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تراجع

فضاء

تراجعت أسعار النفط، في التعامالت 
المسائية الثالثاء، بأكثر من 3 %، 

وانخفض خام برنت دون مستوى 80 
دوالرًا للبرميل، للمرة األولى منذ 6 

يناير 2022. وتراجعت العقود اآلجلة 
للخام العالمي برنت بنسبة 3.35 % إلى 

79.91 دوالر للبرميل. 
وجرى تداول العقود اآلجلة للخام 

األميركي غرب تكساس الوسيط عند 
74.47 دوالر للبرميل، بانخفاض 3.2 % 

عن سعر التسوية السابق.

نفط

تلسكوبات

03

04

05

مراقبون: »خالفات الساسة« تخفي »خروقات السالح«

شي
»بإمكانه التوصل إلى حلول وسط 

وتسويات مع الجميع«. ربما كان هذا 
الوصف المناسب لشخصية الرئيس 

الصيني شي جين بينغ.
وخالل 10 سنوات نجح شي جين بينغ 

في النهوض باقتصاد بالده، لكنه يواجه 
في واليته الثالثة حربا أميركية متعددة 

المحاور، شملت ملف تايوان.
وفي زيارته للسعودية بدعوة من الملك 
سلمان بن عبدالعزيز سيشارك الرئيس 

الصيني في 3 قمم؛ األولى سعودية 
والثانية خليجية 

والثالثة عربية، لتعزيز 
التعاون االقتصادي.

فهل ينجح 
شي بزيارته 
للسعودية 
في تغيير 

مسار 
حليف 

واشنطن 
المفضل وأكبر 

مصدر للبترول 
في العالم نحو 

بكين؟

تنوي روسيا نشر تلسكوبات جديدة في 
دول أفريقية لرصد الحطام الفضائي 

في مدارات األرض، حسب ما أعلنت 
مؤسسة روس كوسموس. وقال 

معهد كلديش )Keldysh( التابع 
لروسكوسموس، في بيان أن اجتماعًا 

عقد أخيرًا ضم ممثلين عن السفارة 
النيجيرية في روسيا، وخبراء من روس 

كوسموس، ووزارة التعليم والعلوم 
الروسية، تقرر خالله نشر تلسكوبات 

روسية جديدة في أفريقيا لرصد الحطام 
الفضائي. أضاف المعهد »وكجزء من 
مبادرة )ISONscope( التابعة لألمم 

المتحدة سيجري أيضًا نشر تلسكوبين 
روسيين في أفريقيا لرصد الحطام 

الفضائي«.

»تشاتام هاوس« يحدد أسباب اإلخفاق في حل األزمة الليبية

مطالب شعبية بإجراء االنتخابات البرملانية والرئاسية

حجم االتفاقيات 
االقتصادية التي 

يجري التوقيع 
عليها بين 

السعودية والصين 
على هامش قمة 

الرياض.
)أ ف ب(

29.3
مليار
دوالر

بحث وفد أمني برئاسة وكيل وزارة 
الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية 

الموقتة، اللواء محمود سعيد، مع نائبة 
وزير الداخلية التركي مهمت أرصوي، 

إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه 
الطالب والجالية الليبية، واالتفاق 

على تبادل المعلومات حول السجناء 
والموقوفين. جاء ذلك خالل زيارة 

سعيد، الثالثاء إلى العاصمة التركية 
أنقرة، حيث اتفق الطرفان على 

استمرار التواصل عن طريق الملحق 
األمني بالسفارة الليبية مع مسؤولي 

الداخلية التركية لحل هذه المشكالت، 
وإبالغ السفارة عن أي مواطن ليبي 

توقفه السلطات التركية، حسب بيان 
السفارة على صفحتها بموقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء. وقبل 
هذا االجتماع عقد لقاء آخر مع رئيس 

دائرة الهجرة بالعاصمة أنقرة والفريق 
العامل معه حول الموضوع نفسه، 

وتعهد الجانب التركي بتذليل الصعاب 
المتعلقة بالتأشيرة واإلقامة للطالب 

الليبيين.

وفد أمني يبحث مشكالت الطالب 
ومعلومات السجناء في تركيا

كتبت العبة الكاراتيه سالمة المعداني اسمها 
بحروف من ذهب في التاريخ الرياضي الليبي، 
المرأة  تمنح  ذهبية  قالدة  بأول  فازت  أن  بعد 
سجل  بحسب  الكاراتيه،  تاريخ  في  ليبية 

للعبة. الليبي  االتحاد 
كلغ   54 فوق  لوزن  بالذهبية  فازت  سالمة 

لألواسط، في بطولة أفريقيا للكاراتيه.
الذهبية  الميدالية  على  حصلت  سالمة 
حيث  العبات،   5 مشاركة  شهدت  منافسة  في 
أفريقية  الجنوب  على  النهائي  في نصف  فازت 
على  النهائي  وفي   ،)2-3( بنتيجة  لوف  كارال 

المصرية مالك البربري )0-1(.
بالميدالية  سالم  غفران  الالعبة  وتوجت 
البرونزية وزن–48 كلغ الذي شهد مشاركة 5 
العبات، وتأهلت الالعبة الليبية مباشرة للدور 
نصف النهائي، وفقدت مباراتها أمام المصرية 
بالتعادل.  المباراة  انتهاء  بعد  بالقانون  قانا 
الفريطيس بفضية  الالعب فتح اهلل  أيضا توج 

بعد  النهائي،  إلى  تأهل  بعدما  كلغ،   70 وزن 
رابوني،  الديموقراطية  الكونغو  العب  اجتيازه 
المباراة  وفقد  بالتعادل،  المباراة  انتهاء  بعد 
النهائية أمام التونسي مهند رحموني بنتيجة 
ميداليات  بثالث  ليبيا  العبو  ــوج  وت  .1-0
نوري  مــن:  كل  طريق  عن  جــاءت  برونزية، 
مشاركة  شهد  والذي   84  + وزن  عبدالسالم 
التمهيدي  الــدور  في  فاز  بعدما  العبين،   6
الغاني  وتجاوز   ،)0-8( بيدرو  األنغولي  على 
الدور  في  الفوز  أيضا  وحقق   )0-9( فليكس 
-8( يماوريس  الغابوني  على  النهائي  ربع 

أمام  النهائي  نصف  في  مباراته  وخسر   ،)0
الجزائري حسين وبنتيجة )3-1(.

وزن-  فى  سابعا  محمد  أحمد  الالعب  وجاء 
75 كلغ من بين تسعة العبين. وشاركت ليبيا 
بخمس  وتوجت  العبين،  بسبعة  البطولة  في 
ميداليات في البطولة األفريقية التي اختُتمت 

منافساتها في دولة جنوب أفريقيا.

المحكمة الدستورية« فصل جديد في كتاب المناكفات بين »النواب« و»الدولة«

عقيلة واملشري يتبادالن رمي الكرة على ملعب القضاء
مرة أخرى يلجأ مجلسا النواب والدولة إلى لعبة 
الشد والجذب، فيتفقان ثم ال يتفقان، وهذه 
في  األزمة  لتدخل  القضاء  اختارا ساحة  المرة 
البالد طورا جديدا من التعقيد، فقد قرر مجلس 
النواب إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي، 
وهو سرعان ما رد عليه مجلس الدولة بالرفض، 

والطعن فيه من الناحية الدستورية.
إلغاء اجتماع كان  الخطوة بعد  جاءت هذه 
مقررا أن يحضره ممثلون عن المجلسين في 
مدينة الزنتان، عزز القناعة لدى الشارع الليبي 
بأن هذه األجسام القائمة سواء التنفيذية منها 
آماله  تحقيق  باتجاه  تعمل  ال  التشريعية  أو 
االستحقاق  موعد  وتقريب  األزمة،  حلحلة  في 
االنتخابي، بل كثيرا ما شكلت حجر عثرة في 
عرقلة  وبالتالي  السياسية،  العملية  مسار 
الوصول إلى صناديق االقتراع بافتعال الخالفات 

السياسية. والمناكفات 
وفي آخر جوالت الخالف خلط رئيس مجلس 
األعلى  المجلس  ورئيس  عقيلة صالح  النواب 
للدولة خالد المشري األوراق على خلفية دفاع 
األول عن قانون إنشاء المحكمة الدستورية، 
في حين أعلن خصمه تعليق التواصل معه إلى 

حين إلغاء القانون.
الفصل  الليبي  الشأن  لمتابعي  يمكن  وال 
وإلغاء  المحكمة،  إنشاء  قــرار  تسريع  بين 
في  األمور  عليه  جرت  وما  الزنتان،  اجتماع 
جمعت  التي  أسبوع،  قبل  القاهرة  محادثات 
التوصل  في  فيها  وفشال  المجلسين،  رأسي 
إلى اتفاق عملي على تشكيل مجلس رئاسي 
مطالب  كانت  فيما  تنفيذية  وسلطة  جديد، 
كثيرين تنصب على ضرورة أن تكون األولوية 
وقوانين  الدستورية  القاعدة  حول  للتفاوض 

االنتخابات.
وتبدو أهمية قرار إنشاء محكمة دستورية 
الطعون  ملف  مع  التعامل  نحو  التوجه  في 
الدستورية، السيما أنه سبق أن عين مجلس 
النواب 45 قاضيًا جديدًا في المحكمة العليا، 
ويوم  السابق.  رئيسها  تغيير  إلى  إضافة 
مشروع  بالغالبية  البرلمان  أقر  الثالثاء، 
محكمة  لتشكيل  صالح  قدّمه  الذي  القانون 

عضوًا   13 من  تتكون  بنغازي  في  دستورية 
يعيّنهم المجلس في أول تشكيل لها.

مجلس  اعتبر  المعارضين  على  رده  ولدى 
العدالة  يُحقق  »القانون  أن  األربعاء  النواب، 
الذي  الدستوري  المسار  على  له  تأثير  وال 
ستلغى  الدستور  خالله  من  يصدر  عندما 
كافة القوانين المخالفة لنصوصه«، وفق بيان 
لعقيلة صالح نشره المتحدث باسم المجلس 
بموقع  الرسمية  صفحته  عبر  بلحيق  عبداهلل 
»فيسبوك«، مضيفا أن إصدار القانون »تأكيد 
والحقوق وإضافة قضاء  الحريات  على حماية 

متخصص في الشأن الدستوري«.
المشري  إلى  تحديدا  موجها  الرد  وكان 
الذي أعلن تعليق التواصل مع صالح، وكذلك 
إلى  بينهما  المشتركة  اللجان  أعمال  تعليق 

ببنغازي،  المحكمة  إنشاء  قانون  إلغاء  حين 
المحكمة  في  الدستورية  الدائرة  من  بداًل 
المشري  ويبرر  طرابلس،  بالعاصمة  العليا 
إنشاء  قانون  نعتبر  »ال  بقوله:  موقفه 
الصالحيات  ضمن  من  دستورية  محكمة 
بل  دستوري«،  شأن  هو  بل  التشريعية، 
الثقة  يزعزع  النواب  »إجراء مجلس  أن  يرى 
الدولة  مجلسي  بين  نبنيها  أن  نحاول  التي 
توافق  إلى  الوصول  والنواب ويهدم جهود 
االنقسام  ويعمق  الدستوري  المسار  حول 

البالد«. في  المؤسسي 
بالخصوص  رسالة  في  المشري  وذهــب 
العليا  المحكمة  ومستشاري  رئيس  دعوة  حد 
للقضاء  األعلى  المجلس  وأعضاء  ورئيس 
وأعضاء الهيئات القضائية إلى عدم االعتداد 

أو العمل بقرار مجلس النواب، ولم تكن الدائرة 
العام  منذ  تعمل  طرابلس  في  الدستورية 
2016، قبل أن يصدر قرار الجمعية العمومية 
للمحكمة العليا بعودتها إلى العمل، استجابة 
على  في خالفات  للفصل  بتفعيلها  لمطالبات 
أزمات  سببت  دستورية  وتعديالت  قوانين 

سياسية في البالد.
الصراع  فيما تستمر فصول  يأتي كل هذا 
على السلطة بين متصدري المشهد، إذ توعد 
رئيس المجلس األعلى للدولة، خالد المشري، 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
السلطة،  من  بإخراجه  الدبيبة  عبدالحميد 
باالنتخابات  جاء  »من  إن  »تويتر«  عبر  قائاًل 
سياسي  باتفاق  جاء  ومن  باالنتخابات،  يخرج 

يخرج باتفاق سياسي«.
في  المستجدات  هذه  عن  بعيدا  وليس 
الجيش  قائد  خرج  الليبية،  األزمــة  خريطة 
الوطني الليبي خليفة حفتر أمام جموع كبيرة 
مركز  مهاجما  أجدابيا  في  المواطنين  من 
التي  طرابلس  في  العليا  التنفيذية  السلطة 
اعتبرها تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة 
منذ سنوات، مؤكدا أن الوضع هناك هو من أبرز 
العراقيل التي أدت إلى فشل المساعي نحو الحل 
الشامل، ولدى تطرقه إلى الوضع السياسي في 
أثبتت  التلفيقية  الحلول  أن  حفتر  رأى  البالد 
عدم جدواها، وبقاء هذه الحلول إضاعة للوقت 
رفضه  أعلن  كما  لألزمات.  وتفاقم  والجهد 
في  المشاركة  من  العسكريين  منع  مطالب 

العملية االنتخابية.
ويرى معظم الليبيين على مستوى النخب 
يسمون  مــن  بين  يجري  مــا  أن  والــشــارع 
السعي  على  جديد  دليل  هو  األزمة  بأطراف 
ترعاها  التي  السياسية  العملية  إلجهاض 
األمم المتحدة، بما فيها تقريب موعد إجراء 
البالد،  في  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
طمعا في حفاظ تلك األطراف على مواقعهم 
إلى  يستند  كل  الليبي،  المشهد  صدارة  في 
حليفه الخارجي، في ظل نظرة هؤالء الليبيين 
بشيء من التفاؤل للتقارب الذي يحدث بين 
األطراف اإلقليمية المؤثرة في الحالة الليبية، 
أمال في انعكاس هذا التقارب على حل األزمة 

ليبيا. في 

حفتر مهاجما السلطة التنفيذية في 
طرابلس: الحلول التلفيقية أثبتت 

عدم جدواها

رئيس »األعلى للدولة« يتوعد رئيس 
حكومة الوحدة بإخراجه من السلطة

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

● جانب من جلسة مجلس النواب التي أقرت قانون استحداث محكمة دستورية 6 ديسمبر 2022        ) صفحة الناطق باسم المجلس(

3 مليارات دينار نفقات الجهات التشريعية والسيادية في 11 شهرًا

ــي نــفــقــات الــقــطــاعــات  ــال ــم ســجــل إج
التشريعية  ــات  ــه ــج وال ــة،  ــادي ــي ــس ال
و19  مليارات  ثالثة  الرقابية،  واألجهزة 
خالل  دينارًا،  و711  ألفا  و864  مليونًا 
 30 وحتى  يناير  من  األول  من  الفترة 
اإلفصاح  تقرير  حسب  الماضي،  نوفمبر 
عن  الصادر  العامة  المالية  والشفافية 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  المالية  وزارة 
القطاعات  نفقات  إجمالي  وبلغ  الموقتة. 
وستة  مليونًا  و797  مليارين  السيادية 
التقرير،  حسب  ــارًا،  ــن دي و377  آالف 
ألفًا  و633  ماليين   106 بواقع  توزعت 
الرئاسي والجهات  للمجلس  و333 دينارًا 
ألفًا  و263  ماليين  و709  له،  التابعة 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  دينارًا  و999 
و325  لها،  التابعة  والجهات  الموقتة 
والجهات  العدل  لوزارة  ألفًا  مليونًا و750 
ــوزارة  ل مبالغ  وخصصت  لها.  التابعة 
 332 بواقع  الدولي  والتعاون  الخارجية 
ومليار  دينارًا،  و561  ألفًا  و345  مليونًا 
دينارًا  و820  ألفًا  و146  مليونًا  و316 
و6  لها،  التابعة  والجهات  المالية  لوزارة 

لوزارة  دينارًا  و664  ألفًا  و866  ماليين 
التخطيط والجهات التابعة لها، وبالنسبة 
نفقات  سجلت  التشريعية،  للجهات 
 196 له،  التابعة  النواب والجهات  مجلس 
وبلغ  دينارًا،  و334  آالف  و108  مليونًا 
مليونا   26 للدولة  األعلى  المجلس  إنفاق 
اإلنفاق  إجمالي  وسجل  دينار.  ألف  و750 
و384  مليونًا  و887  مليارًا   88 العام 
الترتيبات  تمويل  تضمن  دينار.  ألــف 
للمؤسسة  الطارئة  الموقتة  المالية 
مليارًا  بـ19  تقدر  والتي  للنفط،  الوطنية 

دينارًا.  و391  ألفًا  و645  مليونًا  و241 
مذكرة  حــذرت  الماضي،  أكتوبر  وفــي 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  في  داخلية 
به  تمر  الذي  الحرج  المالي  »الوضع  من 
النفط  لقطاع  التابعة  الخدمية  الشركات 
الشركات،  هذه  إفالس  واحتمال  والغاز« 
وذلك بعد أقل من أسبوعين على صدور 
 15 من  أكثر  بإنفاق  تفيد  رسمية  بيانات 
منذ  النفط  مؤسسة  لصالح  دينار  مليار 

الجاري. العام  بداية 
طالع ص9

طرابلس - الوسط

●  مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كل شيء

13

»تحت الشجرة« يمثل 
تونس في األوسكار

15

فرحـة عربية أسطـورية 
بأقـدام مغربيـة قبل 

مواجهة البرتغال

ساملة املعداني.. فتاة من ذهب
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أكثر من ١٠ ماليني مشاهدة ألغنية »الحاملون« 

فيلم »فرحة« األردني يثير الجدلفيلم »فرحة« األردني يثير الجدل
 على »نتفليكس« على »نتفليكس«

وتفاعال  كبيرا  جدال  األردني  »فرحة«  فيلم  أثار 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  وغضبا  واسعا 
بعد تقييد الوصول إلى فيلم »فرحة« الذي يتناول 
النكبة الفلسطينية عبر منصة نتفليكس، وذلك إثر 
الفيلم  يتناول  لمنع عرضه، حيث  إسرائيلية  حملة 
في  معتمدة  سالم،  نادين  وأخرجته  كتبته  الذي 
فلسطينية  طفلة  قصة  حقيقية،  أحداث  على  ذلك 
تدعى »فرحة« شهدت مقتل أفراد أسرتها جميعا، 
واحدا  عاما  العمر  من  يبلغ  طفل  ضمنهم  ومن 
فقط، من قبل جنود من الجيش اإلسرائيلي، خالل 
أن  بعد  وذلك   ،1948 العام  في  فلسطين  احتالل 
تعرضت قريتها لهجوم من قبلهم، مما دفع أباها 
إخفائها في قبو بيتهم لحمايتها، لكنها ترى  إلى 
من خالل الشق بين خشبات باب مخبأها المجرزة 
وبرودة  وحشية  بكل  البيت،  ساحة  في  تقع  التي 
قبل عرضه  كبيرا  نجاحا  »فرحة«  فيلم  وحقق  دم. 
»االتحاد  جائزة  نال  إذ  العالمية،  المنصة  على 
لسينما  الدولي  أسوان  »مهرجان  في  األوروبــي« 
فيلم  كأفضل  الماضي،  فبراير  شهر  في  المرأة«، 
دول  في  المرأة  قضايا  يتناول  أورو–متوسطي 

االتحاد األوروبي وحوض البحر المتوسط.
في  نجح  أنه  »فرحة«  فيلم  في  القوة  نقطة 

وهم  عمليا،  يخاطبها  التي  الفئة  إلى  الوصول 
فلسطين  أرض  عن  جغرافيا  البعيدون  األجانب 
في  له  عالمي  حضور  أول  كــان  حيث  المحتلة، 
كندا،  في  الدولي«  السينمائي  تورونتو  »مهرجان 
ليبين لهم الواقع الذي لم تسعف التكنولوجيا في 
توثيقه قبل 74 عاما، وال في إيصال إنتاجات سابقة 
الفلسطينية والتهجير  النكبة  الفيلم، تتناول  لهذا 
الفلسطينية«  »التغريبة  كمسلسل  األرض،  من 
يعرفه  الفيلم  في  يرد  فما  المثال،  سبيل  على 
الفلسطينيون والعرب عن ظهر قلب، ويشهدونه 
كل  المحتلة  فلسطين  مناطق  في  يشاهدونه  أو 
يوم تقريبا، وفي كل عدوان جديد على المدنيين 

في قطاع غزة.
سالم،  دارين  وكاتبته،  العمل  مخرجة  وقالت 
اإلسرائيلية  الحمالت  على  ردا  في حديث صحفي، 
وأساليبه،  العصر  تغيّر  يعكس  والذي  الفيلم  ضد 
األرض،  فيه  ضاعت  الــذي  الماضي  الزمن  بين 
أصحابها  خالله  من  يسعى  الذي  الحالي  والزمن 
الستعادتها، واستعادة روايتهم عما حصل فوقها 
واقع،  الفيلم  »وجود  سالم:  تقول  إذ  ذلك،  قبل 
تسلب  لن  لكن  الكثير،  سلبنا  ــع.  واق ووجودنا 

أصواتنا«.

حققت أغنية »الحالمون« التي قدمها كل من 
والكوري  الكبيسي،  فهد  القطري  الفنانين 
افتتاح  العالمي جونغ كوك، في حفل  الجنوبي 
تستضيفه  الــذي  القدم  لكرة  العالم  كأس 
على  مشاهدة  ماليين   10 من  أكثر  قطر 
باللغتين  قدمت  التي  األغنية،  يوتيوب.  موقع 
االستماع  قوائم  تصدرت  واإلنجليزية  العربية 
كلماتها:  تقول  حيث  العالم  دول  أغلبية  في 
بحب،  ونعيش  أحلى  العالم  يكون  أن  »نحلم 
الدنيا  هــذه  يمأل  صوتنا  ونجعل  ونتجمع 

بهذه  الحالمون«  نحن  نحن؟  من  وانظروا 
مطرب  أول  ليكون  الكبيسي،  تغنى  الكلمات، 
افتتاح  في  يشدو  آسيا  من  وعربي  قطري 
أن  بعد  القدم،  لكرة  العالم  لكأس  حفالت 
الجزائري  الفنان  قبل  من  التجربة  تلك  خاض 
العالم  كأس  افتتاح  حفل  في  خالد،  الشاب 

بدولة جنوب أفريقيا العام 2010.
فرحته  عن  بــاإلعــراب  الكبيسي  واكتفى 
الذي  الكبير«  »اإلنجاز  هذا  في  بالمشاركة 
االفتتاح،  حفل  في  وبمشاركته  األغنية  حققته 

»تويتر«  بموقع  الرسمية  صفحته  عبر  مغردًا 
في حفل  بالمشاركة  يوصف  ال  قائاًل »شعوري 
افتتاح أضخم حدث في العالم في بلدي قطر، 
الرائع  الفنان  مع  بمشاركتي  جــدًا  وسعيد 
وزعها  األغنية  شيء«،  لكل  شكرًا  كوك،  جون 
المعروف  رضوان،  المغربي  الفنان  موسيقيًا 
عالميًا »RedOne« والحائز العديد من جوائز 
»جرامي« التي تعد األهم في عالم الموسيقى، 
وتم تسجيل األغنية في استوديوهات »كتارا« 

بالعاصمة القطرية الدوحة.

»ميتا«،،  شبكة  على  اإلشراف  مجلس  انتقد 
منصات المجموعة االجتماعية العمالقة بسبب 
اإلشكالي  للمحتوى  تفضيلية  معاملة  إعطائها 
ومشاهير  ورؤساء  سياسيون  ينشره  الذي 
وشخصيات أخرى، وأبدى المجلس الذي يوصف 
»القلق  الشركة  تموله  ولكن  مستقل  بأنه 
بشأن الطريقة التي وضعت بها ميتا مصالحها 
المحتوى«،  على  اإلشراف  قبل  االقتصادية 
»إصالح  إجراء  إلى  تقريره  في  المجلس  ودعا 
المسمى  المزدوج  التحقق  لبرنامج  شامل« 
المتقاطع(،  )الفحص   »cross-check«
وعدالة  استجابة  وأكثر  شفافية  أكثر  لجعله 
منشورات  عن  اإلبالغ  عند  الحالي،  الوقت  في 
لقواعد  انتهاكات  تتضمن  أن  يُحتمل  صور  أو 
على  إزالتها  تجري  »إنستغرام«،  أو  »فيسبوك« 
وتأتي  الخطورة  عالية  اعتُبرت  ما  إذا  الفور 
كان  إذا  لكن  معروفين،  غير  مستخدمين  من 
»القائمة  في  مدرجين  المحتويات  هذه  ناشرو 
البيضاء«، فإنها تبقى على الشبكة لفترة أطول 
ريثما تُفحص عن كثب، وهي عملية تستغرق 

عادة أيامًا وأحيانًا شهورًا عدة.
التقرير،  بحسب  العادل«  »غير  النظام  هذا 
مستخدمين  لتعبير  إضافية  حماية  »يوفر 
أساس  على  جزئيًا  اختيارهم  جرى  معينين، 
cross-« بسبب  االقتصادية«،  ميتا  مصالح 

تحديده  جرى  الذي  المحتوى  »يظل   ،»check
على أنه مخالف لقواعد ميتا مرئيًا على فيسبوك 
واسع  نطاق  على  ينتشر  بينما  وإنستغرام، 
تحذير  وفق  ضرر«،  في  يتسبب  أن  ويمكن 
بتسريع  المجلس  وأوصى  اإلشراف،  مجلس 
من  المنشور  للمحتوى  الثانوية  المراجعات 
شخصيات قد تنشر رسائل مهمة تتعلق بحقوق 
في  الخطورة  عالية  الرسائل  وإزالة  اإلنسان، 
من  طلب  كما  عليها،  الداخلي  الحكم  انتظار 
من  لالستفادة  األهلية  معايير  نشر  »ميتا« 
المنصات  على  العلني  والتعريف  البرنامج، 
المعنيين،  المستخدمين  حسابات  بأسماء 
من  دوليًا،  عضوًا   20 من  المجلس  ويتكون 
حقوق  عن  ومدافعين  ومحامين  صحفيين 
وجرى  سابقين،  سياسيين  وقادة  اإلنسان 

من  اقتراح  على  بناًء   2020 العام  في  إنشاؤه 
مسؤول  وهو  زاكربرغ،  مارك  الشبكة  رئيس 
عن تقويم سياسة تعديل المحتوى للمجموعة 

العمالقة التي تتخذ مقرًا لها في كاليفورنيا.
رئيس  نائب  قال  الثالثاء،  بيان،  وفي 
إن  كليغ  نك  العالمية  للشؤون  »فيسبوك« 
مراجعة  على  المجلس  مع  اتفقت  الشركة 
يومًا،   90 غضون  في  عليها  والرد  توصياته 
العام  في  أجرت  »فيسبوك«  أن  إلى  وأشار 
بما  المسار،  هذا  في  تحسينات  الماضي 
يشمل توسيع معايير األهلية إلجراء تقويمات 
على  الضوابط  زيادة  مع  المتطابق،  الفحص 
النظام، وقال  إلى  المستخدمين  كيفية إضافة 
الشامل  الفحص  نظام  أنشأنا  »لقد  كريغ 
القواعد..  إنفاذ  في  المحتمل  اإلفراط  لمنع 
التي  الحاالت  من  التحقق  عمليات  ولمضاعفة 
أو  خطأ  لحدوث  أكبر  خطر  فيها  يكون  قد 
ما شديدًا  لخطأ  المحتمل  التأثير  عندما يكون 
من  الصحفية  التقارير  مثل  خاص«،  بشكل 

الصراع. مناطق 

هو  »#ارقـــد_بـــســـالم«  هــاشــتــاغ  ــزال  يـ ال 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  المتصدر 
في  وذلك  العالم،  أنحاء  جميع  في  الشهير 
»تويتر«  يشهدها  التي  األخيرة  األحداث  ظل 
وتقديمهم  الموظفين  بــإقــالــة  وتتعلق 
بعض  وعــبــر  جــديــدة،  جماعية  اســتــقــاالت 
تكون  أن  من  خوفهم  عن  المستخدمين 
موقع  على  األخيرة  هي  األحدث  تغريداتهم 
التواصل  موقع  اســم  بــات  ــذي  وال »تويتر« 
اإلعالم،  وسائل  في  تداوال  األكثر  االجتماعي 
ماسك  إيلون  مع  األشهر  كان  خالف  ظل  في 
إتمامه  وبعد  االستحواذ،  صفقة  إتمامه  قبل 
الموقع  موظفي  ألغلب  وإقالته  للصفقة 
استحوذ  والذي  ماسك  إيلون  وقام  الشهير. 
في  الــمــاضــي  أكــتــوبــر  فــي  »تــويــتــر«  على 
بريد  بإرسال  دوالر،  مليار   44 بقيمة  صفقة 
ليخبرهم  بالموقع  العاملين  إلى  إلكتروني 
أن  عليه  الشركة  في  البقاء  يريد  من  بأن 
عالية،  وبكثافة  طويلة  لساعات  العمل  يتوقع 
المديرين  أن  آخر  بريد  في  ماسك  وأضــاف 
بشكل  الموظفين  مــع  يجتمعوا  أن  يجب 
أوضح  كما  األقــل،  على  شهري  أو  أسبوعي 
من  الفصل  خطر  يواجهون  قد  المديرين  أن 
عن  العمل  بخاصية  سمحوا  ما  إذا  العمل 

بُعد ألي موظف غير »استثنائي أو ممتاز«.

تجاوز الزمن تلك الرسائل الهاتفية القصيرة 
التي ابتكرت في ثمانينيات القرن العشرين، 

فيما ال يزال تحديث الرسائل الفورية عالقًا 
منذ سنوات بين المصالح المتباينة لعمالقي 
التكنولوجيا »جوجل« و»أبل«، فلدى كل من 

الشركتين العمالقتين في مجال األجهزة 
المحمولة تطبيقها الخاص لتبادل الرسائل 

النصية، وفق »فرانس برس«، وأصبح تطبيق 
»آي ميسدج« منذ العام 2011 الخدمة المعتمدة 

من حاملي أجهزة »آي فون«، بينما جرى 
الترويج لـ»جوجل ميسدجز« منذ العام 2014 
لمستخدمي »أندرويد« وخصوصًا على أحدث 

هواتف »سامسونغ« الذكية، ويتبادل مستخدمو 
الهواتف من النوع نفسه الرسائل المرفقة بصور 

أو رموز »إيموجي« التعبيرية أو سواها بواسطة 
خوادم كل من الشركتين، وتتيح »آي ميسدج« 
)من األساس( و»جوجل ميسدجز« )منذ 2021( 

إمكان تشفير االتصاالت بين المرسل والمتلقي، 
وهي ميزة تكفل حماية الخصوصية برزت من 
خالل تطبيقات المراسلة »واتساب« )مجموعة 
»ميتا«( و»تلغرام« و»سيغنل«. لكن الرسائل 

بين جهازي »أبل« و»جوجل« ترسل بشكل 
واضح عبر بروتوكول »إس إم إس«، أو »إم إم 

إس« إذا كانت مصحوبة بصور.

مستقبل الرسائل النصية 
رهني اتفاق »جوجل« و»أبل«

»نيورالينك« قد تبدأ قريبًا بزرع غرسات 
بأدمغة اإلنسان متصلة بالكمبيوتر

مجلس اإلشراف على »ميتا« ينتقد امتيازات املشاهير

CINEMA
CINEMA

تتوصل  أن  األربعاء،  ماسك،  إيلون  توقع 
غضون  في  الناشئة  »نيورالينك«  شركته 
أول جهاز في دماغ  زرع  إلى  أشهر،  ستة 
الكمبيوتر  أجهزة  مع  يتواصل  اإلنسان 

عرض  وخالل  التفكير،  عبر  مباشرة 
قال  »نيورالينك«،  أحرزتها  التي  التطورات 

وعدد  إكس«  و»سبايس  »تيسال«  رئيس 
أن  بالتأكيد  »نود  الناشئة،  الشركات  من 
هذه  أن  من  وواثقين  جدًا  حذرين  نكون 

كل  ورفعنا  جيدة،  بصورة  ستعمل  التقنية 
والعقاقير  األغذية  إدارة  إلى  المستندات 

في  الصحي  القطاع  عن  المسؤولة  )الجهة 
غضون  في  أننا  ونعتقد  المتحدة(،  الواليات 
أول  وضع  على  قادرين  سنكون  أشهر  ستة 

اإلنسان«،  دماغ  في  الشركة  تطورها  غرسة 
قبل  اشتراها  التي  »تويتر«  عبر  الحقا  وكتب 

جهاز  أن  من  حاليا  واثقين  »أصبحنا  شهر 
البشري،  لالستخدام  جاهز  +نيورالينك+ 

إجراءات  على  استخدامه  بدء  موعد  ويعتمد 
األغذية  إدارة  تعطيها  التي  الموافقة 

الملياردير  على  جديدا  وليس  والعقاقير« 
فسبق  بالمجازفة،  تتسم  توقعات  يعلن  أن 
الذاتية  القيادة  بموضوع  ذلك  فعل  أن  له 

الكهربائية. »تيسال«  لسيارات 

شعر الحكمة
اللي يعرفوا في القدر قدرناهــم
واصحاب المودة جاي رد كفاهم

اللي هم اصحاب مـــوده
وعشرة طويلة من سنين ومدة
مازلت ساعي والجميل أنــرده

»جوجل« يحتفل بعيد ميالد 
عبدالحسني عبدالرضا

1000
الفنان  ميالد  بذكرى  االحتفال  إطار  في 
قام  عبدالرضا  عبدالحسين  الكويتي 
واجهة  بتغيير  جوجل  البحث  محرك 
للفنان  تعبيرية  بصوره  »جوجل« 
تطل  حيث  عبدالرضا،  عبدالحسين 
وكان  الـ83،  ميالده  ذكرى  اليوم  علينا 
 6 يوم  ولد  عبدالرضا  عبدالحسين 
عن  وتوفى   ،1939 العام  ديسمبر 
أغسطس  في  عامًا  الـ77  يناهز  عمر 
الفنان  مواهب  وتعددت   ،2017 العام 
التمثيل  بين  عبدالرضا  عبدالحسين 
رواد  من  عبدالحسين  ويعتبر  والغناء، 
مما  الخليج،  منطقة  في  الفنية  الحركة 
والشهرة  الجمهور  بحب  يمتاز  جعله 
ضمن  ومن  العربية،  المنطقة  داخل 
مملكة  مسلسل  التلفزيونية  أعماله 
الفنان  مع   3 سلفي  ومسلسل  الحارة 
في  وشارك  القصبي،  ناصر  السعودي 
قريش  كصقر  المسرحيات  من  العديد 
الفنان  بداياته  كانت  الطاير،  وعلى 

أوائل  في  عبدالرضا  عبدالحسين 
في  وتحديدًا  العشرين،  القرن  ستينيات 
مسرحية  خالل  من  وذلك   1961 العام 
بعدها  لتتوالى  بالفصحى،  قريش  صقر 
تلفزيونية  مسلسالت  من  األعمال 
األول  المسلسل  أشهرها  ومسرحيات، 
الزلق،  درب  مسلسل  وهو  بالخليج 
مرات،   4 عبدالرضا  عبدالحسين  وتزوج 
عدنان  أكبرهم  وولدان  بنات   3 ولديه 
بشار  وأصغرهم  عبدالرضا،  عبدالحسين 
في  يعمل  الذي  عبدالرضا،  عبدالحسين 
كتابة  في  محاوالت  وله  الفني  المجال 
التلفزيونية،  البرامج  وإعداد  الشعر 
من  ينحدر  عبدالرضا  وعبدالحسين 
تشكيلي  فنان  أمير  فشقيقه  فنية،  أسرة 
بفن  وأوبريتات  مسرحيات  قدم  وأيضًا 
الممثل  هو  أخيه  ابن  أن  كما  الدمى، 
المذيع  هو  أخته  وابن  محسن،  علي 
فريد  المغني  عمه  ابن  وأيضًا  بوخرشد، 

الشاطئ.

●

● العب المنتخب المغربي زكريا بوخالل يحتفل برفع العلم الليبي بعد الفوز على إسبانيا والترشح لدور الـ 8 في كاس العالم.

خصوصية  عن  األول  المدافع  أنها  على  لنفسها  الترويج  رغم 
من  سياًل  العمالقة  األميركية  »أبل«  مجموعة  تواجه  المستخدمين، 
االنتقادات بشأن طموحات إعالنية تعتزم بلوغها، بحسب منافسيها، 
باعتماد إجراءات ضاربة لمبدأ التنافسية، فبعدما أحدثت تغييرًا جذريًا 

خالل  من  اإلنترنت  على  الشخصية  البيانات  تجارة  في 
خاضت  متصفحها،  على  االرتباط  تعريف  ملفات  حظر 
عبر  عينه  السوق  2021 غمار  ربيع  »أبل« في  مجموعة 
النظام  يتيح  ملموسة،  وبصورة  المحمولة،  التطبيقات 
 »App Tracking Transparency« الجديد المسمى
هواتف  لمستخدمي  التطبيقات(،  تعقب  في  )الشفافية 
)آي فون( رفض تشارك المعرفات اإلعالنية ألجهزتهم، 
السماح  المستخدمين  أكثرية  وكما كان متوقعًا، رفض 
وفقد  الشبكة،  عبر  نشاطات  برصد  التعقب  ألدوات 
مطورو التطبيقات )من مجموعة فيسبوك العمالقة إلى 
االستهداف  على  القدرة  بذلك  صغيرة(،  ناشئة  شركات 
اإلعالني الموجه إلى عمالء أبل، رغم أن هؤالء يصنفون 

الشرائية  قدرتهم  بسبب  للمعلنين  المفضلة  اإلعالنية  األهداف  من 
شركات  قيمة  من  جزء  انهيار  في  التحديث  وساهم  عادة،  المرتفعة 
خصوصًا  )المالكة  ميتا  مجموعة  وتوقعت  البورصة،  في  التكنولوجيا 
هذا  يكبدها  بأن   2022 مطلع  وواتساب(،  وإنستغرام  لفيسبوك 
التحديث أرباحًا فائتة بقيمة عشرة مليارات دوالر خالل العام، وأعلنت 

في نوفمبر استغناءها عن 13 % من موظفيها.
مؤتمر  خالل  األربعاء،  زاكربرغ،  مارك  »ميتا«  شبكة  رئيس  وقال 

األرباح  من  كبير  جزء  الواقع،  »في  تايمز«،  »نيويورك  جريدة  نظمته 
خالل  من  خصوصًا  أبل«،  لدى  يصب  المحمولة  األجهزة  قطاع  في 
عموالت على التطبيقات المدفوعة والمشتريات الرقمية، كما اضطرت 
مثل  الموجهة،  اإلعالنات  على  كبيرة  بدرجة  تعتمد  أخرى  مجموعات 
إلى  »سنابتشات«،  لتطبيق  المالكة  »سناب« 
إعادة النظر في خططها واالستغناء عن موظفين 
يعتزم  بات  القطاع  أن  غير  »أبل«،  قرارات  إثر 
تأمل  فرنسا،  ففي  المحاكم،  أمام  »أبل«  إخضاع 
عبر  اإلعالنات  بقطاع  مرتبطة  ضغط  مجموعة 
دعوى  في  قضائيًا  نجاحًا  تحقق  أن  في  اإلنترنت 
فيها  وتتهم  التنافسية  حماية  هيئة  أمام  أقامتها 
المهمين، وكان مجلس  »أبل« باستغالل موقعها 
2021 طلبًا تقدمت  الهيئة قد رد بداية في مايو 
على  زجرية  تدابير  لفرض  الضغط  مجموعة  به 
تعمد  لم  »أبل«  أن  معتبرًا  األميركية،  المجموعة 
ضرر  إلحاق  شأنها  من  ممارسة  »تطبيق  إلى  بعد 
محتمل بالمنافسة«، غير أن القضاء يواصل درس مضمون الشكوى، 
خصوصًا بشأن أساس مبدأ التفضيل الذاتي، أي أن أبل تعتمد قواعد 
التابعة لها، وأبدى رئيس جمعية »التحالف  التطبيقات  أكثر مع  مرنة 
ريول،  نيكوال  اإللكتروني  التسويق  مجال  في  الناشطة  الرقمي« 
الخميس، أسفه من أن األمور »ال تسير بالسرعة المطلوبة بمواجهة 
قضائية  إجراءات  أن  إلى  المنافسة«، مشيرًا  على  للغاية  القوية  اآلثار 

مماثلة اتُّخذت في ألمانيا وبولندا.

»أبل« منافس قوي جديد في قطاع اإلعالنات اإللكترونية هاشتاغ »#ارقد_بسالم« يتصدر املوقع األشهر

كلمة
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صدام جديد بني »األعلى« و»النواب« بسبب املحكمة الدستورية
يحبط جهوًدا أممية الستكمال القاعدة الدستورية

القاعدة  الستكمال  متواصلة  أممية  جهود  وسط 
مشروع  الستكمال  محلية  وجهود  الدستورية، 
السياسي  المشهد  تعقد  الوطنية،  المصالحة 
عقيلة  برئاسة  النواب  مجلس  بإقرار  الليبي 
ما  دستورية،  محكمة  بإنشاء  جديدا  قانونا  صالح 
واألعلى  النواب  مجلسي  بين  جديدا  صداما  خلق 
وغضب  اعــتــراض  القانون  ــار  أث حيث  للدولة، 
المشري  خالد  برئاسة  للدولة  األعلى  المجلس 
النواب،  مجلس  مع  اتصاالته  تعليق  قرر  الذي 
بين  المشتركة  اللجنة  عمل  تعليق  وكذلك 

. لمجلسين ا
بـ»األغلبية« الدستورية  المحكمة  قانون  إقرار 

النواب،  مجلس  باسم  الناطق  بيان  وحسب 
بـ»األغلبية«  النواب  مجلس  أقر  بليحق  عبداهلل 
إن  بليحق  وقــال  الدستورية.  المحكمة  قانون 
تبعية  نقل  بـ»اإلجماع«  أقر كذلك  النواب  مجلس 
وشهدت  الــنــواب.  لمجلس  الرسمية  الجريدة 
بمقر  الثالثاء،  المنعقدة،  النواب  مجلس  جلسة 
حول  مناقشات  بنغازي  مدينة  فــي  المجلس 
يحق  ومن  القوانين،  دستورية  في  الطعن  بند 
تشكيل  قانون  مشروع  في  وذلك  الطعن،  لهم 

الدستورية. المحكمة 
النواب  مجلس  رئيس  قــال  الجلسة  وخــالل 
وباإلجماع  المبدأ  حيث  من  أقــر  المجلس  إن 
موضحًا  إليه،  الرسمية  الجريدة  تبعية  نقل 
المواطنين  لتعريف  ــدًا  ج مهمة  الجريدة  أن 
عن  والصادرة  الحكومية  والقوانين  بالقرارات 
والتعيينات. الترقيات  من  وغيرها  النواب  مجلس 

في مسودة الدستور
إنشاء  إن  عقيلة صالح،  النواب  رئيس مجلس  وقال 
محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 
توافق  التي  الدستور،  مسودة  في   ،145 إلى   138
المشكلة  الدستوري  المسار  لجنة  أعضاء  عليها 
ولم  للدولة،  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  من 
يؤكد  التوافق  هذا  أن  أضاف  أحد.  عليها  يعترض 
يحمي  دســتــوري  قضاء  إنشاء  في  الجميع  رغبة 
عدم  من  استغرابه  عن  معربا  والحريات،  الحقوق 
إنشاء  قانون  ضد  والهجوم  »المقصود«،  الفهم 
حساب  على  منشور  بيان  حسب  دستورية،  محكمة 
بموقع  بليحق،  عبداهلل  المجلس  باسم  الناطق 

»تويتر«األربعاء.
عقيلة أكد أن إصدار قانون المحكمة الدستورية 
المسار  على  له  تأثير  وال  العدالة،  يحقق  أمــر 

الدستور  خالله  من  يصدر  عندما  الذي  الدستوري 
ستلغى جميع القوانين المخالفة.

المشري يعلق التواصل مع »النواب«
خاطب  بعدما  يأتي  النواب  مجلس  رئيس  بيان 
صالح  عقيلة  المشري،  خالد  الدولة  مجلس  رئيس 
مجلسي  رئاستي  بين  التواصل  بتعليق  إلعالمه 
الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار 

»النواب« قانون إنشاء محكمة دستورية.
من  القانون  يعتبر  »ال  إنه  المشري  خالد  وقال 
استحداث  وإن  التشريعية«،  الصالحيات  ضمن 
إجراء  وهو  دستوري«،  »شأن  هو  دستورية  محكمة 

جهود  ويهدم  المجلسين،  بين  الثقة  »يزعزع 
الدستوري،  المسار  حــول  توافق  إلــى  الــوصــول 
إلى  الفتا  البالد«،  في  المؤسسي  االنقسام  ويعمق 
الدولة »للنظر في هذه  عقد جلسة عاجلة لمجلس 

الخروقات«.

إشادة إيطالية بجهود باتيلي
حل  إلــى  وصــوال  األممية  الجهود  صعيد  على 
المبعوث  أثنى  االنتخابات،  وإجراء  الليبية  لالزمة 
ــدو،  أورالن نيكوال  ليبيا  إلــى  الخاص  اإليطالي 
الممثل  يجريها  التي  الشاملة  المشاورات  على 
المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  العام  لألمين  الخاص 

في  لقائه  خالل  وذلك  باتيلي،  عبداهلل  ليبيا  في 
وقناعة  وتقدير  دعم  عن  معربا  األربعاء،  تونس 
على  حسابها  عبر  غرد  حسبما  لوساطته،  إيطاليا 

»تويتر«.

