتخب «التانغو» البالغ  35عاما قال لجريدة
«أوليه» الرياضية «سنقاتل من أجل الحصول
على اللقب ،لكننا لن نكون أبطاال تلقائيا ،كما
يعتقد األرجنتينيون» ،بحسب «فرانس برس».
وأكد العب باريس سان جيرمان الفرنسي
أنه «من الخطأ أصال التفكير في دور الـ،16
يجب التفكير في المباراة األولى .من الضروري
أن تبدأ بالخطوة الصحيحة والفوز بالمباريات
الثالث في دور المجموعات» .وسيقود الفائز
بالكرة الذهبية سبع مرات ،تشكيلة من  26العبا
تضم أنخل دي ماريا وباولو ديباال اللذين عادا
بعد التعافي من اإلصابة.
وقال ميسي «سنمر بأوقات عصيبة ،لكن
هذه المجموعة مستعدة لألسوأ .جرى تشكيلها
عندما خسرنا في نصف نهائي كوبا أميركا العام
 2019أمام البرازيل .ومن هناك ،أنتجت ما
حققته» ،في إشارة إلى فوز األرجنتين في نهائي
كوبا أميركا  2021والظفر باللقب الخامس عشر
في تاريخها.
وتبدأ األرجنتين الفائزة مرتين بكأس
العالم العامين  1978و ،1986مشوارها في
النسخة الحالية ضمن منافسات المجموعة
الثالثة أمام السعودية في  22نوفمبر الجاري،

قبل مواجهة المكسيك وبولندا في  26و29
من الشهر نفسه .وأعلن مدرب األرجنتين،
ليونيل سكالوني ،قائمة منتخب بالده ،والتي
تأكد فيها مشاركة مهاجم نادي روما باولو
ديباال ،وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى
كل من :إيميليانو ماريتينيز (أستون فيال)
وجيرونيمو رولي (فياريال) وفرانكو أرماني
(ريفير بليت) .أما في خط الدفاع فاستدعى
سكالوني كل من :ناهويل مولينا (أتلتيكو
مدريد) وغونزالو مونتييل (إشبيلية) وكريستيان
روميرو (توتنهام) وجيرمان بيزييا (ريال بيتيس)
ونيكوالس أوتاميندي (بنفيكا) وليساندرو
مارتينيز (مانشستر يونايتد) وماركوس أكونيا
(إشبيلية) ونيكوالس تاغليافيكو (ليون) وخوان
فويث (فياريال).
وعلى مستوى وسط الملعب ،ضمت القائمة
كل من :رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)
وليانردو باريديس (يوفنتوس) وأليكسيس
ماك أليستر (برايتون) وغيدو رودريغيز (ريال
بيتيس) وأليخاندرو غوميز «بابو» (إشبيلية)
وإنزو فيرنانديز (بنفيكا) وإيزيكيل باالسيوس
(باير ليفركوزن) ،وفي الهجوم جاءت األسماء
اآلتية في القائمة :ليونيل ميسي (باريس سان
جيرمان) وباولو ديباال (روما) وأنخيل دي ماريا
(يوفنتوس) والوتارو مارتينيز (إنتر ميالن)
وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) ونيكوالس
غوزاليس (فيورنتينا) وخواكين كوريا (إنتر
ميالن) .وكانت قد حامت الشكوك حول مشاركة
ديباال في كأس العالم بعد تعرضه إلصابة قبل
أسابيع قليلة في الدوري اإليطالي لكنه استعاد
لياقته وكذلك كان الحال بالنسبة لدي ماريا.

األخضر يترقب قرعة «الكونفدرالية» بعد قرار «كاف» بالتأجيل ألجل غير مسمى
أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف» ،تأجيل
قرعتي دور المجموعات لكل من بطولتي دوري
أبطال أفريقيا وكأس «الكونفدرالية» ،ألجل غير
مسمى ،دون ذكر السبب ،وجاء ذلك في بيان
أصدره «كاف» عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت،
وذكر «كاف» أنه كان من المقرر سحب القرعة
غــداً األربعاء الموافق  16نوفمبر  ،2022لكن
سيجري اإلعالن عن الموعد والتوقيت الجديدين
في الوقت المناسب ،وقال «كاف»« :يعتذر الكاف
عن أي إزعاج ناتج عن هذا التغيير».
ويمثل كرة القدم الليبية نــادي األخضر في
بطولة «الكونفدرالية» ،بعد أن نجح في التأهل
إلى دور المجموعات ،ليصبح الوحيد من بين
األندية األربعة المشاركة في الموسم القاري
الحالي في بطولتي دوري األبطال التي شهدت
مشاركة االتحاد واألهلي طرابلس ،بينما شارك
النصر واألخضر في «الكونفدرالية».
وحــقــق فــريــق األخــضــر الــفــوز على نظيره
بالتو يونايتيد النيجيري بثالثية نظيفة،
ليكون الممثل الوحيد ألندية ليبيا في بطولة
«الكونفدرالية» بعد خــروج األهلي طرابلس
والنصر ،ومُني األخضر بالهزيمة برباعية مقابل
هدف في نيجيريا ،إال أنه استطاع بـ«ريمونتادا»
تاريخية أن يحقق النصر في ملعب بنينا بثالثية
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● األخضر أمام بالتو يونايتيد النيجيري

