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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

أكرم الضيف.. رمضان في ليبيا
 طاعة وبهجة

ص16

قياسية

فضاء

أعلنت شركة غازبروم الروسية العمالقة، 
الثالثاء، تسليم شحنات يومية قياسية إلى 

بكين عبر خط أنابيب سيبيريا الذي يمر 
في الشرق األقصى الروسي باتجاه شمال 
شرق الصين. »غازبروم« أكدت في بيان 
أنها سلمت اإلثنين »الكميات المطلوبة 

وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا إلمدادات الغاز 
اليومية نحو الصين«. هذا اإلعالن يأتي 
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني 

شي جين بينغ إلى موسكو. وتسعى 
روسيا منذ سنوات لزيادة شحناتها من 

الغاز لالقتصاد الصيني، مستهلك الطاقة 
الرئيسي، خاصة منذ سنة إثر العقوبات 

الدولية بعد الحرب في أوكرانيا.
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ماذا جرى خالل 3 لقاءات سرية بني مندوب موسكو وسيف القذافي؟

ترامب
»سيجري توقيف المرشح الجمهوري 

والرئيس السابق للواليات المتحدة.. 
تظاهروا، استعيدوا بالدنا«.. كان هذا 

نص ما كتبه الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب في حسابه على موقع 

.»Truth Social«
ترامب يبدو أنه توقف عن لعب الغولف 

ودعا مؤيديه إلى االحتجاج، بالتزامن مع 
تحقيق هيئة المحلفين 

في احتمالية تورطه في 
دفع أموال لممثلة أفالم 

إباحية، خالل حملته 
االنتخابية 2016، 

مقابل صمتها عن 
عالقة بينهما.
وإذا جرى 

توجيه االتهام 
إلى ترامب، 

فستكون هذه 
أول دعوى 

جنائية ضد 
رئيس أميركي 

سابق.
فهل تتحول 
محاكمة ترامب 

إلى سبب في 
انقسام المجتمع 

األميركي مجددًا؟

حذر عالم في وكالة الفضاء والطيران 
األميركية ناسا من أن خطر اصطدام 
كويكب ضخم باألرض هو أكثر إثارة 
للرعب مما كان يعتقد سابقًا. وقدم 

العالم جيمس غارفين بحثًا جديدًا 
حول هذه المسألة في مؤتمر علوم 

الكواكب والقمر في تكساس، مؤكدًا 
أن لديه مخاوف قوية من أن مواقع 

االصطدام السابقة امتدت بالفعل عشرات 
الكيلومترات أبعد مما كان يعتقد. غارفين 
تكهن بأن حادث االصطدام سيكون أكثر 

عنفًا، وربما أكثر تدميرًا بعشرات المرات 
من أكبر قنبلة نووية.

روسيا تعد األفارقة: سنمدكم بالحبوب إذا فشل االتفاق األممي

حقل البوري.. بني أطماع النفط واملناورة السياسية.. ومأرب سعيد

حجم التبادل 
التجاري 

المستهدف بين 
روسيا والصين 
بنهاية 2023.

)رئيس الوزراء 
الروسي ميخائيل 

ميشوستين(

200
مليار
دوالر

 ضغط أممي مدعوم من واشنطن يعجل بتشكيل »6+6« ويحرك »5+5« والهدف االنتخابات

امللف الليبي يعود إلى خانة األولويات األميركية
بعد إطالق المبعوث األممي عبداهلل باتيلي ما 
سُمي مبادرة، بهدف حلحلة األزمة الليبية وصواًل 
الحالي،  العام  نهاية  عامة  انتخابات  إجراء  إلى 
المشهد  يعيشها  التي  الجمود  حالة  يكسر  لم 
هي  األولى  عمليتين،  خطوتين  سوى  الليبي 
السياسية،   »6+6« لجنة  تشكيل  على  االتفاق 
 »5+5« لجنة  حراك  عودة  في  تتمثل  والثانية 
مفترض  هو  كما  لتأخذا  المشتركة،  العسكرية 
زمام المبادرة لبناء توافقات محلية تماهيًا مع 
المسار الذي حددته مبادرة باتيلي، فيما ظهر ما 
اعتبره متابعو الشأن الليبي ضغطًا أميركيًا على 
األطراف المعنية لتسريع إيقاع العملية السياسية 
التي تقودها و ترعاها األمم المتحدة عبر بعثتها 

ليبيا. في 
ولم يخُل انتخاب مجلس النواب أعضائه الستة 
إلعداد  المشتركة  اللجنة  في  سيمثلونه  الذين 
قوانين االنتخابات »6+6«، من رهان سياسي 
على إمكانية التوافق على صياغة إطار دستوري 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  عبره  تجري 
من  )ب(  الفقرة  لنص  تنفيذا  وذلك  المنتظرة، 
المادة 30 في التعديل الدستوري الثالث عشر، 
من  مشتركة  لجنة  تشكيل  على  ينص  الذي 
الغاية،  هذه  لتنفيذ  الدولة  ومجلس  البرلمان 
أيام  األخير جلسة خاصة خالل  عقد  انتظار  في 

الستة. ممثليه  الختيار 
وعلى خلفية قناعة واشنطن بالفرص الضئيلة 
انقضاء  قبل  التشريعيتين  الهيئتين  لتوافق 
المقبل،  يونيو  بحلول  لهما  باتيلي  مهلة 
جاءت جوالت مساعدة وزير الخارجية األميركي 
وفد  بمعية  ليف  باربرا  األدنى  الشرق  لشؤون 
دبلوماسي إلى عاصمتي شرق وغرب ليبيا لتبليغ 
شقين:  ذات  المباشرة  الرسائل  من  مجموعة 

وعسكري. سياسي 
وفي زيارتها إلى بنغازي ثم طرابلس، رافق 
ليبيا  إلــى  الخاص  األميركي  المبعوث  ليف 
السفارة  بأعمال  والقائم  نورالند  ريتشارد 
منفصلة  مباحثات  في  فالتقوا  أوردمان،  ليزلي 
وقائد  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  مع 
القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وبعدها مع 
المجلس  ورئيس  الدبيبة  الحميد  وعبد  باتيلي 
المجلس  ورئيس  المشري  خالد  للدولة  األعلى 

المنفي. محمد  الرئاسي 

األميركية  السفارة  قالت  باتيلي،  لقاء  وعقب 
بليبيا عبر »تويتر«، إن ليف »شددت على دعم 
األممي،  المبعوث  لجهود  الكامل  واشنطن 
وعمله مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع إطار 

دستوري وجدول زمني لالنتخابات هذا العام«
»الدعم  على  باتيلي  حصول  من  ويُفهم 
متفرجة  تقف  لن  أنها  واشنطن،  من  الكامل« 
حيال محاوالت إجهاض مبادرته بتشكيل لجنة 
تسييرية خاصة، وأن على كل من صالح والمشري 
واجهت  أن  بعد  سيما  ال  بتشكيلها،  القبول 
الخطة األممية مناورات صد من رئيسي مجلسي 
النواب والدولة، إذ قال صالح في تصريحات إن 
وليس  اختصاصه  من  هو  التشريعات  إصدار 
باتيلي  وأن  األممي  المبعوث  اختصاصات  من 
»دعم  المشري  أكد  فيما  ليبيا«،  حاكم  »ليس 
المجلس ألية جهود تفضي لعقد االنتخابات«، 
أسس  وعلى  »واضحة  تكون  أن  اشترط  لكنه 

وقانونية سليمة«. دستورية 
ودلل وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن 

خالل جلسة استماع بلجنة االعتمادات في مجلس 
الشيوخ، األربعاء على اهتمام الواليات المتحدة 
تعمل  بالده  أن  إلى  مشيرًا  الليبية،  بالحالة 
الدبلوماسي  حضورها  الستئناف  كبير  بنشاط 
امتناعه عن تحديد موعد إلعادة  رغم  ليبيا  في 
بلينكن  وأضاف  هناك.  األميركية  السفارة  فتح 

عمل  خالل  من  إذ  مهمة،  لحظة  أيضا  »هناك 
وأؤكد  هناك،  يكون  قد  المتحدة  األمم  مبعوث 
في  ليبيا  تحريك  في  قدمًا  للمضي  طريق  ربما 
اتجاه أفضل بما في ذلك إجراء انتخابات لحكومة 

شرعية، ويشارك دبلوماسيونا بقوة في ذلك«
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  يكن  ولم 
عبدالحميد الدبيبة بعيدًا عن هذا، بالنظر إلى 
تصريحات أميركية متتالية ال تحبذ تشكيل حكومة 
جديدة قبل إجراء االنتخابات، وعزز ذلك عدم لقاء 
المكلفة من  الحكومة  رئيس  ليف  الدبلوماسية 

مجلس النواب فتحي باشاغا في بنغازي.
أيضًا حظي المسار العسكري واألمني بأولوية 
في أجندة التحرك األميركي في ليبيا ضمن مساٍع 
االنتخابات،  إلجراء  البالد  في  آمن  مناخ  لتوفير 
ليف،  محادثات  محتوى  في  واضحًا  ذلك  وظهر 
التي أجرتها مع أطراف األزمة الرئيسيين، وفي 
مقدمتها عدم المساس باللجان المكلفة بحماية 
االقتراع لتعزيز الثقة في نزاهة هذه االنتخابات.

القوات  أركان  رئيس  توقيع  وتزامن هذا مع 

التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق 
األركــان  رئيس  مع  الحداد،  محمد  ركن  أول 
فنيًا  اتفاقًا  دراجوني،  كافو  األدميرال  اإليطالي 
لتدريب القوات الخاصة خالل زيارته إلى العاصمة 
عبد  األركان  رئيسي  عقد  من  أيام  قبل  روما، 
الرزّاق الناظوري بالقيادة العامة والحدّاد برعاية 
باتيلي، اجتماعًا في تونس ضمن لجنة »5+5« 
اتفقوا على تشكيل نواة أولى للقوة المشتركة، 
ومن مهامها تأمين االنتخابات وحماية الحدود 

الجنوبية.
وفي هذه األثناء جاء التقرير السنوي لمكتب 
التابع  والعمل  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
عن   ،2022 للعام  األميركية  الخارجية  لوزارة 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  محافظة 
ومناطق  طرابلس  خــارج  محدود  نفوذ  على 
الغربي حيث قواتها األمنية  معينة في الشمال 
تتكون من »مزيج من الوحدات شبه المنتظمة 
والمتكاملة اسميًا، والجماعات المسلحة القبلية، 
والمتطوعين المدنيين«، معتبرًا أن »السلطات 
على  فقط  اسمية  سيطرة  لها  كانت  المدنية 
الشرطة وجهاز األمن«، في مقابل ذلك حافظت 
العامة على سيطرة فعلية كبيرة  القيادة  قوات 

في الشرق والجنوب.
ولفت التقرير األميركي إلى ورود تقارير تفيد 
كل  مع  متحالفة  األمن  قوات  من  »عناصر  بأن 
من حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، بما 
في ذلك عناصر متعاقد معها من مجموعة فاغنر 

انتهاكات عديدة« ارتكبوا  الروسية، 
وفي ظل الحملة األميركية على وجود قوات 
ينبه  البالد،  من  أجزاء  في  الروسية  »فاغنر« 
وجود  في  تتمثل  موازية  خطورة  إلى  كثيرون 
وما  وأتراك  أفارقة  من  المسلحة  المجموعات 
للمسار  محتملة  تهديدات  من  ذلك  يشكله 

االنتخابي.
دفعت  التي  األسباب  أحد  هذا  كان  وربما 
أوغلو،  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير 
ليبيا، وقال  إلى تبرير وجود قوات لبالده غرب 
اإلثنين  تركية  إعالم  لوسائل  تصريحات  في 
سامح  الخارجية  وزير  ولقائه  مصر  زيارته  حول 
مصر  لها  ترتاح  ال  التي  »القضية  إن  شكري، 
هي وجودنا في ليبيا، ونحن نقول منذ البداية 
مصر،  على  خطرًا  يشكل  ال  هناك  وجودنا  إن 
التنسيق  من  مزيدًا  القادمة  الفترة  وستشهد 

والتشاور في هذا االتجاه«.

في ظل الحملة على »فاغنر« الروسية 
ينبه كثيرون إلى خطورة موازية من 
وجود المسلحين األفارقة واألتراك

أنتوني بلينكن يشدد في مجلس 
الشيوخ على اهتمام الواليات 

المتحدة باألزمة في ليبيا

طرابلس،بنغازي، القاهرة، واشنطن، الوسط

)السفارة األميركية( ●  باتيلي يتوسط مساعدة وزير الخارجية األميركي، ونورالند، 21 مارس  2023   

توقعات بزيادة إنتاج النفط 15% في ليبيا
مصرف  من  مسؤولين  مع  مشاورات  بعد 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  المركزي  ليبيا 
الموقتة، توقعت بعثة صندوق النقد الدولي 
للتشاور مع ليبيا نمو إنتاج الهيدروكربونات 
بنحو 15 % في العام 2023 بعد زيادة إنتاج 
النفط من مليون برميل يوميا في 2022 
خالل  يوميا  برميل  مليون   1.2 نحو  إلى 
بوست  واشنطن  جريدة  2023.ونقلت 
البعثة توقعها استمرار نمو  األميركية عن 

إنتاج الهيدروكربونات تدريجيا بعد ذلك.
واألسبوع الماضي، عقدت بعثة الصندوق 
من  مسؤولين  مع  تونس  في  مشاورات 
والتخطيط،  والمالية  االقتصاد  وزارات 
باإلضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي 
أن  إلــى  البعثة  أشــارت  فيما  واإلحــصــاء، 
المستقبلية  للتوقعات  الرئيسية  »المخاطر 
بسبب  النفط  أسعار  انخفاض  في  تتمثل 
وتجدد  المتوقع،  من  األقل  العالمي  النمو 
التي  االجتماعية  االضطرابات  أو  الصراع 

تؤدي إلى تذبذب إنتاج النفط«.
اإلجراءات  أن  اعتبرت  بوست  واشنطن 
التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، بما في 
في  »ساعدت  العملة  قيمة  تخفيض  ذلك 

الحفاظ على مخزون كبير من االحتياطيات 
نحو  الليبي  النفط  إنتاج  وبلغ  الدولية«. 
إعالن  آخر  خالل  برميل  ألف  و200  مليون 
صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط األحد 
الماضي، وذلك في وقت تأمل فيه حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة الوصول إلى إنتاج 

مليوني برميل.
النفط  وزير  أكد  الماضي،  فبراير  وفي 
والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
القدرة  ــع  رف سيجري  ــه  أن عــون،  محمد 
مع  ليبيا  في  والغاز  النفط  من  اإلنتاجية 

نهاية العام الجاري، مع استهداف مليوني 
إمكانية  إلــى  مشيرًا  مستقباًل،  برميل 
تضافر  بشرط  المستهدفات  تحقيق 
الجهود والعمل بكفاءة عالية، والتعاون مع 

الشركات العالمية ومساهمتها.
في  الليبية  المباحثات  تقتصر  ولــم 
العاصمة التونسية على صندوق النقد، إذ 
تمكين  بغرض  الدولي  البنك  إلى  امتدت 
االقتصادي  الوضع  تقييم  من  الصندوق 

الليبي سنويًا، وزيادة إنتاج النفط.
تفاصيل ص 8
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األخضر ينعش آماله األخضر ينعش آماله 
في إكمال مشوار في إكمال مشوار 

»الكونفدرالية«»الكونفدرالية«

ليبيا،  في  5 مهاجرين  كل  »مهاجر من 
التواصل  وسائل  عماًل من خالل  وجدوا 
أممي  تقرير  كشف  هكذا  االجتماعي«.. 
امتصاص  في  التواصل  منصات  أهمية 
الذين  المهاجرين  بين  البطالة  نسب 
بعدما  ليبيا،  في  جنسية   42 يمثلون 
عماًل من  وجدوا  منهم   % 18 أن  كشف 

»فيسبوك«. موقع  خالل 
في  قالت  للهجرة  الدولية  المنظمة 
ليبيا،  في  الالجئين  حالة  حول  تقريرها 
في  المهاجرين  من   % 66 حوالي  إن 
منازل  في  يعيشون  الحضرية  المناطق 
بينما  ــخــاص،  ال بمالهم  مستأجرة 
منازل  فــي  منهم  فقط   % 9 يعيش 
صاحب  من  مدفوعة  اإلقامة  مستأجرة 

العمل.
المهاجرين  أن  أوضح  التقرير  لكن 
من  كثير  فــي  يــواجــهــوا  أن  يمكن 
وثقافية  قانونية  حــواجــز  ــان  ــي األح

اقتصادية  واجتماعية  ولغوية  وسياسية 
إيجار سكن. أو  أو  للعثور على عمل 

المهاجرين  حصول  مسألة  وتفاقمت 
األمنية  العمليات  بسبب  السكن  على 
منازلهم  في  الالجئين  استهدفت  التي 

المحيطة  والمناطق  قرقارش  خاصة في 
.2021 بها في أكتوبر 

ــى مــشــكــلــة وصــول  وبــاإلضــافــة إلـ
السكنات  ــار  ــج إي إلــى  الــمــهــاجــريــن 
هناك  أيــضــًا  ليبيا  فــي  البقاء  ــدة  وم

مثل  األخرى  بالعوامل  متعلقة  مشاكل 
بين  المثال  سبيل  وعلى  التوظيف، 
29370 مهاجرًا أفاد 55 % ممن كانوا 
أشهر  ستة  عن  تقل  لمدة  ليبيا  في 
مقابل  العمل  عن  عاطلين  كانوا  أنهم 
12 % من أولئك الذين كانوا في البالد 

أكثر. أو  لمدة عامين 
من  يقرب  ما  أن  أكد  األممي  التقرير 
ذكروا  مهاجرين،  خمسة  كل  من  واحد 
وسائل  خــالل  من  عماًل  ــدوا  وج أنهم 
تؤثر  المقابل  في  االجتماعي.  التواصل 
على  واالقتصادية  االجتماعية  الحالة 
وصولهم إلى اإليجار في سوق اإلسكان.
وزيادة على ذلك، فإن نسبة مئوية أكبر 
الصحراء  جنوب  من  المهاجرين  من 
الكبرى أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل 
28 % ويواجهون صعوبات مالية  بنسبة 
منطقة  من  القادمين  من   % 65 بنسبة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

»أرشيفية « ● مهاجرون غير شرعيين في ليبيا       

بحث تنفيذ طريق يربط 
ليبيا بدول الصحراء

ناقش وزير المواصالت في حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم 
الشهوبي، مع سفير النيجر لدى ليبيا، 

األربعاء، الخطوات العملية لتنفيذ 
مشروع طريق العبور »مصراتة–

تمهنت–أغاديس«. واستقبل 
الشهوبي في مكتبه بديوان وزارة 

المواصالت في طرابلس، سفير النيجر 
بحضور مستشار الوزير محمد أبوزيان، 

ومستشار العالقات الدولية علي 
الصيد القمودي، وفوزي المخزومي 
عن مكتب التعاون بديوان الوزارة.

وقالت الوزارة إن لقاء الشهوبي مع 
السفير بحث أوجه التعاون في كافة 

المجاالت المتعلقة بقطاع المواصالت.
وفي 16 مارس الجاري وقع الوزير 

الشهوبي مع وزير تجارة النيجر مذكرة 
تفاهم لبدء تنفيذ مشروع طريق 

العبور »مصراتة–تمهنت–أغاديس«، 
وذلك على هامش فعاليات معرض 
وملتقى »صنع في ليبيا« الذي ُأقيم 

في العاصمة نيامي األسبوع الماضي.

كل شيء

»فيسبوك« وسيلة لحل بطالة املهاجرين في ليبيا
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محاكمة نجمة السينما العاملية غوينيث بالترومحاكمة نجمة السينما العاملية غوينيث بالترو

ترامب يستثنى »تويتر« وينشر على »فيسبوك« و»يوتيوب«ترامب يستثنى »تويتر« وينشر على »فيسبوك« و»يوتيوب«

مُثلت الممثلة األميركية غوينيث بالترو، الثالثاء، 
أمام محكمة في والية يوتا )غرب الواليات المتحدة( 
يتهمها  رجل  عليها  رفعها  مدنية  دعوى  في  تنظر 
بالتسبب في إصابته في حادث تزلج قبل سبع سنوات، 
وقال محامي المدّعي في مُستهل جلسة المحاكمة 
تيري  المتقاعد  البصريات  أخصائي  موكله  إن 
ساندرسون عانى ضرراً تُقدر قيمته بأكثر من ثالثة 
ماليين دوالر، وفق »فرانس برس«، وأمام المحكمة 
بجائزة  الفائزة  الممثلة  من  مرفوعة  دعوى  أيضا 
»أوسكار« العام 1999 عن دورها في فيلم »شكسبير 
إن الف«، وقال وكيلها المحامي ستيفن أوينز لمحكمة 
بارك سيتي، الثالثاء، إن تيري ساندرسون »مهووس« 
كاذبة«،  »مزاعم  إلى  تستند  القضية  وأن  بالدعوى 
فالي  دير  بمحطة   2016 فبراير  في  التصادم  ووقع 

بارك  مدينة  فوق  ماونتن  روكي  في  للتزلج  الراقية 
سيتي السياحية التي يُقام فيها مهرجان »صندانس 
السينمائي«، وأفاد المدّعي أن غوينيث بالترو صدمته 
أثناء تزلجها بطريقة »خطيرة«، مما سبّب له »كسورًا 
في أربعة من ضلوعه وتلفًا دائمًا في الدماغ«، والذت 
بالفرار تاركة إياه فاقداً الوعي. إال أن الممثلة قدّمت 
رواية مناقضة مُفادها أن تيري ساندرسون هو الذي 
صدمها في ظهرها. وأّكد وكيلها أنها »لم تكن تتزلج 
بسرعة« وأنها خافت عندما ظهر ساندرسون خلفها. 
وأضاف »لقد جعلها ذلك تضطرب وسبّب لها أذى 
على  قائمة  ساندرسون  دعوى  أن  معتبراً  جسديًا«، 
بإفادتها  بالترو  تدلي  أن  المتوقع  »تفاهات«، ومن 
أمام المحكمة، وكذلك زوجها براد فالتشوك وابناها 

آبل وموزس، بحسب أوينز.

الرئيس  ينشر  متتالين،  عامين  بعد  مرة  ألول 
موقعي  على  ترامب  دونالد  السابق  األميريكي 
»يوتيوب« و»فيسبوك« يوم الجمعة بعد رفع الحظر 

المنصتين. ومعهم  عنه على 
في  استثناه  ــذي  ال »تويتر« 
النشر، رغم أنها كانت المنصة 
عن  الحظر  ترفع  التي  األولى 
»ميتا«  وبعدها  »تــرامــب«، 
»فيسبوك«  فــي  المتمثلة 
ثم »يوتيوب«،  و»إنستجرام« 
على  ترامب  نشر  أن  يُذكر 
اليوم  في  جــرى  »يوتيوب« 
ذاته من رفع الحظر عنه، بعد 
سلسلة من التغريدات نشرها 

الخطر  بعناية  قيّمنا  »لقد  خاللها:  قال  »يوتيوب« 
المستمر للعنف في العالم الحقيقي، مع موازنة فرصة 
تمكين الناخبين من االستماع على نحو متساٍو إلى 
التي  الفترة  في  الرئيسيين  الوطنيين  المرشحين 
 I'M عدت!  »لقد  عنوان  وتحت  االنتخابات«  تسبق 
ذاته  اليوم  في  للنشر  ترامب  عاد  معها   ،»!BACK
بمنشورين على صفحتيه في فيسبوك وقناته على 
 »CNN« يوتيوب، متضمنين مقطع فيديو لشبكة
يُعلن فيه انتخاب ترامب رئيسًا للواليات المتحدة 
كلينتون.  هيالري  ضد   2016 سباق  في  األميركية 

شاشة  يعرض  آخــر  لمقطع  المشهد  يتحول  ثم 
»ترامب 2024«. ويقول ترامب في الفيديو: »آسف 
»ترامب«  حظر  تم  وبالسابق  تنتظرون«  لجعلكم 
منصات  الســتــخــدامــه 
االجتماعي  الــتــواصــل 
في  والتوجيه  لالعتراض 
لعام  الرئاسية  حملته 
2016. فشجع المؤيدين 
والشغب  العنف  إلثــارة 
المتحدة  الواليات  بأرجاء 
حظره  فتم  األمريكية. 
النتهاكه سياستهم ضد 
العنف  على  التحريض 
أنصاره  اقتحم  أن  بعد 
الكابيتول األميركي، بعد التصديق على فوز  مبنى 
مرة  استخدامها  وعن  »بايدن«  األميركي  الرئيس 
حملة  باسم  الناطق  صرح   2024 بانتخابات  أخرى 
ترامب لشبكة »فوكس نيوز ديجيتال« بوقت سابق 
من يناير 2023 أن العودة إلى فيسبوك »ستكون 
الناخبين«  إلى  للوصول   2024 لحملة  مهمة  أداة 
حينها أنشأ »ترامب« شبكة اجتماعية خاصة وأطلق 
عليها اسم »Truth Social« بأواخر عام 2021، وعن 
طريقها تواصل مع المؤيدين أثناء منعه من »تويتر« 

و»فيسبوك« و»إنستغرام«.

كرستيانو  البرتغالي  العالمية  الكرة  نجم  البنتيْ  فيديو  مقطع  حقق 
رونالدو أكثر من مليون مشاهدة خالل عرضه على قناة الفيديو األشهر 
مقطع  في  رونالدو  كرستيانو  ابنتا  وظهرت  »يوتيوب«،  العالم  في 
الفيديو وهما تتحدثان باللغة العربية وبالطبع لم تجريا محادثة عادية، 
ولتحقيق ذلك  العربية.  باللغة  األسبوع  أيام  تنطقان  وإنما ظهرتا وهما 

استعانت ابنتا رونالدو بترجمة غوغل.
ولدى رونالدو أربعة أبناء أولهم كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو 
ومارتينا ويعيش في قصر يبلغ سعره 14 مليون يورو، بمنطقة المحمدية 

بالرياض عاصمة السعودية، ويضم القصر ثماني غرف نوم، ومسبح بحجم 
أولمبي وردهة استقبال مع وجود شالالت بالداخل، ومناطق خضراء واسعة، 

ثالث فيالت إضافية مجاورة.
وتعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 
ضمه في صفقة تاريخية يكسب منها صاحب األرقام القياسية 200 مليون 
يورو سنويا، وبات النصر صاحب أعلى قيمة سوقية في ثالث قارات، باإلضافة 
إلى آسيا فهو يتفوق من ناحية القيمة السوقية بفارق شاسع عن أندية قارة 

أفريقيا، ويبتعد كثيرا عن متصدر قائمة اتحاد أوقيانوسيا.

 »Bard« الدردشة  روبوت  طرح  غوغل  أعلنت 
يُتاح  أن  على  الصناعي  بالذكاء  المدعوم 
عمر  تجاوز  بشرط  المستخدمين  لبعض  فقط 
منافسه  نقيض  وعلى  عاما،   18 المستخدم 
يستطيع  بشعبية،  يحظى  الذي   »ChatGPT«
المستخدم من خالل »Bard« االطالع على أحدث 
بخاصية  مزود  ألنه  اإلنترنت،  على  المعلومات 
بحث باسم »Google it«، كما يستطيع الروبوت 
معلومات  من  والتحقق  مصادره  من  التحقق 
منشورة على مواقع مثل ويكيبيديا، بيد أن غوغل 
حذرت من أن »Bard« سيخضع لـ»قيود«، وقالت 
إنه ربما يشارك معلومات خاطئة ويظهر تحيزا، 
معلومات  من  »يتعلم«  أنه  ذلك  في  والسبب 
متوفرة في عالم الواقع، يوجد بها تحيزات حاليا، 
مما يعني أنه من الممكن أن يظهر في ردوده 
صورا نمطية ومعلومات خاطئة، حيث خضعت 
الصناعي  بالذكاء  المدعومة  الدردشة  روبوتات 
اإلنترنت  عبر  أسئلة  عن  اإلجابة  تتيح  لبرمجة 
باستخدام لغة طبيعية تشبه لغة اإلنسان، كما 
تستطيع كتابة أي شيء من الخطابات إلى أكواد 
وقالت  والتسويق  الطالب  ومقاالت  الكمبيوتر 
روبوت  ُأطلق  عندما  إنه   »OpenAI« شركة 
عام  نوفمبر  في  طورته،  الذي   ،»ChatGPT«
مستخدم  مليون  على  يزيد  ما  جذب   ،2022
قد  ميكروسوفت  وكانت  أسبوع،  غضون  في 

مليارات  بضخ  الدردشة  روبوتات  في  استثمرت 
البحث  محرك  في  المنتج  ودمجت  الدوالرات، 
»بينغ« الشهر الماضي، كما كشفت النقاب عن 
خطط لدمج نسخة من التكنولوجيا مع تطبيقاتها 
 »Excelو  Word« ذلك  في  بما  المكتبية، 
و»Powerpoint«، وكانت غوغل تتحرك بخطوات 
الصناعي من  الذكاء  وأكثر حذرا في سباق  أبطأ 
حيث إطالق نسختها »Bard«، التي طرحتها في 
كبداية،  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات 
لخوض  التسجيل  المستخدمين  على  ويتعين 
التجربة، ويستعين »Bard« بنموذج لغة سابق 
يتم  لم  الذي   ،»LaMDA« يدعى  غوغل  من 
إصداره بالكامل للجمهور. وعلى الرغم من ذلك 
جذبت الكثير من االهتمام عندما ادعى مهندس 
في المشروع، في وقت سابق، أن اإلجابات مقنعة 
جدا لدرجة أنه اعتقد أن الذكاء الصناعي واٍع مثل 
البشر، ونفت غوغل مزاعمه وطردته من الشركة.

المنتجات  مديري  كبير  كراوتشيك،  جاك  وقال 
عبارة  »Bard« هو  إن  بي سي  لبي  غوغل،  في 

عن تجربة، ويأمل أن يستخدمها الناس كنقطة 
انطالق لإلبداع، شاركني كراوتشيك مثاال على 
ومساعدته   »Bard« لروبوت  استخدامه  كيفية 
الصغير،  طفله  ميالد  عيد  لحفلة  التخطيط  في 
لألرانب  يتضمن حب طفله  فقد طرح موضوعا 
والجمباز، وحدد عنوان مكان ذكره واقترح ألعابا 
تفرض  غوغل  أن  وكشف  وطعاما،  للحفالت 
يزيد  أن  بشرط  المستخدمين  على  قيودا 
سألت  وعندما  عاما،   18 على  المستخدم  عمر 
معلمين إذا كان الطالب سيبدأون في استخدام 
»Bard« في أداء واجباتهم المدرسية بدال من 
من  طالبهم  المعلمون  حذر   ،»ChatGPT«
بعملهم  للقيام  المحادثة  روبوتات  استخدام 
نيابة عنهم على الرغم من أن بعض المعلمين 
 »Bard« تبنوا الفكرة وتقول غوغل إنها ستراقب
الذكاء  بمبادئ  التزامها  من  للتأكد  كثب  عن 
الصناعي الخاصة بها والتي تشمل تجنب التحيز 
على  قادرا   »Bard« يكون  ولن  تشجيعه،  أو 
التعبير عن اآلراء أو تقمص شخصية، على الرغم 
على  قادرا  سيكون   »ChatGPT« مثل  أنه  من 
سيسي  وقال  اآلخرين،  كتابة  أساليب  محاكاة 
هسياو وإيلي كولينز من الشركة، إن ذلك ساعد 
لم  وأضافا:  الخاص،  إعالنها  كتابة  في  غوغل 
تكن األمور على ما يرام دائما. ولكن حتى اآلن، 

جعلتنا نضحك.

الذكاء  تقنية  »ميكروسوفت«  ستطبق 
الصناعي التوليدي، الذي يستند إليه برنامج 
»تشات جي بي تي«، في برامجها »إكسيل« 
ويتمتع  الشهيرة،  ــوك«  ــل و»أوت و»وورد« 
 )Copilot( »كوبايلت«  المحادثة  روبــوت 
بإمكانات  »ميكروسوفت«  مــن  الجديد 
شبيهة بتلك الخاصة بـ»تشات جي بي تي«، 
وإنشاء  المكتبية  المهام  في  سيستخدمها 
نصوص االجتماعات وإدخال تواريخ ألحداث 
مهمة وإنشاء صفحات »باور بوينت«، بشكل 
فوري تقريبًا، وتتمثل أهمية الروبوت الحديث 
في أن الذكاء الصناعي التوليدي الذي يستند 
إليه »تشات جي بي تي«، سيعمل كمساعد 
لمستخدمي برامج »ميكروسوفت« المكتبية 
»ميكروسوفت«  رئيس  ــال  وق الشائعة، 
عن  اإلعــالن  خالل  ناديال،  ساتيا  التنفيذي 
الروبوت باحتفال ُأقيم من بُعد، »كنا نعتمد 
الذكاء الصناعي في القيادة اآللية، ومع هذا 
انتقلنا  الصناعي  الذكاء  من  المقبل  الجيل 
السائق«  مساعد  إلــى  اآللية  القيادة  من 
وتستثمر »ميكروسوفت« مليارات الدوالرات 
التي  الشركة  وهــي  آي«،  إيــه  ــن  »أوب في 
أنشأت التكنولوجيا التي يستند إليها »تشات 
أحدث نسخة  الثالثاء  جي بي تي« وأصدرت 
 »-4 تي  بي  »جي  وهي  البرنامج  هذا  من 
بي  »جي  برنامج  »ميكروسوفت«  ودمجت 
الذي  »بينغ«  للبحث  محركها  في   »4 تي- 
المستخدمين  من  متزايدا  عددا  يستقطب 
شركات  وتعتمد  الصناعي  الذكاء  بفضل 
تكنولوجيا كبرى أخرى توجهًا أكثر حذرًا في 
خوفا  التوليدي،  الصناعي  بالذكاء  يتعلق  ما 
من الموقف المحرج الذي قد تواجهه في حال 
أصبح هذا المجال غير منضبط، وكانت شركة 
»غوغل« عرضت الثالثاء أدوات جديدة للذكاء 
الشركات  منها  تستفيد  التوليدي  الصناعي 
واألفراد الراغبين في إسناد بعض المهام إلى 
البريد  رسائل  كتابة  من  بدءا  البرامج،  هذه 
اإللكتروني وصوال إلى ابتكار حمالت إعالنية.

»تشات جي بي تي« 
يغزو أشهر برامج 

»ميكروسوفت«

غوغل تطلق روبوت الدردشة »بارد« للبالغني

CINEMA
CINEMA

●

مواقع  على  الليبية  الصفحات  شهدت 
مُالك  لحث  حملة  االجتماعي  التواصل 

الــعــقــارات من 
وبيوت  شقق 
ــض  ــي ــف ــخ ــت ب
اإليجار ومراعاة 
ظـــروف األســر 
الــــنــــازحــــة 
تها  عد مسا و
ــالل شــهــر  ــ خـ
رمــــــضــــــان 
ــارك،  ــ ــب ــ ــم ــ ال
رواد  وتفاعل 
الــصــفــحــات 
مع  الــلــيــبــيــة 
هــــشــــتــــاغ 
ــض_ ــفـ »#خـ
ايـــــجـــــارك_

الشقق  إيجار  أن  خاصة  رمضانك_مبارك« 
وساهم  كبيرا  ارتفاعا  شهد  والمساكن 
الحصول  على  النازحين  قدرة  ضعف  في 
على المواد األساسية من الغذاء والملبس 

واألدوية.
سكان  م  نظَّ الماضي  فبراير  نهاية  وفي 
الـــمـــديـــنـــة 
الــقــديــمــة 
المغار  وحــي 
بـــمـــديـــنـــة 
وقفة  درنـــة 
ــاج  ــج ــت ــالح ل
عــلــى عــدم 
ــام  ــ ــم ــ ــت ــ اه
»المسؤولين 
ــة  ــدول ــي ال ف
ــة«  ــي ــب ــي ــل ال
 ، بقضيتهم
إلى  مشيرين 
مــعــانــاتــهــم 
مـــن ويـــالت 
وثقل  النزوح 
أكثر  منذ  المعيشة  وهموم  اإليــجــارات 
بعض  يعانيه  ما  وهو  سنوات«،  ست  من 
تاورغاء  مثل  األخرى  المدن  من  النازحين 

وسرت وبنغازي وطرابلس وترهونة.

نشر  عملية  في  متزايدة  بصورة  الصناعي  الذكاء  تقنية  تستخدم 
مشكلة  يصنع  الذي  األمر  وهو  آخر،  بعد  يومًا  المضللة،  المعلومات 
حقيقية تستحق المواجهة، ويمكنك أن ترى مذيعًا أشقر يسأل في مطلع 
أحد التقارير: »هل صحيح أّن فنزويال بلد فقير؟«، غير أنه ليس صحافيًا وال 
حتى إنسانًا، بل شخصية رمزية ُأنشئت استناداً إلى تقنية الذكاء الصناعي 
وُأشير إلى هذه التقارير الخاطئة المؤيدة للسلطات الفنزويلية على أنها 
نوع من النشرات اإلخبارية، فيما أثارت عقب انتشارها كمقاطع إعالنية 
عبر مواقع التواصل، جداًل في البالد وعبر اإلنترنت، وليست هذه التقارير 
المضللة فريدة. وقالت المتخصصة في تكنولوجيا اإلعالم لدى منظمة 
»ويتنس« غير الحكومية شيرين أنلين إّن »مناطق متزايدة تنظر إلى 
التزييف العميق )ما يُعرف بـ»ديب فايك« - »deepfake«( والمقاطع 
الصوتية والبصرية التي يجري إنشاؤها استنادًا إلى الذكاء الصناعي، 
على أنها تمثل تهديدًا«، وفي فبراير، انتشر عبر مواقع التواصل مقطع 
»تهديد  من  فيه  يحذر  بايدن،  جو  األميركي  للرئيس  مزيّف  فيديو 
لكائنات فضائية« وخالل العام الفائت، انتشر في اإلنترنت أيضًا مقطع 
فيديو مرّكب يظهر فيه الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو 
يتعاطى الكوكايين، إضافة إلى مقطع آخر لنجم موسيقى الراب إيمينيم 
وهو يهاجم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وهذان 
المقطعان المزيّفان ُأنشِئا من خالل تقنية الذكاء الصناعي وبالعودة 
إلى تقارير فنزويال المعنونة »هاوس أوف نيوز إسبانيول«، فشخصياتها 
الصناعي.  للذكاء  برنامج »سينثيسيا«  استخدام  عبر  ابتُكرت  الرمزية 
وأخطرت شركة »سينثيسيا« يوتيوب بوجود هذه المقاطع المضللة فما 

كان من المنصة إال أن حذفتها.
ولم ترغب الناطقة باسم »سينثيسيا« لورا موريلي في التطرق إلى هوية 
المستخدم المسؤول عن نشر التقارير، لكنها أّكدت أنّه »حُظر« من 

»إذا  وقالت  وسياساته«.  االستخدام  شروط  »انتهاك  بسبب  المنصة 
استخدام  من  فسيُمنع  أخباراً  وبث  صحافي  شخصية  فرد  أي  انتحل 
المنصة« وشخصيتا نواه األشقر ودارن األسود الرمزيتان اللتان ظهرتا 
في تقارير »هاوس اوف نيوز« هما ضمن مجموعة »سينثيسيا« المؤلفة 
يناير في  من 93 شخصية رمزية وكانت الشخصيتان استُخدمتا في 
في  انقالبًا  يدعمون  أميركيون  أنهم  يُزعم  ألشخاص  فيديو  مقاطع 
بوركينا فاسو، وحّذر المتخصص في المعلوماتية واألستاذ في جامعة 
الكورونا في إسبانيا إدواردو موسكيرا من أّن »هذا النوع من البرامج 
يمكن أن يستخدمه أي شخص لديه حدّ أدنى من المعرفة« وقال »ليس 
المقابل  في  مرّكب«، مؤكداً  الفيديو  أن مقطع  اكتشاف  الصعب  من 
صعوبة تحديد الجهة التي أنشأته. وأضاف »إذا اتّخذ منشئو شريط 
الفيديو أدنى تدابير الحذر، فأعتقد أن التوصل إلى تحديد هوياتهم 

مهمة مستحيلة« وبثت قناة »في تي في« الفنزويلية الرسمية أحد تقارير 
»هاوس اوف نيوز« لتفاخر بـ»النجاح« الذي حظيت به بطولة إقليمية 
للبيسبول ُأقيمت للمرة األولى في فنزويال منذ تسع سنوات ولفت التقرير 
إلى أّن البطولة أدرّت ماليين الدوالر، في حين لم ترد أي أرقام رسمية 
في هذا الشأن واستند باري كارتايا، أحد مذيعي قناة »في تي في« ومن 
مؤيدي السلطات، على التقرير ليقول مباشرة عبر الهواء إّن »هذه األرقام 
وأثار  الالتينية«  أميركا  كثيرة من  ودول  المتحدة  الواليات  في  ُذكرت 
الجدل القائم في شأن مصدر مقاطع الفيديو، غضب الرئيس الفنزويلي 
نيكوالس مادورو الذي أّكد أن ال عالقة للسلطات بها، وقال »إنّها ال 
تمثل ذكاًء صناعيًا بل ذكاء شعبيًا« وفي فبراير، استخدم مذيع مزيّف 
آخر التكنولوجيا نفسها لنشر مقاطع فيديو دعائية مؤيدة للصين بعنوان 
»وولف نيوز« وقال جاك ستابس من استوديو غرافيكا »هذه المرة األولى 
التي نشهد فيها خطوة حكومية تستند إلى مقاطع فيديو جرى إنشاؤها 
بواسطة الذكاء الصناعي إلنشاء محتوى سياسي مضلل« وفّككت شركة 
»ميتا« خالل األشهر األخيرة شبكات من الحسابات المزيفة بينها حساب 
لمعارضي«  انتقادات  في كوبا، كانت تنشئ شخصيات مزيفة »لنشر 
السلطات الكوبية عبر فيسبوك، على ما أوضح المسؤول عن التهديد 
لدى »ميتا« بن نيمو وأشار إلى أّن »عدداً من الحسابات استخدم صورًا 
ربما تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الصناعي ألشخاص غير موجودين، 
وهو أسلوب يجري اللجوء إليه بصورة متزايدة« ورأى موسكيرا أن »مع 
مماثلة  لتظهر  الروبوتات  برمجة  سهولة  تتزايد  التكنولوجيا،  تنامي 
للبشر عبر الشبكات االجتماعية وتبث رسائل ترغب جهات معينة في 
إيصالها« وحّذر من التأثير القوي لـ»التزييف العميق« حتى لو َثبت الحقًا 
أن المواد مضللة، وذكر مقولة للزعيم النازي جوزيف غوبلز تشير إلى أن 

»الكذبة التي تتكرر ألف مرة تصبح حقيقة«.