دعم إيطالي لوساطة باتيلي
»حظيت  »تويتر«:  على  حسابه  عبر  قال  أورالنــدو 
العام  لألمين  الخاص  الممثل  لقاء  بشرف  اليوم 
لألمم المتحدة في ليبيا عبداهلل باتيلي في تونس«، 
مشيرا إلى أنه »أكد لـ)باتيلي( دعم إيطاليا تقديرا 
االنتخابات  نحو  ليبيا  مسار  في  لوساطته  واقتناعًا 
وشاملة  توافقية  تنفيذية  سلطة  إلى  تؤدي  التي 

والستخدام عادل للموارد الوطنية«. 
على  ــت  »أطــري ثانية  تــغــريــدة  فــي  ــاف  وأضـ
استكمال  أجل  من  وجهوده  الشاملة  مشاوراته 
لالنتخابات،  مسبق  كشرط  الدستورية  القاعدة 
وشددت على ضرورة أن تضع المؤسسات وقادتها 
مصالحهم  فوق  الديمقراطية  الشعب  تطلعات 
التونسية  العاصمة  في  باتيلي  ويتواجد  الخاصة«. 
جولة  بعد  وصلها  التي  الماضي  الخميس  منذ 
ومصر،  ــارات  واإلم وقطر  تركيا  شملت  إقليمية 
في  األوضاع  مستجدات  مناقشة  إلى  خاللها  سعى 
التي ترعاها  السياسية  للعملية  الدعم  ليبيا وحشد 

المتحدة. األمم 

سفير إيطاليا في ليبيا
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  التقى  جهته  من 
والثاني  مختار  ناجي  األول  ونائباه  المشري  خالد 
ليبيا  لدى  إيطاليا  سفير  األربعاء،  بوشاح،  عمر 
بمقرّ  وذلــك  غريمالدي،  بوتشينو  جوزيبي 
المكتب  وقال  طرابلس.  العاصمة  في  المجلس 
خالل  ناقشا  الطرفين  إن  للمجلس  اإلعــالمــي 
المشهد  في  األخيرة  السياسية  التطورات  اللقاء 
وحدة  على  الحفاظ  أهمية  على  مؤكدين  الليبي، 
ضــرورة  على  الوقت  ذات  في  وشــددوا  الــبــالد، 
بين  عليه  التوافق  تم  بما  الليبية  األطراف  التزام 
الدستوري.  بالمسار  يتعلق  فيما  خاصة  المجلسين 
اجتماع  منذ  معطال  الدستوري  المسار  يزال  وال 
النواب  مجلس  ورئيس  المشري  جمع  الذي  جنيف 
السابقة  الخاصة  المستشارة  برعاية  صالح  عقيلة 
لألمين العام لألمم المتحدة بشأن ليبيا األميركية 

التي غادرت مهمتها قبل أشهر. وليامز،  تيفاني 
صالح  وعقيلة  المشري  يجتمع  أن  مقررا  وكان 
لألمين  الخاص  الممثل  أن  إال  الزنتان،  في  األحد 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  العام 
االجتماع  عقد  إمكانية  عدم  أعلن  باتيلي،  عبداهلل 

البعثة. إرادة  »ألسباب لوجيستية« خارجة عن 

لليبيا دون مصالحة ال استقرار 
األربعاء،  انطلق  الوطنية  المصالحة  سياق  وفي 
الوطنية  للمصالحة  األول  االجتماعي  المسار  ملتقى 
مشائخ  من  كبير  عدد  بحضور  طرابلس،  بالعاصمة 
وأعيان وحكماء ليبيا، الذين أكدوا أنه ال استقرار لليبيا 
دون مصالحة مجتمعية، تتوفر فيها اإلرادة الوطنية 

الصادقة للخروج من األزمة التي تعيشها ليبيا.

المنفي: المصالحة ليست مشروعًا موقتًا
الرئاسي  المجلس  رئــيــس  ــد  أك كلمته  ــي  وف

أهم  من  الوطنية  المصالحة  أن  المنفي،  محمد 
الرئاسي في  المجلس  التي يعمل عليها  المشاريع 
واالقتصادية  والدستورية  االجتماعية  جوانبها 
ليس  المصالحة  مشروع  أن  وأوضح  والعسكرية. 
للخروج  زمن  إلى  يحتاج  بل  موقتًا؛  مشروعًا 
أن  يسعى  الرئاسي  والمجلس  إيجابية.  بنتائج 
لضمان  سليمة،  أسس  على  المصالحة  تكون 

االنتخابات. إلى  بها  والوصول  البالد،  استقرار 
وصفهم  الذين  واألعيان  الحكماء  بدور  وأشاد 
مشروع  لدعم  الــداخــل  في  ليبيا  سفراء  بأنهم 

المصالحة وملتقى المسار االجتماعي.
عبداهلل  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  وقــال 
المصالحة  ملف  المجلس  استالم  منذ  إنه  الالفي، 
المشروع  فهو  نجاحه،  على  حريصًا  كان  الوطنية، 
الذي يؤسس لالنتخابات التي يطمح إليها الليبيون 
جميعًا. وأشار إلى نجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر 
وطني عام 2012، الذي أنتج عددًا من الحكومات، 
يمكن  التي  القضايا  معالجة  في  تنجح  لم  وبدورها 

أن تصل بالبالد إلى االنتخابات.

الالفي: حجر األساس لـ»ميثاق وطني«
أقامها  التي  الملتقيات  من  عدد  إلى  أشار  الالفي 
المصالحة  مــشــروع  ضمن  الرئاسي  المجلس 
من  وغيرهما  والشبابي  القانوني  ومنها  الوطنية، 
الملتقيات، موضحا أن هذا المشروع طال انتظاره، 
وهو  ليبيا،  في  السالم  بناء  أعمدة  أهم  من  ويعد 
المجلس  عليه  ويشرف  الليبيين،  لكل  ملكية 
في  المختصين  الخبراء  مع  بالتعاون  الرئاسي، 
والجامعات  الدولة،  مؤسسات  من  المجاالت  عديد 
لشعب  ومستقر،  آمــن  وطــن  أجــل  من  الليبية 
وطنية  ودولة  وسالم،  وتعاون  محبة  في  يعيش 
المبادرات  أهمية  إلى  لفت  الالفي  سيادة.  ذات 
تهدف  والتي  بالمصالحة  المهتمون  قدمها  التي 
وتقييمها  بدراستها  ــام  وق الــمــشــروع،  لنجاح 
العام،  الوطني  التخطيط  مجلس  في  المختصون 
لوضعها  بنغازي،  بجامعة  القانون  دراسات  ومركز 
مساراتها  في  المصالحة  يشمل  واحد  مشروع  في 
والسياسية  واالقتصادية  األمنية  المختلفة، 
سيخرج  التي  التوصيات  أن  وأكد  واالجتماعية. 
المؤتمر  لعقد  األساس  حجر  ستكون  الملتقى  بها 
األول للمصالحة الذي سيصلنا لالتفاق على ميثاق 

وطني.
رئيس  أعلن  الماضي،  العام  من  سبتمبر  وفي 
المصالحة  مشروع  انطالق  الرئاسي  المجلس 
ونبذ  الخالفات  تجاوز  إلى  الليبيين  ودعا  الوطنية. 

الفرقة والعمل معا من أجل وحدة أراضي البالد.

املشري: القانون يعمق االنقسام.. وعقيلة: يوافق مسودة الدستور
ملتقى املسار االجتماعي األول: ال استقرار لليبيا دون مصالحة

املنفي يفتتح ملتقى املسار االجتماعي االول للمصاحلة 7 ديسمبر 2022

● مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح    »أرشيفية«

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

  مخاوف من تغذيتها نزاعًا جديداً

بين  السياسية  الخالفات  حل  على  التركيز  أن  مراقبون  يرى 
توريد  حقيقة  متابعة  عن  األنظار  يصرف  الليبيين  الفاعلين 
من  غالبًا  ويفلت  يتسرب  يزال  ال  الذي  وهو  للبالد،  السالح 
عن  تحدثت  وتقارير  دول  قادة  وأن  خاصة  الرقابة،  أعين 
يثير  ما  المنطقة،  إلى  األسلحة  لتدفق  آخر  كمصدر  أوكرانيا 

المخاوف من تغذيتها أي نزاع مسلح جديد.
ذات  المسائل  بتعزيز  والليبي  األممي  االهتمام  وتراجع 
العسكرية  اللجنة  اجتماعات  بعث  إعادة  من  األمني،  الطابع 
المسلحة  المجموعات  سالح  نزع  إلى   )5+5( المشتركة 
قضايا  وهي  األجانب،  والمقاتلين  المرتزقة  وإخراج  ودمجها 
األخيرة  السنوات  خالل  المفاوضات  وقت  من  الكثير  أخذت 
وقف  باتفاق  االلتزام  باستثناء  كبيرًا  تقدمًا  تحقق  أن  دون 
إطالق النار منذ أكتوبر 2020 بعدما توصل طرفا الصراع إلى 
ما يشبه قناعة بـ»توازن الردع« ما جنَّب ليبيا عودة الحرب. 
لتسوية  سياسي  أفق  وغياب  األمني  الوضع  هشاشة  وأمام 
 33 قبل  اللبنانيون  فعل  مثلما  المتحاربين  بين  الخالفات 
سنة عبر »اتفاق الطائف« الشهير، فإن احتماالت إشعال فتيل 
معركة عسكرية يبقى كبيرًا ما دامت األطراف المسؤولة عن 

طول أمد األزمة تحظى بمساندة إقليمية ودولية.
تقريرهم  في  المتحدة  األمــم  خبراء  شهادة  وتعكس 
هذا  ليبيا  إلى  للسالح  األممي  الحظر  حول  األخير  السنوي 
الدائر بالبالد ليس صراعًا  االحتمال، حيث أكدوا أن الصراع 
إقليمية  أقطاب  بين  صراع  أيضًا  وإنما  فقط،  ليبيًا–ليبيًا 
ودولية تسعى كل منها لخدمة مصلحتها الخاصة، ما يؤدي 

إلى سباق تسلح متواصل ومستعر.

ليبيا  على  المفروض  األممي  األسلحة  حظر  أن  ويتأكد 
مجلس  في  أعضاء  فيها  بما  خرقه  في  دول  عدة  استمرت 
من  ترسانة  تسريب  في  النهار  وضح  في  تورطوا  األمــن 

األسلحة والمعدات والمرتزقة واستمر إفالتهم من العقاب.
في المقابل بقيت تقارير الخبراء األمميين حبرًا على ورق 
بعدما أوصوا مجلس األمن الدولي بفرض عقوبات على من 
انتهكوا حظر التسليح إلى ليبيا، ومنها إجراءات إللغاء ترخيص 
الطائرات التي خرقت الحظر ومنعها من التحليق والهبوط. 
ما  مجديًا  يكون  لن  األسلحة  بأن حظر  أيضًا  ويعترف هؤالء 
لم تصاحبه إجراءات عملية وجدية من قبيل فرض عقوبات 
على من يخرقونه. في المقابل يفسر جزءًا من استمرار تدفق 
األسلحة على البالد أن القسم األكبر من األراضي الليبية ال 

يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.
في  أطلقت  التي  األوروبية  إيريني  عملية  دوريات  وتبوح 
وسط  في  األوضــاع  بمتابعة  والمعنية   ،2020 مارس   31
المتوسط وليبيا تحديدًا بجزء من أسرار مهامها. ونرى أخطر 
ما كشفت »إيريني« وكان خالل أكتوبر الماضي بإعالن قوات 
ضخمة،  شحن  سفينة  ضبط  العملية  في  مشاركة  إيرلندية 
كانت محملة بنحو 105 مدرعات عسكرية مجهزة برشاشات 
التي  رورو«  فيكتوري  في  »إم  السفينة  أن  وتبين  ثقيلة. 
كانت تحمل علم غينيا االستوائية، يشتبه في نقلها معدات 
عملية  آخر  أن  ويعتقد  طويلة.  فترة  منذ  ليبيا  إلى  عسكرية 
قامت بها السفينة قبل أن يجري ضبطها أنها جرت في مارس 
 8 في  الموافقة  تركيا  رفضت  فقد  في سبتمبر  أما  الماضي. 

مرات على تفتيش السفن المشبوهة.
األمن  مجلس  في  دائمة  أعضاء  دول  اتهام  ظل  وفي 
وهي  وفرنسا،  روسيا  رأسها  على  خروقات  بارتكاب  الدولي 

دول تمتلك حق الفيتو إلى جانب تركيا، فقد أثبت المجتمع 
الدولي عجزه أمام تدفقها على ليبيا.

أيضًا فإن الحرب »الروسية–األوكرانية« قد تشكل منفذًا 
جديدًا في مسارات تدفق األسلحة ووصولها إلى ليبيا عقب 
الدعم العسكري الكبير من الواليات المتحدة ودول الغرب 
األنظار  باتت  عديدة  دولية  تقارير  فحسب  كييف.  لنظام 
حصلت  التي  والهجومية  العسكرية  المعدات  إلى  تتجه 
تمثله  قد  وما  الــدوالرات  بمليارات  وتقدر  أوكرانيا  عليها 
لشبكة  أميركيين  مسؤولين  وحسب  العالمي.  األمن  على 
»سي إن إن« األميركية فإن األمر سينتهي ببعض األسلحة 
أيدي  وفي  متوقعة  غير  أماكن  إلى  أوكرانيا  تستلمها  التي 

جيوش وميليشيات أخرى على المدى البعيد.
نيجيريا  جمهورية  رئيس  لسان  على  جاءت  معلومات 
الـ16  الدورة  أعمال  هامش  على  الذي كشف  بخاري  محمد 
للجنة حوض بحيرة تشاد المنعقدة في العاصمة النيجيرية 
أبوجا، عن تدفق األسلحة المستخدمة في الحرب األوكرانية 
المسلح  »النزاع  أن  بخاري  وقال  تشاد.  بحيرة  منطقة  إلى 
المصدران  هما  الساحل  منطقة  في  والوضع  أوكرانيا  في 
نشاط  يعززون  الذين  والمقاتلين  لألسلحة  الرئيسيان 
اإلرهابيين في منطقة البحيرة«. كما يعتقد الرئيس بخاري 
كبيرًا  جزءًا  أن  نيجيرية  إعالم  نقلتها وسائل  في تصريحات 
تزال  ليبيا ال  للحرب في  المستعملة  والذخيرة  األسلحة  من 

تتدفق إلى منطقة بحيرة تشاد وأجزاء أخرى من الساحل.
بحثية  دوائــر  وضعت  األوكرانية  األزمــة  بداية  ومنذ 
بالنزاع،  تتأثر  أن  يمكن  التي  البلدان  كأحد  ليبيا  أميركية 
البالد  من  روسيا  على  محسوبة  قوات  تنسحب  لم  حيث 
المرتزقة  وآالف  األتراك  المستشارين  مئات  يقابلها  التي 

لذلك  ليبيا.  غرب  في  تركيا  من  المدعومين  السوريين 
لألبحاث  كارنيجي  بمعهد  ويري  فريدريك  الباحث  يشير 
الذي  ليبيا  في  الروسي–التركي  التنسيق  إلى  األميركية 
من  أخرى  جولة  اندالع  دون  حالت  التي  العوامل  من  يعد 
االقتتال بين الفصائل الليبية في مختلف أنحاء البالد. لكن 
استخدام  في  مصلحة  لهما  السواء  على  وأنقرة  موسكو 
االقتصادية  أهدافهما  لتحقيق  الدبلوماسية  المناورات 
في  ممثلة  ليبيا  تنكر  ال  جانبها  من  ليبيا.  في  والسياسية 
بسبب  وبجيرانها  بها  المحدقة  المخاطر  الرئاسي  المجلس 
بالمجلس  للنائب  وبالنسبة  المتدفقة،  األسلحة  مخزونات 
الرئاسي موسى الكوني الذي انتهز فرصة المؤتمر اإلقليمي 
بتونس  والساحل  ليبيا  بين  للحدود  العابرة  العمليات  حول 
ليتقدم باعتذار باسم الدولة الليبية لكل الدول التي تضررت 

لألسلحة  المحدود  غير  للتدفق  نتيجة   2011 العام  بعد 
وهو  ليبيا  من  اإلرهابية  للمجموعات  يُقدم  الذي  والدعم 

بسبب االنفالت األمني الذي عانينا منه جميعًا حسب قوله.
انهيار  شبه  في  تسببت  األمــور  هذه  إن  الكوني  وقال 
حصل،  ما  على  التشادي  للشعب  اعتذاره  مقدمًا  للدولة، 
التي  األسلحة  هــذه  بفعل  ديبي  الرئيس  مقتل  خاصة 
أن  أنه يجب  ليبيا، مؤكدًا  التشادية في  المعارضة  امتلكتها 
قليلة  لمجموعة  يسمحوا  وأال  مسؤولياتهم  الجميع  يتحمل 
من اإلرهابيين ومهربي البشر بأن يزرعوا عدم االستقرار في 

هذه الدول.
من  الكثير  إلــى  تحتاج  الساحل  دول  أن  إلــى  وأشــار 
المساعدات حتى تستطيع أن تُؤمّن حدودها الشاسعة التي 

»من شبه المستحيل السيطرة عليها«.

● أسلحة متنوعة تهدد استقرار ليبيا »أرشيفية«

الوسط: عبد الرحمن أميني

»خالفات الساسة« تخفي »خروقات السالح«»خالفات الساسة« تخفي »خروقات السالح«
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االنتخابات  بإجراء  المطالب  الشعبي  الزخم  عاد 
ونظم  جديد،  من  ليبيا  في  والرئاسية  البرلمانية 
الجامعيين،  واألساتذة  النشطاء  من  عشرات 
وقفة، مساء اإلثنين، في جزيرة الفرناج بالعاصمة 

طرابلس تحت شعار »االنتخابات حقي«.
بإجراء  تطالب  الفتات  حملوا  المتظاهرون 
إلى  داعين  فورًا،  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات 
إال  لها  هدف  ال  التي  المماطالت  سلسلة  »إنهاء 

إطالة بقاء األجسام المتشبثة بالسلطة«.
وقالوا، في حديثهم إلى »الوسط«، إن الوقفة 
البالد  إخراج  بداية حراك طويل للضغط من أجل 

من »الحلقة المفرغة التي علقت فيها سنوات«.

جلسة حوارية حول مشاركة ذوي اإلعاقة
نظم  البالد،  جنوب  الشاطئ  براك  بلدية  وفي 
حوارية  جلسة  الشاطئ،  االنتخابية  اإلدارة  مكتب 
بعنوان »مشاركة ذوي اإلعاقة في االنتخابات« في 

محلة تامزاوة ببلدية براك الشاطئ.
الجلسة التي نظمت اإلثنين بالتعاون مع رابطة 
استهدفت  الشاطئ  وادي  بمنطقة  اإلعاقة  ذوي 
وكيفية  االنتخابية  بحقوقهم  اإلعاقة  ذوي  تعريف 
المشاركة،  على  وتحفيزهم  بأصواتهم،  اإلدالء 
حسب  االقتراع،  مراكز  إلى  الوصول  وتسهيل 
تصريح مدير المكتب محمد الغول إلى »الوسط«.

براك  ببلدية  الهمم  ذوي  مكتب  مدير  وقال 
الشاطئ خالد احمودة، إن ذوي اإلعاقة يناشدون 
ليبيا  في  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
لتمكينهم من الوصول إلى مراكز االنتخابات عبر 

ذلك إلى أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، دون 
أن يكشف مزيد التفاصيل.

باتيلي حث المجلسين على االتفاق على مكان 
اجتماعهما،  لعقد  للطرفين  مقبولين  وموعد 
االجتماع  هذا  يخرج  أن  ضرورة  على  وحض 
أطر  وذات  للتنفيذ  وقابلة  ملموسة  بـ»مقترحات 
هذه  من  توافقي  مخرج  إليجاد  محددة«  زمنية 
»يجب  المقبل  االجتماع  أن  رأى  كما  األزمة، 
ويلبي  المتزايدة،  لإلحباطات  إجابات  يقدم  أن 
سجلوا  ناخب  مليون   2.8 على  يزيد  ما  تطلعات 
على  الشرعية  إلضفاء  ويتطلعون  للتصويت، 
هذه  مؤسسات  وعلى  المستقبليين  القادة 
الدولة«. وقال باتيلي: »القادة الشرعيون هم من 
ويحققون  السياسية  العملية  في  الثقة  يرسخون 
الرفاهية  فرصة  ويوفرون  واالستقرار،  السالم 
بمن  للجميع،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

في ذلك النساء والشباب«.

باتيلي يحض على الدخول في حوار
المؤسسات  جميع  دعا  األممي  المبعوث 
ومجلسا  الرئاسي  المجلس  فيها  بما  الليبية 
حوار  في  الدخول  إلى  للدولة،  واألعلى  النواب 

الجارية. سعيًا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود 
ومن  أطيافهم  بكل  الليبيين  باتيلي  وطالب 
العامة،  المؤسسات  وكذلك  ليبيا،  مناطق  جميع 
والمؤسسات  الرئاسي  المجلس  فيها  بما 
أصواتهم  إيصال  إلى  واألمنية،  القضائية 
خالل  من  ومخاوفهم  آرائهم  عن  والتعبير 
متضافر  جهد  في  وشفافة  ديمقراطية  إجراءات 
أن »شعب  الحالي، مؤكدًا  المأزق  إنهاء  أجل  من 
واختيار  بصوته  لإلدالء  الفرصة  يستحق  ليبيا 

المستقبل«. قادة 

مطالب شعبية بإجراء االنتخابات البرملانية والرئاسية
نشطاء وأساتذة جامعيون وذوو إعاقة

طرابلس، القاهرة، سبها - 
الوسط: رمضان كرنفودة

● وقفة نشطاء وأساتذة جامعيين للمطالبة باالنتخابات في جزيرة الفرناج بطرابلس، 5 ديسمبر 2022، ) الوسط(

اإلنشائية  التجهيزات  حيث  من  الظروف  تهيئة 
البطاقات  توزيع  إلى  إضافة  االقتراع،  لمراكز 
التثقيفية  الدورات  وتنظيم  عليهم،  اإلرشادية 
أكتوبر  من  التاسع  وفي  بفعالية.  للمشاركة  لهم 
القرار  االنتخابات  مفوضية  أصدرت   ،2017
ذوي  األشخاص  دعم  وحدة  الستحداث   49 رقم 
»االنتخاب  وهو  هدفها  مع  اتساقًا  وذلك  اإلعاقة، 

حق الجميع وبالجميع«.
رئيس  ترحيب  مع  الفعاليات  هذه  وتزامنت 

عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
األمم  بعثة  رئيس  عن  الصادر  بالبيان  الدبيبة، 
والذي  باتيلي،  عبداهلل  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
المشاورات  »تسريع  على  األطراف  فيه جميع  حث 
السياسية،  العملية  في  قدمًا  المضي  سبل  حول 

وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات«.
»أرحب  »تويتر«:  على  عبر حسابه  قال  الدبيبة 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  عن  صدر  بما 
في ليبيا عبداهلل باتيلي، في بيان، حث فيه جميع 

بـ)الغرض  وصفه  ما  تحقيق  المعنية  األطراف 
وأضاف:  االنتخابات«،  إلى  الذهاب  وهو  الواحد(؛ 
»إننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون 

إنهاء المراحل االنتقالية في بالدنا«.

بيان باتيلي
اجتماع  إلغاء  باتيلي  عبداهلل  أعلن  بيانه  وفي 
النواب المستشار  كان مقررًا بين رئيسي مجلسي 
عقيلة صالح، واألعلى للدولة خالد المشري، وأرجع 

وقفة احتجاجية
بجزيرة الفرناج وجلسة

في براك الشاطئ

األيام..  هذه  ليبيا  تشهدها  جديدة  معركة 
استخدام  من  تخلو  المرة  هذه  المعركة  لكن 
حتى  أو  الدبابات  أو  القنابل  أو  الصواريخ 
دقيقة  مادة  الوحيد  فسالحها  الكالشنكوف.. 
بطريقة  تقتل  لكنها  األطعمة  في  توضع 
البوتاسيوم  برومات  مادة  إنها  جماعية.. 
وطعام  خبز  في  استيرادها  المحظور  السامة 
هذه  استخدام  تؤكد  جهات  وبين  الليبيين. 
تنفي  أخرى  جهات  وبين  خبزهم،  في  المادة 

وجودها يظل الليبيون حائرين.
البوتاسيوم«  »برومات  موضوع  أن  ورغم 
طابعًا  أخذت  القضية  فإن  أشهر؛  منذ  تفجر 
أكثر جدية وخطورة بعد أن أعلن النائب العام 
المستشار الصديق الصور نتائج تحليل عينات 
والتي أظهرت  األلماني  الخبرة  بيت  الخبز في 
وجود المادة في 27 عينة جرى تحليلها نهاية 

الماضي. نوفمبر 
إدارة  دوريات  أشرفت  الماضي  والخميس 
األمنية  العمليات  بإدارة  الخاصة  المهام 
بغلق  الخاصة  العامة  النيابة  أعمال  على 
قصر  منطقتي  في  للدقيق  مصانع  ثالثة 
»برومات  مادة  تستخدم  وزليتن،  األخيار 

البوتاسيوم«.

إقفال مصنع دقيق ومخبزين في صرمان
للمجلس  اإلعالمي  المركز  أعلن  أيضًا 
إقفال  الماضي،  قبل  األربعاء  صرمان،  البلدي 
بناًء  البلدية  في  ومخبزين  للدقيق  مصنع 
ثبوت  بعد  وذلك  العامة،  النيابة  أمر  على 
البوتاسيوم« في عينات  وجود مادة »برومات 
لدى  للتحليل  األماكن  تلك  من  ُأخذت  دقيق 
صفحته  على  المركز  البالد.  خارج  معامل 
العامة  النيابة  أن  أوضح  »فيسبوك«  بموقع 
دقيق صرمان«  بإقفال كل من »مصنع  أمرت 
شنابو  و»مخبز  صرمان«  جوهرة  و»مخبز 
إلى  إضافة  القديم«،  البلدية  لمبنى  المقابل 

إحالة أصحابها إلى الجهات القضائية.

»برومات البوتاسيوم« في عدة بلديات
28 نوفمبر  العام، في  النائب  وأعلن مكتب 
البوتاسيوم«  »برومات  مادة  وجود  الماضي 
الخبرة  بيت  لدى  تحليلها  جرى  عينة   27 في 
األلماني، إضافة إلى ضبط 232 قضية لـ232 
مخبزًا مخالفًا، موجهًا االتهام إلى 411 متهمًا، 

بينهم 128 ليبيًا و283 أجنبيًا.
بيت الخبرة األلماني أثبت استعمال مركب 
الدقيق  صناعة  في  البوتاسيوم«  »برومات 
والخبز بنسب غير آمنة من قبل القائمين على 
 27 ضمن  بلديات،  عدة  في  الصناعة  هذه 

عينة أثبتت وجود هذه المادة.
إن  الصور،  الصديق  العام  النائب  وقال 
التي  البوتاسيوم«  »برومات  تحاليل  نتائج 
في  المادة  وجود  أظهرت  ألمانيا،  في  أجريت 

27 موقعًا مختلفًا في ليبيا.
البوتاسيوم«  »برومات  أن  أوضح  الصور 
رصدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز 
من  أخذت  عينات  في  عليها  وعثر  والحلويات، 
وطبرق  ودرنة  والمرج  وصرمان  صبراتة  مدن 
والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس، الفتًا 
والمخابز  المصانع  كل  قفل  سيجرى  أنه  إلى 
القائمين  ومواجهة  المادة  فيها  وجدت  التي 

عليها باالتهام.
التأكد  إجراءات  العامة  النيابة  واتخذت 
البوتاسيوم«  »برومات  مركب  استعمال  من 
في  كمضاف  البالد  إلى  استيراده  المحظور 
نطاق  على  المتاحة  الغذائية  المواد  بعض 

وإظهارها  نتائجها  ومضمونية  مصداقيتها 
مواقع  عبر  مستندي  أو  رسمي  غير  بشكل 
حالة  إحداثها  إلى  الفتًا  االجتماعي،  التواصل 
المواطنين  صفوف  بين  والخوف  الهلع  من 
وجعل المركز المختص والمسؤول عن كل ما 
يتداول من غذاء أو دواء مورد أم مصنع محليًا 
الثقة  إلخالل  بمحاولة  محرج  موقف  في  كان 

بينه وبين المواطن.
الرقابة  مركز  مدير  أكد  بنغازي  في  أيضًا 
المكلف  بنغازي  فرع  واألدوية  األغذية  على 
برومات  مادة  وجود  عدم  البرغثي،  أحمد 
البوتاسيوم في عملية صناعة رغيف الخبز في 
مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن المركز سبق أن 
قام بزيارات ميدانية للمرور على المخابز وأنه 
بهذا  الرقابية  الجهات  كافة  مع  تواصل  على 
عبر  بنغازي  بلدية  نشرته  ما  وفق  الصدد، 

صفحتها على »فيسبوك«.

الدبيبة يجرمها
الماضي  أغسطس  منتصف  وفي  من جهته 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وجه 
اإلجراءات  باتخاذ  الدبيبة،  عبدالحميد 
حظر  بقرار  يلتزم  ال  من  ضد  القانونية 
استخدام مادة »برومات البوتاسيوم« الصادر 

عن وزارة االقتصاد والتجارة.
اجتماع  خالل  كلمة  في  الدبيبة،  وقال 
أي  غرار  على  سامة  المادة  هذه  إن  حكومي، 
سموم أخرى، الفتًا إلى أن هذه المادة مشجعة 
للمخابز، باعتبارها من المحسنات للخبز، لكن 

هذه المادة محرمة ويمنع دخولها بالقانون.
داخل  إلى  تسريبها  احتمالية  وعن 
يُسرِّب  من  »مثل  الدبيبة:  قال  البالد، 
وتم  الحشيش،  زي  هذه  والحشيش  الخمر 
واضحة  ضبطية  جهات  هناك  ال  أم  تسريبها 

لضبطها«.
التي  المخابز  مراقبة  ضرورة  على  وشدد 
الحرس  خالل  من  الدولة،  لسيطرة  تخضع 
الداخلية،  ووزارة  الداخلي،  واألمن  البلدي 
لكشفها،  أدوات  وجود  إمكانية  عن  متسائاًل 
المخدرات والحشيش،  أجهزة كشف  على غرار 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة  مؤكدًا 
وقفل  عليه  القبض  خالل  من  المخالف،  ضد 

نشاطه.
االقتصاد  وزير  أكد  سابق،  وقت  وفي 
محمد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  في  والتجارة 
من  سابقًا  المسحوبة  العينات  خلو  الحويج، 
الخبز من وجود مادة  الخبز والدقيق ومحسن 

»برومات البوتاسيوم« داخلها.
اتخذتها  التي  اإلجراءات  إلى  لفت  الوزير 
تشكيل  خالل  من  األخرى،  والجهات  الوزارة 
للتحاليل  وإخضاعها  العينات  لسحب  لجنة 
بالشراكة  البالد  ربوع  كامل  من  المخبرية 
قمة  مختبرات  ومعامل  بنغازي  جامعة  مع 
ليبيا، رفقة اإلدارات المعنية في كل من وزارة 
والتي أكدت  الصناعة  االقتصاد وأخرى بوزارة 
جميعها خلو العينات من وجود مادة »برومات 
حظر  استمرار  أكد  الحويج  البوتاسيوم«. 
استيراد »برومات البوتاسيوم«.. ووجه بإجراء 

للدقيق. تحليل 
الماضي،  أغسطس  من  التاسع  وفي 
تحقيق  لجنة  بتشكيل  العام  النائب  أمر 
استعمال  بشأن  المتداولة  المعلومات  في 
في  آمنة  غير  بنسب  البوتاسيوم«  »برومات 

صناعة الخبز والمعجنات عموما.
وجود  نفى  األغذية  على  الرقابة  مركز 
أو الخبز، فيما أشار المركز  المادة في الدقيق 
الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية إلى وجود 
أبحاث وتحاليل تظهر وجودها بنسب مرتفعة 

عن الحد المسموح به.

متى تنتهي »معركة برومات البوتاسيوم«؟

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

القمح  من  عينة   600 أخذت  حيث  واسع، 
في  الداخلة  المواد  من  ذلك  وغير  والدقيق 
كما  وتحريزها،  والمعجنات  الخبز  صناعة 
طلبت إجراء تحليل نوعي وكمي للعينات؛ بغية 
البوتاسيوم  برومات  مركب  إضافة  استبيان 
السلع  لتصنيف  المنسق  النظام  في  المدرج 

وتبويبها تحت رمز )28-2-9021(.
قرر في  الصور  الصديق  العام  النائب  وكان 
الماضي »تشكيل لجنة بالتحقيق  9 أغسطس 
في  وذلك  البوتاسيوم،  برومات  تقارير  في 
المادة  وجود  حول  الرائجة  األخبار  سياق 

المذكورة في خبز الليبيين«.
»فرقًا  تضم  اللجنة  إن  العام،  النائب  وقال 
واإلصحاح  الرقابة  ومركز  البلدي  الحرس  من 

بزيارات  للقيام  العلمية  والمراكز  البيئي 
للمخابز ومصانع الدقيق وأخذ العينات«.

الصور  الصديق  أعلن  أغسطس   17 وفي 
المخابز  من  والدقيق  الخبز  من  عينات  إرسال 
من  والتأكد  لفحصها  ألمانيا  في  معمل  إلى 

خلوها من مادة »برومات البوتاسيوم«.
مركز الرقابة على األغذية يعلن

نتائج التحاليل
العامة تناقضت مع ما أعلنه  النيابة  بيانات 
من  واألدوية  األغذية  على  الرقابة  مركز 
ظهور نتائج تحاليل المعامل األلمانية لعينات 
الدقيق  مصانع  من  المحالة  والخبز  الدقيق 
المركز  فيها  قال  والتي  ليبيا  في  والمخابز 

وجود  من  خالية  العينات  كامل  أن  »أكدت 
بيان  وفق  داخلها«  البوتاسيوم  برومات  مادة 

نشره عبر صفحته على »فيسبوك«.

 11 في  الصادر  بيانه  في  قال  المركز 
سبتمبر الماضي إن »هذه الخطوة جاءت عقب 
إلى  مصدرها  مرجعًا  مهنيته«،  في  التشكيك 
بالدولة  أخرى  ومؤسسات  جهات  »تصريحات 
البوتاسيوم  الليبية تؤكد وجود مادة برومات 

داخل منتج الخبز والدقيق بليبيا«.

معلومات تفتقر للمهنية
واألدوية  األغذية  على  الرقابة  مركز  وقال 
في  استندت  والمؤسسات  الجهات  هذه  إن 
ذلك »على معلومات من واقع إجراء قامت به، 
متجاوزة  المستندية  والنزاهة  للمهنية  يفتقر 
بسيادة  رامية  االختصاص  أصحاب  بذلك 
عينات  بإحالة  الحائط  عرض  الليبية  الدولة 
والتي  الشقيقة  تونس  لدولة  المعامل  ألحد 
الكشف  إمكانية  تمتلك  ال  أنها  األخيرة  أكدت 

عن مادة برومات البوتاسيوم بمعاملها«.
اإلجراءات  اتخاذه  على  شدد  الرقابة  مركز 
عن  بعيدًا  القانون  ينصه  »بما  الالزمة 
كرة  ودحرجة  المعلومات  نشر  في  التخبط 
بوقت  فيه  ُفصل  أن  سبق  لموضوع  الثلج، 
أنه  إلى  مشيرًا  مهني«،  علمي  بإجراء  سابق 
مؤكدًا  الصدد،  هذا  في  السباقين  أول  »كان 
مادة  وجود  من  والدقيق  الخبز  منتج  خلو 
برومات البوتاسيوم من واقع أبحاث وتحاليل 
على  أجريت  السنة  قرابة  استمرت  مخبرية 
والدقيق  الخبز  مصنعي  شملت  عينة   454
بمؤتمر  نتائجها  عن  معلنًا  الخبز،  ومحسنات 
صحفي وورشة عمل علمية عقد بشهر فبراير 

.»2022
مؤتمر  في  موقفه  على  أصر  المركز  أيضًا 
الماضي،  أغسطس   5 يوم  عقده  صحفي 
برومات  مادة  من  والخبز  الدقيق  خلو  بشأن 
مكذوبة«  »أخبار  تداول  بعد  البوتاسيوم 
الفصل  العام  النائب  مناشدًا  بالخصوص، 
الجهات  تضم  لجنة  وتشكيل  الموضوع  في 
المختصة كنوع من الحيادية للتحقيق في ذلك 

وطمأنة المستهلكين حيال قوتهم اليومي.

إخضاع عينات خبز ودقيق للتحليل
و»قام  ذلك  على  عمل  أنه  المركز  أضاف 
للتحاليل  وإخضاعها  العينات  بجمع  بارز  بدور 
مختبرات  عدة  مع  زمني  خط  في  الالزمة 
مختبر  إلى  إضافة  والخارج«  الداخل  أخرى من 
هذا  في  الفيصل  هو  كان  الذي  ألمانيا  دولة 

الموضوع.
األغذية  على  الرقابة  مركز  واستغرب 
بالدولة  سيادة  ذات  جهات  قيام  واألدوية 
من  التأكد  دون  بتصريحات  الليبية 

● مفتشو مركز الرقابة على األغذية واالدوية يفحصون سلعا بميناء طرابلس البحري

● النائب العام الصديق الصور

الصور: وجدناها 
في 27 عينة.. والمركز 

المختص ينفي وجودها

غلق 4 مصانع دقيق 
ومخبزين في قصر األخيار 

وزليتن وصرمان

النائب العام: نتائج التحاليل األلمانية أظهرت وجود المادة في 27 موقعاً

المواطنون حائرون بين النيابة العامة و»الرقابة على األغذية«

● الجدل مستمر حول استخدام مادة برومات البوتاسيوم في الخبز »مركز الرقابة على األغذية«
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الحل،  على  تستعصي  الليبية  األزمة  تزال  ال 
فإن  واإلقليمية؛  األممية  الجهود  ورغم 

مكانه. يراوح  المشهد 
للشؤون  البريطاني  الملكي  المعهد 
خلفيات  في  بحث  هاوس«  »تشاتام  الدولية 
ليبيا،  في  السياسية  المفاوضات  فشل  تكرار 
حاضرة  تزال  ال  نفسها  العوامل  أن  مؤكدًا 
التي  القوية  الدول  إخفاق  2011، وسط  منذ 
الجانبين على  أي من  لها مصالح في تشجيع 
أي  مسألة  أثار  حين  في  اتفاق،  إلى  التوصل 
مناسب  البرلماني  أو  الرئاسي  النظامين 

الليبية. للحالة 
وفي تقرير تحليلي نشره »تشاتام هاوس« 
أن  الدولي  المعهد  يوضح  الجاري  ديسمبر   3
كانت   2022 العام  في  الليبية  المفاوضات 
تواجهها  التي  للتحديات  جيد  مثال  بمثابة 
مارس  من  الفترة  ففي  السالم.  محادثات 
السياسية  القوى  حاولت  الماضي  يونيو  إلى 
التفاوض على تسوية من  ليبيا  الرئيسية في 
جديدة  صفحة  بفتح  للبالد  تسمح  أن  شأنها 
جميع  أن  رغم  االستقرار،  نحو  والتحرك 
ال  الماضي  في  التقدم  أعاقت  التي  العوامل 
إلى  المفاوضون  توصل  حيث  حاضرة،  تزال 
مناقشتها  تجر  لم  مهمة  قضايا  بشأن  اتفاق 

من قبل على هذا المستوى.

ليبيا في  للسالم  المعرقلة  العوامل 
على  الضوء  سلط  الدولي  المعهد 
إلى  مشيرًا  اإلقليمية،  السالم  مفاوضات 
وجود  بعدم  أوال  يتسم  الدولي  »اإلطار  أن 
األجنبية  القوى  من  مغزى  ذي  سياسي  دعم 
المشاركة في الصراع الليبي، ويبدو أن اآللية 
الذي  الوسيط  هي  المتاحة  الوحيدة  الدولية 
أعضاء  من  قليل  وعدد  المتحدة  األمم  عينته 
والنتيجة  السياسية  العملية  إلدارة  الفريق 
الوسطاء  يُالم  حيث  سيئ،  نجاح  معدل  هي 

ظلمًا«.
ليبيا  تحرك  يعرقل  ما  أن  يرى  التقرير 
من  مجموعة   2011 العام  منذ  السالم  نحو 
أمني  إطار  إنشاء  في  الفشل  أبرزها  العوامل، 
االنقسامات  إلى  مشيرًا  الحرب،  بعد  متماسك 
األعلى  المجلس  بين  البالد  في  السياسية 
الشرق  في  النواب  الغرب ومجلس  في  للدولة 
وعمل القوى األجنبية على تعقيد الموقف من 
على  المتنافسة  للجماعات  الدعم  توفير  خالل 

األرض.

النواب والدولة فقدا كل »الشرعية« مجلسا 
مجلسي  إن  هاوس«  »تشاتام  ويقول 
يكن  لم  إن  معظم  »فقدا  والدولة  النواب 
في  بها  يتمتعان  كانا  التي  الشرعية  كل 
السابق مع مرور ثماني سنوات على إجراء أي 

ليبيا«. في  وطنية  انتخابات 
لمن  يمكن  اتفاق جديد  دون  »أنه  مضيفًا 

في  يظل  أن  التنفيذية  السلطة  على  يسيطر 
إلى أجل غير مسمى«. السلطة 

حول  تقريره  في  تناول  البريطاني  المعهد 
النواب  مجلس  تحركات  ليبيا  في  األزمة 
التي   2017 خالل  دستور  مسودة  إلحياء 
على  يمكن  محتمل  كأساس  خامدة،  كانت 
بعدها  واقترح  االنتخابات.  تنظيم  أساسه 
 24 لجنة مؤلفة من  تقوم  أن  النواب  مجلس 
على  والموافقة  المسودة،  بمراجعة  عضوًا 
الوثيقة  وطرح  ضرورية،  يراها  تغييرات  أي 
مشيرًا  االنتخابات.  بإجراء  للسماح  لالستفتاء 
العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  تدخل  إلى 
تلك  في  وليامز  ستيفاني  المتحدة  لألمم 
حول  إجماع  إلى  الوصول  لتشجيع  المرحلة 
تفاوض  جلسات  ثالث  وتنظيم  االقتراح. 

مطولة في القاهرة وواحدة في جنيف.
التقرير يلفت إلى أن »مشروع العام 2017 
المرة  وهي  للمفاوضات،  أساس  بمثابة  كان 
األولى التي نوقش فيها على هذا المستوى«. 
حول  اتفاق  إلى  الجانبان  توصل  حيث 
بقيت  ولكن  تقريبًا  الدستور  جوانب  جميع 
رغم  الطاولة  على  الحاسمة  القضايا  بعض 
كانت  والمشاركين  المراقبين  توقعات  أن 
تقدمًا  حققوا  المفاوضين  لكن  منخفضة، 
الثالث، لكن  القاهرة  اجتماع  كبيرًا في نهاية 
لم  السياسي  االتفاق  من  المستوى  هذا  مثل 
وهو  القذافي  بعد  ما  ليبيا  في  أبدًا  يتحقق 

التقرير. تعبير  لإلعجاب حسب  مثير  إنجاز 
إلى  وليامز  دعوة  بعد  أنه  التقرير  وذكر 
يونيو  أواخر  في  جنيف  في  خاصة  جلسة 

والدولة  النواب  مجلس  رئيسي  بمشاركة 
عقيلة صالح وخالد المشري كانت إحدى نقاط 
مسألة  هي  بعد  حلها  يجر  لم  التي  الخالف 
مرجحًا  الرئاسية،  لالنتخابات  الترشح  شروط 

أن يكون جرى التوصل إلى اتفاق بشأنها في 
جلسة القاهرة الثالثة. حيث »كان اإلجماع في 
محادثات مصر هو أن ليبيا يجب أن يكون لها 
اآلن  وثبت  واحد منتخب بشكل مباشر  رئيس 

أن هذا يمثل مشكلة« وفق المعهد الملكي.

الكثير؟ الدول األجنبية  لماذا لم تفعل 
ويضيف أنه مع تطور النقاشات كان الوفدان 
تشكيل  حول  الهامش  على  أيضا  يتفاوضان 
المؤسسة  إدارة  ومجلس  جديدة،  حكومة 
أن  من  الوسطاء  قلق  وسط  للنفط.  الوطنية 
التوصل  تعرقل  قد  الجانبية  المفاوضات  هذه 
إلى اتفاق نهائي بشأن الدستور واالنتخابات.

الحاسمة  اللحظات  هذه  انقضاء  وبعد 
القوية  الدول  فشلت  جنيف،  في  األخيرة 
من  أي  تشجيع  في  ليبيا  في  مصالح  لها  التي 
الجانبين على التوصل إلى اتفاق أو على األقل 
إحراز  يمكن  حتى  القضيتين  بين  الفصل 
»تشاتام  وقال  الدستوري.  المسار  على  تقدم 
المفاوضون  غادر  النهاية  »في  إنه  هاوس« 
اتفاق.  إلى  التوصل  دون  ببساطة  جنيف 
التركية  الحكومة  أن  هو  ذلك  في  والسبب 
وقت  في  أنقرة  في  لالجتماع  الجانبين  دعت 
المناقشات  لمواصلة  األسبوع  ذلك  من  الحق 
تنسيقها  يجر  لم  الخطوة  أن  من  الرغم  على 

مع الوسيط الدولي«.
وذّكر المعهد البريطاني باالحتجاجات التي 
أعقبت اإلعالن عن فشل تلك المفاوضات من 
حرق لمقر البرلمان في طبرق، وبعدها إطالق 
الوطني  المستوى  على  المبادرات  من  عدد 

للتوصل إلى اتفاق ولكن دون نجاح.