نظيفة ،ويعبر إلى الدور المقبل من البطولة،
تقدم أنيس الورفلي «مانقا» لألخضر في
الدقيقة  ،57واستمرت المحاوالت بحثاً عن

الهدف الثاني حتى تكللت جهود الفريق في
الدقيقة  85عن طريق البديل محمد الكيستا،
واستطاع مصطفى حمزة الشهير بـ«بوفا»

اخلميس  17نوفمبر  2022م
 23ربيع اآلخر  1444هــ

السنة السابعة
العدد 365

املوقع اإللكتروني:

تسجيل هدف الريمونتادا في الدقيقة الثانية
والتسعين ليكتب تاريخاً جديداً لألخضر في
البطولة األفريقية.

بينما فشل فريقا األهلي طرابلس والنصر
في العبور إلــى دور المجموعات من بطولة
«الكونفدرالية» األفريقية ،حيث تعرض األهلي
للهزيمة على يد مضيفه مــارومــو غاالنتس
الجنوب أفريقي بثالثية نظيفة ،بينما كان يكفيه
التعادل السلبي للعبور للدور المقبل ،فاز األهلي
ذهاباً على ملعب شهداء بنينا بهدف نظيف ،إال
أنه لم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه خارج
أرضه وتمزقت شباكه بثالثية ،ليفشل في تكرار
إنجاز العام الماضي بالوصول إلى نصف النهائي
بالمسابقة ذاتها ،النصر لم يكن أوفر حظاً من
نظيره األهلي طرابلس ،بل إنه قد دخل المباراة
أمام ضيفه النيجيري ريفرز يونايتد الذي كان قد
حقق فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة على النصر
هناك في جنوب أفريقيا.
ودخل النصر متحفزاً بدعم جماهيره الحاضرة
بقوة فــي ملعب الــمــبــاراة واستطاع تسجيل
الهدف األول لينتهي الشوط األول بآمال عريضة
بتحقيق نتيجة طيبة ،إال أن ضيفه النيجيري
تـــدارك النتيجة سريعاً فــي الــشــوط الثاني،
وانتهت المباراة بالتعادل اإليجابي ،ليودع
النصر البطولة بالهزيمة بسداسية في مجموع
اللقاءين ،واكتمل عقد المتأهلين إلــى دور
المجموعات من البطولة األفريقية في انتظار

ما ستسفر عنه القرعة ،وفيما يلي سرد لألندية
المتأهلة إلــى هــذا الـــدور ،وسيمثل األندية
العربية في البطولة فريق األخضر الليبي،
وفريقا بيراميدز وفيوتشر من مصر ،واالتحاد
المنستيري من تونس ،والجيش الملكي من
المغرب ،واتحاد العاصمة الجزائري ،وباقي
األندية المتأهلة هي :مازيمبي وموتيمابيمبي
وسانت إيلوي لو بوبو وديابل نوار من الكونغو،
ومارومو غاالنتس الجنوب أفريقي وريال باماكوا
المالي ويانز أفريكانز التنزاني واسيك ميموزا
مــن ساحل الــعــاج وريــفــرز يونايتد النيجيري
واسكوكارا من توغو.
وحــقــق األخــضــر فـــوزاً كبيراً على منافسه
دارنــس بنتيجة ( - 6صفر) في منافسات ربع
نهائي بطولة كأس ليبيا ،ليتأهل رسمياً إلى
نصف نهائي المسابقة ،رفقة ناديي «األهلي
طرابلس» و«األهلي بنغازي» ،بعد فوزهما على
فريقي «أبوسليم» و«األولمبي» ،ليضرب بذلك
األخضر موعداً مع األهلي بنغازي ،بينما يواجه
األهلي طرابلس الفائز من الخمس والمدينة،
حيث لم تدرج لجنة المسابقات المباراة الرابعة
بين الخمس والمدينة في الدور نفسه ،بسبب
الطعن الذي قدمه نادي السويحلي في مباراته
مع الخمس.
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للمرة األولى في بلد عربي والشرق األوسط