احتفالية استقبال الربيع بمنتزه الفوارة بهون. )تصوير: علي العكشي(

تزايد »مخيف« الستخدام الذكاء الصناعي
#خفض_ايجارك_رمضانك_مبارك

شعر الحكمة
رمضان شهر الكرم والصدقة والجود والعطاءات
ف كل ليلة عتق من النار وفيه تفتح أبواب الجنات

وفيه ليلة خير من ألف شهر بما فيه من أيام وساعات
وينادي ربنا كل يوم يوشك عبادي أن يصيروا للجنات

وفيه تصفد الشياطين والمردة وفيه تضاعف الحسنات

رفع السرية عن خوارزمية 
تغريدات »تويتر« في مارس

للتوصية  المستخدمة  بالخوارزمية  بعيد،  زمن  منذ  تحيط،  التي  السرية  سترفع 
تغريدة  في  »تويتر«  مالك  وقال  ماسك،  إيلون  أعلن  ما  حسب  »تويتر«،  بالتغريدات 
سيصبح  للمستخدمين  المقترحة  بالمنشورات  للتوصية  المستخدم  الترميز  إن  له، 
كثيرة،  سخيفة  أمورا  الناس  »سيكتشف  وأضاف  مارس،  نهاية  في  المصدر«  »مفتوح 
شفافية  »توفير  ماسك  وتابع  وجودها!«،  تحديد  بمجرد  المشكالت  سنصلح  لكننا 
تحسين  إلى  يؤدي  أن  يجب  ولكن  البداية،  في  للغاية  محرجًا  أمرًا  سيكون  الترميز 
في  المستخدمة  التوصية  خوارزمية  أن  ماسك  وأكد  التوصيات«،  جودة  في  سريع 
نطور  »نحن  وقال  الشركة،  داخل  تمامًا  مفهومة  وغير  للغاية  معقدة  »تويتر« 
التنفيذ«،  قيد  يزال  ال  العمل  هذا  لكن  إقناعًا،  أكثر  تغريدات  لخدمة  مبسطة  مقاربة 
جهات  يشمل  بما  المطورين  أن  المصدر،  مفتوحة  الترميز  خوارزميات  جعل  ويعني 
الخوارزمية،  على  الخاصة  لمساتهم  وضع  على  قادرين  سيكونون  للمنافسة  طامحة 
على  ماسك  إيلون  الملياردير  استحواذ  ومنذ  بالبرمجية،  الخاص  النظام  ألساس  وفقًا 
فيما  موظفين  صرف  عمليات  وشهدت  أعطاال  المنصة  عانت  أكتوبر،  في  »تويتر« 
حتى  لكن  المحتوى،  على  إشراف  وجود  عدم  بسبب  معها،  التعامل  عن  معلنون  توقف 
والسياسيين  العالميين  القادة  يجبر  ما  لـ»تويتر«،  رئيسي  بديل  أي  يظهر  لم  اآلن، 
خيارات  وجود  لعدم  المنصة  عبر  التواصل  في  االستمرار  على  والشركات،  والمشاهير 
أنها  الشهر  هذا  من  سابق  وقت  في  »فيسبوك«،  مالكة  »ميتا«،  وكشفت  أخرى، 
إليه  يُنظر  مشروع  في  النصية«،  الرسائل  »مشاركة  تتيح  جديدة  شبكة  على  تعمل 

لـ»تويتر«. محتمل  منافس  أنه  على 

كلمة1000

فيديو البنتي »رونالدو« يحقق مليون مشاهدة
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تسارعت  المبارك  رمضان  شهر  استقبال  مع 
العدّ  أن  إذ   ، ليبيا  في  السياسية  الخطوات 
األممية  البعثة  قِبل  مــن  المحدد  التنازلي 
»يونيو  لالنتخابات  طريق  خارطة  من  لالنتهاء 
المحلية  األطـــراف  جعل  مــا  ــدأ،  ب قــد   »2023
مستقبل  عن  الحديث  من  تكثف  واإلقليمية 

االقتراع.
الخارجية  وزير  مساعدة  زيارة  حظيت  داخليًا، 
ليبيا خالل  إلى  ليف  باربرا  األدنى  الشرق  لشؤون 
السياسيين  الفاعلين  ولقائها  الجاري  األسبوع 
األممي  المبعوث  بدأ  فيما  األكبر،  باالهتمام 
من  يجري  لمسار  بالتحضير  باتيلي  عبداهلل 
تجري  التي  القوانين  إعداد  من  االنتهاء  خالله 

االنتخابات. أساسها  على 
اللجنة  مهام  من  مجموعة  باتيلي  وحــدد 
وفق  تشكيلها،  اقترح  التي  المستوى  رفيعة 
أمام  الماضي  فبراير  نهاية  طرحها  التي  مبادرته 
خالل  االنتخابات  إجــراء  بهدف  األمــن،  مجلس 

الجاري. العام 
ال  في  ليبيا  االنتخابات  إن  باتيلي،  ــال  وق
إنما  فحسب،  وقانوني  دستوري  إطار  إلى  تحتاج 
ظروف  لخلق  قضايا  عدة  معالجة  كذلك  تتطلب 
الفريق  مهام  أن  ــح  وأوض إلجرائها.  مواتية 
لالنتخابات،  آمــنــةٍ  بيئةٍ  توفير  فــي:  تتمثل 
الحمالت  أثناء  المرشحين  تنّقل  حرية  وضمان 
حر  لتنافس  متكافئة  أرضية  وتوفير  االنتخابية، 
قبول  على  واالتفاق  المرشحين،  بين  وشريف 
يلتزم  سلوك  مدونة  وتبني  االنتخابات،  نتائج 
شفافة  حكومية  إنفاق  آلية  وإقرار  الجميع،  بها 
إجرائية  أو  سياسية  قضايا  أي  ومعالجة  ومنصفة، 
للمبعوث  سابقة  تصريحات  ووفق  تُستجد.  قد 
األطــراف  مختلف  ستجمع  اللجنة  فإن  األممي، 
المؤسسات  ممثلي  فيهم  بمن  المعنية  الليبية 
وزعماء  السياسية  الشخصيات  وأبرز  السياسية 
واألطراف  المدني،  المجتمع  ومنظمات  القبائل، 

والشباب. النساء  عن  وممثلين  الفاعلة،  األمنية 

النواب يختار لجنة الستة
اإلثنين  مساء  النواب  مجلس  انتخب  ــدوره،  ب
سيمثلون  الــذيــن  الستة  ــاءه  ــض أع الــمــاضــي 

مجلس  مع  المُشتركة  اللجنة  في  المجلس 
،»6+6« االنتخابات  قوانين  إلعداد  النواب 

خالد،  نورالدين  هم:  النواب  مجلس  وأعضاء 
وأبوصالح  قلمة،  وصالح  الشويهدي،  وجــالل 
وجاء  قويرب.  وعزالدين  األسود،  وميلود  شلبي، 
الثالث  الدستوري  التعديل  على  بناًء  انتخابهم 
فبراير  فــي  الــنــواب  مجلس  أقـــرّه  ــذي  ال عشر 
من  لجنة  تشكيل  على  نص  ــذي  وال الماضي، 
مجلسي  من  لكل  أعضاء  ستة  بواقع  عضوا   12
من  الثلثين  بأغلبية  للتوافق  والدولة  النواب 
االستفتاء  قوانين  ــداد  إلع مجلس  كل  أعضاء 

واالنتخابات.
الخالفية  النقاط  على  التوافق  عدم  حال  وفي 
بشأنها  قرار  التخاذ  آلية  المشتركة  اللجنة  تضع 
اللجنة  مخرجات  وتُحال  وملزمًا،  نهائيًا  يكون 
وإصدارها  القوانين  إلقرار  النواب  مجلس  إلى 

تعديل. دون  عليها  توافق  كما 

لقاءات مساعدة الخارجية األميركية
الخارجية  وزارة  مــســاعــدة  ــاءات  ــق ل وشملت 
الرئاسي  المجلس  رئيس  من  كل  األميركية 
الوطنية  الوحدة  حكومة  ورئيس  المنفي،  محمد 
مجلس  ورئيس  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
األعلى  المجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  النواب 
القيادة  قــوات  وقائد  المشري،  خالد  للدولة 
المبعوث  إلى  إضافة  حفتر،  خليفة  المشير  العامة 

باتيلي. عبداهلل  األممي 
دعم  على  ليف  الدبيبة، شددت  مع  اللقاء  وفي 
دستوري  إطار  إلى  للوصول  باتيلي  بالدها جهود 
حكومة  رئيس  قال  فيما  ليبيا،  في  لالنتخابات 
دعم  مع  النهج،  نفس  يؤيد  إنه  الموقتة  الوحدة 

االنتخابات. إلى  الوصول  أجل  من  البعثة  جهود 
الممثل  فشمل  ليف  وباربرا  حفتر  لقاء  أما 
والقائم  نورالند،  ريتشارد  ليبيا  إلى  الخاص 
»أهمية  وناقش  أوردمان،  ليزلي  السفارة  بأعمال 

خالل  مــن  المتحدة  ــم  األم بعثة  جهود  دعــم 
إلعداد  والدولة  النواب  مجلسي  مع  التنسيق 
إجراء  لتمهيد  المطلوبة  االنتخابية  القوانين 
نهاية  قبل  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
إعالم  بيان صادر عن مكتب  2023«، وفق  العام 

العامة. القيادة 
الطرفين  بأن  األميركية  للسفارة  بيان  وأفاد 
إلى  الرامية  باتيلي  مبادرة  »دعم  أهمية  ناقشا 

السياسية  والجهات  المؤسسات  جميع  إشراك 
ــح  واض مــســار  تــحــديــد  ــي  ف الــفــاعــلــة  الليبية 

العام«. نهاية  بحلول  لالنتخابات 
على  لحفتر  السياسية  اللقاءات  تقتصر  ولم 
اليوناني  القنصل  مــع  بحث  إذ  ليف،  بــاربــرا 
البرلمان  وعــضــو  فينيزيلوس،  ســتــافــروس 
لحزب  الخارجية  الشؤون  ومسؤول  اليوناني 
آخر  األربعاء،  لوفردوس،  أندرياس  »باسوك« 

الليبية. الساحة  على  المستجدات 
لقائه  خالل  استعرض  قد  صالح  عقيلة  وكان 
الزمة  تشريعات  من  المجلس  أنجزه  ما  ليف 
المسؤولة  ــت  دع بينما  االنــتــخــابــات،  إلجـــراء 
طرابلس  فــي  اجتماعاتها  ــالل  خ األميركية 
لقانون مجتمع مدني  السريع  التبني  إلى  وبنغازي 
ليحل  الدولية  الممارسات  أفضل  يستوفي  حديث 
لوعود  ارتياح  إلى  وأشارت   ،)19( القانون  محل 
المدني  المجتمع  منظمات  بأن  الليبيين  القادة 
على  قادرة  ستكون  الحكومية  غير  والمنظمات 
قانون  اعتماد  انتظار  في  طبيعي  بشكٍل  العمل 
األميركية  السفارة  عنها  نقلت  حسبما  جديد، 
إن  المشري  قال  ليف،  مع  لقائه  وفي  بيان.  في 
تفضي  واضحة  جهود  أية  يدعم  الدولة  مجلس 
وقانونية  دستورية  أسس  على  االنتخابات  لعقد 

الليبيين. تطلعات  تلبي  سليمة 
األمن  مجلس  أصدر  الجاري،  مارس   16 وفي 
إلى  الرامية  باتيلي،  مبادرة  دعمه  فيه  أكد  بيانًا 
من  محذرًا   ،2023 العام  خالل  االنتخابات  إجراء 
السياسية  العملية  مقوضي  بحق  عقوبات  فرض 

كيانات. أو  كانوا  أفرادًا  االنتخابات  ومعرقلي 
اإلطار  محادثات  في  بالتقدم  المجلس،  ورحّب 
عشر  الثالث  والتعديل  لالنتخابات  الدستوري 
المستمر  بالدور  »أقر  كما  الدستوري،  لإلعالن 
للدولة«  األعــلــى  والمجلس  الــنــواب  لمجلس 
هذا  على  للبناء  جديد  زخم  إلى  الحاجة  ويؤكد 
والتوافق  القانوني  األســاس  لتأمين  التقدم، 
ــراء االنــتــخــابــات  الــســيــاســي الــضــروريــيــن إلجـ

والبرلمانية«. الرئاسية 

قانون للمخابرات
مجلس  باسم  الناطق  أكد  الماضي،  والثالثاء 
قانون  مــشــروع  إقــرار  بليحق  عــبــداهلل  الــنــواب 
من  مزيد  دون  باألغلبية،  الليبية  المخابرات 
استمرت  الجلسة  إن  بالقول  مكتفيًا  التفاصيل، 

خاللها  ــرى  وج المساء،  من  متأخرة  لساعات 
بند  ضمن  القوانين  مشاريع  من  عدد  مناقشة 
جدول األعمال الخاص بـ»ما يُستجد من أعمال«.
اجتمع  ــارج،  ــخ ال مــع  الــتــواصــل  ســيــاق  ــي  وف
محمد  ليبيا  لدى  اإلماراتي  السفير  مع  الدبيبة 
إجــراءات  استكمال  إلى  أشــار  الــذي  الشامسي، 
عليه،  المتفق  ــواء  األج وفتح  التأشيرات  ملف 
االقتصادية  العالقات  تطوير  بالده  رغبة  مؤكدًا 
بيان صادر عن  أكد  فيما  البلدين،  بين  والتجارية 
»دعم  على  شدّدا  الطرفين  أن  الوحدة  حكومة 
للوصول  باتيلي  عبداهلل  األممي  المبعوث  مبادرة 

لالنتخابات«.
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  جدد  بدوره، 
كل  في  المشاركة  توسعة  إلى  الدعوة  المنفي 
ليبية،  بملكية  االنتخابية  بالعملية  يتعلق  ما 
سيادة  »احترام  ضــرورة  على  التأكيد  وكذلك 
وقرارات  توصيات  تنفيذ  في  الليبية«  المؤسسات 

األمن. مجلس 
)النواب  المجلسين  توافق  »بخطوة  ورحــب 
عشر  الثالث  التعديل  على  للدولة(  واألعــلــى 
االنتخابات  إنجاز  نحو  كخطوة  الدستوري  لإلعالن 
سرعة  على  المجلسين  ــث  وح  .»2023 ــام  ع
التوافق  إلنجاز  وانعقادها  الـــ12  لجنة  تشكيل 
 »6+6« لجنة  إلــى  إشــارة  فــي  المستهدف«، 
إلعداد  والدولة  النواب  مجلسي  بين  المشتركة 

االنتخابية. القوانين 
سيادة  احترام  ضرورة  إلى  المنفي  أشار  كما 
أو  سياسية  عملية  ألي  الليبية  المؤسسات 
مجلس  وقــرارات  توصيات  تنفيذ  في  اقتصادية 
النفط  عوائد  إلدارة  شاملة  آلية  إلنجاز  األمن 
متابعتها،  مجرد  وليس  اإلنفاق  أولويات  وتحديد 
األخــيــرة  الــدولــيــة  الــمــواقــف  على  ردًا  وذلـــك 
إدارة  على  لإلشراف  موحدة  بآلية  والمطالبات 

الحكومي. واإلنفاق  النفطية  العائدات 
رئيسها  أن  فأعلنت  االنتخابات،  مفوضية  أما 
العامة  الهيئة  رئيس  مع  اتفق  السايح  عماد 
مصلحة  ورئيس  الباعور  عبدالباسط  للمعلومات 
تشكيل  على  معتوق،  محمد  المدنية  األحــوال 
لتدقيق  الثالث  الجهات  من  ممثلين  تضم  لجنة 
على  العام،  هذا  المفوضية  لدى  الناخبين  بيانات 
تنفيذ  في  البدء  قبل  عملها  من  اللجنة  تنتهي  أن 

االقتراع.

طرابلس ـ القاهرة- الوسط

تحرك أميركي وتعليق روسي ومصري..

واإلقليمية  الغربية  العواصم  بين  المناكفات  تشتد 
بمبادرة  المحيط  الترقب  ضوء  على  الليبي،  الملف  في 
وقفل  األمنية  الظروف  لتهيئة  الرامية  األممية  البعثة 
مدى  يعكس  ما  لالنتخابات،  الترشح  شــروط  عقبة 

التدويل أكثر. إلى  انحراف حل األزمة 
لتسريع  واضح  وإقليمي  وأممي  أميركي  نشاط  ومع 
بعد  الليبية  الساحة  السياسي في  الركود  خطوات كسر 
أكثر من عام من غياب خطة واضحة إلجراء االنتخابات، 
األمن  بتهديدات مجلس  المغلف  الغربي  الضغط  يعود 
البالد  وغرب  شرق  في  العسكريين  القادة  على  الدولي 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  والدولة  النواب  ومجلسي 

االقتراع. عرقلة  حال  في  الموقتة 
احتمال  ظل  في  تأتي  التوقيت  هذا  في  الضغوط 
توصل مجلس النواب والدولة قبل حلول يونيو المقبل 
فيما  الرئاسية،  لالنتخابات  الترشح  شروط  ملف  لحسم 
اتفاق  أي  في  يؤثرون  أن  الخارجيون  الفاعلون  يأمل 
بما  جــدد،  ــاء  رؤس لوصول  األرضــيــة  يهيئ  سياسي 

على مصالحه. الحفاظ  لكل طرف  يضمن 
»فاغنر« محاوالت خنق 

الوجود  على  الخناق  لتضييق  ضغوط  هنالك  أن  كما 
أدواته  وطرد  ليبيا  قي  النفطية  المنشآت  قرب  الروسي 
أوروبا  إلى  الليبية  اإلمدادات  تنقطع  ال  حتى  العسكرية 
هذه  لكن  أوكرانيا،  حرب  ظل  في  للوقود  المتعطشة 
هو  يحاول  الذي  الكرملين  بمقاومة  تواجه  الضغوط 
في  له  مؤيدين  وصــول  تضمن  قوانين  دفــع  اآلخــر 

الحكم. إلى سدة  الليبي  الداخل 
مع  المكثفة  واشنطن  لقاءات  جاءت  السياق  وفي 
عامة  انتخابات  تنظيم  من  لتمكينها  الليبية  األطراف 
2023، فكانت زيارة مساعدة وزير الخارجية  قبل نهاية 
ليف  باربرا  األوسط  الشرق  عن  المسؤولة  األميركية 
مع  لقائها  في  شــددت  ليف  وطرابلس.  بنغازي  إلى 
مالئم  مناخ  خلق  ضــرورة  على  الليبين  المسؤولين 
مع  االجتماعات  هذه  تتزامن  حيث  االنتخابات  إلجراء 
وغرب  شرق  بين  والعسكرية  األمنية  االتصاالت  تزايد 

المتحدة. األمم  من  بمبادرة  ليبيا 
العام  والقائد  ليف  بين  معلن  غير  تباين  وفــي 
ملف  حــول  حفتر  خليفة  المشير  الوطني  للجيش 
القيادة  قوات  بيان  خال  ليبيا،  في  األجانب  المرتزقة 
ليف  أعلنت  حين  في  الملف،  هذا  إلى  إشــارة  أي  من 
ليبيا، من خالل إجبار  أنهما ناقشا أهمية حماية سيادة 

على  األجانب  والمرتزقة  والقوات  المقاتلين  جميع 
»فاغنر«  مجموعة  تصنيف  إلى  مشيرة  البالد،  مغادرة 
مشيرة  للحدود.  عابرة  إجرامية  منظمة  أخيرًا،  الروسية 
ليبيا  في  واالنتهازي  لالستقرار  المزعزع  »دورها  إلى 

والمنطقة«.
معلنة  غير  اتصاالت  عقد  أخرى  تقارير  تداولت  كما 
الوطنية  الوحدة  حكومة  عن  ممثلين  بين  الخارج  في 
ُكللت  وحفتر  الدبيبة  الحميد  عبد  بقيادة  الموقتة 
دمج  مسألة  رأسها  على  لالنتخابات  للتحضير  باتفاق 
في  الغرب  في  المسلحة  والمجموعات  المليشيات 
جرى  وما  للدولة،  والعسكرية  األمنية  القوات  صفوف 
وزارة  لقوات  للسماح  حفتر  شــرط  هــذا  أن  تــداولــه 

االقتراع. مراكز  على  باإلشراف  الداخلية في طرابلس 
االنتخابات لمراقبة  عسكرية  قوة 

القوات  توحيد  إعادة  إلى  الرامية  الجهود  بين  ومن 
عسكرية  قــوة  تشكيل  واشنطن  اقترحت  األمنية، 
االنتخابات.  لمراقبة  ليبيا  جنوب  إلى  إلرسالها  مشتركة 
قائد  التقى  عندما  مــارس  مطلع  في  ذلك  كان  فقد 
من  ليبيين  بمسؤولين  النغلي  مايكل  أفريكوم 
المعسكرين على هامش مؤتمر رؤساء األركان األفارقة 

في روما.
هذه  عنه  ستسفر  لما  الترقب  من  حالة  ووســط 
عبر  المتحدة  الواليات  فان  األيام،  قادم  في  التحركات 
أيضا  دعت  نورالند،  ريتشارد  السفير  الخاص  مبعوثها 
إذا  استقالته  وتقديم  منصبه  عن  التنحي  إلى  الدبيبة 
التشريعية  السلطة  حثت  كما  لالنتخابات،  الترشح  أراد 

االستحقاق. لهذا  الالزمة  القوانين  إنجاز  على 
في  محتمل  روســي  دور  أي  تحييد  مسألة  وتبرز 
أدوار  عن  الكشف  بعد  أميركية،  كأولوية  االنتخابات 
اعتقال مكسيم شوغالي  لواشنطن بدورها في  متقدمة 
»رجل روسيا القوي والغامض« إذ اعتقل في ليبيا العام 
المريبة  عالقته  عن  معلومات  البعض  وتداول   ،2019

القذافي. اإلسالم  وسيف  »فاغنر«  بمؤسس 
إن  المشري  خالد  األعلى  المجلس  رئيسا  ويقول 
دولة  من  استخباراتية  معلومات  على  بناء  جاء  االعتقال 
أن  ورجح  العام،  النائب  ومكتب  الداخلية  لوزارة  أجنبية 
أنه  إلى  المسؤولة، مشيرًا  المتحدة في  الواليات  تكون 
لصالح  بعد  تدخلت  قد  روسيا  تكن  لم  الفترة  تلك  في 
السياسي  الحوار  ملتقى  عضو  تحدث  فيما  حفتر.  خليفة 
ليبي  استخباراتي  تعاون  عن  جهته  من  كعوان  نزار 

اعتقال شوغالي. إلى  أفضى  أميركي 
ونظيره  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيسان  أما 

في  أخيرة  قمة  عقدا  فقد  بينغ،  جين  شي  الصيني 
سيادة  »حماية  أهمية  على  أكــدا  وخاللها  موسكو 
تعزيز  في  والمساهمة  ليبيا،  أراضي  ووحدة  واستقالل 
ويقودها  ينفذها  شاملة،  سياسية  تسوية  عملية 
عن  ــادر  ص بيان  وفــق  كــذلــك«  أنفسهم  الليبيون 

األربعاء. الكرملين، 
للقاهرة تركية  زيارة 

لوزير  نــادرة  زيــارة  جاءت  ذاتها،  المناكفات  وضمن 
القاهرة  إلى  أوغلو  تشاوش  مولود  التركي  الخارجية 
لتعكس غياب التوافق بين البلدين حول تسوية األزمة 

10 سنوات. الزيارة األولى منذ أكثر من  الليبية، وهي 
عن  الرسمي  التركية  األناضول  أنباء  وكالة  ونقلت 
الخارجية المصري  إثر مباحثاته مع وزير  تشاوش أوغلو 
البحرية  الصالحية  اتفاقية  إن  قوله  شكري  سامح 
المبرمة بين بالده وحكومة طرابلس في ليبيا »ليست 
اليونان  مع  القاهرة  اتفاقية  وإن  مصر«،  مصالح  ضد 

أنقرة«. »ليست ضد 
مصادر  عن  التنقيب  اتفاقية  حيال  مصر  موقف  وعن 
التركي:  الوزير  قال  المتوسط،  البحر  في شرق  الطاقة، 
اتفاقيات  تعقد  ــة  دول كــل  مشكلة،  ليست  ــذه  »ه
حاليًا  تعترض  مصر  أخرى،  دولة  مع  هيدروكربونية 

ليبيا  الحالية في  الحكومة  على هذه االتفاقية بحجة أن 
انتهت  واليتها  ألن  اتفاقيات،  على  التوقيع  يمكنها  ال 
االتفاقية  إن  تقل  لم  القاهرة  وأن  شرعية،  تعد  ولم 

ضدها«. كانت  الموقعة 
هي  مصر  لها  ترتاح  ال  التي  »القضية  أن  واعتبر 
وجودنا  إن  البداية  منذ  نقول  ونحن  ليبيا،  في  وجودنا 
جاء  التواجد  وإن هذا  على مصر،  ال يشكل خطرًا  هناك 
الوقت،  الشرعية في ذلك  الحكومة  بناء على دعوة من 
حيال  أمنية  مخاوف  لديها  القاهرة  أن  إلــى  مشيرًا 

ليبيا. في  االستقرار  إشكالية 
وجاءت زيارة الدبلوماسي التركي إلى مصر بعد يوم 
خارجيتها،  وزارة  لسان  على  القاهرة  تعبير  من  واحد 
مبادرة  الدولي  األمن  مجلس  تشجيع  إزاء  أسفها  عن 
لإلعداد  المستوى  رفيع  ليبي  فريق  تشكيل  تستهدف 
وافتئاتًا  »تقويضًا  ذلك  أن  معتبرة  االنتخابية،  للعملية 
والمنتخبة  الشرعية  المؤسسات  دور  على  واضحًا 

الليبية«.
باتيلي مبادرة  تعليق مصري على 

وتحّفظ  المبادرة  من  أنقرة  موقف  غموض  ووســط 
بيانًا  المصرية  الخارجية  استبقت  وموسكو،  القاهرة 
لمجلس األمن قال فيه الناطق باسم الوزارة المصرية، 
بصدور  علمًا  »أخذت  بالده  إن  زيد  أبو  أحمد  السفير 
وإنه  األمن،  مجلس  عن  بليبيا  الخاص  الرئاسي  البيان 
المُحرز  بالتقدم  ترحيب  من  احتواه  مما  الرغم  على 
عشر  الثالث  والتعديل  الدستوري،  اإلطار  مستوى  على 
الذي  الــدور  باستمرار  ــرار  واإلق الدستوري،  لإلعالن 
أن  تأسف  فإنها  و)الدولة(،  النواب  مجلسا  به  يضطلع 

المبادرة«. األمن هذه  يشجع مجلس 
مجلس  دعم  من  الشديد  »اندهاشه  زيد  أبو  وأبدى 
محددة  وغير  بالمبهمة  وصفها  لمبادرات،  األمــن 
مجلس  رئيس  أشــاد  وبعدها  واألهـــداف«.  المعايير 
للتدخل  الرافضة  مصر  بمواقف  صالح  عقيلة  النواب 
الشعب  مع  لـ»وقوفها  بالشكر  لها  وتوجّه  األجنبي، 

الليبي«.
بعقوبات  تهديدًا  األمــن  مجلس  بيان  تضمّن  و 
السياسي  االنتقال  عملية  استكمال  يقوّضون  من  ضد 
االنتخابات.  إجراء  عرقلة  ذلك  في  بما  ليبيا  في  بنجاح 
يهددون  الذين  الكيانات  أو  »األفراد  إن  البيان  وقال 
يعرقلون  أو  ليبيا  في  األمن  أو  االستقرار  أو  السالم 
في  بما  بنجاح  السياسي  االنتقال  عملية  استكمال 
تصنيفهم  يتم  قد  االنتخابات،  عرقلة  طريق  عن  ذلك 

األمن«. مجلس  عقوبات  بموجب 

الوسط: عبد الرحمن أميني

محاوالت خارجية للتأثير في مسار االنتخابات

● قوات فاغنر في مرمى واشنطن

املبعوث األممي يحدد مهام اللجنة رفيعة املستوى

مساعدة وزير اخلارجية األميركية 
 تزور ليبيا.. ومحاصرة »فاغنر«

أحد أهدافها

مصر تأسف لدعم مجلس األمن مبادرة 
باتيلي... وبوتني وشي: نريد تسوية 

يقودها الليبيون

باتيلي يبدأ تهيئة الوضع السياسي لالنتخابات بمساعدة أميركية
»النواب« يختار 6 أعضاء للمشاركة 

في لجنة إعداد قوانين االقتراع
 واشنطن: يجب إشراك جميع الجهات 
الفاعلة في تحديد المسار االنتخابي

● باتيلي يتوسط نورالند وباربرا
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20 مليون لغم ومخلفات متفجرة حسب مسح يناير الماضي

العنقودية  والذخائر  األرضية  األلغام  تواصل 
في  الناس  أرواح  حصد  الحروب  ومخلفات 
لهذه  ضحايا  ليبي   400 نحو  راح  حيث  ليبيا 
المخلفات الحربية، بينما تجاوز عدد المصابين 
وفق  عامًا،   15 مدار  على  شخص،  آالف  ثالثة 
العنقودية  والذخائر  األرضية  األلغام  مرصد 
التابع لألمم المتحدة. المرصد أكد وجود أكثر 
في  متفجرة  مخلفات  أو  لغم  مليون   20 من 
يناير  في  نفذ  الذي  األخير  المسح  حسب  ليبيا 
الماضي، ولم يشمل جميع مناطق ليبيا، حسب 
تقرير جريدة »دويتشه فيله« األلمانية، األحد. 
الحقيقية  الحصيلة  تتجاوز  أن  المرصد  ورجح 
للضحايا العدد المذكور فيما تمثل قضية إزالة 
األلغام والذخائر غير المتفجرة تحديًا كبيرًا أمام 

الليبيين.

النساء يدخلن مجال إزالة األلغام
ليبيات  دخول  إلى  أشارت  فيله«  »دويتشه 
في  حصلن  بعدما  األلغام،  إزالة  مجال  شابات 
في  مكثفة  تدريبية  دورة  على   2022 نوفمبر 

العاصمة طرابلس لمدة شهرين.
أمل  وتدعى  المشاركات  إحدى  وقالت 
إن  الفنون،  كلية  خريجة  وهي  مصطفى، 
أن  مضيفة  مراحل،  عدة  إلى  امتد  التدريب 
الثقيلة  الخوذات  يرتدين  الالتي  المتدربات 
تعليمهن  جرى  المعادن  عن  الكشف  وأجهزة 
على كيفية تحديد أخطر المناطق التي يحتمل 
هذه  إزالة  كيفية  وأيضًا  ألغام  على  تحتوي  أن 
األلغام. وقالت أمل، 29 عامًا، إن عائلتها كانت 
لكنها  األلغام،  إزالة  في  انخراطها  حيال  قلقة 

شجعتها على المضي قدما في التدريب.

مواجهة الموت
28 عامًا، أن عملها  فيما ترى أسيل الفرجاني، 
مع  مباشرة  »مواجهة  يعد  األلغام  نزع  في 

 22 بين  ليبيا،  في  المنفجرة  غير  أو  المتروكة 
مايو 2020 والثامن من مارس 2022، إضافة 
معظم  وقعت  حيث  آخرين،   196 إصابة  إلى 

الحوادث في جنوب طرابلس.
أن  مطول  تقرير  في  أضافت  المنظمة 
ناتجة  وأخرى  شديدة  حروقًا  شملت  اإلصابات 
بعض  أطراف  بتر  إلى  أدى  ما  الشظايا،  عن 
اإلغاثية  المنظمات  رصدت  فيما  الجرحى، 
و70  أعوام  أربعة  بين  الضحايا  أعمار  تراوح 

ال  »إذ  للخطأ  مجال  ال  أنه  مضيفة  الموت«، 
أسيل  أضافت  ثانية«.  فرصة  األلغام  تمنحك 
»يقولون  فيله«،  »دويتشه  إلى  حديثها  في 
إنه خطير  حيث  وهذا صحيح،  عملي خطير  إن 
الرأي  هذا  مع  اتفقت  كما   ،»%  1000 بنسبة 
هدى خالد، 33 عامًا، التي تعمل في مجال إزالة 
مضيفة  ليبيا،  في  تعيش  عراقية  وهي  األلغام 
في  األلغام  جحيم  بعينيها  عاصرت  قد  أنها 

بالدها.

تغيير الصورة النمطية لليبيات
بالفخر  الشعور  أيضًا  يأتي  المخاطر  مع  ولكن 
كما تشعر فرح الغزالي، 30 عامًا، التي ال تخفي 
الصورة  »تحدي  على  قدرتها  حيال  سعادتها 

النمطية« للمرأة في ليبيا.
هذه  بمثل  القيام  المرأة  بإمكان  إن  وقالت 
كالرجل،  تمامًا  جهدها  قصاري  وبذل  المهام 

مؤكدة »أعمل على تحسين قدراتي عن طريق 
خبرتي،  لتعزيز  التدريب  مزيد  على  الحصول 

وأشعر بالسعادة ألني عملي يساعد الناس«.
»رايتس ووتش«: 130 شخصًا قتلوا 

جراء األلغام خالل 11 شهرًا
وفي 27 أبريل الماضي، قالت منظمة »هيومن 
أغلبهم  130 شخصًا،  نحو  إن  رايتس ووتش« 
والذخائر  األرضية  األلغام  جراء  ُقتلوا  مدنيون، 

امرأة  و26  وفتى  رجاًل   299 بينهم  من  عامًا 
وفتاة، وهناك 78 من الضحايا، ما نسبته %24، 
من  منهم  أي  يتمكن  ولم  ألغام،  أخصائيو 

العودة إلى العمل.
في  والذخائر  األلغام  أن  أوضحت  المنظمة، 
قوات  انسحاب  خالل  زرعت  العاصمة،  جنوب 
من  أجانب  »مقاتلين  بمعاونة  العامة  القيادة 
وداعميها  الليبية  الحكومة  داعية  روسيا«، 
األلغام  إزالة  جهود  تكثيف  إلى  الدوليين 

والذخائر غير المنفجرة حول العاصمة.
في  المنظمة  مديرة  صرحت  جهتها،  من 
ليبيا، حنان صالح، بأن تلك األلغام والعبوات 
مئات  وشوهت  »قتلت  المزروعة  الناسفة 
عودة  دون  وحالت  أطفال،  منهم  المدنيين، 
إلى  لطرابلس  الجنوبية  الضواحي  سكان 
األلغام  استخدام  بحظر  مذكرة  ديارهم«، 
المدنيين  »تقتل  كونها  لألفراد  المضادة 

»بعد  حتى  وفيات  في  وتتسبب  عشوائيًا«، 
النزاع«. انتهاء 

كميات هائلة من المتفجرات جنوب طرابلس
من  استمرت  التي  الحرب  أن  المنظمة  وأكدت 
أبريل 2019 إلى يونيو 2020، بين قوات القيادة 
المساندة  الروسية  »فاغنر«  ومجموعة  العامة 
السابقة،  الوفاق  حكومة  وقوات  جهة،  من  لها 
نتج عنها  أيضًا،  أجانب  المدعومة من مقاتلين 
كميات هائلة من المخلفات الحربية، منها ذخائر 

لم تنفجر، في جميع األحياء الجنوبية لطرابلس.
 ،2022 مارس  طرابلس  إلى  زيارة  وخالل 
الليبي  المركز  مسؤولي  المنظمة  وفد  التقى 
الحروب،  ومخلفات  باأللغام  المتعلقة  لألعمال 
الجهود  يُنسق  والذي  الدفاع،  لوزارة  التابع 
اإلنسانية المتعلقة باأللغام، ومجموعات مدنية 
ليبية ودولية تعمل في مجال األلغام، ومسؤولين 
إزالة  في  ومتخصصين  المتحدة،  األمم  في 
األلغام من جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة 
مسؤولين  مع  الباحثون  تحدث  كما  الداخلية، 
أكثر  من  وهي  والفرناج،  زارة  عين  منطقة  من 
إن  الليبي  المركز  وقال  تضررًا.  النزاع  مناطق 
األلغام األرضية وغيرها من الذخائر منتشرة على 
مساحة 720 مليون متر مربع في أحياء جنوب 
ووفيات  إصابات  وقوع  إلى  أدى  ما  طرابلس، 
وتهجير اآلالف من سكان طرابلس، فإضافة إلى 

الوفيات، أصيب حوالي 200 شخص.

عوائق أمام جهود تطهير جنوب طرابلس من األلغام
من جهتهم، قال مسؤولون من حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة، واألمم المتحدة، والمجموعات 
تطهير  دون  تحول  التي  العوائق  إن  المدنية 
المناطق الملوثة تشمل التشتت في مراكز القرار، 
الحكومة  أجهزة  بين  الكافي  التنسيق  وغياب 
والمجموعات اإلنسانية، كما أعيقت الجهود لعدم 
توفر جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات 
ونقص  األلغام،  نزع  في  العاملين  بعض  لدى 

التمويل للمعدات والتدريب.

قتلت 400 شخص.. األلغام تواصل حصد أرواح الليبيني

المرصد األممي: 3 آالف
مصاب خالل 15 عاماً

تدريب ليبيات على إزالة 
مخلفات الحرب وذخائرها

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

شوغالي  مكسيم  السابقان  المحتجزان 
في  يعمالن  كانا  سيفان  سمير  ومترجمه 
وهي  الوطنية،  القيم  عن  الدفاع  مؤسسة 
لها  مقرًا  موسكو  من  تتخذ  روسية  منظمة 
ربطتها  إعالمية  مجموعة  من  جزءًا  وتعد 
بريغوجين،  بيوفغيني  األميركية  الحكومة 
مؤسس  الكرملين  من  المقرب  األعمال  رجل 

ورئيس شركة فاغنر الروسية.
العامة  النيابة  اعتقاله، اتهمت  وخالل فترة 
في  بالتدخل  وسيفان  شوغالي  طرابلس  في 
االنتخابات لصالح موسكو، وجرى سجنهما إلى 
أرسلتهما  التي  الشركة  لكن  المحاكمة.  حين 

إلى ليبيا ومقرها موسكو نفت االتهامات.

لقاءات بسيف اإلسالم القذافي
البرنامج الوثائقي الذي بثته »الجزيرة« سلط 
لشوغالي  الروسي  اإلعالم  تقديم  على  الضوء 
فيلمين  وإنتاج  اجتماع،  عالم  أنه  على 
في  اعتقاله  قصة  عن  روسيين  سينمائيين 
العاصمة طرابلس، فيما رصدت جريدة »وول 
ستريت جورنال« زيارة قام بها إلى أفغانستان، 
وصوله  بعد  كابل  في  له  صورًا  ونشرت 
طالبان، وتظهر تقارير سرية أن شوغالي كان 
ليبيا  في  والعسكري  الميداني  الوضع  يرصد 
لكن  يوميًا،  موسكو  إلى  المعلومات  وينقل 
أبرز ما فيها سلسلة لقاءات الفريق الروسي مع 
لخوض  دعمه  بهدف  القذافي،  اإلسالم  سيف 

الرئاسية. االنتخابات 
تضم  سرية  ملفات  على  حصل  البرنامج 
المقاطع  وعشرات  والتقارير  الوثائق  مئات 
شوغالي  أجهزة  في  كانت  التي  المصورة 
اعتقاله،  يوم  مصادرتها  وجرت  الخاصة 
الروسي  الفريق  دور  من  خفي  ما  وتكشف 
وخارجه.  الليبي  المشهد  في  به  والمرتبطين 
بين  جرت  لقاءات   3 أن  الوثائق  وأظهرت 

الفريق الروسي وسيف اإلسالم.
قال  اإلسالم،  سيف  مع  اللقاءات  وحول 
غير  حينها  كان  القذافي  نجل  إن  شوغالي 
في  للتأثير  لفريقه  سعي  وجود  نافيًا  معتقل، 

الليبية. االنتخابات 

إن  القطرية  للقناة  له خارج حدود بالده وقال 
»سيف اإلسالم كان حرًا وغير معتقل في هذه 
إلى أن ما أجراه كان »دارسة  الفترة«، مشيرًا 
باستثمار  االنتخابات  على  التأثير  لكن  وضع، 
على  والتأثير  المرشحين،  أحد  لصالح  األموال 
لم  كله  ذلك  لصالحه،  للتصويت  المواطنين 
أي  تكن  لم  إثباته،  أحد  يستطع  ولم  يحدث 

اتهامات أو اختراق للقانون«.
بحوزة  كانت  أنها  قيل  وثائق  وحسب 
من  التأكد  يجر  لم  السابق  الروسي  المحتجز 
المستويات  أعلى  جرى  التنسيق  فإن  صحتها، 
أن  إلى  مشيرًا  اإلسالم،  وسيف  موسكو  بين 
بأسماء  روسيا  إلى  قائمة  أرسل  اإلسالم  سيف 
القادة الميدانيين الذين يدعمونه على األرض. 
وحسب تلك الوثائق فإن »سيف اإلسالم يرى في 
حفتر تهديدًا رئيسيًا له، مشيرا إلى »اجتماعات 
مع  السابق  الروسي  المحتجز  أجراها  متكررة 

زعماء قبائل مقربة من سيف اإلسالم«.
موسكو  تكون  أن  استبعد  الروسي  الخبير 
بشكل  القذافي  اإلسالم  سيف  لدعم  مستعدة 
التقييم  »يعتمد  سيمينوف  وقال  فيه.  لبس  ال 
من  أي  على  المقبلة  لالنتخابات  الروسي 
موقف  أقوى  له  سيكون  الليبيين  السياسيين 
على  سيكون  منهم  وأي  االنتخابات؟  قبل 
استعداد للتعاون مع موسكو«، ورأى أن »قائمة 
من  بكثير  أوسع  ليبيا  في  المفضلة  موسكو 
القذافي االبن وحده«، وقال إن »سياسة روسيا 

في ليبيا تخرج أخيرًا من المنطقة الرمادية«.
أيضًا فتحت هذه التفاصيل التي أذيعت ألول 
مرة الباب أمام تساؤالت حول الوجود الروسي 
في ليبيا من خالل فاغنر. لكن الخبير الروسي 
من  سيكون  فاغنر،  هو  الهدف  كان  قال:»إذ 
عن  وليس  عنها  مباشر  فيلم  عمل  الممكن 
شوغالي«، فيما لكن اعتبر حرشاوي أن »هذه 

التفاصيل لن تغير قواعد اللعبة اليوم«.
بشكل  تزايدت  األخيرين  الشهرين  وخالل 
األميركية  الرسمية  الوفود  زيارات  الفت 
عقوبات  األبيض  البيت  فرض  بعد  ليبيا  إلى 
وتصنيفها  الروسية،  »فاغنر«  مجموعة  على 
تعتقد  فيما  دولية«.  إجرامية  »منظمة 
مقاتلي  من  فرد  ألف  نحو  أن  غربية  تقديرات 
العامة  القيادة  قوات  جانب  إلى  حاربوا  فاغنر 

في الفترة من 2019 إلى 2020.

جدل بعد تسريبات جدل بعد تسريبات وثائقي وثائقي 
»الروسي »الروسي شوغالي« في ليبياشوغالي« في ليبيا

طرابلس ـ الوسط: عالء حموده

األعلى  المجلس  رئيس  كشف  جهته  من 
أن  »الجزيرة«  لقناة  المشري  خالد  للدولة 
مايو   17 في  الروسيين  الشخصين  اعتقال 
مخابرتية  معلومات  على  بناء  كان   ،2019
العام  النائب  ومكتب  الداخلية  لوزارة  وردت 
شوغالي،  أنشطة  بشأن  أجنبية  دولة  من 
هي  األجنبية  الدولة  تلك  »تكون  أن  مرجحًا 

الواليات المتحدة«.
وزيرًا  حينها  كان  الذي  باشاغا  فتحي  أما 
به  قام  االعتقال  إن  للبرنامج  فقال  للداخلية 
كامل  لديه  كان  الذي  العام  النائب  مكتب 
من  وهو  شوغالي،  تحركات  عن  المعلومات 
أمر بالقبض عليه وعلى مساعده، وأكد باشاغا 
عملية  كافية عن  معلومات  لديه  يكن  لم  أنه 

االعتقال.
السياسي  الحوار  ملتقى  عضو  تحدث  فيما 
استخباراتي  تعاون  عن  كعوان  نزار  الليبي 

ليبي - أميركي أفضى إلى اعتقال شوغالي.
قال  االستقصائي  البرنامج  مع  لقائه  وفي 

القيم  حماية  صندوق  يترأس  الذي  شوغالي 
عسكريًا،  رجاًل  »لست  روسيا  في  الوطنية 
وخدمت في جيش االتحاد السوفياتي )1984 
أو  الخاصة  بالقوات  لي  عالقة  وال  و1986(، 
ليبيا  دخل  أنه  مؤكدًا  المسلحة«،  القوات 
بتأشيرة رسمية ولم يوجه له أي اتهام بشكل 
لعملية  حصرية  لقطات  بث  البرنامج  واضح. 
 17 التي جرت يوم  مداهمة واعتقال شوغالي 

مايو 2019.
النيابة  مذكرة  من  مسربة  نسخة  وتظهر 
وفريقه،  شوغالي  قضية  في  الليبية  العامة 
أن»مكسيم شوغالي انطولي نشط مع آخرين 
فريق  ضمن  الليبية  األراضي  على  العمل  في 
الفريق  وضم  متعددة،  بمهام  وقام  روسي 
سعيفان،  سامر  بينهم  من  األشخاص  بعض 
واألردنية  الروسية  الجنسيات  يحمل  الذي 
والبيروفية، وهو في األصل طبيب جراح وكان 
جميعًا  ودخلوا  لشوغالي.  الخاص  المترجم 

ليبيا تحت غطاءات مختلفة«.

يفغيني  اسم  أن  إلى  يشير  التحقيق 
محضر  في  متكرر  بشكل  يُذكر  بريغوجين 
بعدة  إليه  وأشير  الليبية،  العامة  النيابة 
القرار  صناع  أكبر  أحد  بأنه  ويوصف  أسماء. 
بتأسيس  اسمه  وارتبط  الروسي،  المطبخ  في 
وأقر شوغالي في مقابلته مع  فاغنر.  مجموعة 
بمؤسس  الشخصية  بمعرفته  الجزيرة  برنامج 

فاغنر يفغيني بريغوجين.
بثت  لقطات  االستقصائي  البرنامج  وعرض 
ومساعده  شوغالي  بتسليم  تتعلق  مرة  ألول 
السلطات  قبل  من  بلديهما  سلطات  إلى 
 .2020 ديسمبر   20 يوم  بطرابلس  الليبية 

وجرت عملية التسليم في مطار معيتيقة.
سبب  عن  الليبي  للشأن  متتبعون  وتساءل 
أخبار  من  حمله  وما  التسريب،  هذا  وتوقيت 
بالمعهد  المحلل  ويقول  األولى،  للمرة  تذاع 
حرشاوي  جالل  المتحدة  للخدمات  الملكي 
لـ»الوسط« إن »هذه التسريبات ليست بريئة 
وكالة  مدير  »زيارة  بين  رابطًا  صدفة«،  أو 

يناير  في  قطر  إلى  بيرنز  المركزية  المخابرات 
يريدون  ال  الليبيين  »بعض  وقال  الماضي«، 
ألميركا أن تنسى أن روسيا ال تزال في ليبيا«.

سياسيًا  حراكًا  يرافق  الوثائقي  الفيلم  بث 
عبداهلل  األممي  المبعوث  طرح  بعد  واسعًا 
بترتيبات  مقترحًا  تقدم  التي  خطته  باتيلي 
 ،2023 العام  ليبيا  في  انتخابات  لعقد  جديدة 
في وقت يطرح فيه اسم سيف اإلسالم كمرشح 

الليبية. للرئاسة 
يقول الخبير غير المقيم بالمجلس الروسي 
للشؤون الدولية كيريل سيمينوف في تصريح 
ليست  الوثائقي  »رسالة  »الوسط«:  إلى 
الدول  انتباه  لجذب  محاولة  هذه  روسيا،  إلى 
تذكير  هذا  يكون  وربما  المهتمة،  األخرى 
بأن موسكو قد تحاول التدخل في االنتخابات 
الروسية  الكيانات  بعض  أن  ومعلوم  الليبية، 
بعض  في  االنتخابات  في  بالتدخل  اتهمت 

الدول األفريقية«.
لعالقة  مساحة  الوثائقي  البرنامج  وأفرد 
واالتهامات  القذافي  اإلسالم  بسيف  شوغالي 
التي  الليبية  االنتخابات  على  الروسي  بالتأثير 
كان مقررًا أن تعقد بعد ملتقى غدامس العام 
جرت  لقاءات   3 أن  الوثائق  وتظهر   ،2019
أن  إال  اإلسالم.  وسيف  الروسي  الفريق  بين 
وأمني  سياسي  دور  أي  نفى  الذي  شوغالي 

وثائق »ما خفي أعظم«: 
سيف اإلسالم يرى في حفتر 

تهديداً رئيسياً

الخبير الروسي سيمينوف: 
قائمة روسيا المفضلة أوسع 

بكثير من القذافي االبن

ماذا جرى خالل 3 لقاءات سرية بين »مندوب موسكو الخفي« وسيف اإلسالم القذافي؟

بعد احتجاز »رجل فاغنر« بعد احتجاز »رجل فاغنر« 2020 شهراً في مايو  شهراً في مايو 20192019

»أرشيفية« ● األلغام خطر داهم على حياة سكان ليبيا  »أرشيفية«● تفجير مخلفات حرب في طرابلس  

)الجزيزة أونالين( ● شوغالي وفاغنر وسيف القذافي وثائقي يكشف الدور الروسي في ليبيا 

جدل واسع ساد المشهد الليبي هذا األسبوع، مع عرض قناة الجزيرة اإلخبارية فيلمًا وثائقياًَ مصورًا عن الفريق الروسي 
2020 بعد اعتقاله في العاصمة طرابلس لمدة  العام  الوفاق السابقة  بقيادة مكسيم شوغالي الذي أفرجت عنه حكومة 
الليبي من  المشهد  إلى  القذافي في هندسة عودته  عام وثمانية أشهر، لالشتباه في عمله على مساعدة سيف اإلسالم 

بوابة االنتخابات الرئاسية.
الروسي في االنتخابات  الدور  الليبي في سياق سجال واسع بشأن  المشهد  التسريبات على  تأثير هذه  محللون قللوا من 

الليبية المقررة هذا العام.
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المحامية عزة المقهور: الدعوى تعتبر مرجعًا في ترسيم الحدود البحرية بين بلدان العالم

أدلى  الذي  للجدل  المثيرة  التصريحات  خلفية  على 
بها الرئيس التونسي - المثير للجدل - قيس سعيد 
حول أحقية تونس في حقل البوري النفطي المملوك 
لدولة ليبيا.. قال الدبلوماسي الليبي فرج الزروق إن 
في  القضية  نظر  جرى حسمه من خالل  النزاع  هذا 
محكمة العدل الدولية بدءًا من العام 1978 إلى أن 

أصدرت حكمها النهائي في العام 1982.
بين  خاص  اتفاق  »بموجب  أنه  أوضح  الزروق 
به في  الدولية  العدل  إخطار محكمة  البلدين جرى 
القانون  وقواعد  مبادئ  تحديد  ُطلب   1978 العام 
الدولي التي تنطبق على ترسيم الحدود بين تونس 
بمناطق  يتعلق  فيما  الليبية  العربية  والجماهيرية 
في  النظر  بعد  منهما.  بكل  الخاصة  القاري  الجرف 
الحجج واألدلة المستندة إلى الجيولوجيا والجغرافيا 
أساسها سعى  التي على  األعماق  الطبيعية وقياس 
من  معينة  بمناطق  مطالباته  دعم  إلى  طرف  كل 
قاع البحر باعتبارها امتدادًا طبيعيًا ألراضيه البرية، 
فبراير   24 بتاريخ  حكمها  في  المحكمة  خلصت 
قاري  جرف  على  متاخمان  البلدين  أن  إلى   1982
تكن  لم  المادية  المعايير  فإن  وبالتالي  مشترك، 
كان  ثم  ومن  الحدود.  ترسيم  لغرض  فائدة  ذات 
ال بد من االسترشاد بـ»مبادئ منصفة«، وبواسطة 
معقولة  درجة  ضمان  ضرورة  مثل  العوامل  بعض 
وأطوال  المخصصة  المناطق  بين  التناسب  من 

المعنية«. السواحل 
أن  المحكمة  »وجدت  الليبي:  الدبلوماسي  يقول 
تطبيق طريقة تساوي المسافة ال يمكن في الظروف 
الخاصة للقضية أن يؤدي إلى نتيجة منصفة. وفيما 
يتعلق بالمسار الذي يجب أن يسلكه خط الترسيم، 
الشاطئ،  من  بالقرب  األول  قطاعين  بين  ميز  فقد 

الحدود  ترسيم  من  الثاني  القطاع  في  قابس  خليج 
التفسير  وذكرت  الحكم،  ذلك  في  عليه  المنصوص 
الذي ينبغي أن يكون في هذا الصدد، ووجدت أنه ال 
يمكنها تأييد الطلب المقدم من تونس فيما يتعلق 
لم  أنه  المحكمة  الختام، وجدت  القطاع. وفي  بهذا 
يكن هناك سبب يدعوها إلى إصدار أمر بإجراء مسح 
الدقيقة  اإلحداثيات  من  التحقق  بغرض  متخصص 

ألقصى نقطة في الغرب من خليج قابس.
ويختم الدبلوماسي الليبي بقوله »بعد تولي زين 
القذافي  معمر  دعاه  تقريبًا  بعام  الحكم  العابدين 

على  األدلة  ببعض  علمًا  أحاطت  أن  بعد  واعتبرت 
االتفاق التاريخي بشأن الحدود البحرية، أن الترسيم 
يبدأ عند نقطة حدود رأس جدير يجب أن يسير في 
اتجاه شمالي شرقي بزاوية 26 درجة تقريبًا، والثاني 
في اتجاه البحر، واعتبرت أن خط الترسيم يجب أن 
ينحرف شرقًا عند اتجاه 52 درجة ليأخذ في االعتبار 
قابس  خليج  شمال  التونسي  الساحل  اتجاه  تغير 

ووجود جزر قرقنة التي نسب إليها نصف األثر«.
وتابع الزروق: »أثناء سير اإلجراءات، طلبت مالطا 
اإلذن بالتدخل، مدعية مصلحة ذات طبيعة قانونية 
بموجب المادة 62 من النظام األساسي للمحكمة. 
اإلذن  طلب  الذي  التدخل  طبيعة  إلى  وبالنظر 
الطابع  ذات  المصلحة  أن  المحكمة  رأت  أجله  من 
القانوني التي حاججت بها مالطا ال يمكن أن تتأثر 
بالقرار الصادر في القضية. وأن الطلب لم يكن طلبًا 
عليه  الموافقة   62 المادة  بموجب  للمحكمة  يجوز 

لذلك رفضته«.
وبعد الحكم ـ كما يقول الزروق ـ »تقدمت تونس 
بطلب مراجعة وتفسير الحكم الصادر في 24 فبراير 
1982 إلى المحكمة، التي رأت أن الحكم الصادر في 
العام 1982 أدى إلى مشاكل معينة في التنفيذ. رغم 
العديد  التعامل مع  بالفعل  المحكمة كان عليها  أن 
األولى  المرة  هي  هذه  كانت  التفسير،  طلبات  من 
التي يُعرض فيها طلب مراجعة. حيث ينص النظام 
األساسي للمحكمة على أنه ال يجوز مراجعة الحكم 
القبيل  لواقع ما من هذا  اكتشاف  إذا كان هناك  إال 
تونس  طلب  ليبيا  عارضت  حاسمًا.  عاماًل  ليكون 
من  التنفيذ  في  مشاكل  أي  وجود  ونفت  المزدوج، 
طلب  بأن  ودفعت  تونس،  به  حاججت  الذي  النوع 
تحت  للمراجعة،  طلب  مجرد  كان  للتفسير  تونس 

غطاء آخر«.
ديسمبر   10 في  باإلجماع  الصادر  حكمها  وفي 
باعتباره  المراجعة  طلب  المحكمة  رفضت   1985

تفسير  طلب  هو  المقبول  أن  ووجدت  مقبول.  غير 
1982 بقدر ما يتعلق  24 فبراير  الحكم الصادر في 
بالقطاع األول من ترسيم الحدود المنصوص عليه 
المتعلق  تونس  طلب  أن  ووجدت  الحكم،  ذلك  في 
على  عالوة  ووجدت  تأييده؛  يمكن  ال  القطاع  بهذا 
ذلك أن الطلب الذي قدمته تونس لتصحيح خطأ ما 
إلى  يدعوها  ما  هناك  يكن  لم  وأنه  بال سبب،  كان 
المحكمة  قضت  كما  الشأن.  هذا  في  قرار  إصدار 
فبراير   24 في  الصادر  الحكم  تفسير  طلب  بقبول 
1982 بقدر ما يتعلق بأقصى نقطة في الغرب من 

البوري  إنتاج حقل  بدء  إعالن  احتفال  في  للمشاركة 
من  طليطلة  الباخرة  وانطلقت   1988 العام  في 
القذافي  معمر  متنها  وعلى  البحري  طرابلس  ميناء 
العابدين  زين  ينتظر  كان  حيث  جربة  جزيرة  إلى 
البوري  حقل  الى  انطلقت  السفينة  صعوده  وبعد 
وبعد االنتهاء من مراسم تدشين إنتاج الحقل، جرى 
التوقيع مع تونس على ثالث اتفاقات: األولى تتعلق 
 .1982 للعام  الدولية  العدل  محكمة  حكم  بتنفيذ 
النفط  لبحوث  مشترك  مشروع  بإنشاء  والثانية 
تمويل مشاريع مشتركة  والثالثة بشأن  واستغالله. 
هذه  على  وبالتوقيع  النفط.  عائدات  نسبة  حسب 

االتفاقات قفل الموضوع نهائيًا«.