الليبية المفاوضات  لفشل  المدى  بعيدة  عواقب 
المدى  بعيدة  عواقب  من  التقرير  وحذر 
القاهرة  في  اتفاق  إلى  التوصل  في  للفشل 
مؤكدًا  العنف،  استئناف  ذلك  في  بما  وجنيف، 
الجهات  على  يجب  ذلك  تجنب  أريد  إذا  أنه 
كثب  عن  تنظر  أن  والدولية  الليبية  الفاعلة 
للتغلب  طرق  عن  والبحث  التقدم  يمنع  فيما 

العقبات. على هذه 
يتمثل  الرئيسية  العوائق  أحد  يزال  وال 
النظام  في  شيء  كل  يربح  الفائز  أن  في 
الليبيين  من  العديد  أن  يبدو  الذي  الرئاسي 
فإن  مزاياه،  عن  النظر  وبغض  يؤيدونه. 
أو  ممكنة  طريقة  ليس  النظام  هذا  مثل 
ألسباب  رئاسية،  انتخابات  لتنظيم  مرغوبة 
الرئيسية  المسلحة  الجماعات  أن  أقلها  ليس 
من  خوفًا  لها  يسمحوا  لن  األجانب  ورعاتها 
سلطاته.  ويستخدم  معارضيها  أحد  يفوز  أن 
ينبغي  يكن  لم  أنه  المصدر  أكد  وواقعيًا 
من  ألنه  النظام  هذا  في  التفكير  حتى 
حقيقة  من  الرغم  على  تنفيذه  المستحيل 
أسماءهم  سجلوا  قد  الليبيين  ماليين  أن 

للتصويت.
المعهد  دعا  البرلماني  النظام  وبخصوص 
بعد  كان  إذا  فيما  التفكير  إلى  البريطاني 
كافية  ضمانات  يوفر  أن  يمكن  إصالحه 
دون  العملية  إطالق  يجب  إذ  قدمًا  للمضي 
المعنية  األطراف  لجميع  للسماح  تأخير 
قابل  نظام  بشأن  اتفاق  إلى  بالسعي 
إلى  وباإلضافة  للتطبيق.  وقابل  للتحقيق 
خاللها  من  يمكن  آلية  إنشاء  يقترح  ذلك 
مع  اتصال  على  تبقى  أن  األجنبية  للقوى 
نحو  التحرك  على  لتشجيعها  األطراف  جميع 
التي  المعزولة  اإلجراءات  من  بداًل  حل، 
واعتبره  عكسية.  نتائج  إلى  تؤدي  أن  يمكن 
أي  في  النجاح  فرص  لتحسين  أساسيًا  شرطًا 

مستقبلية. مفاوضات 

أيهما أنسب للدولة الليبية.. النظام الرئاسي أم البرملاني؟

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● المجلس األعلى للدولة في ليبيا

● مقر المعهد البريطاني في العاصمة لندن

● مجلس النواب الليبي »أرشيفية«

القوى األجنبية »تُعقِّد الموقف« 
بتوفير الدعم للجماعات 

المتنافسة على األرض

»تشاتام هاوس«: هذه أسباب اإلخفاق في حل األزمة السياسية.. المعهد الدولي البريطاني: مجلسا النواب والدولة »فقدا الشرعية«

تحليل يفسر خلفيات الفشل المتكرر للمفاوضات:

اعتبر متابعون للشأن الليبي أنه من المبكر 
بين  التقارب  خطوات  تأثيرات  على  الحكم 
خاصة  ليبيا،  في  األزمة  على  وتركيا  مصر 
مع ما يتردد من وجود بعض الشروط قيل 
أن القاهرة تضعها في هذا الملف وتعتبرها 

ذات عالقة باألمن القومي المصري.
خبراء  عدد من  آراء  استطلعت  »الوسط« 
تأثير  حول  الدولية  والعالقات  السياسة 
في  والتركي  المصري  الرئيسين  مصافحة 
بين  العالقات  مسار  على  قطر  مونديال 

ليبيا. واألزمة في  البلدين 
الدولية  السياسية  العالقات  أستاذ 
اعتبر  أبودياب  خطار  د.  باريس  بجامعة 
إلعادة  فوري  تأثير  هناك  يكون  »لن  أنه 
الملف  على  التركي   - المصري  التواصل 
أنه  على  الوضع  تصنيف  يمكننا  وال  الليبي، 
بداية  في  ألننا  وأنقرة،  القاهرة  بين  تقارب 
إلى  الدبلوماسية  الصالت  عودة  مسار 

رفيع«. مستوى 
معقد  الليبي  »الملف  أبودياب  يضيف 
المتمثلة  الكأداء  العقبة  وهناك  ومتشابك، 
وحتى  األجنبية  القوات  سحب  بمسألة 
البقاء«،  على  تركي  إصرار  هناك  اللحظة 
التركي   - المصري  الحوار  »سيكون  مضيفًا 
إيجابيًا إذا كان هناك احترام فعلي للقرارات 

ليبيا«. الدولية ذات الصلة حول 
 2022 قطر  مونديال  افتتاح  حفل  وخالل 
الرئيسان؛  ظهر  الماضي،  نوفمبر   20 في 
المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب 
يتصافحان  وهما  صورة  في  أردوغان،  طيب 
بين  التوتر  من  سنوات  بعد  الدوحة،  في 

البلدين.
اإلعالم  وسائل  اهتمام  أثارت  المصافحة 
للرئاسة  بيان  فيما وصف  واسع،  نطاق  على 
في  جديدة  بداية  بأنه  المشهد  المصرية 

وأنقرة. القاهرة  بين  الثنائية  العالقات 
قال  تلفزيوني،  حواري  برنامج  وفي 
لنحو  السيسي  مع  تحدث  إنه  أردوغان 

ركزنا  »لقد  مضيفًا:  دقيقة،   45 إلى   30
وقلنا  هناك  السيسي  السيد  مع  المحادثات 
مستوى  على  الوزراء  زيارات  اآلن  لنتبادل 
منخفض، بعد ذلك دعونا نوسع نطاق هذه 

المحادثات«.

شروط مصرية
الدولية  العالقات  باحث  ويتوقع 
السياسية  للدراسات  األهرام  بمركز 
أن  عبدالفتاح  د.بشير  واالستراتيجية 
القاهرة  بين  تجري  »تفاهمات  هناك 

وقت  بعد  يحن  لم  الشأن  هذا  في  وأنقرة 
تضع  »مصر  أن  موضحًا  عنها«،  اإلعالن 
سحب  مثل  التركي  الجانب  على  شروطًا 
عن  والتوقف  األجنبية  والقوات  المرتزقة 
المصرية  بالمصالح  تضر  اتفاقات  إبرام 

المتوسط«. شرق  في 
يقول عبدالفتاح إن »جميع السيناريوهات 
ممكنة في هذا السياق«، وقال: »سينعكس 
بتأثير  بالتأكيد  الشروط  بهذه  الوفاء 
إيجابي على األزمة الليبية إذا ما جرى الوفاء 
أن  أيضًا  يستبعد  لم  لكنه  الشروط«  بهذه 

الشروط، وتكتفي  تركيا ببعض هذه  »تخل 
السفراء«. تبادل  بخطوة 

طموحات تركية في المنطقة الشرقية
الليبي  للشأن  المتابعين  عديد  أن  بيد 
واألطراف  تركيا  بين  التقارب  يفصلون  ال 
البالد،  من  الشرقية  المنطقة  في  الفاعلة 
العالقات  مسار  في  الجديد  والتطور 

الليبي. الملف  بشأن  التركية  المصرية 
تنظيم  النواب  مجلس  بدأ  جهته  من 
األشهر  خالل  تركيا  إلى  عديدة  زيارات 

معها،  التعامل  دائرة  لتوسيع  الماضية، 
أبقت على تعاملها مع حكومة  األخيرة  لكن 
توقيع مزيد من مذكرات  الدبيبة من خالل 
رئيس  التركي،  السفير  التقى  كما  التفاهم، 
يناير   19 في  صالح  عقيلة  النواب  مجلس 
بنغازي  إلى  زيارة  يجري  أن  قبل  الماضي، 
الشهر نفسه مع وفد من رجال  29 من  في 

األتراك. األعمال 
في  المتخصص  حرشاوي  جالل  أما 
بمعهد  المشارك  الزميل  الليبية  الشؤون 
فيقول  البحثية  للخدمات  يونايتد  رويال 
الرئيسين  بين  المصافحة  »باختصار 
تخفف  ال  لكنها  صادقة،  وأردوغان  السيسي 
ال  »ألسباب  وأضاف  ليبيا«،  في  التوترات 
تقبل  ال  المسلمين،  باإلخوان  لها  عالقة 
شرق  في  االقتصادية  تركيا  طموحات  مصر 
الوحدة  بحكومة  »اإلطاحة  مستبعدًا  ليبيا«، 
إذ  إال  الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة  الوطنية 

قرر أردوغان ذلك«.
إغواء  أنقرة في محاولة  وتابع: »ستستمر 
ليبيا حتى  األخرى في شرق  الفاعلة  الجهات 
تتمكن من تنمية أنشطتها االقتصادية في 
مصر  »بقلق  وصفه  ما  إلى  مشيرًا  برقة«، 

أكثر  برقة  أراضي  على  التركي  النفوذ  من 
البحر«. على  منها 

مصر وتركيا والملف الليبي
وتركيا  مصر  بين  الخالف  وتبلور 
منذ  واضح  بشكل  الليبي  الملف  حول 
اتفاقية  أنقرة  وقعت  حين   ،2018 نوفمبر 
الوفاق  حكومة  مع  البحرية«  »الصالحيات 
وفي  السراج،  فايز  برئاسة  السابقة  الليبية 
واليونان  مصر  رفضت  الماضي،  أكتوبر 
مذكرتي  الوطنية  الوحدة  حكومة  توقيع 
الموارد  مجال  في  تركيا  مع  تفاهم 
باالستكشاف  للقيام  الهيدروكربونية، 
شرق  في  والنفط  الغاز  عن  والتنقيب 

المتوسط.
كبيرًا  قلقًا  مراقبين  وفق  القاهرة  وتبدي 
غرب  في  تركيا  به  تحظى  الذي  النفوذ  من 
الوفاق  لحكومة  العسكري  دعمها  منذ  ليبيا، 
على  العامة«  »القيادة  قوات  في صد هجوم 
عرف  فيما   ،2019 في  طرابلس  العاصمة 
بحرب العاصمة طرابلس، وفي تصريح سبق 
المصافحة بين الرئيسين المصري والتركي، 
شكري،  سامح  المصري  الخارجية  وزير  قال 
الجوالت  توقف  عن  حديثه  معرض  في 
التي  األمور  »من  تركيا:  مع  االستكشافية 
من  األجنبية  القوات  خروج  عدم  القلق  تثير 
ليبيا حتى اآلن وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة 
قناة  مع  مقابلة  وفق  الهدف«،  هذا  لتحقيق 

العربية 29 أكتوبر الماضي.
قائمة  في  الثالثة  المرتبة  تركيا  وتحتل 
وفق  الليبي،  للشرق  المصدرة  الدول  أكبر 
األعمال  مجلس  رئيس  عن  صادرة  بيانات 

الليبي، مرتضى قرنفل.  - التركي 
وخالل اتصاالته مع المسؤولين في شرق 
في  »رغبة  عن  التركي  الجانب  كشف  ليبيا، 
التركية  االقتصادية  المشاريع  استكمال 
وقت  أقرب  في  المنطقة  في  المكتملة  غير 
األعمال  مجلس  رئيس  وقال  ممكن«، 
التركي - الليبي إن »ستاد بنغازي وميناءها 
الجامعية،  المباني  وبعض  والمطارات 

تندرج في إطار هذه المشاريع«.

هل تفك »مصافحة السيسي وأردوغان« عقدة األزمة الليبية؟

● ؟؟؟؟؟؟

خبراء اعتبروها دليل تقارب

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط: عالء حموده

حرشاوي: مصر ال تقبل 
طموحات تركيا االقتصادية

في شرق ليبيا

أبودياب: لن يكون
هناك تأثير فوري إلعادة 

التواصل

● أردوغان يصافح السيسي بحضور تميم 20 نوفمبر 2022
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قمة دول غرب أفريقيا قررت إنشاءها:

جماح  وكبح  االنقالبات  لمواجهة  محاولة  في 
الحركات األصولية المسلحة قرر قادة دول غرب 
)أبوجا(  النيجيرية  العاصمة  في  األحد  أفريقيا 
فقط  ليس  التدخل  هدفها  إقليمية  قوة  إنشاء 
وقوع  حال  في  أيضًا  وإنما  الجهاديين؛  ضد 
في  المنطقة  شهدتها  التي  كتلك  انقالبات 

العامين األخيرين كما أعلن مسؤول كبير.
االقتصادية  الجماعة  في  األعضاء  الدول  قادة 
ممثلوهم،  أو  )إيكواس(  أفريقيا  غرب  لــدول 
مالي  في  الحاكم  العسكري  المجلس  أمهلوا 
46 جنديًا من  حتى األول من يناير لإلفراج عن 
طائلة  تحت  يوليو،  منذ  أسرهم  العاج  ساحل 
مفوضية  رئيس  قال  كما  لعقوبات  التعرض 

إيكواس، عمر توراي.
أعمالها  جدول  على  أدرجت  قمة  القادة  وعقد 
بين  أزمة خطرة  أثار  الذي  الجنود  مصير هؤالء 
في  العضوين  البلدين  العاج،  وساحل  مالي 
االنقالبات  تداعيات  وكذلك  إيكواس،  مجموعة 
األخريين  السنتين  في  المنطقة  شهدتها  التي 

في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.
اإلفراج  المالية  السلطات  »نطالب  قال  توراي 
األول  أقصاه  موعد  في  العاج  ساحل  جنود  عن 

من يناير 2023«.
لوكالة  أفريقيا  غرب  من  دبلوماسي  وقال 
اسمه،  عن  الكشف  عدم  طالبًا  برس  فرانس 
لم  إن  عــقــوبــات  ستفرض  »إيـــكـــواس«  إن 
الجماعة  أن  أيضًا  توراي  وأضاف  ذلك.  يتحقق 
بحق  تحتفظ  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
الجنود  عن  ــراج  اإلف يجر  لم  حال  في  التحرك 
توغو  رئيس  وسيتوجه  يناير.  من  األول  قبل 
بين  يقوم بمساٍع حميدة  الذي  فور غناسينغبي 
مالي  إلى  األزمة  هذه  في  العاج  وساحل  مالي 

الجنود. للمطالبة باإلفراج عن 
العاج  ساحل  مع  قوة  صراع  مالي  وتخوض 
ساحل  من  جنديًا   49 اعتقلت  منذ  و»إيكواس« 
10 يوليو عند وصولهم إلى باماكون  العاج في 

جرى إطالق 3 منهم منذ ذلك الحين.
وتؤكد ساحل العاج واألمم المتحدة أن هؤالء 
الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن 
حفظ  قــوة  ضمن  العاملة  األلمانية  الكتيبة 
السالم الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها 

تعتبرهم مرتزقة جاءوا للمساس بأمن الدولة.
الجهاديين انتشار  توسع 

أضاف توراي أن قادة »إيكواس« قرروا إعادة 
يتعلق  األمر  أن  موضحًا  األمنية،  بنيتنا  ضبط 
االستعانة  فقط  وليس  الخاص  أمننا  بتولي 
إنشاء  على  »مصممون  وقال  خارجية.  بأطراف 
كانت  سواء  الضرورة  عند  تتدخل  إقليمية  قوة 

مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري 
في الدول األعضاء«.

انتشارًا  المنطقة  في  دول  عــدة  وتشهد 
من  انطلقوا  الذين  اإلسالميين  للمسلحين 
لكن  البلد،  هذا  وسط  ووصلوا  مالي  شمال 
وجودهم  ويتوسع  والنيجر  فاسو  بوركينا  أيضًا 

الجنوب وخليج غينيا. نحو 

انعدام األمن
ويعد انعدام األمن عاماًل أساسيًا في االنقالبات 
العسكرية التي هزت المنطقة منذ العام 2020، 

في مالي وبوركينا وألسباب أخرى في غينيا.
مسؤولين  أن  أعــلــن  المفوضية  رئــيــس 
النصف  المنطقة سيجتمعون في  عسكريين من 
القوة  تشكيل  آليات  لمناقشة  يناير  من  الثاني 
غرب  دول  قــادة  أن  أوضــح  ــوراي  ت اإلقليمية. 
االعتماد  عدم  التمويل  أجل  من  قرروا  أفريقيا 
أظهرت  التي  الطوعية  المساهمات  على  فقط 

محدوديتها دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وبحث قادة دول غرب أفريقيا أيضًا الوضع في 
التي  الثالث  الدول  وغينيا،  فاسو  وبوركينا  مالي 
تولى فيها العسكريون السلطة بالقوة منذ 2020.

غرب  لدول  االقتصادية  الجماعة  وتمارس 
وحصول  االستقرار  عدم  من  القلقة  أفريقيا 
عودة  أجل  من  أشهر  منذ  ضغوطًا  االنقالبات، 
السلطة  إلى  ممكن  وقت  أسرع  في  المدنيين 
وبوركينا،  مالي  اثنتان،  وبينها  الدول  هذه  في 

تحركات  بسبب  خطرة  اضطرابات  من  تعانيان 
مالي  وكانت  باالتساع.  ــذة  اآلخ الجهاديين 
أقل  فاسو مسرحًا النقالبين في خالل  وبوركينا 

من سنة.

قلق جدي
عن  التخلي  الضغط  تحت  العسكريون  وتعهد 
انتقالية  فترة  وبعد  عامين  غضون  في  السلطة 
يؤكدون أنهم يريدون خاللها إصالح دولتهم.

التي  التدابير  أفريقيا  غرب  دول  قادة  وبحث 
»عودة  يسمونه  ما  طريق  على  البعض  اتخذها 

الى النظام الدستوري«.
أقرب  في  الدستوري  النظام  يعود  أن  »يجب 
احترام  جرى  حال  وفي  توراي.  قال  كما  وقت« 
مع  خالف  من  أشهر  بعد   2024 مارس  موعد 
الجماعة االقتصادية وحظر تجاري ومالي مشدد 
تم رفعه حاليا، فإن »المرحلة االنتقالية« تكون 

استمرت ثالث سنوات ونصف السنة.
تــوراي  حض  غينيا  في  للوضع  وبالنسبة 
األطراف  كل  إشــراك  على  العسكري  المجلس 
أن  التي يفترض  العملية  المدني في  والمجتمع 
األحزاب  وتقاطع  السلطة.  الى  المدنيين  تقود 
المدني  المجتمع  من  كبير  وقسم  الرئيسية 

عرض الحوار الذي قدمته السلطات.
رئيس  عبر  فــاســو  بوركينا  وبــخــصــوص 
من  الجدي  القلق  عن  المجموعة  مفوضية 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  الجماعة  جانب 
اإلنسانية.  األمني واألزمة  الوضع  أمام تطورات 
التي  إلى »الرغبة في دعم بوركينا فاسو  وأشار 

تشهد أزمة خطيرة«.
الكابتن  الــجــديــد  الــقــوي  الــرجــل  وتبنى 
هنري  بول  الكولونيل  تعهدات  تراوري  إبراهيم 
سبتمبر،  في  به  أطاح  بعدما  داميبا  سانداوغو 
على   2024 يوليو  في  انتخابات  بإجراء  ووعد 

تقدير. أبعد 

لمواجهة  األمني  الخيار  تفضيل  من  عقود  بعد 
المظاهرات االحتجاجية استعاد نظام الحكم في إيران 
الخيار السياسي في محاولة لتهدئة الشارع الغاضب 
مقتل  منذ  غاضبة  مظاهرات  سلسلة  انفجار  بعد 

الناشطة اإليرانية مهسا أميني.
التي  إلغاء شرطة األخالق  إيران  أيام أعلنت  ومنذ 
أطلق توقيفها لمهسا أميني ووفاة الشابة بعد ثالثة 
أيام، موجة تظاهرات في البالد ال تزال مستمرة منذ 

حوالى ثالثة أشهر.
جاء  المحتجين،  حيال  مبادرة  يعتبر  الذي  اإلعالن 
بعدما قررت السلطات السبت مراجعة قانون 1983 
بشأن الحجاب اإللزامي في إيران الذي ُفرض بعد أربع 

سنوات على الثورة اإلسالمية في 1979.
سبتمبر   13 في  أوقفت  األخــالق  شرطة  وكانت 
عاما(   22( أميني  مهسا  اإليرانية  الكردية  الشابة 
اللباس  قواعد  احترام  بعدم  واتهمتها  طهران  في 
الصارمة في الجمهورية اإلسالمية التي تفرض على 

النساء ارتداء الحجاب.
وأعلن عن وفاتها بعد ثالثة أيام. ويقول ناشطون 
تعرضها  بعد  توفيت  أميني  مهسا  إن  وعائلتها 
بمشاكل  وفاتها  ربطت  السلطات  لكن  للضرب، 

صحية، ونفى والداها ذلك.
التظاهرات  من  موجة  أميني  مهسا  مقتل  وأثار 
االحتجاج،  في  الحربة  رأس  النساء  خاللها  خلعت 

الحجاب وأحرقنه وهتفن »المرأة، الحياة، الحرية«.
ورغم القمع الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى، ما 

زالت الحركة االحتجاجية مستمرة.
النائب  عن  إيسنا  الطالبية  األنباء  وكالة  ونقلت 
العام حجة اإلسالم محمد جعفر منتظري قوله السبت 
قاموا  الذين  قِبل  من  ألغيت  اآلداب  »شرطة  إن 
مجلس  رئاسة  باسم  المتحدث  وقــال  بإنشائها«. 
الشورى اإليراني األحد إن أفضل طريقة للتعامل مع 
الحقيقية  المظالم  إلى  االنتباه  هي  الشغب  أعمال 
العيش  بوسائل  معظمها«  يتعلق  »والتي  للشعب 
والقضايا االقتصادية"، كما نقلت عنه وكالة »إيسنا«.

تقويض القيم
من  بتشكيك  ــالق  األخ شرطة  إلغاء  إعــالن  قوبل 
أحدهم  وأعرب  االجتماعية،  الشبكات  على  إيرانيين 
عن خشيته من أن يوكل دورها إلى هيكل حكومي 
آخر، فيما أشار أحدهم إلى الضغوط االجتماعية التي 

تمارس حتى داخل العائالت.
اإلسالمية«  الثورية  »اللجان  قامت   ،1979 وبعد 
التابعة للحرس الثوري، بتسيير دوريات لفرض قواعد 

اللباس و»اآلداب العامة« في إيران.
لكن أنشئت شرطة األخالق التي تعرف محليا باسم 
»غشت ارشاد« )أي دوريات اإلرشاد(، في عهد الرئيس 
-2005( نجاد  أحمدي  محمود  المتشدد  المحافظ 

2013( من أجل »نشر ثقافة الحشمة والحجاب«.
ببزات  رجال  من  المكونة  الوحدة  هذه  وبــدأت 
خضراء ونساء يرتدين التشادور األسود، دورياتها في 
عام 2006 بهدف فرض قواعد اللباس الصارمة التي 
تحظر أيضًا على النساء ارتداء السراويل الضيقة أو 

السراويل القصيرة.
في  الصارم  اللباس  قانون  تخالف  ــرأة  ام وكل 
قبل  من  للتوقيف  معرضة  اإلسالمية  الجمهورية 
هذه الوحدة. يذكر أن هذه الوحدة أنشأها المجلس 
اإليراني  الرئيس  ويتولى  الثقافية  للثورة  األعلى 
إبراهيم رئيسي الذي انتخب في 2021، حاليا رئاسة 
مر  على  األخالق  شرطة  دور  وتطور  المجلس.  هذا 
بين  انقسام خصوصا  دائما سبب  كان  لكنه  الوقت 

المرشحين للرئاسة.
كان  روحاني  حسن  المعتدل  الرئيس  عهد  وفي 
غطاء  مع  ضيقة  جينز  بسراويل  نساء  تجول  يمكن 

ملون للرأس.
المحافظ  الرئيس  دعا  الماضي،  يوليو  في  لكن 
المتشدد إبراهيم رئيسي إلى »تعبئة كل المؤسسات 
إيران  ــداء  »أع أن  مؤكدا  الحجاب«،  قانون  لتعزيز 
والدينية  الثقافية  القيم  تقويض  يريدون  واإلسالم 

للمجتمع عبر نشر الفساد«.

قانون الحجاب
»مجلس  أن  السبت  منتظري  جعفر  محمد  وأعلن 
مراجعة  على  يعمالن«  القضائية  والسلطة  الشورى 

للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.

وفي وقت الحق، قال منتظري السبت في مدينة قم 
المقدسة لدى الشيعة إن »شرطة األخالق ليس لها 
عالقة بالقضاء وألغاها من أنشأها«. وكان يرد خالل 
»إغالق  سبب  عن  طرحه  سؤال  على  ديني،  مؤتمر 

شرطة األخالق«.
وقضية الحجاب مسألة حساسة في إيران يتواجه 
فيها معسكران، هما المحافظون الذين يصرون على 
يريدون منح  الذين  والتقدميون   ،1983 قانون  بقاء 
المرأة الحق في اختيار ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه.

إلزام  على   1983 منذ  الساري  القانون  وينص 
ديانتهن،  عن  بمعزل  واألجنبيات  اإليرانيات  النساء 
األماكن  في  الحجاب ومالبس فضفاضة  ارتداء  على 
العامة. ومنذ وفاة مهسا أميني والتظاهرات التي تلت 
رؤوسهن  يكشفن  اللواتي  النساء  عدد  تزايد  ذلك، 

خصوصا في منطقة شمال طهران الراقية.
وفي 24 سبتمبر وبعد أسبوع من بدء االحتجاجات 
إلغاء  إلى  الدولة،  إيران  في  إصالحي  حزب  أكبر  دعا 
معظم  تعتبر  التي  ــران  إي وتتهم  الحجاب.  فرض 
التظاهرات »أعمال شغب« قوى أجنبية بالوقوف وراء 

الحركة االحتجاجية لزعزعة استقرار البالد.
الحرس  في  الجنرال  ذكرها  حصيلة  آخر  وتفيد 
من  أكثر  بأن  زاده  حجي  علي  أمير  افيراني  الثوري 
300 قتيل سقطوا في االحتجاجات منذ 16 سبتمبر 

الماضي.

حكم بإعدام 5 أشخاص
خمسة  بإعدام  السلطات  قضت  قريب  سياق  وفي 
أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من 
السلطة  أعلنت  ما  وفق  االحتجاجات  خالل  الباسيج 

القضائية الثالثاء.
مسعود  القضائية  السلطة  باسم  المتحدث  وقال 
بالسجن  أحكامًا  إّن  صحفي  مؤتمر  في  ستايشي 
لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصًا آخرين، بينهم 
ثالثة قاصرين، على خلفية مقتل روح اهلل عجميان، 

مضيفًا أّن األحكام قابلة لالستئناف.

●   أعالم الدول األعضاء خالل قمة )ايكواس( في أكرا فبراير 2022● مظاهرات واشتباكات دامية شهدتها إيران منذ مصرع أميني   » أرشيفية « إنترنت

أبوجا، )أ ف ب( طهران )أ ف ب(

سندف السورية ـ أ ف ب
وقلة  مأساة  من  عشناها  التي  الظروف  »رغم 
فرص العمل والفقر.. نحن حاليًا مهددون بالنزوح 
يمكن  التي  العسكرية  المعركة  بسبب  أخرى  مرة 
أن تحصل«. قالها النازح السوري أحمد ياسين 34 

عامًا لوكالة فرانس برس.
الكردية  القوات  مع  التماس  خطوط  وقــرب 
نفسه  يجد  أن  ياسين  يخشى  سورية،  شمال  في 
مضطرًا مرة جديدة للنزوح من قرية تحت سيطرة 
تركيا  شنّ  حال  في  ألنقرة  موالية  سورية  فصائل 

المنطقة. هجومًا بريًا على 
الخمس  الــســنــوات  ــالل  خ متكرر  نــزوح  بعد 
على  مكتظ  مخيم  في  ياسين  أحمد  يقيم  األخيرة، 
رفعت  القريبة من منطقة تل  أطراف قرية سندف، 
محافظة  في  كردية  قوات  سيطرة  تحت  الواقعة 
حلب شمال سورية، وهي واحدة من ثالث مناطق 
حددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر 
في  بشنه  يلوح  بري  لهجوم  كأهداف  الماضي 

شمال سورية.
توجيه  الماضي  نوفمبر   20 منذ  بدأت  تركيا 
المدفعي  والقصف  الجوية  الضربات  من  سلسلة 
والعراق،  سورية  في  كردية  لقوات  مواقع  ضد 
هجوم  خلف  بالوقوف  نفيها،  رغم  اتهمتها،  بعدما 
أسفر  نوفمبر   13 في  اسطنبول  في  ناسفة  بعبوة 

عن مقتل ستة أشخاص.
نقاطًا  بمعظمها  طالت  التي  الضربات  وبعد 
أنقرة  تهدد  الديمقراطية،  لقوات سورية  عسكرية 
بهجوم بري، لم تحدد توقيته، وتهدف من خالله 
بعمق  آمنة  منطقة  بإقامة  مسعاها  تحقيق  الى 
تشمل  الجنوبية،  حدودها  عند  كيلومترًا  ثالثين 
في  الواقعة  وكوباني  ومنبج  رفعت  تل  مناطق 

مناطق نفوذ األكراد في محافظة حلب.
مع  يقيم  باليومية  عامل  وهو  ياسين  ويبدي 
سكان  ــرار  غ على  المخيم،  في  وطفليه  زوجته 
بين  محاصرًا  نفسه  يجد  أن  من  قلقه  آخرين، 
النيران، في حال حصول هجوم تركي من شأنه أن 
يدفع القوات الكردية الى الرد باستهداف المنطقة 

التي يعيش فيها.
في  رأسه  مسقط  من  نزح  الذي  الرجل  يقول 
قبل  غرب(  )شمال  المجاورة  إدلب  محافظة  جنوب 
نجني  ال  األمر،  نهاية  »في  المعارك  جراء  سنوات 
إال وجع الرأس. جل ما نريده أن يفرجها اهلل علينا 
وبيوتنا«.مضيفا  وأراضينا  منطقتنا  الى  ونعود 
»المعيشة صعبة ونحن مهددون بسبب الحرب«.

المدنيين خطر على 
عملية  أي  تداعيات  من  تحذر  حقوقية  منظمات 
المكتظة  المنطقة  سورية،  شمال  في  عسكرية 
أي تصعيد  بوقف  كافة  األطراف  بالسكان، مطالبة 

الجانبين. المدنيين من  وحماية 
ذي  »سايف  بينها  منظمات،  ائتالف  ــذر  وح
الماضي  الخميس  مشترك  بيان  في  تشيلدرن« 
العدائية  األعمال  في  إضافي  »تصعيد  أي  أن  من 
في  مكتظة  قرى  في  المقيمين  السكان  سيضع 
نزوح  موجة  إلى  يؤدي  قد  ما  خطر،  في  المنطقة 

جديدة«.
ويعيش ـ حسب البيان ـ »بعض أكثر المجتمعات 

الفقر  حيث  الشمالية،  المناطق  طول  على  فقرًا 
وانعدام األمن وخطر نشوب نزاع يسود بالفعل«.

45 عامًا، المقيم في مخيم  ويجد محمد أبوعلي 
من  وأحدهم  الخمسة  وأطفاله  زوجته  مع  سندف 
بين  محاصرًا  نفسه  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
الموالية  والفصائل  الكردية  القوات  تتبادله  قصف 
من  »حالة  الى  يؤدي  ما  متقطع،  بشكل  ألنقرة 

الهلع والخوف بين قاطني المخيم«.
والذي  إدلب  جنوب  من  المتحدر  الرجل  يضيف 
ثمة  أنه  عدة  لمرات  النزوح  تجربة  بدوره  اختبر 
خيار من اثنين »إما حدوث عملية عسكرية تعيدنا 
الى منازلنا أو أن يتوصلوا الى اتفاق في ما بينهم 

حتى نبقى في المخيم«.
في  الوضع  عليه  سيكون  عما  النظر  وبغض 
»نعيش  أن  هو  أبوعلي  يهم  ما  المقبلة،  الفترة 

األيام المتبقية من عمرنا في بيوتنا«.
ال ضوء أخضر

عمليات  ثالث  أنقرة  شنت   ،2016 العام  ومنذ 
المقاتلين  خصوصًا  استهدفت  سورية،  في  برية 

لها  موالية  سورية  فصائل  مع  وسيطرت  األكراد، 
على مناطق واسعة قرب حدودها.

رفعت،  تل  مع  التماس  خط  على  نقاط  وعند 
النقاط  بعض  وتبدو  الرؤية.  يحجب  الضباب  يكاد 
العسكرية خالية من المقاتلين السوريين الموالين 
تركي  لهجوم  استعدادات  أي  تغيب  بينما  ألنقرة، 

وشيك، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.
منبج  مدينة  محيط  في  ذاته  المشهد  ويتكرر 
تعتبرها  التي  الكردية،  القوات  نفوذ  تحت  الواقعة 
من  ثقيل  عتاد  أي  يظهر  وال  »إرهابية«.  أنقرة 
عدد  يقتصر  ويكاد  ورشاشات،  ومدرعات  دبابات 

المقاتلين في بعض النقاط على واحد أو اثنين.
داخل بعض المراكز المبنية من حجارة الطوب، 
بعضهم  يلهو  الحديث،  أطراف  المقاتلون  يتبادل 

بجواالتهم بينما يحتسي آخرون الشاي.
الديمقراطية  سورية  قوات  طلبت  جهتها  من 
التدخل لمنع هجوم تركي بري  »قسد« من روسيا 
مظلوم  العام  قائدها  قال  ما  وفق  مناطقها،  ضد 
عبدي، الثالثاء، مشددًا على ضرورة أن تأخذ الدول 

المعنية »موقفًا رادعًا« إزاء أنقرة.
عن  عرّف  ألنقرة،  موال  سوري  مقاتل  ويقول 
في  يرابط  بينما  أبوالمجد،  يوسف  باسم  نفسه 
فرانس  لوكالة  رفعت،  تل  على  مشرفة  منطقة 
في  عسكرية  لعملية  حالية  ترتيبات  »ال  برس 

الميدان«.
وأرسلت موسكو قبل أيام تعزيزات عسكرية الى 
نقاط عدة في شمال سورية تحت سيطرة األكراد 
وقوات النظام، بينها تل رفعت، في وقت تحذر مع 
تصعيد  أي  مغبة  من  لألكراد  الداعمة  واشنطن 

عسكري في شمال سورية.
دمشق،  حليفتا  وطــهــران،  موسكو  وتنسّق 

وتركيا منذ سنوات بشأن الوضع في سورية.
الفصائل  تأخذ  لم  »ما  أنه  المجد  أبو  ويــرى 
فليس  الــتــركــي،  الحليف  مــن  األخــضــر  الــضــوء 

بمقدورها أن تتحرك بمفردها«.
الضوء  التركي  الحليف  يأخذ  لم  »ما  يضيف 
لن  وإيران  وروسيا  المتحدة  الواليات  من  األخضر 

يقدم على أي عمل عسكري في شمال سورية«.

»محاولة« الحتواء مظاهرات الغضب

قوة إقليمية ملواجهة »املسلحني واالنقالبات«األخالق »دون شرطة« في إيران

● طفل يلهو على أطراف مخيم نازحين تحت سيطرة فصائل موالية ألنقرة شمال سورية  2 ديسمبر 2022

»طهران« تستعيد »الخيار 
السياسي« وتستبعد »األمني« 

موقتا

»إيكواس« تطالب مالي بإطالق 
46 جندياً من ساحل العاج

تصعيد أردوغان ضد األكراد »يرعب النازحني« على الحدود
في مناطق سيطرة فصائل موالية ألنقرة

 واشنطن تحذر.. وموسكو ترسل تعزيزات عسكرية إلى نقاط بالشمال السوري
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هل ينهي األزمة السودانية.. توقيع اتفاق بني الجيش واملدنيني؟

احتجاجات مغربية على »الغالء والفساد والقمع«

ووسط  أشهر،  عدة  استمر  وجذب  شد  بعد 
الجيش  وقــع  مــدنــيــة،  قــوى  ــراضــات  ــت اع
اإلثنين  اتفاقًا  المدنيون  والقادة  السوداني 
يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء 
اقتصادية  بأخرى  مصحوبة  سياسية  أزمة 
الجيش  قائد  انقالب  منذ  بالبالد  تعصفان 
االنتقالية  السلطات  البرهان على  عبدالفتاح 
العام  في  البشير  إطاحة  عقب  لت  شُكِّ التي 

.2019
االتفاق وقعه البرهان والعديد من القادة 
المدنيين وخصوصًا من قوى الحرية والتغيير 
وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد 
انقالب  إثر  بالسلطة  الجيش  استئثار  منذ 

الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
واحتجاجات  تظاهرات  السودان  ويشهد 
منذ ذلك الوقت شبه أسبوعية فيما تزايدت 

وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.
السياسية  االضــطــرابــات  ــوازاة  مـ وفــي 
في  االقتصادية  األزمــة  تعمقت  واألمنية، 
أن  بعد  العالم،  بلدان  أفقر  أحد  السودان، 
علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي 
البشير  إطاحة  عقب  البلد  هذا  على  تدفقت 
واشترطت  االنتقالية  السلطات  وتشكيل 

عودة الحكم المدني الستئنافها.
يأتي االتفاق بعد بضعة أشهر من إعالن 

الكروي  فريقهم  وأداء  بنتائج  المغاربة  فرحة  رغم 
2022؛ لكن ذلك لم يمنع تظاهر  في مونديال قطر 
يسارية،  وسياسية  نقابية  منظمات  في  نشطاء 
على  احتجاجًا  الرباط  المغربية  العاصمة  في  األحد، 
المملكة  تشهده  تضخم  ظل  في  األسعار  ارتفاع 
قمع  على  االحتجاج  إلى  إضافة  العام،  هذا  المغربية 

التعبير والفساد والتطبيع مع إسرائيل. حرية 
»الجبهة  تنسيقية  إليها  دعت  التي  التظاهرة 
شخص  آالف  ثالثة  قرابة  المغربية«،  االجتماعية 
من  مصدر  أكد  حين  في  صحفية.  تقديرات  بحسب 
الحق  وقت  في  الوطني  لألمن  العامة  المديرية 
لوكالة فرانس برس أن عدد المشاركين »راوح بين 

1200 و1500 شخص«.
إسقاط  يريد  »الشعب  شعارات  رددوا  المحتجون 
المشاركون  ورفع  االستبداد«.  و»إسقاط  الغالء« 
يتفرقوا  أن  قبل  والرشوة«،  »الفساد  تدين  الفتات 

بهدوء وسط العاصمة.
زواج  تجسد  حكومة  ضد  الغالء  ضد  لنحتج  »جئنا 
قالها  الرأسمال االحتكاري«.  المال والسلطة وتدعم 
التي تضم  للجبهة  الوطني  المنسق  يونس فراشين 
باسم  كلمة  في  يسارية،  ونقابات  وجمعيات  أحزابًا 

التظاهرة.
أصبحوا  مغربي  ماليين  ثالثة  من  »أكثر  وأضاف 
فقراء«، بسبب تداعيات جائحة كوفيد19- والتضخم 

االقتصادي. النمو  وتباطؤ 
التظاهرة  نددت  الغالء  على  االحتجاج  جانب  إلى 
»بكل  مختلفة،  مدن  من  نشطاء  فيها  شارك  التي 
أكد  ما  وفق  التعبير«،  حرية  على  التضييق  أشكال 

فراشين في كلمته.
المناضلين  ــن  م مــجــمــوعــة  ــاك  ــن »ه ــع  ــاب وت
أن  يمكن  ال  السجون،  في  والصحفيين  والمدونيين 

نقبل هذه التراجعات في مغرب 2022«.
»تحية«  ــارات  ــع ش المحتجين  بــعــض  ــع  ورفـ
وهما  الراضي  وعمر  الريسوني  سليمان  للصحفيين 
بالسجن  عليهما  الحكم  بعد   2020 منذ  مسجونان 
جنسي  اعــتــداء  قضيتي  في  تواليا،  ــوام  أع و6   5
بالنسبة  تجسس  قضية  إلى  باإلضافة  منفصلتين 

الراضي.
الفلسطينية  األعــالم  آخــرون  متظاهرون  ورفــع 
الذي  إسرائيل  مع  للتطبيع  مناهضة  وشــعــارات 
عموما،  واإلســالمــيــون  اليسار  منظمات  ترفضه 

مؤكدين »موحدون ضد الغالء وضد التطبيع«.
ارتفاع كبير في أسعار الوقود ومواد غذائية

األشهر  خــالل  كبيرًا  ارتفاعًا  المغرب  وشهد 
الماضية في أسعار الوقود ومواد غذائية والخدمات، 
التوقعات  تراجع  إلى  أدى  استثنائي  فضال عن جفاف 

0.8 بالمئة فقط هذا العام. الرسمية للنمو إلى 
في  بالمئة   7.1 بنسبة  التضخم  معدل  وارتفع 

البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة 
ويترك المجال لالتفاق على حكومة مدنية.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل 
مدني رئيسي كان انقالب البرهان أطاح به، 
لتشكيل  الطريق  يمهد  اإلطاري  االتفاق  إن 

سلطة مدنية انتقالية.
الجمعة  االتفاق  إلى  التوصل  عن  وأعلن 
والتغيير  الحرية  قــوى  ضم  اجتماع  بعد 
عسكريين  قادة  مع  أخرى  سياسية  وفصائل 
األفريقي  االتحاد  من  مسؤولين  حضور  في 
إضافة  »إيغاد«،  ومجموعة  المتحدة  واألمم 

الى دبلوماسيين غربيين.
عملية  من  األول  الشق  هو  واالتــفــاق 
مسودة  على  ترتكز  مرحلتين  على  سياسية 
المحامين  نقابة  أعدتها  التي  الدستور 
السودانيين أخيرًا، بحسب بيان قوى الحرية 

والتغيير.

المسكوت عنه
أما الشق الثاني من االتفاق ويشمل قضايا 
وإصالح  االنتقالية  العدالة  بينها  من  عدة 

العام  نفسه  الشهر  مع  مقارنة  الماضي  أكتوبر 
الماضي، فيما يتوقع أن يصل إلى 6.3 بالمئة نهاية 
العام. وهو ما يؤثر على الفئات الفقيرة والمتوسطة، 

في بلد يعاني أصاًل فوارق اجتماعية.
تؤكد  الغالء  ضد  االحتجاجات  مواجهة  وفــي 
عزيز  الثري  األعمال  رجل  يقودها  التي  الحكومة، 
تشمل  »اجتماعية«  سياسة  تنتهج  أنها  أخنوش، 
لتعميم   2020 العام  أعلن  برنامج  تنفيذ  خصوصًا 

المغاربة كافة. التغطية الصحية على 
الدخل  ذوي  مــن  مغربي  مليون   11 وأدمـــج 
الصحية،  التغطية  من  المستفيدين  المحدود ضمن 
من  األول  من  ابتداء  اشتراك،  رسوم  أداء  دون  من 
الحكومة  الناطق باسم  الذي وصفه  الجاري  ديسمبر 

التاريخي«. بايتاس »باليوم  مصطفى 
نحو  سكانها  عــدد  يبلغ  التي  المملكة  لكن 
تحريك  على  أســاســًا  تراهن  نسمة،  مليون   36
االقتصاد،  لتنشيط  والخاصة  العامة  االستثمارات 
استثمار  صندوق  إطالق  األخيرة  الفترة  في  ُأعلن  إذ 

4.1 مليار يورو. سيادي بقيمة 
عائدات قياسية من صادرات الفوسفات

»في  منه  االنتهاء  يجري  أن  فينتظر  الجيش 
غضون أسابيع«، وفق البيان.

بالديمقراطية  المنادون  الناشطون  ودعا 
مع  شراكة«  وأي  تفاوض  »أي  ويرفضون 

الجيش إلى تظاهرات احتجاجًا على االتفاق.
واعترض على االتفاق كذلك قادة حركات 
 2020 في  وقعوا  الذين  السابقون  التمرد 
اتفاقًا مع الجيش ودعموه عقب انقالب العام 
العدالة  حركة  باسم  الناطق  وقال  الماضي. 
دارفور(  في  سابقون  )متمردون  والمساواة 
وإقصائي  ثنائي  اتفاق  هذا  إن  زكريا  محمد 

يستبعد أطرافًا عدة.
إن  برس«  لـ»فرانس  تصريح  في  أضاف 
توقيع هذا االتفاق ستترتب عليه نتائج سيئة 
الساحة  التعقيد في  الى مزيد من  وسيؤدي 
السياسية. وانتقد االتفاق كذلك مني مناوي 
أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور 
االرادة  لسرقة  نموذج  أسوأ  بأنه  إياه  واصفًا 

الوطنية.
واعتبر المحللون االتفاق غامضًا وفضفاضًا.
خير  خلود  السودانية  الباحثة  وقالت 
»من  ادفايزوري«:  »كونفلوانس  مركز  من 
هذا  سيحظى  مدى  أي  الى  معرفة  الصعب 
االتفاق بالشعبية«. أضافت قبل التوقيع على 
ماذا  الدقة  وجه  على  يعرف  أحد  »ال  االتفاق 
يثير  عنه  والمسكوت  االتفاق  هذا  يتضمن 

القلق«.