إيقاعات رياضية

مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «»22

صالح بلعيد

تنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم
«قطر  ،»2022األحد المقبل ،للمرة األولى
في بلد عربي ،بلقاء صاحب األرض والضيافة
منتخب قطر مع اإلكوادور ،وستستمر حتى 18
ديسمبر المقبل ،إلى أن يتم اإلعالن عن بطل
النسخة الثانية والعشرين ،وتحتضن دولة
قطر نهائيات كأس العالم  2022بين شهري
نوفمبر وديسمبر ،للمرة األولى في بلد عربي
وفي الشرق األوسط ،على أن يحضر أكثر من
مليون مشجع في العاصمة الدوحة ،وسط
توقعات أن تكون هذه النسخة من ضمن
أفضل نسخ البطولة على مر التاريخ.
شيدت قطر سبعة مالعب الستضافة الحدث
الكروي األكبر ،فيما جرى التجديد على استاد
خليفة الدولي ،والمالعب هي :استاد لوسيل
وهو األكبر من حيث السعة الجماهيرية؛ إذ
يتسع لـ 80ألف متفرج ،واستاد البيت واستاد
خليفة الدولي ،واستاد أحمد بن علي واستاد
الثمامة واستاد الجنوب واستاد المدينة
التعليمية ،واستاد  974الذي يعتبر أول استاد
قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال
وبسعة  40ألف متفرج.

حضور أكثر من مليون مشجع في قطر

من المتوقع قدوم أكثر من مليون مشجع
إلى العاصمة القطرية الدوحة ،أي حوالي
 % 37من عدد سكانها ،البالغ  2.7مليون
نسمة .وتُعد دولة قطر أحد أصغر الدول
التي تستضيف المونديال تاريخيا ،من حيث
المساحة ،إذ تبلغ مساحتها  11.571كيلومترا

يشهد مونديال قطر غياب عدد كبير من الالعبين،
حيث تضم قائمة الغائبين عن كأس العالم بسبب
اإلصابة ،إلى جانب المشكوك في مشاركتهم للسبب
نفسه ،بينما جاء استبعاد المدرب الفرنسي هيرفيه
رونار لمنتخب السعودية لمهاجمه فهد المولد عن
تشكيلة المنتخب المشاركة في مونديال قطر 2022
في كرة القدم كإجراء احترازي بسبب قضية منشطات،
واستدعى رونار الالعب نواف العابد بدال منه.
وتضم قائمة المصابين فواز القرني من السعودية،
وأصيب حارس منتخب السعودية خالل الوجود في
معسكر منتخب السعودية في أبوظبي ،وأعلن ناديه
الشباب في  31أكتوبر خضوعه لجراحة ناجحة ،وذكرت
تقارير أنه سيغيب عدة أشهر ،أما بالنسبة لبريسنل
كيمبمبي العب فرنسا ،فقال االتحاد الفرنسي لكرة
القدم إنه «ضم المدافع أكسيل ديساسي لتشكيلة
المنتخب التي ستخوض النهائيات العالمية بعد أن قرر
مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي الخروج
من المنتخب بسبب إصابة في عضالت الفخذ الخلفية».
ويغيب يوتا ناكاياما من اليابان عن النهائيات بسبب
إصابة في الكاحل سيغيب بسببها حتى نهاية الموسم،
وكذلك بول بوغبا العب فرنسا ،بعد أن أصيب في ركبته
خالل فترة ما قبل بداية الموسم وخضع لجراحة في
سبتمبر إلصالح إصابة في غضروف مفصلي .وأستأنف
الالعب البالغ من العمر  29عاما التدريبات ،لكن في 31

مربعا .وتتعدد أماكن إقامة المشجعين،
ومنها سفن رحالت بحرية فاخرة وشقق
وفيالت وقرى المشجعين والخيم القطرية
على الطريقة العربية ،إضافة إلى اإلقامة
في دول مجاورة لقطر ،وتراهن دول الخليج
على السياحة الفاخرة التي تشتهر بها ،التي
قد ال تناسب بعض مشجعي كرة القدم األقل
قدرة على إنفاق األموال ،لتقديم بطولة كأس
عالم استثنائية في قطر ،واإلمارة الثرية هي
أول دولة في الشرق األوسط تستضيف أحد
أهم األحداث في العالم من  20نوفمبر إلى
 18ديسمبر المقبل ،ومن المتوقع أن يصل
عدد الزوار خالل هذه الفترة إلى  1.2مليون
شخص ،أي ما يقرب من نصف عدد سكان
اإلمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وتعد قطر ببطولة كأس عالم استثنائية
تستعرض خاللها ثقافة الصحراء البدوية
والمرافق الحديثة والمطاعم الراقية في
ناطحات السحاب المتأللئة.
على بعد ساعة بالطائرة ،تمني دبي النفس
أيضا باستضافة عدد ممن سيقصدون الدوحة،
ويُنظر إلى دبي على أنها رمز للفخامة وتنتشر
فيها سيارات الدفع الرباعي الباهظة الثمن
أمام الفنادق الكبيرة ،بحسب «فرانس برس».
باقات متنوعة تنتظر مشجعي كأس العالم
وتقدم شركة «إكسبات
سبورت» التي تتخذ
من دبي مقرا ،والتي
تقدم نفسها على أنها
شركة رائدة في مجال