كامل المقهور وكيل ليبيا في الدعوى
والكاتبة  القانونية  الخبيرة  كشفت  جانبها  من 
الجرف  بدعوى  ارتبطت  أنها  المقهور  كامل  عزة 
ألسباب  خاصة  بعالقة  وتونس  ليبيا  بين  القاري 
وكيل  كان  المقهور  كامل  والدها  منها؛  عدة 
أمام  عنها  الدفاع  فريق  وترأس  الدعوى  في  ليبيا 
كانت  الدعوى  هذه  وأن  الدولية.  العدل  محكمة 
الدولية  العدل  محكمة  أمام  تنظر  دعوى  أول 

فيها. ليبيا طرفًا  تكون 
»الوسط«:  إلى  حديث  في  المقهور  عزة  وقالت 
العمل  بوسام  تكريمه  جرى  اهلل  رحمه  »والدي 
الصالح من الدرجة األولى لجهوده في هذه الدعوى 
أنها  ليبيا«. مضيفة  نتج عنها من حكم لصالح  وما 
في  السوربون  جامعة  في  الماجستير  أثناء  درست 
الدعوى.  هذه  عن  بحثًا  وقدمت  البحار  قانون  مادة 
قياسات  تقنية  حول  الدرجة  نيل  بحث  كان  كما 
 Equitable اإلنصاف  مبدأ  بين  ما  القاري  الجرف 
 Principle of المتساوية  األبعاد  ومبدأ   Principle

.Equidistance
أضافت »كما أنني عاصرت الطلب الذي تقدمت 

العدل  محكمة  أمام  الحكم  في  طعنًا  تونس  به 
وبهذا  المحكمة،  من  رفضه  جرى  والذي  الدولية 
الجرف  تحديد  مسألة  أن  أؤكد  فإنني  التمهيد 
القاري لكل من البلدين قد حسمتها محكمة العدل 
الدولية من 1978إلى 1982، بل إن الطرفين ليبيا 
 1978 نوفمبر  في  المبرم  اتفاقهما  في  وتونس 
يطلبا  لم  الدولية  العدل  محكمة  إلى  النزاع  برفع 
فحسب تحديد مبادئ وقواعد القانون الدولي التي 
لكال  القاري  الجرف  منطقتي  حدود  تعيين  تحكم 
للطريقة  الدقيق  »التحديد  كذلك  بل  البلدين، 
العملية التي يمكن للمبادئ والقواعد المشار إليها 
يتسنى  حتى  الخاصة  الحالة  هذه  في  تطبق  أن 
للخبراء من كال البلدين ترسيم هاتين المنطقتين 

دون صعوبات
نية  يعكس  الذي  األمر   ،) االتفاق  من   1 )مادة 
في  ورد  كما  وعمليًا  قانونيًا  الحسم  في  الطرفين 
الليبية  العالقات  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  اتفاقهما. 
إلى  وصلت  حتى  بمراحل  تجاوزتها  قد  التونسية   -
بحرية  لقطعة  المشترك  االقتصادي  التعاون  مرحلة 

نفطية ما بين البلدين«.
أهمية  الدعوى  أن »لهذه  أوضحت  المقهور  عزة 
التي  البحرية  الحدود  دعاوى  من  أنها  إذ  خاصة 
أثرت  والتي  مبكرًا  الدولية  العدل  محكمة  نظرتها 
الالحقة  البحرية  الحدود  دعاوى  في  كبير  بشكل 
البحرية.  الحدود  وترسيم  تحديد  في  مرجعًا  وتعتبر 
أن  كاد  نزاع  فتيل  نزعت  قد  الدعوى  هذه  أن  كما 

ينشب بين البلدين«.
وأشارت إلى أن تعريف منطقة الجرف القاري وفقًا 
 1982 للعام  البحار  اتفاقية  من   76 المادة  لنص 
يشمل  بأنه  ساحلية  دولة  ألي  القاري  الجرف  تحدد 
تمتد  التي  المغمورة  المساحات  أرض  وباطن  »قاع 
إلى ما وراء بحرها اإلقليمي في جميع أنحاء االمتداد 

الطبيعي إلقليم تلك الدولة البري«.

.. والدبلوماسي فرج الزروق: »العدل« حسمت النزاع تمامًا في 1982
طرابلس ـ القاهرة - الوسط

معارك  تفاصيل  في  تغوص  أن  ليبيا  قدر  وكأن 
إحياء  أو مرتين.. فبعد  جانبية في كل عام مرة 
قضية ضحايا حادث لوكربي منذ عدة أسابيع فجأة 
بالقبض على المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود 
المريمي، رغم حسم الملف بموجب اتفاق نهائي 
بين ليبيا والواليات المتحدة األميركية منذ عقود؛ 
جاءت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد 
لتفجر جداًل مفاجئًا حول أحقية تونس في اقتسام 

نفط حقل البوري الليبي.
يحيي  وليبيا  تونس  في  تفجر  الذي  الجدل 
قضية »اقتسام ثروات النفط« من حقل البوري، 
عبر  سنة   40 من  أكثر  قبل  النزاع  حسم  رغم 
محكمة العدل الدولية لصالح طرابلس وتحديدًا 

في حكم صادر بتاريخ 24 فبراير 1982.
مقر  إلى  قادته  ميدانية  زيارة  فخالل 
في  البترولية  لألنشطة  التونسية  المؤسسة 
التونسي فتح  الرئيس  أعاد  الجاري،  16 مارس 
ساخنة  قضية  إلى  عقود  منذ  المقفل  الملف 
الليبية  السلطات  فعل  ردود  حولها  تتفق 
النفط  وزارة  أو  النواب  مجلس  الجانبين،  من 

بحكومة الوحدة، في رفضها.
الذي  سعيد  قيس  تصريحات  تضمنت 
وما  التونسية  للجمهورية  خريطة  حاماًل  كان 
عندما  المتوسط،  األبيض  البحر  من  يجاورها 
إن  قائاًل  النفطي،  البوري  لحقل  بإصبعه  أشار 
حقل  من  الفتات  على  إال  تحصل  لم  »تونس 
يؤمن  أن  شأنه  من  الذي  النفطي  البوري 
احتياجاتها وأكثر«، وذّكر في السياق بالمقترح 
األسبق  الليبي  الخارجية  وزير  قدمه  الذي 
بـ»تقسيم  والقاضي  التريكي،  عبدالسالم 

الحوض إلى نصفين«.
وحسب متتبعين للشأن الليبي فإن تصريحات 
الجرف  بشأن  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس 
يمكن  البوري،  حقل  من  تونس  وحصة  القاري 
قراءتها من زاويتين، األولى تفترض حسن النية 
وربما تعلق األمر بنقص الخبرة السياسية، وربما 
طرح  يفترض  كان  إذ  المستشارين،  دور  غياب 
في  المعنية  الجهات  بين  المسائل  هذه  مثل 
الدولتين التونسية والليبية داخل المكاتب وفي 
التعاون  عالقات  سياق  في  االجتماعات،  قاعات 
ونصوص االتفاقات المنبثقة عنها بين الدولتين 
الجارتين، وليس طرحًا إعالميًا مثيرًا للرأي العام 

تنقصه الحقيقة، مثلما فعل الرئيس سعيّد.
النية،  سوء  فتفترض  الثانية  القراءة  أما 
التونسي  الرئيس  دفع  الذي  عن  وتتساءل 
التوقيت، وبهذه  األمر، في هذا  إلى طرح هذا 
الكيفية؟ وماذا يريد من ورائه؟ وهل لم تكفه 
أزمات الداخل التونسي، ليفجر أزمة مع الخارج، 
وهذه المرة مع جارته الشرقية ليبيا، في وقت 
يحتاج البلدان إلى مناخ ثنائي يدفع ويشجع نحو 
مختلف  في  بينهما  التعاون  توثيق  من  مزيد 
واألمنية،  واالقتصادية،  السياسية،  المجاالت 
أبناء  بين  الجيرة  وروح  الثقة  ترسيخ  ومزيد 
شعبيهما.. وماذا سيستفيد الرئيس سعيد من 
إطالق تصريحه الملغوم؟ وعلى أي أساس فعل 
األول  والمسؤول  القانوني  الخبير  وهو  ذلك، 
على رأس الدولة في بالده الذي يعلم محتوى 
الحكم الذي فصلت فيه محكمة العدل الدولية 
قبل 40 عامًا في قضية الجرف القاري بين ليبيا 
اتفاق  وفق  الطرفان  بها  تقدم  التي  وتونس 

خاص بينهما إلى المحكمة في العام 1978.
عدم  سر  عن  غاضبون  ليبيون  وتساءل 
التونسي  السفير  الليبية  الخارجية  استدعاء 
في ليبيا، وفق العرف الدبلوماسي، وإبالغه أن 
»اللغم«  التصريح  مغزى  تتفهم  ال  حكومتها 
الذي أطلقه الرئيس التونسي، قيس سعيد دون 
سابق إنذار، بشأن الجرف القاري وحقل البوري 
الليبي، وهي مسألة سيادية حسمتها محكمة 
الطرف  لصالح  عامًا   40 منذ  الدولية  العدل 

على وثائق إيطالية مهمة أسهمت في ترجيح 
عن  األلسن  بعض  تحدثت  بل  بالده.  كفة 
الطرف  بإثباتها  يهتم  لم  رشاوى،  حصول 
اآلن  إثارتها  المجدي  من  يعد  ولم  التونسي، 
التمحيص  باب  من  إال  القضاء،  اتصال  بعد 

والتدقيق والبحث التاريخي«.
القاري  الجُرف  »قضية  إن  الهاني،  وتابع 
محكمة  أمام  تونس  وخسرتها  ليبيا  ربحتها 
عامًا  أربعين  منذ  الهاي  في  الدولية  العدل 
غباء  بسبب  »خسرناها  مضيفًا   .»1982 سنة 
البحار  بقانون  القانوني  الفريق  وجهل  وغرور 
الرياضية  وبالنظريات  البحرية  وبالجغرافيا 
والعناصر  الدقيقة  القانونية  وبالمبادئ 
الحدود  الحتساب  واألنثروبولوجية  التاريخية 
بلعيد  الصادق  العميد  بقيادة  البحرية، 
المجال  في  الكفاءة  ضعيفي  ودبلوماسيين 
التونسية  للدولة  ممثل  قانوني  خبير  واختيار 
الدولي  الفقه  أن  رغم  فرنسية  جنسية  من 
سواده  وكتب  اإلنجليز  صاغه  البحار  لقانون 

األعظم بُلغتهم«.
التونسي  الرئيس  األممي،  الخبير  وخاطب 
أننا  يعلم  وهو  يعلم  أن  الرئيس  »على  قائاًل 
أمضينا اتفاقات ترسيم الحدود البرية والبحرية 
مع كل جوارنا مع شقيقتينا الجزائر وليبيا ومع 

صديقتنا إيطاليا«.

محلل تونسي: سببان وراء إثارة القضية؟
عادل  التونسي  السياسي  المحلل  تساءل  أيضا 
الجرف  مشكلة  إثارة  أسباب  حول  اللطيفي 
لسببين  ذلك  وأرجع  التوقيت،  هذا  في  القاري 
»األول أن قيس سعيّد ال يعرف من الثروة إال 
أي  تقليدية(  ثقافة  )ككل  نقدًا  أو  عينًا  ما وجد 
المنهوبة  األموال  أو  واأللماس  والغاز  البترول 
بعد  لم يسمع  يعني  وغيرها،  الجزائي  والصلح 

بإنتاج الثروة بالعمل والذكاء«.
الثاني أنه يعتقد أن القضاء  أضاف »السبب 
من  على  هذا  فهمه  يطبق  وهو  عاداًل،  ليس 
لينطق  التونسيين،  من  الرأي  وخالفه  عارضه 
وسّع  واليوم  والقرائن.  القضاء  بدل  بالحكم 
وعلى  التونسيين  غير  على  ليطبقه  فهمه  من 
حكمًا  أصدر  أن  سبق  الذي  الدولي  القضاء 
العبث  مسلسل  الموضوع.  التونسيون  وطوى 
سوف  والفاتورة  متواصل  األوهام  واختالق 

تكون باهظة على تونس«.
األسبق  التونسي  الخارجية  وزير  أما 
معارضي  أحد  يُعد  الذي  عبدالسالم  رفيق 
تساءل  فقد  سعيّد،  قيس  الرئيس  إجراءات 
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته  عبر 
مع  خصومات  يكفينا  »أال  »فيسبوك«، 
وأميركا  األوروبي  واالتحاد  والجزائر  المغرب 
الدولية،  المالية  والمؤسسات  األفارقة  وكل 
الليبيين؟«.  جيراننا  مع  نشتبك  أن  نريد  اآلن 
وذكر في منشور آخر »ال نملك كتونسيين إال 
قائاًل  الليبيين«،  وأشقائنا  لجيراننا  نعتذر  أن 
إن الموضوع حُسم أمره بحكم قضائي دولي 

ليبيا. لصالح  وبات 
ليبيا  غرب  شمال  في  البوري  حقل  ويقع 
عن  كلم   121 ويبعد  صبراتة،  مدينة  باتجاه 
العاصمة طرابلس ويعد من أهم االكتشافات 
المتوسط  األبيض  البحر  حوض  في  النفطية 
الحقل  احتياطي  ويبلغ  الحالي.  القرن  خالل 
برميل  ملياري  حوالي  لالستخراج  القابل 
 45 إنتاجه  طاقة  تبلغ  كانت  حين  في  نفط، 

.2019 ألف برميل يوميًا قبل سنة 
بداية  وليبيا  تونس  بين  الخالفات  وأدت 
الحقل  هذا  تقاسم  فكرة  حول  السبعينيات 
الطرفين  لجوء  إلى   1974 سنة  في  النفطي 
العدل  محكمة  لتصدر  الدولي  التقاضي  إلى 
في الهاي بتاريخ 24 فبراير 1982 قرارًا نهائيا 
أربع  مقابل  أصوات   10 بأغلبية  ليبيا  لصالح 
الكاملة  السيادة  بتأكيد  انتهى  حيث  أصوات، 

لليبيا على الجرف القاري.

»حقل البوري«.. بني أطماع النفط واملناورة السياسية

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

بالخصوص،  رسميًا  تفسيرًا  وتطلب  الليبي، 
أن  قبل  الموضوع  تطويق  محاولة  وبالتالي 
البلدين،  أزمة لن تكون في صالح  إلى  يتحول 
المثقف  كتب  بدوره  شعبيهما.  ومصلحة 
يذهب  أن  مصادفة  »ليس  الكدي  عمر  الليبي 
التونسية  النفط  مؤسسة  إلى  سعيد  قيس 
ويجد أمامه صدفة خريطة عليها حقل البوري، 
فيتحسر على خسارة تونس لهذا الحقل بحكم 
الحقل  أن  ويؤكد  الدولية،  العدل  محكمة  من 
كان يمكن أن يكفي االستهالك الداخلي، فهو 
االنتباه  لفت  ويحاول  داخلية خطيرة،  أزمة  في 
إلى أي قضية خارجية، وفي كل مرة يثير الكثير 
الالجئين  يهاجم  فمرة  ضده،  العواصف  من 

األفارقة ومرة يتحسر على حقل البوري«.

خبير اقتصادي ليبي يطالب برد حكومة 
الوحدة الوطنية

الجديد،  مختار  االقتصادي  الخبير  وطالب 

خارجيتها  ووزارة  الدبيبة  عبدالحميد  حكومة 
سعيّد.  قيس  التونسي  الرئيس  على  بالردّ 
التواصل  موقع  عبر  له  منشور  وحسب 
»الرئيس  إن  قال  »فيسبوك«  االجتماعي 
السياسة  يمارس  سعيّد  قيس  التونسي 
الداخلية  أزمته  تصدير  بمحاولة  المبتذلة 
البوري  حقل  عن  حديثه  خالل  من  للخارج، 
غير  الحديث  »هذا  بأن  وختم  النفطي«، 
على  سلبية  تداعيات  له  تكون  قد  المسؤول 

األشقاء  اإلخوة  بين  التاريخية  العالقات  مسار 
الرد وبشدة من  البلدين، وهو ما يتطلب  في 

الحكومة والخارجية الليبية«، وفق تعبيره.

خبير أممي سابق: قيس سعيد أخطأ.. 
وعلى األشقاء في ليبيا عدم التصعيد

تونسيًا، انتقد الخبير األممي التونسي السابق 
في مجلس حقوق اإلنسان عبدالوهاب الهاني 
الجمهورية  »رئيس  فيه  وقع  الذي  »الخطأ« 

بطريقة  القاري  الجرف  ملف  بفتح  التونسية 
القانون  مع  تتنافى  مستفزة  أحادية  دردشة 
ليبيا«،  الشقيقة  سيادة  من  وتنتقص  الدولي 
أخطأوا  الليبيين  األشقاء  بأن  استدرك  لكنه 

بالتصعيد والتهديد والوعيد.
وقال الهاني إن »الضعف الكبير في اإلعداد 
تجميع  في  الصارخ  والتهاون  للملف،  الجدي 
في  حتى  الذريع  والفشل  التاريخية،  الوثائق 
بشكل  به  مقتنعة  هي  بما  المحكمة  إقناع 
لجزيرة  كامل  أثر  إعطاء  ضرورة  وهو  بديهي، 
جربة ولجزر قرقنة اآلهلة بالسكان وبالحضارة 
التاريخ،  والتجارة منذ قدم  والفالحة والصناعة 
المهمة  الوثائق  استعمال  عدم  إلى  باإلضافة 

الموجودة بحوزة الدولة التونسية«.
»التلكؤ  أسماه  عما  تحدث  التونسي  الخبير 
الفرنسي  األرشيف  وثائق  توفير  في  الفرنسي 
الفرنسي  االستعمار  تحت  الحدود  لترسيم 
الغاشم، في حين حصل العقيد معمر القذافي 

عمر الكدي: قيس يعاني
أزمة داخلية خطيرة

واعتاد إثارة العواصف

مختار الجديد: الرئيس 
التونسي يحاول تصدير 

أزمته الداخلية للخارج

خبراء توانسة: الرئيس التونسي أخطأ بإثارة القضية.. وعلى األشقاء في ليبيا عدم التصعيد

ليبيون يطالبون باستدعاء سفير تونس لتوضيح تصريحات سعيد

● عزة المقهور ● فرج الزروق

● الرئيس التونسي متحدثًا عن أحقية بالده في حقل البوري 16 مارس 2023

)أرشيفية(● خريطة تظهر حقل نفط البوري في المياه الليبية ● جزء من حقل البوري الليبي إلنتاج النفط  
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زيارة  تابعت واشنطن عن كثب  والقلق،  الترقب  وبمزيج من 
الروسي  الرئيس  مع  ولقاءاته  موسكو  إلى  الصيني  الرئيس 
ما  سواء  نتائج  من  عنه  ستتمخض  وما  بوتين  فالديمير 
أكبر  بين  االستراتيجي  التحالف  ما يخص  أو  بأوكرانيا  يتعلق 

المتحدة. للواليات  خصمين 

»إمكانات غير محدودة«
متِهمين  بشدّة  الغرب  الزعيمان  هاجم  إعالن مشترك،  وفي 
للحفاظ  العالمي  األمــن  بـ»تقويض«  المتحدة  الواليات 
من  »قلقهما«  عن  أعربا  فيما  العسكرية«  »أفضليتها  على 

آسيا. في  األطلسي  لحلف شمال  المتزايد  الوجود 
إنهما ترفضان حدوث  والصين  قالت روسيا  السياق،  وفي 
أوِجه،  الى  الغرب  مع  التوتر  وصل  حين  في  نووية  حرب  أيّ 
مماثلة.  مواجهة  في  خاسرًا  سيكون  الجميع  أن  وأّكدتا 
أن  يمكن  ال  أنّه  المشترك  اإلعــالن  في  »البلدان  وأوضــح 
يكون هناك رابحون في حرب نووية، وأّن )مثل هكذا حرب( 

يجب أال تحدث أبدًا«.
زوّدت  حال  في  بـ»الردّ«  الروسي  الرئيس  هدّد  كذلك، 
المستنفد، وذلك ردًّا  اليورانيوم  أوكرانيا ذخائر تحوي  لندن 
على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

ضيفه  مع  تمامًا  مختلفة  كانت  بوتين  لهجة  لكنّ 
أّن  حتى  شي«.  و»الرفيق  العزيز«  بـ»الصديق  وصفه  الذي 
نخب  الكرملين  في  أقيم  دولة  عشاء  خالل  شربا  الزعيمين 
»رخاء ورفاه« الشعبين الروسي والصيني. وقال بوتين خالل 
التعاون  في  محدودة«  غير  »إمكانات  يرى  إنه  العشاء  هذا 

الصيني. الروسي 

تعزيز الشراكة االقتصادية
الروسي  للرئيس  مهمًا  دعمًا  موسكو  إلى  شي  رحلة  وتعدّ 
من  توقيف  مذكرة  الماضي  األسبوع  بحّقه  صدرت  الذي 
من  المنبوذ  بوتين  ويمكن  الدولية.  الجنائية  المحكمة 
بكين  على  االعتماد  أوكرانيا،  في  الحرب  بدء  منذ  الغربيين 

العام. الصين هذا  لزيارة  لكسر عزلته. فقد دعاه شي 
االجتماع  تّطرق  االستراتيجية،  القضايا  إلى  وباإلضافة 
االقتصادية  الشراكة  تعزيز  مسألة  إلى  وشي  بوتين  بين 

النفطية. بالمواد  يتعلق  ما  في  خصوصًا  البلدين،  بين 
وتأتي زيارة الرئيس الصيني لروسيا، فيما أعادت موسكو 

مواجهة  في  الصين،  نحو  كبير  بشكل  اقتصادها  توجيه 
أوقفت  فقد  تستهدفها.  التي  الشديدة  الغربية  العقوبات 
الطاقة  سوق  معظم  عن  والغاز  النفط  من  إمداداتها  روسيا 
الماضي.  العام  من  فبراير  في  أوكرانيا  غزو  بعد  األوروبي 

التجارة مع آسيا. وبعد ذلك ركزت روسيا على 
توصلتا  وموسكو  بكين  أن  بوتين  أعلن  اإلطار،  هذا  وفي 
»قوة  الضخم  الغاز  أنابيب  خط  مشروع  بشأن  اتفاٍق  إلى 
الصين.  غرب  بشمال  سيبيريا  سيربط  الذي   »2 سيبيريا 
وذكر بوتين عقب مفاوضاته مع شي والوفد المرافق له أنه 
للصين  الغاز  إمدادات  ترتفع  أن  المتوقع  من   2030 بحلول 

100 مليار متر مكعب سنويًا. إلى حوالي 
في  للحرب  بكين  طرحتها  التى  السالم  خطة  وبشأن 
النقاط  العديد من  أّن  تعتقد  روسيا  إن  بوتين  قال  أوكرانيا، 
يمكن  الصين  اقترحتها  التي  السالم  خطة  في  ــواردة  ال
يكونون  عندما  )للنزاع(  سلمية  لتسوية  أساسًا  تكون  أن 
في  نرى  ال  لكنّنا  كييف.  وفي  الغرب  في  لها  مستعدّين 

جانبهم. مماثل من  استعداد  أيّ  الحالي  الوقت 
اقترحت  التي  الصين  أّن  الصعيد  هذا  على  شي  وأوضح 
»تسترشد  أوكرانيا  في  للنزاع  سالم  خطة  الماضي  الشهر 
سلمية«،  لتسوية  وتسعى  المتّحدة  األمم  بمبادئ  دائمًا 

السالم والحوار«. مؤّكدًا »نحن دائمًا مع 
زيلينسكي،  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  قال  من جهته، 
و»ينتظر  الحوار  إلى  الصين  »دعا«  إنّه  الثالثاء،  أمس  أول 
على  »عرضنا  صحفي  مؤتمر  خالل  وأضاف  بكين.  من  ردًّا« 
في  للنزاع  تسوية  عن  البحث  في  شريكًا«  تصبح  أن  الصين 

أوكرانيا.
الحوار،  إلى  الصينيين »ندعوكم  زيلينسكي مخاطبًا  وتابع 
شيء  ال  لكن  إشارات  نتلّقى  »نحن  مضيفًا  ردّكم«،  ننتظر 

المرحلة. في هذه  ملموس« 

كيشيدا في أوكرانيا
رئيس  وصل  لموسكو،  دعمه  يظهر  شي  كان  حين  وفي 
حيث  الثالثاء  أوكرانيا  إلى  كيشيدا  فوميو  الياباني  الوزراء 
الدولي«.  النظام  عن  قوي  »كمدافع  به  زيلينسكي  أشاد 
لبوتشا،  زيارته  خالل  شديد  »استياء«  عن  كيشيدا  وأعرب 
القوات  اتُهمت  حيث  كييف،  األوكرانية  العاصمة  قرب 

فظائع. بارتكاب  الروسية 
»محادثات  أجرى  أنّه  زيلينسكي  أعلن  الثالثاء،  ومساء 
بنّاءة« مع كيشيدا، مشيرًا إلى أنه لمس لدى رئيس الوزراء 

»اإلرهاب  مواجهة  في  أوكرانيا  لـ»حماية«  نيّة  الياباني 
الروسي«. وكيشيدا هو أحدث زعيم من مجموعة السبع يزور 
فيما  بالرحلة  للقيام  متزايدة  تعرّض لضغوط  وقد  أوكرانيا، 
تستعدّ اليابان الستضافة قمة مجموعة السبع في أمايو في 
أوكرانيا،  بشأن  الصينية  الوساطة  مواجهة  وفي  هيروشيما. 
تتّهم  واشنطن  أن  حتى  شكوكهم.  عن  كييف  حلفاء  أعرب 
باألسلحة،  روسيا  إمداد  احتمال  بدرس  الصينية  السلطات 

بكين. تنفيه  ما  وهو 
اإلثنين  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  وشّكك 
العالم  »على  وقال  أوكرانيا  في  »للسالم«  بكين  بمقترحات 
من  بدعم  روسيا،  جانب  من  تكتيكي  قرار  بأي  ينخدع  أال 

الحرب بشروطها«. أخرى، بتجميد  أي دولة  أو  الصين 
خطاب  وســط  تأتي  الصينية–الروسية  القمة  وتأتي 
مفترق طرٍق  عند  العالم  يقف  للغرب، حيث  المناهض  بوتين 
ستارت«،  »نيو  معاهدة  الروسي  الزعيم  عّلق  أن  بعد  خطر 
النووية  األسلحة  من  للحد  المتبقية  الوحيدة  االتفاقية  وهي 
أن  اآلن  يرجّح  بما  بــالده  مستقبل  ورهــن  واشنطن،  مع 
الكلفة  رغم  على  بها،  التنبؤ  يمكن  ال  طويلة  حربًا  تكون 
أيضًا  الغرب  بأن  نخبته  لدى  والشكوك  الهائلة  االقتصادية 

ذلك  في  بما  أوكرانيا،  إلى  قوة  أكثر  أسلحة  يرسل  بدأ 
المقاتلة. والطائرات  الدبابات 

»كارنيغي«  مؤسسة  في  المحلل  جابيف  ألكسندر  ويحّذر 
حاليًا  الصين  في  القاتمة  النظرة  أن  من  الدولي  للسالم 
الواليات  مع  المفتوحة  المواجهة  عصر  يدخلون  أنهم  هي 
الصراع،  هذا  في  وشريك  قوة  مصدر  روسيا  وأن  المتحدة، 
ستشتعل،  المواجهة  هــذه  كانت  إذا  ما  نــرى  أن  ويبقى 
الثالثة،  العالمية  الحرب  شفا  إلى  نووية  قوى  ثالث  وستدفع 
مع  وبخاصة  الثانية،  الباردة  للحرب  بداية  مجرد  إنها  أم 
المتحدة  الواليات  ضد  وإيــران  وروسيا  الصين  اصطفاف 
النفوذ  على  منافسة  في  آسيا  وشرق  »الناتو«  في  وحلفائها 
فيه  تقترب  الــذي  الوقت  في  شي  زيــارة  وتأتي  العالمي. 
إيران  على  روسيا  تعتمد  حيث  كثيرًا،  وطهران  موسكو 
المدن  لمهاجمة  التفجير  ذاتية  "الدرون"  بطائرات  لتزويدها 
النووي  االتفاق  إنعاش  في  األمل  تالشى  بينما  األوكرانية، 
المشتركة،  الشاملة  العمل  خطة  باسم  المعروف  اإليراني، 
نووية،  أسلحة  على  قريبًا  إيران  حصول  خطر  من  زاد  مما 

العالمي. الذي يزيد من زعزعة استقرار األمن  األمر 
إلى  العالم  تقسيم  إلــى  التحالفات  هــذه  ــؤدي  ت وقــد 

شأن  في  التعاون  يعوق  مما  لعقود،  متعارضين  معسكرين 
عديدة  ملفات  شأن  في  العالمي  العمل  ويخنق  المناخ  تغير 
المناطق  في  التوترات  ويزيد  الدولية  المؤسسات  ويشّل 

عليها. المتنازع 

حقبة جديدة مشؤومة
حقبة  أن  يبدو  الباردة،  الحرب  انتهاء  من  عقود  ثالثة  وبعد 
نفسها  القاعة  ففي  اليد،  متناول  في  تبدو  مشؤومة  جديدة 
الخبز  ريغان  رونالد  األميركي  الرئيس  فيها  تبادل  التي 
غورباتشوف  ميخائيل  السوفياتي  الرئيس  مع  المحمص 
أثناء زيارة دولة عام 1988، وأعلن فيها ريغان انتهاء الحرب 
االتحاد  بأن   1983 عام  أطلقه  الذي  وصفه  وسحب  الباردة 
واشنطن  أن  اآلن  يبدو  الشر«،  »امبراطورية  هو  السوفياتي 
الحرب  عكس  على  ولكن  كاملة،  دورة  أكملتا  قد  وموسكو 
الصين  بين  انقسام  هناك  كان  عندما  األخيرة،  الباردة 
وتبدو  األيديولوجية،  الخالفات  حول  السوفياتي  واالتحاد 
وأوروبا  المتحدة  الواليات  لمواجهة  مستعدة  اآلن  الصين 

إلى جانبها. مع وجود روسيا 
تتزايد تشاؤمًا في شأن  الصين  أن  ألكسندر جابيف  ويرى 
على  المتزايد  الغربي  النفوذ  ومع  واشنطن،  مع  العالقات 
موسكو  مع  العالقة  تعزيز  قررت  ولهذا  الضعيفة،  روسيا 
شأن  في  الحمراء  واشنطن  خطوط  بكين  الحظت  أن  بعد 
تفرض  واشنطن  وجدت  ثم  روسيا،  على  الغربية  العقوبات 
الحصول  في  الصين  قدرة  لتقييد  الصادرات  على  ضوابط 
مزيدًا من  تُرسل  بينما  الجودة،  عالية  أشباه موصّالت  على 

تايوان. إلى  األسلحة 
في  روسيا  انهيار  منع  بكين  تريد  ذلــك،  إلى  وإضافة 
بوتين،  نظام  سقوط  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والذي  الحرب، 
فترة  في  الدخول  وربما  المتحدة،  الواليات  تقوية  بالتالي 
 4200( ميل   2600 طول  على  اليقين  وعدم  الفوضى  من 
ولذلك  والصين،  روسيا  بين  الحدود  طول  هي  كيلومتر( 
»موسكو«  جامعة  معهد  مدير  ماسلوف  أليكسي  يحذر 
عصر  أن  من  واألفريقية،  اآلسيوية  للدراسات  الحكومية 
بين  األمد  طويلة  باردة  حربًا  سيكون  الجديد  المواجهة 

المختلفة. المعسكرات 
الصين  فقط  يعوقا  لن  واالضطراب  التشرذم  إن  وقال 
وسيكون  وأوروبا،  المتحدة  الواليات  أيضًا  ولكن  وروسيا، 
وأي  والتعليم  التجارة  بأعمال  للقيام  وراحة  ُقدرة  أقل  العالم 

25 عامًا المقبلة. أو  الـ20  نوع من المفاوضات على مدار 

موسكو–وكاالت

هل يقود بوتني وشي محورًا هل يقود بوتني وشي محورًا 
جديدًا ضد الغرب أم محاولة جديدًا ضد الغرب أم محاولة 

لتغيير ميزان القوى العاملية؟لتغيير ميزان القوى العاملية؟

موسكو وبكني.. »حقبة جديدة« من »العالقات اخلاصة«

)أرشيفية( جنود أواكران فى ساحة المعارك  على  الجبهة الشرقية    

واشنطن والغرب يشككان في »خطة السالم الصينية« للحرب األوكرانية

بعد اتهامات من بلينكن

»جرائم حرب« في تيغراي تشعل خالفات واشنطن واألطراف اإلثيوبية
»شبح الكابيتول« يهدد أميركا مجددًا مع احتمال اتهام ترامب

من  المتحدة  الواليات  بين  التوتر  حدة  تصاعدت 
أخرى  جهة  من  وإريتريا  إثيوبيا  ودولــتــي  جهة 
األميركي  الخارجية  وزير  بها  أدلى  تصريحات  إثر 
القوات  أي  النزاع في تيغراي  اتهم فيها كل أطراف 
شعب  تحرير  جبهة  ومتمردي  واإلريترية  اإلثيوبية 
تيغراي بارتكاب جرائم حرب خالل النزاع الذي استمر 
هذه  من  »العديد  أن  معتبرًا  تيغراي،  في  عامين 
عرضية  نتيجة  مجرد  أو  عشوائية  تكن  لم  األعمال 

للحرب«، بل »كانت محسوبة ومدروسة«.
اإلثيوبية  السلطات  نـــددت  الــمــقــابــل،  فــي 
لقواتها  األميركية  باالتهامات  الثالثاء،  واإلريترية، 
تيغراي،  في  حــرب«  »جرائم  بارتكاب  المتحالفة 

معتبرة أنها »انتقائية« و»تشهيرية«.
الفدرالي  الجيش  خاصة  بصورة  بلينكن  واتهم 
اإلثيوبي والقوات المتحالفة معه أي الجيش اإلريتري 
بارتكاب  أمهرة،  منطقة  في  والمليشيات  والقوات 
واالغتصاب  »القتل  بينها  اإلنسانية  ضد  جرائم 
وغيرها من أشكال العنف الجنسي واالضطهاد«، من 

دون اتهام المتمردين في تيغراي بذلك.
من جهتها، ردت وزارة الخارجية اإلثيوبية الثالثاء 
»توزع  األميركية  االتهامات  أن  معتبرة  بيان،  في 
النزاع«.  أطــراف  بين  ظالمة  بصورة  المسؤولية 
واعتبرت أن »هذا النهج األميركي االنتقائي والمثير 
مفيد  وغير  مبرر«  و»غير  حكيم«  غير  لالنقسام 

لعملية السالم.
أن  »يبدو  اإلثيوبية  الخارجية  وزارة  وتابعت 
الواليات المتحدة تبرّئ أحد أطراف النزاع من بعض 
التهم بانتهاكات حقوق اإلنسان، مثل االغتصاب أو 
العنف الجنسي، رغم األدلة الواضحة والدامغة على 

ذنبه«، في إشارة إلى متمردي تيغراي.
اتفاق سالم

كــذلــك رفــضــت إريــتــريــا الــثــالثــاء االتــهــامــات 
وجرائم  حرب  جرائم  ارتكبت  قواتها  بأن  األميركية 
إثيوبيا،  تيغراي في شمال  إقليم  اإلنسانية في  ضد 
الخارجية  وزير  بها  أدلى  التي  التصريحات  واصفة 

األميركي بأن »ال أساس لها وتشهيرية«.
إن  بيان  في  إريتريا  في  الخارجية  وزارة  وقالت 
أي  إلى  تستند  ال  بجديدة  ليست  وهي  »االتهامات 
أسمرة  وشددت  دحضها«.  يمكن  ال  واقعية  أدلة 
على أن االتهامات هذه تشكل »استمرارًا للعداء غير 
األميركية  اإلدارات  تنتهجها  التي  والشيطنة  المبرر 
لدفع   2009 العام  منذ  إريتريا  ضد  المتعاقبة 
الوزراء  رئيس  وأرسل  الخفية«.  السياسية  أجنداتها 
إلى  2020، جيشه  نوفمبر  أحمد في  أبيي  اإلثيوبي 
تيغراي، متهمًا جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة 

تكرار  من  األميركية  السلطات  مخاوف  وسط 
»الكابيتول«  مبنى  على  الــهــجــوم  فــوضــى 
بواشنطن في السادس من يناير 2021، ال تزال 
للرئيس  اتهام  توجيه  احتمال  تنتظر  نيويورك 
المتوقع  فمن  ترمب،  دونالد  السابق  األميركي 
توجيه الئحة اتهام خالل أيام قليلة إلى الرئيس 
لمنطقة  العام  المدعي  من  السابق  األميركي 
الخبراء  من  لعديد  وفقًا  نيويورك  في  مانهاتن 
توقعه  ما  وهــو  ــالم  اإلع ووســائــل  القانونيين 
أنصاره  ودعا  الماضي،  السبت  نفسه،  ترامب 
سيكون  سابق  رئيس  اتهام  وألن  االحتجاج،  إلى 
األمر  يثير  المتحدة،  الواليات  تاريخ  في  سابقة 
وتوقيته  االتهام  طبيعة  حول  األسئلة  من  كثيرًا 
بأسباب سياسية  مدفوعًا  كان  إذا  وما  وتداعياته 

وكيف سيؤثر على ترشح ترامب.
توقع  الذي  الماضي،  الثالثاء  شيء،  يحدث  لم 
إليه  االتهام  توجيه  ترامب  السابق  الرئيس  فيه 
مكتب  يجريه  الذي  التحقيق  انتهاء  مع  واعتقاله 
نيويورك  في  مانهاتن  لمنطقة  العام  المدعي 
الوالية  قــانــون  مخالفة  فــي  المزعوم  لــدوره 
ألف دوالر   130 والتحايل عمدًا في شأن تسجيل 
طريق  عن  دفعها  عندما  قانوني  غير  بشكل 
 2016 انتخابات  قبل  كوهين  مايكل  محاميه 
اإلباحية  األفالم  ممثلة  لصمت  طلبًا  الرئاسية 
سابقة  جنسية  عالقة  شأن  في  دانيالز  ستورمي 

كانت تدعيها ونفاها ترامب مرارًا.
ومع ذلك، بدت االستعدادات جارية للسيناريو 
رئيس  أول  يصبح  قد  ترامب  بأن  المسبوق،  غير 
سابق في تاريخ الواليات المتحدة يجري اتهامه، 
محكمة  ــام  أم األمنية  الــحــواجــز  وصلت  فقد 
وكاالت  تتصارع  بينما  مانهاتن  في  الجنايات 
الرئيس  حماية  كيفية  شأن  في  القانون  إنفاذ 
األسئلة  من  عديد  تــزال  ال  ذلك  ومع  السابق، 
يمكن  وما  العملية  هذه  تفاصيل  حول  مطروحة 
النهاية، وفي ما يلي ما يمكن  إليه في  أن تقود 
الئحة  الكبرى  المحلفين  هيئة  وجهت  إذا  توقعه 

اتهام إلى ترمب.

موعدنا 2024
للواليات  الـ45  الرئيس  يعطي  األثناء  هذه  وفي 
»في  لناخبيه  موعدًا   )2021–2017( المتحدة 
نحن  نستعيد  عندما   2024 نوفمبر  الخامس من 
البيت األبيض ونعيد ألميركا عظمتها«. الشعب 

القضاء  أمام  اإلجابة  عليه  سيكون  وباالنتظار 
قبل  دوالر،  ألف   130 مبلغ  دفع  قضية  شأن  في 
 ،2016 للعام  الرئاسية  االنتخابات  في  فــوزه 
التي  دانييلز  ستورمي  اإلباحية  األفالم  لممثلة 

يفترض أنه أقام معها عالقة.

قواعد الجيش في المنطقة.
ودعم النظام اإلريتري عسكريًا الحكومة الفدرالية 
قوات  بإرسال  أحمد  أبيي  الوزراء  لرئيس  اإلثيوبية 
لمقاتلة  الجنوبية،  لحدوده  المحاذية  تيغراي  إلى 
الذي  الحزب  تيغراي«،  شعب  تحرير  »جبهة  قوات 
كان يحكم المنطقة إلى أن تحول إلى فصيل متمرد.

حكم  الذي  تيغراي«  شعب  تحرير  »جبهة  وحزب 
إثيوبيا مدى نحو ثالثة عقود إلى أن وصل أبيي إلى 
السلطة في العام 2018، هو العدو اللدود ألسمرة 
العامين  بين  البلدين  بين  دارت  التي  الحرب  منذ 
1998 و2000. ونال أبيي أحمد جائزة نوبل للسالم 
في العام 2019 لوضعه حدًا لعشرين عامًا من الحرب 
مع إريتريا المجاورة، واعتُبر في مرحلة ماضية قائد 
أن  قبل  التقدميين  األفارقة  الزعماء  جيل جديد من 

تسدد الحرب ضربة لسمعته في واشنطن.
وجبهة  أبيي  حكومة  وقعته  للسالم  اتفاق  وأدى 
من  الثاني  في  بريتوريا  في  تيغراي  شعب  تحرير 
إثيوبيا،  القتال في شمال  توقف  إلى   2022 نوفمبر 
ولكن لم تشارك أسمرة بالمحادثات ولم توقع على 
األفريقي،  االتحاد  بوساطة  االتفاق  وُأبرم  االتفاق. 
لكن تأثير واشنطن على األطراف كان بالغ األهمية 
الخارجية  وزارة  واعتبرت  دبلوماسية.  مصادر  وفق 
»توزع  األميركية  االتهامات  أن  الثالثاء  اإلثيوبية 
النزاع«،  أطــراف  بين  ظالمة  بصورة  المسؤولية 
االنتقائي  األميركي  النهج  »هــذا  أن  إلــى  الفتًة 
وغير  مبرر«  و»غير  حكيم«  غير  لالنقسام  والمثير 
بلينكن  تصريحات  أن  ورأت  السالم.  لعملية  مفيد 
»تحريضية« و»ستُستخدم لتأجيج حمالت... تحرض 

مجتمعات ضد بعضها بعضًا في إثيوبيا«.
كبير  قال  مارس،   15 في  إثيوبيا  إلى  زيارة  وفي 
أكبر  تجارية  عالقات  إن  األميركيين  الدبلوماسيين 
بـ»المصالحة  تمسكها  على  تعتمد  إثيوبيا  مع 

وسدد ترامب ضربة استباقية السبت الماضي 
سيجري  أنه  سوشال«  »تروث  منصته  عبر  معلنًا 
ورمزيًا  رسميًا  و»توقيفه«  إليه  االتهام  توجيه 
إليه  وجهت  حتى  أو  اعتقل  حال  وفي  الثالثاء. 
سابق  لرئيس  سابقة  األمر  فسيشكل  اتهامات 
توجيه  يجر  لم  أنه  ذلك  المتحدة،  الواليات  في 
اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه 

أو غادر البيت األبيض.
وقد يجري تصويره وأخذ بصماته وربما يجري 
اإلجراءات  على  بناء  دقائق،  لبضع  يديه  تكبيل 
القضائية  السلطات  أن  غير  األميركية،  القانونية 
المشهد  هــذا  مثل  تجنب  تريد  نيويورك  في 

والفوضى اإلعالمية والسياسية التي قد تتبعه.
بـ»حملة  األميركي  الملياردير  ندد  من جهته، 
اضطهاد« يقودها الديمقراطيون في وقت باءت 
دعواته إلى »االحتجاج« بالفشل، فقد تجمع فقط 
نحو 40 من مؤيديه الثالثاء أمام مقر إقامته في 
آخرون  عشرات  تجمع  بينما  بفلوريدا،  ماراالغو 
العدل وبرج  في نيويورك من اإلثنين خارج قصر 

ترامب في الجادة الخامسة.
وخوفًا من االشتباكات في مدينة شهدت عنفًا 
نيويورك  شرطة  باسم  متحدث  نبه  السابق،  في 
»وجود  أن  إلى  اإللكتروني  البريد  عبر  رسالة  في 
في  سيزداد  الرسمي  الزي  يرتدون  شرطة  رجال 
األحياء الخمسة الرئيسة بالمدينة، حتى وإن كان 

ال يوجد حاليًا أي تهديد جدي في نيويورك«.

ثمن الخسارة
التواصل  وســائــل  ــى  إل تــرامــب  أنــصــار  ويلجأ 
االجتماعي في سبيل عرقلة االستجواب القضائي 

والمساءلة« في ما يتعلق بالحرب.
في  شديد  توتر  إلى  إثيوبيا  في  النزاع  وأدى 
في  دولة  أكبر  ثاني  مع  المتحدة  الواليات  عالقات 
أفريقيا من حيث عدد السكان وأحد شركاء واشنطن 

الرئيسيين في القارة اإلفريقية منذ فترة طويلة.
عن  المسؤولة  المتحدة  األمــم  لجنة  وأعربت 
التحقيق في االتهامات المتعلقة بانتهاكات متكررة 
في  األخيرة  السنوات  في  ارتكبت  اإلنسان  لحقوق 
الحكومة  الثالثاء في جنيف، عن أسفها ألن  تيغراي 

اإلثيوبية لم تأذن لمحققيها بدخول مناطق النزاع.
المحققين محمد شاندي  رئيس مجموعة  وأعلن 
عثمان أن »أعضاء اللجنة ذهبوا إلى أديس أبابا في 
يوليو من العام الماضي« ولكن منذ ذلك الحين لم 
التواصل  نواصل  »لكننا  وقال  حوار.  أي  إجراء  يجر 
الموقع  السالم  اتفاق  أن  اللجنة  وأعلنت  معهم«. 
في  التحقيق  دون  يحول  أن  يجب  ال  الماضي  العام 

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
حقوق  مجلس  أمام  عثمان،  شاندي  محمد  وأكد 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة أن التحقيق »ال يزال 
يرتدي أهمية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق سالم 

دائم مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان«.
المتحدة  وفي سبتمبر الماضي قالت لجنة األمم 
أطراف  كل  بأن  لالعتقاد  معقولة  أسبابًا  لديها  إن 
النزاع أي القوات اإلثيوبية واإلريترية وكذلك القوات 
لحقوق  وانتهاكات  حرب  جرائم  »ارتكبت  المتمردة 

اإلنسان منذ اندالع القتال في نوفمبر 2020«.
وأكدت أديس أبابا الثالثاء أنها »ستواصل العمل 
المسؤولين،  لمحاسبة  ــراءات  اإلج كل  اتخاذ  على 
وقدرت  الضحايا«.  لجميع  العدالة  تحقيق  وضمان 
ألف   500 حوالي  أن  السابق  في  المتحدة  الواليات 
شخص لقوا حتفهم في النزاع الذي استمر عامين، 
القرن  في  عنفًا  الحروب  أكثر  بين  من  يجعله  ما 

الحادي والعشرين.
اإلثيوبي  البرلمان  شطب  متصل  سياق  وفي 
من  المتمردة  تيغراي  شعب  تحرير  جبهة  األربعاء 
خطوة  وهي  اإلرهابية،  للجماعات  الرسمية  القائمة 
استمرت  حرب  عقب  السالم  عملية  في  رئيسية 

عامين في شمال البالد.
مجلس  ــق  »واف فيسبوك  على  البرلمان  وقــال 
شعب  تحرير  جبهة  تصنيف  إلغاء  قرار  على  النواب 
األصــوات«،  بأغلبية  اإلرهــاب  قائمة  على  تيغراي 
مضيفا أن هذه الخطوة ستعزز اتفاق السالم المبرم 
والحكومة  تيغراي  جبهة  بين   2022 نوفمبر  في 
الفدرالية. وأضاف »لوحظ خالل مناقشة مشروع قرار 
أنها  على  تيغراي  شعب  تحرير  جبهة  تصنيف  إلغاء 
السالم  اتفاقية  لدعم  عنه  غنى  ال  أمر  أنه  إرهابية 
المبرمة بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب 

تيغراي«.

دونالد«  »ذي  مجموعة  تسعى  إذ  لبطلهم، 
تنظيم  إلــى  »ريــديــت«  منصة  عبر   )Donald

»إضراب وطني«.
ستورمي  اإلباحية  الممثلة  قضية  وتعتبر 
يسعى  إذ  القانونية،  الناحية  من  معقدة  دانييلز 
كان  إذا  ما  تحديد  إلــى  نيويورك  في  القضاء 
ترامب مذنبًا بتحريف بيانات في ما يعد جنحة، أو 
االنتخابية،  الحمالت  تمويل  قوانين  خرق  بسبب 
مما يشكل جريمة جنائية عبر دفع مبلغ 130 ألف 
ستيفاني  الحقيقي  واسمها  المرأة،  لهذه  دوالر 
االنتخابات  سبقت  التي  األسابيع  خالل  كليفورد 
عن  سكوتها  لشراء  وذلك   ،2016 نوفمبر  في 
أنها كانت قائمة بينهما خارج إطار  عالقة يعتقد 

الزواج، وفقًا لالتهامات.
التحقيق الذي استغرق سنوات تسارع األسبوع 
الماضي، إذ أدلى مايكل كوهن المحامي السابق 
والذي   2016 العام  المبلغ  سدد  الذي  لترامب 
أمام  الحين بشهادته  ذلك  منذ  إلى عدوه  تحول 
هيئة المحلفين الكبرى، كما تعاونت الممثلة مع 
دعي  كذلك  نفسها.  والهيئة  العامين  المدعين 
المحلفين  هيئة  أمام  التحدث  إلى  ترمب  دونالد 
هذه، وفقًا للصحافة األميركية، وقال أحد محاميه 
إنه »سيستجيب« طوعًا الستدعاء من القضاء في 
للسلطات  الرئيسي  التخوف  ويبقى  نيويورك. 
مبنى  على  الهجوم  فوضى  تكرار  في  متمثاًل 
يناير  من  السادس  في  بواشنطن  »الكابيتول« 
إلى  مناصريه  ترمب  دونالد  دعا  عندما   ،2021
التي   2020 العام  انتخابات  نتائج  على  االحتجاج 
يزال ترمب يؤكد  بايدن. وال  أمام جو  هزم فيها 

من دون دليل أن بايدن »سرق« منه الفوز.