لوكالة  تقرير  سلط  االقتصادي  الصعيد  على 
من  المغرب  مكاسب  على  الضوء  الفرنسية  األنباء 
تسجيلها  مع  األسمدة،  على  العالمي  الطلب  ارتفاع 
للعام الثاني عائدات قياسية من صادرات الفوسفات 
ما  منه؛  عالمي  احتياطي  أكبر  المملكة  تملك  الذي 
رابحة  كورقة  الطبيعية  الثروة  هذه  مكانة  يعزز 

مراقبين. بحسب  المغربية،  للدبلوماسية 
الفوسفات  احيتاطي  من   70% المغرب  ويملك 
في  والثاني  أفريقيا  في  له  منتج  أول  هو  العالمي، 

العالم بعد الصين.
لهذا  الدولية  السوق  من  المملكة  حصة  وتمثل 
الشريف  »المجمع  بحسب   ،%  31 حوالي  المعدن 
وتصنيعه،  استغالله  يحتكر  ــذي  ال للفوسفات« 
العام  نهاية  المجمع  أعمال  رقم  يرتفع  أن  ويتوقع 
إلى  ليصل  الماضي،  العام  مع  مقارنة   %  56 بنسبة 

أكثر من 131 مليار درهم )نحو 12 مليار دوالر(.
الطلب  وتزايد  األسمدة  لصنع  مهم  والفوسفات 
جائحة  تداعيات  بسبب  محدود  عرض  مقابل  عليها 
الخبير  ويوضح  أوكرانيا،  في  الحرب  ثم  كوفيد19- 
هذا  أن  هندوف،  عبدالرحيم  الزراعية  السياسات  في 
حيث  استراتيجية  »مادة  الفوسفات  من  يجعل  ما 
من  العالم  سكان  بتزايد  الغذاء  على  الطلب  يتزايد 

دون أن تتزايد المساحات المزروعة«.
الوسيلة  األسمدة  من  يجعل  هذا  أن  ويضيف 
تقرير  حــذر  كما  الــمــزارع،  مــردوديــة  لرفع  األنجع 
هذا  )فاو(  والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم  لمنظمة 
محدودة  تظل  دوليًا  األسمدة  »وفرة  أن  من  العام 
قيودًا  تفرض  أن  يمكن  الجيوسياسية  والتوترات 

جديدة على العرض في المدى القصير«.

المظاهرات الرافضة لسلطة العسكريين مستمرة

منظمات يسارية تتظاهر

الخرطوم )أ ف ب(

الرباط )أ ف ب(

● متظاهرون أمام بعثة األمم المتحدة في الخرطوم 3 ديسمبر 2022 ) أ ف ب(

● عبدالله بن زايد مستقبال رئيس إسرائيل في أبوظبي 5 ديسمبر 2022

»أ.ف.ب« ●  مظاهرات في المغرب احتجاجًا على الغالء، 4 ديسمبر 2022   

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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إسرائيل  قادة  مع  الرسمي  العربي  التطبيع  وتيرة  تجري  فيما 
كل  إلى  اإلسرائيلي  للرئيس  تاريخية  بزيارة  وساق  قدم  على 
االحتالل  قوات  تواصل  اإلمــارات،  ودولة  البحرين  مملكة  من 
وسط  الفلسطينيين،  ضد  القمعية  ممارساتها  اإلسرائيلية 
استنكار دولي وصل حد دعم جماهير الكرة في مونديال قطر 

20220 للشعب الفلسطيني.
مخيم  في  اإلثنين  فلسطينيًا  شابًا  االحتالل  قوات  وقتلت 
ما  على  المحتلة  الغربية  بالضفة  لحم  بيت  جنوب  الدهيشة 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
الوزارة أكدت في بيان »استشهاد مواطن برصاص االحتالل 

الحي في الصدر في مخيم الدهيشة في بيت لحم«.
شقيق  مناع  عمر  »الشهيد  الفلسطيني  األسير  نادي  ونعى 

المعتقل يزن مناع« الذي جرى اعتقاله.
أمضى  أسير سابق  عامًا   22 مناع  أن  بيان  النادي في  وأكد 

نحو سنة وثالثة أشهر في سجون االحتالل.
وأعربت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عن قلقهما من 
تصاعد العنف اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بعد إعدام 
االحتالل اإلسرائيلي الشاب الفلسطيني عمار مفلح بقرية حوارة 
جنوب نابلس الجمعة من المسافة صفر، ليرتفع عدد الشهداء 
فلسطينية  مطالب  وسط  شهداء   10 إلى  فقط  أيام   3 خالل 

بتوفير حماية دولية.
وفي أغسطس الماضي قال المندوب الدائم لدولة فلسطين 
إسرائيل  إن  منصور،  ريــاض  السفير  المتحدة  األمــم  لــدى 
آالف   10 من  أكثر  قتلت  الماضية،  سنة  العشرين  مدار  وعلى 

فلسطيني، بينهم 2000 طفل.
من جهتها رفعت قناة الجزيرة القطرية الثالثاء قضية مقتل 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  أبوعاقلة  شيرين  الصحفية 

مؤكدة أنها ُقتلت برصاص القوات اإلسرائيلية.
القناة قالت في بيان إن »الفريق القانوني للشبكة اإلعالمية 
أدلة  عن  وكشف  القضية  في  ومفصل  دقيق  بتحقيق  قام 
تغطيتها  أثناء  الفلسطينية  الصحفية  مقتل  بشأن  جديدة« 
 11 المحتلة في  الغربية  الضفة  للجيش اإلسرائيلي في  عملية 

مايو الماضي.
وفي واشنطن، أكد وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن 
األحد أن بالده ستستمر في معارضة إقامة مستوطنات جديدة 
الغربية  الضفة  في  المقبلة  اإلسرائيلية  الحكومة  جانب  من 
المحتلة في وقت يستعد بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة 

بائتالف مع اليمين المتطرف.
ضغط  مجموعة  وهي  ستريت«  »جاي  أمام  بلينكن  وقال 
معارضة  أيضًا  »سنواصل  إلسرائيل  مساندة  تقدمية  أميركية 
ال لبس فيها ألي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، 
خطوات  أو  المستوطنات  توسيع  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 

التاريخي  الوضع  في  تغيير  أو  الغربية  الضفة  ضم  اتجاه  في 
والتحريض  واإلخالء  الهدم  المقدسة وعمليات  للمواقع  القائم 

على العنف«.
اليهود  حلفائه  مع  نتانياهو  بزعامة  اليمين  تكتل  وحصد 
المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 
120 إثر االنتخابات التشريعية التي جرت  64 مقعدًا من أصل 
في األول من نوفمبر ما أتاح له بدء مفاوضات لتشكيل حكومة.

التي  السياسات  عبر  الحكومة  على  »سنحكم  بلينكن  وأكد 
أن  مضيفًا  فردية«.  شخصيات  أساس  على  وليس  تنتهجها 
هوادة  دونما  »ستعمل  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  إدارة 
للحفاظ على أفق أمل، مهما كان ضئياًل، من أجل إقامة دولة 

فلسطينية«.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو نصف مليون مستوطن 
غير  الدولي  المجتمع  معظم  يعتبرها  مستوطنات  في  يهودي 

القدس  في  يقطنون  ألف   200 نحو  بين هؤالء  ومن  قانونية، 
الشرقية المحتلة.

وزاد عدد المستوطنين أربع مرات منذ توقيع اتفاقات أوسلو 
في التسعينيات والتي لم تؤد إلى سالم دائم بين اإلسرائيليين 
الغربية ومن ضمنها  الضفة  إسرائيل  واحتلت  والفلسطينيين. 

القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967.
كان نتانياهو وقع األسبوع الماضي، اتفاق تحالف مع »القوة 
األمن  حقيبة  األخير  يمنح  غفير  بن  ايتمار  بزعامة  اليهودية« 

الداخلي. وبن غفير من أشد مناصري االستيطان.
 11 حتى  نتانياهو  أمام  اإلسرائيلية،  القوانين  وبموجب 
ديسمبر لتشكيل حكومة ويمكنه كذلك أن يطلب تمديدًا من 
األطول عهدًا في  الوزراء  رئيس  ونتانياهو هو  أخرى.  يومًا   14
تاريخ إسرائيل إذ شغل المنصب من 1996 حتى 1999 ثم من 
األكثر  ستكون  حكومة  يشكل  أن  ويرجح   ،2021 حتى   2009

يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

التطبيع يتواصل
إسحاق  اإلسرائيلي  الرئيس  وصــل  التطبيع،  صعيد  على 
هرتزوغ، األحد، إلى البحرين في أول زيارة رسمية إلى المملكة 

منذ إعالن العالقات الدبلوماسية بين البلدين في 2020.
الزياني  عبداللطيف  البحريني  الخارجية  وزير  واستقبل 
تعاونًا  أثارت  أبراهام  تغريدة»اتفاقات  في  قال  الذي  هرتزوغ 
إقليميًا تاريخيًا. أدعو المزيد من الدول في منطقتنا لالنضمام 

إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق األوسط«.
إلى  اإلثنين  اإلسرائيلي  الرئيس  وصل  التالي  اليوم  وفي 
خليجية  جولة  في  الثانية  محطته  وهي  العربية  اإلمارات  دولة 
شملت البحرين. وكان في استقبال هرتزوغ في مطار أبوظبي 
آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير 

نهيان.

بلينكن يحذر نتانياهو من إنشاء مستوطنات جديدة

الصراع »العربي– اإلسرائيلي«.. مزيد من القتل والتطبيع

القدس،الدوحة، واشنطن، الهاي )أ ف ب(

استنكار دولي ملمارسات االحتالل.. واستشهاد شيرين أمام الجنائية الدولية

إنجاز الشق الثاني من 
االتفاق في غضون أسابيع

»فرانس برس«: مكاسب اقتصادية 
للمغرب من الطلب العالمي على 

األسمدة

وزير الخارجية األميركي: سنعمل دون 
هوادة إلقامة دولة فلسطينية

 في أول زيارة رسمية.. الرئيس 
اإلسرائيلي يزور البحرين ويختم 

جولته باإلمارات

● دعم جماهيري لفلسطين في مونديال قطر● آلية عسكرية إسرائيلية خالل مواجهات مع فلسطينيين في بيت لحم 20 أكتوبر 2022
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مليار دينار تم صرفها لحساب 
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وجه وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم اإلثنين، 
بتشكيل لجنة تضم الوزارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة وعددًا من الخبراء بقطاعات 

التجارة واالستثمار تتولى متابعة األداء باالتحاد العام وكذلك الغرف التجارية بالمناطق.
جاء ذلك خالل ترأسه اجتماعًا بديوان الوزارة ضمّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد 
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء لجان غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق، 
وفق بيان صادر عن الوزارة. وناقش المجتمعون سير العمل باالتحاد العام للغرف، وسُبل 
تطوير األداء، وتنفيذ رؤية موحدة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق؛ لتطوير 

مجاالت التجارة واالستثمار ودعم قطاعات الصناعة والزراعة.
وحّث الحويج على توحيد الجهود والعمل، وفق رؤية موحدة، تسهم في تعزيز دور القطاع 
الخاص الذي يعد الرافد لالقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة االقتصاد والتجارة في إعداد 
مشروع إنشاء وتنفيذ المنطقة االقتصادية المشتركة رأس جدير؛ بهدف توطين الصناعات 

وتنشيط قطاع االستثمار، ورفع مستوى الناتج المحلي.
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  مع  المقبلة  الفترة  خالل  اجتماع  ترتيب  المقرر  ومن 
عبدالحميد الدبيبة، بحضور رئيس وأعضاء االتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء لجان غرف 

التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق، وفق الحويج.

لجنة حكومية ملتابعة أداء الغرف

الحبري كان وطنيا 
ونزيها وحريصا على 
المال العام
 لدرجة البخل

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب

19.2
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8661دوالر أميركي
5.1002يورو

5.925الجنيه االسترليني
1.2943الريال السعودي
1.3248درهم إماراتي
0.6967اليوان الصيني

2022  /12/7 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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ميزانية ليبيا ومصير »قوانني بريمر«
محمد أحمد *

في األحوال العادية تبدأ الدول بنهاية النصف األول من السنة 
وتحديدًا في شهر يوليو اإلعداد للميزانية الحكومية للسنة التالية.

التحضيرات األولى إلعداد الميزانية تنحصر في حساب اإليرادات 
التقديرات  لتوجهات  وفقا  المتوقعة  الحكومية  والمصاريف 
قيمة  تقدير  يجري  الحر  االقتصاد  ذات  الدول  في  االقتصادية. 
التحصيل الضريبي على األنشطة المختلفة وفقا للتسلسل التاريخي 

واحتماالت النمو االقتصادي ليغطي جانب اإليرادات الحكومية.
عملية  فإن  ليبيا  ضمنها  من  والتي  النفطية  للدول  وبالنسبة 
للعام  النفط  سعر  تقدير  على  تعتمد  الحكومية  الميزانية  إعداد 
في  األكبر  النصيب  النفطية  العائدات  نسبة  تشكل  حيث  المقبل 
اإليرادات الحكومية. ووفقا لمستوى الدخل المتوقع يجري اعتماد 
موازنة تقديرية تهدف إلى أوال إلى تقليل اإلنفاق على المصروفات 
بما  التنموية  المصروفات  على  اإلنفاق  تعظيم  ثانيا  التشغيلية، 
القادمة  األجيال  الحفاظ على حقوق  االقتصاد وأخيرا  تنويع  يحقق 

في الموارد الطبيعية الناضبة.
النظام السياسي الحديث الذي تقوم عليه الدول يستوجب إنهاء 
نوفمبر من  التقديرية في شهر  الحكومية  الميزانية  إعداد  عملية 
قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية المتمثلة في نواب 
الشعب لمناقشتها وتقرير األنسب من ناحية االلتزام واإلمكانية. 
يسن  قانون  بوجود  إال  اإلنفاق  عدم  يتحتم  فإنه  العدالة  لتحقيق 
ويحدد  جهة  من  الحكومة  لصندوق  األموال  توريد  ليشرع  سنويا 

أوجه الصرف للحكومة ومدته من الجهة األخرى.
إذا أي أموال يجري توريدها لصندوق الحكومة تظل غير شرعية 
ارتفاع  حال  في  الفوائض  فإن  لذا  للميزانية،  قانون  بوجود  إال 
العوائد الحكومية التي قد تنتج مثال عن ارتفاع غير محسوب لسعر 
النفط يجب أن توجه إلى المجنب والذي يجب أن يكون »مال وقف« 
ال ينبغي ألي كان أن يصرف منه إال عن طريق إجراءات تشريعية 

معينة.
جهاز  ألي  شرعيا  يمكن  ال  ميزانية  قانون  وجود  عدم  حال  في 
تنفيذي أن يسحب من اإليرادات الفعلية مهما كانت شرعية هذا 
أو   12/1 بمنهجية  اإلنفاق  في  المبتدعة  الطريقة  نفسه.  الجهاز 
متساوية  دفعة   12 على  السابقة  للسنة  الصرف  إجمالي  تقسيم 
السلطة  من  اعتماده  جرى  حساب  أقرب  بصفتها  للحكومة 
شرعيا  بديال  اعتبارها  يمكن  وال  ملتوية  طريقة  هي  التشريعية 

لقانون الميزانية.
أقرب ميزانية جرى اعتمادها شرعيا وجرى تطبيق جزء منها في 
الوطني لحكومة  المؤتمر  2013 عن طريق  ليبيا كانت في سنة 
علي زيدان المنتخبة. اإلجراءات التي نُفّذت بعدها إما ال تقع تحت 
التي  الموقتة  المالية  الترتيبات  اقتراح  تم  حين  الشرعية  غطاء 
تصدر باسم المجلس الرئاسي والتي استمرت لمدة ست سنوات 
طريق  عن  شرعية  موازنات  أو 
تنفذ  ال  ولكنها  البرلمان، 

نتيجة النقسام الحكومات.
أزمة  هو  الحالي  الوضع 
الليبية  للدولة  ليس  أخالقية 

وأكثر  أيضًا  بل  فحسب، 
الذي  الدولي  للمجتمع  أهمية 
الحقيقة ويحل محل  يمثل في 
العالم  في  الضرائب(.  )دافعي 
»دافعو  يحرص  المتحضر 
صرف  أوجه  عن  بشفافية  إعالمهم  يجري  أن  على  الضرائب« 
الضرائب التي جرى تحصيلها منهم وإذا ما وجد أي انحراف ستجري 

المساءلة القانونية من قبل السلطة التشريعية.
المحاوالت اإلعالمية لألجهزة المالية واالقتصادية والنقدية الليبية 
يصوبون  أنهم  ممارسوها  يقتنع  أن  يجب  الصرف  شفافية  لتأكيد 
الكرة من خارج خط الملعب فحتى لو دخلت الكرة إلى الشباك فإن 
ذلك بالتأكيد لن يحسب هدفا. فبيانات مصرف ليبيا المركزي بشقيه، 
وزارة  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  كذلك،  بشقيه  المحاسبة  ديوان 
المالية الشهرية والسنوية ال يمكن لها أن تكون شفافة أو خاضعة 
للمسؤولية لسبب بسيط أنه ال يوجد مبلغ محدد معلن مسبقا يمكن 

ألي جهة سواء كانت محلية أو دولية المحاسبة عليه.
المختصة  التنفيذية  أي جهة من األجهزة  اليوم لم نسمع من 
عن استعداداتهم لوضع ميزانية لسنة 2023 حتى بصورة وهمية. 
كما أننا ال نعرف على وجه اليقين كيف يمكن تشريع هذه الميزانية، 

وال آليات المحاسبة عند نهاية تنفيذها.
على  للقفز  تسعى  دولية  مبادرات  عن  نسمع  نفسه  الوقت  في 
الترتيبات،  هذه  مثل  وجود  عدم  يخلقها  التي  األخالقية  األزمة 
السفير  أعلنها  التي  »مستفيد«  مبادرة  عن  بالتحديد  أتكلم  وهنا 
حول  األخير  قراره  في  الدولي  األمن  مجلس  وأجازها  األميركي 

الوضع في ليبيا.
مصير  تجنُّب  تحاول  أنها  يبدو  ليبيا  في  األميركية  المبادرة 
بريمر«  »بول  السفير  فرضها  والتي  العراقية  بريمر«  »قوانين 
عنه  أتحدث  الذي  المصير  االحتالل.  بعد  للعراق  األميركي  الحاكم 
المالي  الفساد  بانتشار  األميركية  المتحدة  الواليات  ربط  هو  هنا 
بريمر  السفير  استلهم  العراقية حين  الدولة  على نطاق واسع في 
العراقي من  الدينار  تعويم  رأسها  وعلى  والنقدية  المالية  قوانينه 
بمصالح  وملحقة  الغرب  في  تعيش  كانت  عراقية  اقتصادية  نخبة 

الواليات المتحدة األميركية ونظرياتها االقتصادية.
االستقرار  تحقق  التي  بالموازين  االستشعار  لغياب  ونظرا 
وزارة  مثل  األميركية  األجهزة  عن  ليبيا  في  والمالي  االقتصادي 
تكون  ال   - محلية  خبرة  إلى  اللجوء  فإن  الخارجية،  ووزارة  الخزانة 
مثيلة بشخصية أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي الذي 
ورط األميركيين في أفشل نموذج اقتصادي للعراق - يعتبره السفير 
والمبعوث األميركي نورالند حال كفيال بإيجاد جهاز استشعار ليبي 
كفء ليقترح كيفية تطوير نموذج اقتصادي يرضى عليه الجمهور 

الليبي حتى في ظل تأخر الحل السياسي.
أن  يمكن  للبرميل  دوالرا   70 بمعدل  يقدر  سعر  أن  ولنفترض 
الليبية. هذا  للدولة   2023 يعتمد كأساس لحساب ميزانية لسنة 
مليار   23 بمقدار  نفطية  الليبية عوائد  الدولة  يدر على  أن  يمكن 
 900 تقدر بمعدل  ليبية صافية  تقدير حصة  ناتج عن  دوالر وهو 
ألف برميل يوميا من إنتاج يقدر بمتوسط 1.1 مليون برميل يوميا 
تحويله  يمكن  هذا  والشركاء(.  المحلية  للمصافي  يذهب  )الباقي 
إلى 113 مليار دينار ليبي عند سعر الصرف الحالي 4.9 دينار/دوالر.

من  وبتكليف  المتحدة  األمم  إشراف  تحت  يجري  أن  هنا  أقترح 
مجلسي النواب والدولة اختيار نخبة اقتصادية من الجامعات الليبية 
لعقد مؤتمر علمي لتقرير المبادئ األساسية لميزانية 2023، على 
أن يجري االختيار من إدارة الجامعة ويكون ملزما للجهة اإلشرافية 
والجهات المكلفة، ويلزم إقرار المبادئ من األجهزة التشريعية في 

غضون فترة زمنية محددة ال تتعدى نهاية شهر يناير 2023.

الوضع الحالي للميزانية الليبية 
هو أزمة أخالقية للدولة الليبية 

وأكثر أهمية للمجتمع الدولي

الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

طرابلس- الوسط

وغير  المهمة  المعدنية  الثروات  فتحت 
المستغلة في ليبيا شهية التنافس الغربي 
المكشوف  التنافس  مع  مقارنة  المكتوم، 

النفط والغاز. على استغالل ثروات 
الغربية  والمناطق  ليبيا  صحراء  وتكتنز 
منسية  ثمينة  كنوزا  باطنها  في  منها 
المتعاقبة جراء  الليبية  للحكومات  بالنسبة 
أعاق  الذي  السلطة  على  المتواصل  النزاع 
والتنقيب  االستكشاف  استثمارات  توجيه 
النادرة  المعادن  مخزونات  نسبة  ومعرفة 

والذهب. والمنغنيز  اليورانيوم  غرار  على 
باالهتمام  السلطات  تكتفي  حين  في   
يشكالن  اللذين  والغاز  األسود  بالذهب 
العملة  من  الدولة  مداخيل  %95 من  نحو 
الوحدة  حكومة  إعالن  وآخرها  الصعبة، 
القاهرة  القوة  »حالة  رفع  اإلثنين  الوطنية 
النفط  إلنتاج  االستكشاف  عمليات  عن 
العالمية  الشركات  ودعوتها  والغاز«، 

البالد. في  استئناف عملها 
مع  أخرى  مالية  موارد  ليبيا  وتخسر 
الطاقة  قطاع  في  األجنبي  االستثمار  حصر 
حقيقة  تدرك  الغربية  الدول  لكن  فقط، 
في  إيجادها  النادر  الباطنية  الثروات 
مناطق أخرى من العالم وتعكس من جهة 

أسباب صراعها مع الصين وروسيا.
 وكشفت وكالة الطاقة األميركية أخيرا، 
أن احتياطات النفط الصخري الليبي رفعت 
برميل  مليار   48 من  البالد  احتياطات 
األولى  يجعلها  مما  برميل  مليار   74 إلى 
الصخري  النفط  احتياطات  عربيا من حيث 
والواليات  روسيا  بعد  عالميا،  والخامسة 
وتحديدا  واألرجنتين.  والصين  المتحدة 
ليبيا  غربي  بشمال  الصخري  النفط  يوجد 
البترول  بأن  علما  الغربي،  جنوبها  وفي 

إقليم برقة. موجود بكثافة في 
تشير  الصخري  الغاز  وبخصوص 
ارتفاع  إلى  األميركية  التقديرات 
من  أضعاف  ثالثة  إلى  الليبية  االحتياطات 
55 تريليون قدم مكعبة إلى 177 تريليون 
قدم  تريليون   122 بإضافة  مكعبة  قدم 
لالستخراج  القابل  االحتياطي  من  مكعبة 
المرتبة  تحتل  ليبيا  لتصبح  الصخور  من 
متر  تريليونات   8 بنحو  أفريقيا  الثانية 
تمتلك  التي  أفريقيا  جنوب  بعد  مكعب، 

13 تريليون متر مكعب.
الصخري  والغاز  النفط  استغالل  أن  غير 
ال  متطورة  تكنولوجية  تقنيات  إلى  بحاجة 

المدمرة  آثاره  جانب  إلى  ليبيا  لدى  تتوفر 
الجوفية  المائية  ولألحواض  للبيئة 
مدن  تغذي  والتي  الصحراء  في  الضخمة 

الشمال.
في  الذهب  معدن  تواجد  جانب  وإلى 
للنهب  العرضة  والحدود  الجنوب  مناطق 
يعد  فإنه  إقليمية،  تهريب  شبكات  من 
العوينات  منطقة  في  النادرة  العناصر  من 
الشرقية وهي من المواد المستخدمة في 
لكن  واإللكترونية  النووية  التقنية  صناعة 

قيمتها. لتحديد  دراسات  إلى  تحتاج 
إلى جانب تأكيد للمجلس الليبي للنفط 
الغربية  العوينات  منطقة  اكتناز  والغاز 
مادة  على  الجزائرية  الحدود  من  القريبة 
مستغلة  غير  الثروة  فإن  اليورانيوم، 
بالمنطقة  فرنسا  اهتمام  يفسر  ما  وهو 
الشركة  تحتكر  النيجر  ففي  الجنوبية، 
منجم  استغالل  »أريفا«  الفرنسية  النووية 
استخراج  في  المستخدم  وهو  اليورانيوم 

فرنسا. في  الكهربائية  الطاقة 
المتحدة  الواليات  يهم  ما  أكثر  من  أما 
تدخل  التي  ليبيا  في  النادرة  األتربة 
النووية  التقنية  صناعة  في  خصائصها 
الضوئية  والخاليا  المتطورة  واإللكترونية 
المستخدمة في صناعة األلواح الشمسية. 
الصين  من  تستورد  واشنطن  أن  فمعلوم 
تبحث  لذلك  حاجاتها،  من  المائة  في   80
واشنطن عن بدائل غير بكين أو موسكو.

من  النادرة  األرضية  العناصر  وتتكون 
معدنيا،  عنصرا  عشر  سبعة  من  مجموعة 
بسبب  »نادرة«  وصف  عليها  يطلق  فيما 

التي تستخرج منها. ندرة األماكن 
العالمي  اإلنتاج  كان   1993 عام  ففي 
الصين  على  يتوزع  المعادن  هذه  من 
و33%  اإلنتاج،  إجمالي  من   38% بواقع 
أستراليا  في  و12%  المتحدة  الواليات  في 
و5 % في كل من ماليزيا والهند، والباقي 
ومع  األخرى.  البلدان  من  عدد  على  موزع 
العالمي  اإلنتاج  تحول   2008 عام  حلول 
وباتت  دراماتيكي  بشكل  الصين  نحو 
الحكومة  من  المقربة  الصينية  الشركات 
إجمالي  من   90% من  أكثر  على  تهيمن 

العالمي. اإلنتاج 
ومن شأن التمكن من استغالل األتربة 
من  أساسي  جزء  تأمين  ليبيا  في  النادرة 
لتشغيل  التي تستخدم  المواد  العديد من 
الهواتف  خاصة  التقنية،  عالية  األجهزة 
والهجينة،  الكهربائية  والسيارات  الخلوية 
المهمة  الدفاعية  التطبيقات  عن  فضال 
وأنظمة  والليزر  التوجيه  أنظمة  مثل 

والسونار. الرادار 

إحصاءات أميركية: ليبيا  الخامسة 
عالميا في احتياطات النفط الصخري

أميركا تهتم باألتربة النادرة في ليبيا 
التي تدخل في التقنية النووية 

محلل اقتصادي: تثبيت 
اإلنتاج ليس مفاجأة كبرى

الكرملين حذر الدول التي 
تتبنى آلية فرض السقف

تدابير إضافية إذا دعت الحاجة

كنوز مهملة تدخل في الصناعات المستقبلية

انعدام اليقني يخيم على قرار »أوبك بلس« تثبيت اإلنتاج
اليقين، قررت دول تحالف  في ظل أجواء من انعدام 
إنتاجها،  حصص  على  اإلبقاء  األحد،  بلس«،  »أوبك 
الروسي  النفط  عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف 

حيز التنفيذ.
البلدان  منظمة  أعضاء  الـ13  الدول  ممثلو  واتفق 
وحلفائها  السعودية،  بقيادة  )أوبك(  للنفط  المصدرة 
العشرة بقيادة روسيا، اإلبقاء على المسار الذي أقر في 
أكتوبر، والقاضي بخفض اإلنتاج بمقدار مليوني برميل 
في اليوم حتى نهاية العام 2023، على ما أفاد مشاركان 

في االجتماع لوكالة »فرانس برس«.
وأكد تحالف »أوبك بلس« في بيان اإلبقاء على القرار 
البيت  استياء  وأثار  لألسعار  دعمًا  اتخذ  الذي  السابق 
المحطات،  في  الوقود  أسعار  لخفض  الساعي  األبيض 

وفق وكالة »فرانس برس«.
وقال المحلل هانس فان كليف، من إيه بي إن أمرو، 
التحالف سبق  بأن  مذكرًا  كبرى«  مفاجأة  ليست  »هذه 
الطلب  وبالتالي  االقتصادي  النمو  تباطؤ  من  »حذر  أن 

على الخام«.
خالل  العالم  في  المرجعيين  النفطين  أسعار  وتدنت 
دوالرًا  و85   80 بين  حاليًا  لتتراوح  األخيرة  األسابيع 
التي  القصوى  المستويات  عن  كبير  بتراجع  للبرميل، 
بعد  للبرميل  دوالرًا   130 وتخطت  مارس  في  سجلتها 
هذا  أن  الكارتيل  وأوضح  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  بدء 

»يؤكد بصورة رجعية صوابية استراتيجيتنا«.
وحدد موعد االجتماع المقبل في 4 يونيو 2023 على 
أن يبقى التحالف على استعداد لالجتماع »في أي وقت« في 
هذه األثناء التخاذ »تدابير إضافية فورية« إذا دعت الحاجة.
إثر  بعيد،  حد  إلى  متوقعًا  كان  الذي  القرار  وصدر 
وفق  الفيديو،  عبر  بلس«  »أوبك  عقده  سريع  اجتماع 
الصيغة المعتمدة خالل تفشي وباء كوفيد - 19، وذلك 
مقر  فيينا،  في  أكتوبر  مطلع  في  استثنائي  اجتماع  بعد 
أوبك، ووردت تكهنات حول تخفيض أكبر لكن التحالف 
)العقوبات  وطأة  بشأن  »الغموض  إزاء  التريث  فضل 
علق  ما  بحسب  الروسي«،  الخام  إنتاج  على  الجديدة( 

متحدثا  إس،  بي  يو  لدي  المحلل  ستاوفونو،  جيوفاني 
لوكالة »فرانس برس«.

وأستراليا  السبع  ومجموعة  األوروبي  االتحاد  وقرر 
دوالرًا   60 قدره  الروسي  النفط  على سعر  فرض سقف 
الذي  األمر  ذلك«،  بعيد  »أو  اإلثنين،  به،  العمل  يبدأ 

ترفضه روسيا تماما.

وفي اليوم نفسه، يدخل حظر االتحاد األوروبي على 
ما  التنفيذ،  حيز  بحرا  المنقول  الروسي  الخام  النفط 
سيلغي ثلَثي واردات الكتلة من النفط الروسي، وتهدف 
هذه اإلجراءات إلى حرمان موسكو من موارد تستخدمها 

لتمويل حربها في أوكرانيا.
للخام  المرجعي  األورال  بنفط  حاليا  التداول  يجري 

الروسي بحوالى 65 دوالرًا للبرميل، ما يزيد بقليل على 
أن  إلى  يشير  ما  األوروبي،  االتحاد  حدده  الذي  السقف 
األمد  على  محدود  تأثير  لها  سيكون  األوروبية  اآللية 

القصير.
وحذر الكرملين من أنه لن يسلم النفط للدول التي 
في  الروسي،  النفط  ألسعار  سقف  فرض  آلية  تتبنى 
موقف أكده نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة 

ألكسندر نوفاك، األحد.
األنباء  وكاالت  عنه  نقلت  ما  بحسب  نوفاك،  وقال 
استخدام  لحظر  »آليات  على  تعمل  بالده  إن  الروسية، 
وقال  المحدد«،  المستوى  كان  أيًا  سقف  تحديد  أداة 
منددا بالقرار إن »تدخال كهذا ال يمكن إال أن يتسبب 
بمزيد من الزعزعة الستقرار السوق وبانقطاع في موارد 

الطاقة«.
ومن العناصر األخرى التي دفعت »أوبك بلس« على 
»التخفيف  ستاوفونو،  جيوفاني  بحسب  قرارها  اتخاذ 
الطفيف« للقيود الصحية الصارمة في الصين، الذي من 
شأنه خفض المخاوف في األسواق، ويراقب المستثمرون 
طلب الصين، المستورد األول للنفط الخام في العالم، 
إذ إن أدنى مؤشر تباطؤ اقتصادي أو موجة جديدة من 
على  مباشرة  ينعكس  البلد  هذا  في  بالوباء  اإلصابات 

األسعار.
وفي هذا السياق من ضعف االقتصاد وإزاء المخاوف 
أسعار  تراجعت  العالم،  في  معمم  اقتصادي  ركود  من 
األوروبي،  المرجعي  الخام  الشمال،  بحر  برنت  نفط 
المرجعي  الخام  الوسيط،  تكساس  غرب  ونفط 
األميركي، بحوالى %8 منذ االجتماع األخير للتحالف في 

مطلع أكتوبر.
فإن  االحتراس،  األحد  اختار  »أوبك بالس«  وإن كان 
التحالف قد يقوم خالل األشهر المقبلة بـ»اعتماد موقف 
في  المحلل  كامبانيال،  إدواردو  بحسب  هجومية«،  أكثر 
استياء  يثير  الذي  للغرب  تحذير  في  »يونيكريديت«، 

الكارتيل بفرضه قيودًا على األسعار.
رد  مراقبة  اآلن  ينبغي  أنه  كليف  فان  هانس  واعتبر 
أوبك بلس  إبقاء  أنه من شأن  إلى  فعل األسواق، الفتا 
العقوبات على موسكو  على استراتيجيتها بالتزامن مع 

»دفع األسعار نحو االرتفاع مجددًا«.

املعادن النادرة في ليبيا تفتح شهية دول كبرى

*  خبير اقتصادي ليبي

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

السنة الثامنة
العدد 368 14 جمادى األولى 1444 هـ
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يتجاوز  أن  المتوقع  من  بألمانيا،  مرورًا  الصين  إلى  المتحدة  الواليات  من 
متوسط زيادة األجور 4 بالمئة في العام 2023 في سبع دول اقتصادية كبرى في 
العالم، بحسب دراسة نشرتها الثالثاء شركة »ويليس تاورز واتسون« لالستشارات 

المالية.
ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام به للعام المقبل من %4 
في فرنسا إلى 6.6 % في البرازيل، وفًقا لشركة التأمين واالستشارات البريطانية-
األميركية، حسب وكالة »فرانس برس«. ومن المتوقع أن يبلغ 4.6   % في الواليات 
المتحدة و5.67 % في الصين، بحسب الشركة التي أجرت مسحًا في 135 دولة، 
لكنها لم تشر سوى إلى الردود التي جرى جمعها في سبع اقتصادات رئيسية في 
العالم. في ست دول من السبع المعنية )ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة 
المتحدة والواليات المتحدة(، تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في العام 2023 
تلك المسجلة في العام 2022. وتشكل البرازيل وحدها استثناًء، فمن المتوقع أن 

يصل متوسط الزيادات إلى 7 % في العام 2022 و%6.6 العام المقبل.

الفواكه املصرية في طريقها ألسواق الفلبني
وقعت مصر والفلبين بروتوكواًل يجري بمقتضاه فتح أسواق الفلبين 

لنفاذ صادرات الموالح المصرية.
وأشار السفير المصري لدى الفلبين، أحمد شهاب الدين، إلى »جهود 
مشتركة اضطلعت بها السفارة المصرية في مانيال على مدار عامين 
المصري  الزراعي  والحجر  الزراعية  للحاصالت  التصديري  المجلس  مع 
الفلبينية  السوق  لفتح  تدريجي  منهج  التباع  المصرية  الزراعة  بوزارة 
أمام الحاصالت الزراعية المصرية، بدءًا بالموالح ويعقبه عدد آخر من 

الحاصالت مثل العنب والبطاطس.
تصدير  ستبدأ  مصر  إن  الجمعة،  المصرية  الزراعة  وزارة  وقالت 
المفاوضات  من  سنوات  خمس  بعد  الفلبين،  إلى  الزراعية  المنتجات 
الفنية المكثفة بين الجانبين. وأضافت الوزارة أنه من المتوقع تصدير 

الشحنة األولى من الحمضيات المصرية خالل الموسم الجاري، وفق ما 
نقلته »رويترز«. وكشفت بيانات رسمية حديثة استحواذ مجموعة دول 
غرب أوروبا على نحو 26 % من إجمالي كافة الصادرات المصرية خالل 
العام الماضي. من جهته، قال رئيس الحجر الزراعي المصري، الدكتور 
أحمد العطار، إن المفاوضات استغرفت 5 سنوات حتى اقتنعت السلطات 
الفلبينية بأن منظومة التصدير الزراعية المصرية تطبق االشتراطات 
والمعايير الدولية بإحكام. ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، شكلت إيطاليا ومالطا وإسبانيا 
والمملكة المتحدة وفرنسا على التوالي، دول غرب أوروبا التي تتركز فيها 
صادرات مصر، حيث بلغت القيمة اإلجمالية للصادرات المصرية للدول 

الخمس نحو 8.9 مليار دوالر.

دراسة تتوقع ارتفاع األجور بأكثر من %4
السعر بالدوالرنوع الخام

79.51برنت

74.34غرب تكساس

77.52دبي

83.16سلة أوبك

85.79خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/7/ 2022

الدين القاهرة - سامي البلعوطي رصيد  ليصل  دينار،  ماليين   706 و  مليارا 
دينار  مليون  و97  مليارا   84 إلى  المحلي  العام 

2020.أثر  2014 إلى  عبر السنوات 

النفطية الموانئ  الحقول  إغالق 
الموارد  خاللها  تأثرت  التي  السنوات  وهي 
وحاالت  السياسي  االنقسام  بسبب  سلبا  النفطية 
الذي  األمر  النفطية،  والموانئ  الحقول  إقفال 
بميزانيات  مالية  عجوزات  وجود  في  تسبب 
وعجز  العام،  الدين  تنامي  إلى  أدت  الفترة،  تلك 
»استنزاف  عليه  ترتب  المدفوعات  ميزان  في 
تقرير  وفق  دينار«،  مليار   50 بنحو  االحتياطيات 
يطرأ  لم   2021 العام  وفي  المحاسبة.  ديوان 
عكس  على  العام  الدين  أرصدة  على  تغيير 
فائضا  الميزانية  سجلت  إذ  السابقة،  األعوام 

19 مليار دينار. ماليا بنحو 

الثني لحكومة  بالبيضاء  »المركزي«  قروض 
ظل  في  تراكم  كما  المحلي  الدين  عن  هذا 
انقسام  من  سبقها  وما  الوطني  الوفاق  حكومة 
للحكومة  بالنسبة  أما  التنفيذية،  السلطة  في 
اقتصر  التي  الثني(  عبداهلل  )حكومة  الموقتة 
2020، »فال  2014 إلى  الفترة من  وجودها على 
معتمدة  رسمية  بيانات  أي  تاريخه  حتى  يوجد 
تعبير  حد  على  دقيق«،  بشكل  نفقاتها  حول 

المحاسبة. ديوان 
المصرف  عن  صادرة  مالية  بيانات  وحسب 
المركزي بالبيضاء )12 مايو 2022( يتبين حركة 
منحها  التي  القروض  الثني وحجم  أموال حكومة 
األول  البابين  أنفقته على  ما  إجمالي  بلغ  إذ  لها، 
العمومية(  والمصروفات  )المرتبات  والثاني 
إلى   2015 من  الفترة  خالل  دينار  مليار   53 نحو 
2020، موزعة إلى مرتبات بقيمة 36 مليارا و65 
مليون دينار، ومصروفات عامة بحوالي 16 مليارا 

و944 مليون دينار.
خالل  الثني  حكومة  أنفقته  ما  أضفنا  وإذا 
)التنمية(  الثالث  الباب  على  نفسها  السنوات 
)الدعم(  الرابع  والباب  دينار،  مليون   816 بقيمة 
النفقات  إجمالي  يصبح  دينار،  مليار   1.74 بنحو 
و568  مليارا   55 الخمس  السنوات  تلك  خالل 

دينار. مليون 
من  الحكومة  اقترضته  ما  إجمالي  أن  غير 
و956  مليارا   69 إلى  وصل  بالبيضاء  المركزي 
سند  االقتراض  شكل  كان  )سواء  دينار،  مليون 
توزيعات  وتشير  قرضا(  أو  خزانة،  إذن  أو  خزانة، 
5.82 مليار دينار في  هذه القروض إلى أنه كان 
إلى ما يزيد  التالي  العام  ارتفع في   ،2015 العام 
إلى   2020 العام  في  ليقفز  دينار،  مليار   9.7 عن 

21.83 مليار دينار.
)المراجع  »ديلويت«  شركة  تقرير  وحسب 
المالية  القوائم  أظهرت  فقد  الدولي(  الخارجي 
القروض  أن  بالبيضاء  المركزي  من  المقدمة 
مصدرين  من  جاءت  الثني  لحكومة  المقدمة 
مليارا   46 بقيمة  مصرفية  قروض  األول:  اثنين: 
إيرادات  الثاني:  والمصدر  دينار،  مليون  و839 
بحسابات  ظهرت  التي  المحلية  العملة  طباعة 
13.84 مليار دينار، وهو ما يشير  المصرف بنحو 
إلى أن إجمالي األموال التي أتيحت لـ»المركزي« 
إلى  وصل  الثني  لحكومة  يقرضها  كي  بالبيضاء 

60 مليارا و680 مليون دينار.

من واقع أرقام »المحاسبة« و»المركزي« و»ديلويت«

كيف تراكم الدين العام الليبي؟

سقف النفط الروسي أمام 
اختبار أسواق الطاقة العاملية

أملانيا وجهة جديدة لهجرة 
الكفاءات التونسية

أصبحت ألمانيا وجهة جديدة لهجرة الشباب التونسي الحاصل 
على تأهيل جامعي بطريقة قانونية رغم عائق اللغة في وقت تعاني 
فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا من نقص حاد باليد العاملة. 
وكانت فرنسا ودول الخليج وكندا تمثل حتى اآلن الوجهة األولى 

لهجرة الكفاءات التونسية.
في  للعمل  تأشيرة  على  الحصول  من  تونسيا   5474 تمكن 
ألمانيا خالل الفترة الممتدة من مطلع العام 2022 إلى أكتوبر، ما 
يمثل تقريبا ضعف هذا العدد في العام 2020. وجاء ذلك نتيجة 
لعدم اعتماد نظام الحصص )الكوتا( في منح التأشيرات فضال عن 
أن المؤهالت العلمية التونسية معترف بها بشكل كبير في هذا 

البلد.
النمو  في  ضعف  مع  شديدة  اقتصادية  أزمة  تونس  تشهد 
وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم الديون الخارجية، زادت تداعيات 
وباء »كوفيد- 19« والحرب في أوكرانيا من حدتها، فضال عن أزمة 
سياسية مع قرار الرئيس التونسي قيس سعيد احتكار السلطات في 
البالد منذ 25 يوليو 2021. نتيجة لذلك أصبحت الهجرة بشكليها 

القانوني وغير القانوني طموح الشباب التونسي.
فقد هاجر أكثر من 40 ألف مهندس وثالثة آالف طبيب خالل 
سنوات الخمس الفائتة نحو دول الخليج وأوروبا وغيرها من الدول. 
في المقابل وصل أكثر من 16 ألف تونسي إيطاليا عبر قوارب في 
عمليات هجرة غير قانونية منذ مطلع العام 2022 بحثا عن عمل 

وحياة أفضل.
يؤكد لوكالة »فرانس برس« أن فكرة الهجرة إلى ألمانيا »لم 
التفكير في  وبدأ  العامة  الثانوية  نال شهادة  بباله« حين  تخطر 
الدراسة الجامعية. ويتابع »بعد الدراسة لمدة ثالثة سنوات )علوم 
التمريض( والتدريب قررت نهائيا أنه من األفضل عدم البقاء في 

تونس«.

يهدف تحديد سقف ألسعار النفط الروسي الذي أقره االتحاد 
تقليص  إلى  الماضي،  اإلثنين  التنفيذ،  حيز  ودخل  األوروبي 
السوق  بمد  موسكو  تستمر  أن  ضمان  مع  روسيا  عائدات 

العالمية.
تزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه االتحاد 
األوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد 
أن  إال  وكندا.  المتحدة  الواليات  قررته  حظر  على  عدة  أشهر 
روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد 
هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري 

نفطها بسعر السوق، وفق تقرير لوكالة »فرانس برس«.
المباع  المعتمدة على السماح فقط بالنفط  وتنص اآللية 
الواحد،  للبرميل  السعر  هذا  دون  أو  دوالرا   60 يساوي  بسعر 
فيما سيمنع على الشركات المتواجدة في دول االتحاد األوروبي 
ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل 

البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.
توفر دول مجموعة السبع %90 من خدمات التأمين للشحنات 
العالمية فيما يشكل االتحاد األوروبي طرفا رئيسيا في النقل 
البحري ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية 

زبائن روسيا عبر العالم.
المجهول«  في  »القفزة  هذه  من  خبراء  يخشى  وفيما 
»أوبك  تحالف  في  للنفط  المنتجة  الدول  فعل  ردة  ويترقبون 
السقف  هذا  تحديد  أن  األوروبية  المفوضية  تؤكد  بلس«، 
»سيسهم في استقرار األسواق« و»سيعود بفائدة مباشرة على 
الدول النامية والناشئة« التي ستتمكن من الحصول على النفط 

الروسي بكلفة أقل.
ومن  يناير  منتصف  من  اعتبارا  السقف  هذا  تقييم  سيعاد 
بعدها كل شهرين مع إمكان تعديله وفقا لمستجدات األسعار 
مع اعتماد مبدأ أن يحدد السقف عند مستوى يقل بنسبة %5 عن 
سعر السوق الوسطي على األقل. وتتطلب أي مراجعة له موافقة 
األوروبي  االتحاد  أعضاء  وكل  وأستراليا  السبع  مجموعة  دول 

السبعة والعشرين.
تحديد  آلية  إلى  رسميا  االنضمام  إلى  الدول  كل  دُعيت 
السقف. وفي حال لم تفعل ذلك تستطيع االستمرار بشراء النفط 
الروسي بسعر يفوق السقف المحدد دون اللجوء إلى خدمات 
غربية مثل التأمين والنقل والوساطة لشراء هذا النفط أو نقله. 
وقال مسؤول أوروبي »لدينا مؤشرات واضحة إلى أن عددا من 
االقتصادات الناشئة ال سيما في آسيا ستحترم مبادئ تحديد 
السقف« معتبرا أن روسيا »باتت تخضع لضغوط« من زبائنها 

للحصول على حسومات منها، وفق »فرانس برس«.
وقد تحاول روسيا تشكيل أسطول من ناقالت النفط الخاص 
بها تقوم بتشغيلها وتوفير التأمين لها، لكن »تشكيل بيئة 
بحرية بين ليلة وضحاها سيكون معقدا جدا »وهذه الحلول قد 

تواجه صعوبة في إقناع الزبائن على ما تفيد مصادر بروكسل.