الدوحة تستقبل أكثر من
مليون مشجع ..وسياحة
رائجة منتظرة في المنطقة
السياحة الرياضية في الخليج ،باقات متنوعة
لمشجعي كأس العالم بما في ذلك تذاكر
طائرات إلى الدوحة ،وتقول مديرة الشركة سو
هولت لوكالة «فرانس برس»« :بين الجمهور
أشخاص لم يسبق لهم اختبار عنصر المغامرة
في هذه المنطقة من قبل» ،مشيرة إلى أن
الشركة تقدم حزما في دبي تتراوح بين 1500
ليال إلى  5000دوالر.
دوالر ألربع ٍ
وبحسب هولت ،فإن منطقة الخليج ،ال سيما
دبي ،معروفة بتقديم خدمات عالية الجودة ،ال
سيما في قطاع الفنادق والمطاعم ،مع اإلشارة
إلى أن الزبائن الذين يقومون بعمليات حجز
في الوقت الحالي يأتون من أميركا الشمالية
بقدر ما هم من أوروبا أو الصين أو الهند.

الجزيرة الصناعية مع إطاللة مبهرة

يشمل العرض الرئيسي للشركة اإلقامة
في فندق ضخم جديد في قلب نخلة دبي،
الجزيرة الصناعية ،مع إطاللة مبهرة من
المسبح المبني على السطح ،لكنها تشير إلى

أنها تقدم عروضا ألماكن إقامة أخرى تناسب
معظم الميزانيات ،ورغم العروض الحالية ،قد
يشعر عديد المشجعين بنوع من التردد.
فوفقا لمدير رابطة المشجعين األوروبيين
رونان إيفين ،تواجه نسبة كبيرة من محبي
كرة القدم األوروبيين الذين اشتروا تذاكر
المباريات« ،احتمال إلغاء رحالتهم ألنهم ال
يستطيعون تحمل هذا النوع من الميزانية».

المقارنة بمونديالي البرازيل وروسيا

ويقول لـ«فرانس برس»« :إما أن الناس ال
يستطيعون الحصول على سكن أو أن السكن
باهظ الثمن» ،مصيفا« :في البرازيل وفي روسيا
يمكنك ركوب قطار واإلقامة في مكان يبعد 200
كيلومتر عن االستاد والحضور في يوم المباراة
فقط ،ويمكن التخييم واستئجار شقة لشخصين،
وهذا يبدو غير ممكن في قطر».
ويتابع أنه في دبي «األسعار ليست بالضرورة
أكثر مالءمة» ،كما يشدد إيفين على أن «هناك
بالفعل زبائن أثرياء يأتون إلى نهائيات كأس
العالم ،لكنهم ليسوا من يمأل المالعب»،
ويضيف ممازحا أن معظم المشجعين «ليسوا
من األشخاص الذين يستطيعون تحمل تكلفة
اإلقامة في سفن سياحية مقابل  5000دوالر
في األسبوع».
بالنسبة للمشجعين العاديين ،تشمل
الخيارات األقل كلفة سريرا في غرفة مشتركة
بالقرب من الدوحة بسعر  84دوالرا في الليلة،
أو اإلقامة على متن السفن السياحية بتكلفة
تتراوح بين  179دوالرا و 800دوالر لليلة،

وستضم حشود المشجعين العمال الوافدين
الذين عُرض عليهم بعض التذاكر مقابل 40
رياال ( 11دوالرا).