التكهنات حول والدة  الجاري  إلى موسكو خالل األسبوع  الصيني شي جينبينغ  الرئيس  زيارة  أثارت 
محور جديد ضد الغرب، بينما اعتبرها آخرون مسعىً جديدًا لتغيير ميزان القوى العالمية، خصوصًا 
بعد إعالن موسكو وبكين توقيعهما على اتفاقيات لتعميق الشراكة االستراتيجية، وعزّز من هذة 
بدخول  الثالثاء  جينبينغ  شي  الصيني  ونظيره  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  إشادة  التوقعات 
العالقة »الخاصة« بين بلديهما »حقبة جديدة« في مواجهة الغرب، فيما دعم سيد الكرملين بحذر 

خطة بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا، متِهمًا كييف برفضها.

أديس أبابا–وكاالت

واشنطن - وكاالت

 ●نساء يبكين ضحايا مجزرة ارتكبها جنود 
إريتريون في قرية دينقوالت شمال ميكيلي

● جتمع أنصار ترامب لالحتجاج على اعتقاله املحتمل )أ ف ب(
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األطراف غير املوقعة على »اإلطاري« مستعدة التفاق سياسي ينهي األزمة

السودان.. »االنتقال املدني أقرب من أي وقت مضى«

األمم  حــذرت  الثالثاء،  نشرته  تقرير  في 
أزمة  بحدوث  وشيك«  »خطر  من  المتحدة 
للمياه  المفرط  االستهالك  نتيجة  عالمية 
المياه  »نقص  جعال  اللذين  المناخي  والتغير 

العالم. أنحاء  مستوطنا« في جميع 
العام  األمين  وجه  التقرير،  مقدمة  وفي 
تحذيرًا  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
من أن العالم »يسير بشكل أعمى في طريق 
اإلفراط  أن  من  غوتيريس  حذر  كما  خطر«. 
درجة  وارتفاع  الجوفية  المياه  استخدام  في 
حرارة سطح الكوكب والتلوث تؤدي مجتمعة 
البشرية«  حياة  شــريــان  »اســتــنــزاف  ــى  إل
األربعاء  غوتيريس  وندد  بالمياه.  المتمثل 
بشأن  المتحدة  لألمم  مؤتمر  أول  افتتاح  في 
البشرية  بأن  قرن،  نصف  حوالى  منذ  المياه 
مليارات  يعرض  ما  المياه«  دورة  »كسرت 

العالم للخطر. األشخاص في كل أنحاء 
المؤتمر  هذا  افتتاح  في  غوتيريس  وقال 
أن  يفترض  والذي  أيام  ثالثة  يستمر  الذي 
من  شخص   6500 من  أكثر  فيه  يشارك 
»لقد  وحكومات  دول  ورؤســاء  وزراء  بينهم 
البيئية  األنظمة  ودمرنا  المياه،  دورة  كسرنا 
»نحن  ــاف  وأض الجوفية«.  المياه  ولوثنا 
من  الحيوية  مادتها  البشرية  من  نستنزف 
غير  واالستخدام  المفرط  استهالكنا  خالل 
برفع  تبخرها  في  ونتسبب  للمياه،  المستدام 
درجة حرارة الكوكب«، معربا عن قلقه بشأن 
مستقبل المياه التي تُعد »شريان الحياة ... 

وحقا من حقوق اإلنسان«.
المياه  شح  من  المناطق  بعض  تعاني 
بسبب  منها  غزيرة  كميات  أخــرى  وتواجه 
تلوث  من  تعاني  أو  المتساقطات،  كثافة 
الصادر  التقرير  يدفع  المآسي  وتكرر  المياه، 
بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  عن 
للتربية  المتحدة  األمــم  ومنظمة  المائية 
نُشر  والــذي  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم 
الوشيك  »الخطر  من  التحذير  إلى  الثالثاء 

أزمة مياه عالمية«. لحدوث 
ريتشارد  للتقرير  الرئيسي  المؤلف  قال 
الذين سيتأثرون  إن »عدد األشخاص  كونور 
على  يتوقف  هــذه  العالمية  المياه  بأزمة 
السيناريو المتبع... إذا لم يتم فعل أي شيء، 
40 و%50 من سكان العالم  سيعاني ما بين 
ونحو  الصحي  الصرف  خدمات  نقص  من 
للشرب«.  الصالحة  المياه  من شح   25%-20
وحتى إذا لم تتغير النسب المئوية، فإن عدد 
األشخاص  عدد  ومعه  يتزايد  العالم  سكان 

المشكلة. بهذه  المتأثرين 
لعكس  محاولة  إلى  المؤتمر  هذا  ويهدف 
الجميع  حصول  ضمان  في  األمل  مع  االتجاه 

في خطوة نحو مزيد من حلحلة األزمة في السودان، 
السودان مطلع  في  االنتقالي  السيادة  أعلن مجلس 
على  الموّقعة  غير  ــراف  األط أن  الجاري  األسبوع 
التفاق  التوصل  في  رغبتها  أبدت  اإلطاري  االتفاق 
أعقاب  في  وذلك  البالد،  في  األزمة  ينهي  سياسي 
حمدان  محمد  المجلس  رئيس  نائب  عقده  اجتماع 

حميدتي مع هذه األطراف.
آخر  ناقش  »االجتماع  أن  للمجلس  بيان  وذكر 
األخير  االجتماع  ضوء  على  السياسية،  التطورات 
اإلطـــاري«.  االتــفــاق  على  الموّقعة  األطـــراف  مع 
نائب  »طالبت  الموقعة  غير  األطراف  أن  إلى  وأشار 
لتقريب  مساعيه  بمواصلة  السيادة  مجلس  رئيس 
وجهات النظر وجمع األطراف، من أجل التوصل إلى 
العملية  الستكمال  الالزمة  الترتيبات  حول  توافق 

السياسية«.
ــارس،  15 م بــالــخــرطــوم، فــي  وعــقــد اجــتــمــاع 
ــادة  ــســي ضـــمّ حــمــيــدتــي ورئـــيـــس مــجــلــس ال
ــع الــقــوى  ــرهــان م ــب ــي عــبــد الــفــتــاح ال ــودان ــس ال
أسفر  اإلطـــاري،  االتفاق  على  الموّقعة  المدنية 
عاجلة«  »بــصــورة  تبدأ  آلية  النعقاد  ــوة  دع عن 
البالد. أزمة  لحل  نهائي  اتفاق  مسودة   لصياغة 

)األمم  الثالثية  اآللية  ممثلو  أيضا  االجتماع  وحضر 
المتحدة واالتحاد األفريقي ومنظمة إيغاد(، وسفراء 
وبريطانيا  المتحدة  )الواليات  الرباعية  مجموعة 

والسعودية واإلمارات(، واالتحاد األوروبي.
المتحدة  األمم  مبعوث  عبّر  متصل  سياق  وفي 
الدولية  المنظمة  بعثة  يرأس  الذي  السودان  إلى 
تفاؤله  عن  )يونيتامس(،  االنتقالية  المرحلة  لدعم 
العملية  مسار  على  تقدم  تحقيق  فــرص  حيال 
من  »أقرب  أصبح  السودان  أن  مؤكدًا  السياسية، 
استمرار  رغم  حل،  إلى  للتوصل  مضى«  وقت  أي 

التحديات.
األمن،  مجلس  أمام  إحاطته  في  بيرتس  وقال 
ما  أقــرب  السودانية  ــراف  األط إن  اإلثنين،  مساء 
والعودة  سياسية  تسوية  إلى  للتوصل  اآلن  تكون 
وّقعه  الذي  االتفاق  إلى  مشيرًا  المدني،  الحكم  إلى 
األطراف  من  واسعة  وشريحة  السوداني  الجيش 
في  ــاري«  اإلطـ بـــ»االتــفــاق  ــرف  عُ فيما  المدنية 
ديسمبر الماضي. ورأى بيرتس أن تلك كانت لحظة 
السياسية  للعملية  جديدة  بمرحلة  أذنت  مهمة 
المدني  الحكم  نحو  التحوّل  إلــى  تهدف  التي 

جديدة. انتقالية  وفترة  الديمقراطي 
أعلنوا  من  بعض  أن  األممي  المسؤول  وكشف 
إلى  الحقًا  انضموا  السياسية،  للعملية  رفضهم 
من  الكثير  أن  ــى  إل مشيرًا  الــمــؤتــمــرات،  ــذه  ه
المشاورات،  تلك  في  ظهرت  التوافق  مجاالت 
السودان،  شرق  قضية  المثال  سبيل  على  ومنها 
منتدى  إقامة  على  باالتفاق  انفراجة  تحققت  حيث 
اإلقليم. ــك  ذل فــي  للمصالحة  الطريق   يمهد 

»سودانية  كانت  المشاورات  أن  بيرتس  وأكــد   
بنشاط  عملت  المتحدة  ــم  األم وأن  خالصة«، 
»اآللية  في  شريكيها  مع  بالتعاون  تسهيلها  على 

بحلول  مراحيض  على  أو  الشرب  مياه  على 
قلقون  المراقبين  بعض  لكن   .2030 العام 
بشأن نطاق هذه االلتزامات وتوافر التمويل 

لتنفيذها. الالزم 
العالمي  الصندوق  أور من  وقال ستيوارت 
فيه  بما  سيئة  المياه  »أزمة  الطبيعة  لحماية 
عالمنا  مع  المناخ.  تغير  دون  من  الكفاية 
الوضع  سيكون  بسرعة،  احترارا  يزداد  الذي 
مجتمعات  بناء  »يمكننا  ــاف  وأض أســـوأ«. 
الحكومات  وضعت  إذا  مرنة  واقتصادات 
وممارسات  سياسات  سريعا  والــشــركــات 
والبحيرات  األنهار  بقيمة  تعترف  واستثمارات 

الرطبة وتعيد إصالحها«. واألراضي 

علينا أن نتحرك اآلن
ومع ذلك، يقول جيلبير هونغبو، رئيس لجنة 
المائية،  بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم 
األمــم  عمل  تنسيق  تتولى  منصة  وهــي 
مخصصة  هيئة  لديها  ليست  التي  المتحدة 
الجهد  من  الكثير  »هناك  الموضوع،  لهذا 
ولم  صالحنا«.  في  ليس  والوقت  المطلوب 
عام  منذ  الحجم  بهذا  مؤتمر  أي  تنظيم  يتم 
تم  التي  الحيوية  المسألة  هذه  حول   1977

طوياًل. تجاهلها 
المياه  استخدام  فيه  ازداد  عالم  فــي 
الماضية  عامًا  األربعين  مدار  على  العذبة 
تقرير  يسلط  سنويًا،  تقريبًا   1% بنسبة 
على  الضوء  أواًل  للمياه  المتحدة  األمم  لجنة 
»يصير  أن  بصدد  هو  الــذي  المياه  نقص 
مع  سوًءا  ويزداد  واسع«،  نطاق  على  معممًا 
أن  يتوقع  أنه  حتى  العالمي،  االحترار  تأثير 
كانت  التي  المناطق  على  حتى  قريبًا  يؤثر 
أو  آسيا  شرق  في  الفاقة  هذه  من  بمنأى 

الجنوبية. أميركا 
سكان  مــن   10% نحو  يعيش  وهــكــذا، 
المائي  اإلجهاد  فيها  بلدان وصل  العالم في 

األفريقي وهيئة »اإليقاد«. االتحاد  الثالثية«، وهما 
وأضاف بيرتس أن »العملية ربما ال تكون مثالية 
تمكنت  لكنها  للغاية،  بطيئة  بأنها  أحيانًا  وتُتنقد 
األطراف،  من  وجامعة  واسعة  مجموعة  تقريب  من 
المعارضة  واألحزاب  العسكرية  السلطات  وبخاصة 
يمهد  نهائي  اتفاٍق  إلى  التوصل  من  المدنية، 
»الحاجة  على  وشدد  المدنية«.  الحكومة  لتشكيل 
جماعية  جهود  بذل  إلى  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
إلى  داعيًا  السودان«،  لدعم  الدولي  المجتمع  من 
التعامل  من  لتتمكن  المقبلة  الحكومة  مساعدة 
أسباب  معالجة  في  المتمثلة  الكامنة  القضايا  مع 
حياة  وتحسين  األمنية  التدابير  وتطبيق  الصراعات 
والنزيهة. الحرة  لالنتخابات  والتحضير  السودانيين 

الحكومة  أمـــام  »الــتــحــديــات  أن  ــى  إل ولــفــت 
الحاجات  »معالجة  تتضمن  وهي  هائلة«،  المقبلة 
ــة الــمــلــحّــة، وضــمــان  ــصــادي ــت اإلنــســانــيــة واالق
وصنع  اإلنسان  حقوق  واحــتــرام  والعدالة  األمــن 
الديمقراطي. بــاالنــتــقــال  والــنــهــوض  ــســالم   ال

السوداني«.  للشعب  مهمة  متطلبات  كلها  فهذه   
الدوليين  شركائها  مع  المتحدة  األمم  أن  وأضاف 
الدعم  توفير  لضمان  والتخطيط  بالتنسيق  تقوم 
ولفترة  المقبلة  الحكومة  ألولــويــات  الجماعي 
االتفاق، موضحًا  إلى  التوصل  التي ستعقب  االنتقال 
سيكونان  القوات  ودمــج  األمــن  قطاع  إصــالح  أن 
العملية  في  حساسية«  »األكثر  الملفات  بين  من 

الحالية.
إطــالق  سيتم  ــه  أن األمــمــي  المبعوث  وأضـــاف 
إصالح  قضية  لبحث  أيــام  خــالل  األخير  المؤتمر 
السريع«  »الــدعــم  ــوات  ق ــج  ودم األمــنــي  القطاع 
واحــد«،  وطني  »جيش  في  المسلحة  والحركات 
متمنيًا أن يصل المؤتمر إلى »خريطة طريق أولية« 
عبّر  ذلك،  ومع  القادمة.  السنوات  خالل  لتنفيذها 

إلى مستوى عاٍل أو حِرج. ووفقا لتقرير خبراء 
نُشر  الذي  المتحدة  لألمم  التابعين  المناخ 
العالم«  سكان  نصف  »نحو  يعاني  اإلثنين، 
من  جزء  خالل  المياه  في  »حاد«  نقص  من 

العام على األقل.
انعدام  على  أيضا  الضوء  الوضع  ويسلط 
»أينما  كونور  ريتشارد  يقول  المساواة. 
كنت، إذا كنت غنيًا بما يكفي، ستتمكن من 
كنت  أفقر،  كنت  كلما  الماء...  على  الحصول 

أكثر عرضة ألن تعاني من هذه األزمات«.
ديــمــون،  ــات  م الممثل  ــدد  ش بـــدوره، 
Water.« لمنظمة  المشارك  المؤسس 
النساء  أن  على  األربعاء  الحكومية  غير   »org
متناسب«  غير  بشكل  »يتأثرن  والفتيات 
الفتيات خارج  وأوضح »ماليين  المياه.  بأزمة 
المدارس ألنه يتعين عليهن إحضار المياه«. 
فقط،  المياه  نقص  في  المشكلة  تكمن  وال 
بسبب  منها،  المتاح  تلوث  في  كذلك  بل 

أو تهالكها. الصرف الصحي  أنظمة  انعدام 
يشرب ما ال يقل عن ملياري شخص المياه 
للكوليرا  يعرضهم  مما  بالبراز،  الملوثة 
وشلل  والتيفوئيد  )الــزحــار(  والديزنطاريا 
باألدوية  التلوث  عن  ناهيك  هذا  األطفال. 
أو  اآلفات  مبيدات  أو  الكيميائية  المواد  أو 

النانوية. المواد  أو  الدقيقة  اللدائن 
مياه  عــلــى  الجميع  حــصــول  لــضــمــان 
مضاعفة  يجب   ،2030 عام  بحلول  الشرب 
أضعاف  بثالثة  الحالية لالستثمار  المستويات 
األمم  لجنة  تقديرات  حسب  ــل،  األق على 

للمياه. المتحدة 
تهدد  تلك  التلوث  مصادر  كل  أن  كما 
البيئية  النظم  تعد  للتقرير،  ووفًقا  الطبيعة. 
تقدر  ال  خدمات  تقدم  التي  العذبة  للمياه 
المساعدة على  للبشرية، بما في ذلك  بثمن 
»من  وتأثيراته،  المناخي  االحترار  مكافحة 

العالم«. المهددة في  بين أكثر األنظمة 

الجيش  بين  التوتر  »تصاعد  إزاء  القلق  عن  بيرتس 
األخــيــرة«،  األسابيع  في  السريع  الدعم  ــوات  وق
»التهدئة«. أجل  من  الجانبين  ناشد  أنه   موضحًا 
أمنية  لجنة  تشكيل  بقرارهما  تفاؤله  عن  عبّر  كما 
الجوانب األساسية إلصالح  مشتركة واتفاقهما على 

قطاع األمن ودمج القوات.
السيادة  مجلس  رئيس  بالتزام  بيرتس  وأشاد 
بالعملية  دقلو  الفريق  ونائبه  البرهان،  الفريق 
العسكريين  الــقــادة  بين  والــتــعــاون  السياسية 
إلى  للتوصل  األخيرة  األسابيع  في  والمدنيين 
سريعًا  االنتهاء  إلى  المدنية  القوى  دعا  كما  حل، 
الــوزراء  رئيس  اختيار  آليات  حول  المناقشات  من 

الحكومة. وتشكيل 
يشار إلى أن مجلس السيادة السوداني ومكونات 
والتغيير-المجلس  الحرية  قــوى  أبــرزهــا  مدنية 
»االتفاق   2022 ديسمبر   5 في  وقعوا  المركزي، 
اإلطاري« لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البالد.
 25 منذ  ممتدة  أزمة  حل  إلى  االتفاق  ويهدف 
الفتاح  عبد  الجيش  قائد  فرض  حين  أكتوبر2021، 
مجلسي  حّل  منها  استثنائية،  ــراءات  إج البرهان 

االنتقاليين. والوزراء  السيادة 
بينها  االتفاق،  توقيع  رفضت  أخرى  قوى  أن  غير 
الديمقراطية  الكتلة  والتغيير-  الحرية  إعالن  قوى 
مدنية  سياسية  وقوى  مسلحة  حركات  تضم  التي 
المقاومة  ولجان  الشيوعي  للحزب  باإلضافة  أخرى، 

السودانيين. المهنيين  وتجمع  )نشطاء( 
بدأت  االستثنائية،  البرهان  ــراءات  إجـ وقبل 
كان  انتقالية  مرحلة   2019 آب   21 في  بالسودان 
 ،2024 مطلع  انتخابات  بإجراء  تنتهي  أن  مقررًا 
وقوى  الجيش  من  كل  السلطة  خاللها  يتقاسم 
اتفاق  الحكومة  مع  وقعت  مسلحة  وحركات  مدنية 

.2020 سالم جوبا عام 

طهران - وكاالت
الخرطوم–وكاالت

●  مجلس السيادة السوداني ومكونات مدنية  خالل توقيع االتفاق اإلطاري
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المالية  وزيــر  أشعلها  ــة  ــي ودول عربية  غضب  مــوجــة 
مثيرة  تصريحات  بعد  سموطريتش  بتسلئيل  اإلسرائيلي 
للجدل أنكرت وجود تاريخ أو ثقافة فلسطينية وال حتى وجود 
الحدود  تضم  إلسرائيل  خريطة  ونشر  الفلسطيني،  الشعب 
في  التصريحات  بهذه  سموطريتش  أدلى  حيث  األردنية، 
كلمة بمؤتمر خالل زيارة لفرنسا األحد الماضي، وأثار الوزير 
نفسه غضبًا عالميًا في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا 

فلسطينية. بلدة  »محو«  إلى 
الذي  نفسه  اليوم  في  كلمته،  اإلسرائيلي  الوزير  وألقى 
إسرائيليون  مسؤولون  فيه  التقى  خماسي  اجتماع  فيه  عُقد 
منتجع  في  ومصريون  وأميركيون  وأردنيون  وفلسطينيون 
المبارك  رمضان  قبل حلول شهر  التصعيد  لوقف  الشيخ  شرم 

اليهودي. الفصح  وعيد 
بتصريحات  أشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  وندد 
وقال  العنف.  على  تحريض  بمنزلة  إنها  قائاًل  سموطريتش، 
الزعماء  إن  الفلسطينية،  الخارجية  ــوزارة  ل منفصل  بيان 
التحريضية  والمواقف  »التصريحات  خالل  من  اإلسرائيليين 
الحكومة  فــي  رســمــي  مــســؤول  مــن  أكــثــر  يطلقها  الــتــي 
وحقوقه  ووجــوده  الفلسطيني  الشعب  ضد  اإلسرائيلية 
الوزارة  تؤكد  وطنه..  أرض  في  والمشروعة  العادلة  الوطنية 
الظالمية..  االستعمارية  العقلية  تعكس  المواقف  هذه  أن 
وتخلق مناخات لنمو التطرف واإلرهاب اليهودي ضد شعبنا«.

الوزير  باستخدام  األردنــيــة  الخارجية  وزارة  ونــددت 
»تصرف  أنه  معتبرة  األردن،  حدود  تضم  خريطة  المتطرف 
العنصرية  »التصريحات  أدانــت  كما  أرعـــن«،  تحريضي 
في  وحقه  الفلسطيني  الشعب  إزاء  المتطرفة  التحريضية 
موقف  باتخاذ  اإلسرائيلية  الحكومة  وطالبت  الــوجــود«، 
وتصريحاته  المتطرفة  سموطريتش  تصرفات  إزاء  صريح 
على  لالحتجاج  اإلسرائيلي  السفير  األردن  واستدعى  الحاقدة. 

سموتريتش. وسلوك  تصريحات 
الوزير  تصريحات  المصرية  الخارجية  وزارة  أدانت  كذلك 
الرسمي  الناطق  المرفوضة«. وشدد  »التحريضية  اإلسرائيلي 

مصر  رفض  على  أبوزيد،  أحمد  السفير  الخارجية  وزارة  باسم 
وما  والتحريضية،  المسؤولة  غير  التصريحات  لتلك  الكامل 
والجغرافيا،  التاريخ  حقائق  تنكر  عنصرية  إيماءات  من  تحمله 
الشعب  جموع  عند  واالحــتــقــان  الغضب  مشاعر  وتــؤجــج 
الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية 

العالم. حول 
المساعي  تقوّض  التصريحات  تلك  مثل  أن  أبوزيد  واعتبر 
الفلسطيني  الجانبين  بين  التهدئة  تحقيق  إلى  الرامية 
الذي  المبارك  رمضان  على مشارف شهر  ونحن  واإلسرائيلي، 
يتزامن هذا العام مع األعياد المسيحية واليهودية، وجميعها 

التسامح والسالم واحترام اآلخر. أعياد ترسي معاني 
التصريحات  اللبنانية  والمغتربين  الخارجية  وزارة  ودانت 
الشعب  حول  اإلسرائيلي  المالية  وزير  عن  مؤخرًا  الصادرة 
المجتمع  الوزارة  ودعت  بالعنصرية،  ووصفتها  الفلسطيني 
التصريحات  ورفض  الرادعة  ــراءات  اإلج اتخاذ  إلى  الدولي 
أساس  على  السلمي  الحل  لضرب  الهادفة  عمدً،  المستفزة 
الدولتين، وصب الزيت على النار المشتعلة أصاًل في األراضي 

المحتلة. الفلسطينية 
وزير  تصريحات  الثالثاء،  المتحدة،  الــواليــات  وصفت 
»مهينة«  بأنها  سموطريتش  بتسلئيل  اإلسرائيلي  المال 
فيدانت  األميركية  الخارجية  باسم  الناطق  وقال  و»خطيرة«، 
غير  ليست  التصريحات  هذه  أن  »نعتبر  للصحفيين  باتيل 
بحسب  وخطيرة«،  مهينة  أيضًا  هي  بل  فحسب؛  دقيقة 

»فرانس برس«.
المسؤولة«  »غير  التصريحات  الثالثاء  فرنسا  واستنكرت 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  وقالت  اإلسرائيلي،  المالية  لوزير 
في  رفيعة  مناصب  في  المُعينين  األشخاص  »ندعو  بيان  في 
واحترام  المطلوب  بالوقار  التحلي  إلى  اإلسرائيلية  الحكومة 
تسهم  تصريحات  أو  أعمال  أي  عن  واالمتناع  اآلخرين  كرامة 

التوتر«. تصعيد  في 
األوروبي  باالتحاد  الخارجية  السياسة  مسؤول  دعا  كما 
من  التنصل  إلى  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  بوريل  جوزيب 
في  للصحفيين  بوريل  وقال  اإلسرائيلي،  الوزير  تصريحات 

سموتريتش  بتسلئيل  المالية  وزير  تصريحات  إن  بروكسل 
»أدعو  بوريل  وأضاف  بالتأكيد«،  عنها  التغاضي  يمكن  »ال 
والبدء  التعليقات  هذه  من  التنصل  إلى  اإلسرائيلية  الحكومة 

في العمل مع جميع األطراف لنزع فتيل التوتر«.
المقبولة  غير  التعليقات  هذه  أستنكر  أن  »يجب  وتابع 
إنه  احترام،  عدم  إنه  الخطأ،  لمن  إنه  سموتريتش.  للوزير 
وضع  في  األشياء  هذه  مثل  قول  مجد  غير  وإنه  خطير،  أمر 

بالفعل«. متوتر 
على  باألغلبية  األربعاء  األردنــي  النواب  مجلس  وصوت 
استخدام  ردًا على  اإلسرائيلي من عمان  السفير  مقترح لطرد 
سموطريتش  بتسلئيل  المتطرف  اليميني  المالية  وزيــر 
الفلسطينية،  واألراضــي  المملكة  تضم  إلسرائيل  خريطة 

فلسطيني. وإنكاره وجود شعب 
جلسة  خالل  الصفدي  أحمد  النواب  مجلس  رئيس  وقال 
السفير  لطرد  الرسمي »هناك مقترح  األردني  التلفزيون  بثها 
النواب  فرفع  سوركيس(«،  )إيتان  عمان  من  اإلسرائيلي 
واضحة، وشكرًا«.  »أغلبية  الصفدي  وقال  بالموافقة،  أيديهم 

المجلس  أعضاء  من  بالموافقة  المصوتين  عدد  يتضح  ولم 
.130 البالغ عددهم 

فاعلة  إجراءات  »اتخاذ  على  بالده  الصفدي حكومة  وحض 
خريطة  االحتالل  حكومة  مالية  وزير  استخدام  تجاه  ومؤثرة 
المحتلة«،  الفلسطينية  ــي  واألراض المملكة  حــدود  تضم 
مشيرًا إلى أن »هذا أمر ال يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقًا 

الدولية«. ولألعراف  السالم  لمعاهدة 
مالية  وزير  »تصريحات  إن  األربعاء  أمس  الصفدي  وقال 
ولن  المتطرفة،  حكومته  صورة  تعكس  االحتالل  حكومة 
وأجهزتهم  وجيشهم  قيادتهم  خلف  ثباتًا  إال  األردنيين  تزيد 
األمنية«. وأكد أنها »لن تزيد الشعب الفلسطيني إال صمودًا 
زالت تدنس مقدساتنا  ما  التي  والخراب،  الحرب  آلة  في وجه 

القدس«. في  والمسيحية  اإلسالمية 
أعمال  من  االحتالل  به  يقوم  »ما  أن  الصفدي  وأضــاف 
إجرامية ومتطرفة يقوض كل مساعي السالم الشامل، ويضع 
الشعوب  لحق  إمّا  االنحياز،  مسؤولية  أمام  الدولي  المجتمع 

االنحياز لحكومة متطرفة«. أو  المصير  في تقرير 

»حماس«  اإلسالمية  المقاومة  حركة  رحبت  جانبها  من 
تضامننا  عن  »نعرب  بيان  في  مؤكدة  بالقرار  غزة  قطاع  في 
في  الهاشمية  األردنية  المملكة  بجانب  ووقوفنا  الكامل 
كما  االستعماري«.  الصهيوني  والموقف  التحريض  مواجهة 
لها  التي  الشقيقة  العربية  »والدول  األردن  بيانها  في  دعت 
تلك  في  النظر  إعادة  إلى  الغاصب،  الكيان  هذا  مع  عالقات 
العالقة الطارئة، وتفعيل المقاطعة له بما يشكله من تهديد 

المنطقة«. ألمن  مباشر 
وسياسيون  أمنيون  مسؤلون  التقى  ذلــك  غضون  في 
وأميركيون  وفلسطينيون  وإسرائيليون  وأردنيون  مصريون 
بارزون في مدينة شرم الشيخ المصرية األحد الماضي، تلبية 
التوصل  جرى  الذى  للتفاهم  استكمااًل  وذلك  مصر.  لدعوة 

.2023 26 فبراير  إليه في العقبة باألردن في 
الخارجية  وزارة  نقلته  الــذي  الختامي  البيان  وبحسب 
الخمسة  األطراف  فإن  بـ»فيسبوك«  صفحتها  على  المصرية 
من  التخفيف  وأساليب  سبل  حول  مستفيضة  مناقشات  أجروا 
واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  األرض  على  التوترات  حدة 
اإلسرائيليين  بين  سلمية  لتسوية  الــتــوصــل  بــهــدف 

والفلسطينيين.
الغاية  هذه  تحقيق  وراء  سعيًا  أنه  إلى  البيان  وأشــار 
األمن  بتعزيز  التزامهم  على  األطراف  اتفقت  التنفيذ،  وبدء 
حدٍ  على  والفلسطينيين  لإلسرائيليين  والسالم  واالستقرار 
سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على األرض والحيلولة 
أجل  من  السعي  عن  فضاًل  العنف،  من  مزيد  وقــوع  دون 
آفاق  وفتح  المتبادلة  الثقة  وتعزيز  الثقة  لبناء  إجراءات  اتخاذ 
الحوار  طريق  عن  العالقة  القضايا  مع  والتعاطي  سياسية 

المباشر.
الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  إسرائيل  حكومة  وجددت 
فورى  بشكل  بالتحرك  المشترك  والتزامهما  استعدادهما 
أشهر،  ستة  إلى  ثالثة  من  لفترة  األحادية  اإلجراءات  إلنهاء 
وحدات  أي  مناقشة  بوقف  إسرائيليًا  التزامًا  ذلك  ويتضمن 
أربعة أشهر، ووقف إصدار تراخيص  استيطانية جديدة لمدة 

ألى نقاط استيطانية لمدة ستة أشهر.

عواصم الدول العربية - وكاالت

أزمة عاملية جراء تفاقم ندرة مياه الشرب 
مليارا شخص مهددون بـ»خطر وشيك«

● طفل يشرب من مياه راكدة ملوثة

●  بتسلئيل سموطريتش●  محمد أشتية

انتفاضة عربية ودولية ضد انتفاضة عربية ودولية ضد 
 تصريحات وزير إسرائيلي أنكر تصريحات وزير إسرائيلي أنكر

وجود الشعب الفلسطينيوجود الشعب الفلسطيني

البرملان األردني يصوت باألغلبية على طرد سفير االحتالل

واإلسرائيلي الفلسطيني  الجانبني  بني  سلمية  تسوية  بنود  يقر  »الخماسي«  الشيخ  شرم  اجتماع 



اقتصاد

كالم في األرقام

من المهاجرين في ليبيا وجدوا 
عماًل من خالل مواقع التواصل

)المنظمة الدولية للهجرة(

قالوا

08

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن العمالة 
بداية  ستصل  بطرابلس  الثالث  الدائري  طريق  لمشروع  المنفذة  المصرية 

المقبل. األسبوع  من 
والمرافق،  اإلسكان  جهاز  رئيس  مع  العابد  على  العمل  وزير  واجتمعع 
بالسفارة  العمالي  والمحلق  والجنسية،  الجوازات  مصلحة  رئيس  ونائب 
تسهم  التي  اإلجراءات  سهيل  لمناقشة  الماضي،  الثالثاء  بالقاهرة،  الليبية 
في دخول العمالة بداية من األسبوع المقبل، »خصوصًا لما يمثله المشروع 

أهمية«. من  االستراتيجي 
تنفيذ  مشروع  المصرية،  الشركات  ائتالف  استلم  الجاري،  مارس   12 وفي 

الطريق. بناء  المسارات الستكمال  انتهاء أعمال فتح  الدائري بعد  الطريق 
 ،2021 العام  من  سبتمبر   22 في  الدبيبة  حكومة  وزراء  مجلس  واعتمد 

4.26 مليار دينار. الذي تبلغ تكلفته  المشروع  التعاقد على تنفيذ  إجراءات 

عمال »الدائري الثالث« في طرابلس خالل أيام

الوقود متوفر بكميات كبيرة.. 
وزحام المحطات سببه تدفق 
المواطنين لطرابلس 
تزامنًا مع حلول شهر 
رمضان

رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز 
اللواء بشير األمين

%18
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8049دوالر أميركي
5.1759يورو

5.876الجنيه االسترليني
1.279الريال السعودي
1.3083درهم إماراتي
0.6974اليوان الصيني

2023 /3/22 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

ليبي اقتصادي  باحث   **

االقتصاديين  المحللين  من  الكثير  يتسابق 
وجهات  إعطاء  إلى  واألجانب  العرب  والماليين 
بنك  إفالس  من  أخيرا  حدث  ما  حول  نظرهم 
وبعض  المتحدة  الواليات  في  فالي  سيليكون 
لبنك  الكبير  التعثر  ثم  ومن  األصغر  البنوك 

كريديت سويس في سويسرا.
من  والكثير  تقال  المتضاربة  اآلراء  من  الكثير 
النصائح غير الرشيدة تتداول. ربما يمكن تلخيص 
االتجاه  هو  األول  القسم  قسمين:  في  اآلراء  هذه 
العالم مقبل على كارثة  المتشائم والذي يرى أن 
التي  العالمية  المالية  األزمة  مثل  أخرى  مالية 
ليمان  انهيار بنك  2008 عقب  العام  انفجرت في 
برثرز بسبب أزمة الرهن العقاري األميركية، ورأي 
آخر يمثل االتجاه المتفائل والذي يرى أن األحداث 
الحالية ال ترقى إلى مستوى األزمة ويشير إلى أن 
تسبب  أن  قبل  احتوائها  على  قادرة  الحكومات 
أضرارا غير قابلة لإلصالح كالتي حدثت في األزمة 
أي  تبين  الصعب  ومن  األخيرة،  العالمية  المالية 

اتجاه وسطي في هذه األيام المبكرة.
اآلن  علمي  رأي  أبداء  فإن  صريحين  ولنكون 
هو عملية صعبة جدا، كما أن إبداء النصيحة هو 
كان  سواء  فالجمهور  بالمخاطر،  محفوفة  عملية 
يمكن  كيف  لمعرفة  متعطش  حكومات  أو  أفرادا 
مدخراته  توجيه  كيفية  ليقرر  األمور  تتطور  أن 
المتشائم  االتجاه  يرى  وبينما  الضياع.  وتجنيبها 
بضرورة إعادة توجيه المدخرات بعيدا عن الودائع 
المعادن  في  االستثمار  مثال  نحو  المصرفية 
العمالت  حتى  أو  العقارات  أو  كالذهب  النفيسة 
أن  المتفائل  االتجاه  يرى  )البتكوين(،  المشفرة 
أموالهم  إيداع  في  ويستمروا  المودعين  يهدأ 
الختبارات  تعرضت  والتي  العالمية  البنوك  في 
 Stress التوتر 
Test واستطاعت 

تخطيها.
الواضح  من 
مفترق  هناك  أن 
يكون  وقد  طرق 
أحد  في  الفائز 
نتيجة  الجانبين 
لحظة كما يحدث 
الحجج  دائما. 
على  كثيرة 
اضطراب العملية المصرفية )البنكية( حول العالم 
حول  البنكيون  تصديق  يمكننا  ال  الحقيقة  وفي 

الثقة التي يجب أن نعطيها للنظام المصرفي.
هناك مطالب ملحة لتدخل الدولة في االقتصاد 
ما  وهو  األيديولوجي  الرأسمالي  المركز  في 
بالمذهب  تتعلق  عديدة  نظرية  مفاهيم  سيهدم 
على  السوق  قوى  وقدرة  الليبرالي  االقتصادي 

تصحيح المسار والمرور من المختنقات.
المنعطف  ودون شك، حتى لو جرى تجاوز هذا 
أن  إال  العالمي،  االقتصادي  المسار  في  الخطير 
في  التفكير  بإمعان  مطالبة  االقتصادية  النخبة 
أسباب تأزم النظام المالي عن طريق القناة البنكية 
لمرتين متتاليتين في أقل من عقدين وهو تسارع 
خطير يشير إلى فجوات فكرية في الفكر الليبرالي 
والتي استطاع كينز في بدايات القرن الماضي من 
اكتشافها مما سمح للمنهج الرأسمالي باالستمرار 

والنجاح في قيادة االقتصاد العالمي.
وتأتي هذه األحداث في وقت غير مناسب على 
تعم  حيث  الوطني  القتصادنا  بالنسبة  اإلطالق 
الضبابية للسلوك النقدي والمالي الذي تسير عليه 
الدولة في غياب الموازنات الحكومية وتسوياتها 
كبير  وتقلب  وقانونية،  شرعية  بطريقة  السنوية 
قضايا  على  ينعكس  بما  المصرفي  النظام  في 

السيولة، وسعر الصرف، والفائدة، وغيرها.
شديدة  حيرة  في  الليبي  المدخر  يقع  وبينما 
المصرف  سياسات  أسيرة  مدخراته  وجد  حين 
سنوات،  سبع  عن  اليوم  تقل  ال  لمدة  المركزي 
مالي  إعصار  عالمات  نفسه  الوقت  في  يتحسس 
تخفيضات  من  ثانية  موجة  إلى  يدفع  قد  دولي 
سعر الصرف وعجوزات مالية سواء بالدينار الليبي 

أو حتى بالعملة الصعبة.
واألصول  الصعبة  العملة  من  المليارات  هناك 
ألكثر  دولية  لقرارات  وفقا  محجوزة  االستثمارية 
من 11 سنة اليوم، بداية فهي فقدت الكثير من 
قيمتها بسبب الحجز ولعوامل إدارية أخرى وكذلك 
كانت  مهما  الموجة  بهذه  بالتأثر  مهددة  فهي 

صغيرة في رأي البعض.
ال  أن  وللمستثمرين  للمدخرين  نصيحتي 
والنصائح  اإلعالمي  بالصخب  كثيرا  يتأثروا 
المتقافزة من هنا وهناك، فالوضع غير واضح حتى 
يفوز  قد  مبكرا  القرار  يتخذ  من  أن  صحيح  اآلن، 
بجائزة استثنائية وهي هنا أعلى من سعر الفائدة 
األميركية )4.5 %( )اعتمادا على الحظ فقط( وأال 
ومدى  الخاصة  مسؤوليته  على  سيكون  ذلك  أن 

تقبله لتحمل المخاطرة.

يقع المدخر الليبي في حيرة 
شديدة بسبب سياسات المصرف 

المركزي ويتحسس كذلك 
عالمات إعصار مالي دولي

الوضع املالي العاملي

●  أثناء افتتاح المجمع الصناعي بسيدي السائح في طرابلس

الموقتة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  رئيس  افتتح 
والتجارة  االقتصاد  وزيــر  رفقة  الدببية  عبدالحميد 
التابع لمجموعة  الصناعي  السائح  الحويج، مجمع  محمد 
»السهل القابضة« المقام ببلدية سيدي السائح جنوب 

طرابلس.
والدقيق  واألرز  لألعالف  مصنع  على  المجمع  ويحتوي 
األطفال،  وحفاظات  والــزيــت،  والمكرونة  والسميد 

موظف   3000 من  أكثر  ويضم  والسكر،  والحلويات 
ومنتج ليبي، جرى تدريبهم وتأهليهم.

وحضر االفتتاح وزيرا الصناعة والمعادن والمواصالت، 
ورئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس 

اتحاد الصناعة الليبي، وعدد من رجال األعمال.
إلى  االفتتاح  حضر  الــذي  الحكومي  الوفد  واستمع 
تغطية  على  قدرتهم  بشأن  المنتجين  من  وافية  شروح 
احتياجات السوق المحلية من المواد التي يجري إنتاجها 
بالمجمع، والقدرة على التنافس من خالل أسعار جيدة.

وتشجيع  الخاص  القطاع  دعمه  إلى  الدبيبة  وأشار 

االقتصاد  وزارتـــي  موجهًا  الليبيين،  األعــمــال  رجــال 
لدعم  التسهيالت  كافة  لتقديم  والصناعة  والتجارة 

المحلية. الصناعات 
»السهل  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  وأفـــاد 
المجمعات  أكبر  من  يُعتبر  المجمع  بأن  القابضة« 
مثمنًا  الوطنية،  للصناعة  حقيقيًا  ورافدًا  أفريقيا،  في 
المركزي  ليبيا  ومصرف  العالقة،  ذات  الهيئات  دور 
تطوير  أجل  من  الخاص  والقطاع  األعمال  رجال  لدعم 

ودعمها. المحلية  الصناعة 
ويقع مجمع السائح الصناعي بمنطقة سيدي السائح 

افتتاح املجمع الصناعي بمنطقة سيدي السائح

على  وُأنشئ  طرابلس،  جنوب  كيلومترًا   60 بعد  على 
بالطاقة  تغذيته  ويجرى  مربع،  متر  ألف   420 مساحة 
الشمسية. والطاقة  الغاز  محطتي  طريق  عن  النظيفة 

والسلع  للمواد  مصنعًا   34 المجموعة  وتمتلك 
الورقية  والمناديل  والحفاظات  واألعــالف  الغذائية 
موزعة  البالستيكية  واألكــيــاس  الــدواجــن  ومذابح 
قطاع  في  عملها  وتمارس  ليبيا،  مناطق  مختلف  في 
لتوزيع  شــركــات  سبع  خــالل  مــن  الصحية  الرعاية 
في  شركة   14 إلى  إضافة  الطبية،  والمعدات  األدوية 

التجارة. قطاع 
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صندوق النقد بعد مشاورات مع مسؤولين محليين

توقعات بزيادة اإلنتاج النفطي في ليبيا %15
طرابلس، القاهرة- الوسط

الوحدة  المركزي وحكومة  ليبيا  مع مسؤولين من مصرف  بعد مشاورات 
ليبيا  مع  للتشاور  الدولي  النقد  صندوق  بعثة  توقعت  الموقتة،  الوطنية 
2023 بعد زيادة إنتاج  15 % في العام  نمو إنتاج الهيدروكربونات بنحو 
مليون   1.2 نحو  إلى   2022 العام  في  يوميا  برميل  مليون  من  النفط 

.2023 برميل يوميا في العام 
نمو  استمرار  توقعها  البعثة  عن  بوست«  »واشنطن  جريدة  ونقلت 
المستقبل،  إلى  وبالنظر  ذلك.  بعد  تدريجيا  الهيدروكربونات  إنتاج 
وبافتراض استمرار احتواء اإلنفاق المالي، فإن اإلسقاط األساسي يتمثل 
مدى  على  والخارجية  المالية  الفوائض  في  التدريجي  االنخفاض  في 

المقبلة. السنوات 
النفط أسعار  انخفاض  مخاطر 

مع  تونس  في  مشاورات  الصندوق  بعثة  عقدت  الماضي،  واألسبوع 
إلى  باإلضافة  والتخطيط،  والمالية  االقتصاد  وزارات  من  مسؤولين 
أن  إلى  البعثة  أشارت  فيما  واإلحصاء،  المركزي  المصرف  عن  ممثلين 
أسعار  انخفاض  في  تتمثل  المستقبلية  للتوقعات  الرئيسية  »المخاطر 
أو  الصراع  وتجدد  المتوقع،  من  األقل  العالمي  النمو  بسبب  النفط 

النفط«. إنتاج  التي تؤدي إلى تذبذب  االضطرابات االجتماعية 
وتحدثت »واشنطن بوست« عن تقلبات إنتاج النفط الليبي منذ العام 
2011، معتبرة أن اإلجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، بما في 
من  كبير  مخزون  على  الحفاظ  في  »ساعدت  العملة  قيمة  تخفيض  ذلك 

الدولية«. االحتياطيات 
وبلغ إنتاج النفط الليبي نحو مليون و200 ألف برميل خالل آخر إعالن 
صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط األحد الماضي، وذلك في وقت تأمل 
إنتاج مليوني برميل. إلى  الوصول  الموقتة  الوطنية  الوحدة  فيه حكومة 

سعر  استقرار  »سيظل  المستقبل  إلى  بالنظر  إنه  الجريدة  وقالت 
النقدية«. للسياسة  ركيزة مهمة  الصرف 

برميل لمليوني  الوصول  آمال 
الوطنية  الوحدة  حكومة  في  والغاز  النفط  وزير  أكد  فبراير،  وفي 
والغاز  النفط  اإلنتاجية من  القدرة  رفع  أنه سيجري  الموقتة محمد عون، 
برميل مستقباًل،  مليوني  استهداف  مع  الجاري،  العام  نهاية  مع  ليبيا  في 
والعمل  الجهود  تضافر  بشرط  المستهدفات  تحقيق  إمكانية  إلى  مشيرًا 

ومساهمتها. العالمية  الشركات  مع  والتعاون  عالية،  بكفاءة 
صندوق  على  التونسية  العاصمة  في  الليبية  المباحثات  تقتصر  ولم 
تقييم  من  الصندوق  تمكين  بغرض  الدولي  البنك  إلى  امتدت  إذ  النقد، 
النفط، فضاًل عن مناقشة  إنتاج  الليبي سنويًا، وزيادة  الوضع االقتصادي 

ليبيا. العامة في  المالية  إمكانية تحسين وضع 
للمادة  ليبيا  انضمام  تناولت  المشاورات  إن  المركزي  المصرف  وقال 
األسبوع،  مدار  على  واستمرت  الصندوق  تأسيس  اتفاقية  من  الرابعة 
وتشمل مختلف المؤسسات الليبية والوزارات ذات العالقة، بغرض تقييم 
اتفاقية  من  الرابعة  المادة  وتنص  للدولة.  والمالي  االقتصادي  الوضع 
البلدان  مع  ثنائية  مناقشات  إجراء  على  الدولي  النقد  صندوق  تأسيس 

األعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.
البلد  بزيارة  الصندوق  خبراء  من  فريق  يقوم  المادة،  على  وبناًء 
مناقشات  وإجراء  الالزمة،  والمالية  االقتصادية  المعلومات  وجمع  العضو، 
كما  االقتصادية.  والسياسات  التطورات  حول  الرسميين  المسؤولين  مع 
حول  مباحثات  الدولي  النقد  صندوق  فريق  مع  المركزي  مسؤولو  أجرى 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة  المصرف  من  المبذولة  الجهود  دعم 
وتناول  النفط.  وتصدير  إنتاج  لزيادة  للنفط  الوطنية  والمؤسسة 
إضافة   ،2023 للعام  الليبي  النفط  بإنتاج  الخاصة  التوقعات  االجتماع 
للسنوات  االقتصاد  وزارة  ورؤية  واالقتصادية  التجارية  السياسات  إلى 

المقبلة.
والتخطيط  واالقتصاد  المالية  بوزارات  مسؤولون  اللقاءات  تلك  حضر 
ومؤسسة  الليبي  المحاسبة  وديوان  الوحدة  بحكومة  والتأهيل  والعمل 
فريق  مع  الزيداني  محمد  التخطيط  وزير  ناقش  جانبه،  من  النفط. 
الدولي  البنك  لمجموعة  التابع  العامة  المالية  إدارة  وتطوير  إصالحات 
الحسابات  ودليل  الميزانية  تصنيف  مشروع  بخصوص  المستجدات  آخر 
الزيداني  ناقش  كما  الحكومية.  المالية  المعلومات  إدارة  ونظام  الموحد 
االقتصاد  وتنويع  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  ملفات  آخر  اجتماع  في 
المدير  مع  وذلك  النفط،  إيرادات  جانب  إلى  أخرى  بدائل  وإيجاد  الليبي 
نادر  الدولي  بالبنك  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  اإلقليمي في منطقة 
هنريت  ليبيا  في  الدولي  للبنك  المقيم  والممثل  محمد،  عبداللطيف 

االقتصاديين. الخبراء  وعدد من  كالتنبون، 
وطنية  تنموية  خطة  إعداد  على  تعمل  إنها  التخطيط  وزارة  وقالت 

دوليًا. عليها  المتفق  المستدامة  التنمية  أهداف  فيها  تراعي 

بقلم:  محمد أحمد *
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مشروعات  إنجاز  نسبة  إن  والمرافق  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  جهاز  قال 
.% 90 اإلمداد المائي وشبكة المياه ببلدية زلطن تجاوزت 

ومهندسي  رئيس  وبمشاركة  للجهاز،  التابع  الغربي  الساحل  مكتب  وقام 
تلك  إنجاز  مدى  على  لالطالع  زلطن  بلدية  إلى  بزيارة  المرافق  قسم 

المشروعات.
ومدير  زلطن  البلدي  المجلس  أعضاء  مع  اجتماعًا  المكتب  مسؤولو  وعقد 
المرافق ولمشروعات بالبلدية، لمناقشة  الشؤون اإلدارية والمالية ومكتبي 

المياه. المائي وشبكة  اإلمداد  مشروعات 
التي  اإلنجاز  ونسب  األعمال،  عن  شاماًل  توضيحًا  البلدية  مسؤولو  وقدم 
خالل  البنود  باقي  استكمال  على  جاٍر  العمل  أن  مضيفين   ،%  90 تجاوزت 

المقبلة. القريبة  األيام 

90% إنجازًا في مشاريع اإلمداد املائي بزلطن
إعالن أسعار اللحوم الحمراء

السعر بالدوالرنوع الخام

75.01برنت

69.30غرب تكساس

77.37دبي

70.77سلة أوبك

72.05خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء      3/22/ 2023

مساٍع لرفع الحظر اإليطالي 
على شركات الطيران

»املحاسبة« متمسك بمساءلة 
مجالس البلديات

رحب وزير المواصالت بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد 
سالم الشهوبي بعودة الشركات الفرنسية الستئناف وتفعيل 

عقودها المبرمة مع الوزارة بقطاع النقل.
واستقبل الشهوبي، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى 

مهراج بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، إذ ناقشا أوجه 
التعاون في المجاالت المتعلقة بقطاع المواصالت والنقل 
وعدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك في مجال 

النقل، وجرى التطرق لموضوع الحظر الجوي المفروض على 
الطائرات الليبية.