● ناقالت نفط قبالة جزيرة إيفبويا اليونانية

انتقادات لضعف اإليرادات السيادية

3 مليارات دينار نفقات الجهات التشريعية والسيادية في 11 شهرا
والجهات  السيادية،  القطاعات  نفقات  إجمالي  سجل 
مليونا  و19  مليارات  ثالثة  الرقابية،  واألجهزة  التشريعية 
من  األول  من  الفترة  خالل  دينارا،  و711  ألفا  و864 
اإلفصاح  تقرير  حسب  الماضي،  نوفمبر   30 وحتى  يناير 
في  المالية  وزارة  عن  الصادر  العامة  المالية  والشفافية 

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
وبلغ إجمالي نفقات القطاعات السيادية مليارين و797 
توزعت  التقرير،  حسب  دينارا،  و377  آالف  وستة  مليونا 
للمجلس  دينارا  و333  ألفا  و633  ماليين   106 بواقع 
ألفا  و263  ماليين  و709  له،  التابعة  والجهات  الرئاسي 
والجهات  الموقتة  الوطنية  الوحدة  لحكومة  دينارا  و999 
العدل  لوزارة  ألفا  و750  مليونا  و325  لها،  التابعة 

والجهات التابعة لها.
وخصصت مبالغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بواقع 
332 مليونا و345 ألفا و561 دينارا، ومليار و316 مليونا 
التابعة  والجهات  المالية  لوزارة  دينارا  و820  ألفا  و146 
ألفا و664 دينارا لوزارة التخطيط  لها، و6 ماليين و866 
التشريعية،  للجهات  وبالنسبة  لها،  التابعة  والجهات 
 196 له،  التابعة  والجهات  النواب  مجلس  نفقات  سجلت 
المجلس  إنفاق  وبلغ  دينارا،  و334  آالف  و108  مليونا 

األعلى للدولة 26 مليونا و750 ألف دينار.
مليونا  و887  مليارا   88 العام  اإلنفاق  إجمالي  وسجل 

المالية  الترتيبات  تمويل  تضمن  دينار،  ألف  و384 
الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تقدر بـ 

19 مليارا و241 مليونا و645 ألفا و391 دينارا.
في  داخلية  مذكرة  حذرت  الماضي،  أكتوبر  وفي 
المؤسسة الوطنية للنفط من »الوضع المالي الحرج الذي 
والغاز«  النفط  لقطاع  التابعة  الخدمية  الشركات  به  تمر 
من  أقل  بعد  وذلك  الشركات«،  هذه  »إفالس  واحتمال 
أسبوعين على صدور بيانات رسمية تفيد بإنفاق أكثر من 

العام  بداية  منذ  النفط  مؤسسة  لصالح  دينار  مليار   15
الجاري.

إلى  المالية  الشؤون  عام  مدير  من  رسالة  ونبهت 
والتصنيع  التشغيل  للمالية، وشركات  اإلدارة  لجنة  أعضاء 
إلى »تفاقم العجز النقدي لدى الشركات مما أدى إلى عدم 
المطلوب  بالشكل  المناطة بها  األعمال  أداء  قدرتها على 

نتيجة صعوبة اإليفاء بالتزاماتها المالية«.
توزع  فقد  المالية،  بيانات  وحسب  أخرى،  جهة  من 

و780  ألفا  و486  مليونا  و912  مليارا   41 بواقع  اإلنفاق 
و532  مليونا  و41  مليارات  و8  المرتبات،  لبند  دينارا 
والتشغيل.  والتجهيز  التسيير  لنفقات  دينارا  و286  ألفا 
 687 وخصصت مبالغ لمشروعات وبرامج التنمية تقدر بـ 
مليونا  و31  مليارا  و19  دينارا،  و672  ألفا  و17  مليونا 

و701 ألف و856 دينارا لنفقات الدعم.
في المقابل، بلغ إجمالي اإليرادات العامة للدولة خالل 
الماضي،  نوفمبر   30 حتى  يناير  من  األول  من  الفترة 
حسب  دينارا،  و948  آالف  و707  مليونا  و728  مليارا   93
تقرير اإلفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة 

المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
و325  مليارا   90 بواقع  المالية  اإليرادات  وتوزعت 
بلغت  فيما  نفطية،  دينارا كموارد  و275  ألفا  و14  مليونا 
و675  مليونا  و459  مليارين  األخرى  السيادية  اإليرادات 
سنوات  عن  الحسابات  أرصدة  وبواقي  دنانير،  و908  ألفا 

سابقة 944 مليونا و17 ألفا و765 دينارا، وفق التقرير.
إدريس  االقتصادي  الخبير  قال  السياق،  هذا  وفي 
على  المذاع  »فلوسنا«  برنامج  مع  مداخلة  في  الشريف، 
الحكومة  تشعر  عندما  الماضي  أكتوبر  »الوسط«،  قناة 
تتقاعس  فهي  للتمويل  محدود  غير  مصدرا  لديها  بأن 
عن جباية الموارد األخرى. وبالفعل فقط أهملت الحكومة 
النفط  إيرادات  على  تعتمد  ألنها  األخرى  الموارد  جباية 
وإمدادات المصرف المركزي«، محذرا من مغبة استخدام 

سعر الصرف في أغراض تمويل الميزانية العامة للدولة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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)أرشيفية( النواب.  ● إحدى جلسات مجلس 

ليبيا  مصرف  محافظ  قال  الماضي،  األسبوع 
العام  الدين  حجم  إن  الكبير،  الصديق  المركزي، 
يوضح  لم  لكنه  دينار،  مليار   155 بلغ  الداخلي 
اكتفى  إذ  المحلي،  الدين  أو يفصل مكونات هذا 
الكبير - في تصريحه - بتأكيد أن هذا الرقم لم 

»يتغير«.
الداخلي؟  العام  الدين  والسؤال: كم كان هذا 
وكم  الماضية؟  السنوات  خالل  تطور  وكيف 
وما هي  المحلي؟  الناتج  مئوية من  كنسبة  يمثل 

توزيعاته؟
حسب  الرقم،  هذا  لتفصيل  محاولة  وفي 
المحاسبة  ديوان  من  سواء  المتاحة  البيانات 
المصرف  عن  الصادرة  اإلحصائية  التقارير  أو 
قد  التراكمي  المحلي  الدين  حجم  فإن  المركزي، 
 ،2020 العام  بنهاية  دينار  مليار   84 إلى  وصل 
الذي   ،2021 للعام  »المحاسبة«  تقرير  وفق 
الذي  العام  الدين  الرقم ال يشمل  أن هذا  أوضح 
اهلل  عبد  )حكومة  الموقتة  الحكومة  به  ارتبطت 

الثني(.

المحلي الناتج  العام كنسبة من  الدين 
)المراجع  »ديلويت«  لشركة  تقرير  وفي 
المالية  القوائم  أظهرت  الخارجي(  الدولي 
أن  بالبيضاء  المركزي  المصرف  من  المقدمة 
لحكومة  المصرف  أتاحها  التي  األموال  إجمالي 
دينار،  مليون  و568  مليارا   55 إلى  الثني وصلت 
يقارب  الداخلي  العام  الدين  إجمالي  أن  يعني  ما 

140 مليار دينار)139.56 مليار(. نحو 
والرقم  األرقام  هذه  بين  الفارق  أن  والواضح 
مليار   15 حوالي  إلى  يصل  الكبير،  أعلنه  الذي 
في  رصد  قد  المحاسبة  ديوان  وكان  دينار، 
عدم  أو  األرقام  في  تضاربا   2021 للعام  تقريره 
إلى  أرجعها  الخصوص،  بهذا  بيانات  في  دقتها 
 15 طوال  للدولة  الختامي  الحساب  إقفال  عدم 

.2007 سنة مضت منذ العام 
في  لليبيا  الداخلي  العام  الدين  يبقى  ولكن 
 %76.7 من  أكثر  يمثل  ال  إذ  اآلمنة،  مستوياته 
مليار   202 البالغ  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
بيانات  أحدث  حسب  دوالر(،  مليار   41.88( دينار 

صادرة عن البنك الدولي.

العام الدين  تطور 
السنوات  طوال  الداخلي  العام  الدين  تصاعد 
الميزانية  في  العجز  بسبب  الماضية  العشرة 
ال  اإليرادات  دائما  كانت  إذ  للدولة،  العامة 
العجز  هذا  تمويل  يجري  وكان  النفقات،  تغطي 

المصرفي. الجهاز  من  باالستدانة 
 6 يتجاوز  ال  العام  الدين  كان  البداية  في 
مليارات و567 مليون دينار، وهو ما يعادل حجم 
التمويل الذي جرى ضخه في ميزانية العام 2014 
العجز  هذا  قفز  ثم  الموازنة،  في  العجز  لمواجهة 
مليون  و555  مليارا   18 إلى   2015 ميزانية  في 
مليارا   20 إلى   2016 ميزانية  في  ووصل  دينار، 
 2017 ميزانية  في  وأيضا  دينار،  مليون  و296 
وتمويل  دينار،  مليون  و560  مليارات   10 إلى 
وأخيرا  دينار،  مليار   1.41 بنحو  الطوارئ  ميزانية 
 26 بلغت  التي   ،2020 للعام  المالية  الترتيبات 

طرابلس - الوسط

 الدين العام الداخلي لليبيا في 
مستوياته اآلمنة وال يمثل أكثر من 

76.7% من الناتج المحلي اإلجمالي

 إجمالي األموال التي أتيحت لـ»المركزي« 
بالبيضاء كي يقرضها لحكومة الثني وصل 

إلى 60.7 مليار دينار



رأي

غابة الرموز.. »عبر الصحراء الليبية«

الفرص الضائعة

منصور أبو شناف

رافد علي

ــن كهف  ع بــعــيــدًا  ــيــس  ول ــوس  ــاك ــاألك ب
أدالء  يسميه  كما  الــحــاقــة«  ــون  ــال »ص
التي  الشعر  صباغة  لوحة  حيث  الــســواح، 
كنت  عام،  آالف  الثمانية  على  عمرها  يزيد 
موري،  البروفيسور  جعلها  حقيقة  أمام  أقف 
ساطعة  تلتمع  معه  العامل  العمل  وفريق 
حفر  قد  الجيولوجيا  فريق  كــان  واضحة، 
كانت  الرمل،  مأله  كهف  مدخل  عند  حفرة 
صفراء  عديدة  طبقات  من  تتكون  الحفرة 

وسوداء.
الصفراء  الطبقات  أن  إلــى  مــوري  أشــار 
فتدل  السوداء  أما  تصحر،  عصر  على  تدل 
متعاقبة،  الطبقات  كانت  مطير،  عصر  على 
جديد..  من  صفراء  ثم  ســوداء  ثم  صفراء 
الصحراء  أن  على  يدل  »هذا  موري:  ويضيف 
مرت  بل  ــدة  واح لمرة  بالتصحر  تمر  لم 
كالتي  جافة  وأخــرى  مطيرة  عصور  عليها 
المدارس  في  قرأنا  قد  كنا  اآلن،  نعيشها 
وأن  خــضــراء  غــابــات  كــانــت  الــصــحــراء  أن 
شعابها  وأن  تتدفق،  أنهارًا  كانت  وديانها 
الجفاف  غزاها  ثم  األنهار  لتلك  روافد  كانت 

وتصحرت«.
الصحراء  أي  يصفها،  وفريقه  مــوري 
الداخلي  الجدار  على  يتكئ  وهو  الكبرى، 
كالرئة  بأنها  الحاقة«  »صالون  للكهف 
فتجذب  المطيرة،  عصورها  عند  تشهق 
إثر  وتزفر  األخــرى  الحية  والكائنات  البشر 
البشر  فتطرد  الجافة،  عصورها  عطش 
على  عنها..  بعيدًا  األخرى  الحية  والكائنات 
فترات  في  والشقر  الزنوج  غزاها  النحو  هذا 
هذا  وعلى  المطيرة  عصورها  من  مختلفة 
منابع  باتجاه  سكانها  زفــرت  أيضًا  النحو 
بالطبع  معهم  حاملين  وغربًا  شرقا  المياه 
حاملين  ببساطة  وتقاليدهم..  عاداتهم 

ومعتقداتهم. ثقافتهم  معهم 
رسمة  إلى  الطويل  بأصبعه  يشير  موري 
الليبيون  سبق  لقد  الكهف  جــدار  على 
شكل  على  اآللهة  تصوير  في  اليونانيين 
من  »أول  قائًا:  يضيف  كانوا..  كذلك  بشر 

والتلوين«. األصباغ  اكتشف 
قال  اإليطالي  الكاتب  كالفينو(  )إيتالو 
»يا  لألكاكوس:  صورًا  يشاهد  وهو  لموري 
إطلنطا  يافابريتسيو  اكتشفت  لقد  إلهي 

الضائعة  الفرصة  عن  يتحدث  العالم  يزال  ال 
الفرص  عشرات  ضاعت  أن  بعد  ليبيا  في 
التي  الطريق  خارطة  وأصبحت  البالد،  بذات 
للعام   2510 األمــن  مجلس  قــرار  رسمها 
السياسية  الشماعة  في  محصورة   2020
زخم  على  »الحفاظ  عبارة  في  المختصرة 
المشهد  رجاالت  يتحاشى  التي  االنتخابات«، 
في  أضحت  انتخابات  بأنها  اإلقــرار  الليبي 
المفصوح  الفساد  بسطوة  المجهول،  كنف 
مجلس  يــزال  ال  الــذي  اآلخــر  والفساد  عنه، 
رسمية  كوثيقة  عليه  يتحفظ  ــن  األمـ
االأمامية  للوثيقة   13 رقــم  الملحق  في 

.229/S/2021
لجلسة  يستعد  الـــذي  األمـــن  مجلس 
المستجدات  آلخر  لالستماع  الثانية  اإلحاطة 
األعضاء  يــدرك  باتيلي،  السيد  جهود  في 
مجاالت  في  مكانها  تــراوح  ليبيا  بأن  فيه 
ــوق اإلنــســان. وتــتــجــدد،  ــق الــســيــاســة وح
ليجمد،  الحالي  االنسداد  عراقيل  بالتالي، 
تصريح  أي  به  نادى  فعلي  إجراء  أي  تباعًا، 
عقد  على  العمل  »بــضــرورة  ــاٍض  ق ــي  دول
أنها  ليتضح  ــال«  اآلج أقــرب  في  انتخابات 
موقع  يتجاوز  بما  ــاق  اآلف مفتوحة  ــال  آج
بأقصى  ويب  جيمس  الدولي  التليسكوب 

والمعقد. المدهش  كوننا  فضاءات 
ــاق عــلــى قــاعــدة  ــف ــل غــيــاب االت ــي ظ ف
واستمرار  االنتخابات،  ــراء  إلج دستورية 
البالد  بشرق  الليبية  ــة  األزم ــاب  أرب تربع 
ستبقى  مناصبهم،  في  وغربها  ووسطها 
على  ونحن  الريح،  مهب  في  بليبيا  الفرص 
البالد  فيه  تحقق  لم  جديد،  عــام  أعتاب 
بين  اإلقليمي  االصطفاف  من  المزيد  إال 
من  يتبدى  كما  مغاربي،  وآخر  عربي،  شرق 
على  الدبيبة  عبدالحميد  كانفتاح  األحوال 
الثقة  لروابط  صالح  عقيلة  وتجديد  تونس، 
الشرق.  معسكر  مع  والتشاور  والصداقة 
دولية  رؤية  غياب  ظل  في  هذا  كل  يحدث 

ويسرح  كالفينو  كام  موري  يتذكر  الغارقة.. 
بعيدًا«.

ينتابني  لم  ليًا  األكاكوس  أدخــل  وأنــا 
مدينة  أدخل  كنت  لقد  واحــد،  إحساس  إال 
وأقواس  الشاهقة  بعماراتها  للغاية  حديثة 
وبإيقاعات  بل  زينتها  وأقــواس  نصرها، 
كانت  فقط  الساهرين  فنانيها  موسيقى 
النور  عودة  وتنتظر  الظام  في  تغرق  مدينة 
تبدو مصابيح صغيرة وسط  فجأة  ثم  إليها، 
موري(  معسكر  )وصلنا  الهائل  الفضاء  ذلك 
موري  معسكر  مصابيح  كانت  دليلنا،  يقول 
تحاول  والليبيين  اإليطاليين  والباحثين 
كانت  مامحها..  الغارقة  للمدينة  تعيد  أن 
الباحثين  هؤالء  عبر  للحياة  تعود  األكاكوس 

المذهلة. الصحراء  كنوز  ولنا  للعالم  وتقدم 
معنى  عن  أفتش  كنت  ضال  كرومنتيكي 
كنت  البائس..  الفقير  الوجود  لهذا  غنائي 
معنى..  با  كانا  وإن  وظل  ضوء  عن  أبحث 
من  وظــًا  ــوءًا  ض واألســطــورة  التاريخ  كــان 
عن  بعيدًا  للنسيان..  مقاومة  كانا  ســراب. 
ميادين  من  آخر  ميدان  وفي  الحاقة  صالون 
والفيلة  للزرافة  رقــوش  كانت  األكــاكــوس 
للقرود تتشبت بالمكان  القرن وقافلة  ووحيد 
قبل  ما  فنان  كان  والعطش..  التصحر  رغم 
منذ  الكائنات  تلك  وثبت  رصد  قد  التاريخ 
والنسيان..  للتصحر  مقاومة  عام  آالف  عشرة 
كان الحفر والرقش على الصخر أداة اإلنسان 
على  السيطرة  رغبة  كانت  األولى..  السحرية 
هذا  في  اإلنسان  شارك  الذي  اآلخر  الكائن 
والضعف  القوة  بفهم مواطن  الهائل  الفضاء 
ورسمًا..  رقشًا  األكاكوس  في  هنا  تتم  فيه 
كان الرقش والرسم كتب اإلنسان األولى في 
فن  في  وأيضًا  التشريح  وعلم  الحيوان  علم 

السحر.
ثبت  أو  رقش  باألكاكوس  هنا  اإلنسان 
يسميها  التي  الفترة  هذه  في  الصخور  على 
المتوحشة(  الحيوانات  )مرحلة  المختصون 
أن  دون  ذاك  إْذ  بيئته  حــيــوانــات  ــش  رق
الفترة  تلك  ــوش  رق لتخلو  نفسه  يرقش 
اإلنسان  كان  لقد  لإلنسان،  صورة  أية  من 
البقر  حوله..  ما  بمخاطر  ذاته  عن  منشغًا 
البداية  في  قليًا  خجًا  الرقوش  إلى  يتسلل 
إن  بــاإلنــســان،  مصحوبًا  يــدخــل  ولكنه 

االنقسامي  العبث  رغم  ليبيا  في  حقيقية 
الــمــتــرســخ بـــرجـــاالت الــمــشــهــد الــذيــن 
مدى،  أقصى  على  اآلجال  كل  فتح  يمارسون 
بليبيا  السياسي  المال  على  العالم  ويتفرج 
تهريب  عمليات  ويــشــاهــدون  بفواجعه، 
جدًا  تحرص  تهدئة  تعيش  أرض  إلى  السالح 
مرحلة  فى  جوهري  كخيار  عليها  واشنطن 
ضبابية  رغم  السياسي،  بجمودها  متسمة 
وبكل  المعيشي،  وبؤسها  فيها  األمــور 
ومرحلة  بل  فيها،  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
عسكر  من  السياسة  التلويحات  فيها  تتجدد 
انشقاق  أو  انقسام  أي  بحماية  يصرحون 

البالد! بغرب  يحدث  قد  أهلي 
ال  اللحظة  حتى  واشنطن  أن  المؤكد  من 
بليبيا،  راسخة  تسويات  ألي  فعليًا  تضغط 
الستطالع  المكوكيات  دور  بلعب  وتكتفي 
الليبية  باألزمة  الفاعلة  بالعواصم  المواقف 
على  للتهدئة  عُمر  أقصى  كسب  ــل  ألج
في  األوربيين  حلفائها  انشغال  هامش 

أوكرانيا. حرب 
المتجددة«  بـــ»اآلمــال  التفاؤل  عبثية 
للبائس،  ــا  روحً باتت  الحاضر،  ليبيا  في 
المنتصف،  من  بالعصا  يمسك  الذي  ولآلخر 
وغير  آجلة  لمواعيد  الجزرة  دور  ويُرحل 
وال  أواًل،  حقيقية  ال  طريق  خارطة  في  معلنة 
مستنقعات  من  الخروج  ألجل  ثانيًا  حيوية 
معنى  الــال  وحكومات  والفساد  الخسارة 
وينقسم  باضطراد،  داخليًا  يتخبط  بلد  في 
محافظة  مشرقية  إقليمية  ــوى  ق بين 
وأخرى  العربي،  القرار  على  سطوتها  لها 
مغاربي  التحاد  بديل  لخلق  تسعى  مغاربية 

مشلول.
خطوة  تحقق  لن  الحالي  بواقعها  ليبيا 
فال  ناجعة،  استقرارية  نحو  واحــدة  جــادة 
الراهن  مأزقنا  من  للخروج  التعويل  يمكن 
»تقطع  وشابة،  جديدة  بوجوه  بالدفع  إال 
البزنس  تمارس  وال  يُقال،  كما  التابعة« 

الرقوش  يدخل  باألكاكوس  هنا  اإلنسان 
مصحوبًا  طويلة  صيد  رحلة  من  يعود  وكأنه 
معيشته  ونمط  حياته  ستغير  بكائنات 

الراعي.. إلى  الصياد  ليتحول من 
في  يظهر  كما  الصيد  عن  يتوقف  لم 
مزودًا  يظهر  بدأ  ولكنه  األكاكوس،  لوحات 
الذي  الصياد  صار  لقد  والفأس..  بالرمح 
ليتحول  لذلك..  القابلة  الحيوانات  يدجن 
شريك  إلى  بل  فريسة  إلى  ليس  الحيوان 
مراحل  ليسم  رحلته،  في  لإلنسان  حقيقي 
الرعي  مرحلة  في  سنجد  كما  تاريخه  من 

الحقًا. الجمل  ومرحلة 
في  رقش  عن  عبارة  وهي  )الحابة(  لوحة 
أعلى  تمثل  بقرة  تحلب  إلمرأة  اإلتقان  غاية 
الخطوط  حيث  الرقش  فن  إليه  وصل  ما 
قبل  ما  فنان  يبدو  وحيث  المتقنة  الواثقة 
من  أخــرى  مرحلة  لدخول  يستعد  التاريخ 

الحضارية. سيرته  مراحل 
ــل الــكــهــوف إنــه  ــده داخـ ــج ــش الن ــرق ال
يتم  أو  يجري  كان  لقد  المقتوح  بالفضاء 
ما  على  الرقش  كــان  للصيد،  إســتــعــدادًا 
الهجوم  تسبق  التي  اإلنسان  مناورة  يبدو 

مباشرة.
فن  يدخل  والرعي  والتدجين  البقر  مع 

الرقش. بدل  الرسم  إلى  ينتقل  الكهف.. 
ظهور  مع  يبدأ  أسلفنا  كما  آخر  طورًا  إن 
ذلك  الرقش  بدل  )الرسم  واإلنسان  البقر 
في  استغرقنا  ما  »إن   .. الجديد  الطور  هو 
الرقش  من  االنتقال  سطورًا،  عنه  الحديث 
التاريخ  قبل  ما  فنان  من  يأخذ  الرسم«  إلى 

ما يزيد عن ألفي عام.
أمثالي  من  الضالون  الرومانتيكيون 
ولكن  سبهلًا،  هكذا  عــام  ألفي  يقولون 
من  بالصخر  الحفر  من  عام  ألفي  تخيلوا 
وهو  ــوري  )مـ  .. ــام  األمـ ــى  ال خــطــوة  ــل  أج
سألته  حين  قال  العلم  قيده  رومانتيكي، 
كهف..  جدار  على  بالعربية  كتابه  عمر  عن 
الخمسمئة  على  تزيد  ال  حديثة  إنها  أوه 

عام(.
القرون  من  صغيرة  فكة  عام  الخمسمئة 
من  ــاآلالف  ب المولع  ــوري«  »م سجات  في 

السنين.
1994م( )نشرت 

مع البقر والتدجني 
والرعي يدخل فن 

الكهف.. ينتقل إلى 
الرسم بدل الرقش

رجاالت املشهد 
الجاثمون على 

أنفاسنا اليوم  في 
آخر األمر  هم حالة 
انعكاس لالحتقان 

السياسي الدولي 
املسيطر على 

أقطاب مجلس األمن 
الدولي
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راعية  ذاتــهــا  تُنصب  وال  السياسة،  فــي 
يعتقدون  دين  رجال  وال  العسكر،  لحقوق 
فى  الرباني  الخالص  مفاتيح  امتلكوا  بأنهم 

اإللهي. الشرع  دولة  ميتافيزيقيا 
أنفاسنا  على  الجاثمون  المشهد  رجاالت 
انعكاس  حالة  هم  األمــر،  آخر  في  اليوم، 
المسيطر  الــدولــي  السياسي  لالحتقان 
ففي  الــدولــي،  األمــن  مجلس  أقطاب  على 
يعكس  سياسيًا  الدولي  الجمود  صار  ليبيا 
لهذه  اتهامنا  ــم  رغ الــداخــلــي،  الــجــمــود 
الوضع  إبقاء  ألجــل  تعمل  بأنها  الــوجــوه 
األرض  على  القائمة  فالتحالفات  حاله،  على 
في  بليبيا  المنخرطة  القوى  مع  بالبالد 
سياسي  اختراق  أي  خلق  على  عاجزة  حالة 
السياسية  مواقعها  بتعزيز  وتكتفي 
ليبيا  شرق  نحو  باالتجاه  ســواًء  األساسية 
فليس  الساعة،  أخبار  تكشف  كما  غربها  أو 
الليبيين  أربابنا  عند  حقيقية  نزعة  هناك 
لألزمة،  مخارج  وخلق  الفرص  اقتناص  في 
الجمود  يكسر  بما  فيها  جزئي  بشكل  ولو 
إليها  ــفــات  ــت االل يمكن  فــرصــة  ويــمــنــح 
دعاية  أي  تتجاوز  فرصة  عن  فيها  والحديث 

إعالمية.
ليبيا  في  الفرص  تلو  الفرص  ستضيع 
المراحل  بسمات  تليق  مختلفة  بمسميات 
والعبث  كالدم  فبراير،  منذ  نعيشها  التي 
السياسي  واإلفـــالس  والعناد  ــجــال  واالرت
مراحل  لكنها  مقصود،  بجمود  المشوب 
الصراحة  شديد  ليبي،  عــوز  عــن  تكشف 
مشروع  خلق  على  الــقــدرة  فــي  والــبــيــان، 
نهج  عن  بالبالد  ينأى  ومستقل  حر  وطني 
العار  وحالة  والفساد  واالصطفاف  االنقسام 
ســراب،  أي  في  فــرص  فال  ليبيًا.  المعاش 
لرجال  معوزة  سياسية  عملية  ألي  زخم  وال 
فى  مستحق  ثمن  التضحيات  أن  يدركون 
تسويات  وخلق  سياسي  جمود  أي  كسر 

مرضية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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العالم.. والكأس

سالم الكبتي

.. والعالم يحبس أنفاسه ناظرًا بعينين حادتين باتجاه ضفة مقابلة، وينشغل 
التي  نتائجها  يترقب  الخضراء،  والمالعب  المدرجات  فوق  المشتعلة  بحربها 
والمفرق..  بالجملة  التالل  وراء  ما  إلى  هناك  مأخوذ  العالم  عنها،  ستسفر 
وتشجع  وتغني  وترقص  وتهتف  وتتراص  تحتشد  الجموع  كأسه..  ببطولة 

وتصاب بالجنون.. إنها حرب حقيقية لكنها من نوع آخر.. صواريخ الكرة.
والكأس الذي يدوخ العالم أحيانًا غير عادي.. يظل على الدوام في األعوام 
أعوام  عن  مثال  يختلف  إنه  محضًا..  رياضيًا  أو  عاديًا  ليس  بخاصة  األخيرة 
ماتيوز  وستانلي  وبوشكاش  بيليه  أيام  عن  إلخ  1960و1964و1968.. 

وجارنيشيا.. إنه شيء آخر.. لم يعد رياضة.. لم يعد كأسًا فقط.
المواجهة  وعلى خطوط  األهداف  على  أنواعها  بكل  السياسة  دخلت  لقد 
عن  الكرة  يعزل  من  هناك  ليس  والمدرجات..  المالعب  فوق  الكروية 
تدخلت  ربما  العالم..  صراعات  عن  إجماال  الرياضة  يبعد  من  السياسة.. 
السياسة سابقا ولم تستمر.. أو ربما كانت تتدخل ثم تغيب بسرعة غير أن 
زلزال.. حدث ذلك عقب هزيمة في  أي  تداعيات  باقية مثل  تداعياتها تظل 
إحدى البطوالت في أمريكا الالتينية العام 1967.. تسببت الهزيمة في حرب 
يومئذ  العالم  وضحك  وهندوراس..  األرغواي  هما  متجاورتين  دولتين  بين 
كثيرا من هذا الذي جرى.. وفي العام 1972 في دورة ميونخ منظمة أيلول 
األسود تتعقب الفريق اإلسرائيلي وتقتله.. ثم تتعقب إسرائيل الفعلة وتنتقم 
وقديما  األساس..  في  األولمبية  واأللعاب  الرياضة  أسبابه  ذلك  منهم.. كل 
من  وأقحمتها  بالرياضة  ألمانيا  في  والنازية  إيطاليا  في  الفاشية  اهتمت 
بعد في السياسة ومبادئ الحزب وبناء الشبيبة بأوامر المعلمين موسوليني 
أفراد أصولهم جذورها  تلعب بواسطة  التي مازالت  وهتلر.. وبالمثل فرنسا 
بفرقها  اللعب  في  وأدمجتهم  مستعمراتها  مواطني  استغلت  فرنسية..  غير 

على الدوام واألمثلة كثيرة في هذا السياق.
ومادامت القصة كذلك فإن العالم في بطوالت كأس العالم هو في صراع 
أيضا.. لكنها باألقدام..  الشكل سياسة  الكرة أضحت بهذا  أيضا ألن  كروي 
والضمائر..  والمصالح  الدول  بين  األعين  وأمام  الكواليس  في  صراع  إنها 
تغري  قد  الرقيق..  مثل  الالعبين  وشــراء  واألكاذيب  والرشاوى  والذمم 
المظاهر األبصار بعض الوقت لكن الحقيقة المخجلة تلوح بال توقف.. العالم 
هناك  فليس  أيضا..  األخالق  وسوء  النفاق  يمارس  الرياضية  بطوالته  في 

رياضة بالمعنى الصحيح.. إنها سياسة ال غير..
كان فرانز فانون ينظر لألمور بطريقة أخرى وقد عرف أن الرياضة بشكلها 
أشار  ولذلك  الدول،  من  كبيرا  إهتماما  تستحق  أال  ينبغي  فيه  تجري  الذي 
إلى  الحقول..  إلى  الشبيبة  توجه  أن  )يجب  بأنه:  األرض  معذبو  كتابه  في 

المدارس والجامعات وليس إلى المالعب(.
لرياضة  كسبا  يحقق  أن  أراد  ولكنه  الكثيرون  فيه  يخالفه  هذا  رأيه  لعل 
أواخر  في  ذلك  كان  بدني..  نشاط  أي  أو  الرياضة  قبل  واألفكار  العقول 
الخمسينيات وقبل أن يغادر الدنيا في مثل هذه األيام من العام 1961.. كان 
الذين  الفقراء  وثورات  والظلم  واألحقاد  الصراعات  على  مفتوحا  كله  العالم 
ال تهمهم الرياضة بقدر ما تهمهم الحرية واالستقالل.. ثم بعد ذلك لكل 

حادث حديث.
واآلن.. ما الذي يجري بوضوح أمامنا؟ أن الواضح السياسة ال تطفو فقط 
لمعان  رغم  تغرق  الكأس  هذه  أن  العالم..  كأس  أو  الرياضة  سطح  على 
الذهب في السياسة.. ال تفارقه واليفارقها رغم الهتافات والرقص والشعارات 

والغناء.. السياسة تلوح واضحة..
من  مشاركتها  عدم  رغم  المدرجات  فوق  وتنظيماتها  بعلمها  فلسطين   
حشرا  حشر  الموضوع  بأن  ينتابك  إحساس  البطولة..  في  بعيد  أو  قريب 
فقط.. ليس عن إيمان عميق بالقضية.. وإسرائيل ترسل مراسليها لحوارات 
الموضوع  وكأن  المقابلة  من  يفر  أغلبهم  والمتفرجين..  الحاضرين  مع 
العالم فيه عبر بقعة صغيرة  الذي ينتظم  الحشد  حشر حشرا أيضا في هذا 
فرنسا  تفارقها..  ولم  السياسة  دخلتها  وإيران  أمريكا  مباراة  األرض..  من 
وبريطانيا صراع قديم على الكرة يجعل اإلنجليز يستبقون الحدث ويكفون 

عن تناول األطعمة الفرنسية.. كل شيء بمقابل.
العالم  كل صراع له ثمنه والساحة هي مالعب الكرة تبرز فيها تناقضات 

ونفاقه وأراجيفه بالرغم من المواهب والمهارات.
وخلف األسوار مع انقطاع العالم للتفرج والمشاهدة في المقاهي والبيوت 
واألندية واألسواق والساحات، تبدو صور حقيقية أخرى لبطوالت أخرى تسود 
مصابون  يتفرجون  الذين  والجوع..  والدمار  الحروب  من  العالم  في  أماكن 
كأس  متابعة  على  الوقت  وإنفاق  للتسلية  وقتا  ويجدون  والشبع  بالتخمة 

العالم.
 والذين يكتوون بنار الحروب ال يجدون أي فرصة لذلك.. إنهم في حروب 
أشد فتكا ومضاء فيها ركالت الجزاء واألهداف من نوع آخر.. صواريخ حقيقية 
والبطاقات  الحكام  صفارات  من  أعلى  وتظل  اإلنذار  صفارات  خاللها  ترتفع 

الحمراء.
هذا العالم ال يظهر وسط هذه المهرجانات واألضواء الفاقعة والتوقعات 

والدعايات الضخمة.. إنه يعيش مبارياته الكئيبة بكل حزن وموت.
والبزنس  والتجارة  الرياضة  عالم  عالمين..  في  يعيش  اآلن  العالم 
والمصالح والصفقات واألكاذيب، وعالم آخر يحترق بنار تغطي سماءه طوال 

اليوم ويكاد يقترب من الهاوية.
أمرا مجنونا من العب مجنون  تنتظر  التي  النووية  بالصواريخ  الدك   من 
نووية..  النهاية.. بضربة جزاء حرة  لتبدأ منه مباراة  فيه  يقبع  ما  في مكان 
وتلك  له  حد  ال  ونفاقا  كذبا  يعيش  العالم  كأس  بطولة  رغم  اآلن  العالم 
والهزيمة..  األمل  والجد..  اللعب  والفرح..  الحزن  البشرية..  الحياة  طبيعة 

الترقب والخوف.
أكثر..  يكن  لم  إن  نصفين  إلى  العالم  تقسم  العالم  كأس  بطولة  إن 

قسمان ال يلتقيان.
 فرق بين اللعب بالكرة وبين اللعب بالصواريخ والنيران ورؤوس الضحايا.

فمن سيفوز بالكأس الحقيقية وراء جدران الرماد؟
من يشرب منها حتى يدوخ؟
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أيام الدكتاتور األخيرة

إيجابية  بالغة، تمر بعمليات تفاعل وتغير  العالقات اإلنسانية ظاهرة معقدة ذات حساسية 
لكل  المبدئية  والمواقف  بالمعايير  متعلقة  نسبية  مسألة  هنا،  والسلب،  )واإليجاب  وسلبية 

شخص، التي هي، بدورها، عرضة للتقلص أو التغير( نتيجة عوامل داخلية وخارجية.
 Beautiful world, أيها العالم الجميل أين أنت Sally Rooney *رواية سالي روني

where are you** تركز برهافة على هذا الشأن.
هذا  وأن  المنغصات،  من  خاٍل  فعليًا  جميل  عالم  وجود  في  الشك  ينتابنا  العنوان  فمنذ 
الشوائب،  من  خالية  لعالقات  وجود  ال  وبالتالي  وطموحاتنا،  آمالنا  في  إال  يوجد  ال  العالم 
أو ظلت كامنة، ولعل األمر هنا يشبه ما ينمو تحت صخرة راسخة من  إلى السطح  ظهرت 

طحالب وحشرات ال تبدو لنا إال إذا زعزعنا هذه الصخرة قلياًل، أو أزحناها.
سردية  رواية  روايتين،  إلى  منقسمة  أرباعها،  ثالثة  حوالي  في  الرواية،  اعتبار  يمكن 
في  أو  بلد،  في  منهما  تقيم كل  روائيتين  اليومية لصديقتين  الحياة  تتتبع  الغائب  بضمير 
 ،Alice وأليس   Eileen إيلين  هما  طويلة،  لمدة  تلتقيا  ولم  البلد،  نفس  في  مدينتين 
بين  اإليميل  عبر  متبادلة  مراسالت  من  تتشكل  والمخاَطب  المتكلم  بضمير  وروايــة 
والسياسية  والفلسفية  األدبية  أفكارهما  حول  النقاش  فيها  تتبادالن  الصديقتين  هاتين 
وبالحب  بأسرتيهما  وعالقاتهما  ومشاعرهما  اليومية  شؤونهما  بعض  عن  وتتحدثان 

والرجال.
الرسالة،  فصل  ثم  سردي،  فصل  يتلوه  الرسالة،  فصل  ثم  سردي،  بفصل  الرواية  تبدأ 
منها،  األثيرة  حتى  اإلنسانية،  العالقات  يصادف  بما  يشي  التقسيم  هذا  ولعل  وهكذا، 
إلى  يتعرض  أو  خفيًفا  التأثير  هذا  كان  مهما  المؤثرة،  فاعليتها  لها  وحواجز  تقطعات  من 

مقاومة تستهدف إبطال فعاليته.
تنفجر،  وكيف  المستقرة،  غير  والعواطف  المشاعر  حول  دقيقة  بتفاصيل  حافلة  الرواية 

فجأة أحيانًا، مشاعر سلبية كامنة تحت سطح عالقة صداقة تبدو قوية وصميمة.
لقاء  في  الصديقتين  بين  والسلبيات  المآخذ  فيها  تطفو  حالة  على  نركز  أن  هنا  نريد 
قرار  درجة  إلى  يصل  الخالف  من  فجوة  إلى  وتتحول  آخرين  أصدقاء  مع  ومنادمة  مباسطة 

بالقطيعة.
خاطر  ترطيب  خلوة،  في  وهما  يحاول،  وعشيقها  أليس  صديق   ،Felix فِلِكس  أن  إال 
Simon، صديق إيلين وعشيقها،  أليس وإيجاد األعذار إليلين، ومن طرفه يحاول سيمون 
ودفء  أليس  نوايا  حسن  على  والتأكيد  وغضبها  إيلين  مشاعر  تلطيف  خلوتهما،  في 

مشاعرها إزاء إيلين.
لقاء  يصور  الــذي  الشيء  بعض  المطول  المقتبس  هذا  نقل  في  القارئ  نستسمح 

الصديقتين المفاجئ بعد عاصفة الغضب المتبادل:
إلى  متجهة  خارجة  إيلين  كانت  بدقائق،  ذلك  بعد  السلم  أسفل  أليس  كانت  عندما 
أعلى  إيلين  وتوقفتا،  الضعيف  الردهة  مصباح  ضوء  في  بعضهما  شاهدتا  السلم،  مستراح 
حزينين،  متحفزين،  قلقين،  وجهيهما  أعلى،  إلى  ناظرة  وأليس  األسفل،  إلى  ناظرة  السلم 
ثم  عاطلة،  شاحبة،  هناك  معلقة  األخرى،  إلى  بالنسبة  عاتمة  مرآة  كلتاهما  كانت  ولثوانٍ 
ذراعهما  بعضهما،  حاضنتين  فتعانقتا،  السلم،  منتصف  في  لتلتقيا  بعضهما،  نحو  اتجهتا 
تجذبان جسديهما بقوة، ثم قالت أليس: أنا آسفة، أنا آسفة، وقالت إيلين: ال تعتذري، أنا 
آسفة، ال أعرف لماذا كنا نتعارك، شرعت كلتاهما في الضحك، ضحك غريب تتخلله حاالت 
أنا  نتعارك،  كنا  أعرف حتى عما  تقوالن: ال  بيديهما كانت  فواق، وهما تمسحان وجهيهما 
آسفة، ثم جلستا على السلم، منهكتين، أليس أسفل إيلين بدرجة، وظهريهما إلى الجدار.
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أحمد الفيتوري

قبل أشير إلى أن أي نص روائي، ال يمنح نفسه من القراءة األولى، 
األزرار«، ال بحجمها، ولكن  رواية محمد محمود طه »ملكة  خاصة 
متعددة،  وشخصيات  عالمين  إلى  تنقسم  التي  السردية  بالتيمة 
التاريخ  في  حفريات  تمثل  الرواية  فهذه  واالسترسال.  وبالحشد 
القارئ  يجعل  تدفق  وفي  الكتابة،  اآلنية، ساعة  اللحظة  مقابل  في 
متشابهة.  لكنها  متعددة  وشخصيات  متدفقة،  جمل  وراء  يلهث 
ومن ذلك فالبد للقارئ من التآني والصبر، فالنص يعج بمقاربات 

ومداخالت مزدحمة.
متعددة،  سردية  مستويات  على  تتأسس  الروائية  البنية  وبعد 
األزرار«،  »ملكة  عطية  محمود  محمد  رواية  عنه،  المسكوت  منها 
نقدية،  قراءة  يلزم كل  ما  االفتراض،  على  مبنيا  تستدعي مستوى 
التي  الرواية  أن  االفتراض،  وهذا  أوجه،  حمالة  الرواية  أن  باعتبار 
الجديدة  الثقافة  دار  عن  الصادرة  األولــى  طبعتها  في  طالعت 
يتسم  أساس،  أركيولوجي  لنص  واختصار  اختزال  ناتج  2022م، 
بالسعة السردية المبنية على حفريات تراكمية، كما يقول النص: 
لم  الذي  القرن  من  الثالثة  العشرية  في  الــدرب،  نفس  »أخطو 
والمساجد  القباب  كثيرا عن 1955،  تختلف  ال  بجديد، 2021  يعد 
حوانيتهم،  في  الباعة  المقاهى،  على  المسنون  واألسبلة،  والتكايا 
يتغير  لم  واألنسجة،  العطارة  ابتياع  ومحال  المتاجر  في  العاملون 
شيء ولو جئت بعد ألف عام«. وقد انبثق ذاك االفتراض من خالل 
المتراكمة  والتفاصيل،  والشخصيات  باألحداث  المحتشد  النص، 
أسلوب  في  ومعلومات،  بصور  والمرصوصة  طبقات،  على  طبقات 
التداعي  على  المبنية  والترادفات،  بالتشبيهات  يحتفي  لغوي 

واالسترسال.
األزرار« رواية تضم روايتين،رواية  وباإلضافة لذلك فإن »ملكة 
1797م،  عشر  الثامن  القرن  نهاية  في  أحداثها  تجري  مبتدأ 
وجلية،  واضحة  سردية  وشائج  بينها  تربط  شخصيات  وترويها 
الرواية  نابليون بونابرت، فيما  ابنة عصرها، عصر حملة  باعتبارها 
الثاني  العقد  في  الرواية  كتابة  عند  أي  وهنا،  اآلن  تحدث  الثانية 
تسرد  شخصيات  والسارد  الثالثة.  األلفية  في  األول  القرن  من 
سيرتها الذاتية، ما يبين التقاطع بينها، في كشف وتكثيف لمالمح 
النص  يثقل  الكاتب  وبهذا  مرتبكة.  وعالقات  معطوبة  شخصيات 
جمل  في  يتوالد  والحدث  التفاصيل،  بتفاصيل  ســرده  فينسج 
يستجلبها،  بمعلومات  سياقها  عن  تنزاح  قد  جمل،  من  تتناسل 

ففي  التداعي  وأما  أخر،  حين  في  والمعلومات  حينا  اللغة  تداعي 
نتاج  تبدو  التي  المعاصرة،  الشخصيات  أصابع  بين  يتخلق  الغالب، 
نص  أيقونة  هو  ما  المتخرص«،  أو  بالكاذب  الزر  يكن  فـ«لم  زر، 
كفي  باطن  هضاب  على  الزر  أقلب  أبدأ؟  أين  ــن  األزرار:«م ملكة 
اليمنى، على نتوءات عقل إصبعها، بين انتفاخي اإلبهام والسبابة، 
الحال، يتأزم الشأن، يتعقد الوضع، يتصلب  يصعب األمر، يلتحص 
الفهم  يستغلق  الضيق،  يستشري  الشدة،  تستحكم  الموقف، 
المعضلة،  تستصعب  الخيبة،  رواســب  تتراكم  الكمد،  يستفحل 
إخفاق ثم إخفاق ثم إخفاق، ثم انفجار طاقة نور، يرسل من يرسل 
يتكشف  إخفاؤه،  أريد  عما  وأتربة  أتربة  تزيل  ومشاهد،  عالمات 
السر والنجوة، كأن الزر يدغدغ أوصالي، يعبث بكهرباء سلسبيلية 
مستطابة، إلي نخاعي الشوكي والمادة السنجابية، ماذا أراني الزر 
وأشعل  الطرقات،  فوق  أشرق  أن  سوى  يفعل  لم  كالبدر؟  الــدوار 

المصابيح المطفأة في حلكة الليل، هذا ما أرني اياه...«.
السردية  للبنية  الطويل ملخص شديد،  المقطع  أن هذا  أعتقد 
حيث  من  له،  لزوم  وما  والتداعي  بالحشد  المتسمة  النص،  في 
السياق والنسق السردي والبناء اللغوي والسيميائي، وما يمكن أن 
يجعله سندا موثقا للتأويل، حيث يجترح به المأول النص باعتباره 
بورتريهات  من  كثير  تستند  آخر  جانب  ومن  المفتاح.  أي  الزر 
أو  كمبتدأ  معروفة  أغنيات  من  غنائية  نصوص  على  النص، 
كاشفة  خلفية  فتكون  المصرية،  باللهجة  تجيء  ما  كتعقيب، 
متكأة  صوفية،  إلجواء  مفرد  عزف  كذلك  ولمسرودها.  للشخصية 
النص  اللغة في  ما يسند  وآخر، وهذا  على جمل مقتطعة لصوفي 
في  تعيش  التي  الرواية  شخصيات  عند  بخاصة  تراثية،  بظالل 
المترعة  الكتابة،  تدفق  وراء  وذاك  هذا  لعل  عشر!.  الثامن  القرن 
الكثيرة  ولكن  الجميلة  النص،  بها  يعج  التي  والتراكيب  بالجمل 

جدا، ما يشتت السياق السردي ويربك القراءة.
ألن  آخــر،  لنص  حامل  النص  أن  القارئ  سيالحظ  هذا  ومن 
كالمقطوعة  لكنها  مميزة،  إبداعية  تجربة  األزرار«  »ملكة 
وفي  شيء،  كل  قول  يريد  فالنص  لموزع،  تحتاج  التي  الموسيقية 
قصيدة  درجة  على  مسبوكة  متتالية،  وبتنويعات  واحــد،  نفس 
آخر  بمعني  التليسي.  خليفة  الناقد  بنيته  بين  الذي  الواحد،  البيت 
فالشخصيات  افتراضي،  أو  غائب  بينهما  الرابط  روايتين  أمام  أننا 
القرن  شخصيات  كما  سيرها،  تسرد  نابليون  حملة  زمن  من  التي 

على  الرواية  في  يسيران  الزمانين  لكن  الثالثة،  األلفية  من  األول 
لمعرفة  للتأويل،  األمر  يوكل  بحيث  يلتقيان،  ال  متوازيين  خطين 

العالئق بين الروايتين وشخصياتهما.
نسق  في  يتدفق  ما  السردي،  السياق  يخلخل  لم  ذلك  لكن 
بورتريهات،  إطار  في  الرواية  يحيك  الذي  السردي  النسق  محكم، 
النسق  ذات  بالرواية  يذكر  ما  الذاتية،  سيرتها  تسرد  لشخصيات 
قماشة  في  تنسج  األزرار،  ملكة  فشخصيات  القصير،  القصصي 
من  استقطاعه  يمكن  ال  لكن  خاص،  إطار  في  مرسوم  بورتريه، 
بال  في  يكون  الذي  والتصنيف  البورتريهات/الرواية.  معرض 
اإلطار  هذا  في  تضيفه  الذي  ما  هذا  ومن  رواية،  يقرأ  أنه  القارئ 
السردي  النص  يستدعيه  آخر  تصنيف  ثمة  وليس  تستبعده؟.  وما 
أو  واقعي  أنه  النص،  عقيدة  يشبه  ما  أي  المذهب  مثل  الروائي، 
أنها اصطالحات نقدية من لزوم ما ال  واقعي سحري، فإني أعتقد 
مثلما  الناقد،  يخترعها  نقدية،  الزمة  إنتاجها  عند  تكون  قد  يلزم، 
أو تسمية مكتشف جديد، ثم تغدو موضة/ العالم لتوصيف  يفعل 
وهكذا  لحظتها،  الجمال  مقياس  هو  ما  الموسم  فستان  تقليعة، 
جوع.  من  يغني  وال  يسمن  ال  ما  مذهبيا  تصنيفا  تتغي  ال  الرواية 
الختام،  حتى  األولى  صفحتها  من  األزرار«،  »ملكة  تقسيم  لكن 
لسيرتها  الساردة  الشخصيات  هي  ما  بأسماء،  معنونة  أقسام  إلى 
القول  السردي، هذا يمكننا من  السياق  الذتية، ما في مجمله هو 
وآخرها  )حيدر(،  يدعى  األول  راويها  التي  الشخصيات،  رواية  إنها 

)قناوي(، واألسماء بشكل ما حاملة لدال في سياق الرواية.
السؤال كيف لقارئ »مملكة األزرار« أن يقرّ بهكذا متناقضات؟، 
بادئ ذي بدء أكرر قولي الدائم، ما استدل به وما مرجعيته المفكر 
هذا  ومن  معه.  تعاطف  دون  لنص  قراءة  ال  بارت،  روالن  الناقد 
كل  ذا  ومن  مستوياته،  مجمل  في  تناقضاته  حامل  نص  كل  فإن 
الجمال  عن  تغفل  أال  االستمتاعية،  القراءة  فمهمة  ناقص،  نص 
الرواية ال تحرم  الخطأ في سياق الصواب. وهذه  القبيح، وعن  في 
السردي، ما  الحشد«  القارئ وال تجهض استمتاعه، ألنها »مملكة 
لكن  مثقل  فالنسق  أشرنا،  باستطرادات سردية كما  القارئ  ينهك 
أخرى فإن  السردي، هذا من جهة، ومن  ال يخرج عن سكة سياقه 
حواشيه  تحتمل  نصا  يكون  أن  تؤهله،  جماليات  إليه  للمضاف 
األزرار« مفتتح محمد محمود عطية  أن »مملكة  تنبئ  ما  وزوائده، 

ألفاق المشروع الروائي.