توازن سياحي في منطقة الخليج

يأخذ إيفين على االتحاد الدولي لكرة القدم
أنه «لعب دورا» من خالل التهاون مع مسألة
إصرار قطر على عدم «مراجعة نموذجها»
السياحي ،مشيرا إلى أن عديد المشجعين قد
يضطرون «للقيام بأكثر من رحلة ذهابا وإيابا
لتجنب تكلفة اإلقامة».
لكن بالنسبة لقطر ،فإن تنظيم بطولة
كأس العالم «مسألة هيبة» وليست وسيلة
«لتعبيد الطريق أمام إدخال إصالحات شاملة
على نموذج السياحة في البالد» ،وفق ما يقول
الباحث في معهد دول الخليج العربية روبرت
موجيلنيكي .ويؤكد الخبير في شؤون الخليج
لـ«فرانس برس» أن «ما ال يريده القطريون
هو أن ينتهي األمر بوفرة في البنية التحتية
السياحية لشريحة من السياح من غير المرجح
أن يكون لهم حضور منتظم في البالد» ،ويرى
أنه من المحتمل أن تستمر اإلمارة في السعي
لجذب السياح «من دوائر النخبة» .مع ذلك،
يقول موجيلنيكي إنه يتعين على المسؤولين
القطريين إيجاد «توازن بين االحتياجات العاجلة
المرتبطة بكأس العالم وأهداف السياحة
الطويلة المدى» ،إال أن االتجاه اإلقليمي ،بحسب
الباحث ،يسير بشكل أساسي نحو «الفخامة
والرفاهية» ،بما في ذلك في السعودية التي
تسعى حاليا إلى جذب سياح من غير الحجاج.

لعنة اإلصابات تطرد كبار النجوم من الحدث العاملي
● أمنغولو كانتي

● فهد المولد

● ساديو ماني

أكتوبر قالت وكيلة أعماله إن «العب خط الوسط لن
يعود إلى اللعب مع يوفنتوس وال فرنسا بطلة العالم
قبل كأس العالم بقطر» ،وكذلك زميله أمنغولو كانتي
العب فرنسا ،حيث تلقت آمال العب وسط تشيلسي
ضربة قوية خالل فترة التعافي من إصابة في العضلة
الخلفية للفخذ والتي أجبرته على االكتفاء بالمشاركة في
مباراتين فقط هذا الموسم .سيغيب ألربعة أشهر بعد
خضوعه لجراحة.
وأصيب تيمو فيرنر ( 26عاما) مهاجم منتخب ألمانيا

في الكاحل ليخرج في الشوط األول خالل انتصار
فريقه رازان بال شبورت اليبزيغ (4-صفر) على شاختار
دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في
مطلع نوفمبر ،وسيغيب حتى نهاية  ،2022وتعرض
ريس جيمس العب إنجلترا البالغ عمره  22عاما إلصابة
في الركبة خالل مواجهة تشيلسي ضد ميالن في دوري
أبطال أوروبا وقال إنه لن يكون جزءا من تشكيلة إنجلترا
في النهائيات ،وكذلك العب البرتغال ديوغو غوتا مهاجم
ليفربول يغيب بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها

خالل الفوز على مانشستر سيتي ،لكن مدربه يورغن
كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.
ويخضع بيدرو نيتو العب البرتغال وجناح
ولفرهامبتون واندرارز البالغ عمره  22عاما لجراحة
في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد
في أكتوبر ،وعانى الفرنسي أبوبكر كمارا العب وسط
أستون فيال من إصابة في الركبة في سبتمبر وسيغيب
لما بعد كأس العالم .وتعرض البرازيلي أرتور ميلو
العب الوسط المعار إلى ليفربول إلصابة عضلية خالل

مجموعات كأس العالم 2022

كأس عالم مختلف

توقيت كأس العالم من ناحية الزمن وإقامته بدولة
عربية وفي شهر نوفمبر ويكتمل في ديسمبر
تحديداً عكس فصل الصيف وعقب انتهاء الموسم
الرياضي في أغلب دول العالم كما كان يحصل
سابقاً وبذلك سيكون األمر مختلفاً ،ألن كأس
العالم يقام والدوريات في كل دول العالم تقربياً قد
انطلقت وهو أمر مختلف عن السابق ،وكذلك أن
يقام في دولة عربية فهو أمر مختلف وسط جملة
التحديات في التنظيم وفي المحاذير التي تحدث
عند تنظيم المونديال ألنه يجمع جميع شعوب
العالم بمختلف األطياف والثقافات والديانات
والسلوك العام الذي يختلف من شعب آلخر.
ويبقى كأس العالم حدثاً يترقبه العالم مرة كل
أربع سنوات وهو فرصة إيجابية في بروز نجوم جدد
وكما ذلك كان ممكناً بعدة نسخ سابقة شهدت
والدة نجوم وجدوا فرصتهم بكأس العالم .وهو
أيضاً فرصة لرفع أسهم مدربين كانوا مغمورين
وأعطاهم المونديال فرصة البروز وترتفع أسعار
التعاقد معهم في حالة تألق منتخبتهم .كما أن
هناك منتخبات مغمورة ستجد فرصة في تقديم
مستوى جيد إما رغبة بالتحدي أو لضعف وتواضع
مستوى منتخبات عالمية.
كأس العالم أيضاً سيحصل فيه كل منتخب
مشارك على رقم مالي جيد يغطي تكاليف
المشاركة وكلما تقدم بالتصفيات سيزيد الرقم.
كأس العالم أيضاً فرصة وكرنفال إلبراز ثقافة
الشعوب من ناحية الثرات والفنون حيث أصبحت
دولة الحدث تشتغل ليس من جانب رياضي فقط
وإنما من جانب ثقافة الدولة نفسها.
وقد حضرت مرتين كأس العالم فرنسا 1998
ثم حضرت كأس العالم  2010بجنوب أفريقيا
وشهدت كيف يتحول المونديال لحدث ثقافي
فني وكرنفال بين شعوب العالم وهو فرصة
لإلعالمي لتطوير أدواته المهنية والتعرف على
ثقافات شعوب أخرى .كأس العالم قد تحصل فيه
مفاجآت وقد تفوز به منتخبات خارج حسابات النقاد
والمدربين وحصل بنسخ سابقة أن منتخبات
متواضعة بنظر النقاد مثال لم تكن مرشحة للعب
مراحل متقدمة برزت ووصلت لدور الثمانية
والمربع الذهبي.
هذه النسخة تشهد غياب المنتخب اإليطالي
الذي كان دائماً له نكهة خاصة بكل مونديال
وغياب المنتخب التركي الذي وصل لنصف نسخة
اليابان وكوريا  .2002كما أن هذه النسخة غاب
عنها منتخب مصر الذي فقد فرصته بالوصول أمام
السنغال المرشحة لتقديم مستوى مميز .ويغيب
منتخب الجزائر الذي فقد فرصة تاريخية بالخسارة
أمام الكاميرون في آخر لحظة مع وجود أمل للكرة
العربية في المنتخبات األربعة المشاركة.

االستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في
أكتوبر ،وسكوت كينيدي العب كندا ،المدافع البالغ من
العمر  25عاما ،تعرض إلصابة في الكتف في نهاية
أكتوبر أثناء مشاركته مع فريق يان ريغنسبورغ في دوري
الدرجة الثانية األلماني.
وهناك العبون من المحتمل تعافيهم ،أبرزهم
مهاجم السنغال ساديو ماني ،وقال نادي بايرن
ميونيخ األلماني إن مهاجمه السنغالي ساديو ماني
تعرض إلصابة في عظمة الشظية بالقدم
اليمنى وسيغيب عن آخر مباراة لبايرن في
دوري الدرجة األولى األلماني قبل كأس
العالم مما يترك مشاركته في البطولة
محل شك لكنه انضم لتشكيلة السنغال
الجديدة استعداد للنهائيات ،أما باولو
ديباال مع األرجنتين ،فقال جوزيه مورينيو
مدرب روما إن الالعب األرجنتيني تعرض
إلصابة صعبة جدا وهي التواء في عضلة
بالفخذ عندما كان في طريقه لتسديد
ركلة جزاء أمام ليتشي ،بينما فضل
األوروغواني رونالد أراوخو مدافع
برشلونة الخضوع لجراحة في
الفخذ في نهاية سبتمبر الماضي ،وقال
إنه اتخذ هذا القرار الستعادة لياقته
بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

● بوغبا

املبعوث عبدالله باتيلي

5+H

ماذا تحمل إحاطته أمام مجلس األمن من جديد؟

أين يكمن الخلل في عالقة بعثته بهذا المجلس؟

متى يتحرر من تأثير صراع المصالح بين أعضاء مجلس األمن؟ لماذا ينتهي تفاعل أعضاء المجلس مع إحاطاته بانتهاء جلساتها؟
من يعرقل مهمة البعثة األممية التي يقودها؟

كيف يمكن تقوية مهمته على األرض؟
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«سيد الرايحة
يفتح فم البقرة»
جمعة بوكليب

ملك في مظاهرة

قاد ملك الزولو مئات الرجال،
السبت ،في تظاهرة احتجاجا
على العنف ضد النساء في
مدينة ديربان الساحلية في
جنوب أفريقيا ،بعد سلسلة
هجمات هزت البالد.
وسار الحشد مسافة
كيلومترات قليلة من حديقة
في وسط المدينة إلى ملعب
للكريكيت ،وحمل البعض
الفتات ُكتب عليها «توقفوا
عن قتل النساء» ،أو «أمّة
من دون عنف قائم على النوع
االجتماعي أمر ممكن ،وهو
يبدأ بي» .قاد ملك الزولو
ميسوزولو ،زعيم النظام
الملكي التقليدي األكثر نفوذاً
في جنوب أفريقيا ،جزءاً من
المسيرة التي تهدف إلى
لفت انتباه السكان الذكور
إلى العنف القائم على النوع
االجتماعي .وقال ملك الزولو
للصحفيين بعد المسيرة
«كمواطنين ،نحن مذنبون
في تهمتين ،أوال من خالل
االرتكاب وأيضا عبر غض
الطرف عما يحصل».