وأكدت الوزارة أن »مصلحة الطيران المدني تعاقدت 
مع مكتب استشاري إلعداد مشروع التحول الرقمي، بهدف 

تطوير قطاع الطيران المدني بالتنسيق مع المنظمات 
الدولية للطيران، متوقعة أن تكون هناك زيارة لفريق التدقيق 

خالل يوليو المقبل لتقييم الوضع القائم بمصلحة الطيران 
المدني«.

وأشارت وزارة المواصالت إلى أن السفير الفرنسي أشاد 
خالل اللقاء بعمق العالقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا عزم 

بالده على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

عرضت مصلحة الطيران المدني، برنامج عملها الخاص 
برفع الحظر الجوي المفروض من قبل الحكومة اإليطالية 

على الشركات الليبية، وكذلك الخطوات المتخذة لتعزيز أمن 
الطيران المدني.

وقالت مصلحة المطارات في بيان إن االجتماع الذي عُقِد 
األحد الماضي جرى خالله مناقشة القيود التي فرضتها 

الحكومة اإليطالية على شركات الطيران الليبية بين البلدين 
وكيفية وضع آلية لرفع هذه القيود.

وأشارت إلى أنها قدمت على هامش االجتماع عرضًا 
مرئيًا يوضح آلية برنامج العمل المتعلق برفع القيود واإليفاء 
بمتطلبات رفع الحظر الجوي وعرض نسبة اإلنجاز الذي جرى 

تحقيقه حتى اآلن، باإلضافة إلى الخطوات المتخذة في تنفيذ 
برنامج تعزيز أمن الطيران المدن، مشيرة إلى اتفاق الحضور 

على المواعيد المحددة باالنتهاء لمجال العمل المطلوب.
وأضاف البيان أن السفير اإليطالي لدى ليبيا جوزيبي 

بوتشينو غريمالدي، أعرب من جانبه عن امتنانه ودعمه التام 
لآللية التي جرى إنجازها، متعهدًا بنقل الصورة واضحة إلى 

سلطة الطيران المدني اإليطالي.
كما أكدت المصلحة اتفاق الطرفين على زيارة الفريق الفني 

للطيران المدني اإليطالي إلى ليبيا واالجتماع مع اإلدارات 
المختصة بمصلحة الطيران المدني الليبي في مدة أقصاها 
شهر بحيث يجري في هذا االجتماع االتفاق على وضع حلول 

مناسبة إلعادة الحركة الجوية بين البلدين.

الوطنية  الوحدة  أعلنت وزارة االقتصاد بحكومة 
سعرًا استرشاديًا للحوم بواقع 70 دينارًا لكيلو لحم 

الضأن، و58 دينارًا لكيلو لحم البقر.
في  الزيادة  اللحوم  بيع  محال  أصحاب  وأرجع 
تغيب  فيما  األعالف،  أسعار  ارتفاع  إلى  األسعار 
الجهات الرقابية عن متابعة المحال التجارية ومراقبة 
الحرس  مواطنون  طالب  فيما  بالتسعيرة،  االلتزام 
البلدي بالتدخل لضبط األسعار بالتنسيق مع وزارة 

االقتصاد.
وسبق أن طمأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

الموقتة عبدالحميد الدبيبة المواطنين بشأن توفير 
االحتياجات األساسية خالل شهر رمضان. وقال إن 
العاملين يواصلون الليل بالنهار لتوفير االحتياجات 
األساسية من األلبان والعصائر واألجبان وبكميات 

وفيرة، لتوزيعها في ربوع ليبيا كافة.
كما أصدر الدبيبة تعليمات بضرورة قيام جهاز 
الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة 
صالحية السلع، والزيادة غير المقبولة في األسعار 
األسعار  تحديد  في  بدورها  االقتصاد  وزارة  وقيام 

ومتابعتها.

● ركاب يصعدون طائرة تابعة للخطوط الليبية

طرابلس- الوسط

● الدبيبة يرأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة االتصاالت

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن الديوان متمسك 
بحقه في المساءلة حول المخالفات الواردة بالتقارير الصادرة 

عنه حول حسابات مجالس البلديات.
جاء تأكيد شكشك خالل اجتماعه مع وزير الحكم المحلي 

بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، في مقر 
الديوان بطرابلس، الثالثاء، بحضور مديري اإلدارات المختصة 

بالديوان.
وناقش الطرفان النتائج التي انتهى إليها الديوان في تنفيذ 

خطته التي أطلقها في مطلع يناير الماضي لمراجعة حسابات 
مجالس البلديات والوقوف على المشاكل والعراقيل التي 

تواجه الوزارة في إدارة مواردها خاصة، فيما يتعلق بتسييل 
مخصصات بعض البلديات.

وأكد شكشك خالل اللقاء ضرورة عقد اجتماعات دورية 
مع عمداء البلديات بحضور وزير الحكم المحلي لمناقشة 
المالحظات واتخاد اإلجراءات الالزمة لمعالجتها، وتالفي 

تكرارها، مع تمسُّك الديوان بحقه في المساءلة حول 
المخالفات الواردة بالتقارير.

فيما أشار التومي إلى التزام الوزارة بتوصيات الديوان 
وحرصها على تطوير العمل بمجالس البلديات، والرفع من 

كفاءتها بما يضمن حسن إدارة الموارد والمحافظة على المال 
العام.

● بوتين في لقاء سابق مع عدد من القادة األفارقة

»عمومية« شركة البريد واالتصاالت تناقش املوازنة التقديرية

الليبية  للشركة  العمومية  الجمعية  ناقشت 
المعلومات  وتقنية  واالتصاالت  للبريد 
الوحدة  حكومة  رئيس  برئاسة  القابضة 
نتائج  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية 
الحسابات الختامية التجمعية للشركة والربط 

التقديرية. الموازنة  واعتماد  الضريبي، 
اجتماعها  خالل  الشركة  واستعرضت 
بحضور  العمومية  لجمعيتها  األول  العادى 
ديوان  تقرير  لإلدارة،  لجنتها  وأعضاء  رئيس 
صادر  بيان  وفق  المراقبة،  وهيئة  المحاسبة 
عن المكتب اإلعالمي لرئيس حكومة الوحدة 

الموقتة. الوطنية 
ضرورة  الدبيبة  تأكيد  إلى  البيان  وأشار 
عدد  في  المنطلقة  الفنية  المشاريع  استكمال 
العامة  الشبكة  تطوير  بهدف  المناطق،  من 
أن  وضرورة  األولوية،  وإعطائها  لالتصاالت 
كافة  القطاعات  في  الرقمي  التحول  يكون 

هدفًا أساسيًا في خطة العام الجاري.
اإلدارية  الرقابة  هيئة  أكتوبر، رصدت  وفي 
للشركة  استثمارية  ممارسات  في  مخالفات 
إلى  مشيرة  واالتصاالت،  للبريد  الليبية 
 25 بقيمة  الثريا  شركة  في  استثمارات  بيع 
القيمة  مليون دوالر دون وجود دراسة تحدد 
المركز  إطار  في  للسهم  العادلة  السوقية 

للشركة. المالي 
للعام  السنوي  تقريرها  في  الهيئة  وقالت 
اختصاص  من  يعتبر  البيع  قرار  إن   ،2021
حيث  القابضة،  للشركة  العمومية  الجمعية 
ما  واصفًا  سيادي،  بقرار  المساهمة  جرت 

في  أسهم  مدروس  غير  تصرف  بأنه  حدث 
القابضة. للشركة  الخسائر  زيادة 

في  »انحراف  إلى  الرقابة  هيئة  وأشارت 
للبريد  الليبية  للشركة  التقديرية  الموازنة 
مقارنتها  عند   2020 لسنة  واالتصاالت 

»وهو   ،»%  49 تجاوزت  الفعلية  بالموازنة 
مؤشر خطير لدى الشركة في تقدير الموازنة، 
في  الرقابة  عملية  على  كبير  بشكل  وتؤثر 
في  للمستقبل  والتخطيط  االنحرافات  تحديد 

التقديرية«. الميزانيات  إعداد 

الوسط وكاالت
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وعد 
يجر  لم  حال  في  بالحبوب  أفريقيا  بإمداد 
الحبوب  صادرات  حول  االتفاق  تجديد 
ختام  في  وذلك  شهرين،  خالل  األوكرانية 
رجب  التركي  نظيره  أعلنه  الذي  التمديد 

الماضي. السبت  إردوغان  طيب 
ألقاه في موسكو  وقال بوتين في خطاب 
قررنا  »إذا  اإلثنين:  أفارقة،  مسؤولين  أمام 
في نهاية المطاف عدم تمديد هذا االتفاق 
استعداد  على  فنحن  يومًا،  ستين  خالل 
التي  الكميات  كل  روسيا  من  مجانًا  لنسلم 
الدول  إلى  األخيرة  اآلونة  في  إرسالها  جرى 
وكالة  وفق  أفريقيا«،  في  حاجة  األكثر 

»فرانس برس«.
إمدادت روسية ألفريقيا

بإخالص  تفي  روسيا  أن  إلى  وأشار 
الغذاء  توريد  في  سواء  تعهداتها،  بكل 
المنتجات  من  وغيرها  والوقود  واألسمدة 
في  بالتالي  وتسهم  القارة،  لدول  المهمة 

ضمان أمن الغذاء والطاقة بها.
انتقاده  أخرى  مرة  الروسي  الرئيس  وكرر 
الحبوب  باحتكار  واتهمهم  لألوروبيين، 

األوكرانية. الموانئ  تغادر  التي 
 3 إرسال  إلى  أدى  االتفاق  أن  وأوضح 
أفريقيا  إلى  الحبوب  من  فقط  طن  ماليين 
في  فقرًا  األشد  الدول  إلى  مليون   1.3 و 
مليون   12 إرسال  جرى  حين  في  أفريقيا، 

طن من روسيا إلى القارة.
اتفاق  في  أن موسكو مشاركة  إلى  وأشار 
الحبوب الذي جرى تمديده السبت الماضي 

ضمان  بشرط  المقبل،  مايو   18 حتى 
له. والكامل  العادل  التنفيذ 

مطالب مالية لموسكو
قبل ذلك، ربطت وزارة الخارجية الروسية 
وصل  بإعادة  االتفاق،  في  موسكو  استمرار 
الدفع  بنظام  بنك«  »روسيلخز  مصرف 
المفروضة  القيود  ورفع  »سويفت«  الدولي 
واإلفراج  السفن  وطمأنة  التأمين  على 
الشركات  وحسابات  األجنبية  األصول  عن 
المواد  ونقل  بإنتاج  المرتبطة  الروسية 

واألسمدة. الغذائية 
دون  أنه  من  الروسية  الوزارة  وحذرت 
المتطلبات  هذه  تلبية  في  تقدم  إحراز 
سيجري تعليق مشاركة موسكو في االتفاق، 
خالل  سارية  ستكون  االتفاقية  أن  مضيفة 
الحالية،  المعايير  المقبلين ضمن  الشهرين 

دون أي تغيير في الموانئ المعنية.
المتحدة،  األمم  أعلنت  ذلك،  بعد 
متواصلة  المشاورات  أن  الماضي  الثالثاء 
يومًا.   60 من  أطول  فترة  االتفاق  لتمديد 

المتحدة  األمم  مكتب  باسم  الناطق  وقال 
ينس  )أوتشا(  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
في  ما  كل  المتحدة  األمم  »ستفعل  الركي 
هي  كما  االتفاقية  على  للحفاظ  وسعها 

استمرارها«. وضمان 
الروسية  الخارجية  وزير  نائب  وكان 
موسكو  بأن  صرح  قد  فيرشينين  سيرغي 
البحر  لمبادرة  جديدًا  تمديدًا  تعارض  ال 
في  الثاني  تمديدها  انتهاء  بعد  األسود 
يومًا فقط؛ لكن   60 18 مارس، لكن لمدة 
 60 مدة  االتفاقية  تمديد  أن  اعتبرت  كييف 

يومًا يتعارض مع ما اتُفق عليه.
أوكرانيا: التمديد 120 يومًا على األقل

األوكراني  التحتية  البنى  وزير  وكتب 
اإلثنين،  تغريدة،  في  كوبراكوف  أولكسندر 
البحر  حبوب  مبادرة  حول  االتفاقية  إن 
 120 لمدة  تمديد  على  تنص  األسود 
القاضي  روسيا  وموقف  األقل،  على  يومًا 
يتعارض  فقط  يومًا   60 لمدة  بتمديدها 
تركيا  جانب  من  الموقعة  الوثيقة  مع  إذن 

المتحدة. واألمم 
تنتظر  أوكرانيا  أن  كوبراكوف  وأوضح 
وتركيا  المتحدة  لألمم  الرسمي  الموقف 
بيان  وفي  لالتفاقية.  ضامنتين  بصفتهما 
المتحدة  األمم  أكدت  اإلثنين،  مساء  صدر 

الروسي. بالموقف  أنها أخذت علمًا 
االتفاقية  نتائج  عن  موسكو  ترضى  وال 
الصيف  في  بالتوازي  أبرمت  التي  الثانية 
كانت  والتي  المتحدة  األمم  مع  الماضي 
صادراتها  أمام  العقبات  إزالة  إلى  تهدف 

من الحبوب وخاصة األسمدة.
ورغم أن هذه المنتجات ال تتأثر بالعقوبات 
التي فرضها حلفاء كييف إلجبار موسكو على 
وقف غزو أوكرانيا، لكن كان لهذه اإلجراءات 
الوسطاء  ردع  في  مباشر  غير  تأثير  المالية 
انتقامية  إلجراءات  الخضوع  يخشون  الذين 

في الواليات المتحدة وأوروبا.
الكرملين  باسم  الناطق  أوضح  والثالثاء، 
وقال  موسكو.  موقف  بيسكوف  دميتري 
... لم يُطبّق  أنه بشكل عام  الواضح  »من 
الشق الثاني من االتفاق الذي يخصّنا حتى 
اآلن... نقدّر جهود األمم المتحدة واألمين 
أنطونيو  السيد  لكن  شخصيًا.  العام 
الذي  الجدار  غوتيريس لم ينجح في اختراق 

كمجموعة«. الغرب  أقامه 
الرئيسية  الشائكة  النقاط  وتشمل 
المصرفية  المدفوعات  لموسكو،  بالنسبة 
وإنهاء  والضمانات  النقل  ولوجستيات 
األمونيا  وتوريد  المالية  األنشطة  تجميد 
وفي  توغلياتي-أوديسا.  أنابيب  خط  عبر 
منتصف نوفمبر 2022، جرى تمديد االتفاق 

18 مارس الجاري. أربعة أشهر حتى 

االتفاق جرى تمديده حتى 
18 مايو.. وكييف: المفترض 

120 يوماً على األقل

موسكو: نفي بتعهدات توريد 
الغذاء واألسمدة والوقود 

وغيرها للقارة السمراء

وعد روسي ألفريقيا: سنمدكم بالحبوب لو فشل االتفاق األممي
بوتين أطلقه خالل اجتماع مع مسؤولين أفارقة

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

السنة الثامنة
العدد 383 1 رمضان 1444 هــ
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الشركات الفرنسية تعود 
لقطاع النقل
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إشكالية شروط الترشح - مثلث األزمة الليبية
أحمد معيوف

بشري  مجتمع  في  آدميته  يكتسب  اإلنسان 
هذا  في  حتى  لكنه  اآلخرين،  مع  فيه  يتعايش 
تدفعه  وغرائزه،  رغباته  رهين  يكون  المجتمع 
كيانه  حماية  في  السعي  إلى  الرغبات  هذه 
السعي،  لهذا  كنتيجة  الرغبات.  هذه  وإشباع 
والغرائز  الرغبات  هــذه  تصطدم  أن  يحدث 

برغبات وغرائز اآلخرين.
سعى  الرغبات  ــصــادم«  »ت إشكالية  لحل 
تربط  ضوابط  وضع  إلى  اإلنساني  المجتمع 
عالقات األشخاص ببعضهم البعض، حددت هذه 
الضوابط الحقوق المستحقة للفرد من الجماعة 

والواجبات المستحقة للجماعة من الفرد.
تــعــددت مــصــادر هــذه الــضــوابــط، تطور 
اإلنساني  المجتمع  تطور  بحكم  بعضها 
قبل  التي  واألديان  العقائد  لبعضها  وأسست 
حكم  الضوابط  لهذه  وأصبح  البشر.  بها 
اإللزام بحكم الضمير الذي يعتقد فيها أو بقوة 

المؤسسة التي تشرف على إنفاذها.
الضمير  بحكم  األخالقي،  اإللزم  هذا  إذن، 
ما  جوهر  هو  المؤسسة،  بقوة  أو  والعقيدة، 
هو  النحو  هذا  على  والقانون  بالقانون.  يعرف 
اكتساب  عدم  والواجبات.  الحقوق  »مقياس« 
تجاه  الواجبات  احترام  عدم  أو  الحقوق  هذه 
المجتمع اإلنساني الذي نعيش في إطاره يعتبر 
الفوضى واالختالف  إلى  بالقانون يؤدي  إخالاًل 

والجور.
للفوضى  مانع  هو  القانون  أن  يفهم  هكذا 
التي  ونزعاتهم  الــنــاس  لرغبات  ومحجم 
لذلك  ونزعاتهم.  اآلخرين  برغبات  تصطدم 
الناس  يخضع  وإنما  للناس  القانون  يخضع  ال 

للقانون.
الدولة  مجلس  بين  التوافق  إشكاليات 
مفهوم  معضلة  فــي  تكمن  ال  والبرلمان 
استطاعا  لكنهما  واضــح،  أمر  فهذا  القانون، 
لذلك  لؤم.  من  يخلو  ال  ذكي  بشكل  توظيفه 
التوافق بينهما في جل القضايا، لكنهما  جرى 
لم يتوافقا على قانون ترشح الرئيس. وطبعًا، 
بعيدًا عن النوايا المبيته من كال الفريقين في 
ضالتهما  وجدا  فقد  بينهما،  االختالف  ترسيخ 

في هذا األمر.

يترشح،  أن  لحفتر  يريد  ال  الدولة  مجلس 
ويرى فيه خصمًا سياسيًا أجاز لنفسه أن ينعته 
تنطبق  ال  أو  تنطبق  قد  التي  الصفات  بكل 
عليه، وهذا أمر ال جدال فيه، فحفتر أعلن حربه 
بداية بحجة  اإلسالميين جملة وتفصياًل،  على 
مكاسب  وحقق  فيه  نجح  وقد  اإلرهاب  محاربة 
سياسية ودعمًا كبيرًا بسببه، وفشل ألنه جعل 
خصومًا  فقط  وليسوا  أعداء  اإلسالميين  كل 
له  هو  كما  تحالفاتهم  أيضًا  لهم  سياسيين، 
تحالفاته، وتحالفاتهم ال تقل قوة وسطوة عن 
طموحاته  تحطيم  استطاعوا  لذلك  تحالفاته، 
إلى  والوصول  طرابلس  على  االستيالء  في 

الحكم بقوة السالح.
المجلس  رئاسة  في  متمثاًل  النواب،  مجلس 
ومن يدور في فلكه، بتحالفه مع حفتر استطاع 
فعاًل  النواب  مجلس  هل  لكن:  قدمه،  ترسيخ 

يريد حفتر، أم أنه تحالف الضرورة؟
تعطيلها،  جرى  التي  االنتخابات  الحقيقة 
إلى  الــوصــول  في  عقيلة  مــحــاوالت  وكذلك 
خارطة  خالل  من  الرئاسي  المجلس  رئاسة 
وكذلك  الوحدة،  حكومة  أنتجت  التي  برلين 
التي   2021 ديسمبر   24 النتخابات  ترشحه 
جرى تعطيلها تؤكد بما ال يدع مجال للشك أن 
تحالف عقيلة- حفتر هو تحالف الضرورة وليس 
تغيب  قد  نقطة  أيضا  وتبين  المبدأ.  تحالف 
أن  جازمًا  يعتقد  عقيلة  أن  وهي  البعض  عن 
ليس لحفتر نصيبًا في الفوز باالنتخابات، وهو 
يخشى  وال  له،  رئيسيًا  منافسًا  به  يقبل  بذلك 
توافق  أي  عقدة  هو  االعتقاد  هذا  منافسته. 
بين مجلس الدولة والبرلمان. فعقيلة يسعى، 
االنتخابات  بخوض  حفتر  إلى طمأنة  بإصراره، 
نفس  وفي  العسكري،  دعمه  كسب  وبالتالي 
نصيبا  لحفتر  ليس  أن  تمامًا  يــدرك  الوقت 
قائدًا  بقاءه  له  سيضمن  لكنه  كسبها،  في 
االنتخابات وشروط  قوانين  للجيش من خالل 
من   19 المادة  من  األخيرة  فالفقرة  الترشح. 
كيفية  القانون  »ويحدد  تقول   13 التعديل 
ضوابط وشروط ترشيح رئيس الدولة ومتولي 
عملهم.  من  استقالتهم  وينظم  المناصب 
عدم  حالة  في  عملهم  لسابق  عودتهم  وآلية 

عملهم  سابق  إلى  عودتهم  أن  أي  الفوز«، 
سيضمنه القانون االنتخابي.

القانون  تضمنه  أن  سبق  األمـــر  وهـــذا 
انتخابات  في  المجلس  عن  الصادر  االنتخابي 
ديسمبر 21 التي جرى تعطيلها والتي اشترطت 

العودة إلى الوظيفة في حالة عدم الفوز.
القانون،  رجل  وهو  عقيلة،  استطاع  لهذا 
أن  عليه،  يهيمن  الــذي  البرلمان  خالل  من 
من  ومنافسه  حليفه  لمصلحة  القانون  يطوع 
والصفة  الجنسية  قانون  إلغاء  اشتراط  خالل 
وإن كان  للرئاسة،  المترشحين  العسكرية عن 
أي  إقصاء  عــدم  في  نيته  في  صادقًا  عقيلة 
مواطن ال نعكس هذا األمر في شروط الترشح 
العليا،  والمناصب  والشيوخ  للبرلمان  جميعها 
إال أن هذ الشرط انتفى فقط في صفة ترشح 
التي  لألسباب  اعتقادي  في  عمدًا  الرئيس، 

أشرت إليها أعاله.
المشكلة التي ال تتضح هي إصرار حفتر على 
العسكرية وجنسيته  ببدلته  االنتخابات  خوض 
ونيل  بنجاحه  يؤمن  حفتر  كان  فإذا  األجنبية. 
إذن:  االنتخابات،  صندوق  خالل  من  المنصب 
الجيش  قيادة  عن  يتنحى  أالَّ  على  يصر  لماذا 

ويتخلى عن جنسيته؟
ليبيا  في  االنتخابات  إلى  الوصول  إشكالية 
األضلع  هذه  أضلع،  ثالثة  له  الحريق،  كمثلث 
اشتعالها  شظية  وعقيلة  وقودها  حفتر  هي 
تخلى حفتر عن صفته  فإذا  مادتها.  والمشري 
خوض  عن  تخلى  أو  وجنسيته  العسكرية 
لتطويع  مبررًا  عقيلة  يجد  فلن  االنتخابات، 
وينتهي  حفتر،  لرغبات  االنتخابات  قانون 
قبول  ــدم  ع على  المشري  ــرار  إصـ بالتالي 
مزدوجي الحنسية. وهكذا لن تبقى هناك مواد 

خالفية بين الفرقاء الليبيين.
بريئة،  النويا  تكون  ال  حين  الخالصة، 
يجري  أو  واهية،  بحجج  القانون  تعطيل  يجري 
تطويعها، وهذا يفسد قيمتها كأدوات ضابطة 
الخالف  يكرس  مما  االجتماعي،  للسلوك 
ينظر  الذي  المواطن  هو  والخاسر  والصراع، 
في  فيستثمرها  قوته  يدرك  وال  األمور  لهذه 

التغيير.

مجلس النواب 
متمثال في رئاسة 

املجلس ومن يدور 
في فلكه  بتحالفه 
مع حفتر استطاع 
ترسيخ قدمه لكن 
هل مجلس النواب 

فعال يريد حفتر أم أنه 
تحالف الضرورة؟
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والقيم  الــبــدويــة  القيم  بين  ــصــراع  ال وُســـم 
ال  إننا  حتى  بعمق،  العربية  الثقافة  الحضارية 
والدينية  االجتماعية  الظواهر  تفسير  نستطيع 
هذا  الجد  محمل  على  ــذ  األخ دون  والثقافية 
بين  الــصــراع  في  واضــحــًا  ذلــك  يبدو  الــصــراع. 
الكالم،  بعلم  عُرف  فيما  والنقل  العقل  مدرستي 
والفالسفة  المعتزلة  مثل  للعقل  انحازوا  فالذين 
النقل  لمدرسة  انحازوا  والذين  بغداد،  في  ظهروا 
بن  أحمد  رأسهم  وعلى  بغداد  في  أيضًا  ظهروا 
هذا  واشتدّ  الشيعة،  وأيضًا  السنة  وفقهاء  حنبل 
المأمون،  العباسي  الخليفة  زمــن  في  الصراع 
انحاز  المأمون  ألن  محنته  حنبل  ابن  واجه  حيث 
الحنابلة  فيناصر  المتوكل  يأتي  أن  قبل  للمعتزلة، 

المعتزلة. محنة  وتبدأ 
للمنطق  انحياز  هو  للعقل  المعتزلة  انحياز 
للنقل  الحنابلة  وانحياز  الكتابة،  وتقاليد  األرسطي 
البدوية.  والتقاليد  المشافهة  لقيم  انحياز  هو 
حبيس  الصراع  هذا  يظل  أن  الممكن  من  كان 
)علي  العراقي  االجتماع  عالم  جاء  حتى  الكتب، 
»شخصية  المميز  كتابه  في  ليوضّح  ــوردي(،  ال
بعد  ينته  لم  الصراع  هــذا  أن  العراقي«  الفرد 
عشرات  الـــوردي  ويــضــرب  مستمرًا،  زال  ــا  وم
ازدواجية  من  يعاني  العراقي  أن  على  األمثلة 
الحضارة  قيم  من  مزيج  هي  التي  الشخصية،  في 
هما  لقانونين  الخضوع  مــن  تبدأ  ــداوة.  ــب وال
العشائري،  والقانون  الحديث  المدني  القانون 
عاشوراء،  في  والنواح  والبكاء  الحزينة  واألغاني 
التمسك  شجار.  أول  في  المُدقعة  والشتائم 
الخنوع  األخالقي.  واالنحالل  الدينية  بالمظاهر 
التي  الــثــورة  الضعيف.  على  والتسّلط  للقوي 
التغنّي  للطغاة.  والخضوع  تــذر  وال  تُبقي  ال 
أفضل  ولعل  نهارًا،  جهارًا  ونهبه  الوطن  بحب 
المدينة  شاعر  إبداعيًا  الصراع  هذا  عكس  من 
هاني  ابن  )الحسن  العربية  الثقافة  في  األول 
الجاهلية  شعراء  من  سخر  عندما  ــونــواس(،  أب

األطالل: وبكائهم على 
ُقل لمن يبكي على رسٍم درس واقفًا ما ضر لو 

كان جلس
مثل  كرخية  واصطبح  جانبًا  وسلمى  الربع  اترك 

القبس.
العراقية  الشخصية  فقط  تميز  ال  السمات  هذه 
الشخصيات  جميع  على  تعميمها  يمكن  وإنما 
المصرية  الشخصية  والخليج.  المحيط  بين 
حللها  كما  العراقية  الشخصية  عن  بعيدة  ليست 
وأقل  تسامحًا  أكثر  كانت  وإن  الـــوردي(،  )علي 
بروح  العراقي  الــنــواح  عن  واستعاضت  عنفًا، 
في  والعشائرية  القبلية  البنية  ولكن  النكتة، 
على  حتى  حية  البدوية  القيم  جعلت  الصعيد 

مركزية  دولة  أول  فهي  ذلك  ومع  النيل،  ضفاف 
القوات  في  االنخراط  من  البدو  منعت  التاريخ  في 
لبدو  الناصر  عبد  سمح  الستينات  وفي  المسلحة، 
ولكن  الجيش،  في  باالنخراط  الغربية  الصحراء 

لم يُسمح لبدو سيناء حتى اآلن.
)الــهــادي  الدكتور  التونسي  الــمــؤرخ  يؤكد 
التونسيون  صــار  »كيف  كتابه  في  التيمومي( 
تونسيين«، أن الصراع بين الفالح والتاجر البحري 
وحتى  قرطاجة  حضارة  منذ  تونس  تاريخ  وسَم 
قِيم  ويعّظم  بالقليل  ويرضى  منغلق  الفالح  اآلن. 
البحري،  التاجر  بينما  والصبر،  والزهد  القناعة 
األخرى،  الثقافات  على  منفتحون  السواحلية،  أي 
مثل  بالحياة  ويحتفون  األجنبية  اللغات  ويجيدون 
ويخضعون  المتوسط،  حــوض  شعوب  معظم 
بضاعته  تأمين  يريد  البحري  التاجر  ألن  للقانون 
وبهذا  األخرى،  الموانيء  إلى  سالمة  تصل  حتى 
في  دستور  أول  وضعت  تونس  أن  نالحظ  الصدد 
تلجأ  لم  أنها  كما   ،1860 عام  اإلسالمي  العالم 
كما  والجزائر،  ليبيا  مثل  البحرية  القرصنة  إلى 
بها  قام  الثورات  وكل  بالتفاوض،  استقاللها  نالت 
أو ثورة علي بن  الحمار،  الفالح سواء ثورة صاحب 
البحري  التاجر  ولكن  البوعزيزي،  ثورة  أو  غذاهم 
سيطرة  يفسّر  ما  وهو  الثورة،  ثمار  يجني  من  هو 
وتركز  البايات،  منذ عصر  السلطة  على  السواحلية 
التونسي  الجنوب  وحرمان  الساحل  على  التنمية 
الفوسفات  مناجم  كانت  وإن  حتى  التنمية،  من 
النخب  صراع  الصراع  هذا  ويعكس  الجنوب،  في 
بعد  النهضة  حركة  مــع  الساحلية  التونسية 
الجنوبي  الرئيس  هو  المرزوقي  فالمنصف  الثورة، 
ونكاية  لهذا  قرطاج،  قصر  سكن  الــذي  الوحيد 
وارتــدى  العنق،  ربطة  يرتدِ  لم  السواحلية  في 
وفتح  السواحلية،  النخب  حنق  أثارت  جنوبية  جبة 
عبد  الشيخ  حتى  الشعب،  فئات  لكل  قرطاج  قصر 
وابن  النهضة  حركة  رئيس  نائب  مــورو  الفتاح 
النهضة  حركة  ترك  العاصمة  في  القصبة  حي 
مرة  ذات  قابس.  والية  في  الحامة  ابن  للغنوشي 
في  وعمل  عاش  سوداني  صديق  مع  أتحدث  كنت 
اليمن  شمال  بين  الصراع  عن  اليمنية،  الصحافة 
رئيسًا  صالح  اهلل  عبد  علي  كان  عندما  وجنوبه، 
للجنوب.  رئيسًا  البيض  سالم  وعلي  للشمال، 
االشتراكي  الحزب  مثل  تعبيرات  أستخدم  كنت 
السوداني  صديقي  فقاطعني  المؤتمر،  وحــزب 
من  وواحــد  القبائل  من  واحد  بين  الحرب  قائاًل 
حاشد،  قبائل  من  صالح  اهلل  عبد  فعلي  األشراف، 
وعلي سالم البيض بالرغم من أنه شيوعي إال أنه 
هاشم،  بني  من  يعني  الزيدية  السادة  من  ينحدر 

ووجدت أن هذا الوصف أقرب إلى الواقع.
واكتفى  تونس  في  للبدو  التيمومي  يتطرق  لم 

الثورة التي ال تبقي 
وال تذر والخضوع 

للطغاة

ربما  والفالح،  البحري  التاجر  بين  الصراع  بدراسة 
ضآلته  مثل  تونس  في  البدوي  الهامش  لضآلة 

والجزائر وموريتانيا. ليبيا  في مصر، واتساعه في 
الليبية؟  الشخصية  على  ذلك  ينطبق  هل  تُرى 
الباحث  يركز  الليبية«  »الشخصية  كتابه  في 
»الشخصية  على  ونــاس  المنصف  التونسي 
الجامعة  الشخصية  باعتبارها  الــقــاعــديــة«، 
إلى  يحتاج  غامض  تعبير  وهــو  الليبيين  لكل 
باألمثلة  غني  الكتاب  أن  من  وبالرغم  توضيح، 
البعيدة  الــجــذور  يالمس  وال  سطحي  ــه  أن إال 
منه  الصحفية  للكتابة  أقــرب  وهو  للشخصية، 
بسبب  ربما  الرصينة،  األكاديمية  للدراسة 
الليبي،  المجتمع  في  شخصية  من  أكثر  وجــود 
وبــدو،  حضر  بين  الليبيين  اختزال  يمكن  فال 
نظرة  إلى  تحتاج  التداخل  من  درجــات  فهناك 
جاءت  كما  الخالصة  البدوية  فالروح  فاحصة، 
الجماعي:  المطلب  عبد  الشاعر  قصيدة  فــي 
قلب  في  النجم  كيف  هواوي  خالني  بوي  »أرحم 
كما  الــواقــع،  فــي  مــوجــودة  تعد  لــم  الــســمــاء«. 
لحقنا  وتعدينا  والديس  النخل  »فتنا  أغنية  أن 
الواقع  هذا  تمثل  تعد  لم  ولينا«  ريتنا  يا  الندم 
بدوي  بين  المساواة  يمكن  ال  مثلما  أيــضــًا، 
القرى  وسكان  رواحله،  ظهور  فوق  وبيته  زاده 
ومسالته  وغــريــان  نفوسة  جبل  فــي  الحجرية 
في  زادهــم  يخزنون  الذين  وورفــلــة،  وترهونة 
الزيتون  بزيت  ويحتفظون  لذلك،  أعدت  مخازن 
المزاود،  في  والبسيسة  والسويقة  الخوابي،  في 
يشتري  الذي  وبنغازي  القديمة  طرابلس  ابن  مع 
في  شخصيات  أربع  ثمة  يوميًا.  البقال  من  زاده 
كان  ســواء  البدوي  شخصية  الليبي،  المجتمع 
الريفي  وشخصية  تباويًا،  أو  طارقيًا  أو  عربيًا 
والــرعــي،  ــزراعــة  ال بين  يــزاوج  ــذي  ال الحضري 
لقبيلة  يخضع  الــذي  الواحة  ساكن  وشخصية 
سواء  المدينة  ابن  وشخصية  محاربة،  بدوية 
زوارة  أو  بنغازي  أو  القديمة  طرابلس  كانت 
المساواة  يمكن  ال  مثلما  درنــة،  أو  مصراتة  أو 
االجتماعية  مناسباته  جميع  في  يقدم  من  بين 
أن  دون  جوعى  ــداده  أج مــات  من  مع  السمك، 
على  يعيشون  وهــم  السمك  أكــل  في  يفكروا 
والخمس  ورقدالين  الجميل  مثل:  البحر  شاطيء 
ــا، والــذيــن  ــي وزلــيــتــن وســـرت وهـــراوة وأجــداب
من  مزيج  هــم  طرابلس  فــي  الــيــوم  يعيشون 
أنهم  توهموا  وإن  حتى  الشخصيات،  هذه  كل 
لدراسة  الحاجة  أمس  في  نحن  بــالد«.  »أوالد 
نصف  هو  المرض  فتشخيص  الشخصيات،  هذه 
علم  في  العليا  الشهادات  حملة  بين  فهل  العالج، 
واألنثربولجيا  النفس  وعلم  والتاريخ  االجتماع 

االنتحارية. المهمة  لهذه  يتصدّى  من 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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 إلى شربة أمي
ُّ

أحن

النفق الليبي وانتظار الحل 
من الخارج

محمد قصيبات

رمضان السنوسي

يكتبُ محمود درويش في سجِنهِ قصيدًة يقول فيها: »أحنّ إلى خبز أمي.. وقهوة 
أمي.. ولمسة أمي«... ويكتب الفرنسي مارسيل بروست في بداية )البحث عن الزمن 
الضائع( عن قطعةِ المادلين التي كانت تعطيه إياها عمته عندما يزورها في طفولته 
وكيف أن قطعة المادلين تلك كانت تُشعل ذاكرته وتمنحه بعضَ السعادة في وحشته.
تُرى هل ما يقول درويش وبروست مجرد صور أدبيةٍ أم أنه كالم يعتمد على ُأسٍس 

علمية؟
اإلجابة نعم، بل تذهبُ اإلجابُة إلى أبعد من ذلك، فالحنينُ، كما وجد العلماُء، ال 
يبعث الدفَء في الروح وحسب بل في الجسدِ أيضًا؛ ال داعي للدخول في التفاصيل، 
نكتفي بالقول إّن العلمَ يصنف أنواعًا عدة من الذاكرة، منها المتعلق بحاسةِ التذوق 
وحاسة السمع وغيرها من الحواس، فعندما نتذوق الطعام ترسل المستقبالت التي على 
اللسان إشارات إلى »فرس البحر« الذي بالدماغ )وهو المسؤول عن الذاكرة السريعة(، 
الذي يرسل بدوره المعلومات بعد تصنيفها إلى جزء آخر من الدماغ به مركز للحنين 

في منطقة لها عالقة باللذة.
وللطفولةِ دورٌ مهمٌّ في تصنيفِ تلك المعلومات حيث إنه )فيما يتعلق برمضان( 
يتم تخزين ما تعلمتْ حواسُنا قرب أمهاتنا في سنواتنا األولى مع الشهر الكريم؛ 
فالتفكير في شُربةِ رمضان مثاًل أو في صوتٍ أو صورةٍ معينةٍ سوف يولِد عندنا 
شعورًا بالحنين وهو شعورٌ غريبٌ ال عالقة له بالحزن على سنوات الماضي الضائعة، 
بل يوّلد شعورًا بالراحةِ والهدوء حيث كما قلنا يتوهج خيُط الذكريات في مركز اللذة 

في الدماغ.
لقد ارتبط شهر رمضان عندي بـ»شربة« أميّ وأيضًا بـ»البطاطا المبطنة« التي 
كانت تُتقن إعدادها وكذلك بصوتِ أبي قارئ القرآن في صالة التراويح بمسجد »عبد 

الصمد« بمنطقة الصابري.
في الثمانينيات من القرن الماضي لم يكن السفرُ إلى بنغازي أمرًا هيّنًا، لكنّ شيئا 
كان يجذبني إلى هناك في مواسم رمضان دون غيرها من األوقات، ولم يكن السفر من 
أجل الراحة أو استعادة الذكريات واللقاء باألحباب وحسب، بل كان أكثر من ذلك إذ إّن 
لرمضان في مدن طفولتنا أجواء مختلفة، ففي كل زيارة كانت لي طقوسٌ منها التجول 
في شوارع المدينةِ ساعات العشية من الفندق البلدي حتى ميدان سوق الحوت، وكنتُ 
كلما مررتُ بشارع »بوغولة« أتوقف عند أحد أقاربي التجار بذلك الشارع التجاري، كان 
قريبي رحمه اهلل يقول لي كلما زرته: »توا قاطع آالف األميال من أجل الشربة!!« نعم 
كان قريبي على حق، إذ إن الشربة الليبية كانت واحدة من أسباب عودتي إلى الوطن 

في شهر رمضان بالرغم من سنوات السفر الصعبة تلك.
يغيب الوالدان ويقّل السفر فيعيش المرُء أشهر رمضان في بلدان غربية، تحاول 
عبثًا أن تجد تلك األجواء التي عرفتها في الطفولة، وتتناوُل أنواعًا أخرى من الشربة 
وتكتشف أكالتٍ مختلفةٍ مثل »البغرير الجزائري« و»الباستيال المغربية« و»المقروض 
التونسي« فتشعر ببعض الراحة والمواساة، لكن برغمها يظّل فيك صوتٌ يوقظك 

بين الحين والحين يقول: »إني أحنّ إلى شربة أمي«.
أعرفُ أني حين أعود إلى حبيبتي بنغازي لن أجد شربة أمي، ولكن ألنّي ال أعرف 
كم لبثتُ في كهفِ ُغربتي سوف أسأل عما فعلوا بأماكن طفولتي.. سـوف أسأُل عن 
الفندِق البلدي وعن سينما االستقالل، وبالطبع عن سينما برنيتشي حيث شاهدتُ 

أجمل األفالم: »ابنة رايان«
لماذا برنيتشي؟

أظنكم فهمتم ما أريد.

ومؤرخ  فيزياء  )عالم  ديوب  أنتا  الشيخ  بجامعة  التاريخ  لمادة  الجامعي  األستاذ  باتيلي  عبداهلل  السيد 
وإنثروبولوجي( في العاصمة داكار ووزير خارجية السنغال السابق والموظف السامي لدى األمم المتحدة 
في نيويورك والمبعوث الخاص لألمين العام ورئيس بعثة األمم المتحدة لدى أفريقيا الوسطى، هذا وقد 
جاء تعيين الممثل الخاص لألمين العام السيد باتيلي في األول من سبتمبر 2022. وقد جاء التعيين بعد 
تعثر سنة كاملة في القدرة على تعيين األمين العام شخصية تلقى القبول من كل أعضاء مجلس األمن. 
ومنذ تعيينه خلع السيد باتيلي بذلته اإلفرنجية والكرفتة وتركها وراءه في نيويورك. ارتدى بداًل منها الزي 
التقليدي السنغالي مع الشنة، وهي العنصر الوحيد المشترك بينه وبين الحالة الليبية، وهي من تأثيرات 
الحركة السنوسية الصوفية في أفريقيا التي عملت على نشر اإلسالم بها، وعلى الرغم من ارتداء هذا الزي؛ 

فإن ذلك لن يجعله مختلفًا عمن سبقه من المبعوثين الثمانية منهم العرب والعجم.
السيد باتيلي منذ توليه الملف الليبي اتبع النهج نفسه الذي اتبعه أسالفه، معتقداً أنه سيحقق نتائج 
مختلفة. بدأ رحالته المكوكية وهو يجوب عواصم الدول المتدخلة في الشأن الليبي، محاواًل شراء دعمها 
لجهوده في حلحلة الملف الليبي ببيع وهم إجراء االنتخابات التي لن تتحقق. كما التقى -على حد تعبيره- 
القوى المحلية الفاعلة التي ال نعرف نحن الليبيين من هي كما راهن على جهود مجلسي النواب والدولة 

في التوافق.
الجهود التي بدأها المبعوث السابق غسان سالمة العام 2017، التي كانت محطتها األولى تونس 
يلبث  ما  ثم   ،%  89 بنسبة  توافق  إلى  مرة  بالمغرب، يصلون كل  وأبوزنيقة  الشيخ في مصر  ثم شرم 
هذا التوافق أن يتبخر/ فينتقل المتحاورون إلى الوظائف السيادية كمحطة الستراحة المحارب. ظل هذا 

المشهد وسيظل إلى أمد ال يعلمه إال اهلل والراسخون في العلم.
التي  الماضي  الثامن والعشرين من شهر فبراير  إلى مجلس األمن في  إحاطته  باتيلي  السيد  قدم 
سماها مبادرة إلجراء االنتخابات في ليبيا مع نهاية العام الجاري، ومن المرجح أن تعاد الكرة هذه المرة 
إلعطاء فرصة أخرى لليوم التاريخي 24 ديسمبر. هذه الخارطة أو المبادرة هي مجموعة أفكار غير مترابطة 
وال متناسقة وليست بها محطات وتواريخ، قد كان يجوب بها على الدول اإلقليمية، خاصة دول الجوار. 
تواجه محاولة باتيلي معارضة في الداخل والخارج، ولم يكن عليها توافق بمجلس األمن الذي اكتفى 

بإصدار بيانه الرئاسي.
مبادرة المبعوث كانت إلحدى الدول اإلقليمية المؤثرة في المشهد الليبي منذ اثنتي عشرة سنة، أبدت 
للسيد باتيلي جملة من المالحظات والتساؤالت التي وعد باإلجابة عليها قبل ذهابه إلى مجلس األمن، 
وكان ذلك عند زيارته إلى عاصمتها ولقائه بوزير خارجية هذه الدولة. لكن السيد المبعوث نقض وعده 
وطرح مبادرته التي توالت عليها ردود األفعال، لعل أشدها حدة الموقف المصري في معرض رده على 

البيان الصادر عن مجلس األمن.
مبادرة السيد المبعوث أربكت المشهد السياسي واستثارت األطراف الرئيسية التي رأت فيها تهديدًا 
لوجودها وانفرادها، ليس ذلك فقط؛ بل ذهب تفكيره إلى إقحام القبيلة وزعماء القبائل في المشهد 
السياسي وجعلها طرفًا في الصراع القائم، وقد قام بتصنيف القبائل الليبية إلى قبائل مؤثرة وقبائل غير 
مؤثرة، وهذا استحضار للتصنيف الذي أطلق بعد نهاية األحداث في العام 2011 القائل بأن هناك مدنًا 
منتصرة ومدنًا مهزومة. القبيلة كمكون اجتماعي كانت دائمًا مهمة في أعمال المصالحة لما يتوفر 
لديها من قوة التأثير االجتماعي في محيطها، فهي يعول عليها لرتق النسيج االجتماعي الذي ضرب في 

مقتل نتيجة االصطفاف الذي سببته الحرب األهلية.
وهي  أهلية،  حروبًا  شهدت  التي  للبلدان  وصفها  يتم  التي  األبعاد  ثالثية  المتحدة  األمم  وصفة 
الدستور واالنتخابات وإعادة اإلعمار لن تجدي مع الحالة الليبية المعقدة. فاالنتخابات ورقة المبعوثين 
الديمقراطية.  لتحقيق  وسيلة  وليست  ذاتها  حد  في  هدفًا  أضحت  األرض،  هذه  أقدامهم  وطأت  منذ 
أن تُجرى االنتخابات في بلد يعاني االنقسام السياسي والمؤسسي رأسيًا وأفقيًا لن تجدي في مجتمع 
تكدست به كل أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ومألت كل حي، ناهيك عن المال الفاسد 
السالح  إلى  فسيحتكم  النتائج  ترضِه  لم  ومن  ونتائجها  االنتخابات  هذه  مجريات  في  سيؤثر  الذي 

المنفلت.
أحد  رأي  على  معقدة  حالة  ليبيا  ألن  الدوليين،  المبعوثين  من  أسالفك  يفلح  لم  باتيلي،  السيد 
الدبلوماسيين األجانب، بأنه يتطلب من السفير البقاء ما ال يقل عن عقد ونيف حتى يمكنه فهم هذه 
الحالة كما فعل سفير الكونغو لدى ليبيا، الذي ظل سفيرًا لبالده قرابة الثالثة عقود، وانتهى به األمر 
بأن دخل اإلسالم وتعلم اللغة العربية وتزوج من ليبية، كل ذلك ولم يصل إلى فهم صحيح لهذه القارة 

التي تحاصرها الصحراء الكبرى من الجنوب والبحر المتوسط من الشمال.
كيف  على  الليبيون  يتفق  لم  عقود،  سبعة  منذ  أي   ،1951 العام  في  ليبيا  استقالل  إعالن  ومنذ 
سيعيشون معًا، وما زالت جذور المشكل الليبي تُرحَّل من نظام إلى نظام، ولعل أهم هذه التحديات 
تتصد  لم  ما  ثروة.  عليه  أطلق  لما  العادل  غير  والتوزيع  التهميش  وسردية  المقيتة  المركزية  هي 
الفعاليات السياسية والنخب الوطنية والمجتمع المدني عبر حوار وطني هادف يجري فيه إقرار ميثاق 
وطني للعيش السلمي المشترك يكون الحكم المحلي أهم ركائزه، واإلدارة الكفوءة والعادلة لعوائد 
منها  إال نسخة منشورة  اآلن  إلى  نرَ  لم  التي  باتيلي  غير ذلك فهو هراء كمبادرة  الطبيعية.  الموارد 
البعثة  التي يحدد من يحضرها موظفو  االنتقائية  لقاءاته  تحتوي على غير ما يصرح به صاحبها عبر 

الذين اندمجوا وانصهروا في حالة الفساد الليبية، التي أتت على األخضر واليابس.
مبادرة السيد باتيلي النصية وزعت على أعضاء مجلس األمن وبعض الدول اإلقليمية ولم تنشر بعد، 
ومن حقنا نحن الليبيين أن نطلع عليها من مبدأ حق الوصول إلى المعلومة الذي تكفله كل المواثيق. 