تحت  العربية  قناة  بثته  الذي  الوثائقي  الفيلم  تابعت  أيام  منذ 
األخيرة  أيامه  حكاية  يروي  وألنه  األخيرة«  األيام  »القذافي:  اسم 
في  رافقوه  ممن  الشهود  أو  الضيوف  كان  والحياة،  السلطة  في 
مر  ذاقــوا  أيضا  عليه  ثــاروا  من  أن  رغم  بعضها،  أو  األيــام  هذه 
لكن  األخيرة،  األيام  هذه  في  المرضي  وجنونه  وتنكيله  سخريته 
مصطفى  موسى،  إبرهيم  هم:  شهود،  بثالثة  اكتفت  القناة 
أخت  ابن  عبدالحميد،  محمود  إبراهيم،  فرج  فرج،  خليفة  الزايدي، 
يضحي  الجياشة  بالعاطفة  المشوب  حديثهم  وكان  القذافي. 
بنهاية  فقدوا  ألنهم  غريبا،  ليس  وهذا  الوجد،  لصالح  بالحقيقة 

آلهتهم كل المصالح والنفوذ والحضوة.
القذافي  كان  القذافي:  باسم  الناطق  موسى،  إبراهيم  يقول 
قيلت  العبارة  وهذه  بينكم.  اندسوا  الذين  الجرذان  شدوا  يقول 
بشبان  مكتظة  المتمردة  الميادين  كانت  حين  البداية  منذ 
العربي،  الربيع  بدأ  به  الذي  الرقمي  الجيل  من  الوسطى  الطبقة 
البداية للحوار مع أنظمة ال يوجد في قاموسها  والذي سعى منذ 
للشيء  تقول  أن  وَهْمَ  وعاشت  تألهت  أن  بعد  الحوار  مصطلح 
كن فيكن. وصفُ هؤالء الشبان بالجرذان الذي ما زال يستخدمه 
تاريخ هذا  عار تالحق  القذافي، سيظل وصمة  باسم شبح  الناطق 
طالما  الذي  لشعبهم  نظرتهم  حقيقة  وتعكس  ومعاونيه،  النظام 

عاملوه فعال مثل الجرذان.
التونسية، وال يوم 17 فبراير الذي  الثورة  الحكاية لم تبدأ مع 
تفرع عن ظاهرة الربيع العربي الذي أربك العالم في بدايته، فهي 
استطراد منطقي لملحمة أربعة عقود من التنكيل بشرائح واسعة 
العسكري حين كان في  الذي جرى فيه االنقالب  من هذا الشعب 
ذروة فرحه بدولته المستقلة الوطنية المدنية األولى في تاريخه، 
السجن  من  ملحمة  عقدان.  تأسيسسها  على  يمض  لم  والتي 
ولمؤسسي  برمتها  الليبية  للنخب  والتصفية  والتجويع  واإلعدام 
الثقافية  الكيان منذ إعالن نقاطه الخمس وما سماه بالثورة  هذا 
النخب  هم  قاموسه  في  والمرضى  المرضى،  من  البالد  وتطهير 
مدنية  بدولة  والمطالبة  أفكاره  ومع  معه  المختلفة  الليبية 

دستورية.
القذافي  لنظام  المؤيدين  من  الوثائقي  الشريط  ضيوف  كان 
خسائر  من  تكبدوه  ما  بحساب  عنه  يدافعوا  أن  لهم  ويحق 
شخصية، ألنهم كانوا مستفيدين من عبادتهم لشخص القذافي 
وهؤالء  مختلفة،  بطرق  الليبيين هم من ضحاياه  من   90% بينما 

ورجال  شبان  من  الحراك  بداية  منذ  الميادين  مــأوا  من  هم 
شظف  عاشوا  وقد  بالجرذان،  وصفوهم  وأطفال  ونساء  وشيوخ 
وبتصفية  الزمن  ومع  األرض،  فوق  الدول  أغنى  إحدى  في  الحياة 
والدستور،  والحقوق  المدنية  الدولة  مطالب  تالشت  النخب 
إلى  وصل  والعسف  اليومية  حياتهم  قلب  إلى  وصل  الضيق  لكن 
الخدمات  وبيوتهم.  وطنهم  في  اإلنساني  باألمن  إحساسهم 
الهزيلة  المرتبات  مراحله،  انهار في كل  والتعليم  تردت،  الصحية 
ال تكفي حتى لشظف العيش، وال بنى تحتية في أي مجال، ال طرق 
وال شبكات كهرباء وال موانئ وال مطارات وال مقار جامعات وال وال 
الخراب  من  عقود  ألربعة  طبيعية  تداعيات  هو  اآلن  نعيشه  وما   .
الكيان  في  وخراب  المعنى  في  خراب  المجاالت،  كل  وفي  المنظم 
يبني  أن  شأنه  من  ما  كل  في  وخــراب  التحتية،  والبنى  المادي 

إنسانا كي يبني وطنه.
ماذا  لهم  وقلنا  البداية  منذ  بهم  أتصلنا  الــزايــدي:  يقول 
ليبيا  تاريخ  في  مثلت  عقود  أربعة  تأخر  السؤال  لكن  تريدون؟. 
حين  السؤال  هذا  تطرحوا  لم  فلماذا  وقهرًا،  ظالما  فتراتها  أكثر 
قائدكم  به  يهرطق  ما  كل  تقدسون  العاجية  أبراجكم  في  كنتم 

وتحيلونه إلى حَِكم وهتافات، ثم قوانين وقرارات؟.
يحق للناطق موسى إبراهيم أن يحن لقائده ولزمنه الشخصي 
للدراسات  موفدا  بريطانيا  جامعات  في  تبختره  وأليام  الجميل، 
آلالف  أيضا  ويحق  لإلعالم،  وزيرا  يعادل  منصب  في  ليعود  العليا 
الطالب المتفوقين الذين حرموا من إكمال دراستهم، بل حرموا 
أن  درجاتهم  وكشوف  تخرجهم  وثائق  على  الحصول  من  حتى 

يثوروا في لحظة ما على نظام صادر كل أحالمهم.
تحت  أعيش  كنت  عنه  يتحدثون  الذي  الجميل  الزمن  هذا  في 
في  منهم  عينات  أقابل  كنت  والذين  مثلي  كالماليين  الفقر  خط 
لساعات  نصطف  التكنوقراط،  من  طويلة  طوابير  في  المصارف 
)على  دينارًا  بخمسين  المصرف  علينا  يتكرم  أن  أجل  من  طويلة 
تتأخر  كانت  الهزيلة  المرتبات  ألن  شهر  مصروف  هي  األحمر( 
لشهور، وكنا فعال تكنوقراط؛ من مهندسين ومعلمين وموظفين 

بدرجات كبرى، ال نملك في ذلك )الزمن الجميل( قوت يومنا.
الذي  فقط،  القذافي  عن  يتحدثون  كانوا  الوثائقي  طيلة 
تطرق  منهم  أحد  وال  شخصه،  في  وشعبها  وتاريخها  ليبيا  اختزل 
أمراضه  يعالج  أن  أجل  من  يملك  ما  كل  يبيع  كان  الذي  للشعب 
في  شنقوا  الذين  الطالب  عن  وال  األردن،  أو  تونس  أو  مصر  في 

من  حرموا  أو  البلد،  خارج  هجروا  أو  العامة،  والميادين  الجامعات 
والتفوق،  التميز  كانت  الوحيدة  وجريمتهم  دراستهم  إكمال 
طالبنا  عن  وال  األرصفة،  بهم  اكتظت  الذي  المتسولين  عن  وال 
في  الصحارى  في  وتاهوا  اآلالف  بعشرات  قضوا  الذين  وشباننا 
. لم يتحدثوا عن الشعب  لنا بها وال جمل  إقليمية ال ناقة  حروب 
أو  يرون  يكن  لم  الواقع  في  ألنهم  ــ  ألومهم  وال  ــ  المنكوب 
يعرفون شعبهم في زمن ال يرون فيه سوى قائدهم في يقظتهم 
اسمها  حتى  مُِنع  التي  وليبيا  ساعاتهم.  سموات  وفي  ومنامهم 

من التداول ال وجود لها قبله أو بعده.
تُعرِّفه  كما  للقذافي،  الشخصي  الحارس  فرج،  خليفة  يقول 
مراحل  من  مرحلة  أن  يعني  طرابلس  من  »خروجنا  العربية:  قناة 
كان  إذا  يتحدث؟  مقاومة  أي  عن  أدري  فال  أنتهت«.  المقاومة 
ليس  ولكن  يقاومونه،  الذي  اآلخر  الطرف  أغلبيته هي  أو  الشعب 
والحاشية،  العائلة  ملك  ليبيا  أن  يرون  أشخاص  من  غريبا  هذا 
وطنهم  الستعادة  يسعون  غزاة  مجرد  المنتفضين  الليبيين  وان 
هذا  يقاوموا  أن  وخدامها  وحاشيتها  للعائلة  والبد  وحريتهم، 
الغزو الداخلي. ووصف )مقاومتهم( للشعب يشبه المصلطح الذي 
اقترحه المرشد األعلى في إيران لقمع احتجاجات شعبه اآلن حيث 

سمى هذا القمع »جهاد التبيين«.
واحدة  نظر  وجهة  من  الحكاية  تــروي  كانت  العربية  قناة 
خطيئته  الــذي  المتمرد  شعبه  ضحية  إلى  السفاح  فيها  تحول 
ضيوف  من  وأنبياؤه  رسله  يقدمه  الذي  اإلله  بهذا  يؤمن  لم  أن 
)سايكو( مستفحلة  نفسية  حالة  ينم عن  الحديث  وكان  الوثائقي، 
بها الكثير من الخرافات وليس تاريخيا وال وثائقيا. أشخاص محوا 
االنمحاء  هذا  ومثل  المستبدة،  الذات  مع  كليا  واندمجوا  ذواتهم 
المرضي ال يُطرح إال في سياق علم النفس أو في دراما مسرحية 
ال  الوهم  في  منغمسون  أبطالها  تراجيديات  إطار  في  أو  هزلية، 
التاريخ  انتهت عبر  بالنهاية، وال بأن نظم قمعية كثيرة  يعترفون 
إلى  سوى  يفضي  لن  المزابل  في  والنبش  مزبلته،  إلى  وذهبت 

إثارة الروائح الكريهة من جديد.
وهو  الدولي،  المجتمع  بتدخل  المقاومة  مصطلح  البعض  يبرر 
واألمم  العربية  الجامعة  من  قرار  على  بناء  جاء  اضطراري  تدخل 
يعرف  النظام  هذا  إرهاب  مرارة  ذاق  الذي  العالم  ألن  المتحدة، 
ما  يفعل  تُرك  ولو  علنا،  وأهانه  عليه  تمرد  بشعب  سيفعل  ماذا 
إذا  الدولي  المجتمع  هذا  جبين  لها  يندى  مذبحة  فستكون  يشاء 
هذه  والبوسنة.  رواندا  مجازر  في  حدث  مثلما  التدخل  في  تأخر 
األسلحة  أنــواع  بكل  القذافي  ترسانة  دججت  التي  هي  الــدول 
سوق  تُنشّط  أن  النفطية  الــدول  على  تفرض  كانت  حين 
ستتوجه  الترسانة  وهذه  له،  حاجة  في  ليست  وهي  حتى  السالح 
على  كان  الذي  والرتل  األعــزل،  الشعب  صوب  الفترة  تلك  في 
تُوقف.  أن  لها  بد  التي ال  المذبحة  بنغازي دليل على قرب  تخوم 
لترسانة  اتخامها  مسؤولية  تتحمل  أن  عليها  الدول  هذه  لذلك 
قال  كما  ألنه  منها،  التخلص  ومسؤولية  األسلحة  بهذه  النظام 
هذه  وألن  شعبه،  يقاوم  كان  النظام  هذا  العربية،  قناة  ضيوف 
فلسطين  تحرير  أجل  من  تجهز  لم  المدربة  والكتائب  الترسانة 
كان  الذي  النظام  هذا  على  للحفاظ  ولكن  الحدود،  حماية  أو 
الحراس  بآالف  محاط  وهو  إال  بلده  في  التنقل  يستطيع  ال  رأسه 

المدججين.
وكتبت  ومضمونا،  شكال  السياسي  العزل  قانون  ضد  كنت  أنا 
ليبيا  لتتسع  الماضي  صفحة  طي  مع  وكنت  كثيرا،  ذلــك  عن 
للجميع، وكنت مع كسب الخبرات الليبية التي عملت إبان النظام 
أن  لكن  الجديدة،  الدولة  بناء  في  يشاركون  كتكنوقراط  السابق 
قرر  إهانة شعب  في  ويستمر  الحاشية  يخرج كل مرة شخص من 
في لحظة فارقة أن يتخلص من الدكتاتور الذي كم تالعب ونكل 
المعتمة  الحقبة  هذه  في  شاركوا  من  وكل  مزعج،  أمر  فهذا  به، 
أن  منهم  مطلوب  الدكتاتور  من  والمقربة  الضيقة  الدوائر  من 
ألن  حقنا،  في  ارتكبوه  بما  يعترفوا  وأن  الليبي،  للشعب  يعتذروا 
العدالة  نحو  األولى  والخطوة  والمصالحة،  الحقيقة  جوهر  هذا 

االنتقالية.
الذي  القديم  الحرس  يسمّوََن  كانوا  من  هم  الحاشية  هؤالء 
تسببوا  من  وهم  واإلصالح،  المصالحة  محاوالت  كل  ضد  وقف 
الليبيين  في  يشمتوا  أن  وبــدل  لقائدهم،  النهاية  هذه  في 
وما  اآلن  يحدث  ما  كل  أن  يعرفوا  أن  البد  اآلن،  ومعاناتهم 
عمل  لنظام  طبيعية  تداعيات  هو  قــادم  مدى  على  سيحدث 
وتفصيلها  بديل،  أي  من  البلد  تجريد  على  عقود  أربعة  طيلة 
نظام  كأي  يسقط  أن  البد  كان  الذي  النظام  عمر  مقاس  على 
القذافي  تنبأ  لقد  التاريخ.  عبر  سقط  دكتاتوري  فردي  حُكم 
التي  الجموع  من  روعه  وعن  كتاباته،  في  النهاية  بهذه  نفسه 
أتباعه  رفعت موسيليني على أكتافها ثم علقته من قدميه. لكن 

مازالوا في غيهم يعمهون.

بعد مراقبة متصلة ودقيقة عرف الطفل )جاك كويل( وهو في العاشرة من عمره أن األرنب 
نور  وحركة  األمطار،  مياه  وتصاريف  الريح،  حركة  يدرس  أن  بعد  إال  جُحره  يحفر  ال  البري 
الشمس المتغيرة بتواصل النهار، وفوق ذلك سلوك الحيوانات المفترسة! ولذلك موهبة 
المال  رجال  واستراحات  قصور،  مهندس  منه  جعلت  بها  شب  التي  الفطرية  الهندسة 
يتخرج  لم  معماريًا  مهندسًا  أصبح  األرانب،  من  تعلم  الذي  الطفل  ذلك  ألن  والملوك؛ 
المعمارية  الهندسة  إبداعات  في  للغاية  متميزًا  يعد  ذلك  ومع  اإلطالق!  على  جامعة  في 

الحديثة.
لقد عّلم نفسه بعيدًا عن أروقة الجامعات وقاعات محاضرات العلوم الهندسية، بل ركز 
أبحاث  )مركز  العام 1946 يؤسس  ما جعله  بالطبيعة، وهذا  المعمار وعالقته  على دراسة 
والمنحوتة،  المصممة  الخرسانية  الهياكل  هذه  تشكيل  في  ويبدع  الطبيعية(،  الهياكل 
وفق فن هذا النحت المعماري الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، )جاك كويل 1929-

بيكاسو(  )بابلو  للفنانين  صديًقا  كان  األطــوار،  غريبة  ذكية  موهوبة  شخصية   )2020
و)سلفادور دالي(، منح وسام جوقة الشرف من األكاديمية الفرنسية.

وما إن تمكن من توظيف موهبته، حتى اشتهر وتوالت تصاميمه: صمم قصرًا لملك 
والمغرب، ويقدر  الجزائر  السنغال، ونفذ مشاريع عمرانية لحكومتي  لرئيس  اليونان، وآخر 
سبيل  على  وهو،  العالم،  دول  من  عدد  في  فندًقا  و30  منزل   2000 حوالي  صممه  ما 
المثال، مصمم المنتجع الفرنسي البحري )ماريتيم(، وقصر )القفص الذهبي( في سردينيا، 

و)اكروبولس المدينة السوداء( في السنغال، وغيرها ما أصبحت مزارات عالمية.
ما إن قرأت هذه المعلومات، حتى تذكرت أنني وعيت كشاهد عيان على معمار متميز 
النيهوم،  الراحل صادق  التي وصفها  بنغازي،  وألوانه في مدينتي  أشكاله  ومختلف، تطور 
محمد  شارع  أمام  القائم  الشيوخ،  مجلس  مبنى  جمال  على  وعيت  األمهات،  أروع  بأنها 
الجامعة  إلدارة  مبنى  أصبح  الذي  وهو  صبايا،  من  وجزًءا  طفولتي  قضيت  حيث  موسى، 
الحمر،  والبالص  البرنتشي،  وسينما  المنار،  وقصر  يذكر،  دون سبب  هُدم  والذي  الليبية، 

ومبانٍ متنوعة أخرى.
وعيت كيف كانت تُشيد منازلنا، وكيف يتأسس سقف البيت من سيقان أشجار، تسمى 
وتمزج  البحر،  يلفظها  التي  البحرية  النباتات  وهي  البحر(،  )تفن  فوقها  ويرص  )صنّور( 
بعد  من  ولكن  اللعينة،  البق  لحشرة  مراٍع  تُصبح  والتي  األسقف،  منها  لتعد  بالطين 
فوقها  ومن  مزين  أو  منقوش  وأحيانًا  مصقول  أسقف خشب  بدأت  الخمسينيات  منتصف 

تفن البحر، ولكن سريعًا ما دخل اإلسمنت والخرسانات المسلحة.
ومنذ بدأ تصدير النفط في مطلع ستينيات القرن الماضي، بدأ اإلسمنت المسلح المادة 
من  والــدارات،  المنازل  تصاميم  وأصبحت  الحديثة،  وأسقفها  البيوت  تشييد  في  الفعالة 

تصاميم الذوق المصري، فالخرائط كانت تعد هناك وتنفذ في بنغازي.
مازق،  نجيب  المهندس  بين  ما  شراكة  هندسي  مكتب  تأسس  السبعينيات  مطلع  في 
تميزت  جميلة  دارات  تصاميم  وانتشرت  فهمي،  حسين  المصري  والمهندس  اهلل،  رحمه 
باللونين البني الداكن والفاتح، وأخذت )البلكونات( مساحات كبيرة، ولكنها ظلت من دون 

الجلسات العائلية التي نراها في مصر على سبيل المثال!
ببساطة  ألنني  يعرفونها؟  منا  الكثيرون  يزال  ال  معلومات  عن  أحدثكم  لماذا  ولكن 
وغياب  األبيض،  اللون  عودتي، سطوة  بعد  انتباهي  لفت  ما  وأول  بنغازي،  فترة عن  غبت 
الدارة  داخل  أصبحت  استغالل  بدون  المتروكة  المساحات  أن  يعني  وذلك  البلكونات، 

وبالتالي مستغلة.
وحتى ال أطيل عليكم، أقول إن إبداع اإلنسان، كأنه كائن، يحيا معه يتطور وينتهي، ال 
يبقى أبدًا على حال، فهو كالحياة.. أو بمعنى أدق يولد ويعيش ويموت، هكذا كان الحال 
منذ غادر اإلنسان الكهوف وابتكر مسكنًا يعود إليه بصيده الذي قد يكون استهله بصيد 
النيهوم،  صادق  أيضًا  منها  وتعلم  الموهوب،  المهندس  هذا  منها،  تعّلم  التي  األرانب، 
الذي تشبّه بها وقال في واحدة من كتاباته: »إننا كاألرانب ال نأكل أحدًا، وال نحب أحد أن 
يأكلنا!««، وأنا والكثيرون من أصدقائي مثله، وإن كان كثيرون منا، ال يزالون يجاهدون أال 

يأكلوا أحدًا، خصوصًا األرانب!

محمد عقيلة العمامي

دروس من األرانب

عند زعزعة الصخرة

أزرار محمد عطية الروائية!

11www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة الثامنة
العدد 368

اخلميس
14 جمادى األولى  1444 هـ

8 ديسمبر 2022 م



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 إدغار ديغاس

 فنان رسم الحركة

وفاة الكاتب الفرنسي دومينيك البيير
الفرنسي  الكاتب  توفي 
باع  الذي  البيير  دومينيك 
الكتب  ماليين  عشرات 
الطويلة،  مسيرته  في 
بالهند،  بشغفه  والمعروف 
عن 91 عاما، على ما أعلنت 

زوجته، األحد.
دومينيك  وقالت 
لجريدة  البيير  كونشون 

توفي  الكاتب  إن  الفرنسية  ماتان«  »فار 
أنها  إلى  الفتة  السن«،  في  التقدم  »بسبب 
دومينيك  ألن  والصفاء  »بالسالم  تنعم  باتت 

لم يعد يعاني«.
 1931 يوليو   30 في  المولود  البيير  باع 
بمنطقة شاتياليون، حوالي 50 مليون نسخة 
مع  بالتعاون  كتبها  التي  الستة  الكتب  من 
وأشهرها   - كولينز  الري  األميركي  الكاتب 

 Is Paris« عنوان  يحمل 
تحترق  )هل  Burning؟« 

باريس؟(.
غير  الكتاب  وعرض 
في  نُشر  الذي  الروائي 
األحداث   ،1965 العام 
أغسطس  سبقت  التي 
تحرير  عند   ،1944
العاصمة الفرنسية باريس 
من النازيين، واقتُبس في السينما من جانب 

فرنسيس فورد كوبوال وغور فيدال.
)مدينة   »City of Joy« روايته كما حققت 
حول  والمتمحورة   1985 العام  الفرح( 
توك  عربة  منها سائق  يعاني  التي  المصاعب 
توك في مدينة كولكاتا الهندية، نجاحا كبيرا، 
بطولة  من   1992 العام  فيلم  في  واقتُبست 

باتريك سويزي وإخراج روالند جوفي.

رحيل
»ألبير لوندر« تذهب إلى مارغو بن

فازت الفرنسية من أصل كندي مارغو بن، 
اإلثنين، في ريغا بجائزة »ألبير لوندر« الرابعة 
للجرائد  األرقى  المكافأة  وهي  والثمانين، 

عن  بالفرنسية،  الصادرة 
الحرب  تناولت  التي  تقاريرها 
جريدة  ونشرتها  األوكرانية 

»لوفيغارو«.
على  التسعين  الذكرى  وفي 
وفاة ألبير لوندر، اجتمعت لجنة 
التحكيم في العاصمة الالتفية 
جميع  تكريم  في  »راغبة 
الصحفيين الذين يعملون على 

تغطية الحرب األوكرانية«.
العام  هذا  الجائزة  ونالت 
بارزة  مارغو بن، وهي مراسلة 

لصالح  فرنسا  خارج  األحداث  تغطية  تتولى 
جريدة »لوفيغارو«.

وأشادت لجنة التحكيم في بيان بـ»أسلوب 
تحمله  وما  المذهلة  ونصوصها  مارغو 

المقاتلين  تجاه  عاطفية  نظرة  من  تقاريرها 
في الصفوف األمامية، باإلضافة إلى تطرقها 
وتجديدها  المواضيع  من  متوقعة  غير  لزوايا 

الدائم ألسلوبها في الكتابة«.
عاما   34 البالغة  والصحفية 
النزاع  مناطق  على  معتادة 
انطلقت  حيث  كالسودان 
من  أكثر  قبل  المهنية  حياتها 
مارغو  وعملت  سنوات.  عشر 
وكالة  مع  مسيرتها  خالل  بن 
وجريدة  برس«  »فرانس 
وقناتي  تايمز«  »نيويورك 
»فرانس 24« و»بي بي سي«.

غطت  سنوات  أربع  وبعد 
خاللها األحداث في أفغانستان، 
»بايو«  جائزة  نالت  التي  المراسلة  تتولى 
مارس  منذ  الفائت،  العام  الحرب  لمراسلي 
جريدة  لصالح  أوكرانيا  في  الحرب  تغطية 

»لوفيغارو«.

جائزة

ـ»سيلفي« اكس بيكمان 20 مليون يورو ل
»غريزباخ«  دار  في  مسؤولة  أعلنت 
ماكس  للرسام  ذاتيا  رسما  أن  للمزادات 
في  يورو،  مليون   20 مقابل  بيع  بيكمان 

ثمنها  أن  حين 
 23,2 فعليًا  سيبلغ 
شاماًل  يورو،  مليون 
العموالت والضرائب.
حققة  وبذلك، 
الذي  الرسام،  لوحة 
يعتبر واحدا من أبرز 
التعبيريين  الفنانين 
رقمًا  األلمان، 
إلى  بالنسبة  قياسيًا 

المزادات في  الفنية في  أسعار بيع األعمال 
ألمانيا.

هي  لبيكمان  أخرى  لوحة  وكانت 
سابقًا،  القياسي  الرقم  تحمل  »المصرية« 

4,7 مليون  2018 في مقابل  إذ بيعت عام 
يورو.

 »Selbstbildnis gelb-rosa« وتصوّر لوحة
ذاتية صفراء  )صورة 
تعتبر  التي  وردية( 
والتي  فنية  تحفة 
خاصة  ملكية  كانت 
منذ رسمها في العام 
1943، الفنان عندما 
في  منفاه  في  كان 
هولندا بعد فراره من 

ألمانيا النازية.
اللوحة  وبقيت 
احتفظت  التي  ماتيلد  لزوجته  منحها  التي 
ضمن  لعقود   ،1986 عام  وفاتها  حتى  بها 
مجموعة سويسرية خاصة ولم تُعرض على 

الجمهور منذ منتصف التسعينات.

لوحة

»حين أسماه في روما 
وليس في دبلن الشاعر 
اإليرلندي ماكدارا وودز 
)حارس اللجنة( كان 
رضوان بوشويشة يفتش 
في روما عن فردوسه 
الليبي المفقود«، هكذا 
يرثي الكاتب منصور 
بوشناف، صديقه الراحل 
رضوان أبوشويشة في 
ذكراه األولى، خالل 
ندوة نظمتها الجمعية 
الليبية لآلداب والفنون، 
استضافتها دار الفقيه 
حسن وأدارها الكاتب رضا 
بن موسى.

طرابلس: الوسط

إدغار ديغاس هو فنان فرنسي انطباعي 
في  المتمثلة  بالحركة  لوحاته  ارتبطت 
راقصات الباليه، وأيضا جمهور هذا الفن، 
البالغ األهمية في المجتمع الفرنسي في 
سنة  فيه  ولد  الذي  عشر،  التاسع  القرن 

.1834
الفن  ولكن  متميزا،  ذكيا  طالبا  شب 
لوحاته  واتسمت  تماما،  أخذه  التشكيلي 

برسم »الحركة«.
عاش زمن الرسامين الفرنسيين الكبار 
وإن كان أقلهم شهرة، وإن كانت لوحاته 
من بين أعظم أعمال القرن التاسع عشر 

التشكيلية.
من  أكثر  أنتج  ساخرا  ذكيا  فنانا  وكان 
ألفي لوحة، محفوظة في عددٍ من متاحف 

العالم.
في أواخر عمره )قل الشَبَح عن عيونه(، 
ورحل عن عالمنا يوم 27 سبتمبر 1917م 

ودفن في مقبرة )مونتمارتر( بفرنسا.
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في رحاب الجمعية الليبية لآلداب

كتاب وشعراء يحيون ذكرى رحيل 
حارس الجنة رضوان بوشويشة

وأضاف بوشناف: »كان حارسًا بال جنة، وكان 
فلسطيني  بشال  عنقه  يطوق  وودز  ماكدارا 
كوميديا  في  المفقودة  إيرلندا  عن  ويفتش 
وتنهار  تتصدع  األوطان  كانت  الرومية..  دانتي 
القلوب جباًل من  لتجثم في  أقدامهما  من تحت 

نار«.
فلسفة  الرحيل  »كان  الليبي:  األديب  وتابع 
من  والصعاليك،  الشعراء  من  كامل  جيل 
وببيوت  كالبيت  بعالم  والحالمين  )التروبادور( 
الحدائق  يفترشون  الهيبز  كان  كالعالم، 
انشقاقهم  بعد  والمخدرات  بالسماء  ويتدثرون 
من  جيل  لهزيمة  مستسلمين  الجامعات  عن 
بال  الجنة(  )حارس  ورضوان  والتمرد،  العناد 
كصهره  باحثًا  اهلل،  بالد  في  سائحًا  جنة، 

اإليرلندي عن جنته«.
»القديس  حضرة  وفي  األكاكوس  وفي 
موري« كما تسميه، ال تهتم بالتاريخ بل تواصل 

البحث عن أطياف األسالف وأرواحهم المرحة.

الجبل قمة 
ومن جانب آخر يرى الباحث حسين المزداوي 
جبل  قمة  فقط  هو  رضوان  من  نشاهده  ما  أن 
في  ويلحق  اآلخر؟  رضوان  أين  متسائاًل  الجليد، 
ألبوشويشة  اإلبداعية  الملكات  لمسار  توصيفه 
والتشكيل  المسرح  مجاالت  في  بصماته 
أن  إال  المقالة،  لفن  وإجادته  الحكاية،  والقصة، 
يمسك  أن  دون  خياله  في  تحلق  بقيت  الرواية 
إجابته  في  الرواية  عن  تمنعه  ظل  إذ  بها، 
مع  ديمقراطيًا  كاتبًا  يتطلب  السرد  هذا  أن 

منه  هربت  لذلك  العكس  يفعل  وهو  شخوصه 
الرواية.

وأشار إلى أن تاريخ ممارسة الكتابة لديه يرجع 
العشرين،  عمر  في  كان  عندما  شبابه  لبواكير 
توثقها مسرحية »تمرد المهزلة« المنشورة في 
القرن  ستينيات  خالل  الغرب  طرابلس  صحيفة 
كانت  رضوان  »لغة  بالقول:  ويعلق  الماضي، 
كودية،  أسماء  يستخدم  ولم  البداية،  منذ  قوية 
الروائي  وال يجامل في كتاباته حتى مع صديقه 
إبراهيم الكوني في إصداره )الصالة خارج نطاق 
والضعف  القوة  مواضع  مبينًا  الخمس(  األوقات 

في أقصى درجات الحيادية«.

نور وألوان
في  البوزيدي  سميرة  الشاعرة  وطافت 
أماكن  في  رضوان  روح  مخاطبة  ثالثة  قصائد 
الخفية  نداءاتها  عبق  فيها  وامتزجت  شاغلتها، 
ألوان  كناعورة  يدور  بيننا/  »كان  النص:  يقول 
مشعة/ مشاء خفيف الحركة/ كأنه خلق من نور 
بورخيس  عن/  يحكي  مخنوق  بصوت  وضباب/ 
كوة  من  تكتمل/  لم  التي  لوحاته  وعن  ودبلن 
في  يكتب  البحر/  على  يطل  مرسمه  جدار  في 
المليء  قلبه  عن  الضائع/  صوته  عن  الهواء 
نبرته/ ووضعتها  األيام  أخذت  وكيف  بالبياض/ 
يوما/  صوتي  سيعود  يقول  كان  الجهات/  بين 

التيه صعبًا«. وأخبركم كم كان 
يقول  الحرب  »بعد  آخر:  نص  في  وتتواصل 
تحت  معرضا  أقيم  طرابلس/  سألون  رضوان/ 
عرصات/  األربع  شارع  وفي  ماركوس/  قوس 

القديمة  الجدران  على  الضوء/  يتكسر  حيث 
بالموسيقى/  الشوارع/  سنغسل  الحرب  بعد 
باألبيض/  تلون/  قد  سيكون  جدار  وكل 
أن  وبعد  البحر/  بلون  والشبابيك  واألبواب 
ادعاء  عن  الطرفين/  من  الحمقى  يتوقف 
الوطنية/ وتعود الناس لبيوتها/ رضوان حارس 
الملطخ  بقميصه  واقف  الصامت/  طرابلس/ 
باأللوان/ أمام جامع سيدي عبد الوهاب/ ينتظر 

إلى/ عقلهم«. المتقاتلون  يرجع  أن 

الكدوة نجوم 
عن  التليسي  محمد  الشاب  الكاتب  وتحدث 
الكدوة  يحادث سماء  حيث  أبوشويشة،  مواطن 
البيئة  كانت  إذ  وبيوتها،  أشجارها  ويحاور 
تضم  وعذبة  نقية  طفولته  فيها  عاش  التي 
السواني  مثل  الخارجية،  اإللهام  عوامل  كل 
التي  السنديان،  بأشجار  والمليئة  الشاسعة 
والزهور  عشر،  التاسع  القرن  إلى  أعمارها  تعود 
والزيتون  اللوز  كأشجار  الجميلة،  الموسمية 
المرصعة  السماء  وكذلك  الحمراء،  النار  وأزهار 
جوانبها،  أحد  على  بالقمر  تتزين  بالنجوم، 
رؤية  ويسهل  أجمل،  السماء  تكون  ما  فغالبا 
على  األرياف  في  النجوم  من  قدر  أكبر  وتأمل 

المدن. غرار 
طويلة  أوقاتًا  يقضي  صباه  في  أديبنا  وكان 
نفسه  مع  وينظم  السماء  يراقب  المساء؛  في 
الموقف  هذا  فكان  صغيرة،  شاعرية  أسطرًا 
واألدبية  الفنية  ممارساته  ثاني  السماء  تحت 
الناي،  النهار على عزف  يتدرب في  أن كان  بعد 

المدرسين،  لوجوه  كاريكاتورية  لوحات  ورسم 
الغائر  القديم  الحجارة  مقلع  في  الحجر  وتطريق 
في  الراقوبة  »راقد«  رمضان  سيدي  جبل  في 

المدمكة. الكدوة  »الكدوة«، حيث كهوف 

الخطايا سلم 
الجانب  الفقهي  عبدالسالم  الكاتب  وتناول 
بقراءة  وذلك  أبوشويشة،  أعمال  في  المسرحي 
أنه  إلى  مشيرًا  الزاهي«،  »حمودة  مسرحية  في 
عندما تقف متأماًل لوحات الكاتب الفنان رضوان 
ضمني  ارتباط  ذهنك  في  ينطبع  أبوشويشة، 
بين الفضاء اللوني والنتاج السردي لديه، حيث 
التشوه  أثر  اقتفاء  إلى  تأويالتهما  أوجه  تندفع 
مقرونًا  البصيرة،  فقدان  أو  االنكسار  أو  الروحي 
دفتر  متون  على  الحافل  الخطايا وسجلها  بسلم 
تمثل  إذ  الطويل،  بتاريخها  البشرية  الحضارة 
فكرة  على  ارتكازًا  نماذجه،  أحد  الليبية  الحالة 
انطالقًا  القلقة  الذات  وأسئلة  الوجود  مغزى 

إليها. ورجوعًا  منها 
في  أبوشويشة  نصوص  كانت  »إذا  وأضاف: 
و)عند  غرناطة(  إلى  و)موجة حب  الموت(  )ملك 
تبحث في محاولة  الخفي(  و)الشعب  البحر(  باب 
لوحات  في  نرى  بالمكان،  اإلنسان  عالقة  معنى 
ليبيا ما بعد النفط، المجسدة في براميل فارغة 
يحاكي  لونيًا  نسيجًا  أو  إطارات،  وبقايا  ورمل 
مرموزًا تراثيًا، هو سفر إلى حيث منابته األثيرة 
في  الليبية  الحضارة  سر  أكاكوس  جداريات  في 
مهدها األول، الزلزال المعرفي الذي قاده لرسم 
الهشاشة«. حالة  لتفسير  مكافئة  إطاللة  تصور 

بوشناف: كان ماكدارا وودز 
يطوق عنقه بشال فلسطيني 

ويفتش عن إيرلندا املفقودة في 
كوميديا دانتي الرومية

الفقهي: عندما تقف متأمال 
لوحاته ينطبع في ذهنك ارتباط 

ضمني بني الفضاء اللوني 
والنتاج السردي

املزداوي:
 ما نشاهده من رضوان 

هو فقط قمة جبل 
الجليد.. أين اآلخر؟

البوزيدي تخاطب 
روحه في أماكن شاغلتها 

وامتزجت فيها عبق 
نداءاتها الخفية

مريم سالمة تحتفل بمرور 
30 عاما على أول ديوان لها

احتفت الشاعرة والكاتبة، مريم سالمة، بمرور 30 
عامًا على صدور أول ديوان لها »أحالم طفلة سجينة« 

سنة 1992، وذلك في أمسية احتضنتها دار الفقيه 
حسن، االثنين، ألقت خاللها مختارات من قصائد 
ديوانها الذي يصدر قريبًا بعنوان »قهوة الظل«.

وسافرت الشاعرة في نصوصها صحبة أنغام العود 
من عزف الفنان محمود أبو دربالة إلى حيث فضاء 

األحالم وهسيس البوح بشواغر الذات وصراعاتها مع 
الحياة والناس، تقول في نص »رقص المطر«: »كانت 

الغيوم حالبة/ قبل أن يفتك مصاص دم بصغارها/ 
تركت بال اثداء في بطون أودية ضامرة«.

وتواجه تلك الذات المكلومة العالم بفيض أسئلتها 
قائلة في نص »براءة السؤال«: هل سقيت دمك من 
حليب مودتها؟/ وأطلقت الخيال ليدك تضرب فينبت 
اللون في أصابعها؟«.
وتمضي مشاكسة 

واقعها في قصيدة 
»غول المستحيل« 

متسلحة بالغبار والمطر 
حيث تقول: »الغبار 

وحده يسقط على زجاج 
النافدة/ تارة يرسم 

جناح/ وتارة يضع السياج 
حول حقل الزنابق/ 

الزجاج يبدو من النافدة 
موجة أو غيمة/ المطر 

الينزل إلى وصالتي 
التركب إليه«.

وتواصل قذف أحجار 
في بركة حياتنا المعلبة 
بسطوة شعرية تومض 

من نص »لوز أخضر« تقول فيه: »نحن عشيرة/ 
ترعانا عشرة ذئاب ونباح واحد/ ودب على يمين الوتد 
وتمساح على يساره/ تتكاثر مثل عروق النجم في بيت 
السمع والطاعة/ بين ربيع واخر نقذف صغارنا/ نبتهج 

بميالدهم وختانهم وحفظهم الكتاب/ نطعمهم وعود 
ذئابنا، ونسكت جوعهم بعظام كالبنا«.

يشار إلى أن الشاعرة صدر لها إضافة ألحالم طفلة 
سجينة دواوين »ال شيء سوى الحلم« و»معجم 

الحمامة« و»الورد المنسي«.

ثالثة شعراء ليبيني في العكاظية 
الشعرية بدوز التونسي

كشف منظمو المهرجان الدولي للصحراء بدوز )جنوب غرب 
تونس( قائمة أسماء المشاركين في مسابقتي األغنية البدوية 
والعكاظية الشعرية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين، 

التي تقام من 22 إلى 25 ديسمبر.
ففي مجال األغنية البدوية، 

يشارك كل من مفتاح الزمزمي 
ومنير اللطيفي والحسين 

الزمزمي والعيادية زقير وثريا 
بن مسعود الصغير والفيتوري 

بن قايد وبلقاسم مانيطة 
وعلي بلعيد بن مسعود وحسان 
بنعثمان، وفق صفحة المهرجان 

في »فيسبوك«.
أما في فئة العكاظية 

الشعرية، فيشارك 28 شاعرا، 
من بينهم ثالثة شعراء 

ليبيين؛ هم محمود اكنيش 
وحمزة افنيك وفوزي كريم 
ضو. فيما تنظم المندوبية 

الجهوية للصناعات التقليدية 
لقبلي الدورة 13 لمعرض الصناعات التقليدية، على هامش 

المهرجان، وذلك بفضاء متحف الصحراء بدوز.
وتعرف مدينة دوز باسم بوابة الصحراء التونسية، وخالل 

المهرجان التراثي الثقافي الفني تستقبل آالف الزوار، 
من أفريقيا وآسيا وأوروبا من بينهم عدد من المشاهير 

والشخصيات العالمية المفتونة بسحر الصحراء، القادمين 
الكتشاف جمال الصحراء حين يبدأ مهرجان الصحراء الدولي 

ويستمر أربعة أيام.
فيما تعد المدينة، الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوبي 

غربي العاصمة تونس، متحفا صحراويا فريدا لمحافظتها على 
العادات والتقاليد الصحراوية الراسخة منذ القدم وتشتهر 

بإتقان أغلب سكانها لفن الشعر الشعبي.