ملياردير ال يجد
ثمن العالج
رغم أمواله المكدّسة في
المصارف واألصول ،ال
يحصل ملياردير بريطاني
يعاني الخرف على الرعاية
المناسبة ،بسبب خالفات
بين أفراد عائلته .وتتعلق
القضية بسريشاند هندوجا
( 86عامًا) ،وهو األكبر بين
أفراد أغنى أسرة في بريطانيا،
وتتجاوز ثروة هذه العائلة
 28مليار جنيه استرليني
بحسب تصنيف «صنداي
تايمز» لسنة  .2022وأُدخِل
هندوجا المُصاب بالخرف
المستشفى في مارس ،2021
ولكن عندما تحسنت صحته،
لم تتمكن عائلته من إيجاد
حل إليوائه وتوفير الرعاية له
على الرغم من «النطاق غير
العادي إلمكاناتها المالية»،
بحسب ما أوضح القاضي
جاستس هايدن في محضر
المحاكمة الذي نُشر الجمعة.

عائشة بن أحمد..
البساطة سر الجمال

أقوالهم

تحقيق المصالحة الوطنية في
ليبيا من أولويات االتحاد األفريقي،
وحريصون أن تشمل الجميع دون
إقصا ٍء ألحد»

«على المجتمع الدولي اتباع نهج
موحد يتماشى مع رغبة الليبيين في
إيجاد حل ليبي ليبي»

وزير خارجية الكونغو برازفيل
جان كلود جاكوسو

مندوب اإلمارات أمام مجلس األمن
السفير محمد بوشهاب

«االستقرار في ليبيا ال يتحقق إال
من خالل عملية تفضي إلى تنظيم
انتخابات رئاسية وبرلمانية
في أقرب فرصة»

«فرنسا مستعدة لدعم المسار
السياسي بهدف تحقيق االستقرار
واألمن للشعب الليبي»

مندوبة بريطانيا الدائمة
لدى األمم المتحدة
باربرا ودورد

كل شيء

السفير الفرنسي لدى ليبيا
مصطفى مهراج

خطفت الفنانة التونسية ،عائشة بن أحمد ،األنظار في حفل افتتاح
مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ.44
النجمة التونسية ارتدت فستانا أزرق،
مع إكسسوارات باللون الفضي ،فيما
اعتمدت مكياجا هادئا ،وشعرا منسدال
في بساطة تعكس جماال طبيعيا.
وبــن أحمد هي فنانة تونسية
تألقت في عديد األعمال المصرية،
وسجلت حضورا مع كبار نجوم
مصر والعالم العربي ،منذ
العام  .2015إذ ظهرت أوال
عبر مسلسلي «ألــف ليلة
وليلة» في العام 2015
و«شـــهـــادة مــيــاد» في
 ،2016بينما ظهرت في
السينما المصرية للمرة
األولـــى مــن خــال فيلم
الخلية ،في العام  2017مع
النجم المصري أحمد عز.
وبشكل عـــام ،لعبت
النجمة التونسية أدوارا
متنوعة فــي السينما
والــدرامــا التلفزيونية،
فيما عبرت عن رغبتها
في تجسيد شخصية دور
«الكاهنة البربرية» في
أحد األعمال الفنية.