عدم نشر المبادرة يزيد من حالة عدم التيقن واإلرباك.
أرجو أال يكون مصيرك، سيد باتيلي، كمصير سفير الكونغو السابق لدى ليبيا الذي تاه في صحراء 

هذه القارة ليبيا وأضاع بوصلة العودة إلى وطنه.
وعدم  والدولية  المحلية  األطراف  كل  على  الضغط  ممارسة  عبر  المبادرة  انتزاع  الليبيين  وعلى 

التعويل على الحل من الخارج الذي لن يأتي.
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قبل  من  شديدًا  ورفضًا  كبيرًا  اعتراضًا  القت  االختراعات  من  عديدًا  أن  صحيح 
متوزعة.  أماكن  وفي  متنوعة  بشرية  طوائف  ومن  مختلفة  ألسباب  الكثيرين 

فالكتابة، مثاًل، القت أول ما ظهرت اعتراضًا لدى البعض.
االصطناعي«،  الــذكــاء  »كائنات  تنامي  من  اآلن  يتخوفون  الذين  لكن 
الصناعي«،  اإلنسان  أو  اآللــي،  »اإلنسان  أسميها  أن  أحب  التي  الروبوتات، 
صارت،  الكائنات  هذه  أن  ذلك  حقيقية.  مخاوف  من  ينطلقون  منهم*،  وأنا 
التصرف  »ملكة«  وحيازتها  قدراتها  وتطوير  نفسها  برمجة  على  قدرتها  بحكم 
تهديدًا  مستقبلها  تهدد  جديدة  مرحلة  أعتاب  على  البشرية  وضعت  المستقل، 
اإلنسان  أو  الطبيعي  »اإلنسان  محل  الحلول  على  دورها  يقتصر  لن  حيث  واضحًا، 
مشاكل  عنه  ستترتب  الذي  )األمر  متعددة  ومهن  وأعمال  وظائف  في  اإلنساني« 
وتتآمر  عليه  ترتد  أن  المتوقع  من  وإنما  أخالقية(  وحتى  واجتماعية،  اقتصادية 

تفنيه. أو  ضده، بحيث تستعبده 
في  بما  اليومية،  البشر  حياة  في  متعددة  أدوارًا  تلعب  أصبحت  الكائنات  فهذه 
من  الزواج  في  يرغبون  أشخاص  عن  نسمع  وصرنا  الجنسي،  الشريك  دور  ذلك 
األمر  هذا  إن  بريطاني  باحث  ويقول  صناعيين!«.  »رجال  أو  صناعيات«  »نساء 
2050! وأن »ال مفر من حدوث ذلك« مثلما يقول. سيكون متاحًا في حدود سنة 

المقال ومساحته، سنتطرق  الخوض في تفاصيل ال تحتملها طبيعة هذا  ودون 
من  المحتكرة  الوظائف  لبعض  اآللي  اإلنسان  تولي  سياق  في  حادثة  آخر  إلى 
اآللي  اإلنسان  بممارسة  المتعلقة  الحادثة  تلك  وهي  الطبيعي،  اإلنسان  قبل 

المحاماة! مهنة 
الدفاع  مهمة  آلي  إنسان  فيها  خاض  تجربة  أول  عن  ُأعلِن  قريبة  مدة  فمنذ 
بسيطة  مخالفة  وفي  بتجربة  يتعلق  األمــر  بالطبع  محكمة!  أمــام  متهم  عن 
هذا  ضد  قضية  ورفعت  المحامين  مخاوف  أثار  األمر  هذا  لكن  سرعة(.  )مخالفة 
وال  اختصاصه  حقل  في  جامعية  شهادة  يحمل  ال  أنه  بدعوى  الصناعي  المحامي 
مهنة  بممارسة  العالقة،  ذات  النافذة  القوانين  حسب  معتمدًا،  ترخيصًا  يحوز 

المحاماة.
أنها  أعلنت  الصناعي،  المحامي  لــهــذا  والمالكة  المصنعة  الشركة 
سيتولى،  الصناعي  المحامي  هــذا  وأن  الــدعــوى  لهذه  للتصدي  تستعد 
شخصية«! »انتحال  أنــا  أسميه  ما  تهمة،  ضد  الــدفــاع  نفسه،  عن   أصالة 

الطبيعي الصناعي واإلنسان  اإلنسان  الككلي:  أبوالقاسم  انظر عمر   *
https://alwasat.ly/news/opinions/238921?author=1
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أحمد الفيتوري

عن  عاجزة  يستهلُكها،  كما  الوقت  تَستهلكُ  اليوم  ليبيا 
التي  الصناعة  في  لها  وليس  صناعة،  الحياة  حيث  الحياة 
العمل،  يجيدون  ال  الليبيون  الزمن،  واستثمار  العمل  تعني 
النيهوم(  )الصادق  الوقت، فمنذها كتب  يبددون  منذ عقود 
إليهم  ناقاًل  االستقالل،  بعيد  الليبيين  فيها  يهنيء  مقالًة 
الليبيون  ليستمتع  شعوبه  تكدّ  الذي  العالم  من  التهاني 
بتضييع الوقت بالعويل على حالهم واستمراء عويلهم، وقد 
سيارته  على  الليبي  ليحصل  األلمان  كدّ  مقالِه:  في  ذكر 
الكثير  وأن  الفاخر،  الرز  على  ليحصل  واإليطاليون  الفارهة، 
على  الليبي  يحصل  كي  نهار  ليل  تعمل  الشعوب  هذه  من 
مثل  المناسبات  في  خاصًة  وقتها،  في  حاجاته  من  الكثير 

»شهر رمضان«.
منذ  ليبيا  في  عاش  الذي  األوكراني،  الطبيب  صديقي 
في  إقامته  يمدح  كان  قريب،  عهد  حتى  السوفييتي  العهد 
بغاًل  المدن  في  خاللها  يشاهد  لم  لعقود  عاش  بأنه  ليبيا، 
تعجّ  التي  عامة،  مواصلًة  حتى  وال  حصانًا  وال  حمارًا  أو 
لي  وّكد  ثم  العالم،  طعام  وزيت  قمح  سلة  بالده  مدن  بها 
الليبي  المتوسط  بالبحر  مستمتعًا  عمره،  عقود  عاش  أنه 

وبسمكه.
ضحك  سيارتي،  يغسل  كان  الذي  دارفور  من  السوداني 
كثيرًا حين سألته: لماذا يُدعى الشعب الليبي عندكم شعب 
مع شاب  واشتبك  عني  بل ذهب  يجب.  لم  المستعجل؟  اهلل 
اتّهمه بالتكاسل في غسل السيارات، وأنه ينتظر منذ وقتٍ 

دوره لغسل سيارته.
الخياطة  أن محالت  اندهش من مالحظتي  البنغالديشي 

البنغالديش، وأن أغلبها  العاملين فيها من  المتراصّة، كُل 
التي  السراويل  طول  إنقاص  مهمته  واحدٍ،  محٍل  بمثابة 
حيث  واحدٍ،  مقاس  على  وكأنها  الليبية  األسواق  بها  تعجّ 
البنغالديش  أنتم  اتفقتم  هل  ساخرًا:  قلت  طويلة،  أرجلها 
هذه  مثل  لليبيا  تــصــدّر  كــي  العالم  فــي  المصانع  مــع 

السراويل؟!.
المقر  ليبيا  أن  إلى  تنبهتُ  الشارع،  إلى  خرجت  حين 
وجهَك  وّليت  فحيث  األفريقية،  الوحدة  لمنظمة  الواقعي 
تنظيف  جميعًا  مهمتهم  مختلف،  بلد  من  أفريقي  ثمة 
هويتها  على  الليبيون  يحرص  التي  الليبية  الــشــوارع 

كمُجمّع للقمامة.
المهام  توزّع  الليبي،  سوق  في  العربية  الدول  جامعة 
في  البغدادي  ــزاق،  واالرت للحلويات  الشامي  بالقسطاس: 
للفطائر  التونسي  ــزّار،  ج أو  خضّار  المصري  الجامعات، 

»السفنز«، المغربي فندقي... وهلمّ جرًّا.
المالطي يعقد صفقات حلب  الكبرى:  الفنادق  أروقة  وفي 
الدوالر،  وتهريب  بتسويقها  اإليطالي  يقوم  التي  البنزين 
يختصّ  األمريكي  فيما  اقتصادية،  فشؤونه  البريطاني  أما 
ليبيا  في  يُدعى  ما  الروسي،  الرولييت  ولعبة  باالنتخابات 

بالفاغنر، فيما الصيني يلعب االستغماية.
أروقة هذه  بمثابة  أو  المتحدة،  األمم  ليبيا ساحة  وهكذا 
الذين  الليبيين،  لخدمة  األمم  كل  تلتقي  فيها  المنظمة، 
ال  من  لكل  بالدهم  في  العمل  مهمة  منحوا  عقود  منذ 
عمل وال مهنة له ومن أي بالد، وألجل هذا تمّ اختراع لغة 
ال  لغة  لكنها  بسهولة،  الليبيين  مع  التعامل  تكفل  موحدة 

إليها، حيث »في  الحاجة  يتقنها غير لحظة  أحد، وال  يعرفها 
الحاجة تكمن اللغة«!.

عقارب،  لساعتها  يكون  أن  على  عاجزة  الساعة  ليبيا 
حيث  والتفاصيل  اليوم  ألجل  طاقاتها،  كل  تستهلك  ولهذا 
يكمن الشيطان. ويتبعثر جهد الليبيين، في هذه التفاصيل 
في  بعثتها  عبر  المتحدة  األمم  حياكتها  في  تساهِم  التي 
استثمارها  الدولية  المؤتمرات  استنفدت  أن  وبعد  ليبيا. 
المسألة  كما  ــم،  األم لعبة  تتمظهر  الوقت،  تضييع  في 
االنتخابات؟..... فعودة مأمونة،  أم  أواًل  الدستور  البيزنطية: 
بسهولة،  نعالجه  الماضي  »اختفاء  معلوف:  أمين  قول  إلى 

إنما اختفاء المستقبل، ال يمكن إصالحه«.
• للتذكير

وأنتم  عام  )كل  النيهوم  الصادق  مقال  في  جاء  فمِمّا 
عيد  بمناسبة  الحقيقة  بجريدة  نُشر  ــذي  ال طيبون( 
نفعل  أن  بوسعنا  »نحن  1968م:  ديسمبر  االستقالل–24 
أى شيء، ما دمنا ال نفعله حقًا.. أعني ما دمنا ال نحتاج إلى 
عبدنا  ونترك  السحري،  المصباح  نحكّ  أن  سوى  آخر،  شيء 

الجني يحقق مطالبنا.
وكل  لبيك  شبيك  لنا  ويقول  أيدينا،  بين  ينحني  نتركه 
األحجار  لشراء  عقدًا  معنا  يوقع  ثم  طيبون،  وأنتم  عام 

والبصل واللبن المحفوظ وصناديق البرتقال.
فكل عام وأنتم بخير.

مزرعتها،  فــى  يعمل  وتتركه  العالم  تسود  وليبيا 
ويستمتعون  الحديدية  حميرهم  يــقــودون  والليبيون 

بالمضغة والحديث عن إسرائيل«.

تعميمها  يمكن  المجتمعات،  عند  عليها  نعثر  شائعة  سِمات  ثمة 
بالمحاكاة  السمات مُعدٍ وينتقل  إلى حد معقول، ألن بعض هذه 
اجتماعية.  ظاهرة  إلى  فتتحول  المثمر،  التنافس  بروح  أو  والغيرة، 
الخصائص  هذه  بعض  عن  سابقة  مقالة  في  تحدثتُ  أن  سبق 
جاءت بعنوان »الشخصية الليبية ودفاعات التكيف«، مُحياًل الكثير 
إلى مرونة  التي سادت في حقب مختلفة،  الغالبة؛  من السلوكيات 
الشخصية الليبية، وقدرتها على التكيف مع ما تمر به من ضغوط، 
بكل ما لهذه الخاصية من سلبيات وإيجابيات. وفي سياق حديثي 
العقود  عبر  تغيرات  من  الليبية  القيمية  المنظومة  اعترى  عما 
التي  »التكيف«  آلية  إلى  التقلبات  هذه  أحيل  اآلن،  وحتى  السابقة 
تُعد غريزة طبيعية ودفاعية عن استمرار الحياة، ليس لدى البشر 
المقالة  في  ويــِرد  األرض.  فوق  حي  هو  ما  كل  لدى  ولكن  فقط 
سلوكيات  أنتجت  مهمة  لمفاصل  تعدادها  سياق  في  المذكورة 
األيديولوجيا  ثم  النفطية، ومن  الثروة  اكتشاف  تتأقلم معها، مثل 
الضروري  التكيف  باب  »من  عقود:  لعدة  حكمت  التي  الجماهيرية 
الميول  من  الكثير  تغيّرت  الجديدة،  األيديولوجيا  إجــراءات  مع 
الشخصية  عن  الحديث  وأصبح  الليبيين،  أغلب  لدى  والسلوكيات 
الليبية في الثمانينيات مختلفًا إلى حد كبير عنه في الستينيات، ولم 
يخُل الشعر الشعبي، وال حتى األغنية، أو أحاديث المقاهي والمرابيع 
بها  تمتّعت  التي  اآلفلة  )الحسنة(  القيم  تلك  ترثي  بكائيات  من 
إلى  حنين  أو  نوستالجيا  مجرد  األمر  يكن  ولم  الليبية،  الشخصية 
الماضي، ولكنه انتباه لتحوّالت مفصلية في سلوك أفراد المجتمع 

فرضتها تغيّرات الحياة وغريزة التكيّف مع الظروف الجديدة«.
المجتمع  به  مر  ما  ليناسب  العيش  سبل  تكييف  من  نوع  وهو 
من تقلبات في سبل كسب الرزق. وهذه المرونة تُحيلنا إلى سؤال 
مُفاده: هل ثمة شخصية ليبية راسخة قابعة داخل هذه الطبقات 
من الغبار والصدأ يمكن أن تلمع من جديد حين تُزال مصادر هذا 
االنحراف القيمي )التكتيكي( الذي فرضه التكيف؟. ال أعرف، لكن ما 
معطىً  ليست  الهوية  مثل  مثلها  اإلنسانية  الشخصية  أن  أدركه 

ومتطلبات  البقاء  صراع  آليات  وفق  ومتحولة  متغيرة  إنها  ثابتًا، 
العيش التي يفرضها إيقاع الحياة الجديدة وقوانين تبادل المصالح 
الطارئ، مع مالحظة أن القدرة على التكيف من الممكن أن تكون 
سلبية، أو إيجابية حين يُدار المجتمع بطريقة تحفز تلك الكوامن 
تحكمه  الذي  التنافسية  مجال  في  بها  والدفع  البشر،  في  الخيّرة 
المهني، وحين  النجاح  المواهب والقدرات والمؤهالت والرغبة في 
زمن  في  اختار  لمن  الذاتي  االعتبار  رد  هو  العادل  العقاب  يكون 

الفوضى طاعة الضمير، والنزاهة سمًة لسلوكه.
الشغفُ  الليبي  المجتمعي  المزاج  على  الغالبة  السمات  من 
العين  عــادة،  لها،  تنتبه  سمات  أيضا  وهي  والنظافة،  بالجمال 
السائحة، القادمة من الخارج، وأذكر أن سيدة عراقية زوجة أستاذ 
البيوت  ونظافة  أناقة  نظرها  لفت  درنة،  جامعة  في  يعمل  كان 
الفقيرة،  البيوت  الليبية، وكما قالت يظهر هذا االهتمام حتى في 
البسيطة،  بيوتهن  بتجميل  البدويات  شغف  طفولتي  في  وأذكر 
بيوت الشَّعر، حيث تستغرق المرأة كثيرًا من وقتها في جمع الرقع 
وخياطتها بشكل  القديمة،  والمالبس  األقمشة  بقايا  الملونة من 
األلوان  تلك  عن  فضاًل  البيوت،  وأروقــة  سقوف  لتزيين  كوالجي 
المكدسة  الصوف  يتراءى لي، ألكوام خيوط  التي مازال مشهدها 
وهي  الصباغة،  وقت  في  الخالبة  األلوان  بجميع  الماء  عين  قرب 
التي ستتحول إلى أفرشة وأغطية مزخرفة من الهُدم والكليمات، 
بقدر  المحيط  لتجميل  ومياًل  الجريئة،  باأللوان  ولعًا  يعكس  ما 
اإلمكان. واآلن، حين التجول في مدينة مثل درنة يمكن مالحظة 
المحال  في  الشُبان  يقترحها  التي  ــوان  واألل الديكورات  جمال 
يتعدّى  وأحيانًا  حديثًا،  المقامة  الخاصة  الفنادق  وفي  والمقاهي، 
أو  الرصيف  إلى  الخاصة  المْلكية  المحيط  بتزيين  الولع  هذا 
ضمن  تكون  أن  المفترض  من  كفضاءات  االمجاورة،  الحديقة 
وخططها  العامة  المرافق  مؤسسات  أن  حيث  الدولة،  اهتمامات 
إلى  الناس  وتوق  الشائع  الشعبي  الذوق  هذا  اآلن  حتى  تناغم  لم 
للدولة  التابعة  المرافق  آالت  تُدمر  ما  عادة  بل  المكان،  تجميل 

يتبّرع  أن  أحيانًا  فيحدث  محيطهم،  لتجميل  الناس  به  يتطوع  ما 
تأتي  ثم  محله،  من  القريبة  الحديقة  أو  الرصيف  بتجميل  شخص 
آالت الدولة لتحفره وتعيث فيه خرابًا وتترك التراب مكدسًا والحفر 
عيني.  بأم  رأيتُها  طالما  شائعة  مشاهد  وهي  وتمضي،  مفتوحة 
الناس يُجمِّلون ما في استطاعتهم وما يخصّهم، ولكن الشوارع 
غير  الدولة،  مسؤولية  ونظافتها  والحدائق  والميادين  واألرصفة 
يبتكرها  التي  الجمالية  الواحات  هذه  أن  نكتشف  ما  كثيرًا  أننا 
ال  وحفريات  آسنة  مياه  وِبرك  وقمامة  فوضى  غارقٌة وسط  الناس 
تتوقف، بفعل العمل االرتجالي والعشوائي لألجهزة الرسمية التي 
نرى  أن  دون  والعمال،  والموظفين  الفنيين  من  جيش  بها  يعمل 
يعود  ثم  ما،  زيارة شخصية  بمناسبة  إال في حمالت سريعة  أثرها 

كل شيء إلى سابق عهده.
وفي حضور المواطنة الصالحة تغيب الدولة الصالحة.

)هم  المسؤولين  هؤالء  بكون  يتعّلق  سؤال  طرح  الوجيه  من 
اعتبرناه  ما  عليهم  ينطبق  أن  المفترض  ومن  ليبيون(  أيضًا 
سيتعلق  الحالة،  هذه  وفي  والنظافة،  بالجمال  الولع  سمة  سابقًا 
وغياب  الزحام،  إدارة  فن  يسمى  وبما  الحاكم،  النظام  بمزاج  األمر 
الكفاءات، والفساد المتفشّي في مثل هذه المهام، حيث إن أغلب 
المشاريع التي تُرتجل تكون الغاية منها انتزاع أموال من الميزانية 
أو  المشاريع  هذه  مثل  جدوى  في  التفكير  دون  رسمية،  بطرق 
ُقبحًا  العام  الفضاء  يزيد  الذي  المسؤول  إن  إتقانها.  أو  تجميلها 
عبر إنجار المشاريع المُرتجلة، سنجده مهتمًا باألناقة في بيته، ما 
يعكس حالة الفصام في الشخصية بين طبيعة اهتمامها بالفضاء 

العام واهتمامها بالفضاء الخاص.
وأناقة مدنهم في  بين جمال ونظافة  الليبيون  يقارن  ما  كثيرًا 
هذه  اختفت  حيث  الالحقة  العقود  في  ووضعها  الستينيات،  عقد 
كما  إعادته  الممكن  من  أمر  وهو  تدريجيًا،  الجمالية  اللمسات 
أسلفنا إلى ما تعرّض له الجهاز اإلداري من تقويض بعدما سُمّي 
القانون،  دولة  لتقويض  إجراءت  من  تبعها  وما  اإلداريــة  بالثورة 
واالرتجال  مُحددة،  غير  والمسؤوليات  فيها  الصالحيات  وأصبحت 
إلى  تتحوّل  الرقابة  حيث  مشاريعها  حافز  غالبًا  والفساد  عقيدتها، 
المتجهم  العام  القطاع  سيطرة  إلى  إضافة  )ذاتــي(،  شعبي  شأن 
القطاع  واندثار  جمالها،  حساب  على  األشياء  وظيفة  تهمه  الذي 
الخاص وروحه التنافسية التي تشكل مصدرًا لإلسهام في تجميل 
المفترض  من  الذي  العسكري  النظام  طبيعة  على  فضاًل  المكان، 
تربية  ألن  الجمال،  فكرة  ضد  الخالصة  عقيدته  تكون  أن  )عمليًا( 
الجندي المنضبط في كل الجيوش التقليدية، تعتمد على تخفيض 
قرية  قصف  عن  يتراجع  نازيًا  طيارًا  جعل  الذي  بالجمال  أحاسيسه 
اإلعدام.  لعقوبة  عرّضه  ما  أعلى،  من  جمالها  رأى  حينما  بولندية 
وهي تربية كان البد منها في الجيوش التقليدية، لكنها ستصبح 

مشكلة حين تدار بها الدولة برمتها.
الواقع  هذا  مع  تشتغل  التكيّف  آليات  وبدأت  الفوضى  عمّت 
الذي تتراجع فيه المرافق الخدمية بشدة، وأصبح كل شخص يدافع 
ما  مع  ذلك  وسعه  ما  التكيف  ويحاول  الصغير،  حيّزه  جمال  عن 
ينتشر من قبح في المدينة أو القرية نتيجة إهمال الدولة، غير أن 
الولع الشعبي بالجمال والنظافة حاضر في تلك التفاصيل الصغيرة، 
تتناغم معه  أن  تحاول  عامة  مُتاحة ألي مخططات  ويشّكل فرصة 
وكثيرًا  بسرعة،  تنتقل  الجمال  عدوى  أن  كما  مستواه.  إلى  وترقى 
)الشعب(  تخّلف  عن  يتحدثون  لمن  األمثلة  هذه  مثل  أضرب  ما 
وهم يصفون مشاهد الشارع، غير أن ما نسميهم الشعب، أو على 
األقل أغلبهم، مازالوا يدافعون عن النظافة والجمال في واحاتهم 
وغيرها،  والمقاهي  والمحال  البيوت  عليها،  المسيطرين  الصغيرة 
خارجها  المحيط  لكن  عين،  عن  تخفى  وال  ظاهرة  مشاهد  وهي 
هذا  إلى  يرقَ  لم  عملها  أن  يبدو  التي  الدولة  مسؤولية  من  هو 
مع محيطهم  يتكيّفوا  أن  الناس  يحاول  وأمام فوضاها  المستوى، 
بُطرق مختلفة، وسيكونون سريعي التكيّف مع ما تنجزه الدولة من 

خدمات تهتم بالجمال لو فعلت ذلك يومًا ما.

لقد  الماضي.  القرن  إلى مطلع ستينيات  تعود  القاهرة،  في  الدر«  لشارع »شجرة  معرفتي 
وصلناها  ولما  القاهرة،  نحو  اإلسكندرية  غادرنا  أيضًا،  شبابنا  أيام  مطلع  مع  ذلك  تزامن 
ذهبنا مباشرة إلى شارع »شجرة الدر« المكتوب في ُقصاصة ورق أعطاها لنا صديق حيث 
إليه في  نتطلع  ما  أننا سنجد كل  لنا  مبينًا  منها مؤخرًا،  عاد  أن نستأجر شقة،  بمقدورنا 
ذلك الشارع المشجّر الجميل. هذا الشارع يقع في منطقة الزمالك، التي ما زلتُ أعتبرها 

أفضل أحياء القاهرة وأكثرها رقيًا ونظافًة.
محل  عرفنا  وهناك  صديقنا،  عنها  حدثنا  مثلما  الشقة  وجدنا  الدر  شجرة  شارع  في 
عددا  عرفنا  منها  المتفرعة  الشوارع  وعبر  الحسنة،  والمعاملة  والنظيف،  األصلي  )حشمت( 
ُقبيل  الجُمع  أيام  كثيرًا  وتسّكعنا  ببعضهن،  وفزنا  رؤيتهن،  تصيدنا  فنانات  من مساكن 
في  الشهير  اإلذاعي  البرنامج  صاحبة  فهمي،  آمال  الشهيرة  بالمذيعة  نلتقي  فقد  اآلذان 

ذلك الوقت »على الناصية«.
ببالي  يخطر  لم  حشمت!،  محل  أمام  األوراق  وافرة  لشجرة  الشارع  اسم  أن  أظن  كنتُ 
ولكن  األصل،  مصرية  ليست  وأنها  مصر،  حكمت  لملكةٍ  اسم  هو  الدر  شجرة  أن  أبدًا 
المصريين أحبوها، وأطلقوا اسمها على ذلك الشارع، وظل كذلك ولم يُستبدل حتى اآلن 

منذ ُأطلق على الشارع وعلى مدار حوالي قرن كامل!
أصدقائي  من  كثيرًة  أسماًء  أسرد  أن  أستطيع  عنها  الكثير  قرأت  أن  بعد  من  واآلن، 
يكون  لن  إلمــرأة  أنه  عرفوا  وإن  ــدر،  ال شجرة  اسم  يعني  مــاذا  يعرفون  ال  ومعارفي، 
الشعب  لها  حفظه  بطولي  بدور  قامت  منسية،  سلطانة  إنها  لكم  يقولوا  أن  بمقدورهم 
بطلة  وأنها  سلطانهم،  زوجة  أصبحت  جارية  األساس  في  أنها  يعرفون  وهم  المصري، 

عظيمة، فماهي قصتها؟
حسنًا..

الصورة،  جميلة  والقيادة،  الحكم  تجيد  جريئة،  وشجاعة،  قوية  مميزة  امرأة  الدر  شجرة 
والعقل الحكيم، وفوق ذلك واثقة في نفسها وفي قدراتها.

وإمكانياتها  جمالها  وبسبب  أيوب،  الدين  نجم  الصالح  السلطان  اشتراها  جارية  كانت 
ابنه خليل. وأثناء تصدّى زوجها  وإخالصها أحبها السلطان، وأعتقها وتزوجها، أنجبت له 
السلطان للحملة الفرنسية على مصر، تُوفي يوم 22 نوفمبر 1249م بغتة زوجُها الملك 

الصالح من بعد أن حكم مصر لعشر سنوات.
سرعان ما انتبهت إلى خطورة إعالن وفاة السلطان، فاستدعت شجرة الدر قائد الجيش 
خطورة  لهما  وشرحت  السلطان  بوفاة  وأخبرتهما  السلطاني  القصر  ورئيس  المصري، 
من  بتفاصيلها،  معروفة  والقصة  ســرًا...  باألمر  فاحتفظوا  الوفاة.  أعلنت  إن  الموقف 
أتقنوها بمرض السلطان،  التي  استدعائها البنه سرًا، وإصدار األوامر باسمه، والتمثيلية 
ودخول قائد الجيش ورئيس القصر، إلى غرفته حيث أخفته، وكأنهم يأخذون منه األوامر. 

واستمرّ الدفاع عن البالد، إلى أن انتصرت على الحملة الصليبية السابعة.
أيبك  المعز  لزوجها  العرش  تنازلت عن  ثم  فعليًا عرش مصر،  بعد،  فيما  توّلت  وهكذا 

التركماني سنة 1250م
أمه،  لجواري  بتسليمها  زوجها  ابن  بقيام  األمر  وانتهى  والمشاكل،  المؤمرات  وكثرت 
إال  تُدفن  ولم  القلعة،  فوق سور  من  بها  وألقين  رأسها  على  بالقباقيب  بضربها  »فقمن 
بعد عدة أيام من رميها ..«. وهكذا انتهت حياتها، وقد أثنى عليها المؤرخون المعاصرون 
لدولة المماليك، فيقول »ابن تغري بردي« عنها: »وكانت خيّرة دَيِّنة، رئيسة عظيمة في 

النفوس، ولها مآثر وأوقاف على وجوه الِبرّ، معروفة بها« .
 23 الموافق   1257 عام  مايو   3 يوم  في  القاهرة  في  مصر  ملكة  الدر«  »شجر  ُقتلت 
ربيع األول لعام 655 من الهجرة بعد أن دام حكمها ثمانين يومًا ثم تنازلت عن العرش 
تاريخيًا  دورًا  لعبت  أنها  يُنكر  أحد  وال  المعز.  بالملك  تلّقب  الذي  الدين«  »عز  لوزيرها 
هامًا أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصر وما دار خالل معركة المنصور من معارك 

تُوجت بالنصر.

محمد عقيلة العمامي
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ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

فنان اإلسكندرية الحالم سيف وانلي
الفنان  عن  داوستاشى  عصمت  الكبير  الفنان  كتب 
اكتشف  األوبرا  مسرح  خشبة  »على  وانلى:  سيف 
لوحة  فى  وتتقارب.  تتباعد  لونية  نغمات  البشر  أن 
التى  الحياة  تعقيدات  رغم  البساطة.  فى  براعة  الحياة 
تواجهها. لوحاته لحن حالم زهرة بسيطة رقيقة تخفق 

أوراقها الرقيقة بحب اإلنسان وتغنى للحياة«.
وقد قال الموسيقار الراحل مدحت عاصم عن صديق 
عمره إن أسعد أيام سيف هى التى كان يقضيها أمام 
البحر يسمع منه أنغاما لم يكن يسمعها سواه، وكان 
سطح  على  األلوان  أعزف  أيضًا  موسيقى  »أنا  يقول: 
مقالته  ماهر  الكاتب  ويستهل  البيضاء..«،  اللوحات 
مصدر  شىء  »كل  قائال:  »المصري«،  في  المنشورة 
إلهام فى الكون، لكننى ضعيف أمام األديرة والراهبات 
التشكيلى  الفنان  بها  لخص  كلمات  والكاتدرائيات«.. 
السكندرى الكبير سيف وانلى تجربته فى عالم اإلبداع.
على  وأنا  أشعر  البحر.  هو  ملكُ   ..« سيف:  وأضاف 
ملك..  وأى  ملك..  حضرة  فى  بأننى  مركب  ظهر 
ألنه  تراه..  تعد  لم  عينى 
فغرقت  ومألنى  داخلنى 
كلها  األلوان  علمنى  فيه.. 
ونسماته فى لوحاتى«. ولو 
الكاتب  اقتبسه  ما  أضف 
سيف  الفنان  عن  قاله  مما 
وائلي لما تركت لي أسطر 
ويفخر  لنفسي.  أنسبها 
الفنان سيف وانلي بمدينته 
»تلك  فيقول:  اإلسكندرية 
والموسيقى..  واألدب  الفن  علمتنا  العبقرية..  المدينة 
درويش،  وسيد  حجازى  وسالمة  سعيد  محمود  علمت 

وعلمتنا أيضا كيف نعشقها«.
لم يترك المقال الذي أشرت إليه ما نضيف سوى أن 
 31 فى  اإلسكندرية  فى  سنة  ولد  وانلي  سيف  الفنان 
الدين،  سيف  محمد  الحقيقى  واسمه   ،1906 مارس 
فهى  والدته  أما  وانلى،  محمد  بك  إسماعيل  ووالده 
استوكهولم  في  وتوفى  الداغستانى،  هانم  عصمت 
15 فبراير 1979. عمل أستاذا لفن التصوير الزيتي في 
كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية عند إنشائها صيف 
باإلسكندرية.  الثقافة  بقصور  فنيا  ومستشارا   1957
الجميلة.  للفنون  األهلية  للجمعية  رئيسا  كان  كما 
أشهر  من  وانلي  أدهم  األصغر  وأخوه  هو  ويعتبر 
الفنانين التشكيليين في مصر. وكان مرسمهما مزارا 
بعد  حتى  عاما   40 من  ألكثر  والمثقفين  للفنانين 
الفنية. ولهما  وفاة أدهم واستمرار سيف في مسيرته 
سعيد  محمود  متاحف  مجمع  في  باسميهما  متحف 

باإلسكندرية.
 1929 العام  كامل  حسن  مدرسة  في  الفن  درس 
للفنون  األهلية  »الجمعية  بعد  فيما  سميت  والتي 
األصغر  وأخوه  هو  كان  ثم  باإلسكندرية«.  الجميلة 
)أدهم وانلي( أول تلميذين ينتظمان في مرسم الفنان 
أكتوبر   9 في  افتتاحه  يوم   )Bicch- بيكي  )أتورينو 
افتتحا مرسما خاصا  )بيكي(  1930، وبعد رحيل  العام 

لتعليم الرسم في 18 يونيو 1935.
الدقهلية،  ومحافظة  اإلسكندرية،  أعماله  غطت 
وفندق كليوباترا بالقاهرة، وفندق شيراتون بالقاهرة، 
الخارجية  ووزارة  باإلسكندرية،  البوريفاج  وفندق 
اإلسكندرية.  بميناء  الركاب  ومحطة  بروما  اإليطالية 
كما صمم الكثير من ديكورات المسرح، مثل مسرحية 

شهرزاد وأوبريت بلياتش كارمن.
والفحم  والجواش  الزيت  بألوان  اللوحات  آالف  وله 
وبمواد أخرى صور فيها الكنائس والشوارع والمقاهي 
الرياضية  واأللعاب  والسيرك  الخيل  وسباق  والحدائق 
بمدينة  مرت  التي  الفنية  والحياة  العامة  والمنتديات 
اإلسكندرية. فاز بالجائزة الكبرى في بينالي اإلسكندرية 
التقديرية  الدولة  جائزة  على  وحصل   ،1959 العام 
الفخرية من  الدكتوراه  . كما حصل على   1973 العام 

أكاديمية الفنون في أكتوبر 1977.

ندوة تحتفي باإلصدار الذي يوثق إرث المدينة الحضاري

حول  احتفائية  ندوة  الفنون  دار  استضافت 
كتاب »اإلرث الحضاري والثقافي المعاصر لمدينة 
مرزق«، الذي أعده مجموعة من الباحثين، شارك 
بورقة  السباعي  عبداهلل  الدكتور  من  كل  فيها 
إبراهيم  الدكتور  وتناول  المرزقاوي،  الفن  عن 
المرزقي،  المجتمع  تطور  في  التعليم  أثر  الحاج 
فيما تطرق الدكتور حماد بريكاو إلى خصائص 

التنظيم االجتماعي للمجتمع المرزقي.
مدير  المهدوي،  خليفة  المهندس  وأشار 
خمس  »منذ  بقوله:  اإلصدار  رحلة  إلى  الدار، 
الذي  المولود،  هذا  خروج  ننتظر  ونحن  سنوات 
كانت أولى محاوالت نشره في سنة 2016 خالل 
الثقافة  وزارة  وتعهدت  السياحة،  لوزارة  ندوة 
بقى  و  يحدث،  لم  شيئا  لكن  الطبع،  بعملية 
تنادى  حتى  المجهار  انتظار  في  الكتاب  مصير 

أبناء مرزق وأصدروه«.
ثقافة  بين  جمعه  الكتاب  ميزة  أن  وأضاف 
الساحل والصحراء )شمال وجنوب، شرق وغرب(، 
حيث مروا من مرزق، وتعايشوا مع أهلها وشكلوا 
مجتمعا متكامال مزج حضارات مع بعضها بعضا، 
وتعزيز  الموروث  هذا  على  الحفاظ  وجب  وبذا 

وجوده بالبحث والدراسة.
وألقى المهدي الطاهر كلمة الفريق البحثي، 
بأدبيات  إلى طريقة عملهم وما يختص  مشيرا 
الكتاب ثم إلى التفاصيل المعنية بالفهرس في 
جغرافية  عند  متوقفا  بمرزق،  تعريفية  بسطة 
الخدمي  النشاط  إلى  إضافة  المنطقة،  وتاريخ 

واإلنتاجي.
مجلس  رئيس  أبوالخيرات،  سليمان  وأوضح 

على  الحفاظ  مسألة  إلى  مرزق،  وأعيان  حكماء 
القدم  في  الضارب  المدينة  وتاريخ  الهوية 

وأهمية أثره السالف.

رحلة البحث
لمحتويات  انتقائي  عرض  في  قليال  ونتوقف 
الكتاب، الذي أسهم في إنجازه اثنى عشر باحثا، 
كل  وعضوية  للفريق  منسقا  الغا  أبوبكر  وهم 
حبرشي،  والسنوسي  الطاهر،  المهدي  من 
وعبدالسالم  المهدي،  ورشاد  باوه،  وعمران 
شحيره، وعبدالسالم حبرسي، وامحمد إبراهيم، 
وعلي  جادرم،  وأبوبكر  عبدالكريم،  وعبداهلل 

عبدالرحمن، وعمر عبد النور.
بداية  من  الزمنية  الفترة  الدراسة  وشملت 
-1940( السبعينيات  منتصف  حتى  األربعينات 

االستقصاء  أسلوب  الباحثون  واتبع   ،)1975
المقابالت  استراتيجية  على  القائم  االجتماعي 
 4 استغرقت  مدة  في  والوثائق،  الشخصية 

سنوات.
ويشير اإلصدار إلى مرزق كواحدة من المدن 
في  الموغلة  والتاريخية  األثرية  الصحراوية 
القدم، حيث كانت في السالف عاصمة لفزان في 
األهم  الجزء  وتمثل  الفاسي،  امحمد  أبناء  عهد 
من الصحراء الكبرى، إذ تعتبر حلقة وصل بين 

شواطئ البحر المتوسط وقلب أفريقيا.
لمرزق  الحشائشي  وصف  الكتاب  وينقل 
بأنها »قاعدة فزان الكبيرة التي بها المتصرف 
ثالثين  بمسيرة  طرابلس  عن  تبعد  والعسكر، 
الدين  جمال  ويلفت  بالقوافل«،  تقريبا  يوما 
مدن  سائر  عن  انفردت  مرزق  كون  إلى  النظر 
ومن  الحضري،  العمران  مركز  تعد  بأنها  فزان 
المراكز  عليها مدينة في حين تعرف  ثم يطلق 

األخرى بالقرية أو البالد.
أسسها  مرزق  أن  التاريخية  الروايات  وتذكر 
الفاسي(  )امحمد  المراكشيين  المرابطين  أحد 
في القرن الرابع عشر، ومع ذلك تضاربت اآلراء 
حول نشأتها، كما أشار عدد من الباحثين بسبب 
يستدل  أثرية  بشواهد  المدينة  احتفاظ  عدم 
المعمارية  هندستها  ضعف  ذلك  ومرجع  بها، 

المتوفرة  الملحية  السبخات  على  اعتمدت  التي 
بها.

توضح  التي  الروايات  إحدى  الكتاب  ويورد 
أن نشأة المدينة كانت منذ زمن الفراعنة، كما 
قامت بجانبها الكثير من الحضارات التي بقيت 
مثل  اليوم،  حتى  وجودها  على  شاهدة  آثارها 

متخندوش وجرمة وأكاكوس.

أطعمة ومعمار
يوثق الباحثون في هذا اإلصدار أن للمدينة 
الباب  ويسمى  الشرق  من  أحدها  أبواب،  ثالثة 
الكبير، وهو المدخل الرئيس للمدينة، وآخر من 
باب  ثم  الخير،  باب  ويسمى  الشمالية  الناحية 
قمقم، ويتكون سور المدينة من أبراج للمراقبة، 
والنزلة  الزوية  هما  رئيسيين  حيين  يضم  كما 
الكبير  باب  يبدأ من  الدندل،  يتوسطهما شارع 
الرئيسة  البوابة  وهو  الشريعة،  بباب  وينتهي 
الشارع  منتصف  في  ويقع  القلعة،  لمجمع 
المعماري  بطرازه  الشهير  مرزق  سوق  الجنوبي 
المحالت  عديد  جانبيه  على  وتصطف  الرائع، 

التجارية وبعض المباني الحكومية.
قلعة  تقع  المدينة  من  الغربي  الجزء  وفي 
عن  عبارة  وهي  عالية،  ربوة  على  األثرية  مرزق 
وبعض  والجامع  القلعة  به  معماري  مركب 
المعماري  الطابع  على  ويظهر  االخرى  المرافق 

للمدينة النمط اإلسالمي.
المعروفة  الشعبية  األطعمة  الكتاب  وتناول 
التي  الثقافات  امتزاج  تمثل  وهي  منها  بمرزق 
األطعمة  من  القوافل،  زمن  إبان  عليها  مرت 
والدويدة،  األطرية،  وتشمل:  المعجنات  مثال 
وتجدر  والكسكسي،  والمقطع،  والحمبصة، 
دقيق  من  تعد  الوجبات  هذه  أن  إلى  اإلشارة 

القمح بعد عجنه، وهي تقدم في جميع األوقات 
لسهولة تحضيرها.

الصناعات  آخر  جانب  في  الباحثون  ويذكر 
كاألطباق  النخيل  على  قائم  منها  التقليدية، 
وكذلك  انتشارا  التقليدية  الصناعات  أكثر  وهي 
يعرف  وما  والمراوح،  والسالل  والقفاف  العماري 
بالبوشية والقداقيد. وهناك صناعات قائمة على 
والمكانس  والمراوح  الحبال  مثل  النخيل،  ليف 

والشباك والحوايا والمناقل.
ومن النخيل إلى الصناعات الفخارية، ومنها: 
البواقيل، والقدور، والمنقل، والبخارات، والزالف، 
وتشمل:  الخشبية،  الصناعات  ثم  والتنور، 
والقدح،  والمالعق،  والمهاريس،  الكؤوس، 

والمكاييل.

شعر وموسيقى
إلى  الكتاب  تطرق  بالثقافة،  يتعلق  وفيما 
والتقاليد  للعادات  المحاكية  الشعبية  األمثال 
أمثلة  وأورد  عامة،  بصفة  االجتماعية  والحياة 
على ذلك كالخاصة بالنصيحة، والصبر، وكذلك 
الحسرة  عن  أو  وشريكته  الفالح  بين  الحديث 

والندم، إضافة لما يخص الخيل وعزة النفس.
المرزقي  الفن  عن  بعدها  الحديث  وينتقل 
واآلالت المستخدمة فيه ثم األعراس وتفاصيلها، 
واألحاجي،  األلغاز  عن  بابا  أيضا  الكتاب  وضم 
والمسابقات،  واأللعاب  المهرجانات  كذلك 
»تخمير  مهرجان  مثال  منها،  نماذج  وبذكر 
طبل  صناعة  أثناء  يعقد  عادة  وهو  الطبل«، 
جديد، ومهرجان »جهر السواني« و»الزاحوفي« 
األخير  اليوم  يقام في  و»الدكداكة«، وهو حفل 
إلى سلسلة من األلعاب  الفرح، إضافة  أيام  من 
الشعبية كالمصارعة ولعبة كرة الباكور والسيق.

طرابلس ــ الوسط
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من األطعمة إلى الثقافة والفنون.. تاريخ مرزق بني دفتي كتاب
كان هو وأخوه األصغر 

)أدهم وانلي( أول 
تلميذين ينتظمان في 

مرسم الفنان أتورينو بيكي

رحيل حلمي شعراوي »عاشق أفريقيا«
في  التحرر  حركة  رموز  أبرز  أحد  األسبوع  هذا  أفريقيا  فقدت 
القارة السمراء، والملقب »عاشق أفريقيا« وهو المصري الدكتور 

حلمي شعراوي، الذي توفي بعد صراع مع المرض، عن 87 عاما.
الراحل  وصفت  الكيالني،  نيفين  المصرية،  الثقافة  وزيرة 
أهم  من  يُعد  الراحل  »إن  وقالت  األفريقية«،  الدراسات  بـ»رائد 
المُتخصصين في الدراسات اإلفريقية، فقد قدم للمكتبة البحثية 
تراًثا فكريًا كبيرًا، وخاصة فيما يهم الشأن اإلفريقي، من خالل 

تبنيه لقضايا الدول اإلفريقية منذ ستينيات القرن الماضي«.
وأثرى شعراوي المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات واألبحاث 
وكان  األفريقية،  والدول  القارة  الصحفية عن  والمقاالت  العلمية 
رئيس  منصب  الكبير  الراحل  توالها  التي  المهمات  أواخر  من 

مجلس إدارة مركز البحوث العربية واألفريقية.
في العام 1935 ولد حلمي شعراوي بالجيزة، وتخرج في كلية 
اآلداب جامعة القاهرة قسم االجتماع العام 1958، ثم عُين باحثا 
برئاسة  األفريقية  الشئون  في  وباحثا  الشعبية،  الفنون  بمركز 
عام  وسكرتير   ،1974 ــ   1960 من  الفترة  خالل  الجمهورية 
وكان   ،1979 ــ   1960 الفترة  خالل  األفريقية  الجمعية  مساعد 
ومدير  واألفريقية،  السياسية  العلوم  لجمعية  األسبق  الرئيس 
ـ 2018. مركز البحوث العربية واألفريقية خالل الفترة من 1987ـ 

دوليا، ومن  الممثلة لمصر  الوفود  وشارك في عضوية عديد 
زنجبار   –1961 تنجانيقا  استقالل  احتفاالت  في  مصر  وفد  بينها 
بعديد  عضوٌ  كذلك  وهو   ،1975 موزمبيق   – أنجوال   –1963

اللجان والمجالس على المستويَيْن المحلي واإلقليمي.
واإلنجليزية،  العربية  باللغتَيْن  المنشورات  عديد  وللراحل 
ومن بينها: »الثورة األفريقية في أنجوال 1978«، و»قراءة جديدة 
لوقائع العالقات بين حركتَي التحرر العربية واألفريقية«. إضافة 
»اللغات  لكتاب  كترجمته  والمراجعات؛  الترجمات  عديد  إلى 
لكتاب  ومراجعته  براه،  لكويسي  الجماهير«،  وتعليم  األفريقية 
في  والديمقراطية،  االجتماعية  الحركات  عن  أفريقية  »دراسات 
عديد  كذلك  وله  ممداني،  لمحمود  العربي«  والعالم  أفريقيا 
مجلة  أفريقيا«،  في  »الصحافة  بينها:  ومن  والدراسات،  البحوث 
مجلة  الشعبي«،  األدب  في  النقدية  و»القيم  أفريقيا؛  نهضة 

»اآلداب« بيروت.

انتهت الصحفية والكاتبة الليبية نهلة العربي، من 
لتضاف  الغائبين«،  »أثر  بعنوان  الثانية،  روايتها  كتابة 

»الساحر«  أوالتها  إلى 
الصادرة في العام 2012 

عن دار الرواد.
الجديدة  والرواية 

السراج  دار  عن  الصادرة 
ستتوافر  للنشر،  الليبية 
خالل أسابيع في المكتبات 
المصرية،  الليبية وكذلك 
التوزيعية  الخطة  وفق 

للدار.
تقول  ما  وحسب 
»الرواية  فإن  العربي، 
طويلة  رسالة  عن  عبارة 
من أم مصابة بالسرطان 

البنها، تسرد فيها أسباب غيابها عنه وعن البيت لمدة 
إذ  لألطباء،  المتكررة  زياراتها  أسباب  وكذلك  طويلة، 
ومراحل  المرض  اكتشاف  بداية  من  شيء  كل  تحكي 
وأسباب  النفسي  والعالج  والكيماوي  اإلشعاعي  العالج 
قرارها العودة إلى البيت، رغم عدم استكمالها للعالج«.

شبه  سيرة  هي  الغائبين(،  »)أثر  أن  نهلة  وتوضح 
ليس  المرض  وتأثير  بالسرطان،  اإلصابة  حول  ذاتية 

على المريض وحده، بل كذلك على العائلة والمقربين 
منه«.

هو  الرواية،  كتابة  من  »الغاية  أن  الكاتبة  وتوضح 
المعنوي  الدعم  تقديم 
اللواتي  خاصة  للسيدات، 
في  السرطان،  من  يعانين 
الجسم،  في  منطقة  أي 
قد  تجربة،  سرد  خالل  من 
خريطة  نوع من  فيها  يكون 
هذا  من  للشفاء  الطريق 
ونهلة صالح  الخبيث«.  الداء 
وكاتبة  صحفية  العربي؛ 
العام  مواليد  من  ليبية، 
طرابلس.  بمدينة  1982م، 
درست األدب اإلنجليزي العام 
مجال  في  تعمل  2006م. 
الصحافة، وكانت البداية من 
جريدة »أويا«، ثم عملت في مجال تصميم أغلفة الكتب، 
وأول أعمالها في مجال التصميم غالف رواية »كاشان« 
للكاتب أحمد البخاري. وحاليا تعمل نهلة العربي صحفية 
الليبية.  »الوسط«  وجريدة  بوابة  في  ثقافية  ومحررة 
وإلى روايتي »الساحر« و»أثر الغائبين«، لها رواية قيد 

التحضير تحت عنوان »متاهات عشقية«.