مجلة »ذي نيويوركر« تنشر »كيس من البذور« 
عن رواية سلمان رشدي الجديدة

الثقافية  النخبة  لدى  المحببة  نيويوركر«  »ذي  مجلة  نشرت 
 »A Sackful of Seeds« بعنوان  مقتطفا  موقعها،  على  األميركية 
)كيس من البذور( من الرواية الخامسة عشرة لسلمان رشدي بعنوان 

»Victory City« )مدينة النصر( التي ستنشرها 
هاوس«،  راندوم  »بنغوين  دار  فبراير  بداية 
الكاتب  إصابة  من  أشهر  أربعة  بعد  وذلك 
للطعن  تعرضه  إثر  بالغة  بجروح  البريطاني 

نيويورك. في 
»قصة  يروي  الكتاب  إن  النشر  دار  وتقول 
ملحمية المرأة« في القرن الرابع عشر بمنطقة 
»ذي  وأشارت  الهند.  من  جزءا  اليوم  باتت 
نيويوركر« إلى أن هذا المقتطف األول سيُنشر 

أكد  فيما  إصداره.  المزمع  عددها  في  بالمجلة 
حسابه  عبر  اإلثنين،  نفسه،  رشدي  سلمان 
األميركية  المجلة  نشر  »تويتر«،  على  الموثق 
وهذه  النصر«.  »مدينة  من  مقتطفا  المرموقة 
أول مرة ينشر فيها رشدي تغريدة على »تويتر« 
عن  لإلعالن  أيضا  غرد  حين  أغسطس،   9 منذ 

.2023 إصدار روايته في فبراير 
خالل  أغسطس،   12 في  أيام،  ثالثة  وبعد 
والية  شمال  بتشوتوكوا،  مؤتمر  في  مشاركته 
شيطانية«  »آيات  كتاب  مؤلف  أصيب  نيويورك، 
شاب  نفذه  بسكين  هجوم  جراء  خطرة  بجروح 
بإلقاء كلمة. الكاتب يهم  نحوه حين كان  اندفع 

وأعلن وكيله أندرو ويلي في أكتوبر أن الكاتب البريطاني المولود 
وخضع  المستشفى  إلى  الفور  على  نُقل  عاما،   75 والبالغ  بالهند 

لجراحة وعالج في الواليات المتحدة، لكنه فقد بصره في إحدى عينيه 
وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه. وأوقف المشتبه به الرئيسي 
 24 يبلغ  لبناني  أصل  من  أميركي  شاب  وهو  مطر،  هادي  المدعو 
جلسات  خالل  ببراءته  ودفع  الحادث.  وقوع  فور  عاما، 
في  بمحكمة  أغسطس  في  لمحاكمته  األولية  االستماع 

نيويورك. والية  مايفيل، شمال غرب 
في  حظي  لكنه  الغرب،  في  صدمة  الهجوم  وأثار 
المقابل باإلشادة من جهات متشددة في دول إسالمية 
الذي  الكاتب  حق  في  وصدرت  وباكستان.  إيران  مثل 
نيويورك  في  ويقيم  األميركية  الجنسية  أيضا  يحمل 
من  دمه  بهدر  فتوى   1989 العام  في  عاما،   20 منذ 

إيران. في  اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  المرشد 
وأكد  الهجوم،  في  لها  دور  أي  رسميا  إيران  ونفت 
»سلمان  أن  طهران  في  السلطات  باسم  ناطق 
تحميلهم  يجب  الذين  هم  وحدهم«  وأنصاره  رشدي 
 19 في  رشدي  سلمان  الهجوم.ولد  عن  المسؤولية 
من  عائلة  في  بالهند،  بومباي  في   1947 يونيو 
الدينية،  للشعائر  الممارسين  غير  المسلمين  المثقفين 

ومثقفة. وتقدمية  ثرية  عائلة 
متزايد  بشكل  أخيرا  ظهر  الخطر،  من  الرغم  وعلى 
في  مواصال  ظاهرة،  أمنية  حماية  دون  العلن  في 
وعدم  التهكم  حرية  عن  كتبه  في  الدفاع  نفسه  الوقت 
شتيرن  مجلة  معه  أجرتها  مقابلة  وفي  األديان.  احترام 
أن  قائال »منذ  أبدى »تفاؤال«  الهجوم،  أيام من  األلمانية قبل بضعة 
حياتي  لديّ مشكلة...  يعد  لم  المتحدة،  الواليات  في  للعيش  انتقلت 

عادت طبيعية من جديد«.



يطمحون لجعلها »الذهب األسود« الجديد..

فن 13

فن x فن
 نجوم كرم تستعد إلحياء 
حفل غنائي ليلة رأس السنة 

في الرياض. وأعدت نجوى 
مجموعة من أغنياتها لتقديمها 

في الحفل الذي يعد األول لها 
بالسعودية في رأس السنة.

المطرب المغربي سعد لمجرد، يعود 
إلى المغرب في سرية تامة، وذلك بعد 
أكثر من سنة عن غيابه، وكشف مصدر 

مقرب، في تصريح لـ»هسبريس«، أن 
لمجرد حل بالمغرب قادمًا من جزر 

المالديف، من أجل زيارة أفراد عائلته 
وأقربائه وتقديم واجب العزاء لهم بعدما 

تعذر عليه الحضور لجنازة جدته، التي 
وافتها المنية منذ أسابيع، بسبب ظروفه 

الشخصية.

»مواسم جنات« مفيدة

المنتجة والفنانة التشكيلية 
التونسية مفيدة فضيلة 

تستعد لتقديم فيلمها 
الجديد »مواسم جنات« 

مع المخرج التونسي 
مهدي هميلي، وذلك 

بعد مشاركتها األخيرة 
ضمن لجنة تحكيم 

مسابقة آفاق السينما 
العربية بمهرجان »القاهرة 

السينمائي الدولي«. 
وأشارت المنتجة 

التونسية إلى أن الفيلم 
حاز جائزة »ذي سال 

ستوديو« بعد مشاركته 
في أيام القاهرة 
لصناعة السينما.

تسلم الممثل 
األميركي جورج 

كلوني وفرقة 
الروك اإليرلندية 
»يو تو« من بين 

فائزين آخرين، 
األحد، جوائز مركز 

كينيدي، أرقى 
جائزة ثقافية في 
واشنطن، بحضور 
الرئيس األميركي 
جو بايدن. وحضر 

الحفلة كوكبة من 
نجوم هوليوود 

ومن الشخصيات 
البارزة في 
واشنطن.

نجوى في الرياض تكريم جورج كلوني

أرهقت نفسيًا من شخصية »هبة« في »جالل الدين«

عن  ناصر  فاطمة  التونسية  الفنانة  أعربت 
من  األخيرة  الدورة  في  باالشتراك  سعادتها 
بفيلمها  الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
وأنها  خصوصًا  الدين«،  »جالل  األول  المغربي 
تتعاون مع المخرج الكبير حسن بنجلون، واصفة 

إياه بأنه مخرج لديه رؤية خاصة.
وعن شخصية »هبة« التي جسدتها خالل أحداث 
الفيلم، أشارت فاطمة في تصريحات صحفية على 
شخصية  أنها  إلى  »القاهرة«  مهرجان  هامش 
جاذبة ألي ممثلة، بها كل المقومات التي جعلت 
من الصعب رفضها، حيث تعد الشخصية المحركة 
لألحداث، فضاًل عن أنها توجه رسالة مهمة هي 
وتعد  والتسامح،  الحب  العمل ككل، وهي  رسالة 

غذاء الروح لشخصية »جالل الدين«.
بابنها،  )هبة(  عالقة  »أعجبني  وأضافت: 
وعالقتها المليئة بالحب والرومانسية مع زوجها 
فعل  أي  يعكرها  أو  يكسرها  أن  يمكن  ال  التي 
شاهدناه  ما  وهو  الطرفين،  من  أخالقي  غير 
كما  لها،  خيانته  على  سامحته  حيث  الفيلم،  في 
التي  النفسية  بالتفاصيل  مليئة  الشخصية  أن 

أرهقتني كثيرًا«.
الفيلم  في  مشاهدها  كل  أن  فاطمة  وأكدت 
التي  المرض  مشاهد  خصوصًا  صعبة،  كانت 

الظهور  مثل  التفاصيل  بعض  إلى  تحتاج  كانت 
دون مكياج، واألداء الحركي أيضًا كان يحتاج إلى 
ذلك  تأثير  إلى  باإلضافة  محدد،  بشكل  تنفيذه 

على حالتها النفسية وعالقتها بزوجها وابنها.
األصعب  كان  موتها  مشهد  أن  إلى  ولفتت 
الشخصية  تحول  عليه  بنى  المخرج  ألن  بالطبع، 
الذي  الدين«  »جالل  وهو  الفيلم  في  الرئيسية 
يقرر التصوف، مشيرة إلى أن حسن بنجلون أراد 
ظهورها بصورة جميلة حتى في لحظة الوادع، كي 

تظل هذه الصورة هي األخيرة في عين زوجها.
تقلق  لم  أنها  على  التونسية  الفنانة  وشددت 
من  هو  الجيد  فالممثل  األم،  دور  تقديمها  من 
يقدم جميع الشخصيات، سواء أمًا أو جدة أو فتاة، 
كما أن الظهور دون مكياج ال يزعجها، ألنها تجسد 
للدور،  ما جذبني  واقعية، مؤكدة »هذا  شخصية 

حيث عرضت التجاعيد في وجهي دون خوف«.
وعن حديثها باللهجة المغربية، أكدت فاطمة 
باللهجة  الحديث  اإلمكان  قدر  حاولت  أنها 
المغربية لتوحيد اللهجة بين جميع فريق العمل، 
نظيرتها  من  قريبة  التونسية  اللهجة  أن  كما 
شخصية  قدم  المخرج  أن  عن  فضاًل  المغربية، 
»هبة« أنها تونسية تعيش بالمغرب، وهذا سهل 

عليها من المهمة.
وحول تجربتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان 
»إنها  قالت  الفرنكوفونية«،  للسينما  »القاهرة 
تجربة ثرية بالنسبة لي حيث استمتعت بالتعاون 

الصاوي  خالد  منهم  النجوم  من  كبير  عدد  مع 
ومراد مكرم«، موضحة: »تعد هذه التجربة الثانية 
بالنسبة لي حيث كنت عضو لجنة تحكيم في أحد 
القصيرة  األفالم  بمسابقة  العربية  المهرجانات 
الفرنكوفونية  القاهرة  في  تجربتي  أعتبر  ولكن 

األهم بالنسبة لي في الفترة الماضية«.
مصر،  في  العمل  عن  ابتعادها  فاطمة  ونفت 
يجذبها  الذي  الفني  العمل  تجد  لم  ولكنها 
عدد من  بتصوير  انشغالها  عن  لتقديمه، فضاًل 
األعمال في تونس، متمنية تقديم أعمال مصرية 
»تحقيق«  الناجحة  تجربتها  من  تقترب  وعربية 
فيه؛  القليلة  دورها  مساحة  من  بالرغم  والذي 
فإنها تلقت ردود فعل قوية عنه، وهذا ما تبحث 
عنه دائمًا وال تنظر لمساحة الدور، بقدر ما تنظر 
لقوته وتأثيره، وهو ما تحقق في »تحقيق«، حيث 

دورها فيه محوري، ومحرك رئيسي لألحداث.
اإلنتاج  دخلت  أنها  التونسية  الفنانة  وكشفت 
التونسية  المسلسالت  بوابة  عبر  لكن  فترة  منذ 
ولم تشارك فيها كممثلة، لكن تجربتها في إنتاج 
مخرج  مع  خاضتها  مغامرة  هي  تونسي  فيلم 
األفالم  من  العديد  لديه  جدًا،  موهوب  تونسي 
عالمية  مهرجانات  في  بها  وشارك  القصيرة 
عن  مختلف  »الفيلم  موضحة  جوائز،  وحصدت 
وجرى  تونس،  في  رؤيتها  اعتدنا  التي  األفالم 
االنتهاء من تصويره خالل الفترة الماضية، ومن 

المقرر عرضه قريبًا وتدور أحداثه حول اإلثارة«.

أعربت عن سعادتها 
بعرضه في »القاهرة 

السينمائي«..

منسقو أسطوانات سعوديون يجددون 
املشهد املوسيقي باململكة

يقفز شبان وشابات سعوديات وضعوا طالًء ملونًا على وجوههم ونظارات شمسية مضيئة، معًا 
صعودها  يعكس  التي  »دشداش«  السعودية  األسطوانات  تنسيق  لفرقة  الصاخبة  اإليقاعات  على 
الرياض بهؤالء، وارتدى معظمهم  المحافظة. واكتظت قاعة في  المملكة  المشهد الموسيقي في 

سترات مريحة وسراويل جينز، فيما اختار آخرون حضور الحفلة بالثوب التقليدي والعباءة.
عباس  األخوين  من  المكونة  فرقة »دشداش«  فيها  بدأت  التي  األماكن  أبدًا  الصالة  تشبه  وال 
وحسن غزاوي المولودين في جدة، رحلتها في عالم تنسيق األغاني قبل أكثر من 15 عامًا، ومن بينها 

قاعة حفلة زفاف جرى فيها الفصل بين الحاضرين من الجنسين، وفق »فرانس برس«.
ونقوم  ساعات  لخمس  الغرفة  في  نبقى  كنا  غرفة.  في  حبسنا  »اعتادوا  ضاحكًا  حسن  ويتذكر 
إذا كان  التي يمكن من خاللها معرفة ما  الوحيدة  أمام جدار«، مضيفًا »الطريقة  بتنسيق األغاني 

الناس يستمتعون بها هي عبر سماع صراخهم«.
على غرار الجوانب األخرى للحياة الثقافية في المملكة السريعة التغيير، يخضع المشهد الموسيقي 
لعملية تجديد. وبات موسيقيون وفنانون عالميون يقصدون المملكة، ومن بينهم كبار نجوم البوب 

من جاستن بيبر إلى آشر وماريا كاري.
في مهرجان »ميدل بيست ساونستورم« الذي أقيم في عطلة نهاية األسبوع في السعودية، قال 
المنظمون إن أكثر من 600 ألف شخص حضروا حفالت لمغنين من أمثال برونو مارس ودي جي 
السعودي ورقصة  الطعام  31 مليونًا،  لمتابعيه على تطبيق »إنستغرام« وعددهم  الذي وثق  خالد 
السيف التقليدية. وتشكل هذه الحفالت وجهًا من اإلصالحات التي شجعها ولي العهد األمير محمد 
بن سلمان وتتضمن تخفيف القيود التي كانت تمنع دور السينما والحفالت الموسيقية المختلطة 
بين الجنسين. ويسعى فنانون سعوديون مثل فرقة »دشداش« إلى االستفادة من االنفتاح لتعزيز 
صناعة الموسيقى المحلية التي يرون أنها يمكن أن تزدهر حتى عندما يكون الضوء مسلطًا على 
إلى  كبير، مشيرين  تقدم  ويتحدث موسيقيون سعوديون عن  أخرى.  قطاعات 
فرق جديدة واستوديوهات ومواقع إقامة حفالت غير مسبوقة تسهل عملية بناء 

القطاع الموسيقي.
إنك  لنا:  يقولوا  أن  الناس  »اعتاد  ببعيد  ليس  منذ وقت  أنه  ويوضح حسن 
تضيع وقتك فقط وال تنجز أي شيء«، مضيفًا »اآلن يتصل بنا الناس ليكونوا 

على قوائم المدعوين )إلى الحفالت( وأشياء من هذا القبيل«.
اسم  التي تقدم عروضها تحت  السفياني  نوف  األسطوانات  وتقول منسقة 
بعد  فقط  الجد  محمل  على  الموسيقى  مهنة  بأخذ  بدأت  إنها  »كوزميكات«، 
تنظيم النسخة األولى من مهرجان »ساوندستورم« في السعودية العام 2019.

لكن  آن،  في  أسطوانات  ومنسقة  أسنان  كطبيبة  تعمل  كانت  ذلك،  قبل 
الضجة التي أثارها الحدث السنوي الصاخب دفعها إلى التركيز على الموسيقى. وتوضح »أنا قادرة 
مئة في المئة على العيش بفضل )ما أجنيه من( الموسيقى«، مضيفة »هذا يجب أن يكون دافعًا أيضًا 

لكل من يريد عزف الموسيقى ولديه الموهبة لكن يتردد«.
ويشير رئيس العمليات في مهرجان »ميدل بيست« طالل البهيتي إلى أن قصة نوف باتت شائعة 
بشكل متزايد في المملكة التي يمثل سكانها الشباب البالغ عددهم 34 مليون نسمة، سوقًا شاسعة 
متعطشة إلى هذا النوع من الترفيه. ويوضح »ما زلت أقول للناس إن هذا هو ذهبنا األسود الجديد«، 
النفط. ويتابع »هذه هي الطفرة الجديدة، واألمر كله يتعلق بهؤالء المبدعين وما  في إشارة إلى 

يقدمونه. أعتقد أن النجم الكبير القادم سيكون من هذه المنطقة«.
لكنه حذر من أن التحديات ال تزال قائمة، ال سيما شبكة استوديوهات التسجيل التي ال تزال قيد 
التطوير والتي كانت حتى خمس أو ست سنوات خلت »تركز بشكل أساسي على الموسيقى العربية 
أن  اآلخرين«. ويضيف  الفنانين  وجميع  األخرى  األنواع  كبير جميع  إلى حد  و»أهملت  الكالسيكية« 

عملية وضع القواعد التي تحكم حقوق الموسيقى والترخيص »ما زالت في مهدها«.

القاهرة ــ محمد علوش

التونسية فاطمة ناصر:

 أخوض تجربة اإلنتاج 
مع مخرج تونسي 

موهوب

 مشهد وفاتي كان 
األصعب.. وحسن 

بنجلون سهل عليَّ األمر

أريج  الفرنسية   - التونسية  المخرجة  تعطي 
»تحت  األول  الروائي  فيلمها  في  السحيري 
الشجرة«، مساحة للنساء الريفيات »العصريات« 
إلنشاء عالم صغير يعبّرن فيه بحرية رغم قيود 
الساعة،  ونصف  ولساعة  المحافظ.  مجتمعهن 
التين  قطاف  في  العامالت  بعض  تتقاسم 
التونسي،  الغربي  الشمال  في  ريفية  بمنطقة 
وفق  وخالفاتهن،  حبهن  وقصص  أسرارهن 

»فرانس برس«.
صاالت  في  الطويل  الروائي  الفيلم  ويُطرح 
تونس  ليمثل  واختير  قريبًا،  األوروبية  السينما 
في مسابقة األوسكار للعام 2023 في فئة أفضل 

فيلم أجنبي.
أشجار  حقل  إن  عامًا(   40( السحيري  وتقول 
التين المتاخم لقرية كسرى »يمثل فضاء للحرية 
منهن،  الشابات  خصوصًا  العامالت  فيه  تتبادل 
وبكل  المواضيع  كل  في  والنقاشات  األحاديث 

حرية«.
من  ينحدرون  هواة  وهم  الممثلون  وحاول 
هذه المنطقة ومعتادون على العمل في المجال 
حياتهم  من  ومقتطفات  قصص  سرد  الزراعي، 
جذع  صالبة  ما  حد  إلى  تشبه  التي  القاسية 
الشجرة، ولكنها في الوقت عينه هشة وحساسة 
كثمرة التين الناضجة. تضيف السحيري »الفيلم 
عنها  حدثتني  حقيقية  أحداث  من  مستوحى 
طوال  بجد  يعملن  الالتي  المزارع  في  العامالت 
العام، وأيضا من فتيات المدارس الثانوية الالتي 

يأتين في الصيف« خالل العطلة.
الفتاة  دور  الفضيلي،  أماني  الممثلة  تؤدي 
»فداء« في الفيلم، وهي في األصل تعمل قاطفة 
وتدور  قريتها.  في  الصيف  عطلة  خالل  للكرز 
أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشابات 
أحيانا بمساعدة صبي،  بشكل أساسي، يقطفن 
التين الناضج والهش ثم يسلمنه إلى نساء أكبر 
سنًا لتوضيبه بعناية داخل صناديق، ويحصل كل 

رمزًا  يمثل  الذي  العمل،  رئيس  بإشراف  ذلك 
للسلطة األبوية التقليدية.

بميزانية  الشجرة«  »تحت  فيلم  أنتج 
متواضعة بلغت 300 ألف يورو، وهو »فيلم 
متالزمين«،  ألنهما  والجماعة  الفرد  عن 

بحسب السحيري.

مفهوم  إلى  أيضًا  الفني  العمل  يتطرق 
الغداء،  يتقاسمن  حين  النساء  بين  التضامن 
التحرر، ويظهر ذلك بوضوح  الرغبة في  وكذلك 
عندما يذهبن في نزهة مع الصبية بجانب النهر 
الشاق،  العمل  من  يوم  بعد  يتجملن  عندما  أو 
التواصل  مواقع  على  وينشرنها  ويلتقطن صورًا 

االجتماعي.
تقول المخرجة »شبابنا معاصر كما في باقي 
الصور  »تفادي  تحاول  أنها  مضيفة  العالم«، 
للخارج  تُسوَّق  والتي  الريفية  للمرأة  النمطية 

على أساس أنها انطوائية وبائسة«.
جيدًا  العمل  في  ورفيقاتها  »فداء«  تدرك 
الذي  الصعب  والسياسي  االقتصادي  الوضع 
الحلم  عن  يتخلين  ال  لكنهن  تونس،  به  تمر 

بمستقبل أفضل.
الخمسين  تجاوزن  نساء  المخرجة  تظهر  كما 
يقضين  السنين،  عناء  من  مرهقات  العمر،  من 
في  الحديث  أو  قيلولة  ألخذ  االستراحة  فترة 

مسائل تخص آالمهن الجسدية وانكساراتهن.
الجيلين،  بين  التقاطع  هذا  الفيلم  ويطرح 
لمستقبل  صورة  يعكسن  قد  العامالت  أن  »إذ 

الفتيات«، وفق السحيري.
للممثلين  الحرية  مطلق  المخرجة  ومنحت 
السيناريو،  ركائز  احترام  مع  الحوار  الرتجال 
لناحية  خصوصا  المخرجة،  كثيرا«  »أسعد  ما 
حريّة  بكل  الشباب  لدى  التعبير  »سهولة 

وببساطة وبصدق وعفوية«.
الفيلم  هذا  إنجاز  عند  السحيري  تفكر  لم 
على  حصوله  إمكان  في  والخاص«،  »المختلف 

الجوائز وال في تمثيله تونس في األوسكار.
في  الفضي«  »التانيت  جائزة  عملها  ونال 
بعد   ،2022 العام  السينمائية«  قرطاج  »أيام 
الفيلم  مهرجان  في  دور«  »بايار  بجائزة  فوزه 
الفرنكوفوني بنامور )بلجيكا( وجائزة لجنة »إيكو 

برود« في مهرجان »كان السينمائي«.
تونس  بين كل من  إنتاج مشترك  والفيلم 
ويبدأ  وقطر  وألمانيا  وسويسرا  وفرنسا 
جرى  كما  فرنسا  في  األربعاء،  عرضه، 
إيطاليا  في  لتوزيعه  عقود  توقيع 
والمملكة المتحدة. تخلص السحيري 
لفيلم  كان  ما  للغاية،  سعيدة  »أنا 
يكون  أن  هواة،  صنع  من  أول 

أحسن مما كان، هذا مذهل«.

يمثل تونس في »األوسكار«..

 »تحت الشجرة« يمنح تونسيات ريفيات مساحة للتعبير الحر

 أريح السحيري: أحاول تفادي 
الصور النمطية عن املرأة
.. وسعيدة بأول فيلم

 من صنع هواة
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»كوزميكات«
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في المرمىفي المرمى

»عمومية األوملبية« تنتخب الخبراء والعنصر النسائي

الحدث

زين العابدين بركان

 

منطق املونديال والظهور 
العربي واالستثناء املغربي

المنطق فرض نفسه في مونديال كأس العالم 
بما  وتأكد  كلمتها،  الكبيرة  المنتخبات  وقالت 
اليدع مجااًل للشك أن الكرة العربية واألفريقية 
ال تزال بعيدة عن المنافسة في هكذا مناسبات 
ومواعيد كبيرة، ويبقى أقصى طموحاتها بلوغ 
لكل  تفتقر  تزال  ال  فهي  أكثر،  ال  الثاني  الدور 
المنتخبات  اكتفت  حيث  المنافسة،  مقومات 
ال  معنوية  بانتصارات  واألفريقية  العربية 
من  تؤخر  ولم  تقدم  لم  كثيرًا  لها  هللت  أكثر 
أقل  أمام منتخبات  نتائج  وضعيتها وفرطت في 

المشرف. بالخروج  ووصفت خروجها 
بطولية  مباراة  قدم  السعودي  المنتخب 
بجدارة  وحسمها  األرجنتيني  المنتخب  أمام 
لصالحه بهدفين لهدف واكتفى بهذا االنتصار 
أمام  األول  الدور  المونديال من  ليودع  الوحيد 
أن  بعد  وتونس  والمكسيك،  بولندا  منتخبات 
أستراليا  أمام  وتعثرث  الدنمارك  أمام  تعادلت 
في  فرنسا  اللقب  حاملة  على  بفوز  واكتفت 
حاصل«  »تحصيل  كانت  التي  األخيرة  مباراتها 
بالعبي  ديشامب  ودفع  التأهل  ضمنت  أن  بعد 
المستضيف  البلد  والبدالء، وقطر  الثاني  الصف 
التنظيمي  بالنجاح  األول  ظهورها  في  اكتفت 
ودع  والسنغال  الجميع،  بإجماع  واإلشادة 
في  إنجلترا  أمام  الثقيلة  بخسارته  المونديال 

آخر مبارياته بعد أن بلغ الدور الثاني.
من  السباق  الكاميروني  المنتخب  وودع 
دور  ضمن  مبارياته  واختتم  األول  الدور 
وكان  البرازيل  على  معنوي  بفوز  المجموعات 
للكرة  المضيء  الوجه  هو  المغربي  المنتخب 
المشاركات  أبرز  من  واحدة  وقدم  العربية 
وانتصارات  قوية  عروضًا  قدم  حيث  العربية 
وكندا  بلجيكا  منتخبات  حساب  على  كبيرة 
بجدارة  متصدرًا  الثاني  الدور  وبلغ  وكرواتيا 
اإلسباني  المنتخب  كبيرة  وثقة  وواجه بشجاعة 
العربي  الحلم  ليواصل  إقصائه  من  وتمكن 
سباق  في  تواجده  استمرار  على  ليحافظ 

المونديال.
واألفريقي  العربي  الحماس  هدا  كل  بعد 
ومغادرتها  كثيرًا  الجماهير  معه  تفاعلت  الذي 
فرض  المغربي  واالستثناء  المنافسة  سباق 
لقب  على  المنافسة  وباتت  نفسه  المنطق 
التي  المنتخبات  بين  تنحصر  المونديال 
التتويج،  لمنصات  والصعود  التتويج  تعودت 
مفاجآته  أبرز  في  شهد  الذي  المونديال  وهو 
البرازيل  وتبقى  ألمانيا  لمنتخب  مبكرًا  خروجًا 
بقيادة  واألرجنتين  األبرز  المرشح  نيمار  بقيادة 
وإنجلترا  األخير  المونديالي  ظهوره  في  ميسي 
سيكون  فكيف  األخيرة  النسخة  بطل  وفرنسا 
ومن  اللقب  نحو  الكبيرة  المنتخبات  صراع 

العربي؟ بالمونديال  سيظفر 
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●  اجتماع سابق لألولمبية الليبية

انتهت الجمعية العمومية للجنة األولمبية الليبية 
األكاديمية  بقاعة  االنتخابية  جلستها  عقد  من 
من  أعضاء   3 النتخاب  طرابلس،  في  األولمبية 
الخبراء و3 من ممثلي النساء في الحركة الرياضية 
األولمبية،  للجنة  العمومية  الجمعية  لعضوية 
الخبراء  انتخابات  في  لتشهد  النتائج  وجاءت 
وليد  الثالثي  انتخاب  قوية، حيث جرى  منافسة 
الشنطة ووليد مبارك وعلي أبوفراج لحصولهم 
وليد  وتحصل  األصوات،  من  عدد  أكثر  على 
الشنطة على 53 صوتًا، وجاء ثانيا وليد مبارك 
49 صوتًا، وثالثًا علي أبوفراج 48 صوتًا، ورابعًا 

الشهاوي  23 صوتًا، وخامسًا دنف  ضو عبداهلل 
أصوات.   6 حسنين  أحمد  وسادسًا  صوتًا،   20
أما على صعيد العنصر النسائي، فجرى انتخاب 
الفقيه  ليلى  ودكتورة  العابد  حدهم  دكتورة 
حسن ودكتورة ليلى أبوشكيوة لحصولهن على 
أكثر عدد من األصوات، جاءت أواًل حدهم العابد 
بـ37 صوتًا، وجاءت ثانيًا ليلى الفقيه 35 صوتًا، 
وثالثًا ليلى أبوشكيوة 32، ورابعًا دكتورة كريمة 
الكوربو 31 صوتًا، والرابع مكرر دكتورة سوسن 
 23 الشبلي  نجمة  وسادسًا  صوتًا،   31 حنيش 
صوتًا، وسابعًا نجاح الزنتاني 14 صوتًا. وأشرف 
الفيتوري  صالح  برئاسة  لجنة  االنتخابات  على 
الجين  اللجنة عبدالمنعم سوف  والمقرر وعضو 

وعضوية الهمالي فتحي.

9
كيليان  الفرنسي  الدولي  المهاجم  غاب 
بالده  لمنتخب  الجماعي  التدريب  عن  مبابي 
المواجهة  من  أيام  أربعة  قبل  الدوحة،  في 
المنتظرة أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي 
الحظت  كما  القدم،  لكرة  قطر  لمونديال 
الطاقم  وقال  اإلعالم،  وسائل  مختلف 
»الديوك«  منتخب  إعداد  على  المشرف 
إن بطل العالم ابن الـ23 عامًا »يعمل 
إلى  مشيرًا  التعافي«  صالة  في 
من  يومين  بعد  كالسيكي  وضع 
مبابي  وخاض  األخيرة،  المباراة 
جميع دقائق مباراة ثمن النهائي، 
من  هدفين  تسجيل  في  وساهم 
بصدارة  لينفرد   ،)1-3( بولندا  على  الفوز  ثالثية 
أهداف،   5 برصيد  العالم  كأس  في  الهدافين 
المملوك  جيرمان  سان  باريس  نجم  مبابي،  ورفع 
في  مشاركتين  في  أهداف   9 إلى  رصيده  قطريًا، 
لقب هداف  لنيل  قويًا  وأصبح مرشحًا  العالم،  كأس 
النهائيات وفي أول ظهور إعالمي له هذا المونديال، 
كشف من أصبح بعمر 23 عامًا و349 يومًا أصغر العب 
كأس  من  اإلقصائية  األدوار  في  أهداف  خمسة  يسجل 
أنه   1958 العام  بيليه  البرازيلية  األسطورة  منذ  العالم، 
موسمي  »بنيت  تواليًا  الثاني  اللقب  بإحراز  »مهووس« 
ونفسيًا«.  بدنيًا  لها  جاهزًا  أكون  وأن  البطولة  هذه  حول 
وتلتقي فرنسا في دور الثمانية السبت المقبل مع إنجلترا 
التي تخطت السنغال على استاد البيت في مدينة الخور 

بسهولة بنتيجة )-3صفر(.

طرابلس - محمد ترفاس

●  ؟؟؟؟

بعد سلسلة من التأجيالت الطويلة

اتحاد الكرة يترقب الحكم النهائي في قضية بطالن االنتخابات
صراع »الشلماني - الطشاني« يشتد عبر تصريحات نارية وشاكة في الصورة

يترقب الوسط الرياضي الليبي الموقف النهائي 
في قضية الساعة داخل اتحاد كرة القدم، بعد 
أن تقرر بشكل نهائي النطق بالحكم في قضية 
القدم،  كرة  اتحاد  انتخابات  ببطالن  الشكوى 
والتي تأجلت إلى األسبوع المقبل، بعد أن قدم 
وسيكون  القضية،  ضد  استئناًفا  الكرة  اتحاد 
القضية،  فصول  من  فصل  آخر  القادم  الحكم 
إما أن يكون حكمًا نهائيًا ببطالن االنتخابات 
اللجنة األولمبية  أو حكمًا قضائيًا آخر، وكانت 
وأحكام  قرارات  وأحالت  بالقضية  طرًفا  دخلت 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  الليبي  القضاء 

»فيفا« للبت في الموضوع.
في  النظر  الليبي  القضاء  أجل  أن  سبق 
االستئناف المقدم من اتحاد الكرة ضد شكوى 
الرئيس السابق لالتحاد أنور الطشاني، ووكيل 
بعدم  شاكة  إبراهيم  السابق  الرياضة  وزارة 
األخيرة،  الكرة  اتحاد  انتخابات  ونزاهة  صحة 
بعدما أحالت اللجنة األولمبية رسالة قرار النائب 
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  العام 
قرار  بعد  تسييرية،  لجنة  تشكيل  بخصوص 
منذ  جرت  التي  االنتخابات  بعدم صحة  القضاء 
عام ونصف، وتنتظر رد الـ»فيفا« حول القضية 

التي أصبحت قضية رأي عام رياضي.

الشلماني يتقدم بتظلم واستئناف
برئاسة  الحالي  الكرة  اتحاد  مجلس  وتقدم 
واستئناف،  بتظلم  الشلماني،  عبدالحكيم 
مؤكدًا صحة االنتخابات وكلف محاميًا لمتابعة 
القضية، ردا على إعالن المرشح السابق لرئاسة 
الطشاني،  أنور  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
صدور حكم قضائي من محكمة جنوب طرابلس 
االتحاد  إدارة  مجلس  انتخابات  ببطالن  يقضي 
التي جرت في طبرق خالل  القدم،  الليبي لكرة 
في  الطشاني  وقال  الماضي.  قبل  مارس  شهر 
»إن  »الوسط«:  جريدة  إلى  خاص  تصريح 
صدر  ما  وكل  الليبي  الكرة  اتحاد  انتخابات 
أنور  وكان  به«.  يعتد  وال  ملغيا  يعتبر  عنها 
لرئاسة  الترشح  الطشاني قد تم استبعاده من 
لجنة  من  بقرار  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
االتحاد  ترأس  أن  له  االنتخابات، وسبق  طعون 
الليبي لكرة القدم في العام 2013، كما انتقد 
له  المنافسين  الشلماني في وقت سابق سعي 
الكأس  ومحكمة  الليبي  القضاء  أمام  للشكوى 
قبولهم  عدم  مستغربًا  سويسرا،  في  الدولية 
وصفه،  حسب  جرت،  التي  االنتخابات  نتائج 

»بروح رياضية وفي نزاهة تامة«.
االستشكال  ببطالن  القضاء  حكم  وبعد 

حين  في  األصوات،  من  قليل  بفارق  شاكة 
االنتخابات،  دخول  من  الطشاني  أنور  استُبعد 
وهو رئيس سابق التحاد الكرة ومحاٍم ومختص 
الدولية  الكأس  محكمة  وكانت  بالقوانين، 
هذه  أن  سابق  وقت  في  أكدت  بسويسرا، 

القضية من اختصاص القضاء الليبي.

أحاديث مثيرة واتهامات بين أطراف القضية
ساخنة  أحاديث  الماضية  األيام  وشهدت 
الشلماني  بين  وتحديدا  القضية،  أطراف  بين 
يملك  أنه  الشلماني  أعلن  حيث  والطشاني، 
في  منافسه  تدين  قوية  قانونية  مستندات 
عندما  الطشاني،  أنور  األخيرة،  االنتخابات 
موقف  في  وتجعله  الكرة،  التحاد  رئيسا  كان 
المناسب.  الوقت  في  عرضها  وسيتم  صعب، 
وقال الشلماني في تصريحات إذاعية لـ»راديو 
دخول  من  الطشاني  استبعاد  »إن  سبور«: 
انتخابات مجلس إدارة االتحاد قبل عام ونصف 
دخول  له  يحق  وال  سليما،  إجراء  كان  العام 
حديثه  خالل  الشلماني  وأضاف  االنتخابات«. 
بها  قام  التي  القضائية  اإلجراءات  »إن  قائال 
تصفية  هي  الحالي  المجلس  ضد  الطشاني 
لكرة  الدولي  االتحاد  وإن  إال،  ليس  حسابات 
ولم  التفاصيل،  بكل  علم  لديه  )فيفا(  القدم 
يتدخل ألنه يعرف أن االتحاد الليبي لم يخترق 
خطوة  المالية  حساباتنا  غلق  وأن  اللوائح، 

لعرقلة عملنا«.
ورد الرئيس السابق لالتحاد أنور الطشاني، 
عبدالحكيم  الحالي  الرئيس  بمقاضاة  وهدد 
زعم  لألخير  تصريحات  خلفية  على  الشلماني، 
األول  تدين  قانونية  مستندات  امتالكه  فيها 
عندما كان رئيسا التحاد الكرة. وقال الطشاني، 
»أتحدى  »الوسط«:  جريدة  إلى  تصريح  في 
تدينني  مستندات  يمتلك  يكون  أن  الشلماني 
ضدي  مستند  أي  يمتلك  كان  وإذا  شخصيا، 
الرياضي«،  العام  الرأي  أمام  إبرازها  فعليه 
إعالم  لوسيلة  الشلماني  تصريحات  أن  معتبرا 
أنه  خاصة  للتساؤالت«،  مثير  »أمر  ليبية  غير 
رفض خالل السنتين الماضيتين الظهور في أي 

مناظرة بوسيلة إعالم ليبية.
المشاكل  »تخرج  أن  يرفض  أنه  وأوضح 
مهددا  الليبية«،  الدولة  إطار  خارج  الليبية 
الشلماني  استمرار  حالة  »في  للقضاء  باللجوء 
على  المسألة  عرض  إلى  داعيا  أفعاله«،  في 
كلمتها.  لتقول  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
وشدد الرئيس السابق لالتحاد رفضه شخصنة 
شاكة  إبراهيم  بأن  ذلك  على  مدلال  المسألة، 
المرشح السابق على منصب رئيس االتحاد رفع 
انتخابات  بصحة  فيها  يطعن  قضية  اآلخر  هو 

اتحاد الكرة األخيرة.

طرابلس - صالح بلعيد

المقدم من طرف اتحاد الكرة، وبعد تصريحات 
محامي االتحاد الليبي بصحة االنتخابات، تقدم 
المرشحون السابقون لرئاسة اتحاد الكرة الليبي 
وباتا  بشكوى،  شاكة  وإبراهيم  الطشاني  أنور 
على االستعداد التام للتنفيذ الفوري، بعد حكم 
بانتظار  مرهونة  فقط  المسألة  لتبقى  القضاء، 
التنفيذ الجبري وبقوة القانون، بعد إعطاء حكم 
القضاء القوة القانونية ببطالن االنتخابات، كما 
تردد بقوة في الوسط الرياضي أنه جرى تقديم 

»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  قائمة 
موقتة  تيسيرية  لجنة  بتشكيل  الرياضة  ووزارة 
تتولى شؤون كرة القدم وتشرف على انتخابات 

جديدة بعد 3 أشهر.

محامي اتحاد الكرة يفند بنود القضية
من جانبه، كشف محامي االتحاد الليبي لكرة 
القضاء  من  حكم  صدور  العالقي،  عادل  القدم 
الكرة  اتحاد  من  المقدم  االستشكال  ببطالن 

األخيرة،  الكرة  اتحاد  انتخابات  بشأن  الليبي، 
جريدة  إلى  سابق  تصريح  في  العالقي،  وقال 
القضاء  من  صدر  الذي  الحكم  إن  »الوسط«، 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  انتخابات  بخصوص 
في القضية المرفوعة من المرشحين السابقين 
حكما  ليس  شاكة،  وإبراهيم  الطشاني  أنور 
زال  ما  الكرة  اتحاد  أن  العالقي  وأوضح  نهائيا، 
المحكمة  تتطرق  ولم  واستئناف،  تظلم  أمامه 
بخصوص  إجراء  هو  وإنما  االنتخابات  لبطالن 
احترام  مؤكدا  طرفنا،  من  المقدم  االستشكال 
االتحاد الليبي للقضاء وأن المنازعة الموضوعية 
ما زالت منظورة أمام القضاء بمحكمة استئناف 

طرابلس.
الجولة  في  الشلماني  عبدالحكيم  وتفوق 
إبراهيم  منافسه  على  االنتخابات،  من  األخيرة 

● الشلماني في اجتماع سابق باتحاد الكرة

● الطشاني● شاكة

اللجنة األولمبية تحيل 
قرارات وأحكام القضاء

إلى االتحاد الدولي »فيفا« 
للبت في الموضوع

●  شاكر

أنهت إدارة نادي الظهرة بني وليد التعاقد مع المدرب الوطني مصطفى القمودي ◆
لقيادة فريق كرة القدم في دوري الدرجة األولى للموسم الجاري، سبق للمدرب 

الوطني القمودي أن درب عدة فرق في الفئات السنية وأيضًا نادي الترسانة والملعب 
الليبي والفتح، وأخيرًا استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع 
الجويفي، رئيس الجمعية العمومية لنادي »الظهرة« أحمد بالل، ورئيس النادي 

رافع الثابت، وعددًا من المشجعين بحضور وكيل ديوان الوزارة، بشير علي 
هاشم، ورحب الوزير بأسرة نادي »الظهرة«، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، 

كما أشاد بتاريخ وعراقة نادي »الظهرة« الرياضي الثقافي االجتماعي.

تعاقدت إدارة نادي األولمبي بالزاوية مع المدرب التونسي شاكر مفتاح لتدريب الفريق ◆
األول لكرة القدم بالنادي، كما تعاقدت أيضًا مع مدرب حراس المرمى المصري محمد 

شبانة لينضم إلى الجهاز الفني. األولمبي رصيده 7 نقاط، بعد فوزه على السويحلي 
بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، 

لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية في تغيير مراكز المدربين، وسبق أن قدم مدرب 
نادي الصقور صالح رحيل اعتذارًا عن عدم مواصلة تدريب الفريق واالستمرار 

معه بقية الموسم الجاري، ليكون سادس مدرب يغادر بطولة الدوري الممتاز، 
ليخلفه المدرب الوطني المخضرم عبدالحفيظ أربيش.

●  مبابي

عبر جلسات ساوثغيت المكثفة

إعداد نفسي إنجليزي قبل 
موقعة »الديوك« الفرنسية

نجوم يتألألون في سماء قطر ● كودي● بيلينغهام4
● إنسو

● ساوثغيت

● يوشكو

غاريث  إنجلترا  لمنتخب  الفني  المدير  كثف 
ساوثغيت من جلساته مع العبي فريقه، وحثهم 
»الديوك«  أمام  الحقيقي  معدنهم  إثبات  على 
التاريخ  وكتابة  الثمانية،  دور  في  الفرنسية 
اإلنجليزي  المنتخب  وفاز  قطر،  مونديال  في 
)-3صفر(،  السنغالي  نظيره  على 
فيه  فازت  الذي  الوقت  في 
 ،)1-3( بولندا  على  فرنسا 
موعدًا  الفريقان  ليضرب 
لكأس  الثمانية  دور  في 
المقبل،  السبت  العالم 
ساوثغيت،  قال  جانبه  من 
في  التاريخ  صنعنا  »لقد 
آخر أربعة أو خمسة أعوام، 
ولكن  جيدًا،  كله  ليس 

أمامنا تحدٍ هائل«.
»اكتسبنا  وأضاف: 
مشاركاتنا  من  كثيرة  خبرات 
السابقة، وإن الالعبين يعرفون 
بالمباريات  الفوز  عليهم  أن 
بعد  عادوا  لقد  مختلفة،  بطرق 
كبيرة«.  مباريات  خالل  تأخرهم 
أمام  عنه  تحدثنا  »ما  وأشار: 
استمرار  على  الحفاظ  كان  السنغال 
التراجع  وعدم  المستمر،  الضغط 
النتيجة،  في  نتقدم  عندما  للخلف 
األداء  تقديم  وأن نضمن مواصلة 
نفعل ذلك  أن  علينا  لنا،  القوي 
العالم«،  أبطال  أمام  اآلن 
اإلنجليزي  النجم  ويعتقد 

ما  لديه  ليس  بالده  منتخب  أن  بوكايو ساكا، 
لمواجهة  فيه  يستعد  الذي  الوقت  في  يخشاه 
الثمانية.  دور  في  اللقب  حامل  فرنسا  منتخب 
الثالث إلنجلترا  الهدف  الذي سجل  لكن ساكا، 
»إذا  صحفي،  مؤتمر  في  قال  السنغال،  أمام 
لعبنا  فقد  األولى،  األربع  مبارياتنا  إلى  نظرت 
نظافة  على  خاللها  حافظنا  مباريات  ثالث 
شباكنا. هذا يوضح مدى قوتنا في الدفاع، وقد 

سجلنا أكبر عدد من األهداف أيضًا«.
نقلتها  التي  التصريحات  في  ساكا  وأضاف 
ميديا«  إيه  »بي  البريطانية  األنباء  وكالة 
االستعداد  فقط  علينا  يتعين  أنه  »أشعر  عنه: 
إلى هناك بثقة.  ألفضل خطة مباراة والذهاب 
أحد  ساكا  كان  اآلن«.  جيد  بشكل  نلعب  نحن 
ليساهم  ترجيح،  ركلة  أهدروا  الذين  الالعبين 
في  إيطاليا  أمام  إنجلترا  منتخب  خسارة  في 
)يورو  األوروبية  األمم  كأس  بطولة  نهائي 
الترجيح.  بركالت  الماضي  العام  2020( صيف 
كانت تلك التجربة صعبة على مهاجم آرسنال 
اإلنجليزي، لكنه يشعر أنه اجتازها بشكل جيد، 
ويشعر بالثقة الكافية لتنفيذ ركلة ترجيح أخرى 
»من  عامًا(:   21( ساكا  وأكد  األمر.  لزم  إذا 
أنني نضجت وتطورت كثيرًا منذ تلك  الواضح 
الجزاء  ركالت  أكن ألزيد من عدد  لم  اللحظة. 
من  واثقًا  أكن  لم  إذا  أرسنال  مع  أنفذها  التي 
اللحظة وجرى  ذلك«. وشدد ساكا: »إذا حانت 

اختياري للتنفيذ، سأكون أكثر من سعيد«.
ساكا،  بوكايو  اإلنجليزي  الجناح  وأبدى 
امتنانه للدعم الذي يتلقاه من أسطورتي نادي 

آرسنال تيري هنري وروبرت بيريس.