العنوان أعاله مثل شعبي سوداني ،ومعناه ،أن سيد الرايحة ،أي من ضاعت
له حاجة ،يفتش عنها في كل مكان ،حتى إلى لو اضطر من شدة يأسه ،إلى
فتح فم بقرة ،على أمل أن يجد ما أضاع .وهو مثل بليغ جداً .وتذكرته ،أخيراً،
وأنا في صدد البحث عن أوراق قديمة أضعتها ،ولم أجدها .حينها ،تذكرت
المثل الشعبي السوداني ،وابتسمت يأس ًا ،ألني من شدة إحباطي ،أدركت
أنني لو امتلكت بقرة ،لكنت لجأت إلى فتح فمها ،والبحث عن تلك األوراق
المهمة الضائعة .لكني ،آخر األمر ،لديّ اقتناعي بإخفاقي ،وألطمئن نفسي،
حمدت اهلل أن الضياع اقتصر على أوراق قديمة ،وال غير.
هناك أناس ،أعرفهم شخصي ًا ،أضاعوا حيوات كاملة ،جري ًا وراء أوهام
اخترعوها ،وعادوا من المشوار بخفيّ حنين .وتبيّن لهم ،في آخر العمر ،أن
إمكانية تصحيح األخطاء ،ومحاولة بناء حيوات جديدة ،لم يعد ممكن ًا .وأن
ما فات فات ،وما ضاع من أعمارهم يستحيل أن يعود .وتأكدوا أن ليس لهم
سوى العيش متصالحين مع ما اقترفوا من أخطاء ،وقبول مسؤوليتهم عنها
بشجاعة ،ومحاولة التوافق مع الحياة فيما بقي لهم من وقت .لكنهم ،إلى
يومنا هذا ،ما زالوا يصطلون في جحيم نيران
الندم .وهم ال يستحقون التعاطف.
هناك أمم وشعوب كذلك أضاعت أوطانها .هناك أناس أعرفهم
الضياع ،في هذا السياق ،ال يعني اختفاء تلك شخصيًا أضاعوا
األوطان ،بل يعني أن مقاليد األمور في تلك حيوات كاملة جريًا
األوطــان أضحت خارج أيــادي أبنائها ،وليس وراء أوهام اخترعوها
باستطاعتهم استعادة ما فقدوه ،بعد أن وعادوا من املشوار
ّ
خُدعوا أو طمعوا ،أو االثنين معا ،وسلموا
بخفي حنني!
مفاتيح أوطانهم إلى غيرهم من األمم .وبذلك
أصبحوا ،من حيث ال يــدرون« ،ذوايــح» في
بلدانهم .وهم ،أيض ًا ،ال يستحقون التعاطف.
وهناك أجيال أضاعت أحالمها .الضياع ،في هذا السياق ،ال يعني أن
تلك األحالم الضائعة لم تكن قابلة للتحقق .احتمال تحققها كان كامن ًا
وممكن ًا .لكنها أجهضت بفعل فاعل .الحلم بالعيش في وطن حر وكريم،
على سبيل المثال ال الحصر ،كان حلم جيلنا والجيل الذي سبقنا .وهو حلم
ليس مستحي ً
ال ،بمعنى أن قابليته للتحقق كانت جد ممكنة ،لو خلصت
النوايا وتوفرت العزيمة .لكن ذلك الحلم الجميل ضاع منّا .وواضح أن
البقرة المذكورة في المثل الشعبي السوداني ،بريئة منه ،ولم تقترب منه
إطالق ًا ،ألن نخب ًا حاكمة مستبدة ،ابتُلينا بها ،سبقتها إلى ذلك ،وافترسته
بوحشية ،وتركتنا في آخر الطريق تمضغنا الحسرة .إذا نظرنا للوراء نرى
استحالة العودة إلى أول الطريق .وإذا نظرنا أمام ًا ،ال يقابلنا سوى الرماد.
وربما كنّا لصدقنا وحماسنا نستحق التعاطف .إال أن سذاجتنا المبالغ فيها
تحول دون ذلك.
وما حدث هو أن فم البقرة ،المذكور في المثل الشعبي السوداني ،حتى
بعد أن فتحناه ،في سعينا للبحث عما أضعناه ،لم نجد بداخله سوى أسنان
البقرة ولسانها الطويل وما تجترّه من بقايا طعام .وأدركنا فيما بعد ،أننا
حتى لو بحثنا في أفواه كل قطعان البقر في العالم لن نحصل على المراد.
والسبب ،ألن األحالم ،حسبما يبدو لي ،تكون أحيان ًا مثل البشر ال تمتلك
الخلود ،بل مصيرها الفناء .وأن من ينجح منها في الفكاك من أسر الفناء،
والتمتع بحق الخلود قلة قليلة .وأن استمرارها نابع من مصداقية وعزيمة
من حملوها في قلوبهم ،وحرصهم على أال تنطفئ الشعلة ،ولذلك عملوا
على حمايتها من الرياح والزوابع ،وتسليمها إلى الجيل الذي تالهم .وهؤالء،
أكثر من التعاطف ،يستحقون الحب.

ليبيا األمس

«أم املاء» ..جنة
في صحراء ليبيا
تمتد واحة «أم الماء» في وسط الصحراء الليبية ،بين
كثبان الرمال ،لتمثل يد العون آلالف المسافرين منذ
القدم.
وتقع هذه البحيرة الجميلة في جنوب غرب ليبيا ،وتعد
إحدى مناطق السياحة التي تجتذب اآلالف سنويا ،لينعموا
بأجوائها الساحرة.
وهي أكبر الواحات المتناثرة في الصحراء الليبية،
وتتميز بمياهها العذبة فيما يظللها النخيل واألشجار.
وقبل آالف السنين ،تكونت «أم الماء» بعد جفاف بحيرة
ضخمة كانت تشغل جانبا كبيرا من الصحراء ،مخلفة
وراءها عديد العيون.
ولجمال منظرها ،اجتذبت البحيرة عديد المصورين،
الذين التقطوا اآلالف من الصور ،التي تظهر روعة
الطبيعة واألجــواء الساحرة في هذه البقعة التي يراها
البعض بمثابة جنة في الصحراء.
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