في »أثر الغائبين« لنهلة العربي
عن دار الِسراج للنشر والتوزيع، طرابلس - ليبيا، صدرت رواية 
 125 في  ساسي،  بن  أوسمان  الليبي  للكاتب  الشعير«  »قصور 
صفحة، فيما رسم لوحة الغالف الفنان التشكيلي حكيم الطليس، 
طرابلس  مكتبات  من  عدد  في  أيام  خالل  الرواية  وستتوفر 
متجر  في  توفرها  جانب  إلى  أخرى،  عربية  وعواصم  والقاهرة 

إلكتروني عبر اإلنترنت.
مفتوح  واحد  زمن  في  أمكنة  رواية  هي  الشعير«  و»قصور 
على التأويل، إذ أجاد الكاتب قنص األحداث في تيمة متجانسة 
بين الواقع والخيال، فيأخذنا في عالم سينمائي مُدهش برموز 
»اإلرث«  رمزية  حول  تتمحور  الحياة،  واقع  في  ماثلة  شخصيات 

الوطني الذي أشعل المعارك على الساحة الليبية.
الرواية مشوّقة، جمعت بين الحب والخيانة والسجن والحرية، 
وتقنية  السينمائي  التقطيع  تفاصيل  بكل  سينما  لقطات  في 
الـ»فالش باك« في صعود درامي مشوّق. اغتربت رواية »قصور 
الشعير« قليال عن بيئتها الليبية من خالل استدعاء أماكن الغير 
واستخدام أسماء أجنبية ذات داللة رمزية وأسماء مودرن، إاّل أنها 
الفنية  أدواته  من  الروائي  ن  وتمكُّ وسرديتها  بفكرتها  انفردت 
لتكون العمل المميّز في تناوله ولغته الفريدة في كم النصوص 
الليبية التي قدّمت لفن الرواية نماذج مختلفة ترتقي  الروائية 
إلى العالمية. »قصور الشعير« رواية عالمية بنكهة ليبية، جديرة 

بتحويلها إلى فيلم سينمائي، وهي من روايات الجوائز األدبية.
قصيرة  على جمل  معتمدا  بالتكثيف،  الكاتب  أسلوب  ويتميز 
حول  التفاصيل  من  بالكثير  تشي  الرصاص،  كطلقات  سريعة 
منذ  ذلك  ويظهر  بعضا،  ببعضها  وعالقتها  الرواية  شخوص 
ما  تجمعُ  األفالِم،  من  االقتباسَ  تحبُ  سارة  »كانت  البداية: 

المنزلية،  بنباتاتها  تهتم  كما  وتتعاهدها  منها،  استطاعتْ 
خصوصًا الصبار، ال يهمها شيٌء في الحكايةِ سوى تلك الجُمِل 
تشبهني  تكن  لم  ما،  مشهدٍ  في  بإحكاٍم  الموضوعةِ  القاتلةِ 
يهمني  فما  أخرى،  كثيرة  أشياء  في  تشبهني  ال  كما  هذا،  في 
حكاه  بما  استمتعت  إذا  عشوائيًّا،  الحوارُ  كان  وإن  المتعُة،  أنا 

المخرجُ فال أعيرُ أيّ اهتماٍم لالقتباساتِ والحواِر العميق«.
ويؤكد الكاتب سينمائية تقنية الكتابة الغالبة على أسلوبه في 
جو الرواية، من خالل انتقاله السلس والمدهش من مشهد إلى 
آخر، كما في المقطع: »)حسنًا احتفظ أنت بما تحبُ واترك لي 
عالمي الطفولي(، قالتها وهي تقطعُ البيضَ بشكٍل عشوائيٍّ، 
حتى لمحتْ صرصارًا يجري محاواًل الخروج من المطبخ، وبحركةٍ 

واحدةٍ على طريقة محاربي الساموراي في أفالم أكيرا كوروساوا 
قضتْ عليه. قلتُ لها ساخرًا: )لماذا ال تظهرُ شجاعتُك إال مع 
حاالت الغضب(، رمقتني بنظرةٍ جانبية: )هل عيَّـنك الصرصارُ 
وبصعوبةٍ  ضحكتي،  إخفاَء  حاولتُ  عنه؟!(.  لتدافع  محاميًا 
شديدةٍ قلت: )نعم، الصرصار شخصية مشهورة، لها حضورها(، 
)إياك وأن تحدثني عن  االنتقام:  قاطعتني كأنها وجدتْ فرصة 

رواية التحول!(«.
روايته  صياغة  في  ساسي  بن  أوسمان  يتميز  عام،  وبشكل 
لغة  في  خصوصا  ترهالت،  بال  رشيقة  لغة  باعتماد  »البكرية« 
الحوار على ألسنة أبطاله، فالجمل مباشرة تالئم حياة أشخاص 
يعيشون في عالم يموج بالحروب والصراعات، بعيدا عن شاعرية 
ذلك  كان  وربما  الكتاب،  من  كبير  قطاع  لدى  المألوفة  السرد 
اللغة واضحة وصريحة تحمل  الكاتب صحفيا، حيث  نتاجا لعمل 
الخبر، وإن لم تخلو من المشاعر والدفء لكن دون استغراق في 

جماليات مصطنعة تشبه الوزن الزائد.
 ،1982 العام  زوارة  مدينة  مواليد  من  ساسي  بن  وأوسمان 
في  صحفيا  حاليا  يعمل  أعمال.  إدارة  بكالوريوس  على  حاصل 
بوابة وجريدة »الوسط« الليبية منذ أبريل 2014، وبدأ العمل 
ثم  أويا«،  »صباح  جريدة  مع   2011 العام  الصحافة  مجال  في 
العام  في  »فبراير«  بجريدة  ومحررا  »قورينا«،  لجريدة  مراسال 

.2012
 »FM »كاساس  راديو  مؤسسي  أحد  كان   ،  2013 العام  في 

والمركز اإلعالمي في زوارة ، ليبيا.
وكذلك عمل في إذاعة »ليبيا إف إم« و»تليفزيون العاصمة« 

2013 كمحرر، وكتب لموقعي »مراسلون« و»هنا ليبيا«.

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته األولى »قصور الشعير«
أم ترصد رحلة معاناتها مع مرض السرطان

مجلد جديد من »أستيريكس«
يحمل المجلد األربعون من سلسلة 
المصورة »أستيريكس« عنوان  الكتب 
 ،)L'Iris blanc( البيضاء«  »السوسنة 
»التفكير  عن  فكاهية  حكاية  وهو 
ما  على  الشخصي،  والنمو  اإليجابي« 

أعلنت دار ألبير رينيه.
كتابة  األولى  للمرة  فابكارو  وتولى 
سيناريو المجلد الجديد الذي يصدر في 
26 أكتوبر المقبل، فيما ال يزال ديدييه 
كونراد يتولى مهمة الرسم منذ المجلد 
بعد   ،2013 العام  والثالثين  الخامس 

تقاعد ألبير أوديرزو.
كان  الميالد،  قبل  األول  القرن  في 
البيضاء« يُطلق على  اسم »السوسنة 
روما،  مصدرها  جديدة  فكرية  مدرسة 
والتنمية  الصحية  الحياة  إلى  تدعو 

الشخصية. ومن بين تعاليمها: »إلضاءة 
الغابة، يكفي أن تتفتح سوسنة واحدة«.
يوليوس  الروماني  اإلمبراطور  وأراد 
قيصر إشاعة هذه الحالة الذهنية لدى 
قواته المحبطة المتمركزة بالقرب من 

القرية الوحيدة في بالد الغال التي كانت 
ال تزال تقاوم جيشه. لكن ما لم يكن في 
حسبان أحد هو أن هذه الفلسفة الرائجة 
ستدخل القرية وتتسبب بانقسام بين 

مؤيديها ومعارضيها.

عودة قطع من األنغكور
أعلنت وزارة الثقافة اإليطالية فرض رسم دخول لزيارة البانثيون، أحد المعالم التي ترمز 

إلى روما القديمة، والموقع األثري األكثر استقطابا للسياح.
جينارو  الثقافة  وزير  عن  بيان  ونقل 
سانغوليانو قوله إن القرار الذي »يستند 
في  يتمثل  السليمة«،  الفطرة  إلى 
»اعتماد تذكرة دخول منخفضة التكلفة 
استقطابا  األكثر  الثقافي  الموقع  إلى 
يحدد  لم  لكنه  إيطاليا«،  في  للزوار 
التاريخ الدقيق لدخول هذا اإلجراء حيز 
التنفيذ. وسيكون سعر التذكرة الذي لم 
يُحدد بعد خمسة يوروهات حدا أقصى.

تذاكر  إيرادات  من   %  70 وستعود 
في  الثقافة،  وزارة  إلى  الموقع  دخول 

حين تحصل أبرشية روما على %30 نظرا إلى أنه كنيسة أيضا. وأوضح الوزير أن العائدات 
ستخصص بشكل أساسي لصيانة المبنى الذي يبلغ عمره ألَفي عام ولتنفيذ أعمال ترميم فيه. 

وسيبقى الدخول مجانيا للقصر ولمرافقي المجموعات المدرسية وكذلك لسكان روما.

كنوزآثار كتاب مصور
رسوم لدخول البانثيون

فنية  قطعا  أخيرا،  كمبوديا،  استعادت 
تبدي  فيما  أنغكور،  عصر  إلى  تعود 
من  مزيد  استعادة  في  آماال  السلطات 

الكنوز المسروقة.
الوزراء  رئيس  وقال 
سن،  هون  الكمبودي، 
في  أقيمت  حفلة  في 
المتاحف  »أدعو  بنه  بنوم 
وهواة  والمؤسسات 
الفنية  األعمال  جمع 
إلى  أنغكور  عصر  من 
إلعادة  جهودهم  مواصلة 
إلى  طوعا  مماثلة  قطع 

القطع  إعادة  »تنبغي  وتابع  كمبوديا«، 
إلى  مشيرا  األصلي«،  بلدها  إلى  التاريخية 

أنها تشكل »تراثا ثقافيا ال يقدر بثمن«.

القصر  في  المعروضة  الكنوز  بين  ومن 
الكمبودي،  الوزراء  رئيس  يقطنه  الذي 
قطعة   77 تضم  مجموعة  من  مجوهرات 
الذهب  من  مصنوعة 
المعادن  أنواع  أحد  أو 
كتيجان  الثمينة، 
وأقراط  وأساور  وقالدات 
وتمائم. وكانت كمبوديا 
استعادت هذه القطع في 

فبراير.
وُأعيدت القطع بفضل 
البريطاني  التاجر  عائلة 
التشفورد  دوغالس 
تهمة  اليه  األميركي  القضاء  وجه  الذي 
 2020 العام  وتوفي  فنية  أعمال  تهريب 

قبل محاكمته.

● من أجواء الندوة● خليفة المهدوي )منتصف( مدير دار الفنون أثناء الندوة

12 باحثا يرصدون تفاصيل الحياة 
في »حلقة الوصل« بين شواطئ 

المتوسط وقلب أفريقيا



فن 13

  TTopop
TenTen »شازام!« الجديد يتصدر مع إيرادات »مخيبة«

11
55 كشفت اإلحصاءات األولية التي أصدرتها »إكزبيتر 

ريليشنز«، األحد، تصدر فيلم »شازام! فيوري أوف ذي غادز« 
)Shazam! Fury of the Gods( صدارة شباك التذاكر في 

أميركا الشمالية.
واكتفى الفيلم الذي يتولى زاكاري ليفاي الدور الرئيسي 

فيه بتحقيق 30.5 مليون دوالر، بين الجمعة واألحد، في 
دور السينما األميركية والكندية، وهو ما يقل بأشواط عن 

إيرادات الجزء األول الذي عُرض العام 2019 وبلغت يومها 
53.5 مليون دوالر.

والحظت مجلة »هوليوود ريبورتر« أن العروض األولى 
لهذه التتمة »من أسوأ النتائج التي تحققها أفالم األبطال 

الخارقين الهوليوودية الكبرى لدى انطالقها«، وفق 
»فرانس برس«.

 Ant-Man and the( »وتاله »آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا
بعائدات  »مارفل«،  سلسلة  أفالم  أحدث   ،)Wasp: Quantumania

بلغت 4.1 ماليين دوالر.

22
44 وتراجع فيلم الرعب »سكريم 6« إلى المركز الثاني 

بإيرادات بلغت 17.5 مليون دوالر.
وتتولى الممثلة كورتني كوكس التي رافقت السلسلة 

منذ بدايتها الدور الرئيسي في هذا الجزء السادس 
الذي تظهر فيه شخصية »غوست فايس« المرعبة 
في نيويورك، فيما تشارك فيه أيضا نجمة مسلسل 

»ونسداي« )Wednesday( جينا أورتيغا.

التشويق  فيلم  رابعا  وحل 
العلمي »65« من بطولة  والخيال 
آدم درايفر ومن إنتاج استديوهات 
ماليين   5.8 محققا  »سوني«، 

دوالر.

.. وبرنامج منوع لقناة الوسط »WTV« »شط الحرية 5«  ضمن أبرز املسلسالت الليبية

في رمضان

القاهرة ــ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

الخميس،  من  بدءًا  الليبية  القنوات  تستقبل 
من  عددًا  المبارك،  رمضان  شهر  من  األول 
موضوعاتها  في  المتنوعة  الليبية  المسلسالت 
والتراجيدي  والتشويقي  الكوميدي  بين 

والفانتازيا.
عرض  أبورونية  عبدالرزاق  الفنان  وأعلن 
»ليبيا  قناة  على  الحكاية«  »شن  مسلسل 
وإنتاج  األحمر  صالح  تأليف  من  وهو  الوطنية« 
الكرماجي،  مصطفى  وإخراج  الحاجي  إبراهيم 
مسلسل  أيضًا  الوطنية«  »ليبيا  على  ويعرض 
ومحمد  المصراتي  فاتح  بطولة  التحقيق«  »قيد 
وإنتاج  الذيب  مفيدة  تأليف  من  العطوشي، 

الحاجي وإخراج حامد عريبي. إبراهيم 
في  طرحها  أعلن  التي  المسلسالت  ومن 
تأليف  من  »النجدين«  يأتي  أيضًا،  رمضان 
وإنتاج »نايا  الزروق  القاضي وإخراج هاشم  أحمد 
تأليف  لإلنتاج«، ومسلسل »فندق خمس هموم« 
والذي  الجارد  عبدالباسط  الليبي  الفنان  وبطولة 
يتواصل تصويره في مصر، ويشارك في بطولته 
الهوارين  وعبدالسالم  سعيد  عيد  ليبيا  من 
والمطربة  أبوشنب  ووديان  عبدالمجيد  ووديان 
داغر  وحسام  تيخة  مدحت  مصر  ومن  آسيا، 
مرسي  وعالء  عبدالبديع  وإلهام  ماهر  ونرمين 

التهامي وآسيا محمود ونيار محمد ومنير  وأحمد 
مكرم، ومن السعودية بشير غنايم، وإنتاج أحمد 

جرادة وإخراج حسن السيد.
في  زابطية  مؤيد  والمنتج  المخرج  وكشف 
الجزء  تصوير  انتهاء  »الوسط«  إلى  تصريحات 
إبراهيم  تأليف  »تخاريف«  مسلسل  من  الثاني 
حكاياتي  عرض  المقرر  من  إذ  البشاري، 
وأشار  رمضان.  في  و»السجين«  »القودية« 

يشهد  المسلسل  من  الثاني  أنالجزء  إلى  زابطية 
الجيلين  من  الليبي  التلفزيون  نجوم  مشاركة 
هدى  القديرة  الفنانة  منهم  والقديم،  الجديد 
األطرش  بسمة  القديرة  والفنانة  عبداللطيف 
الخويلدي  واصف  والفنان  القديري  علي  والفنان 
وعدد  خالد  وهيب  والفنان  مرزوق  طه  والفنان 

آخر من النجوم.
المسلسل  رمضان  في  المنتظرة  األعمال  ومن 
الكوميدي »شط الحرية« بموسمه الخامس، وهو 
عدد  وبطولة  القابسي،  فتحي  وإخراج  تأليف  من 

من الفنانين منهم أحميدة حميد وخالد ابريك.
مسلسل  يعرض  الوطنية«  »ليبيا  قناة  وعلى 
والي  عبدالمهيمن  تأليف  من   »11 »المتاهة 
محمد،  بشري  وإنتاج  الزليطني  محمد  وإخراج 
في  »السرايا«  مسلسل  عرض  المقرر  من  كما 
الالفي وتأليف سراج  إنتاج وليد  الثاني من  جزئه 

هويدي وإخراج أسامة رزق.
يا  وقتك  »جي  منوعة  عرض  المقرر  من  كما 
رمضان،  شهر  من  الثاني  النصف  في  الخامسة« 
محمد  وثريا  عبداللطيف  رندة  بطولة  من  وهي 
عصام  الشرف  ضيوف  بمشاركة  لبريد،  وشهد 
الجروسي وإسالم فتحي وأيمن  الزنتاني ويوسف 
مروان  وإخراج  خويلد  علي  تأليف  من  المغربي، 
الخطري، و»قرية الدراويش« إخراج وتأليف عادل 

الحاسي.

على  األولى  العشرة  األعمال  ترتيب  في  المتبقية  األفالم  يأتي  ما  وفي 
شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا األسبوع:

6. »كرايزي بير« )3.9 ماليين دوالر(
7. »دجيزس ريفولوشن« )3.5 ماليين دوالر(

8. »تشامبيينز« )3 ماليين دوالر(
9. »أفاتار: ذي واي أوف ووتر« )1.9 مليون دوالر(

10. »بوس إن بوتس: ذي الست ويش« )1.5 مليون دوالر(

وانخفض إلى المركز الثالث ترتيب 
التاسع  الجزء  وهو   ،»3 »كريد  فيلم 
من سلسلة »روكي«، واألول فيها من 
إذ  ستالون،  سيلفستر  مشاركة  دون 

حصد 15.3 مليون دوالر.
قصة  مجددا  الفيلم  ويتناول 
الذي  أبولو،  نجل  كريد،  أدونيس 
مواجهة  ليخوض  اعتزاله  عن  يعود 
وهو  قديم،  صديق  مع  جدا  مرتقبة 
أول فيلم من إخراج مايكل ب. جوردن 
الدور  نفسه  الوقت  في  يؤدي  الذي 

الرئيسي.

33

تطرح عددا من القضايا

»يد الحنة« و»فلوجة« ضمن مسلسالت املغرب العربي
تقريبا،  رمضان  شهر  في  عقود  منذ  لتونس  التلفزيوني  اإلنتاج  ينحصر 
ونكشف تفاصيل بعض األعمال المقرر عرضها على الشاشات التونسية في 

الشهر الكريم.
التونسي  للمخرج  األحمر«  »الجبل  عرضها  المنتظر  المسلسالت  ومن 
وياسين  السهيلي  ونصرالدين  الدريدي  وحيدة  بطولة  من  التكالي،  ربيع 
القديري  السياري ومعز  الهداوي ومحمد  بن قمرة ومرام بن عزيزة وفتحي 
ودليلة مفتاحي ونادية بوستة وريم بن مسعود وأميمة بن حفصية. يستمد 
مسلسل »الجبل األحمر« تسميته من أحد األحياء الشعبية المعروفة في تونس 
العاصمة، ويعالج المسلسل قصصا من هذا الحي الشعبي، وفقا لموقع »الترا 

تونس«.
ومن األعمال المنتظرة أيضا مسلسل »فلوجة« من بطولة محمد علي بن 
عبدالدايم، ومن  وفارس  التونسي  رماح وسارة  مراد وشاكرة  جمعة ومحمد 

إخراج سوسن الجمني.
وعلى مختلف القنوات الجزائرية، تستعد الجزائر الستقبال أحدث مسلسالت 
هو  العمل  هذا  ويعتبر  الحالل«  »بنات  أبرزها  من  الجزائر،   2023 رمضان 

الموسم الثالث الذي يتم تقديمه على الشاشات العربية الجزائرية.
ويدور المسلسل حول بعض المشكالت المجتمعية، في إطار بحث يقوده 
اثنان من األخوة، عن عائلتهما بعد أن عاشا طفولتهما في ملجأ بعد موت 
والدتهما وسجن أبوهما، ويشاء القدر أن يلتقيا بأخيهما الصغير إلياس وأيضا 
والدهما الذي اعترف بأنه ظلم والدتهما واتهمها باطال بسوء سيرتها وقتلها، 
ومن ثمَّ يتم استكمال األحداث، التي ال تكاد تخلو من إثارة وجذب المتابعين، 

وفقا لـ»الفجر«.
أما مسلسل »الضامة« فتدور قصته في زمنين متقاربين ومختلفين في 
الوقت ذاته، ولكن بأحداث تختلف في كل زمن على حده، تجمع بين اإلثارة 

والدراما، وال تخلو من الكالسيكية.
قضية  ويعالج  الثالث،  موسمه  في  البالد«  »بنت  أيضا مسلسل  ويعرض 
المرأة داخل منزل الزوجية، في إطار اجتماعي، يروي معاناة المرأة الجزائرية 

حساب  على  العائلة  على  الحفاظ  ومحاولتها  أخرى،  مرة  زوجها  زواج  عقب 
كرامتها ومشاعرها.

أما هذا العام فال يخلو مسلسل »حارة الشهداء« من محاولة لمعالجة بعض 
األحداث التاريخية، إذ يسعى صناع العمل لتقديم مختلف أحداث حقبة تاريخية 
عاشتها دولة الجزائر، هذا البلد العربي الذي رأى قهرا من االحتالل الفرنسي، 
خالل الفترة من 5 يوليو 1830 إلى 5 يوليو 1962، التي عانى فيها ويالت 
االستعمار، التي أثَّرت عليه ُلغًة وتعليما ومجتمعا، عبر مختلف مراحل الوجود 

األجنبي على أراضيه.
ويعد مسلسل »عائلة مسوس« من مسلسالت »ست كوم« والذي يسعي 
لحل بعض المشكالت االجتماعية، داخل مجتمعهم، في إطار من خِفَّة الظل، 
ويضم كوكبة من ألمع نجوم الصف األول وكذا الفنانين المتميزين، والذي 

يرجو صُنَّاعه أن ينال إعجاب جمهور الدراما الجزائرية والعربية أيضا.
مسلسل »أحوال الناس« يتم تصنيفه تبعا للدراما االجتماعية، التي تتناول 
المال  المتالك  االحتيال  نحو  والسعي  األسرية،  المجتمعات  داخل  المشاكل 
بالتزوير، في معالجة تستهدف مُحاكاة ما يمر به اإلنسان في حياته اليومية، 
لما  اختبارا  وتكون  حياتية،  دروسا  منها  يتعلم  تجعله  وأحداث  مواقف  من 

سيالقيه في المستقبل.
ويستعد صُناع عمل مسلسل »البطحة« لتقديم أحداث جديدة تعالج شكل 
الحياة االجتماعية داخل الجزائر، ويسعى صناع العمل في موسمه الجديد إلى 
تقديم معالجة درامية ال تخلو من الكوميديا والمرح، لمحاكاة مجتمع بسيط 
المجتمع  داخل  األغنياء  طبقة  وكذلك  الفقراء،  معيشة  ويحاكي  الجزائر،  في 

الجزائري، في صراع لطيف ال يخلو من بعض اإلثارة.
ويتناول مسلسل »االختبار« في موسمه الجديد، نسخًة جديدة من األحداث 
أجواء  نحو  بالجمهور  لتنطلق  المختلف،  الدرامية  الوقائع  لوصف  تموج  التي 

مختلفة بين اإلثارة والتشويق.
كما تحظى الشاشات المغربية بعدد من المسلسالت، منها »مال الدنيا« 
في  ويشارك  والتشويق،  اإلثارة  بطابع  درامي  إطار  في  أحداثه  تدور  الذي 
بطولته رشيد الوالي ومحسن مالزي وناصر أقباب وعبدالرحمن أوقور ودالل 
غزالي وأنس بسبوسي وحسناء طمطاوي وسارة بيرلس وهدى مجد، وإخراج 

أحمد أكساس، وتأليف وإنتاج شركة »سيغما«.

إحالة  بعد  قصته  تدور  والذي   »5 البنات  أبو  »سلمات  مسلسل  وكذلك 
سلمات إلى التقاعد، وتبدأ بناته بالبحث عن أزواج كي يتسن لهن التحرر من 
سلطته، ولكن سرعان ما يدركن أن هذه المهمة لن تكون سهلة، وتتغير 
حياة عائلة سلمات بالكامل بعد وفاة زوج إحدى بناته، ودخول ثريا في غيبوبة، 

ولكن رغم كل العثرات يحاول الجميع فتح صفحة جديدة بعيدة عن اآلالم.
ويعرض أيضا مسلسل »عزيزتي الحياة« من بطولة سلمى صالح الدين، 

وإيهاب أمير وماجدولين اإلدريسي وماريا نديم، وهو من إخراج ياسين فنان.
يتعرضن  نساء  ثالث  حول  أحداثه  فتدور  ظروف«،  »كاينة  مسلسل  أما 
فرصة  بحثا عن  السجن،  غادرن  أن  بعد  والعراقيل،  المواقف  لمجموعة من 

ثانية في الحياة خالل رحلة التأقلم واالندماج مجددا مع المجتمع، في حين 
تدور أحداث مسلسل »عافاك أ بابا« في قالب كوميدي اليت، حول رجل 

يعمل في مجال التعليم، وفي يوم تقاعده عن العمل يفكر في االسترخاء 
والسفر إلى منتجع سياحي بمنطقة فاس، وهو »حامة موالي يعقوب« 

ليحقق حلم زوجته.
على  الضوء  15 حلقة ويسلط  ويتكون مسلسل »عايشة« من 

العمل  شخصيات  تعيشها  التي  والضغوطات  المشاكل  مختلف 
حياتها  تفاصيل  مختلف  في  المتوسطة  للطبقة  المنتمية 

اليومية.
وصورت أحداث مسلسل »إال ضاق الحال« بين مدينة 

الدار البيضاء والنواحي، ويتكون من 30 حلقة، وتدور 
في  ويشارك  اجتماعي،  درامي  قالب  في  أحداثه 

الحطاب وسعيد باي ودنيا بوطازوت  بطولته عزيز 
وهشام بهلول.

دور  نجمي  سحر  الشابة  المالكمة  وتجسد 
يحكي  الذي  الحنة«  »يد  مسلسل  في  البطولة 
قصة مالكمة شابة، ويسلط الضوء على مختلف 
الصعوبات التي تعترض طريقها في مشوارها 
الرياضي، وهو من بطولة سحر نجمي وطارق 
رؤوف  إخراج  من  رشيد،  وعبداإلله  البخاري 

الصباحي، وسيناريو غيثة قصار.

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

السنة الثامنة
العدد 383 1 رمضان 1444 هــ

23 مارس 2023 م اخلميس

 »WTV« الوسط  قناة  تقدم 
وجبة دسمة  رمضان  في  لمشاهديها 
في  والمتنوعة  المختلفة  البرامج  من 
والتاريخ  الدينية  بين  موضوعاتها 

الخفيفة. وكذلك  والكوجينة، 
برنامج  الخريطة،  وتتضمن 
يتناول  ديني  برنامج  وهو  »شامة«  
الرسول  قالها  لكلمات  فلسفية  نظرة 
ويتم شرحها على مدار ثالثين حلقة، 
والذي  التاريخ«   وراء  » ما  وبرنامج 
سير  خط  الموسم  هذا  في  يتناول 
 - الليبية  الحدود  من  باشو  رحلة 
وهضبة  الجغبوب،  البردي  المصرية 
الجبل  مناطق  ببعض  مرورا  الدفنة 
أوجلة  ومنطقة  واحة  وحتى  األخضر 

مرادة في الصحراء . 
»أكالت  البرنامج  يتضمن  كما 
الذي  النجاح  بعد  وذلك  ماجدة«  ، 
البرنامج  الجزء األول، يعود  حققه في 
الليبية  الشيف  من  خالله  لتقدم 
وألذ  الطبخ  فنون  القرقوري  ماجدة 
والعالمية،  والعربية  األكالت  الليبية 
يتناول  الذي  الحكايات«  و»قنديل 
وبعض  عربية  ونوادر  حكايات 
مختلفة  أزمنة  من  العالمية  القصص 
في  والثقافة  واألخالق  القيم  وتالقي 

العالم.
المشاهدين  تساعد  جيدة  ولصحة 
»كلينكا«   برنامج  يقدم  الصيام،  على 
من  صحية  معلومات  يقدم  الذي 
الطبية  المجاالت  في  مختصين  قبل 
لالستشارات  تصحيحا   المختلفة 

الدقيقة .     الطبية واألدوية غير 
فيعرض  »الميزان«   برنامج  أما 
اإلنسانية  المواقف  من  مجموعة 
يتم  التي  المؤثرة  واالجتماعية 
العمل  قبل  فريق  من  تجسيدها 
وطريقة  الناس  ردود  أفعال  لرصد 
رسائل  إيصال  لغاية  تفاعلهم 
ذاته  السياق  وفي  إنسانية  هادفة، 
تساق«  »أرزاق  برنامج  يجسد 
واإلنسانية  والرحمة  العطاء  معاني 
ومساعدة األشخاص في تدبر مصدر 

رزق يقتاتون منه.
ومن البرامج الخفيفة، يأتي »خلونا 
خالد  خالل  من  يستمر  والذي  نحمو« 
من  جديد  جزء  في  بالحلم  كافو 
فيه  يتحدث  الذي  الطريف  برنامجه 
عن  األفكار والمواقف بطريقة هزلية ، 
خفية«   »كاميرا  برنامج  إلى  باإلضافة 
المقالب  من  مجموعة  يقدم  الذي 
مع  المضحكة  والمواقف  الطريفة 

الطفل سامي للمنتج  رؤوف كوكة .
في  »الكاسا«  برنامج   ويعود 
مع  ليندمج  الخامس،  موسمه 
علينا«،    لتكون  »سحوركم  برنامج 
والضيوف  بالفقرات  ثرية   سهرة 
برنامج  أما  واأللعاب.  والمسابقات 
»The Best Chef« المغرب العربي، 
فيه  يشارك  مسابقات  برنامج  فهو 
المغرب  دول  مختلف  من  طباخون 
لـ16  سيمنح  الفرصة  والذي  العربي، 
والجزائر  وتونس  ليبيا  موهبة  من 
شيف  أفضل  بلقب  للفوز  والمغرب 

العربي .   المغرب 
أيضا  القناة  برنامج  ويتضمن 
ينتقد  هزلي  برنامج  وهو  »تشرتيع« 
األوضاع  الترهوني  باسم  خالله  من 
السياسية واالجتماعية بشكل مسّلي.
المصرية  التلفزيونية  للدراما  كما 
 ،»WTV« الوسط  شاشة  على  مكان 
نادرة«،  حيث يعرض مسلسل »عملة 
وجمال  كريم  نيللي  بطولة  من  وهو 
العدل  مدحت  تأليف  من  سليمان، 

العدل. وإخراج محمد 
»مع  يأتي  الثقافية  البرامج  ومن 
حواري  ثقافي  برنامج  وهو  فدوى«  
البرنامج  مقدمة  فيه  تستضيف 
معهم  في  لتغوص  مثقفة  شخصيات 

المليء  باألفكار .  عالمهم 
)رحاليستا(،  األكل«  »أساطير  وفي 
وراءه من  األكل وما  البرنامج  يناقش 
شخصياتها،  بأعين  وحكايات  قصص 
في  السليني  محمد  سيتنقل  حيث 
مهمة  في  بلدان   4 إلى  هذه  رحلته 

للبحث عن القصص وراء األكل.
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في المرمىفي المرمى

الحصادي يتألق في سماء الشطرنج الدولي بالرياض

الحدث

زين العابدين بركان

 

مواجهتا تونس واملرور 
من عنق الزجاجة

الجديد  الظهور  الرياضي  الجمهور  يترقب 
لكرة  الوطني  لمنتخبنا  المرتقبة  والعودة 
بوابة  عبر  الدولية  الواجهة  إلى  القدم 
مواجهتي تونس ضمن تصفيات بطولة أمم 
الجديدة  العودة  وستكون  الـ»كان«  أفريقيا 
منتخبنا  أن  اعتبار  مختلفة عن سابقاتها على 
الفني،  الجهاز  شملت  تحوير  بمرحلة  مر 
بطاو  حمدي  للمدرب  المهمة  أسندت  حيث 
الذي يتولى قيادة الفريق ألول مرة وشهدت 
المحترفين  أبرز  التحاق  الجديدة  القائمة 
الفني  الجهاز  عليهم  ويعتمد  يعول  الذين 
خالل هذه المرحلة الصعبة من مسيرة الفريق 
للمنافسة  حظوظه  عن  للدفاع  يتطلع  الذي 
على إحدى بطاقتي التأهل لنهائيات الـ»كان« 
التي  العاشرة  مجموعته  منافسات  ضمن 
يحل  فيما  التونسي،  المنتخب  يتصدرها 
منتخبنا ثالثًا برصيد ثالث نقاط بالتساوي مع 

غينيا االستوائية.
مواجهات  شهدتها  التي  الندية  ورغم 
المنتخبين طول فترة السبعينيات والثمانينيات؛ 
األخيرة  المواجهات  خالل  مالت  الكفة  فإن 
األكثر  كان  الذي  التونسي  المنتخب  لصالح 
تفوقًا وجاهزية ويأمل منتخبنا المرور من عنق 
الزجاجة وعدم الخروج خالي الوفاض والنقاط 
من مواجهتي تونس حتى يبقي على حظوظه 
في المنافسة، حيث سيخوض عقب مواجهتي 
تونس مباراته أمام بوتسوانا خارج الديار، ثم 

يستقبل في الجولة األخيرة غينيا.
اإلخفاقات  من  طويلة  سلسة  وبعد 
والترقب  التفاؤل  من  حالة  تسود  والخيبات 
بطاقتي  إحدى  خطف  في  الرياضي  جمهورنا 
الـ»كان«  لنهائيات  مجددًا  والعودة  التأهل 
مالعبها  في  منتخبنا حضوره  يسجل  لم  التي 
عن  وغاب  مرات،  ثالث  سوى  ونهائياتها 
مالعبها منذ آخر ظهور له العام 2012 بغينيا 
الوطني  المدرب  سينجح  فهل  والغابون.. 
الجديد في مهمة اإلنقاذ ويسجل اسمه كأول 
للنهائيات،  الوطني  فريقنا  يقود  ليبي  مدرب 
بعد أن تأهل خالل مشاركاته الثالث الماضية 
بثالثة مدربين وخبرات مختلفة، وهم المدرب 
الفريق لخوض نهائى  قاد  الذي  المجري بيال 
1982، وقاد منتخبنا لنيل لقب وصيف  الكان 
والكرواتي  له،  ظهور  أول  في  القارة  بطل 
إيليا الذي قاد منتخبنا للتأهل لنهائيات الكان 
مصر 2006، والبرازيلي ماركوس باكيتا الذي 
 2012 كان  في  له  آخر ظهور  في  فريقنا  قاد 

بمالعب غينيا والغابون.
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اختتم بطل الشطرنج الليبي والعب نادي دارنس 
في  مشاركته  الحصادي  الباسط  عبد  يوسف 
الشطرنج  ألساتذة  الرياض«  »تقويم  بطولة 
بحصوله على الترتيب الخامس، التي شارك فيها 
أكثر من 100 العب والعبة مصنفين دوليًا، وتألق 
الحصادي في العاصمة السعودية الرياض بجمعه 
سبع نقاط من تسع مباريات دون خسارة. وقال 
قلة  »رغم  لجريدة»الوسط«:  الحصادي  يوسف 
اإلمكانيات ودفع رسوم التأشيرة 100 دوالر من 
جيبي الخاص، إال أن مشاركتي في البطولة مهمة 
لزيادة رصيدي من النقاط في التصنيف الدولي، 
الالعبين  بزمالئي  االحتكاك  زيادة  عن  فضاًل 
األستاذة من نخبة الالعبين بالدول العربية، ورفع 

علم ليبيا في هذا المحفل الهام«.

ريال  ألف   800 نحو  البطولة  جوائز  وبلغت 
جائزة  البطولة  في  األول  الفائز  ومنح  سعودي، 
مالية مقدارها 300 ألف ريال، فيما حصل الفائز 
الثاني على جائزة قدرها 200 ألف ريال، والفائز 
الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، وُقدمت الجوائز 
المالية حتى المركز العاشر، وفاز الالعب اإلماراتي 
سالم عبدالرحمن بالترتيب األول في البطولة وهو 
المصنف الـ59 عالميًا، ويحمل لقب أستاذ دولي 
كبير )GM(، وجاء في المركز الثاني في البطولة 
دولي  أستاذ  لقب  حامل  أمين،  باسم  المصري 
المصري  الثالث  بالمركز  فاز  فيما   ،)GM( كبير 
فوزي أدهم من مصر حامل لقب أستاذ دولي كبير 
بالل  الجزائري  جاء  الرابع  الترتيب  وفي   ،)GM(

.)GM( بلحسن حامل لقب أستاذ دولي كبير
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جددت شخصيات رياضية في الوسط الرياضي الليبي طلباتها بإيقاف المشاركات الخارجية ◆
لكرة القدم لفترة بهدف إعادة ترتيب البيت الكروي الداخلي، خاصة في ظل سلسلة 

اإلخفاقات المتتالية للمنتخبات الوطنية، وعدم الوصول لكأس أفريقيا في النسخ األخيرة، 
فضاًل عن اإلخفاق في بطولة الـ»شان«، أبرز تلك الشخصيات كان رئيس االتحاد الليبي لكرة 

القدم األسبق صالح العربي، وقال »أنا مع هذه الخطوة المهمة«، مؤكدًا أن الخطوة 
شجاعة وجريئة، ويمكن بعد سنوت العودة إلى المشاركة الخارجية. وأضاف »ال 

صحة لما يتردّد أن فيفا تعاقب من ينسحب«، مؤكدًا أن القرار يجب أن يكون من 
الحكومة، وبعد موافقة االتحاد الدولي »فيفا« حرصًا على سمعة المنتخبات الوطنية.

شارك وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي بمدينة جدة السعودية في اجتماع المكتب ◆
التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته 69. حسب صفحة الوزارة الليبية 

بـ»فيسبوك«. وقال الجويفي: »هذا االجتماع يأتي ضمن سلسلة االجتماعات الدورية لمجلس 
وزراء الرياضة الذي يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تحقيق التعاون 

والتنسيق والتكامل والخطط، والبرامج والدراسات في مجاالت الشباب والرياضة، كما 
يهدف االجتماع للتنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية في االجتماعات والمؤتمرات 
اإلقليمية والدولية الشبابية والرياضية، إلى جانب اإلشراف على الدورات الرياضية 

العربية، بالتعاون مع اتحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية«.

للمنتخب  الجديد  الوطني  الفني  المدير  يعول 
جهود  على  بطاو  حمدي  القدم  لكرة  األول  الليبي 
المنير  محمد  طرابلس  األهلي  العب  وخبرات 
بعد  المتوسط«،  »فرسان  لقيادة  عامًا(   30(
في  تونس  مواجهتي  قبل  االختيار  عليه  وقع  أن 
األمم  كأس  نحو  المؤهلة  القارية  التصفيات 
الجاري،  مارس  و28   24 يومي   2023 األفريقية 
سلسلة  بعد  واسعة  بخبرات  المنير  ويتمتع 
أوروبا  في  المختلفة  االحتراف  رحالت  من 
أن  قبل  األميركية،  المتحدة  والواليات 
مؤخرًا،  الممتاز  الليبي  الدوري  في  يستقر 
مع  االتحاد  نادي  إدارة  تعاقدت   2021 إبريل  ففي 
انتقاله  قبل  حر،  انتقال  صفقة  في  رسميًا  المنير 
تجربة  خاض  المنير  وكان  طرابلس،  األهلي  إلى 
بلغراد  بارتيزن  فريق  مع  أوروبا،  في  احترافية 
الدوري األميركي مع فريقي أورالندو  الصربي، وفي 
سيتي وفريق لوس أنجلوس غاالكسي، المنير دوَّن 
الذين  القالئل  الليبيين  الالعبين  بين  من  اسمه 
»دينامو  فريقه  مع  ووصل  العجوز  القارة  في  تألقوا 
وسجل  المجموعات،  دور  إلى  البيالروسي  مينسك« 
مثااًل  ليضرب  التمهيدية،  األدوار  في  تاريخيًّا  هدًفا 
صناعة  على  الليبي  الالعب  قدرة  في  به  يحتذى  حيًّا 
واستغالل  نفسه  اكتشاف  أحسن  أن  بعد  المعجزات، 
األهلي  نادي  إدراة  أعلنت  جديدة  خطوة  وفي  قدراته، 
مع  التعاقد  وجاء  المنير،  مع  الرسمي  تعاقدها  طرابلس 
تنتظره  كانت  الذي  »الزعيم«  صفوف  دعم  بهدف  المنير 
األبطال  دوري  في  األندية  صعيد  على  قارية  مشاركة 
منافسات  الفريق  يودع  أن  قبل  »الكونفدرالية«،  ثم 
البطولتين تباعًا ومبكرًا، ليتفرغ المنير لمنافسات الدوري 

الوطني مؤخرًا. للمنتخب  اختياره  جاء  ومنها  المحلي، 

● الحصادي خالل تتويجه في الرياض

األخضر ينعش آماله في املنافسة على إحدى بطاقتي »الكونفدرالية«
ممثل ليبيا الوحيد يرفع رصيده إلى خمس نقاط متساوياً مع سانت لوبوبو الكونغولي

بعد الفوز الكبير على مارومو الجنوب أفريقي

● تدريبات حراسة المرمى بنادي األخضر

● مباراة األخضر أمام مارومو غاالنتس 

● المنير

األخضر ضيفا  بنادي  األول  القدم  كرة  فريق  يحل 
ثقيال على اتحاد العاصمة الجزائري في الثاني من 
أبريل المقبل ضمن الجولة السادسة واألخيرة من 
»الكونفدرالية«،  ببطولة  المجموعات  تصفيات 
األخير  بفوزه  المجموعة  األخضر  أشعل  أن  بعد 
أفريقي  الجنوب  غاالنتس  مارومو  ضيفه  على 
بنينا،  شهداء  ملعب  على   )1-4( كبيرة  بنتيجية 
ضمن المرحلة الخامسة للمجموعة األولى، سجل 
وقلص  بابل  وآري  مانجا  الورفلي  أنس  الرباعية 
أن  قبل  مافليس،  موفو  بهدف  الفارق  غاالنتس 
يضيف آري بابل وطلحة رزق هدفين لألخضر الذي 
الثالث  المركز  في  نقاط  خمس  إلى  رصيده  رفع 
نفس  في  الكونغولي  لوبوبو  سانت  مع  متساويًا 
نقاط،  بـ9  الصدارة  في  غاالنتس  بينما  الرصيد، 
واتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
رفع  بعدما  األولى،  المجموعة  عقَّد  األخضر 
إحدى بطاقتي  على  السباق  في  تأهله  أسهم  من 
للتساوي  العاصمة  اتحاد  الصعود، حال فوزه على 
لنتيجة  ترقب  وسط  نقاط،   8 الرصيد  بنفس 
المباراة الثانية لتحديد الصاعدين والخارجين من 
أن  دون  وتعقيدا،  تشابكا  تشهد  التي  المجموعة 
بطل  يكفي  بينما  األخضر،  نتائج  بسبب  تحسم، 
من  الخسارة  حال  بينما  الفوز،  أو  التعادل  الجزائر 
عدم  في  أمال  الديار،  خارج  للفوز  يحتاج  األخضر 
لبقائه برصيده خمس  فوز لوبوبو على غاالنتس 
نقاط، في تشابك شديد التعقيد، لن يحسم إال مع 

صافرة النهاية.
النهائية  فريقه  قائمة  نادي »األخضر«،  وأعلن 
التي يخوض بها منافسات كأس االتحاد األفريقي 
حراسة  في  وضمت  »الكونفدرالية«،  القدم  لكرة 
ورضوان  سلطان  وجمال  الدرسي  مفتاح  المرمى: 
الدفاع: مصطفى حمزة وميدي  توفيق، وفي خط 
البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي 
أبوستة  ومحمد  سعيد  ووجدي  السالمي  بهاء 
وعبداهلل جديدو، وفي خط الوسط: محمد الكيستا 
ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان 
الصروخ  خالد  والمغربي  سليمان  بن  وصهيب 
جاد  حمادي  الهجوم:  خط  وفي  حجازي،  ويونس 
اهلل والمحترف األنغولي أري بابل وسالم المسالتي 
جاك  الغيني  والمحترف  التاورغي  وعامر  »روما« 
الليبية  القدم  كرة  ويمثل  رزق،  وطلحة  بيسيان 
بعد  »الكونفدرالية«،  بطولة  في  األخضر  نادي 
ليصبح  المجموعات،  دور  إلى  التأهل  في  نجح  أن 
في  المشاركة  األربعة  األندية  بين  من  الوحيد 
الموسم القاري الحالي في بطولتي دوري األبطال 
طرابلس،  واألهلي  االتحاد  مشاركة  شهدت  التي 

بينما شارك النصر واألخضر في »الكونفدرالية«.

على  غاالنتس  مارومو  نظيره  األخضر  استقبل 
ملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن الجولة الخامسة 
والتي تذيلها ممثل ليبيا برصيد نقطتين، قبل أن 
البداية  نقاطا في  لكنه خسر   ، آماله بقوة  ينعش 

الكونغولي،  لوبوبو  فريق  أمام  بهدف  بالتعادل 
بنينا  شهداء  ملعب  على  الرابعة،  الجولة  ضمن 
الجديد  الفني  للجهاز  مباراة  أول  في  ببنغازي، 
بسيوني،  عبدالحميد  المصري  المدرب  بقيادة 

لينهي األخضر أول أربع مواجهات بنقطتين، بعد 
أقيم على  الذي  أمام لوبوبو  اللقاء  أن خسر خالل 
زامبيا،  دولة  في  مواناواسا  ليفي  ملعب  أرضية 
الثالثة،  الجولة  منافسات  ضمن  المباراة،  مضيف 
غاالنتس،  مارومو  أمام  األولى  الجولة  في  وخسر 

وتعادل في الثانية أمام اتحاد الجزائر.
الفريق  مدرب  األخضر  نادي  إدارة  وأقالت 
له  المصاحب  والطاقم  شمام  سمير  التونسي 
اإلداري والفني مع قبول استقالة مدير الكرة بالنادي 
المرضية  غير  النتائج  خلفية  على  الدعوب  حمدي 
للفريق في اآلونة األخيرة، ليتولى المدرب المصري 
عبدالحميد بسيوني والطاقم المصاحب له المهام، 
ويضم الجهاز المعاون لبسيوني أحمد صالح نجم 
الزمالك األسبق كمدرب عام ومعتز إينو نجم األهلي 
المساعد،  المدرب  منصب  في  األسبق  المصري 
وكتب عبدالحميد بسيوني على صفحته الشخصية 
نادٍ كبير  قائاًل: »تحدٍ جديد مع  عبر »فيسبوك«، 
يلعب في الكونفدرالية األفريقية، لنهاية الموسم 
الجاري«. وأضاف: »خطوة جديدة مع نادي األخضر 

الليبي متمنيًا من اهلل التوفيق والنجاح«.

ويترقب األخضر في »الكونفدرالية« مواجهتين 
غاالنتس،  مارومو  أمام  المجموعات  دور  إياب  في 
بنينا  شهداء  ملعب  على  أفريقيا،  جنوب  بطل 
اتحاد  أمام  وختامًا  الخامسة،  الجولة  في  ببنغازي، 
وحاول  األرض،  خارج  السادسة  الجولة  في  الجزائر 
في  األولى  الجولة  أخطاء  تدارك  األخضر  فريق 
بطولة »الكونفدرالية«، بعد أن خسر ضربة بداية 
أفريقي  الجنوب  مضيفه  أمام  المجموعات  دور 
مارومو غاالنتس برباعية مقابل هدف، على ملعب 
»دوبسونفيل ستاديوم«، إال أن النتائج المتواضعة 
تواصلت وتعثر في الدوري الليبي وكذلك المشاركة 

األفريقية المخيبة لآلمال بـ»الكونفدرالية«.
وتعد هذه المرة األولى التي يلتقي فيها فريق 
أفريقيا  جنوب  في  الكرة  عن  بممثلين  األخضر 
أفريقية  مغامرة  ثالث  في  والكونغو  والجزائر 
ظهوره  سجل  أن  بعد  الليبي،  النادي  تاريخ  في 
المنافسة  2006، وغادر  العام  األفريقي ألول مرة 
من الدور األول أمام فريق حرس الحدود المصري، 
 ،2008 العام  الثاني  األفريقي  ظهوره  جدد  ثم 
للدور  التأهل  في  األولى  للمرة  نجح  أن  وبعد 
التنزاني  أفريكانز  يانغ  فريق  إقصائه  الثاني عقب 
أمام  الثاني  الدور  في  المنافسة  سباق  من  خرج 
حرس الحدود المصري أيضًا، وكان فريق األخضر 
في طريق بلوغه وتأهله التاريخي ألول مرة بدور 
األفريقية  »الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات 
أهلي  فريق  إقصاء  في  نجح  حيث  الموسم،  هذا 
الخرطوم السوداني من الدور التمهيدي، ثم أزاح 
فريق عزام التنزاني من الدور الثاني ليطيح فريق 
بالتو يونايتد النيجيري، بعد »ريمونتادا« تاريخية 

جعلت الفريق يعبر لمجموعات »الكونفدرالية«.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

غاالنتس في الصدارة بتسع نقاط 
واتحاد العاصمة الجزائري في الوصافة 
برصيد 8 نقاط قبل جولة الحسم

مباراة  ببنغازي  الضراط  سليمان  بمجمع  جرت 
لكرة  ليبيا  لكأس  التمهيدية  األدوار  في  واحدة 
ربع  في  والتحدي،  الهالل  الجارين  جمعت  السلة، 
المباراة األول كان التقدم للهالل )22-5(، وأضاف 
 16 والتحدي  نقطة   18 الثاني  الربع  في  الهالل 
نقطة، لينتهي الشوط األول بتقدم الهالل )40-

21(، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الهالل 41 
المباراة  لتنتهي  للتحدي  نقطة   28 مقابل  نقطة 
بفوز الهالل بنتيجة )81-49(، أدار المباراة ثالثي 
صريتي  بن  ومحمد  البرعصي  إبراهيم  التحكيم 
البرعصي  أحمد  والمسجل  الهاللي  الدين  وشرف 
والميقاتي  الورفلي  جالل  اإللكتروني  والمسجل 

فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية خالد حنيش.
عدة  بطرابلس  الكبرى  بالقاعة  وأقيمت  سبق 
لكرة  ليبيا  لكأس  التمهيدي  الدور  في  مواجهات 
السلة، المباراة األولى جمعت االتحاد والجزيرة وفي 
ربعها األول تقدم االتحاد بفارق عشر نقاط )24-

نقطة   11 االتحاد  أضاف  الثاني  الربع  وفي   ،)14
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  16نقطة  والجزيرة 
والرابع  الثالث  الربعين  وفي   ،)30-35( االتحاد 
أضاف االتحاد 53 نقطة والجزيرة 31 نقطة لتنتهي 
المباراة بفوز االتحاد )88-61(، أدار المباراة ثالثي 
ونبيل  شيوب  ووليد  عبداهلل  إبراهيم  التحكيم 
والميقاتي  المخشخش  نجاة  والمسجل  األحول 

فتحي حسونة وحكم 24 ثانية عبدالهادي خليفة.
ُأقيمت ثاني المباريات وجمعت بلخير واإلشعاع، 
وفي ربعها األول كان التفوق فيه لإلشعاع )18-21(، 
وفي بقية زمن المباراة كانت األفضلية والسيطرة 
لبلخير الذي أنهى الشوط األول متقدما )34-45(، 

وأضاف بلخير في الربعين الثالث والرابع 55 نقطة 
بنتيجة  بلخير  بفوز  المباراة  لتنتهي   24 واإلشعاع 
أيمن  التحكيم  ثالثي  المباراة  أدار   ،)58-100(

والمسجل  حافظ  ومحمد  األمير  وعلي  عبداهلل 
اإللكتروني  والمسجل  المخشخش  نجاة 
عبدالهادي  والميقاتي  فردة  أبو  عبدالمالك 

خليفة وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.
الشباب  الكبرى بطرابلس  القاعة  وفاز في 
لفريق  فيها  األفضلية  كانت  أبوسليم،  على 
األول  الربع  بنتيجة  تقدم  الذي  الشباب 
الشباب  أضاف  الثاني  الربع  وفي   ،)12-15(
5 نقاط فقط ألبوسليم،  27 نقطة مقابل 
الشباب  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 
والرابع  الثالث  الربعين  وفي   ،)17-42(
 30 وأبوسليم  نقطة   29 الشباب  أضاف 

نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بنتيجة 
علي  التحكيم  ثالثي  المباراة  أدار   ،)47-71(

والمسجل  األحول،  ونبيل  حمودة  وأمير  األمير 
اإللكتروني بشير مخزوم،  والمسجل  وليد شيوب 
ثانية   24 والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 
على  طرابلس  األهلي  فاز  أيضًا  أبوالقاسم.  علي 
طرابلس  لألهلي  فيها  األفضلية  كانت  المدينة، 
وفي   ،)11-20( لصالحه  األول  الربع  أنهى  الذي 

الربع الثاني أضاف األهلي طرابلس 21 نقطة 
مقابل 9 نقاط للمدينة، وفي الربعين الثالث 
نقطة   35 طرابلس  األهلي  أضاف  والرابع 
بفوز  المباراة  لتنتهي  نقطة،   23 والمدينة 

األهلي طرابلس )76-43(، أدار المباراة ثالثي 
التحكيم وليد شيوب وعلي األمير وأمير حمودة، 
والمسجل بشير مخزوم، والمسجل اإللكتروني نبيل 
األحول، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 

ثانية علي أبولقاسم.