قطر  مونديال  في  النجومية  مصاف  إلى  ارتقى 
2022 بجانب األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 
عدد  مبابي  كيليان  والفرنسي  رونالدو  كريستيانو 
من النجوم الشباب وباتوا يتصدرون العناوين األبرز 

بعد أن تأهلت منتخباتهم من دور المجموعات:

كودي خاكبو
كان المهاجم الهولندي كودي خاكبو هو الالعب 
الوحيد الذي سجل في جميع المباريات الثالث ضمن 
الدور األول، واستكمل مستواه المتألق مع آيندهوفن 
الهولندي إلى كأس العالم. كسر هدفه من كرة رأسية 
العقم التهديفي في المباراة االفتتاحية ضد السنغال 
قبل أن تفوز هولندا )2-0(. ومنح الهولنديين التقدم 
قاد  أخرى،  ومرة   .)1-1( التعادل  في  اإلكوادور  ضد 
خالل  اليمنى  بقدمه  جميل  بإنهاء  الفوز  إلى  بالده 

الفوز على قطر )0-2(.

إنسو فرنانديس
مع  مباراة  أي  في  كأساسي  فرنانديس  يبدأ  لم 

قطر  في  أداءه  لكن  العالم،  كأس  قبل  األرجنتين 
سكالوني،  ليونيل  تشكيلة  في  بارزًا  عنصرًا  جعله 
من  عامًا   21 العمر  من  البالغ  الوسط  العب  وخرج 
مقاعد البدالء ليسجل هدفًا رائعًا ضد المكسيك، ثم 
مباراة  أول  بدأ  أن  بعد  لفريقه  الثاني  الهدف  صنع 
وانضم  بولندا،  على   )0-2( الفوز  في  كأساسي  له 
باليت  ريفر  من  البرتغالي  بنفيكا  إلى  فرنانديس 
األرجنتيني في الصيف ولفت األنظار بسرعة، وساعد 
دوري  في  مجموعته  صدارة  على  الجديد  فريقه 
األبطال. هدف فرنانديس ضد المكسيك جعله ثاني 
أصغر هداف لألرجنتين في كأس العالم بعد ليونيل 

ميسي.

جود بيلينغهام
الثانية  الدولية  بطولته  في  بيلينغهام  يشارك 
بعد أن لعب لمنتخب إنجلترا في كأس أوروبا العام 
عمره  يزال  ال  أنه  ننسى  أن  السهل  ومن  الماضي، 
دورتموند  بوروسيا  العب  أصبح  إذ  فقط.  عامًا   19
غاريث  وسط  خط  من  يتجزأ  ال  جزءًا  األلماني 

قطر،  في  ساوثغيت 
بقوة  نفسه  عن  وأعلن 

فوز  في  هدفًا  بتسجيله 
إنجلترا على إيران )2-6(.

يوشكو غفارديول
كرواتيا،  منتخب  في  الشاب  الدفاع  نجم  نجح 
للتجديد، من  الحاجة  بأمس  بات  الذي  غفارديول، 
إنقاذ بالده من الخروج أمام بلجيكا في اللحظات 
للمهاجم  خطيرة  محاولة  إبعاده  إثر  األخيرة 
العمر  البالغ من  روميلو لوكاكو. أصيب الالعب 
20 عامًا بكسر في أنفه وعانى من تورم شديد 
البطولة  من  أسبوع  قبل  اليمنى  عينه  حول 
اليبزيغ  فريق  في  له  بزميل  اصطدامه  بعد 
أدائه.  على  يؤثر  لم  ذلك  لكن  األلماني 

ظهر  بل  فحسب،  مقنع  كرجل  يبرز  لم 
األساس  حجر  ًباعتباره  أيضا 
جرى  الذي  كرواتيا  دفاع  لخط 

اختراقه مرة واحدة فقط.
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صالح بلعيد

االستفادة من املونديال
عندما  العالم  حمدي  الزميل  طرحه  سؤال 
للحديث  تلفزيونية  بحلقة  استضافني 
والسؤال  القدم،  لكرة  العالم  كأس  عن 
يمكن  وكيف  لنا؟  الممكنة  االستفادة  ما 
أن نطور كرتنا بعد كل كأس عالم؟ وهي 
سنوات  أربع  كل  مرة  تقام  التي  البطولة 
كأس  أن  وإجابته  العالم،  أنفاس  وتحبس 
وأخذ  المشاهدة  تستحق  بطولة  العالم 
نكتفي  أال  ويجب  واالستفادة،  العبرة 
الضروري  من  بل  الحدث؛  بمشاهدة 
تطوير  على  ينعكس  وأن  فيه  التمعن 
الليبي  المنتخب  أن  خاصة  الليبية،  الكرة 
لم يتكمن من الوصول إلى كأس العالم، 
ظهوره  على  سنة  سبعين  مرور  رغم 
من  وأكثر   1953 العام  بدأ  الذي  الدولي 
في  مشاركته  تاريخ  على  عامًا  خمسين 

.1968 العام  المونديال  تصفيات 
وفي كل كأس للعالم تتطور المنتخبات 
البطولة  أعطتها  جديدة  مواهب  وتبرز 
المالية  القيمة  وترتفع  البروز  فرصة 
منتخبات  األضواء  عن  وتغيب  للمنتخبات 
البطولة  وتشهد  مرشحة.  كانت  أخرى 
اللعب  طرق  في  المدربين  بين  حوارًا 
وتبرز  بالتدريب  مناهج  ذلك  بعد  وتصبح 
البعض. منتخبات كانت مغمورة في نظر 

واللوحات  الرعاية  سوق  وتشهد 
اإلخراج  وكذلك  كبيرًا  تطورًا  اإلعالنية 
تطورًا  يشهد  الذي  للمباريات  المرئي 
وقفات  تغيير  وأيضًا  بطولة،  كل  في  قويًا 
يشهد  كما  التلفزيونية،  الصورة  فن  في 
القنوات  في  ومناقشة  تطورًا  العالم  كأس 
نقل  في  الرياضية  والمواقع  الفضائية 
للحوار  المساحات  وفتح  األخبار  وتغطية 

الرياضية. الثقافة  لخلق 
مستفادًا  درسًا  تكون  أن  يجب  البطولة 
المدربين  الرياضية  الشرائح  لكل 
والمتابعين  والالعبين  واإلعالميين 
الفني  مستواه  واحد  كل  يطور  بأن 
يعتبر  وأن  نفسه،  تلقاء  من  واإلعالمي 
دورة  بمثابة  للمشاهدة  باإلضافة  الحدث 

متطورة. تدريبية 

15

بخفي  العرب  خروج  المغربي  المنتخب  رفض 
أرضهم، وصنع  على  يقام  مونديال  أول  حنين من 
في قطر،   2022 العالم  نهائيات كأس  في  التاريخ 
الساحرة  عالم  في  بحروف من ذهب  اسمه  ودوّن 
عربي  منتخب  أول  أصبح  بعدما  المستديرة، 
3-( تغلبه  عقب  المونديال،  في  الـ8  لدور  يتأهل 

في  اإلسباني،  نظيره  على  الترجيح  بركالت  صفر( 
المنتخب  مع  موعدًا  ليضرب  للمسابقة  الـ16  دور 

البرتغالي.
بالتعادل  واإلضافي  األصلي  الوقتان  وانتهى 
لركالت  واإلسبان  المغاربة  ليحتكم  أهداف،  دون 
لمصلحة  النهاية  في  ابتسمت  التي  الترجيح 
المغربي  المنتخب  نجوم  وقدم  األطلس«،  »أسود 
ندًا  وكانوا  دقيقة،   120 مدار  على  بطوليًا  أداء 
العام  باللقب  المتوج  اإلسباني،  للمنتخب  حقيقيًا 
2010 بجنوب أفريقيا، على مدار األشواط األربعة، 
وكان بإمكانهم خطف التقدم خالل الشوط األول، 
خالله  اعتمد  الذي  اإلضافي،  الوقت  في  وكذلك 
في  المرتدة،  الهجمات  على  األطلس«  »أسود 
اإلسباني  المنتخب  العبو  فيه  فشل  الذي  الوقت 

في اختراق الحصون الدفاعية المغربية.
عربي  فريق  أول  المغرب  منتخب  كان  وبعدما 
المونديال  في  المغلوب  خروج  لمرحلة  يتأهل 

كان  بالمكسيك،   1986 العام  المسابقة  بنسخة 
التاريخ  مع  موعد  على  األطلس«  »أسود  منتخب 
منتخب  أول  بات  بعدما  النسخة،  تلك  في  أيضًا 
وأقواها  بطولة  أهم  في  الـ8  لدور  يصعد  عربي 
المغربي  المنتخب  العالم، كما أصبح  على مستوى 
بطاقة  يحصد  التاريخ  في  أفريقي  منتخب  رابع 
وغانا  والسنغال  الكاميرون  بعد  الـ8،  لدور  الترشح 
الترتيب،  على  و2010  و2002   1990 نسخ  في 
وللنسخة الثانية على التوالي في المونديال، يعجز 
المغرب،  منتخب  على  الفوز  عن  إسبانيا  منتخب 
المجموعات  مرحلة  في   )2-2( معه  تعادل  بعدما 
بروسيا  أقيمت  التي  الماضية  المسابقة  بنسخة 
وليد  المغرب  مدرب  ويدين   .2018 العام 

فرحـة »أسطـورية عربيـة« بأقـدام مغربيـة

● كريستيانو يقود البرتغال لثمن النهائي

مع بداية الجولة السابعة.. الخميس

قطار الدوري »48« يواصل االنطالق بمواجهة الصداقة والنصر
استكمال المباريات الجمعة بلقاء االتحاد المصراتي والمدينة.. شباب الجبل ضيف التعاون.. التحدي يلتقي دارنس

لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مباريات  تستكمل 
لجنة  وكشفت   ،»48« رقم  نسختها  في  القدم 
المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد 
الدوري  مسابقة  من  السابعة  الجولة  مباريات 
الخميس،  اليوم  ستنطلق  والتي  »دورينا«، 
النصر،  فريق  وضيفه  الصداقة  بمباراة 
ديسمبر   9 الجمعة  غدا  المباريات  وتستكمل 
المصراتي  االتحاد  مصراتة  ملعب  على 
يستضيف المدينة، وعلى ملعب أجدابيا شباب 
ملعب  وعلى  التعاون،  على  ضيفا  يحل  الجبل 

بنينا التحدي يلتقي دارنس.
ديسمبر،   10 السبت  غد  بعد  ويشهد 
ويلتقي  أبوسليم  ملعب  على  جديدة  مواجهة 
11 ديسمبر، على  المحلة مع األولمبي، واألحد 
ملعب الجميل، األهلي طرابلس يلتقي الخمس، 
على  ضيفا  يحل  أساريا  مصراتة،  ملعب  وعلى 
السويحلي، وعلى ملعب البيضاء األخضر يلتقي 
الهالل، وبملعب بنينا األهلي بنغازي يستضيف 
ملعب  على  ديسمبر   12 واإلثنين  الصقور، 

مصراتة االتحاد يلتقي أبوسليم.

21 هدفا في األسبوع السادس
من  السادسة  الجولة  مباريات  واختتمت 
مرحلة  عن  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة 
الذهاب، بإقامة آخر مباراتين، شهدت األولى فوز 
األهلي بنغازي على شباب الجبل بنتيجة )1-2(، 
األحد،   ،»WTV« الوسط  قناة  بثتها  مباراة  في 
على  نظيف  بهدف  االتحاد  فريق  فاز  وكذلك 
نظيره أساريا في مباراة بثتها أيضا قناة الوسط 
األسبوع  وشهد  الجولة،  ختام  ضمن   ،»WTV«
السادس تسجيل 21 هدفا، وهي نسبة تسجيل 
تعد جيدة، بعكس الجولة الخامسة التي شهدت 
التهديف  نسبة  كانت  فقط،  هدفا   13 تسجيل 
في المجموعتين خالل الجوالت الست، شهدت 
هدفا،   13 الثانية  والجولة  هدفا،   21 تسجيل 
 11 الرابعة  والجولة  هدفا،   17 الثالثة  والجولة 
هدفا، والخامسة 13 هدفا، والسادسة 21 هدفا، 
هدفا،   96 المسجلة  األهداف  مجموعة  وجاءت 
كان نصيب المجموعة األولى 47 هدفا، والثانية 
49 هدفا، كانت النتائج التي جرى رصدها خالل 

الجولة السادسة على النحو التالي:

األولمبي  أهداف  واحد،  هدف  مقابل  أهداف 
بإمضاء الالعبين فراس شليق، وجعفر جبودة، 
ومحمود البوعيشي، وهدف السويحلي بإمضاء 
بسبع  صار  األولمبي  المنفوش،  محمد  الالعب 

نقاط.
شحات،  بمدينة  الصداقة  ملعب  وعلى 
خمسة  بعد  األول،  فوزه  الصداقة  فريق  حقق 
األخضر  حساب  على  وجاء  متتالية،  تعادالت 
الصداقة  هدفا  هدف،  مقابل  بهدفين 
والتونسي  ويلي،  العاجي  الالعبين  بإمضاء 
طريق  عن  األخضر  وهدف  عزيز،  محمد 
جزاء،  ركلة  من  بابل  أرى  األنجولي  محترفه 
باٍق  واألخضر  نقاط،  بثماني  صار  الصداقة 
بنينا  ملعب  وشهد  السابقة،  التسع  بنقاطه 
انتهت  التعاون،  وضيفه  النصر  بين  مواجهة 
األول  المباراة  شوط  لمثله،  بهدف  بالتعادل 
عياد،  محمد  بهدف  التعاون  بتقدم  انتهى 
من  األخيرة  دقائق  العشر  في  للنصر  وعادل 
بوزيد  الجزائري  العبه  بهدف  المباراة،  زمن 
والتعاون  نقطة،  بـ12  صار  النصر  داداش، 
نصر  التعاون  العب  وتحصل  نقاط،   7
في  العب  أفضل  جائزة  على  التاورغي  الدين 

المباراة.

متفرقات من مسابقة الدوري
لم  الثانية  المجموعة  من  االتحاد  فريق   -
هدف  أي  شباكه  يدخل  ولم  مباراة،  أي  يخسر 

من 6 مباريات، 18 نقطة.
- حارس االتحاد معاذ الالفي شباكه نظيفة 

من 6 مباريات.
الثانية  للخسارة  يتعرض  األخضر  فريق   -

والسويحلي يتعرض للخسارة الثانية.
الشماخي  عقد  يفسخ  طرابلس  األهلي   -

بالتراضي. وانجميه 
التدريب  رفضوا  طرابلس  األهلي  العبو   -
واليوم  بمرتباتهم  المطالبة  بسبب  األحد، 

يعودون للتدريب.
ذيل  في  المصراتي  واالتحاد  الخمس   -

الثانية. المجموعة 
المصراتي  واالتحاد  نقطتان،  الخمس   -

ثالث نقاط.
ذيل  في  الجبل  وشباب  التحدي   -
وشباب  نقطتان،  التحدي  األولى،  المجموعة 

نقاط. ثالث  الجبل 

طرابلس – الصديق قواس

المجموعة األولى
التعادل اإليجابي بين النصر والتعاون هدف 
الصداقة  أمام  األخضر  وخسارة  هدف،  مقابل 

األهلي  وفوز  هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة 
هدفين  بنتيجة  الجبل  شباب  على  بنغازي 
مقابل هدف، وفوز الهالل على التحدي بنتيجة 

جاره  على  دارنس  وفوز  هدف،  مقابل  هدفين 
الصقور بنتيجة هدف دون رد.

 12 النصر  األولى:  المجموعة  ترتيب  وجاء 
نقطة،   11 ودارنس  بنغازي  األهلي  نقطة، 
األخضر 9 نقاط، الصداقة 8 نقاط، التعاون 7 
نقاط، الهالل 6 نقاط، الصقور 5 نقاط، شباب 

الجبل 3 نقاط، التحدي نقطتان.

المجموعة الثانية
ثالثة  بنتيجة  السويحلي  على  األولمبي  فوز 
طرابلس  األهلي  وفوز  هدف،  مقابل  أهداف 
على المحلة بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف، 
دون  هدف  بنتيجة  أساريا  على  االتحاد  وفوز 
وأبوسليم  المدينة  بين  السلبي  والتعادل  رد، 

وكذلك االتحاد المصراتي والخمس.
االتحاد  الثانية:  المجموعة  ترتيب  وجاء 
 12 أبوسليم  نقطة،   18 الكاملة  بالعالمة 
 8 أساريا  نقاط،   10 طرابلس  األهلي  نقطة، 
نقاط،   7 األولمبي  نقاط،   7 السويحلي  نقاط، 
االتحاد  نقاط،   4 المحلة  نقاط،   4 المدينة 

المصراتي 3 نقاط، الخمس نقطتان.

أول انتصار للصداقة واألولمبي
من  السادسة  الجولة  مباريات  وشهدت 
األهلي  تفوق  الجميل  ملعب  على  »دورينا«، 
مقابل  أهداف  بثالثة  المحلة  على  طرابلس 
بإمضاء  طرابلس  األهلي  أهداف  جاءت  هدف، 
متولي،  ومحسن  الطاهر،  صالح  الالعبين 
طريق  عن  المحلة  وهدف  ناديا،  وإبراهيم 
الزاوية،  ملعب  وعلى  الحداد،  أحمد  الالعب 
تعادالت  أربعة  بعد  األول  فوزه  األولمبي  حقق 
بثالثة  السويحلي  على  التفوق  وجاء  وخسارة، 

● مباراة للنصر في الدوري الليبي

ملعب أبوسليم يستقبل المحلة مع 
األولمبي.. األهلي طرابلس أمام 

الخمس على ملعب الجميل.. أساريا 
ضيفا على السويحلي في مصراتة

»أسود األطلس« أول
فريق عربي ورابع أفريقي 

يصعد لدور الـ8

ربع  في  الجمعة،  غدٍ  مساء  بكرواتيا،  البرازيل  تلتقي 
المواجهة  وقبل   ،2022 بقطر  العالم  كأس  نهائي 
المرتقبة أقر مدرب المنتخب الكرواتي زالتكو داليتش، 
نهائي  ربع  إلى  بطاقتها  لحجز  حظًا  األوفر  البرازيل  بأن 
مونديال قطر على حساب فريقه، لكنه شدد على أن وصيف 
بطل 2018 ال يخشى العمالق األميركي الجنوبي، وبلغت 
كرواتيا ربع النهائي بفوزها على اليابان بركالت الترجيح، 
المنتخب  على  كبير  بفوز  بطاقتها  البرازيل  حسمت  فيما 
داليتش،  وقال   ،)1-4( الجنوبية  كوريا  اآلخر  اآلسيوي 
»لنكن واضحين، البرازيل هي األوفر حظًا. إنها أفضل فريق 
النهائيات،  الثانية والعشرين من  النسخة  حتى اآلن« في 
مضيفًا: »نرى أجواء رائعة داخل الفريق، العبين ممتازين 
الكاحل خالل  لها في  ونيمار قد عاد« من إصابة تعرض 
المجموعات ضد صربيا وحرمته  المباراة األولى من دور 

من المشاركة في المباراتين التاليتين.

لكن داليتش حذر: »نؤمن بقدرتنا على مجاراة البرازيل. 
يجب أن نتحلى بذكاء كبير في مقاربتنا. ال يمكننا أن نفتح 
اللعب كثيرًا، لكن في الوقت ذاته ال يجب أن نتراجع كثيرًا«. 
وشدد: »ال يوجد خوف من جهتنا، نؤمن بأنفسنا ونشعر 
بالثقة بعد المستويات التي قدمناها«، في إشارة إلى دور 
بعد  المغرب  خلف  ثانيًا  فريقه  أنهاه  الذي  المجموعات 
فوزين وتعادل. ورأى أنه »يجب االستفادة من اللعب ضد 
أفضل من ذلك  يوجد شيء  العالم، ال  البرازيل في كأس 
حتى وإن كنا نفضل حصول ذلك في النهائي وليس في ربع 
النهائي. لكن في كافة األحوال، سنقدم كل ما لدينا ولن 
ندخل إلى المباراة مستسلمين«. وفي المواجهتين اللتين 
كرواتيا  استقالل  بعد  العالم  كأس  في  المنتخبين  جمعتا 
)-1صفر(  فائزًا  البرازيلي  المنتخب  خرج  يوغوسالفيا،  عن 
دور  في  كان  ذلك  لكن  و2014،   2006 العامين  و)1-3( 

المجموعات، واألمور تختلف تمامًا في األدوار اإلقصائية.
وتحدث داليتش عن الفارق بين بالده والبرازيل الباحثة 
عن لقبها العالمي األول منذ 2002 والسادس في تاريخها، 
مليون   200 من  أكثر  البرازيل  سكان  عدد  »يبلغ  قائاًل: 
نسمة، ونحن ال نتجاوز األربعة ماليين. بالتالي نحن بمثابة 
ضاحية إحدى المدن في البرازيل«، مضيفًا: »ستكون مباراة 
مختلفة عن أي فريق لعبنا ضده حتى اآلن، ألن البرازيل 
دماء جديدة  كرواتيا  وأدخلت  القدم«.  كرة  لعب  تحب 
إلى الفريق منذ وصولها إلى النهائي قبل أربعة أعوام، 
عدد  سوى   2018 روسيا  تشكيلة  من  يبقَ  ولم 
قليل من المخضرمين مثل القائد لوكا مودريتش 
ال  أنه  داليتش  ورأى  بيريتشيتش.  إيفان  والجناح 
يجب مقارنة هذا الجيل بالفريق الذي هزمته فرنسا 
في نهائي روسيا، ألن التشكيلة كانت تضم حينها 

العبين منتشرين في أندية النخبة بأوروبا.
فريق  مع  مقارنات  بإجراء  أقوم  »لن  وأوضح: 
فقد  حينها،  في  العبينا  إلى  تنظر  عندما   ،2018
كانوا يلعبون ألندية مثل برشلونة وإنتر ويوفنتوس 
»عندما  وتابع:  بالطبع«.  مدريد  وريال  وليفربول 
تقارنون التشكيلة باليوم، ترون أنه لدينا ستة العبين 
من الدرجة األولى الكرواتية، إنه فريق مختلف. لكني أرفع 
واختتم  رائع«.  بشكل  يلعبون  ألنهم  الجيل  لهذا  قبعتي 
»أعتقد أننا على موعد مع اختبار صعب أمام الفريق الذي 
الالعبين  من  العديد  وبوجود  رائعة،  قدم  كرة  يقدم 

الجيدين أصحاب الكفاءة والسرعة«.
●  ميسي

ميسي يرهب »الطواحني«ميسي يرهب »الطواحني«
قبل موقعة ربع النهائيقبل موقعة ربع النهائي

ليونيل  األرجنتينية  األسطورة  إيقاف  شغل 
الشهير  الهولندي  المنتخب  ميسي معسكر 
بـ»الطواحين«، قبل مواجهتمها الجمعة في 
ربع نهائي مونديال قطر، وتحول إلى حديث 
مستمر، حيث حذر المدافع الهولندي نايثن 
أكيه من أن مهمة إيقاف األرجنتيني ليونيل 
فحسب؛  للدفاع  ليس  تحديًا  تعد  ميسي 
الموقعة  قبل  وذلك  بأكمله،  للفريق  بل 
يعطِ  لم  بينما  الطرفين،  بين  المرتقبة 
نجم كرة القدم الهولندي دينزل دومفريس 
اهتمامًا كبيرًا بالضجة الهائلة المثارة حول 

النجم األرجنتيني الشهير، ليونيل ميسي.
في  الجمعة،  غدًا  المنتخبان،  ويلتقي 
أن  كثير  ويرى  للمونديال،  الثمانية  دور 
ميسي قادر على قيادة فريقه الجتياز العقبة 
الهولندية، وبلوغ الدور قبل النهائي، وقال 
دومفريس )26 عامًا(: »المباراة ال يحسمها 
إسعاد  أيضًا مهمة وهي  لدينا  واحد.  العب 
الوحيد  الشيء  هو  هذا  الهولنديين.  قلوب 
الذي نوجد هنا من أجله«. وسجل دومفريس 
هدفًا، وصنع هدفين في مباراة الفريق أمام 
للبطولة،  الثاني  الدور  األميركي في  نظيره 
وحاز جائزة أفضل العب في المباراة. واآلن 
باعتبار  أن يكون في مواجهة ميسي،  عليه 
خالل  الملعب  في  أدواره  من  جزءًا  ذلك 
المباراة المرتقبة أمام المنتخب األرجنتيني. 
فريقه،  عن  الحديث  يفضل  الالعب  ولكن 
في  المهارات  من  كثير  »لدينا  قال:  حيث 

الفريق. هناك مساحة للتحسن«.
أما أكيه )27 عامًا( فتوقع »مباراة عظيمة 
بين بلدين كبيرين في كرة القدم«، مضيفًا: 
»نتطلع بفارغ الصبر، ونأمل أن تكون مباراة 
كبيرة بالنسبة لنا«، على الرغم من أنها لن 
تكون سهلة، واعتبر مدافع مانشستر سيتي 

اإلنجليزي أن ميسي »أحد أعظم العبي كرة 
القدم على مر العصور، بالتالي سيكون من 
جمياًل،  تحديًا  سيكون  لكنه  إيقافه  الصعب 
ليس فقط لخط الدفاع، بل للفريق بأكمله«. 
خال  فان  لويس  المدرب  فريق  ووصل 
إلى ربع النهائي بتخطيه الواليات المتحدة 
بعدما  وذلك  النهائي،  ثمن  في   )1-3(
المجموعة  صدارة  في  األول  الدور  أنهى 
األرجنتين،  أما  وتعادل،  بانتصارين  األولى 
الباحثة عن لقبها األول منذ 1986 والثالث 
المجموعة  صدارة  في  فحلت  تاريخها،  في 
الثالثة بعد تجاوزها صدمة السقوط افتتاحًا 
أمام السعودية )1-2(، ثم تغلبت في ثمن 
وستكون   .)1-2( أستراليا  على  النهائي 
المنتخبين  السادسة بين  الجمعة،  مواجهة 
في نهائيات كأس العالم، بعد العام 1974 
في الدور الثاني )4 - صفر لهولندا( و1978 
في  و1998  لألرجنتين(   1-3( النهائي  في 
في  و2006  لهولندا(   1-2( النهائي  ربع 
في  و2014  )صفر-صفر(  المجموعات  دور 
نصف النهائي )صفر-صفر وفازت األرجنتين 

بركالت الترجيح 4 - 2(.
فرصة  هناك  أن  غال،  فان  لويس  ويرى 
منتخب  قائد  ضعف  نقاط  الستغالل  رائعة 
»بالطبع  وقال  ميسي،  ليونيل  األرجنتين 
في  ولكنه  وابتكارًا،  خطورة  األكثر  ميسي 
عندما  اللعب  في  كثيرًا  يشارك  ال  المقابل 
تكمن  هنا  الكرة،  على  المنافس  يستحوذ 
»لدينا  عامًا:   71 غال  فان  وقال  فرصتنا«، 
في  للخلف،  النظر  أود  ال  حساب،  تسوية 
أننا كنا أحق بالفوز، نريد  ذلك الوقت رأيت 
مبكرًا،  هذا  قلت  للعالم،  أبطااًل  نتوج  أن 
والالعبون احتضنوا هذا الهدف، حتى وإن لم 

تكن أعظم فرصة، فإننا نسعى القتناصها«.

»الذكاء«.. سالح كرواتيا
الوحيد أمام سرعة البرازيل

● مودريتش

● نيمار أمام كوريا 
الجنوبية

والتأهل  بالفوز  والعبيه  الركراكي 
في  وقف  الذي  بونو  ياسين  لحارسهم 

فرصهم  فأجهض  »الروخا«  مهاجمي  وجه 
ثم منعهم من الوصول إلى شباكه خالل ركالت 

الترجيح، كما كان متوقعًا، استحوذت إسبانيا على 
يليق  لما  األمور  وتسيير  للسيطرة  وسعت  الكرة 
القصيرة  التمريرات  على  القائمة  لعبها  بطريقة 
»الروخا«  وبدأت  فقدانها.  فور  الكرة  واستعادة 
العب  أسانسيو  هم  مهاجمين  بثالثة  المباراة 
وداني  برشلونة  من  توريس  وفيران  مدريد  ريال 
الوقت  في  األلماني.  ليبزيغ  في  المحترف  أولمو 
نفسه، حقق منتخب البرتغال فوزاً كبيراً على نظيره 
إلى  بالمغرب  ليلحق   ،)1-6( بنتيجة  السويسري 
عن  رونالدو  كريستيانو  غياب  رغم  الثمانية،  دور 
التشكيلة األساسية، فإن المنتخب البرتغالي قدم 
أداًء مميزاً ومردوداً عاليًا أبهر المشاهدين، حيث 
السويسري،  نظيره  البرتغال  منتخب  اكتسح 
إذ  كبيرة  بمفاجأة  المواجهة  انطلقت  بعدما 
النجم  من  األساسية  البرتغال  تشكيلة  خلت 
نظرا  البدالء  دكة  على  كان  والذي  كريستيانو 
السابقة  المباراة  خالل  الالئق  غير  لتصرفه 
استاء  عندما  الجنوبية  كوريا  أمام  لفريقه 

لخروجه قبل صافرة النهاية.
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ماذا وراء الخالف بين مجلسي النواب والدولة بشأنها؟

من المستفيد بقرار إنشائها؟

متى سيتوقف الخوض في الشأن القضائي بين أطراف األزمة؟

 لماذا جرى تجميدها خالل السنوات السابقة؟
 أين المرجعية الدستورية التي تخول مجلس النواب 

        بإصدار قرار إنشائها؟
كيف سيكون المخرج الدستوري لحل الخالف حولها؟

املحكمة الدستورية
++HH55

 كل شيء كل شيء

املناضل الشهيد منصور الكيخيا
بعد يومين تحل الذكرى التاسعة والعشرون لرحيل األستاذ المناضل 
وسياسي  مميز،  ومثقف  بــارع،  قانون  »رجل  الكيخيا..  رشيد  منصور 
معمر  نظام  ممارسات  ضد  وقف  والدولي،  العربي  الصعيدين  على  بارز 
قادها  التي  الجسدية  التصفية  وحمالت  والقمعية،  اإلقصائية  القذافي 
استشهاد  بعد  خصوصًا  والخارج،  الداخل  في  معارضيه  ضد  النظام 
في  التعذيب  تحت  حمي  محمد  واألستاذ  الدغيس  عامر  األستاذ  رفيقيه 
العام 1980، واستقال من منصبه كسفير دائم لليبيا في األمم المتحدة، 
وانضم للمعارضة الليبية في الخارج، وشارك في العام 1986 في تأسيس 
التحالف الوطني الليبي ثم ترأسه، اختطف في مصر يوم الجمعة الموافق 

10 ديسمبر 1993 والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق اإلنسان«.
ولد في بنغازي يوم 12/1/ 1931 شغل منصب وزير الخارجية الليبية 
)1972-1973( قبل أن يصبح سفيرًا دائمًا لليبيا في األمم المتحدة، وفي 
وقت الحق استقال وانضم إلى المعارضة الليبية المتنامية للزعيم الليبي 

معمر القذافي، وأصبح أحد أبرز رموزها.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

تقول المصادر التاريخية المهتمة، على اختالفها، إن محطة لندن- فيكتوريا كانت 
من أولى المحطات القطارية في لندن، وأنها بدأت خدماتها في أول أكتوبر 1860، 
المحطة تربط لندن بالجنوب الشرقي إلنجلترا، وبها محطة قطارات أنفاق بعدة 
المجلس  إداريًا  تتبع  العاصمة ببعضها، وهي  خطوط، تصل مناطق عديدة في 

البلدي لمنطقة ويستمنستر.
التسمية )فيكتوريا( ال عالقة لها بالملكة فيكتوريا، كما قد يبدو لمن ال يعرف، 
بل بالشارع القريب منها، والمسمى »فيكتوريا روود«، وهو شارع طويل وجميل 
ومزدحم بحركة المرور، يبدأ من قرب المحطة وينتهي في قرية ويستمنستر، حيث 
مبنى البرلمان، وإضافة اسم لندن إليها، تمييزًا لها عن غيرها من محطات قطارات 

تحمل نفس االسم، تقع في مدن أخرى.
ولسبب ما، أو ألسباب غير معروفة لي، فإن نفس المصادر التاريخية تلك، ال تذكر 
مطلًقا في سجالتها أن مهاجرًا، من بلد صغير يتموضع بين بحر وصحراء، يقع 
على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، افتتن بالمحطة، وهو أمر غريب إن لم يكن 
مريبًا، وكتب عنها بلغته األم، عديدًا من القصائد، وجعلها مسرحًا للعديد من 
قصصه وحكاياته، ونشرها في كتاب، لم يترجم بعد إلى اللغة االنجليزية، أو إلى أي 
لغة أخرى، ألسباب تظل غير معروفة لي أيضًا، وربما تكون معلومة لغيري، ومن 
األفضل تجنب أمر الخوض في الموضوع، لشدة تعقد خيوطه، وعتم دهاليزه، وتعدد 

أطرافه.
وهو، حقيقة، أمر غير مهم، وال يستحق إضاعة 
)أنا شخصيًا( في  وثقته  الذي  المهم،  لكن  وقت، 
على  حرصي  شدة  رغم  أنني،  هو  ذاكرتي،  أرشيف 
التوثيق، ال أتذكر، على وجه الدقة والتحديد، تاريخ 
أول لقاء بيننا )فيكتوريا وأنا( لكنه، بالتأكيد، وهذا 
ما أتذكره ووثقته في كتاباتي، كان حبًا من أول 

نظرة، في أول لقاء.
هذا النوع السريع والخاطف من الحب، بين كائن 
لندنية  قطارات  ومحطة  ومجهول،  مغترب  بشري 
مشهورة عالميًا، قليل، إن لم يكن نادرًا، وال سبب 
سياقه  في  األقل،  على  ويضعه،  يفسّره،  عقالني 
المقبول مما يحدث من أمور في الحياة االعتيادية 
اليومية، ليكتسب مصداقية لدى المؤرخين والناس.

وربما لهذا السبب، تحديدًا، اعتبره مؤرخو محطات القطارات في لندن استثنائيًا، 
وتجاهلوه، كونه يمثل عالقة حب شخصية جدًا، مزعومة، وأحادية الجانب، وال أحد 
يلومهم على ذلك، أو يعتب عليهم، وفي ذات الوقت، ليس األمر مدعاة للشعور 

بالحزن أو باإلحباط الشخصي.
طيلة سنوات عديدة كنت أجيئها صباحًا، كل يوم، على متن قطار مزدحم قادم 
من مدينة برايتون، على الساحل الجنوبي الشرقي، في رحلة تستغرق ساعة أو يزيد 
من الوقت، وحين انتقلت للسُكنى في لندن، ظلت، لحسن الحظ، تلك العالقة 
اليومية قائمة ومتواصلة، وازداد الحب من جانبي توطدًا، وبين جدرانها وأعمدتها 
العالية، انتبهتُ ألول مرة لمعزوفة إيقاع أقدام المسافرين السريع على األرضية 
الرخامية لدى مغادرتهم القطارات الواصلة إليها من مختلف المناطق، في طريقهم 
إلى أعمالهم، إيقاع توقعه آالف األقدام وهي تدق بكعوب األحذية، في وقت واحد، 
وبخطوات مسرعة، على لمعان رخام أبيض لماع، عاكس لألضواء، ذلك اإليقاع كان 
مبعث بهجة خفية لي، وأدمنته، وال أدري إن استأثر باهتمام غيري.. وعلى حد علمي، 
لم يوثقه مؤرخو المحطات، على اختالفهم، في كل ما نشروا من كتب ووثائق، 

وأتيحت لي فرصة االطالع عليه، ولم أسمعه يتردد في أي محطة قطارات أخرى.
في مثل هذا الوقت من العام، شهر ديسمبر، ومدينة لندن تستعد مبتهجة 
لالحتفال بعيد ميالد المسيح عليه السالم، تتحلى فيكتوريا بكامل زينتها، وتبدو 
أجمل من كل ما صمم مهندسو العالم من محطات قطارية، ومن وسط الزحام، 
وتوقيع األقدام على رخام األرضية، تعلو، دافئة ونقية وآسره، أصوات فرق الكورال، 
فريق في كل يوم، أطفال ونساء ورجال، تراهم يصطفون في جانب من المحطة، 
قلوب  إلى  تتسرب  جميلة،  بأصوات  ويشدون  األبــواب،  من  قريبة  مسافة  على 
الواصلين من كل المناطق أو المغادرين، فيسارعون إلى البحث في جيوبهم عن 

قروش قليلة يتبرعون بها.
أصوات كأنها قادمة من عوالم بعيدة جدًا ومنسية، تحلق مرفرفة في أجواء 
إلى عالم مفارق،  المعاش  الواقع  عالم  المحطة، فأحس وكأنني نقلت فجأة من 
لكن بمجرد أن أغادر بوابة المحطة، ينقشع الوهم عن العينين، ويفيق القلب من 
غيبوبته المؤقتة، خارج المحطة، أشعل سيجارة بمضض، وأنفثها بمضض في وجه 
نهار آخر، رمادي وبارد، وأبدأ، منذ تلك اللحظة، بمضض رحلة يوم جديد، ال أعرف 
أين، ومتى ينتهي؟! في مسارب عالم واقعي جدًا، أخوضه مع الخائضين في مساربه، 

وال يمكنني، مهما حاولت، تجنب أوحاله.

فيكتوريا

وادي  قرية  كــادت  الــرمــال،  طمستها  وبعدما  عاما   30 قبل 
تركها،  إلى  السكان  دفع  مما  بالكامل،  تختفي  العمانية  المر 
والزوار  السابقين  قاطنيها  من  أعــدادًا  حاليًا  تستقطب  لكنها 

اكتشافها. بإعادة  الراغبين  الفضوليين 
ولم يتبق من القرية سوى بعض األسطح وجدران تشهد على 
غطت  رملية  عاصفة  إثر  اختفت  الموقع  في  سابقة  حياة  وجود 
الرمال« ال تقتصر على سلطنة عمان،  كل شيء. وظاهرة »زحف 
وبحسب خبراء فإنها مرتبطة بالتغيرات المناخية. ورُصدت هذه 

الظاهرة في مناطق عدة في العالم.
هذه  مواجهة  حينه  في  القرية  سكان  بإمكان  يكن  ولم 
شبكات  توفر  وعدم  وعزلتها  بعدها  بسبب  خصوصًا  الظاهرة 
يعتمدون  كانوا  الذين  السكان  واضطر  والماء.  بالكهرباء  إمداد 
إلى  المر  وادي  قرية  من  للفرار  للعيش،  الحيوانات  تربية  على 
بوعلي  بني  جعالن  والية  مركز  في  القرية  وتقع  مجاورة.  قرى 
عن  كيلومتر   400 نحو  وتبعد  الشرقية،  جنوب  بمحافظة 
عدم  بسبب  إليها  الوصول  الصعب  ومن  مسقط.  العاصمة 

الرئيسية. الطرق  بشبكة  اتصالها 
ولكن هذا ال يمنع السكان السابقين من العودة إلى قريتهم 
والتخييم  للزيارة  يأتون  آخرين  إلى  باإلضافة  لزيارتها،  القديمة 

الجبلي(. )المشي  والتريكنغ  المشي  رياضة  ومحبي 

في مثل هذا الوقت 
من العام تستعد 

لندن مبتهجة  مدينة 
لالحتفال بعيد ميالد 
املسيح عليه السالم 

فيكتوريا  وتتحلى 
زينتها بكامل 

وادي املر.. الحياة تحت الرمالوادي املر.. الحياة تحت الرمال

انتعاش 
خنافس اللحاء

تخفي الطحالب وأشجار التوت 
األزرق في الغابات الفنلندية 

تهديدا قاتال للغابات 
الشمالية، التي ال تقل أهمية 

عن غابة األمازون المطيرة.
ومع تكسّر أجزاء من 
قشرتها وتساقط أوراق 

أغصانها الميتة، تواجه كمية 
متزايدة من األشجار مصيرا 

أسود بسبب اجتياحها من 
خنافس اللحاء التي تتكاثر 

أعدادها شماال بسبب التغير 
المناخي. وتستهدف الحشرات 

التنوب  البنية الصغيرة 
الشوحي الذي يمثل أحد أكثر 

أنواع األشجار انتشارا في 
فنلندا، وقد تتسبب بأضرار 

جسيمة للغابات. وتختبئ هذه 
الحشرات في قشر األشجار 
لتضع بيضها، فتأكل من 

أشجار التنوب الشوحي وتقتلها 
عن طريق منع وصول الماء 

والغذاء إلى أغصانها العالية.
وأصبح خطر انتشار خنافس 

اللحاء »كبيرا جدا حاليا« مع 
المناخي. التغيّر 

حل لغز 
اختفاء»أثينا«

سائق  أن  التحقيقات  أظهرت 
في  الجاني،  هو  توصيل 

األميركية  الطفلة  قضية 
ستراند  أثينا  المفقودة، 

على  عثر  حيث  سنوات(،   7(
شمال  في  منزلها  قرب  جثتها 

شرطة  وقالت  تكساس. 
الطفلة  جثة  إن  المقاطعة 
حوالي  بعد  على  اكتشفت 

وأن  منزلها،  من  أميال   10
اعترف  عاما(   31 ( هورنر  تانر 

عندما  وقتلها،  باختطافها 
إيصال  بمهمة  يقوم  كان 

وقاد  منزلها.  إلى  طرد 
جثة  إلى  السلطات  الجاني 

الشرطة  أضافت  فيما  الفتاة، 
»نشعر  لها:  بيان  في 

تنته  لم  القصة  ألن  بالحزن 
أن  نأمل  كنا  التي  بالطريقة 

اختفاء  وأثار  بها«.  تنتهي 
واسعة  بحث  عملية  الفتاة 

من  مئات  فيها  شارك  النطاق 
القانون. إنفاذ  ضباط 

أقوالهمأقوالهم

 »جاهزون لتقديم دورات تدريبية 
تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية 

واألجهزة األمنية الليبية«

السفير التركي لدى ليبيا 
كنعان يلماز

»تحقيق االستقرار الكامل والدائم في 
ليبيا من أولويات السياسة

 الخارجية لحكومتي« 

رئيسة الوزراء اإليطالية 
جيورجيا ميلوني

»عواقب تدهور الوضع في ليبيا 
مزعزعة ومصر حريصة على 

استقرارها«

وزير الخارجية المصري
 سامح شكري

»تشرفت بزيارة أكاديمية طرابلس 
للسباحة الخاصة بذوي الهمم في 
اليوم العالمي لذوي االحتياجات 

الخاصة«

السفير األلماني لدى ليبيا
 ميخائيل أونماخت

ترامب، نشرت  السابق دونالد  األميركي  الرئيس  ابنة  ترامب،  إيفانكا 
زيارتهم  خالل  أسرتها،  مع  فيها  تظهر  التي  الصور  من  مجموعة 

المصرية. التاريخية  المعالم  لبعض 
األهرامات،  أمام  من  صورة  إيفانكا  نشرت  عندما  كانت  البداية 
وقت  األهرامات  في  »يوم  »إنستغرام«:  في  حسابها  على  وكتبت 
وفي  عائلتي« ،  مع  مرة  ألول  مصر  الستكشاف  جمال  جــدًا  خاص 
على  غردت  )جنوب مصر(،  األقصر  من  وعائلتها  لها هي  أخرى  صورة 

األقصر«. مدينة  عجائب  »نستكشف  »تويتر«: 
»أنا  قالت:  ترامب  إيفانكا  كانت  وأخــيــرًا، 

المرة  هذه  كثيرًا..  والــدي  أحب 
ألطفالي  األولوية  إعطاء   اخترت 
التي  الخاصة  والحياة  الصغار 

ال  أخطط  واحدة..  كأسرة  نخلقها 
وأضافت:  السياسة«،  في  لالنخراط 
دائــمًــا  والـــدي  ســأحــب  »بينما 
وأدعمه، سأفعل ذلك  خارج الساحة 

»لعبت  وتــابــعــت:  الــســيــاســيــة«، 
العديد من األدوار على مر السنين.. 
ولكن دور االبنة هو أحد  أكثر األدوار 

هذه  أحب  أنا  وتأثيرًا..  عنصريًا 
أطفالي..  مع  أكون  أن  المرة 
أحب الحياة في ميامي  والحرية 
إلى  العودة  مع  والخصوصية 
كانت  لقد  الخاص..  القطاع 

أعظم  األوقات في  هذه واحدة من 
حياتي« .

إيفانكا ترامب.. 
حان دور األم
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