مواعيد   »WTV« الوسط  قناة  كشفت 
للمباريات  المواكبة  التحليل  استديوهات 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  من  المؤجلة 
من  األول  النصف  خالل  »دورينا«  القدم 
شهر رمضان الكريم بتوقيت ليبيا. وأعلنت 
المباراتين،  إقامة   »WTV« الوسط  قناة 
جاء  الذي  األخضر،  فريق  وطرفهما 
الوحيد  الليبي  الممثل  كونه  له،  التأجيل 
بطولة  في  بمشاركته  السمراء  القارة  في 

»الكونفدرالية«.
المباراة األولي تجمع التعاون واألخضر، 
اإلياب،  لدور  األول  األسبوع  من  ومؤجلة 
الجبل،  شباب  أمام  لألخضر  الثانية  بينما 
ومؤجلة من األسبوع الثاني لدور اإلياب. 
السبت 25 مارس الجاري، التعاون مع 
بنينا  شهداء  ملعب  على  األخضر 
11:00 نقل »WTV2«، والجمعة 
مع  األخضر  المقبل،  أبريل   7

الشهداء  شيخ  ملعب  على  الجبل  شباب 
.»WTV2« 11:00 نقل

منافسات  ضمن  مباريات  ثالث  أقيمت 
الدوري  إياب  مرحلة  من  الرابعة  الجولة 
تسجيل  وجرى  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 

تسعة أهداف في ثالث مباريات على مالعب 
ملعب  ففي  والجميل.  وأبوسليم  أجدابيا 
من  ثمين  بفوز  دارنس  فريق  عاد  أجدابيا 
بهدف  التعاون  على  بالفوز  أجدابيا  ملعب 
دون رد، سجل هدف المباراة الوحيد أمجد 
بن عبدي. الفوز رفع رصيد دارنس إلى 16 
بالمجموعة  السادس  الترتيب  في  نقطة 
رصيده  بنفس  التعاون  وبقي  األولى، 
السابق 12. وفي ديربي العاصمة أكد فريق 
المدينة  على  الفوز  بعد  صدارته،  االتحاد 
بهدفين مقابل هدف، وكان المدينة المبادر 
أبوكراع،  عبدالسالم  طريق  عن  بالتسجيل 
الجديد  المغربي  مهاجمه  لالتحاد  وعدل 
عبدالغفور المهيري، وأضاف الهدف الثاني 
واصل  النتيجة  بهذه  عيسى.  معاذ  العبه 
نقطة،   27 وأصبح  صدارته  تعزيز  االتحاد 
النقاط  نزيف  يعاني  يزال  فال  المدينة  أما 

ورصيده ثماني نقاط.

على  الرياضية  لأللعاب  مصراتة  بقاعة  الستار  أسدل 
نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، وشهدت تتويج األهلي 
البطولة  ختام  وفي  الرابعة،  للمرة  للكأس  بطاًل  بنغازي 
أقيم حفل التتويج بحضور رئيس األولمبية الليبية الدكتور 
جمال الزروق، ورئيس االتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان 
البكباك، وأعضاء مكتبه التنفيذي، وعدد من الشخصيات 
الرياضية، من بينهم مدير شركة الطرق والجسور والراعي 
ومدير  تنتون،  خالد  الطائرة  الكرة  لمسابقات  والداعم 
ومدير  التريكي،  أحمد  فرع مصراتة  للتأمين  ليبيا  شركة 
مكتب رئيس شركة الحديد والصلب علي العجيلي، ومراقب 
تعليم مصراتة أحمد امشيحيط. حضر أيضًا رئيس نادي 
السويحلي محمد الرعيض، ومديره التنفيذي محمد زيدان، 
وعضو مجلس إدارة نادي األهلي بنغازي محمد األطرش، 

● تتويج األهلي بنغازي بكأس الطائرةورئيس لجنة مسابقات الكرة الطائرة وجدي القمبري.

انتصارات للهالل وبلخير والشباب
في تمهيدي كأس السلة

قناة الوسط »WTV« تعلن مؤجالت »دورينا« في رمضان

طرابلس - محمد ترفاس

ج بكأس الطائرة للمرة الرابعة
َّ

األهلي بنغازي يتو

● العربي
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بن صريتي 

جديد االتحاد الدولي لكرة 
القدم.. وهل في كرتنا أمل؟

رواندا دولة أفريقية تعرضت في العام 1994 إلى حرب 
لكنها  إنسان،  ألف   800 حوالي  ضحيتها  راح  أهلية 
تعافت بعد أن تشّكلت محكمة أصدرت أحكامها على 
أغلب المسؤولين عن الحرب والدمار وحققت العدالة 
االنتقالية، وأصبحت إحدى الدول األفريقية التي حققت 
سالم  في  اآلن  وتعيش  اقتصادي،  نمو  نسبة  أعلى 
وأمان والدليل على ذلك إقامة االتحاد الدولي لكرة 
القدم اجتماع الجمعية العمومية رقم 73 في األيام 
والذي حضره  الرواندية كيغالي  بالعاصمة  الماضية 
رؤساء ووفود 207 اتحاد عام من العدد اإلجمالي 211 

إلى جانب مندوبي وسائل اإلعالم العالمية.
جياني  السيد  تزكية  االجتماع  هذا  في  تم  وقد 
إنفانتينو الذي لم ينافسه أحد إلى فترة رئاسية جديدة 
حتي العام 2027، وقدّم السيد الرئيس ورؤساء اللجان 
المختصة التقارير اإلدارية والمالية والرياضية والفنية 
المستقبلية،  االقتصادية  والمشاريع  واالستثمارات 
كانت  والتي  تحّققت  التي  النجاحات  باألرقام  وحدّد 
من ضمن حملته االنتخابية عند ترشّحه ألول مرة 
في 2016، أي أنه جاء ببرنامج عمل حقق من خالله 
المقبلة،  األعوام  في  المسيرة  يكمل  وسوف  الكثير 
وكذلك اعتمدت الجمعية العمومية التعديل الجديد 
المتحدة  بالواليات  القادمة  العالم  كأس  لنهايات 
وكندا والمكسيك التي سيتنافس فيها 48 منتخبًا ألول 
مرة، على أن تكون المجموعات 12 بكل منها أربعة 
منتخبات وليس 16 بكل منها ثالثة منتخبات، على 
أن يترشّح من كل مجموعة األول والثاني إلى جانب 

أفضل من أصحاب الترتيب الثالث في المجموعات.
كما تقرّر أيضًا إقامة أكاديمية علمية للصغار في 
كل دولة عضو باالتحاد الدولي لكرة القدم مع الدعم 
المادي لكن بشروط ومعرفة أوجه الصرف، إلى جانب 
تطوير بطولة كأس العالم لألندية بداية من 2025 
الستة، وكذلك  القارات  ناديًا من مختلف   32 لتضم 
تطوير كرة القدم النسائية وزيادة دخل العباتها في 
نهائيات بطولة كأس العالم النسائية، وذكر رئيس 
اللجنة العليا للتحكيم السيد كولينا بأن هناك تجارب 
تبذل  مساعي  وكذلك  التسلل  مادة  لتطوير  تُقام 
إليجاد تقنية الـVAR في مختلف المالعب ولو بصورة 

مبسطة من خالل أربع كاميرات في الملعب.
عمومًا حضر السيد عبد الحكيم الشلماني رئيس 
وكذلك  باألرقام  النجاحات  وتابع  الليبي  االتحاد 
الخُطط المستقبلية للكرة العالمية، وأمِل »أن ينقل 
ذلك ألعضاء اتحاده العام لعلهم يتعظوا ويستفيدوا 
مدروس  علمي  ومخطط  برنامج  وجود  أهمية  من 
للسير عليه بدال من العشوائية واالعتماد على الصدفة 
والحظ باستمرار، إنها فرصة لهذا االتحاد أو من يأتي 
بعده للوصول بالفريق الليبي إلى كأس العالم، خاصة 
من  المترشحة  الفرق  عدد  نصيب  في  زيادة  بعد 
أفريقيا، وذلك بالطبع ال يتم إال بممارسة النقد الذاتي 
وإعادة النظر في شكل الدوري الحالي الذي يُعد أحد 
أسباب فشل هذا االتحاد، بدليل أن كافة أنديتنا التي 
واألفريقية تخرج من  العربية  التصفيات  تشارك في 
التصفيات، ألنها تلعب في دوري ضعيف وتتقابل مع 

فِرق تلعب في دوريات قوية«.
أن  نأمل  المبارك  الشهر  نسمات  مع  »أخيرا 
يُسخر اهلل التحادنا العام وللجنة األولمبية ولوزارة 
الرياضي  الواقع  تغيير  على  قادرة  قيادات  الرياضة 
الرياضة  من  إنقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ  المؤسف، 

الليبية وكل عام والجميع بخير«.

»رادس« تستقبل موقعة »الفرسان والنسور« في تصفيات أمم أفريقيا

»كاف« يختار »معتز وعيسى« ضمن معسكر الحكام

زوارة تستقبل رباعي اليد »األهلي طرابلس واألوملبي والجزيرة والهالل«
 للشط 

ً
 فنيا

ً
امبارك مديرا

في دوري الدرجة األولى

االتحاد يستهدف تعويض رباعية الجيش املغربي في كأس »امللك سلمان«

الجهاز الفني بقيادة بطاو ينهي االستعدادات لمواجهتي تونس باستدعاء أبرز المحترفين بعد اعتذار بن علي

بحثا عن 6 نقاط أمام متصدر المجموعة العاشرة

يواصل فريق كرة القدم األول بنادي االتحاد 
نظيره  أمام  اإلياب  لمواجهة  االستعداد 
بنينا  ملعب  على  المغربي  الملكي  الجيش 
بهدف  المقبل،  أبريل  الـ12  في  ببنغازي 
على   )1-4( بنتيجة  الذهاب  خسارة  تعويض 
الدور  ذهاب  ضمن  عبداهلل،  موالي  ملعب 
التمهيدي األول لبطولة كأس الملك سلمان 
لألندية األبطال للموسم الحالي 2023، بعد 
األندية  الدور األول لبطولة  أن أسفرت قرعة 
السعودية  العاصمة  في  أجريت  التي  العربية 
األهلي  لفريقي  قوية  مواجهات  عن  الرياض 
طرابلس »الزعيم« واالتحاد »العميد« ممثلي 

ليبيا في البطولة.
الجيش  فريق  االتحاد  يواجه  أن  وتحدد 
الدوري  متصدر  وهو  المغربي،  الملكي 
الدوري  في  القوية  الفرق  ومن  المغربي، 
االتحاد  مباراة  من  الفائز  ليواجه  المغربي، 
والجيش الملكي الفائز من الوحدة اإلماراتي 
والبرج اللبناني، ليكون الهدف هو التأهل إلى 

المجموعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري 
بعد،  يحدد  لم  ثالثًا  وفريقًا  المغربي  والرجاء 
األهلي  الليبي  الثاني  الفريق  القرعة  وأوقعت 

طالئع  فريق  أمام  األول  الدور  في  طرابلس 
ستكون  الذهاب  مباراة  المصري،  الجيش 
بنينا،  شهداء  ملعب  على  واإلياب  مصر  في 

أبريل،  من  عشر  والحادي  الخامس  يومي 
من  أيضًا  المصري  الجيش  طالئع  وفريق 
الفرق القوية، رغم أن ترتيبه هذا الموسم في 
نقطة،   17 ورصيده  متأخر  المصري  الدوري 
وفي حال تجاوز األهلي طرابلس فريق طالئع 
الجيش، يواجه الفائز من مباراة شباب الخليل 
الفلسطيني والسيب العماني، ليكون الهدف 
الهالل  تضم  التي  المجموعة  إلى  التأهل 

السعودي والوداد المغربي والسد القطري.
سلمان  الملك  كأس  قرعة  وأسفرت 
في  نارية  مواجهات  عن  األبطال  لألندية 
االتحاد  وقوع  بعد  المجموعات،  مرحلة 
تضم  التي  األولى  المجموعة  في  السعودي 

العراقي  والشرطة  التونسي  الترجي  فرق 
والمنامة  السوداني  الهالل  من  والمتأهل 
وقطر  التونسي  والصفاقسي  البحريني 
الهالل  الثانية  المجموعة  وضمت  القطري. 
القطري  والسد  المغربي  والوداد  السعودي 
المصري  الجيش  طالئع  من  واحدًا  وفريقًا 
العماني  والنهضة  الليبي  طرابلس  واألهلي 
وقع  فيما  الفلسطيني،  الخليل  وشباب 
رفقة  الثالثة  المجموعة  في  السعودي  النصر 
التصفيات  من  والمتأهل  المصري،  الزمالك 
والقوة  السعودي  الشباب  فيها  يشارك  التي 
وتشرين  السوداني  والمريخ  العراقي  الجوية 
السوري، باإلضافة إلى المتأهل من تصفيات 
فحمان اليمني واالتحاد المنستيري التونسي 

والمحرق البحريني والسيب العماني.
الرجاء  فرق  الرابعة  المجموعة  في  وجاءت 
والمتأهل  الجزائري  بلوزداد  وشباب  المغربي 
المغربي واالتحاد  الجيش  األول من تصفيات 
اإلماراتي،  والوحدة  اللبناني  والبرج  الليبي 
باإلضافة إلى المتأهل السادس من تصفيات 
األردني  األردن  وشباب  الموريتاني  نواذيبو 
الجزائري.  الساورة  الكويتي وشبيبة  والكويت 

على  أندية  ستة  المجموعات  إلى  وتأهل 
الدولي  االتحاد  في  اتحاداتها  تصنيف  حسب 
لكرة القدم »فيفا« عن ديسمبر 2022، هذه 
األندية سيكون الوداد بطل الدوري المغربي 
2021-2022، الترجي بطل الدوري التونسي 
الدوري  بطل  والزمالك  الموسم،  لنفس 
المصري لنفس الموسم، بجانب بطل الدوري 
الجزائري، شباب بلوزداد، والهالل بطل الدوري 
السد،  القطر  الدوري  بطل  وأخيرًا  السعودي، 
القدم،  لكرة  العربي  االتحاد  إعالن  وحسب 
ستصل جوائز مسابقة البطولة العربية لألندية 
النسخة  10 ماليين دوالر، ويحصل بطل  إلى 
اثنين  على ستة ماليين دوالر، ووصيفه على 
دوالر  ألف   200 مقابل  دوالر،  مليون  ونصف 
لألندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي، 
النهائي،  ربع  في  لألندية  دوالر  ألف  و150 
على  المجموعات،  دور  في  دوالر  ألف  و100 
أن يحصل كل نادٍ على 20 ألف دوالر مقابل 
السفر خارج أرضه، وفي الدورين األول والثاني: 
النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، 
ناد على  والثاني: يحصل كل  األول  والدورين 

20 ألف دوالر مقابل السفر خارج أرضه.

طرابلس- الصديق قواس

األهلي طرابلس جاهز لطالئع 
الجيش المصري.. و10 ماليين 

دوالر قيمة الجوائز المالية

● االتحاد أمام الجيش الملكي المغربي في ذهاب البطولة العربية

تعاقدت إدارة نادي الشط مع المدرب الوطني 
لكرة  األول  الفريق  لتدريب  امبارك،  الحبيب 
العقد  توقيع  جرى  المقبلة،  الفترة  خالل  القدم 
الشط  بنادي  اإلدارة  مجلس  رئيس  بين  رسميًا 
حيث  امبارك،  الحبيب  والمدرب  الغزيوي،  هشام 

سيباشر مهامه كمدرب مباشرة.
الليبي  األولى  الدرجة  دوري  مباريات  وأسفرت 
منافسات  ضمن  تعادالت   5 عن  القدم  لكرة 
والختامية  التاسعة  الجولة  في  الرابعة  المجموعة 
المباريات  جميع  انتهت  الذهاب.  لمرحلة 
الفالوجا دون  الترسانة مع  بالتعادل، هي تعادل 
مع  ترهونة  النتيجة  بنفس  وتعادل  أهداف، 
لكٍل  بهدف  البشائر  مع  الشط  وتعادل  المجد، 
منهما، وتعادل الوطن مع أبي األشهر بهدفين 
رفيق  مع  المستقبل  وتعادل  هدفين،  مقابل 

بهدف مقابل هدف.
التاسعة  الجولة  حتى  المجموعة  ترتيب  جاء 
نقطة   17 البشائر  الذهاب،  مرحلة  من  الختامية 
نقطة،   16 الوطن  الرابعة،  المجموعة  صدارة  في 
أبي  نقطة،   15 المستقبل  نقطة،   15 الترسانة 
 10 رفيق  نقاط،   10 الشط  نقطة،   13 األشهر 
نقاط، المجد 8 نقاط، الفالوجا 6 نقاط، ترهونة 

3 نقاط في آخر ترتيب المجموعة.
المجموعة  صدارة  البرانس  فريق  ويحتل 
لكرة  الليبي  األولى  الدرجة  بدوري  الثالثة 
على  فوزه  بعد  نقطة،   20 برصيد  القدم، 

ضيفه المروج بهدفين مقابل هدف واحد.

أنهى المنتخب الليبي األول لكرة القدم »فرسان 
الوطني  الفني  المدير  قيادة  تحت  المتوسط« 
لمواجهة  االستعدادات  بطاو  حمدي  الجديد 
الجولة  في  الجمعة،  غدًا  قرطاج«  »نسور  تونس 
العاشرة  المجموعة  منافسات  من  الرابعة 
األمم  كأس  نحو  المؤهلة  القارية  للتصفيات 
أرضية  2023« على  العاج  األفريقية »كان ساحل 
معسكرًا  »الفرسان«  منتخب  وأقام  رادس،  ملعب 
خمسة  لمدة  التونسية  طبرقة  بمدينة  قصيرًا 
وتغادر  العاصمة،  تونس  إلى  التوجّه  قبل  أيام 
الخامس  السبت  التالي  اليوم  في  المنتخب  بعثة 
المنتخب  لمالقاة  بنغازي،  مدينة  إلى  والعشرين 
التصفيات  بنفس  الخامسة  الجولة  في  التونسي 
الثامن  في  بنينا  شهداء  ملعب  أرضية  على 

والعشرين من شهر مارس الجاري.
منتخب تونس في الصدارة بـأربع نقاط، يليه 
نقاط،  بثالث  ليبيا  ثم  االستوائية  غينيا  منتخبي 

وأخيرًا بوتسوانا بنقطة واحدة.
لمباراتي  الرسمية  القائمة  الفني  الجهاز  اختار 
معاذ  المرمى:  حراس  ثالثي  وضمّت  تونس 
الالفي ومعاذ المنصوري ومراد لوحشي. وفي خط 
الدفاع والوسط والهجوم: أحمد التربي وعبداهلل 
وطالل  يوسف  وعلي  الصبو  والمعتصم  الشريف 
ومحمود  الخوجة  وعمر  رجب  وبلقاسم  فرحات، 
عامر  بن  وطاهر  والي  بن  ومحمود  الشلوي 
والسنوسي  صولة  ومحمد  المصراتي  والمعتصم 
ومحمد  الالفي  ومؤيد  الهوني  وحمدو  الهادي 
علي  بن  وأحمد  التاجوري  وإسماعيل  الغنيمي 
الالفي وفاضل  الشريمي ومعتصم  وأسامة مختار 

سالمة ومعاذ عيسى وأنيس سلتوا.

عقد موقت لبطاو لمدة ستة أشهر
وأكد المدير الفني الجديد حمدي بطاو أنه يأمل 
وقع  الكرة  اتحاد  وأن  إيجابية،  نتائج  تحقيق  في 
كما  للتجديد،  قابل  أشهر  ستة  لمدة  عقدًا  معه 
المحترفين،  الالعبين  معظم  مع  تواصل  أنه  أكد 
وتمثيل  للقدوم  مستعد  الجميع  أن  إلى  مشيرًا 
الليبي  الدولي  تواجد  في  يأمل  بينما  المنتخب، 
وقال  اإليطالي،  باري  نادي  العب  علي  بن  أحمد 
معظم  مع  »تواصلت  مؤتمر صحفي:  بطاو خالل 
للقدوم  مستعد  الجميع  المحترفين،  الالعبين 
وتمثيل المنتخب، أحمد بن علي ال يوجد شكوك 
حول قيمته الفنية، ولكن األمر متروك له، نتمنى 
أن يعدل عن قرار االعتزال الدولي، نرغب في أن 
أي العب  نترك  إيجابية، لن  األمور بطريقة  تسير 
وتقديم  األوضاع  بتصحيح  وعود  لديَّ  حزين، 

جميع التسهيالت«.

الالعبين،  إرضاء  على  »نعمل  بطاو  وأضاف 
عليه  المنتخب،  تمثيل  في  يرغب  ال  الذي  الالعب 
ولالتحاد  أسبابه،  الرياضي  للشارع  يبرر  أن  أواًل 
للمنتخب،  الفني  الجهاز  وكذلك  للعبة،  العام 
وعبر  بطريقة سليمة  اعتزل  الذي  الوحيد  الالعب 
نشنوش،  محمد  الحارس  هو  الرسمية  القنوات 
في  المحترفين  العبينا  جميع  تواجد  في  نأمل 
رسمية  دعوة  القدم  كرة  اتحاد  وقدّم  رادس«، 
لنادي باري اإليطالي لطلب انضمام الالعب أحمد 

بن علي لالنضمام إلى صفوف المنتخب.

تفعيل الئحة العقوبات بعد أزمة بن علي
في الوقت نفسه، قرّر االتحاد الليبي لكرة القدم 
الرافضين  الالعبين  على  العقوبات  الئحة  تفعيل 
إلى  مشيرًا  الوطني،  المنتخب  لصفوف  االنضمام 
أنه لن يعتد بأي بيانات أو قرارات تصدر عن أي 
بالمخالفة  للمنتخب  دوليًا  اللعب  باعتزال  العب 
للشروط الواردة. وقال اتحاد الكرة في بيانه »لن 
الجزاءات  الئحة  تطبيق  في  المرة  هذه  نتهاون 
الوطنية  المنتخبات  الئحة  في  عليها  المنصوص 

تصل  التي   ،2010  /08  /17 بتاريخ  الصادرة 
اللعب  عن  الالعب  إيقاف  حد  إلى  العقوبات  فيها 
وبغرامة  أشهر  ستة  إلى  تصل  لمدة  ناديه  مع 

مالية«.
رياضي  أي  معاقبة  على   )53( المادة  وتنصّ 
ويمتنع  األول،  الوطني  للمنتخب  دعوته  تجري 
عن تلبية االستدعاء أو يرفض اللعب مع المنتخب 
باإليقاف عن اللعب مع فريقه لمدة ستة أشهر مع 
ليبي،  دينار  ألف   4.5 قدرها  مالية  غرامة  توقيع 
ويستمر اإليقاف بعد انتهاء المدة إلى أن يتقدم 
باالعتذار  إليه  المنتمي  والنادي  الالعب  من  كل 
تكرار  بعدم  وااللتزام  السابق  الغياب  عن  كتابيًا 

ذلك، حسب البيان.
بأي  يعتدّ  »لن  الكرة  اتحاد  بيان  وأضاف 
باعتزال  العب  أي  عن  تصدر  قرارات  أو  بيانات 
للشروط  بالمخالفة  للمنتخب  دوليًا  اللعب 
المنتخبات  الئحة  من   )29( بالمادة  الواردة 
بنص  التذكير  الكرة  اتحاد  وأعاد  الوطنية«. 
اعتزال  لقبول  شروطًا  تشرع  التي  المادة 
يكون  أن  وهي:  رياضي،  أي  من  دوليًا  اللعب 

يكون  أن  عامًا.   )32( تجاوز  قد  الرياضي  عمر 
الرياضي قد شارك في أكثر من نصف المباريات 
سنة.  آخر  خالل  األول  المنتخب  خاضها  التي 
انتهاء  قبل  االعتزال  بطلب  الرياضي  يتقدم  أن 
بالمسابقات  الالعبين  لقيد  الصيفية  الفترة 
للمنتخب  مستدعى  الرياضي  يكون  أال  المحلية. 
للمنتخب  تكون  ال  االعتزال.  طلب  تقديم  عند 
لتقديم  التالية  يوما  الـ45  خالل  رسمية  مباراة 

االعتزال. طلب 

صالحيات واسعة للجهاز الفني الجديد
الوسط  لقناة  مصادر  وكشفت 
الكرة  اتحاد  رئيس  أن   »WTV«
الشلماني  عبدالحكيم  الليبي 
عبداللطيف  المنتخب  مدير  منح 
حمدي  الفني  والمدير  الطاهر 
واسعة  صالحيات  بطاو 
األطقم  جميع  اختيار  في 
المنتخب،  إقامة  ومكان 
التحاد  اجتماع  آخر  حسب 
تم  كما  الليبي،  القدم  كرة 
تخصيص ميزانية كاملة ليوميات 
مكافآت  عن  فضال  البعثة  أفراد 
المباراتين  في  التعادل  أو  الفوز 
تونس،  منتخب  أمام  المقبلتين 
مباراتين  الليبي  المنتخب  ويلعب 
مهمتين، أماًل في التأهل إلى أمم 
تصفيات  قرعة  وكانت  أفريقيا، 
كأس أمم أفريقيا وضعت المنتخب 
رفقة  العاشرة  المجموعة  في  الوطني 
منتخبات تونس وغينيا االستوائية وبوتسوانا. 
ويسيطر على بطاو أربعة تحديات قبل مواجهة 
تونس في التصفيات، أولى التحديات الدفاع بقوة 
المخيبة  النتائج  بعد  الوطني  المدرب  سمعة  عن 
وثاني  مارتينيز،  كورنتان  الفرنسي  مع  لآلمال 
التحديات تحسين مركز المنتخب في التصفيات 
بهدف  األفريقية  األمم  نحو  المؤهلة 
حجز إحدى بطاقتي العبور، وثالث 
التحديات تحقيق نتائج 
الصعيد  على 
لرفع  الدولي 
التصنيف  أسهم 
لدى  المقبل 
الدولي  االتحاد 
»فيفا«،  القدم  لكرة 
التحديات  ورابع 
معنويًا  األندية  دعم 
أصحاب  خصوصًا 
المشاركات الخارجية على الصعيد األفريقي والعربي 

لضمان الحفاظ على القوام الدولي.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● الهوني يقود منتخب ليبيا في لقاء سابق أمام تونس

● بن علي

الفريق
الوطني يتّجه

إلى بنغازي السبت 
تمهيداً للقاء

العودة في الثامن 
والعشرين من 

مارس بنفس
القائمة

»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن 
معسكر  في  المشاركين  الحكام  قائمة  عن 
دوري  من  األخيرة  اإلقصائية  لألدوار  اإلعداد 
»الكونفدرالية«،  وكأس  أفريقيا  أبطال 
أبريل،  و18   14 يومي  بين  المعسكر  ويُقام 
إبراهيم،  ليبيا حكم ساحة معتز  ويتواجد من 
مصر  وسجلت  عيسى،  عطية  مساعد  وحكم 
سبعة حُكام، هم أمين عمر ومحمود معروف 
للساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه 
»المساعدين«، ومحمود عاشور وأحمد الغندور 
ويُعد  الفيديو«،  »تقنية  الشناوي  وعمرو 
التمثيل المصري هو األعلى عربيًا بالتساوي مع 
المغرب التي تأتي بحكمي ساحة هما رضوان 
وحكمين  مساعدين  وثالثة  قزاز  وسمير  جيد 

للفيديو.
»الجزائر«  غربال  مصطفى  الساحة:  حكام 
تيسيما  وبامالك  »الجزائر«  براهم  بن  ولحلو 
»الكونغو  نداال  جاك  وجان  »إثيوبيا« 
الديمقراطية« وماجيت ندياي »السنغال« وأمين 

عمر »مصر« ومحمد معروف »مصر« ورضوان 
جيد »المغرب« وسمير قزاز »المغرب« وصادق 
»تونس«  قيراط  وهيثم  »تونس«  السلمي 
»مالي«  تراوري  وبوبو  »كينيا«  كاماكو  وبيتر 
بيدا  وداهان  »موريشيوش«  هيراالل  وأحمد 
»رواندا«  أويكوندا  وصامويل  »موريشيوس« 
وتوم أبونجيل »جنوب إفريقيا« وكاليلو إبراهيم 
»تشاد«  محمد  والحاج  ديفوار«  »كوت  تراوري 
ومحمود إسماعيل »السودان« وعبد العزيز بوح 

»موريتانيا« ومعتز إبراهيم »ليبيا«.
زرهوني  عباس  المساعدون:  الحكام 
وعطية  »الجزائر«  قوراري  ومقران  »الجزائر« 
»مصر«  الرجال  أبو  ومحمود  »ليبيا«  عيسى 
أزاجو  ولحسن  »مصر«  طه  حسام  وأحمد 
»المغرب«  أكركد  ومصطفى  »المغرب« 
سامبا  وماليك  »السنغال«  كامارا  وجبريل 
»السنغال« وجيرسون دوس سانتوس »أنغوال« 
وأرسينيو مارينغول »موزمبيق« واكيل سيويال 
»ليسوتو«  فاستوان  وسورو  أفريقيا«  »جنوب 

شيريوت  وجيلبرت  »تونس«  خليل  وحساني 
القمر«  »جزر  الدين  أمل  وسليمان  »كينيا« 

وإلفيس  فاسو«  »بوركينا  سيدو  وتياما 
عبد  وليبان  »الكاميرون«  نوبو 

الرزاق »جيبوتي« وأوليفييه كابين 
»الكونغو الديمقراطية« وعيسى 
وإبراهيم عبد اهلل  يايا »تشاد« 
زكريا  وبرينسي  »السودان« 
ديتسوغا  وبوريس  »المغرب« 
أوليفيرا  ولوبيز  »الغابون« 
»أنغوال« وأبيميرو دوس ريس 
ونغوه  تومي«  »ساو  أبيلميرو 

ديفوار«  »كوت  ديزير  أدو 
ونوها  »غانا«  بروبي  وكواسي 

واتارا  ونوهو  »السنغال«  بانجورا 
الفيديو:  أما حكام  »كوت ديفوار«. 

محمود عاشور »مصر« وأحمد الغندور 
وحمزة  »مصر«  الشناوي  وعمرو  »مصر« 
الفارق »المغرب« وعادل زوراق »المغرب«.

نهائيات  زوارة  بمدينة  الرياضية  القاعة  تحتضن 
بطولة ليبيا لكرة اليد بمشاركة فرق األهلي طرابلس 
واألولمبي والجزيرة والهالل، بنظام التجمع، ومن نصف 
دوري، والفريق األكثر نقاطًا سيتوج ببطولة الدوري، في 
االفتتاح فاز األهلي طرابلس على األولمبي بنتيجة )28-

23(، ويشار إلى أن الفرق الثمانية المتأهلة من المرحلة 
فيما  مجموعة  وتبارت  مجموعتين،  على  وزعت  األولى 
وثاني  أول  وإيابًا، وتأهل  بينها من دوري كامل ذهابًا 
كل مجموعة للنهائيات، جاء الترتيب بالمجموعتين على 
األولى  المجموعة  أول  طرابلس  األهلي  التالي:  النحو 
برصيد 18 نقطة، وجاء األولمبي ثانيًا برصيد 11 نقطة، 
وثالثًا األهلي بنغازي بـ10 نقاط، ورابعًا بنغازي الجديدة 

الثانية تصدرها الجزيرة برصيد  بـ8 نقاط. المجموعة 
15 نقطة، وجاء ثانيًا الهالل برصيد 13 نقطة، وبفارق 
األهداف جاء الشرطة رابعًا برصيد 13 نقطة، ورابعًا قار 

يونس بـ7 نقاط.
باالتحاد  المسابقات  لجنة  لرئيس  تصريح  وفي 
الليبي لكرة اليد دكتور حبيب بلقاسم إلى »الوسط«، 
الدوري  مسابقة  في  المتأهلة  الثماني  »الفرق  قال 
األولى:  المجموعة  ضمّت  مجموعتين  على  وُزّعت 
وبنغازي  بنغازي  واألهلي  واألولمبي  طرابلس  األهلي 
فرق  من  الثانية  المجموعة  وتشّكلت  الجديدة، 
أول  ويتأهل  والشرطة،  والجزيرة  وقاريونس  الهالل 
التتويج،  رباعي  لعمل  للنهائيات  مجموعة  كل  وثاني 

والذي يُقام بصالة زوارة من ذهاب«. واختتم دكتور 
الجاري بطولة  العام  قائاًل »استحدثنا  حبيب حديثه 

تتأهل  لم  التي  الفرق  بمشاركة  االتحاد  كأس 
واألخضر  المشعل  وهى  األولى  المرحلة  من 

بقاعة  النهائيات  وتقام  والنصر،  والمروج 
واحدة  مرحلة  من  التجمع  بنظام  المرج 
سيمثل  بالبطولة  المتوج  والفريق  فقط، 
ليبيا في بطولة األندية العربية، بينما تقام 
بنظام  طرابلس  بمدينة  الكأس  نهائيات 
األربعة  الفرق  ومشاركة  المغلوب،  خروج 

واألولمبي  طرابلس  األهلي  المتأهلة، 
والهالل وبنغازي الجديدة«.

● األهلي طرابلس في منافسات كرة اليد
● معتز

● عيسى

طرابلس - الصديق قواس
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من المسؤول عن اختفائها؟
ما الذي كان سيفعل بها؟

متى تعلن القيادة العامة أسماء المتورطين؟

لماذا لم يجِر تحقيق ليبي حول اختفائها؟
أين كانت وجهة هذه الكمية بعد الحدود مع تشاد؟

كيف ستتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان عدم تكرارها؟

»اختفاء 2.5 طن يورانيوم«
++HH55

 كل شيء كل شيء

املؤرخ محمد مصطفى بازامة
تعود  الذي  بازامة،  محمد مصطفى  المؤرخ  عنا  رحل  اليوم  هذا  مثل  في 
1923. درس  العام  بنغازي  في  ولد  قد  كان  وإن  جالو،  واحة  إلى  أصوله 
شأنه شأن جيله في كتاتيب البالد، كانت الثقافة اإليطالية من أهم روافد 
ليبيا.  على  البريطاني  االنتداب  زمن  التدريس  امتهن  العلمي،  تكوينهم 
عاش سنوات في إيطاليا، فكتب خاللها عن المسلمين في سردينيا، فنال 
ليبيا،  تاريخ  25 كتابا عن  أكثر من  له  اإليطالية.  الدولة  عنها جائزة من 
وأيضا التاريخ اإلسالمي. بدأ في نشر أبحاثه منذ سنة 1951 في عدد كبير 
من الدوريات، وترأس تحرير جريدة »العمل« في بنغازي. كتب في بعض 
الجرائد اإليطالية. اضطلع بعضوية عدد من اللجان والمؤسسات الثقافية 
والتاريخية  األدبية  المؤتمرات  من  عدد  في  وشارك  والعربية،  الليبية 
والعلمية. نشر أول كتبه »بنغازي عبر التاريخ« سنة 1961 ثم توالت كتبه 
التوثيقية والتاريخية. منذ العام 1982، عاش متنقال ما بين إيطاليا ولبنان 
 ،  2000/3/23 في  عنا  رحل   ،1996 سنة  إال  يعد  ولم  ومالطا،  وقبرص 

ووسدّ ثرى مقبرة الهواري ظهر يوم الجمعة الموافق 2000/3/24.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

التقارير اإلخبارية في وسائل اإلعالم، تتحدث عن رحالت في مستقبل قريب إلى الفضاء 
الخارجي، تخطط وتستعد لها وكالة ناسا األميركية، لتأسيس محطات فضائية دائمة، 
مجهزة بمنصات لالنطالق واستكشاف كواكب بعيدة. وكلما شاهدت على شاشة تلفاز 
لنداء  أستجيب  وكأني  بشغف،  وتابعته  مكاني،  في  تسمرت  الموضوع،  يتناول  تقريرًا 
أجواء كون مجهول وبعيد. قد يكون  والتحليق في  للطيران  داخلي  رغبة مكبوتة في 
مبعث تلك الرغبة المكبوتة انبهاري بما يحققه اإلنسان من تطور وتقدم في مسيرته 
العلمية والحضارية، وتوقي ألن أكون شاهد عيان، أو جزءًا منه، مهمًا كان ضئياًل حجم 

المساهمة.
تُرى كيف سيكون طعم الحياة لرواد الفضاء في تلك المحطات الفضائية الدائمة، 
النجوم والكواكب والفراغ والوحشة والغربة؟ سؤال قد يبدو غريبًا، لكل من لم  حيث 
تكن له عالقة بالمحطات على اختالفها، وكثيرًا ما يعنِّ لي الرتباط المحطات بالغربة 

في تجربتي الحياتية.
األول  النصف  في  كتب  صالح،  الفقيه  محمد  المرحوم  الشاعر  صديقي  أن  أتذكر 
اآلن طعم  »للزمن  المفتتح:  بدأها بهذا  الماضي، قصيدة  القرن  السبعينيات من  من 
المحطات«. وأعترف أنني، حينذاك، استغلق عليَّ فهم أو تخيُّل تلك الصورة الشعرية. 

إذ لم تكن لي، آنذاك، أي تجربة مع المحطات، فما بالك بطعمها.
المحطات التي عرفتها كانت قليلة وصغيرة وغير الفتة لالهتمام، وال تزيد عن محطات 

مدينة  في  طرق  جوانب  على  عامة،  حافالت  وقوف 
أي  أعرف  ولم  ومدهشة.  صغيرة  وقتذاك،  كانت، 
أنواع محطات أخرى. بل أن محطات الحافالت تلك، 
الحافالت  اختفت  أن  بعد  بها،  معرفتي  انقطعت 
المدينة، وكأنها لم تكن.  فجأة من شوارع وطرق 
الحافالت،  محطات  من  طرابلس  خلت  وبغيابها 
ولم يبق بها سوى محطة سيارات األجرة بمنطقة 
التي  الوحيدة  القطارات  ومحطة  الجديد.  الباب 
كنت أعرفها، كانت وراء المجمع الرياضي، وتسمى 
السكة، وهي من بقايا االستعمار اإليطالي. وحين 
أو  تأتيها  تكن  ولم  مهجورة،  خرابة  كانت  عرفتها 

الكرة في ساحتها  القريبة، للعب  المناطق  أوالد، من كل  تغادرها قطارات. بل يأتيها 
األمامية المعبدة.

وصديقي المرحوم محمد الفقيه صالح كان محظوظًا، ألنه تحصل على منحة حكومية 
للدراسة الجامعية بمدينة القاهرة لمدة أربع سنوات. والقاهرة مدينة كبيرة وشديدة 
محمدًا  أن  بد  وال  والتاكسيات.  والحافالت  والترام  للقطارات  محطات  وبها  االزدحام، 
عرف تلك المحطات، وتذوق طعم االنتظار على أرصفتها. وكان عليَّ االنتظار، لسنوات 

طويلة، قبل أن يأتيني الزمن بما حمل.
في الغربة عرفت المحطات بأشكالها وأنواعها وعرفتني. وصار لي معها حكايات في 
البر اإلنجليزي. وتورطت مع بعضها في خصومات. ووقعت في حب قليل منها، وكرهت 
بعضًا آخر. وصرت كلما ساقتني قدماي نحو محطة قطارات، لم أجربها من قبل، أحرّك 
التعرف على مذاق شراب لم يتذوقه من  لساني في فمي، وبين شفتيَّ، كمن يحاول 
الذي جمعته  أرشيفها،  الطعم، وتصنيفه ضمن  أرشفة  تتمكن ذاكرتي من  قبل، لكي 
طيلة ثالثة عقود وأزيد. وهذا يعني أن المحطات عمومًا، ومحطات القطارات على وجه 
الخصوص، ليس بمذاق واحد، بل بعدة مذاقات. بعضها بمذاق جرعة من كأس حليب 
بارد في صباح صيفي، وأخرى بمذاق حامض أو علقمي. االختالف بينها لديَّ، لم يكن 
في الحجم أو المكان، بل في العالقة التي من الممكن أن تنشأ بيننا منذ أول نظرة، 

واستجابة قلبي لطعم اإلحساس األوّلي بوجودي تحت أسقفها العالية.
التجربة  باختالف  األخرى،  عن  يختلف  محطة  كل  في  الزمن  طعم  فإن  وبالتأكيد، 
وتجمعني  أعرفها،  التي  فيكتوريا  لندن-  قطارات  في محطة  منها.  كل  في  الشخصية 
فيكتوريا– قطارات  محطة  في  الزمن  طعم  عن  بالضرورة  يختلف  حميمة،  عالقة  بها 

مانشستر، التي زرتها مرات عديدة، ولم تلفت انتباهي إطالقًا.
المشترك الذي يجمع بين كل محطات القطارات – استنادًا إلى الكاتب الجزائري مالك 
حداد، في روايته الرائعة »سأهبكِ غزالة« – هو أنها، على اختالفها، مصابة بحالة حزن 
دائم، كونها ال تستطيع السفر. وهذا ربما يعني ضمنيًا أن ما قصده محمد الفقيه صالح 

في المفتتح أعاله، هو أن الحزن طعم الزمن.
الغريب، أن الزمن كان دومًا بال طعم، في محطة قطارات وريستر بارك، بجنوب غرب 
لندن. حيث أقيم منذ سنوات طويلة، وأحرص ليليًا، وبدأب، على كتابة رسائل حزينة، 
وتركته  وسافرت،  فجأة،  وكبرت  عمر،  ذات  عرفته  غِر،  صبي  إلى  وحنينًا،  شوقًا  تنبض 
ينتظرني وحيدًا في طرابلس، وكأنه في محطة قطارات، في مدينة ليس بها قطارات. 
وظل رغم تقادم األعوام، واقفًا حيث تركته، يرصد البشر من حوله، وهم يغصون بما 
مدينة  إلى  عودتي  في  يأمل  يالسذاجته،  زال،  وما  مراراته.  طعم  من  الوقت  يجرعهم 
أضحت ال مبالية، وال تنتظر أحدًا، وليس بها محطة قطارات، قد تغوي قطار غربتي، ذات 

يوم، بالتوجه نحوها.

طعم الزمن وحزن 
املحطات

تختلف  ــر،  آخـ إلــى  بلد  مــن 
شهر  بقدوم  االحتفال  عادات 
الليبيين تنوع  رمضان.. ولدى 
وطقوس  ــادات  عـ فــي  كبير 

استقبال الشهر الكريم.
بعضا  نشر  »زينيت«  موقع 
للمظاهر  المتنوعة  الصور  من 
التي  ليبيا،  في  الرمضانية 
للشهر  ــداد  ــع االســت تــرصــد 
األطعمة  وتحضير  الفضيل 
ــاد  ــي ــم ارت ــات، ث ــاج ــي ــت واالح
من  حلة  أبهى  في  المساجد 
ــراءة  وق الــصــالوات  أداء  أجــل 
القرآن الكريم، وكذلك التجمع 
فضال  اإلفطار،  وجبة  لتناول 
التزاور والتهادي في هذه  عن 

الفترة المقدسة.

في الغربة عرفت 
املحطات بأشكالها 

وأنواعها وصار 
لي معها حكايات 

وخصومات

أكرم الضيف.. رمضان في ليبيا طاعة وبهجةأكرم الضيف.. رمضان في ليبيا طاعة وبهجة

أقوالهمأقوالهم

»ندعم كافة المبادرات التي 
 تحمي وتنهض بالمرأة الليبية«

السفير الفرنسي لدى ليبيا 
مصطفى مهراج

»ندرس عمل شراكات بين 
البلديات الليبية والمالطية في 

المجاالت الخدمية والثقافية 
والرياضة بما يسهم في تعميق 

العالقة بين الشعبين«

 سفير مالطا في ليبيا 
صليبا تشارلز

     »تبادل الخبرات والتعاون 
العسكري بين دول جوار ليبيا 

والبحر المتوسط مهم في التصدي 
للتحديات األمنية التي تواجه 

المنطقة«

رئيس أركان وزارة الدفاع اإليطالية 
األدميرال كافو دراجوني

 »جاهزون لتبادل الخبرات في 
مجال التدريب المهني والتأهيل 

 والتطوير مع الوزارات
 والهيئات الليبية«

وكيل وزارة العمل الفلسطينية 
علي الصاوي

حسب خبراء الموضة، لكي تتمتعي بأجواء السهرات 
اختيار  عليكِ  ــاء،  واألصــدق األهــل  مع  السعيدة 

اإلطاللة المالئمة لهذا المناسبات.
وبالطبع ليس هناك خيار أفضل من العباءة 

إلطاللة محتشمة وأنيقة، تناسب سهراتك.
وقد  وألوانها،  اشكالها  تتعدد  والعباءة 

الشهيرات  النساء  من  الكثير  جذبت 
العربي  العالم  مستوى  على  ليس 

النجمات  من  كثير  بل  فحسب، 
العباءة،  ارتداء  جربن  األجنبيات 
أن  كما  جــولــى.  أنجلينا  مثل 
المرشحات لمسابقة ملكة جمال 

الكون وقعن في غرامها، مثل 
البحرين  جــمــال  ملكة 

يفلين  إ
 ، خليفة
الــتــي 

ــت  ــ ــلـ ــ أطـ
ــهــا  ــدى وصــول ــ ل

إلـــى نــيــو أورلــيــنــز 
ــزت  ــمــي ــاءة ت ــبـ ــعـ بـ

المعاصر،  بتصميمها 
األسود  باللونين  جــاءت 

واألبيض.

العباءة نجمة في ليالي 
رمضان.. واختيار الملكات

 أتعس رجل
في العالم

حاول رجل أميركي »غير 
محظوظ« استئجار قاتل محترف 

لقتل زوجته، ليتضح الحقا أن 
األخير كان عميال فيدراليا.

وأصدر مكتب المدعي العام 
األميركي في ماساتشوستس بيانا 

قال فيه: »إن ماسيمو مارينغي 
)56 عاما( يواجه اآلن عقوبة 
بالسجن تصل مدتها لعشر 

سنوات وغرامة 250 ألف دوالر، 
بعد أن أقرّ بشروعه في جريمة 

القتل عبر شخص مأجور«.
وحسبما ذكرت جريدة 

»نيويورك بوست« األميركية، فإن 
الرجل اجتمع مع »العميل السري« 

ليخبره برغبته في التخلص من 
زوجته التي حصلت على أمر من 

المحكمة بعدم التعرض لها.
وعرض مارينغي على العميل 

الفيدرالي مبلغ 10 آالف دوالر 
مقابل قتل زوجته، مقدما .

رؤوس الحمالن 
للخالص من الثمالة

على طاولة في زاوية شارع 
بأورورو )غرب بوليفيا(، يستعد 

زبائن لتناول طبق محبّب 
يوصف بأنه عالج آلثار الثمالة، 
رأس حمل مشوي. يتذوق رواد 

يقصدون المطعم في ساعة 
متقدّمة من الليل، كل جزء 
من أجزاء الرأس، باستخدام 

أصابعهم لسحب قضمات 
اللحم والدماغ.

دوريس كوبا »تواصل هذا 
التقليد« الذي بدأته جدتها 

بتقديم الطبق من الجمعة إلى 
األحد، أسبوعيا من الخامسة 
عصرا حتى السادسة صباحا. 

وقالت هذه المرأة البالغة 48 
عاما مبتسمة »لن تجدوه في 

أي مكان آخر«.
بمجرد تنظيفها وتتبيلها 
بالملح، تُخبز رؤوس الحمل 

في فرن يعمل بالحطب لمدة 
تتراوح بين سبع وثماني 

ساعات ثم تؤكل مع الخبز 
والفلفل الحار.
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